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Κείμενα των πινάκων (posters) της έκθεσης «Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη»*

* Ο παρών τόμος περιέχει τα κείμενα των πινάκων (posters). Στην πλήρη μορφή τους, με το εικονογραφικό υλικό,  
   οι πίνακες περιλαμβάνονται στον συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο.
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5.  Αποκατάσταση του ορθοστάτη του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα 346
6.  Επεμβάσεις στον υπόγειο χώρο του ναού της Αθηνάς Νίκης 348
7.  Προστασία των καταλοίπων του Αρρηφορίου 350
8.  Τα τείχη της Ακροπόλεως 352
9.  Ταυτίσεις και συγκολλήσεις διασπάρτων, πώρινων αρχιτεκτονικών μελών 354
10. Υδραυλικά κονιάματα με νανο-τιτανία για τη συγκόλληση πώρινων 
      αρχιτεκτονικών μελών των μνημείων της Ακρόπολης
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11. Σχεδιασμός και αποτίμηση κονιαμάτων αποκατάστασης για τα μνημεία 
      της Ακρόπολης
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12. Κατάσταση διατήρησης και επεμβάσεις συντήρησης στο βόρειο κίονα 
      της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων

360

13. Τεχνική διερεύνηση ζωγραφικού διακόσμου της βορειοδυτικής επαετίδας 
      σίμης του Παρθενώνα

364

14. Τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης και μεταλλογραφική μελέτη μικροδομής 
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Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο για τα αναστηλωτικά έργα Ακροπόλεως 385

Απαντήσεις συνέδρων

Benvenuti, A. 394
Conforto, M.L. – Filetici, M.G. 395
Coulton, A.A. 397
Giovanetti, F. 399
Hellner, N. 400
Holtzmann, B. 401
Hufschmidt, Th. – Terrapon, N. 402
Jenkins , I.– Fitton, J.L. 404
Kienast, H. 405
Pedersen, P. 406
Schmid, M. 409
Seki Takashi, Em. 410 
Zivkov, St. 412
Ασλανίδης, Κλ. 414
Βογιατζής, Σ. 416
Δροσογιάννη, Φ. 418
Θεοχαράκη, Α. 422
Καλλιγάς, Π. 423
Καράγιωργα, Θ. 424
Κουφόπουλος, Π. 425
Κυριάκη, Η. 427
Μαχαίρα, Β. 431
Μεντζίνη, Μ. 432
Μπίρης, Μ. 434
Μπολέτης, Κ. 435
Nακάσης, Αθ. 439
Νινής, Ν. 440
Παπαγιαννάκος, Ν. - Χαίρη-Παπαγιαννάκου, Ε. 441
Παπαδημητρίου, Β. 442
Παπαντωνόπουλος, Κ. 442
Πινάτση, Χ. 443
Σαμαρά, Α. 445
Τουλούπα, Ε. 447
Φύτος, Μ. 447
Χαραλάμπους, Δ. 455
Χλέπα, Ε.-Α. 456
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Απαντήσεις συνέδρων - μελών των τεχνικών γραφείων της ΥΣΜΑ  

Βρούβα, Α. 460
Ελευθερίου Β. 463
Ιωαννίδου, Μ. 466
Καϊμάρα, Ε. – Λεοντή, Α. – Παράσχου, Χ. – Χατζηασλάνη, Κ. 470
Καρανάσος, Κ. 472
Κοκκινάκης, Π. 475
Κοντέας, Ζ. 476
Κουτσαδέλης, Κ. 479
Μαμαλούγκας, Κ. 487
Μανιδάκη, Β. 488
Μιμίδου, Ε. 494
Οικονομόπουλος, Σ. 495
Παλαιολόγος,  Λ. 496
Παπανδρόπουλος,  Α. 498
Πετροπούλου, Ε. 499
Σκαρής, Κ. 504
Σουρτζή, Στ. 506
Ταβουκτσή, Ε. 507
Τανούλας, Τ. 508
Χριστοδουλοπούλου, Ρ. 510

Απαντήσεις - Παρεμβάσεις που άπτονται ευρύτερων αναστηλωτικών θεμάτων

Δεληνικόλας, Ν. – Δεληνικόλα, Ε. 516
Μωραΐτου, Γ. 523
Τανούλας, Τ. 528

Παράρτημα Β: Κατάλογος συνέδρων 532

Ερωτηματολόγιο για τα αναστηλωτικά έργα Ακροπόλεως 385

Απαντήσεις συνέδρων

Benvenuti, A. 394
Conforto, M.L. – Filetici, M.G. 395
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6th International Meeting 
for the Restoration of the Acropolis Monuments

PROGRAMME

 friday 4 October 

MORNING SESSION

AfTERNOON SESSION

Greetings - Keynote speeches

Presentation of the Restoration Work of 2000-2013
Panel: Ν. Divari-Valakou, D. Svolopoulos, H. Kienast

 9.00-9.30 Registration

 9.30-10.30 Greetings - Keynote speeches

10.30-10.45 Break
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of Prehistoric and Classical Antiquities Relating to 
the Acropolis Monuments 2003-2011

19.10-19.30 D. Pandermalis, The Architectural Sculptures 
of the Acropolis in the New Museum
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕωΣ ΜΝΗΜΕΙωΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕωΣ, 

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Χ. ΜΠΟΥΡΑ

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, 
καλώς ήλθατε στην 6η Διεθνή Συνάντηση για τη Συντήρηση και την Αποκατάστα-

ση των Μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Γνωρίζετε τον σκοπό των συναντήσεων 
αυτών. Τόσον η Επιτροπή όσο και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, 
έχοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη ευθύνη που συνεπάγεται η επέμβαση σε κορυφαία έργα 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, συγκάλεσαν και συγκαλούν τις συναντήσεις ειδικών 
για τους εξής λόγους: Πρώτον, για λόγους διαφάνειας, δηλαδή για να λάβουν πλήρη 
δημοσιότητα τόσον οι μελέτες όσον και οι εκτελέσεις των έργων. Δεύτερον, για την 
επιστημονική ενημέρωση των ειδικών για κάθε μεταβολή που συνεπάγεται η επέμβαση 
στα μνημεία. Τρίτον, για τη λήψη της γνώμης των ειδικών, η οποία μπορεί να επηρεάσει 
τις αποφάσεις μας ή και να διευρύνει τις ιδέες μας. Τέταρτον, για να δοθεί στα μέλη 
της Επιτροπής και των Τεχνικών γραφείων η ευκαιρία για ανακεφαλαίωση των επιτευγ-
μάτων τους κατά τα τελευταία έτη. Και, τέλος, για λόγους αυτοκριτικής: αυτοκριτικής 
έναντι των μνημείων, της επιστήμης αλλά και της κοινωνίας. 

Η φετινή Συνάντηση γίνεται κάπως καθυστερημένα, δεδομένου ότι η 5η  Διεθνής 
Συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2002. Αυτό οφείλεται στη συνεχή και πιεστι-
κή απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού, στο πλαίσιο της εντατικής εργασίας 
που ακολούθησε την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας, κατά το έτος 1999.

Κατά το ίδιο διάστημα έγιναν σημαντικές αλλαγές στο προσωπικό της Επιτροπής 
και της Υπηρεσίας. Η απώλεια του Καθηγητή Θ. Σκουλικίδη και η αφιέρωση του Κα-
θηγητή Μ. Κορρέ στα καθήκοντά του στο Πολυτεχνείο καθυστέρησαν κατά πολύ την 
έρευνα σε θέματα φυσικοχημείας και αρχαιολογίας των μνημείων. Επί των ερευνών θα 
ομιλήσει και η Διευθύντρια Β. Ελευθερίου. Η συνταξιοδότηση έξι στελεχών της Υπηρε-
σίας δημιούργησε επίσης προσωρινά προβλήματα, χωρίς, όμως, να καθυστερήσει την 
πρόοδο των έργων και των μελετών. Χωρίς επιπτώσεις έγινε και η βαθμιαία αλλαγή 
ορισμένων μελών στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Σημαντικό έργο της δεκαετίας σχετιζόμενο με εργασίες στα μνημεία, αν και εκτός 
του Βράχου, είναι και η ανέγερση και λειτουργία του νέου Μουσείου Ακρόπολης. Η 
ανάδειξη με τον καλύτερο τρόπο του γλυπτικού διακόσμου που απεσπάσθη από τα 
κλασικά μνημεία για τη διάσωσή του δικαίωσε μεγάλους κόπους, παλιές αποφάσεις 
και πρόσφατες ενέργειες. 

Τα σχετικά με τα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά τη δεκαετία 2000-2010 θα τα πα-
ρουσιάσει η Επίτιμη Διευθύντρια και Ειδική Εμπειρογνώμων Μ. Ιωαννίδου. Τα τρέχο-
ντα έργα θα τα παρουσιάσει η Διευθύντρια Β. Ελευθερίου. Η ιδία θα σας παρουσιάσει 
και το πρόγραμμα της συναντήσεως. Θα ήθελα, όμως, να υπενθυμίσω το ιστορικό και, 
κυρίως, να τονίσω τη βαθμιαία μετάβαση από τις σωστικές επεμβάσεις στην αποκατά-
σταση των μνημείων. 

Παρθενώνας. Η  βόρεια πλευρά μετά την αποκατάστασή της. Άποψη από τα ΒΑ. 
(Φωτ.: Β. Ελευθερίου, 2010).
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Αφετηρία των έργων στα μνημεία της Ακρόπολης, όπως είναι γνωστό, ήταν η προ-
σπάθεια της απαλλαγής τους από τα οξειδωμένα σιδηρά στοιχεία που είχαν ενσωμα-
τωθεί στα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη κατά το διάστημα της αμέσου προηγουμένης 
επεμβάσεως, γνωστής με το όνομα του Ν. Μπαλάνου. Ήταν ένα επείγον σωστικό έργο. 
Με την έναρξη, όμως, των έργων της Επιτροπής, το 1979, έγινε σαφές ότι οι ζημίες 
ήταν πολύ περισσότερο εκτεταμένες και οφείλονται σε ποικίλα αίτια. Κατεδείχθη, επί-
σης, ότι από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας συστηματική επισκευή ή συντηρήσεις 
δεν είχαν γίνει ποτέ στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Οι διαπιστώσεις αυτές έγιναν περισσότερο εμφανείς με την έναρξη των εργασιών 
στον Παρθενώνα το 1986, στον οποίον οι αρχαίες πυρκαγιές, η μεγάλη έκρηξη του 
1687, οι μετέπειτα σεισμοί, βομβαρδισμοί, βανδαλισμοί και λεηλασίες είχαν αφήσει 
έναν πολύ μεγάλο αριθμό επικινδύνων ρηγμάτων στο μνημείο. Επιπροσθέτως, οι επεμ-
βάσεις κατά τα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνος είχαν, ως γνωστόν, οδηγήσει σε 
παρατοποθετήσεις αρχιτεκτονικών μελών και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε συμπληρώ-
σεις με ευτελή υλικά. Έτσι, περάσαμε από την άρση των αιτίων της ζημιάς στην αποκα-
τάσταση κάθε υφισταμένης βλάβης και την απάλειψη παρατοποθετήσεων και ευτελών 
προσθηκών, δηλαδή περάσαμε σε μία γενικότερη αποκατάσταση των μνημείων. Αυτό 
δικαιολογεί τη συνεχή επέκταση των προγραμμάτων στα Προπύλαια, τον Παρθενώνα 
και τον ναό της Αθηνάς Νίκης, με συνέπεια τη σοβαρή καθυστέρηση των σωστικών 
έργων σε σχέση με τις αρχικές προοπτικές ολοκληρώσεώς τους. Το τελευταίο, λόγου 
χάριν, σωστικό έργο στην Ακρόπολη, το πρόγραμμα της δυτικής πλευράς του Παρθε-
νώνος, το οποίον ήταν, φαινομενικώς, απλό, απεδείχθη ότι είχε πολλά επί μέρους, και 
μάλιστα δυσεπίλυτα, προβλήματα. 

Όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη 
γνώμη των συνέδρων επί τριών, θεωρητικών κυρίως, ζητημάτων που ανέκυψαν κατά 
τη μελέτη μελλοντικών έργων. Τα ερωτήματα τίθενται γραπτώς και οι απαντήσεις όσων 
επιθυμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά θα δημοσιευθούν αυτούσιες στα Πρα-
κτικά της Συναντήσεως. Όλα μαζί − μελέτες, ερωτήματα και απαντήσεις − ελπίζουμε 
ότι θα εκφράσουν λίγο ή πολύ το πνεύμα της εποχής μας για τα προκείμενα έργα και, 
εν γένει, για τις αναστηλώσεις. 

Πριν τελειώσω, εκ μέρους της Επιτροπής, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου στο προϊστάμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνει και για τη χρηματοδότηση των έργων σε μία δύσκολη εποχή. Επίσης, να 
ευχαριστήσω το Μουσείο Ακρόπολης για την εδώ φιλοξενία της Διεθνούς Συναντήσε-
ως. Ευχαριστώ, επίσης, όλους όσοι εργάζονται για την αποκατάσταση των μνημείων 
της Ακρόπολης, και ιδίως όσους κάνουν χειρωνακτική εργασία ακάματοι κάτω από 
δύσκολες καιρικές και άλλες συνθήκες. Τέλος, όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην 
πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ πολύ!
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙωΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι καλημέρα.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, εκ μέρους της Υπηρεσίας Συντήρησης 

Μνημείων Ακρόπολης. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία Διεθνή Συνάντηση για την 
Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, σας καλέσαμε για να παρουσιάσουμε το 
έργο το οποίο υλοποιήθηκε στο χρόνο που μεσολάβησε και να συζητήσουμε για τα 
τρέχοντα και μελλοντικά αναστηλωτικά προγράμματα στα μνημεία της Ακρόπολης. 
Τα προς συζήτηση θέματα τα έθεσε μόλις προηγουμένως ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ. Εγώ 
θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου και το 
υλικό που σας διαθέσαμε.

Όταν τον περασμένο Οκτώβριο αποφασίστηκε η διοργάνωση της Συνάντησης, 
είχε ήδη διαφανεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινωνόταν δραματικά. 
Για τον λόγο αυτό διατυπώθηκε εξ αρχής από την ΕΣΜΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της 
ΥΣΜΑ, ότι η Συνάντηση όφειλε να διοργανωθεί με τη μέγιστη οικονομία. Την παρου-
σίαση των έργων, ολοκληρωμένων και εν εξελίξει, θα αναλάμβαναν οι προϊστάμενοι 
της ΥΣΜΑ, ενώ τα προς συζήτηση θέματα θα παρουσίαζαν ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ με 
τη συνδρομή των προϊσταμένων των έργων. Ωστόσο, για την παρουσίαση των θεμάτων 
εργάστηκε όλο το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας. Στη συζήτηση αύριο το 
βράδυ αναμένεται και η συμμετοχή όλων των συναδέλφων-μελετητών της ΥΣΜΑ. 

Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες με την καθιερωμένη επίσκεψη στα έργα. Μετά το 
διάλειμμα θα αναχωρήσουμε για τον Βράχο, όπου θα γίνει η παρουσίαση των έργων 
από τους υπεύθυνους μηχανικούς. Στην τσάντα που διανεμήθηκε στους συνέδρους θα 
βρείτε, προς διευκόλυνσή σας, ένα χάρτη της Ακρόπολης, στον οποίο σημειώνονται 
οι προτεινόμενες διαδρομές με έξι στάσεις και η ώρα έναρξης των παρουσιάσεων. 
Οι πρώτες παρουσιάσεις θα αρχίσουν στις 11.15 π.μ. στα Προπύλαια και στη δυτική 
πλευρά του Παρθενώνα. Παρακαλούμε, να μην ακολουθήσετε όλοι την ίδια πορεία για 
να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Η απογευματινή συνεδρία, που θα ξεκινήσει στις 
5 μ.μ., έχει απολογιστικό χαρακτήρα για το έργο της ΥΣΜΑ αλλά και της Α΄ Εφορείας 
και του Μουσείου Ακρόπολης. Στο τέλος της σημερινής ημέρας θα προβληθεί ταινία 
διάρκειας 30 λεπτών, με επιλεγμένα αποσπάσματα από την κινηματογραφική τεκμη-
ρίωση των έργων. Η επεξεργασία έχει γίνει από τον κινηματογραφιστή Κ. Αρβανιτάκη 
και το υλικό αυτό θα αναρτηθεί αργότερα στην ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ.

Στο τέλος της αυριανής συνεδρίας, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα τρέχο-
ντα και τα μελλοντικά αναστηλωτικά προγράμματα, θα γίνει παρουσίαση των αναρ-
τημένων πινάκων (posters) στη διπλανή αίθουσα. Τα θέματα της έκθεσης καλύπτουν 
πέντε ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις μελέτες για τα τρέχοντα και μελλοντικά 
προγράμματα. H δεύτερη παρουσιάζει τις προτάσεις για τις οποίες έχει συνταχθεί ερω-
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τηματολόγιο, με το οποίο ζητείται η γνώμη σας. Στην τρίτη ενότητα γίνεται η παρου-
σίαση υλοποιημένων έργων και εφαρμογών που είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ή 
ενδιαφέρον. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται λόγος για τα ερευνητικά προγράμματα, και 
στην τελευταία εκτίθενται τα εντυπωσιακά φωτομωσαϊκά που εκπονήθηκαν από το 
2007 και εξής και αποτυπώνουν ρεαλιστικά την υφιστάμενη κατάσταση των μνημεί-
ων, του τείχους και του Βράχου. Η εκτύπωση των πινάκων (posters) έγινε με δαπάνη 
των εταιρειών Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε., Γεωανάλυση Α.Ε., Φωτοπό Α.Ε, 
Metrica Α.Ε. και Geosystems Hellas Α.Ε. καθώς και της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. 
Η Συνάντηση θα κλείσει αύριο το βράδυ με τη συζήτηση.

Κατά την πάγια τακτική της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ, με την ευκαιρία της Διεθνούς 
Συνάντησης, προγραμματίστηκε η έκδοση των μελετών για τα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν. Αυτές είναι: Ο τρίτος τόμος των Προπυλαίων, 
που περιλαμβάνει τις μελέτες για την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας, του νότιου 
τοίχου, της βορειοδυτικής γωνίας και τη μελέτη συντήρησης του δαπέδου της ανα-
τολικής στοάς. Ο όγδοος τόμος του Παρθενώνα, με τη μελέτη αποκατάστασης της 
δυτικής πλευράς, και ο ένατος τόμος του Παρθενώνα, με τη μελέτη αποκατάστασης 
του δυτικού τοίχου. 

Εκτός από τις μελέτες, αποφασίστηκε και η έκδοση μιας συνοπτικής απόδοσης 
του έργου που έχει επιτελεστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Έμφαση δόθηκε στα ολο-
κληρωμένα αναστηλωτικά προγράμματα: στον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, και το ναό 
της Αθηνάς Νίκης. Κατά συνέπεια, η περίοδος αναφοράς για αυτά εκτείνεται χρονικά 
από το 2000 έως το 2009, διάστημα που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
από τις πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ. Παράλληλα, παρουσιάζεται το έργο της συντήρησης της 
επιφάνειας των μνημείων, της καταγραφής των διάσπαρτων λίθων, των φωτογραμμε-
τρικών αποτυπώσεων, της αρχειοθέτησης και της ψηφιακής διαχείρισης των τεκμηρί-
ων και, τέλος, της ενημέρωσης του κοινού και των εκπαιδευτικών δράσεων. Σε αυτές 
τις ενότητες ο απολογισμός καλύπτει την περίοδο έως το 2012. 

Το εγχείρημα για το προσωπικό της Υπηρεσίας ήταν μεγάλο, δεδομένου του πε-
ριορισμένου χρόνου. Δεκαοκτώ μηχανικοί, δεκατρείς αρχαιολόγοι, επτά συντηρητές, 
έξι σχεδιαστές, ένας φωτογράφος, το λοιπό προσωπικό του Γραφείου Τεκμηρίωσης και 
το διοικητικό προσωπικό εργάστηκαν άοκνα από την αρχή του έτους, προκειμένου να 
συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν απολογιστικά στοιχεία για το παραχθέν έργο 
της τελευταίας δεκαετίας σε μια σειρά ευσύνοπτων άρθρων, που αριθμούν συνολικά 
800 σελίδες.

Λόγω οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων, δεν κατέστη δυνατή η δημο-
σίευση καμίας από τις παραπάνω εκδόσεις σε έντυπη μορφή. Σας παραδίδονται όμως 
σήμερα σε ψηφιακή μορφή, σε ένα διπλό ψηφιακό δίσκο, και ευχαριστούμε την Ένωση 
Φίλων Ακροπόλεως που κάλυψε τη δαπάνη της αναπαραγωγής των δίσκων. Πρόθεσή 
μας είναι να προχωρήσουμε στην έντυπη έκδοση του απολογισμού του έργου, των 
μελετών καθώς και των πρακτικών της παρούσας Συνάντησης.    

Εκτός από τους ψηφιακούς δίσκους, στο υλικό που δίδεται στους συνέδρους πε-
ριλαμβάνεται η έκδοση για την αποκατάσταση των Προπυλαίων, της Επίτιμης Διευ-
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θύντριας Μ. Ιωαννίδου, ο σύντομος οδηγός για τα αναστηλωτικά έργα στα μνημεία 
της Ακρόπολης, των Μ. Ιωαννίδου και Ε. Λεμπιδάκη, και ο εκπαιδευτικός φάκελος 
«Ακρόπολη και Αναστήλωση», με ενσωματωμένη σε dvd μία ταινία του φωτογράφου 
Σ. Μαυρομμάτη για τα αναστηλωτικά έργα. Το τεύχος των περιλήψεων περιέχει και 
το πρόγραμμα της Συνάντησης, το οποίο διατίθεται και σε μορφή διπτύχου σε όσους 
δεν μπορέσουν να πάρουν το συνεδριακό υλικό. Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα 
διανεμηθεί η ετήσια ενημερωτική έκδοση της ΥΣΜΑ για το έτος 2012. Θα θέλαμε επί-
σης να σας ενημερώσουμε ότι όποιος ενδιαφέρεται για την έκδοση της απόδοσης του 
έργου στο Ερέχθειο μπορεί να περάσει από την επόμενη εβδομάδα από τα γραφεία της 
ΥΣΜΑ, προκειμένου να παραλάβει τους δύο τόμους. 

Δυστυχώς, η οικονομική κατάσταση δεν μας επιτρέπει να παραθέσουμε δεξίωση. 
Ομόφωνα η ΕΣΜΑ αποφάσισε το σχετικό κονδύλι που είχε προβλεφθεί αρχικά να 
διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών της υπηρεσίας.      

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο του Μου-
σείου Ακρόπολης, Ομότιμο Καθηγητή Δ. Παντερμαλή, για τη φιλοξενία της Συνάντη-
σης στους χώρους του μουσείου. Τέλος, ευχαριστούμε την Ειδική Υπηρεσία Τομέα 
Πολιτισμού και την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για τη συν-
δρομή τους στη διοργάνωση της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των 
Μνημείων Ακροπόλεως.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤωΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Δρ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑζΑΚΗ 

Η διοργάνωση της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνη-
μείων Ακροπόλεως, με τη συμμετοχή σημαντικών ειδικών επιστημόνων, αποτελεί γε-
γονός σπουδαίας σημασίας για τη διάχυση του έργου που επιτελείται εδώ και πολλά 
χρόνια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επάνω στον Ιερό Βράχο. 

Η επιστημονική Συνάντηση αποκτά, στην έκτη της συνέχεια, χαρακτήρα θεσμού 
που λειτουργεί στο πλαίσιο του βασικού στόχου του Έργου της Αποκατάστασης των 
Μνημείων της Ακρόπολης, ο οποίος δεν είναι μόνον η διατήρηση, συντήρηση και ανα-
στήλωση, αλλά και η οργανωμένη επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση αυτού του 
παγκοσμίως μοναδικού αρχαιολογικού συνόλου. Τα πρακτικά των προηγούμενων επι-
στημονικών συναντήσεων, που ήδη έχουν εκδοθεί, είναι αψευδείς μάρτυρες για τη 
χρησιμότητα και την ανάγκη συνέχισής τους. 

Οι συμβολές των συμμετεχόντων δίνουν το στίγμα της διαδρομής αυτού του έργου 
που, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα, ανέλαβε και επιτελεί 
η Ελληνική πολιτεία. Στο πρόγραμμα των εργασιών αντικατοπτρίζεται το χρονοβόρο, 
επίπονο και ομαδικό έργο που έχει επιτελεστεί καθώς και η μέριμνα για τον σχεδιασμό 
των μελλοντικών δράσεων, αλλά και η φροντίδα για τη διάχυση των πολύτιμων πλη-
ροφοριών σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στα στελέχη της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακροπόλεως, της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, της Α΄ Εφο-
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 
Πολιτισμού για τη διοργάνωση αυτής της διημερίδας. Οι γόνιμες συζητήσεις, η ανταλ-
λαγή απόψεων και ιδεών είναι βέβαιο ότι προάγουν, βελτιώνουν και δρομολογούν σε 
σταθερές βάσεις τις υψηλής ποιότητας εργασίες αποκατάστασης, αναστήλωσης, συ-
ντήρησης, ανάδειξης και τεκμηρίωσης που επιτελούνται στην Ακρόπολη.

Με την ιδιότητα της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς, χαιρετίζω την έναρξη της 6ης Επιστημονικής Συνάντησης για την Αποκατάστα-
ση των Μνημείων Ακροπόλεως, με την υπόσχεση να στέκομαι αρωγός στο σπουδαίο 
έργο που επιτελείται στην εποχή μας επάνω στην Ακρόπολη. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙωΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚωΝ ΕΡΓωΝ, ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα! Ο Ιερός Βράχος απετέλεσε πάντα ισχυρό πόλο 
έλξης για τους περιηγητές, τους απλούς επισκέπτες, τους μελετητές, αρχαιολόγους, μη-
χανικούς αναστηλωτές, αλλά και τους αρχαιοκαπήλους. 

Το 1834 ο αρχιτέκτονας Karl Friedrich Schinkel οραματίστηκε τα ανάκτορα του βα-
σιλιά Όθωνα στην Ακρόπολη. Η αρχιτεκτονική του πρόταση, που συμπεριελάμβανε τα 
αρχαία ερείπια, εμπεριείχε τον ιδεαλισμό του ρόλου του Όθωνα ως ηγεμόνα της νέας Ελ-
λάδας, αλλά και τη συμβολική αναφορά στο ένδοξο παρελθόν και την ανάγκη απόδειξης 
της συνέχειας του Ελληνισμού. Χάρη στην επέμβαση του αρχιτέκτονα Leo von Klenze 
ματαιώθηκε το εγχείρημα αυτό, δεν επετράπη η περαιτέρω οικοδόμηση του χώρου και 
ελευθερώθηκαν τα μνημεία που είχαν διασωθεί από τις επιχώσεις. Το χρονικό των κατά 
καιρούς ανασκαφικών και σωστικών επεμβάσεων είναι σε όλους γνωστό. Όπως γνωστό 
είναι ότι το αναστηλωτικό έργο που εξελίσσεται τα τελευταία 38 χρόνια αποτελεί έργο 
με διακεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει αναγνωριστεί διεθνώς, έχει τιμηθεί δύο φορές 
φέτος με το βραβείο Europa Nostra, αλλά και παλαιότερα, το 1987, αλλά κυρίως έχει 
φωλιάσει στην καρδιά μας ως η «ναυαρχίδα» των έργων προστασίας και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 

Η Επιστημονική Επιτροπή, οι εργαζόμενοι όλοι, επιτελούν ένα έργο επίπονο, σημα-
ντικό, για το οποίο τους συγχαίρω θερμά και τους εύχομαι να έχουν πάντα το ίδιο κέφι 
να συνεχίσουν, γιατί στο έργο αυτό απαιτείται όχι μόνο γνώση, αλλά αφοσίωση, πάθος 
και μεράκι. Δε θα τολμούσα ποτέ να παραλληλίσω τους συντελεστές του έργου με τους 
αρχικούς δημιουργούς. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στην ΥΣΜΑ, από τον αρχιτέκτονα ως 
τον τελευταίο εργάτη, είναι δημιουργοί, αφού επιμηκύνουν τη ζωή των μνημείων, συ-
γκολλούν τα θραύσματα των δόμων ανασυνθέτοντάς τους και τα κάνουν αναγνώσιμα 
στο κοινό ευαισθητοποιώντας το. 

Η σημερινή Επιστημονική Συνάντηση, την οποία χαιρετίζω, αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του επιχειρησιακού έργου της αναστήλωσης των μνημείων, μαζί με την τεκμη-
ρίωση των επεμβάσεων, τη δημοσίευση, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νε-
ωτέρων στα θέματα που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς, και δημιουργεί μεταξύ 
άλλων τις προϋποθέσεις για την επικαιροποίηση των αρχών και της μεθοδολογίας των 
επεμβάσεων. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στη Συνάντηση αυτή και πιστεύω ότι και επί τόπου θα μπο-
ρέσει κανένας να «αναγνώσει» αυτό το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται. 

Σας ευχαριστώ πολύ! Καλή επιτυχία!
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Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αποκατάστασή του, άποψη από ΒΑ. (Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2013).
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ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2000-2010

Μ. Ιωαννίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. Επίτιμη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Κυρία Γενική Διευθύντρια Αναστηλώσεων, Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διευθύντριας της ΥΣΜΑ είχα πολλές φορές 

την ευκαιρία να παρουσιάσω την πορεία των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη. 
Σήμερα, ωστόσο, με διακατέχει ιδιαίτερη συγκίνηση. Η παρουσίαση του ολοκληρω-
μένου προγράμματος της περιόδου 2000-2010 στην ελληνική και ξένη επιστημονική 
κοινότητα έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, καθώς από αυτήν αναμένεται η τελική 
κρίση για την επιτυχημένη ή όχι εκτέλεσή του. Ανάλογη συγκίνηση με διακατείχε και 
κατά την 5η Διεθνή Συνάντηση, το 2002, στην οποία παρουσιάσθηκαν τα έργα που 
είχαν ξεκινήσει στα μνημεία. Στην εναρκτήρια ομιλία μου της Συνάντησης εκείνης είχα 
διατυπώσει την πεποίθηση ότι οι υφιστάμενες τότε προϋποθέσεις, αλλά και το ενδια-
φέρον και ο ενθουσιασμός όλων των εμπλεκομένων στα έργα, θα μας επέτρεπαν να 
ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πιο εκτεταμένο αναστηλωτικό πρόγραμμα που πραγ-
ματοποιήθηκε στα μνημεία της Ακρόπολης. Τολμώ να πω ότι η αισιόδοξη πρόβλεψη 
της εποχής εκείνης επιβεβαιώθηκε, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια το πρόγραμμα 
στα μνημεία έγινε ακόμα μεγαλύτερο, με την επέκταση των επεμβάσεων σε περιοχές 
με δομικές βλάβες που έγιναν εμφανείς μετά τις αποσυναρμολογήσεις, αλλά και με 
την προσθήκη νέων εργασιών στα ήδη εκτελούμενα προγράμματα. Αλλά γι’ αυτά θα 
μιλήσουμε στη συνέχεια.

Το πράσινο φως για την έναρξη του έργου δόθηκε τη 13η Φεβρουαρίου 2001, με 
την έγκριση του προγραμματισμού της ΥΣΜΑ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο. Καθοριστικούς παράγοντες για την έγκρισή του αποτέλεσαν αφενός η ύπαρξη 
εγκεκριμένων μελετών για όλες τις προτεινόμενες επεμβάσεις αφετέρου η διαπίστωση 
ότι η νέα Υπηρεσία – η ΥΣΜΑ είχε ιδρυθεί το 2000 – είχε οργανωθεί και προετοιμασθεί 
κατάλληλα για την έναρξη του μεγάλου προγράμματος:

είχε ήδη προσλάβει, με αυστηρά κριτήρια επιλογής, πρόσθετο εξειδικευμένο •	
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, 
είχε αναβαθμίσει τον εξοπλισμό των εργοταξίων και•	
είχε εξασφαλίσει από τα λατομεία Διονύσου-Πεντέλης την εξόρυξη των μεγά-•	
λων όγκων μαρμάρου που απαιτούνταν για τις επεμβάσεις. 

Αντιμετωπίσαμε την ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ με ενθουσιασμό αλλά και τερά-
στιο αίσθημα ευθύνης. Το έργο που αναλάμβανε η νέα Υπηρεσία ήταν τεράστιο και ως 
προς τον όγκο του αλλά και όσον αφορά τις δυσκολίες του. 

Στο φωτομωσαϊκό της κάτοψης του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης φαίνο-
νται, με σκούρο γκρι χρώμα στις λεζάντες, τα ολοκληρωμένα έργα στα μνημεία από το 
1975 – έτος έναρξης της μελέτης και των επεμβάσεων από την ΕΣΜΑ – μέχρι το 2000 
(εικ. 1). Αυτά είναι:
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η αποκατάσταση του Ερεχθείου, •	
η στερέωση των βράχων της Ακρόπολης,•	
η επέμβαση στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα, •	
η επέμβαση στο θριγκό της ανατολικής όψης και στο νότιο τοίχο της ανατο-•	
λικής στοάς των Προπυλαίων.

Με ανοιχτό γκρι χρώμα στις λεζάντες δηλώνονται τα έργα που ολοκληρώθηκαν 
την περίοδο 2000-2010, και τα οποία είναι: 

η αναστήλωση του προνάου, του οπισθονάου και της βόρειας πλευράς του •	
Παρθενώνα, 
η αναστήλωση των φατνωματικών οροφών, της ανατολικής κιονοστοιχίας και •	
του  βόρειου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων,
η αποκατάσταση του ναού της Αθηνάς Νίκης, •	
η κατάχωση του Οίκου των Αρρηφόρων, •	
η καταγραφή και ταξινόμηση των διασπάρτων μελών επί του Βράχου και•	
η τεκμηρίωση της μορφής και η διερεύνηση της κατάστασης διατήρησης των •	
περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης. 

Από την πλευρά της Ελληνικής πολιτείας είχε εξασφαλισθεί η ένταξη του έργου 
«Συντήρηση και Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης» στο πρόγραμμα «Πολι-
τισμός» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η αρχική χρηματοδότηση από 5,74 δις 
δρχ. (16,8 εκ.ευρώ) αυξήθηκε με την επέκταση των προγραμμάτων, για να φθάσει στο 
τέλος του έργου στο ποσό των 32,6 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα «Πολιτισμός» και 1,3 
εκ. ευρώ από το πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ. Πρόσθετη 
χρηματοδότηση 10,5 εκ. ευρώ παρείχε η Ελληνική πολιτεία. Η χρηματοδότηση αυτή, 
πρωτοφανής για τα μέχρι τότε δεδομένα των έργων της Ακρόπολης, επέτρεψε την 
απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών στα μνημεία. Σε σχετικό γράφημα παρουσιάζεται 
η κατανομή εθνικών και κοινοτικών δαπανών στα έργα της Ακρόπολης από το 1992 
και φαίνεται η θεαματική αύξηση των δαπανών των ετών 2000-2010 σε σχέση με τα 
προηγούμενα, αύξηση που συνδέεται με τη μεγάλη ανάπτυξη των έργων (εικ. 2). 

Θα σας δώσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία για τις επεμβάσεις στα μνημεία την 
περίοδο 2000-2010. 

781 αρχιτεκτονικά μέλη αποσυναρμολογήθηκαν από τα μνημεία •	
1094 αρχιτεκτονικά μέλη, με συνολικό βάρος που ξεπερνά τους 2675 τόνους, •	
αναστηλώθηκαν
686 αρχιτεκτονικά μέλη δημιουργήθηκαν από συνανήκοντα θραύσματα που •	
συγκολλήθηκαν 
905 συμπληρώματα κατασκευάσθηκαν από νέο μάρμαρο•	
158 αρχιτεκτονικά μέλη κατασκευάσθηκαν από νέο μάρμαρο•	
530 κυβ. μ. νέου μαρμάρου από τα λατομεία μαρμάρου Διονύσου-Πεντέλης •	
χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση
σε 1129 αρχιτεκτονικά μέλη έγινε συντήρηση της επιφάνειας•	

Ο κύριος χαρακτήρας των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ακρόπολη 
κατά την περίοδο 2000-2010 παρέμεινε καθαρά σωστικός, με στόχο την αντιμετώπιση 
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των σοβαρών δομικών προβλημάτων των μνημείων – που κατά κύριο λόγο οφείλο-
νταν στις επιλογές των προηγούμενων επεμβάσεων – και των προβλημάτων διάβρωσης 
της επιφάνειάς τους. Οι διερευνήσεις, ωστόσο, που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τα 
προηγούμενα χρόνια στο διάσπαρτο στο έδαφος της Ακρόπολης υλικό των μνημείων, 
είχαν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση σημαντικού αριθμού θραυσμάτων καθώς και 
των αυθεντικών τους θέσεων στα μνημεία. Η αναστήλωσή τους σε αυτά διασφάλισε τη 
διάσωσή τους και, σε συνδυασμό με τη διόρθωση των εσφαλμένων τοποθετήσεων των 
αρχιτεκτονικών μελών κατά την προηγούμενη αναστήλωση, συνετέλεσε στην επαύξη-
ση της αυθεντικότητας των μνημείων και στη βελτίωση της αναγνωσιμότητάς τους από 
τους επισκέπτες της Ακρόπολης. 

Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία 
που είχαν αναπτυχθεί από την ΕΣΜΑ τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, κατά την εκτέ-
λεση των εργασιών παρουσιάζονταν, όπως ήταν αναμενόμενο, πρόσθετα προβλήματα 
που έπρεπε να αντιμετωπισθούν από το επιστημονικό προσωπικό και την Επιτροπή. 
Οι επιστημονικές και τεχνικές επιλογές που υιοθετήθηκαν κάθε φορά μεγάλωσαν 
την εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μνημείων και εμπλούτι-
σαν το σύνολο των διαδικασιών, θεωρητικών αρχών και πρακτικών εφαρμογών που 
ακολουθούν οι επεμβάσεις στην Ακρόπολη, οι οποίες διαμορφώνουν τη «σχολή» της 
σύγχρονης ελληνικής προσέγγισης στην αποκατάσταση των μνημείων της κλασικής 
αρχαιότητας.

Εικ. 2. Γράφημα στο οποίο εμφανίζεται η εξέλιξη της χρηματοδότησης των έργων της Ακρόπολης 
την περίοδο 1992-2010 (Μ. Ιωαννίδου, 2010).
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Η έρευνα και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας, βασικό χαρακτηριστικό των 
επεμβάσεων στα μνημεία από την έναρξή τους, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια: σε θέματα τεκμηρίωσης των μνημείων και των αναστηλωτικών επεμβάσεων σε 
αυτά, διερεύνησης της δομικής αποκατάστασης των αρχιτεκτονικών μελών, των φυσι-
κών και μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών των μνημείων και αυτών που χρη-
σιμοποιούνται για την αποκατάστασή τους, ανάπτυξης πρωτότυπων επιστημονικών 
εφαρμογών και τεχνογνωσίας για την επιτάχυνση των εργασιών στα εργοτάξια. Πολλές 
ερευνητικές εργασίες εκπονήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό των έργων, είτε 
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με μεμονωμένους ερευνητές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
ερευνητικούς φορείς της χώρας ή του εξωτερικού (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΙΤΕ, ΙΓΜΕ, 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βρετανικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο ΜΙΕ 
του Τόκυο κ.ά.). Δυστυχώς, δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Για αρκετές από τις 
εφαρμογές αυτές θα ακούσετε στην παρούσα Συνάντηση.  

Είναι φανερό ότι το σύνολο των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ακρό-
πολη την περίοδο 2000-2010 δεν μπορεί να παρουσιασθεί στο πλαίσιο μίας διάλεξης. 
Αναγκαστικά η παρουσίασή μου θα είναι πολύ συνοπτική. Μπορείτε, ωστόσο, να βρεί-
τε περισσότερα στοιχεία για τις εργασίες, καθώς και τις επιστημονικές και τεχνικές 
επιλογές που υιοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση τους, στα άρθρα του επιστημονικού 
προσωπικού της ΥΣΜΑ, που περιλαμβάνονται στον απολογιστικό τόμο των επεμβάσε-
ων που σας διανεμήθηκε σε ψηφιακή μορφή. 

Στον Παρθενώνα προϊστάμενος του έργου ήταν ο αρχιτέκτονας Ν. Τογανίδης, με 
συνεργάτες τους αρχιτέκτονες Β. Ελευθερίου, Ρ. Χριστοδουλοπούλου, Λ. Λαμπρινού, 
Ά. Παπανδρόπουλο, Β. Μανιδάκη (από το 2007), και τους πολιτικούς μηχανικούς Μ. 
Μεντζίνη (μέχρι το 2006), Ε. Τουμπακάρη (μέχρι το 2007), Α. Βρούβα και Γ. Στεφά-
νου. Υπεύθυνη για την τεκμηρίωση των εργασιών ήταν η αρχαιολόγος Ε. Καρακίτσου. 
Επικεφαλής του συνεργείου μαρμαροτεχνιτών ήταν ο Σ. Καφούρος έως το 2007 και 
έκτοτε οι μαρμαροτεχνίτες Γ. Αγγελόπουλος και Δ. Φώσκολος. Στο έργο του οπισθο-
νάου απασχολήθηκε ως τεχνικός σύμβουλος ο αρχιτέκτων Π. Κουφόπουλος, ενώ επι-
κεφαλής του συνεργείου ήταν ο μαρμαροτεχνίτης Φ. Αλεξόπουλος. 

 Η επέμβαση στον πρόναο δεν είχε σωστικό χαρακτήρα αλλά στόχευε στην απο-
κατάσταση της μορφής της ανατολικής πρόστασης του σηκού του Παρθενώνα, η οποία 
είχε υποστεί σοβαρές βλάβες από πυρκαϊά τον 3ο αιώνα μ.Χ. και μετά την έκρηξη από 
το βομβαρδισμό του Μοροζίνι είχαν καταρρεύσει σχεδόν όλοι οι κίονές της. Αρχικά 
αποσυναρμολογήθηκαν 26 αρχιτεκτονικά μέλη που είτε είχαν αναστηλωθεί από τον Ν. 
Μπαλάνο είτε παρουσίαζαν δομικά προβλήματα. Μετά τη δομική τους αποκατάσταση 
αναστηλώθηκαν στο μνημείο μαζί με τα 27 επιπλέον αρχιτεκτονικά μέλη που είχαν δη-
μιουργηθεί από τις έρευνες και ταυτίσεις Διασπάρτων του Καθηγητή Μ. Κορρέ. Μαζί 
τους αναστηλώθηκαν και εννέα σπόνδυλοι από νέο μάρμαρο (εικ. 3). 

 Η απόφαση του ΚΑΣ για τον πρόναο προέβλεπε να μην λαξευθούν ραβδώσεις 
στις επιφάνειες των συμπληρωμάτων και των σπονδύλων από νέο μάρμαρο. Το ατυχές, 
ωστόσο, αισθητικό αποτέλεσμα της συναρμογής των καμένων επιφανειών των αρχαί-
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Εικ. 3. Πρόναος Παρθενώνα. Άνω αριστερά: όψη πριν από την επέμβαση, άποψη από Α. (Σχέδιο: Μ. Κορρές). 
Κάτω αριστερά: Η πρόταση αναστήλωσης που υλοποιήθηκε (Σχέδιο: Μ. Κορρές, 1988 – Χ.  Μπούρας, 1994. 
Ενημέρωση σχεδίου: Β. Ελευθερίου, 2006). Δεξιά: μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης το 2004, άποψη από Ν. 
Οι ραβδώσεις των νέων συμπληρωμάτων θα λαξευθούν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος 
(Φωτ.: Λ. Λαμπρινού, 2009).

ων σπονδύλων με τις ακατέργαστες επιφάνειες των σπονδύλων από νέο μάρμαρο, οδή-
γησε στην εφαρμογή τεχνητής πάτινας και στη λάξευση ορισμένων ραβδώσεων στο νέο 
μάρμαρο. Μετά την εισήγηση των αρχιτεκτόνων Β. Ελευθερίου και Λ. Λαμπρινού στην 
ΕΣΜΑ, εγκρίθηκε το 2009 από το ΚΑΣ η λάξευση των ραβδώσεων στους σπονδύλους 
του προνάου. 

Το έργο αποκαταστάσεως του οπισθονάου αφορούσε στην αποκατάσταση της δυ-
τικής πρόστασης του σηκού του Παρθενώνα, όπου σωζόταν ολόκληρη η δυτική πλευρά 
της ζωφόρου. Η περιοχή αυτή παρουσίαζε ρηγματώσεις και σοβαρές δομικές βλάβες 
που οφείλονταν στην αρχαία πυρκαγιά, στην έκρηξη του 1687 αλλά και στην επέμβα-
ση Μπαλάνου. Η μελέτη για τη νέα επέμβαση είχε εκπονηθεί από τον αρχιτέκτονα Π. 
Κουφόπουλο και τον πολιτικό μηχανικό Κ. Ζάμπα. 

Τη δεκαετία του 1990 είχε μεταφερθεί το σωζόμενο τμήμα της δυτικής ζωφόρου 
στο Μουσείο για λόγους προστασίας. Είχε επίσης πραγματοποιηθεί η στερέωση των 
αδιατάρακτων από την αρχαιότητα κιόνων του οπισθονάου, με ειδικά ενέματα. Η επέμ-
βαση των ετών 2001-2004 περιέλαβε την αποσυναρμολόγηση και τη δομική αποκατά-
σταση των μελών του θριγκού της δυτικής πρόστασης (εικ. 4), καθώς και τη στερέωση 
με ενέματα των ανώτερων σπονδύλων και των κιονοκράνων των τεσσάρων βόρειων 
κιόνων (εικ. 5). 

Κατά την αναστήλωση, οι αρχικά ενιαίοι λίθοι της δυτικής ζωφόρου συναρμό-
στηκαν από δύο τμήματα: στην πρόσοψη, πλάκες με το γλυπτό διάκοσμο, κατασκευα-
σμένες από τεχνητό λίθο, αγκυρώθηκαν σε λίθους από νέο μάρμαρο που αποτέλεσαν 
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Εικ. 5. Το εσωτερικό του οπισθονάου μετά 
την ολοκλήρωση της επέμβασης (2004). 

Εικ. 4. Ανατοποθέτηση της πρώτης από βορρά δοκού στον οπισθόναο του Παρθενώνα (2004).
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το πίσω μέρος της ζωφόρου. Η λύση αυτή διασφαλίζει τη μελλοντική αντικατάσταση 
των γλυπτών αντιγράφων χωρίς την αποσυναρμολόγηση των υπερκείμενων στρώσεων 
(εικ. 6-7). 

Η σοβαρότερη επέμβαση στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα, όπου η έκρηξη του 
1687 είχε προκαλέσει την κατάρρευση οκτώ κιόνων στη μεσαία περιοχή της κιονο-
στοιχίας καθώς και του αντίστοιχου υπερκείμενου θριγκού, είχε πραγματοποιηθεί την 
περίοδο 1922-1931 υπό την ευθύνη του Ν. Μπαλάνου.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης της βόρειας πλευράς από την ΥΣΜΑ – το μεγα-
λύτερο που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο – είχε στόχο την απομάκρυνση των οξει-
δωμένων σιδερένιων ενισχύσεων και των τσιμεντένιων συμπληρωμάτων της προηγού-
μενης αναστήλωσης καθώς και την άρση των παρατοποθετήσεων με τη διερεύνηση 
των αυθεντικών θέσεων των αρχιτεκτονικών μελών. Την περίοδο 2001-2003, μετά 
την εγκατάσταση νέου γερανού στο εξωτερικό της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα, 
αποσυναρμολογήθηκαν εξ ολοκλήρου οι οκτώ αναστηλωμένοι κίονες και οι αντίστοι-
χες περιοχές του υπερκείμενου θριγκού, συνολικά 192 μέλη βάρους περίπου 1000 
τόνων. Στα αποσυναρμολογημένα αρχιτεκτονικά μέλη από τη βόρεια πλευρά εντά-
χθηκαν αρχαία θραύσματα που είχαν ταυτισθεί, ενώ τα τσιμεντένια συμπληρώματα 
της παλαιότερης αναστήλωσης αντικαταστάθηκαν με νέο μάρμαρο. Το έκτο κιονόκρα-
νο της αναστήλωσης Μπαλάνου, που είχε συντεθεί από την ένταξη πολλών αρχαίων 

Εικ. 6. Αντίγραφα των λίθων της ζωφόρου. Διακρίνεται ο γλυπτός διάκοσμος από τεχνητό λίθο μπροστά 
και το τμήμα από νέο μάρμαρο πίσω (2004).
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θραυσμάτων σε πυρήνα νέου μαρμάρου, αποφασίσθηκε να παραμείνει εκτός μνημείου, 
ενώ στη θέση του ένατου κιονοκράνου, που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, κατα-
σκευάσθηκε άλλο από νέο μάρμαρο. 

Το 2007 η επέμβαση επεκτάθηκε στο δυτικό τμήμα του θριγκού της βόρειας πλευ-
ράς, όπου αποσυναρμολογήθηκαν 21 επιπλέον αρχιτεκτονικά μέλη. Η απόφαση ελή-
φθη  προκειμένου οι έξι εναπομείνασες στη βόρεια πλευρά αυθεντικές μετόπες να με-
ταφερθούν στο μουσείο για λόγους προστασίας και να αντικατασταθούν με αντίγραφα 
από τεχνητό λίθο. 

Κατά την αναστήλωσή τους τα αρχιτεκτονικά μέλη τοποθετήθηκαν στις αρχικές 
τους θέσεις. Όσον αφορά την κιονοστοιχία, οι θέσεις τους προέκυψαν από τις μελέτες 
των Κ. Ζάμπα (με μετρήσεις πριν από την αποσυναρμολόγηση) και Λ. Λαμπρινού (με 
μετρήσεις μετά την αποσυναρμολόγηση). Τη θέση των μελών του θριγκού ταύτισαν με 
τις μελέτες τους οι Λ. Λαμπρινού, για τα επιστύλια, και Ρ. Χριστοδουλοπούλου, για 
τη δωρική ζωφόρο. Η αρχική λάξευση των ραβδώσεων στα συμπληρώματα και στους 
σπονδύλους από νέο μάρμαρο πραγματοποιήθηκε πριν από την τοποθέτησή τους στο 
μνημείο. Η τελική κατεργασία της επιφάνειας των ραβδώσεων γίνεται στο χέρι, μετά 
την ανατοποθέτηση των σπονδύλων στο μνημείο. 

Κατά την ανατοποθέτηση επιδιώχθηκε η απόλυτη προσαρμογή των αρχιτεκτο-
νικών μελών μεταξύ τους, χαρακτηριστικό της ανυπέρβλητης ποιότητας κατασκευής 
του μνημείου (εικ. 8). Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίσθηκε μέσω λεπτομερών υπολο-
γισμών και πολλαπλών δοκιμαστικών τοποθετήσεων και μικρομετακινήσεων, με τη 
βοήθεια και των δύο γερανών, αυτού στο εσωτερικό του σηκού και του δεύτερου έξω 
από τη βόρεια πλευρά του μνημείου.

Εικ. 7. Η δυτική όψη του Παρθενώνα μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης του οπισθονάου 
(Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 2004).
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Εικ. 8. Η βόρεια πλευρά του Παρθενώνα μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης (Φωτ.: Β. Ελευθερίου, 2010). 

Στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2000-2010 στον Παρθενώνα 
περιλαμβάνονται και οι μελέτες μελλοντικών επεμβάσεων, προκειμένου αυτές να εντα-
χθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την επόμενη προγραμ-
ματική περίοδο. Αυτές είναι: 

Η μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα από τις αρχι-•	
τέκτονες Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη και την πολιτικό μηχανικό Α. Βρούβα. 
Η μελέτη για τη μεταφορά και εγκατάσταση του γερανού από το εξωτερικό •	
της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα στο εξωτερικό της δυτικής πλευράς, 
από εξωτερικούς συνεργάτες της ΥΣΜΑ, προκειμένου να υποστηρίξει την 
εκεί προγραμματιζόμενη επέμβαση.

Τα προβλήματα των αναστηλωμένων κατά την περίοδο 1909-1917 τμημάτων των 
οροφών του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων είναι γνωστά: συναρμογή και συ-
γκόλληση μη συνανηκόντων θραυσμάτων, μετά την απολάξευση των επιφανειών θραύ-
σης τους, και κατακερματισμός των αρχιτεκτονικών μελών εξαιτίας της οξείδωσης των 
ενσωματωμένων σε αυτά σιδερένιων ενισχύσεων. 

Η πρώτη φάση της επέμβασης ξεκίνησε με την αποσυναρμολόγηση των οροφών 
την περίοδο 1990-1993. Η έρευνα στο αποσυναρμολογημένο υλικό από τις οροφές, σε 
συνδυασμό με το κατακείμενο στο έδαφος διάσπαρτο υλικό, οδήγησε στη δημιουργία 
πρόσθετων δοκών και φατνωματικών πλακών από αρχαία θραύσματα συμπληρωμένα 
με νέο μάρμαρο. Η σχετική μελέτη, από την ομιλούσα και τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα, 
προέβλεπε την αναστήλωσή τους στις οροφές της ανατολικής στοάς και της δυτικής 
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Δομική αποκατάσταση δοκών Προπυλαίων με ράβδους τιτανίου. 
Εικ. 9 Α. Σχέδιο τεκμηρίωσης οπλισμών (Μελέτη: Μ. Ιωαννίδου − Β. Πασχαλίδης 2002, 
Σχέδιο: Γ. Μουτοπούλου – Γ. Τριχάκης). 

Εικ. 9 Β. Διαδικασία συγκόλλησης (Φωτ.: Β. Παπαβασιλείου, 2009).
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Εικ. 9 Γ. Αγκύρωση των ράβδων τιτανίου στις κεφαλές των δοκών (Φωτ.: Μ. Ιωαννίδου, 2009). 

αίθουσας, στις αρχικές ή σε ομόλογες με αυτές θέσεις, και την αποκατάσταση των ορο-
φών σε επιφάνεια σχεδόν διπλάσια της προηγούμενης αναστήλωσης. 

Η δεύτερη φάση της επέμβασης άρχισε το 2000, με προϊσταμένη αρχικά την ομι-
λούσα και στη συνέχεια τον Τ. Τανούλα, και συνεργάτες τον αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσο 
και τους πολιτικούς μηχανικούς Β. Πασχαλίδη (έως τον Αύγουστο του 2003) και Β. 
Παπαβασιλείου (από το 2003). Η ομιλούσα διατήρησε την εποπτεία των εργασιών δο-
μικής αποκατάστασης. Την ευθύνη της τεκμηρίωσης των εργασιών είχε η αρχαιολόγος 
Ε. Πετροπούλου. Επικεφαλής του συνεργείου μαρμαροτεχνιτών ήταν ο Π. Αδαμόπου-
λος έως το 2008 και στη συνέχεια ο Γ. Ρήγος. 

Αρχικά αποσυναρμολογήθηκαν τα 192 αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής στα 
οποία είχε επεκταθεί η αναστήλωση Μπαλάνου − λιθόπλινθοι του βόρειου τοίχου και 
σπόνδυλοι της ανατολικής κιονοστοιχίας. Κατά την προηγούμενη αναστήλωση, τα δύο 
θραύσματα του ανατολικού λίθου του επιστυλίου στο μεσαίο μετακιόνιο είχαν συναρ-
μοσθεί με τον δυτικό σε έναν ενιαίο λίθο, συνολικού βάρους 25 τόνων. Η καταβίβασή 
τους στο έδαφος πραγματοποιήθηκε μετά το διαχωρισμό τους με ειδική διάταξη συρ-
ματοκοπής, εγκατεστημένης στο ύψος των επιστυλίων. Μετά τη δομική αποκατάστασή 
τους οι δύο λίθοι επανήλθαν στο μνημείο. 

Η δομική αποκατάσταση των μεγάλου μήκους και βάρους δοκών των οροφών 
των Προπυλαίων, με μήκος 6,35 μ. και βάρος 10,5 τόνων η κάθε μία, που είχαν συ-
ναρμοσθεί από συνανήκοντα αρχαία θραύσματα και συμπληρώματα από νέο μάρμαρο, 
πραγματοποιήθηκε μετά από ειδικό στατικό υπολογισμό, με ράβδους τιτανίου και συν-
δετική κονία από λευκό τσιμέντο (εικ. 9Α-9Β). Σε ορισμένες δοκούς, οι ράβδοι τιτα-
νίου απαιτήθηκε να επεκταθούν σε όλο το μήκος τους και να αγκυρωθούν σε πλάκες 
τιτανίου στις κεφαλές τους (εικ. 9Γ).
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Εικ. 11. Τα Προπύλαια μετά την αναστήλωση, άποψη από ΝΑ. (Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 2010).

Εικ. 10. Η οροφή της δυτικής αίθουσας 
των Προπυλαίων μετά την αναστήλωση. 
Διακρίνονται τα δύο αντίγραφα των ιωνικών 
κιονοκράνων (Φωτ.: Τ. Τανούλας, 2009).
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Εξέχουσα θέση κατέχουν, μεταξύ των μελών που αναστηλώθηκαν στο μνημείο, τα 
δύο ιωνικά κιονόκρανα από νέο μάρμαρο στη δυτική αίθουσα του μνημείου. Το κιονό-
κρανο της αναστήλωσης Μπαλάνου, αποτελούμενο από τέσσερα μη συνανήκοντα αρ-
χαία θραύσματα, αποφασίσθηκε να μη χρησιμοποιηθεί κατά την παρούσα επέμβαση. 
Ακριβή αντίγραφα των αρχαίων  κιονοκράνων, από νέο μάρμαρο, που κατασκευάστη-
καν στο χέρι από τους μαρμαροτεχνίτες του εργοταξίου των Προπυλαίων, τοποθετή-
θηκαν εκατέρωθεν της κεντρικής διάβασης (εικ. 10).

 Με την ολοκλήρωση του έργου, τον Νοέμβριο του 2009, η είσοδος στον αρχαιολο-
γικό χώρο μέσω των Προπυλαίων επιτρέπει στους επισκέπτες να βιώσουν, διερχόμενοι 
από την κεντρική διάβαση, τη μοναδική εμπειρία του στεγασμένου χώρου ενός από τα 
πιο εντυπωσιακά μνημεία της κλασικής αρχαιότητας (εικ. 11). 

Η αποκατάσταση του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων ολοκληρώθηκε με την 
αναστήλωση στην ανωδομή του νότιου τοίχου 16 αρχαίων λίθων, των οποίων η αρχική 
θέση στο μνημείο αναγνωρίσθηκε μετά από μελέτη του αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσου, ο 
οποίος είχε την επίβλεψη των σχετικών εργασιών. Στην αναστήλωση περιλαμβάνονται 
δύο λιθόπλινθοι και ένας λίθος θράνου από νέο μάρμαρο σε αντικατάσταση εκείνου 
που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. 

Τέλος, την περίοδο 2009-2010 εκπονήθηκε η μελέτη για τη συμπλήρωση της ανα-
στήλωσης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων, από τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα και 
την ομιλούσα, προκειμένου η επέμβαση να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 

Η αποκατάσταση του κομψού ιωνικού ναού της Αθηνάς Νίκης, στα νοτιοδυτικά 
των Προπυλαίων, αποτελεί την τρίτη αναστηλωτική επέμβαση στο μνημείο και κρίθη-
κε απαραίτητη εξ αιτίας των σοβαρών δομικών προβλημάτων του. Είχαν προηγηθεί οι 
δύο προηγούμενες αναστηλώσεις των περιόδων 1835-1945 και 1935-1940. Τη μελέτη 
για την επέμβαση είχε εκπονήσει ο αρχιτέκτονας Δ. Ζιρώ. Προϊσταμένη του έργου 
ήταν η πολιτικός μηχανικός Δ. Μιχαλοπούλου, με συνεργάτη τον αρχιτέκτονα Κ. Μα-
μαλούγκα. Την ευθύνη της τεκμηρίωσης των εργασιών είχε η αρχαιολόγος Ε. Λεμπιδά-
κη, ενώ επικεφαλής του συνεργείου μαρμαροτεχνιτών ήταν ο Λ. Ζαχαρόπουλος. 

Οι λίθοι της ζωφόρου του ναού είχαν μεταφερθεί από το 1998 στο Μουσείο για 
λόγους προστασίας. Η επέμβαση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2000 με την αποσυναρ-
μολόγηση των μελών του αρχαίου ναού και συνεχίσθηκε με την εξυγίανση του πώρινου 
ναΐσκου, που διατηρείται σε υπόγειο κάτω από αυτόν. Το φέρον σύστημα σιδηροδο-
κών και η πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα της προηγούμενης επέμβασης, κάτω από 
το σηκό του ναού, αντικαταστάθηκαν από μεταλλική εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα 
ειδικών προδιαγραφών. 

Από την έρευνα των 313 αποσυναρμολογημένων αρχιτεκτονικών μελών του ναού 
προέκυψαν νέα στοιχεία που οδήγησαν στην αναδιάταξη των λιθοπλίνθων του σηκού, 
των κορμών των κιόνων, των ιωνικών κιονοκράνων και των φατνωματικών πλακών, 
σύμφωνα με τις μελέτες του Κ. Μαμαλούγκα, αλλά και των λίθων της ζωφόρου, των 
γείσων και του αετώματος του ναού, με βάση τη μελέτη του Δ. Ζιρώ. Η αναστήλωση 
του μνημείου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2010 με την τοποθέτηση των χυτών 
αντιγράφων της ιωνικής ζωφόρου καθώς και την αποκατάσταση με νέο μάρμαρο του 
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οριζόντιου γείσου, μέρους του ανατολικού αετώματος και της σίμης, στα συμπληρώ-
ματα της οποίας λαξεύτηκαν στο χέρι οι ανάγλυφες λεοντοκεφαλές-υδρορρόες (εικ. 
12-13).

Η υποστήριξη των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία ήταν το κύριο έργο 
του ηλεκτρομηχανολογικού συνεργείου, με υπεύθυνο τον ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο 
μηχανικό Σ. Οικονομόπουλο. Εκτός από την παρακολούθηση της εγκατάστασης, τη 
συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού των αναστηλωτικών επεμβά-
σεων, ο Σ. Οικονομόπουλος σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή πρωτότυπων κατα-
σκευαστικών διατάξεων, με στόχο την επιτάχυνση και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών: 
αρπάγες ανάρτησης αρχιτεκτονικών μελών, τράπεζες συγκόλλησης των μεγάλων μαρ-
μάρινων μελών, ειδικό παντογράφο και κόφτη μαρμάρου (εικ. 14). Ιδιαίτερη θέση με-
ταξύ των ιδιοκατασκευών αυτών κατέχει ο μηχανικός κόπτης λάξευσης, με προσέγγιση 
χιλιοστών, των ραβδώσεων των σπονδύλων των κιόνων, η χρήση του οποίου επιτάχυ-
νε σημαντικά τη λάξευση των ραβδώσεων στα συμπληρώματα και στους σπονδύλους 
από νέο μάρμαρο της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα. 

 Από το Γραφείο και Συνεργείο Συντήρησης της Επιφάνειας των Μνημείων πραγμα-
τοποιήθηκαν σωστικές και συστηματικές επεμβάσεις στις περιοχές των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων αλλά και σε άλλες περιοχές, που παρουσίαζαν φθορές στην επιφάνεια των 
δομικών υλικών των μνημείων. Η μεθοδολογία και τα υλικά που εφαρμόσθηκαν ακο-
λούθησαν την καθιερωμένη πρακτική στις επεμβάσεις της ΕΣΜΑ. Την ευθύνη των ερ-
γασιών συντήρησης της επιφάνειας είχε, μέχρι το τέλος του 2010, η χημικός μηχανικός 
Ε. Παπακωνσταντίνου, με υπεύθυνες συντηρήτριες την Α. Πάνου στον Παρθενώνα, την 
Κ. Μπαμπανίκα (έως το 2006) και την Κ. Φραντζικινάκη (από το 2006) στα Προπύλαια, 
την Α. Τσιμερέκη στο ναό της Αθηνάς Νίκης και τη Μ. Φραντζή στο Ερέχθειο. 

Εικ. 12. Ναός Αθηνάς Νίκης. Εργασίες αποκατάστασης της επαετίδος σίμης με τις υδρορρόες-λεοντοκεφαλές 
(Φωτ.: Κ. Μαμαλούγκας, 2009 ). 
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Εικ. 14. Ανατοποθέτηση γείσου 
στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα 
με τη βοήθεια αρπάγης 
(Φωτ.: Β. Ελευθερίου, 2008 ). 

Εικ. 13. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αποκατάστασή του. Άποψη από ΝΑ. (Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 2010).
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Επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας πραγματοποιήθηκαν: 
Στον Παρθενώνα, σε 554 συνολικά αρχιτεκτονικά μέλη: στους λίθους της •	
δυτικής ζωφόρου, στις μετόπες της βόρειας και της δυτικής πλευράς και σε 
αρχιτεκτονικά μέλη του οπισθονάου, του προνάου, της βόρειας πλευράς, της 
ανατολικής κιονοστοιχίας και των τοίχων του σηκού. 
Στα Προπύλαια, σε 328 αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής και του νότιου •	
τοίχου του κεντρικού κτηρίου και της βόρειας πτέρυγας. 
Στο ναό της Αθηνάς Νίκης, σε 139 αρχιτεκτονικά μέλη πραγματοποιήθηκαν •	
συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης, ενώ σε 126 έγιναν επεμβάσεις άμεσης 
προτεραιότητας.
Στο Ερέχθειο, σε 137 αρχιτεκτονικά μέλη, σε περιοχές της ανατολικής κιονο-•	
στοιχίας, του νότιου και δυτικού τοίχου, της νοτιοδυτικής γωνίας, της βόρειας 
και νότιας πρόστασης του μνημείου και στα αντίγραφα των Καρυατίδων.

Στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Παρθενώνα από τον Τομέα Συντή-
ρησης της Επιφάνειας περιλαμβάνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός της γλυπτής 
επιφάνειας της δυτικής ζωφόρου. Μετά από μια μακρά περίοδο ερευνών και δοκιμών 
υπό την εποπτεία του Καθηγητή Θ. Σκουλικίδη, επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί για τον κα-
θαρισμό της η μέθοδος λέιζερ που αναπτύχθηκε μετά από ερευνητική συνεργασία της 
ΥΣΜΑ με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας της Κρήτης (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ). Με το σύστημα αυτό επιτεύχθηκε η ασφαλής και 
απολύτως ελεγχόμενη απομάκρυνση των επικαθίσεων ρύπων και αιθάλης καθώς και 
όλων των ειδών μαύρης κρούστας, χωρίς να επηρεαστεί το υπόστρωμα του μαρμάρου 
και τα έγχρωμα στρώματα που σώζονται στην επιφάνεια (εικ. 15). 

Η μέθοδος καθαρισμού με λέιζερ εφαρμόσθηκε και στη φατνωματική οροφή της 
προστάσεως των Καρυατίδων. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ανιχνεύθηκαν, με τη 
χρήση μη καταστροφικών μεθόδων διάγνωσης, ίχνη γραπτού διακόσμου που δεν ήταν 
γνωστά και κυανής χρωστικής (αιγυπτιακού μπλε) που δεν ήταν ορατή μακροσκοπικά. 

Για τις παλαιότερες και πρόσφατες ερευνητικές δράσεις του Γραφείου Συντήρη-
σης θα σας μιλήσει αύριο η προϊσταμένη του από το 2011, χημικός μηχανικός E. Αγ-
γελακοπούλου.

Το πρόγραμμα καταγραφής των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών αποσκοπεί 
στην έρευνα, τεκμηρίωση, ταξινόμηση και διευθέτηση όλου του διάσπαρτου υλικού 
πάνω στον Βράχο της Ακρόπολης καθώς και στην ταύτιση και συγκόλληση συνανη-
κόντων θραυσμάτων. Στη συνέχεια τα θραύσματα οργανώνονται σε νέους λιθοσωρούς 
είτε αποδίδονται στα μνημεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των αναστη-
λωτικών προγραμμάτων, ή φυλάσσονται στο Μουσείο Ακρόπολης, όταν πρόκειται για 
θραύσματα γλυπτών και επιγραφών. 

Στα 14.000 καταγεγραμμένα θραύσματα μέχρι το 2000 προστέθηκαν ακόμα 7.000 
θραύσματα μέχρι το 2007, με υπεύθυνο του προγράμματος τον αρχαιολόγο Κ. Κίσσα, 
με τα οποία και ολοκληρώθηκε η διάλυση και καταγραφή σχεδόν όλων των λιθοσω-
ρών με μαρμάρινα μέλη της Ακρόπολης. Από το 2008, με υπεύθυνη την αρχαιολόγο Ε. 
Σιουμπάρα, άρχισε η καταγραφή των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών που είχαν ενα-

draft2.indd   48 6/23/15   3:21:35 PM



49

Εικ. 15. Καθαρισμός λίθου της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα - Λεπτομέρεια (Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης 2004).

ποτεθεί κυρίως εντός μεγάλων λιθοσωρών, νοτίως του παλαιού Μουσείου Ακρόπολης. 
Η μελέτη 850 περίπου θραυσμάτων οδήγησε σε 117 ταυτίσεις και στη δημιουργία 51 
νέων αρχιτεκτονικών μελών, που αποτελούνται από δύο έως πέντε συνανήκοντα θραύ-
σματα, τα οποία και προέρχονται από τα αρχαϊκά οικοδομήματα της Ακρόπολης του 
6ου αιώνα π.Χ. Προκειμένου να συγκολληθούν τα θραύσματα αυτά διερευνήθηκε η 
σύνθεση κατάλληλου κονιάματος σε συνεργασία με το Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με υπεύθυνη την Επίκουρο Καθηγήτρια Ν. Μαραβελάκη.

Τα τείχη της Ακρόπολης, μνημειακό σύνολο εξαιρετικής σημασίας, διατηρούνται 
με πάμπολλες επισκευές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, σοβαρά δομικά 
προβλήματα εμφανίζονται σε πολλές περιοχές της αρχαίας κατασκευής και στα νε-
ώτερα επισκευασμένα τμήματα. Για την αρχαιολογική και ιστορική διερεύνηση της 
μορφής και των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων των τειχών θα σας μιλήσει αύριο ο 
Καθηγητής Μ. Κορρές.

Την περίοδο 2001-2010, πραγματοποιήθηκαν δράσεις από την ΥΣΜΑ με στόχο 
την τεκμηρίωση της μορφής, των παραμορφώσεων και τη διερεύνηση της κατάστασης 
διατήρησης των τειχών, με υπεύθυνους αρχικά την αρχιτέκτονα Β. Μανιδάκη και, από 
το 2006, τον πολιτικό μηχανικό Δ. Εγγλέζο, και με τη συνεργασία, από το 2008, της 
αρχαιολόγου Δ. Μουλλού. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται: 

μετρήσεις παραμορφώσεων και μετακινήσεων με μηχανικά συστήματα (ρωγ-•	
μόμετρα, εκτασιόμετρο INVAR) και με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρί-
βειας,
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γεωφυσικές διασκοπήσεις με τη μέθοδο ηλεκτρικών τομογραφιών σε συνερ-•	
γασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, με στόχο τον 
καθορισμό των διατομών στη νότια πλευρά του τείχους, κατά τις οποίες εντο-
πίσθηκαν περιοχές των τειχών με αυξημένη υγρασία,
εγκατάσταση δικτύου επτά επιταχυνσιογράφων, σε συνεργασία με το Γεωδυ-•	
ναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε χαρακτηριστικά 
σημεία του Βράχου και του Παρθενώνα, με στόχο την καταγραφή των σεισμι-
κών συμβάντων και την απόκριση του λόφου και των μνημείων σε αυτά. Με 
τα συστήματα αυτά πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες καταγραφές σεισμι-
κών δονήσεων στον Βράχο της Ακρόπολης. 
εγκατάσταση συστήματος οπτικών ινών, με αισθητήρες παραμόρφωσης, θερ-•	
μοκρασίας και πίεσης σε χαρακτηριστικές θέσεις του τείχους.

Στα πλαίσια του έργου των τειχών της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε την περί-
οδο 2006-2007 η πλήρης κατάχωση των μαλακών και ευπαθών πωρολίθων των θε-
μελίων του Οίκου των Αρρηφόρων, για λόγους προστασίας, μετά από μελέτες των Β. 
Μανιδάκη και Δ. Εγγλέζου. Η επίχωση έγινε με την τεχνική της «οπλισμένης γης», 
προκειμένου να αποφευχθούν οι πλάγιες ωθήσεις και η παραμόρφωση του βόρειου 
τείχους της Ακρόπολης, με το οποίο τα θεμέλια του Αρρηφορίου βρίσκονται σε επαφή. 
Στην άνω επιφάνεια της νέας στάθμης του εδάφους επισημαίνεται, με διαφοροποιημέ-
νη διάστρωση, η θέση και η διάταξη των θεμελιοτοίχων. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν, 
μετά τη σύνταξη μελέτης από τον πολιτικό μηχανικό Δ. Μονοκρούσου και με την επί-
βλεψη του Δ. Εγγλέζου, εργασίες στερέωσης ενός τμήματος του βραχώδους πρανούς 
στη νοτιοανατολική περιοχή της Ακρόπολης. 

Από όλες τις δράσεις της περιόδου 2001-2010 που αφορούν στα περιμετρικά τεί-
χη της Ακρόπολης άφησα τελευταία τη σπουδαιότερη: αυτή της γεωμετρικής τεκμη-
ρίωσής τους με την αξιοποίηση της φωτογραμμετρικής μεθόδου, σημαντική δράση 
υποδομής όχι μόνο για τα τείχη αλλά και για το σύνολο των μνημείων της Ακρόπολης. 
Η χρήση της φωτογραμμετρίας για την αποτύπωση των τειχών και του Βράχου της 
Ακρόπολης επισημαίνεται στην ΕΣΜΑ από την πρώτη συνεδρίασή της στις 25.2.1975, 
η εφαρμογή της όμως στα μνημεία της Ακρόπολης δίδει αξιόπιστα αποτελέσματα μό-
νον τα τελευταία χρόνια, μετά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνικών στις φωτογραμ-
μετρικές αποτυπώσεις.

Οι πρώτες φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, μια συνεργασία της ΥΣΜΑ με τη Δι-
εύθυνση Τοπογραφήσεων και Κτηματολογίου του ΥΠΠΟ, εκπονούνται από την τοπο-
γράφο μηχανικό Δ. Μαυρομάτη, στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης της βόρειας 
περίστασης του Παρθενώνα, και συνεχίζονται και μετά την ολοκλήρωση του έργου στη 
δυτική πλευρά του μνημείου (εικ. 16).

Το 2007, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των πρώτων ορθοφωτομωσαϊκών, η 
ΥΣΜΑ εξασφάλισε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας» για το έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρό-
πολη των Αθηνών», προϋπολογισμού 765.348,50 €.

 Τις φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, που αποτελούν ένα υποέργο του προανα-
φερθέντος με προϋπολογισμό 380.800 €, ανέλαβε η κοινοπραξία «Ελληνική Φωτο-
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Εικ. 16. Ορθοφωτομωσαϊκό 
της βορειοδυτικής γωνίας 
του θριγκού του Παρθενώνα
(Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης -  
Παραγωγή ορθοφωτομωσαϊκού: 
Δ. Μαυρομάτη, 2008). 

γραμμετρική Ε.Π.Ε & ΣΙΑ - Geotech». Την επίβλεψη είχαν η τοπογράφος μηχανικός Δ. 
Μαυρομάτη, η οποία είναι πλέον υπάλληλος της ΥΣΜΑ, και η αρχαιολόγος Δ. Μουλ-
λού.

Ανάμεσα στους στόχους του υποέργου περιλαμβάνονται:  
η ίδρυση ενιαίων γεωδαιτικών δικτύων.•	
η χαρτογράφηση του αναγλύφου της Ακρόπολης με πλήρη τοπογραφική και •	
φωτογραμμετρική αποτύπωση των τειχών (σε κλίμακα 1:50 και 1:25) και της 
κάτοψης της Ακρόπολης (σε κλίμακα 1:100) (εικ. 17). 
η τρισδιάστατη σάρωση του Ερεχθείου και των τειχών της Ακρόπολης σε όλο •	
το μήκος τους, εσωτερικά και εξωτερικά (εικ. 18). 
η ανάπτυξη ευέλικτου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, για τη διαχεί-•	
ριση του συνόλου των δεδομένων, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της υπάρ-
χουσας βάσης δεδομένων των αναστηλωτικών επεμβάσεων. 
η εξαγωγή των δεδομένων στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της ΥΣΜΑ. •	

Τα υψηλής ποιότητας και μετρητικής ακρίβειας ορθοφωτομωσαϊκά και τρισδιά-
στατα μοντέλα με υφή, εκτός από το τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον που έχουν, 
αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας των τειχών 
και την εκπόνηση των μελετών στερέωσης των τειχών και του Βράχου της Ακρόπολης. 
Παρουσίασή τους γίνεται στην έκθεση των πινάκων (posters), στην αίθουσα περιοδι-
κών εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης.

Όλες οι ανωτέρω δράσεις της γεωμετρικής τεκμηρίωσης καθώς και αυτές της πα-
ρακολούθησης των τειχών με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας παρουσιάσθηκαν στην 
ημερίδα της ΥΣΜΑ «Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης» στις 
19 Μαρτίου 2010, στο Μουσείο Ακρόπολης. 
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Εικ. 18. Τρισδιάστατα μοντέλα των Καρυατίδων 
(«Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», 2009).

Εικ. 17. Ορθοφωτομωσαϊκό της κάτοψης του Ερεχθείου 
(«Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», 2009).
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Η αναλυτική τεκμηρίωση όλων των φάσεων των εργασιών που εκτελούνται στα 
μνημεία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των επεμβάσεων στην Ακρόπολη από την 
έναρξή τους. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την τεκμηρίωση των αναστηλω-
τικών εργασιών, που είχε ξεκινήσει από την ΕΣΜΑ τη δεκαετία του ’90, με τη δημι-
ουργία μιας βάσης δεδομένων για την εισαγωγή των τεκμηρίων των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων, επεκτάθηκε μετά το 2000 από το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ, με 
προϊσταμένη την αρχαιολόγο Καθηγήτρια Φ. Μαλλούχου-Tufano και, από το 2008, 
την αρχαιολόγο Ε. Λεμπιδάκη. Για τις δραστηριότητες του Γραφείου Τεκμηρίωσης κα-
θώς και για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην τεκμηρίωση και προβολή 
των αναστηλωτικών έργων (παραγωγή ταινιών, αναμόρφωση ιστοσελίδας, ψηφιακές 
εφαρμογές), με χρηματοδότηση από την «Κοινωνία της Πληροφορίας», θα σας μιλήσει 
αύριο η Ε. Λεμπιδάκη.

Η δραστηριότητα του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ, με προϊ-
σταμένη την αρχιτέκτονα-αρχαιολόγο Κ. Χατζηασλάνη και επιστημονικό προσωπικό 
αποτελούμενο από τις αρχαιολόγους Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή και Σ. Παράσχου, ήταν 
ιδιαίτερα πλούσια. Ο Τομέας, εγκατεστημένος από το 1987 στο ΚεΜΑ και από το 2009 
στο Μουσείο Ακρόπολης, οργάνωσε 1.150 εκπαιδευτικά προγράμματα για 30.500 μα-
θητές, δάνεισε τις εκπαιδευτικές μουσειοσκευές του σε 2.000 σχολεία όλης της χώ-
ρας, όπου χρησιμοποιήθηκαν από 132.000 μαθητές, και πραγματοποίησε σεμινάρια σε 
8.000 εκπαιδευτικούς και φοιτητές με στόχο την επιμόρφωσή τους σε θέματα κλασικής 
αρχιτεκτονικής και τέχνης. 

Πλούσια ήταν και η εκδοτική δραστηριότητα του Τομέα με την παραγωγή μουσει-
οσκευών και ειδικών εκδόσεων, ανάμεσα στις οποίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει το βιβλίο «Ακρόπολη και Εκπαίδευση» που εκδόθηκε με χορηγία του Ιδρύματος 
Μιχελή. Σε αυτό παρουσιάζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης μαζί μ’ ένα πλήθος 
επιλεγμένων εργασιών-εφαρμογών που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές διαφόρων σχολείων της χώρας από το 1991 έως σήμερα. Στις δράσεις των 
τελευταίων χρόνων περιλαμβάνονται α/ η δημιουργία εκπαιδευτικών ταινιών, τόσο 
συμβατικών όσο και με τρισδιάστατα γραφικά, και β/ ψηφιακών και διαδικτυακών 
εφαρμογών παιχνιδιών. Πολύ περισσότερα για τις δραστηριότητες του Τομέα θα ακού-
σετε αύριο από την προϊσταμένη του, από το 2012, αρχαιολόγο Ε. Καϊμάρα.

Θα σας παρουσιάσω δύο ακόμα δράσεις της περασμένης δεκαετίας που έχουν 
σχέση με τη βελτίωση της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο και με την ενημέρωση 
του κοινού για τα εκτελούμενα έργα. Τον Αύγουστο του 2004, εν όψει των Ολυμπι-
ακών αγώνων, ολοκληρώθηκε από την ΥΣΜΑ σε χρόνο-ρεκόρ πέντε εβδομάδων η 
εγκατάσταση πρόσβασης στην Ακρόπολη για τα άτομα με αναπηρία. Το έργο έγινε με 
τη μελέτη και επίβλεψη των Σ. Οικονομόπουλου, Β. Μανιδάκη και της ομιλούσας, σε 
συνεργασία με την Α΄ ΕΠΚΑ στη διαμόρφωση των διαδρομών πάνω στην Ακρόπο-
λη και στον βόρειο Περίπατο. Την περίοδο Ιουνίου-Νοεμβρίου 2006 διεξήχθη έρευνα 
κοινής γνώμης με στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των επισκεπτών για την ανα-
στήλωση της Ακρόπολης. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και η επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε από τις αρχαιολόγους Φ. Μαλλούχου-Tufano και Ε. 
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Πετροπούλου. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι η ευρύτερη 
συναίνεση των επισκεπτών για το έργο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, καθώς 
οι θετικές γνώμες των επισκεπτών για την αναστήλωση της Ακρόπολης ξεπερνούν το 
85%.

Στην εκτέλεση του μεγάλου αυτού προγράμματος, που σας παρουσίασα πολύ συ-
νοπτικά, σημαντικότατη υπήρξε η συμβολή του Λογιστηρίου της ΥΣΜΑ. Με προϊστά-
μενο τον εμπειρότατο Π. Κατσιμίχα μερίμνησε για την ένταξη του έργου στο κοινοτικό 
πρόγραμμα, τη λογιστική παρακολούθηση των δαπανών του και τη διαχείριση των 
κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων. Η εμπειρία του Π. Κατσιμίχα ήταν επίσης ιδιαίτε-
ρα χρήσιμη στην παρακολούθηση και ερμηνεία της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
που αφορά στην αυτεπιστασία και στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ΥΣΜΑ και της ΕΣΜΑ είχε το 
Γραφείο Γραμματείας με υπεύθυνη τη Μ.-Ξ. Γαρέζου και, από το 2002, τη Χ. Παπα-
νικολάου. Τέλος, το Γραφείο Διαχείρισης Υλικών, με υπεύθυνο τον Θ. Φουτσά, είχε 
την ευθύνη της προμήθειας, καταγραφής, χρέωσης και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
τιμολογίων όλων των απαιτούμενων στις αναστηλωτικές επεμβάσεις υλικών.

Θα τελειώσω με τη συμβολή των τομέων της ΥΣΜΑ στην εκτέλεση του αναστη-
λωτικού έργου. Στο συνεργείο εκμαγείων, με υπεύθυνο τον Α. Μπαϊμπά, οφείλονται 
τα χυτά αντίγραφα των γλυπτών που απομακρύνθηκαν από τα μνημεία. Πολλές από 
τις φωτογραφίες που θα δείτε στην παρούσα Συνάντηση είναι έργο του Φωτογραφικού 
Εργαστηρίου της ΥΣΜΑ, με υπεύθυνους διαδοχικά τους φωτογράφους Σ. Μαυρομμά-
τη και Τ. Σουβλάκη. 

Ανεκτίμητη είναι η συμβολή της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού εγχειρήματος. Στην ΕΣΜΑ οφείλε-
ται η ανάπτυξη των αρχών και της μεθοδολογίας των επεμβάσεων, στοιχεία που μαζί 
με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των προηγούμενων ετών αποτέλεσαν 
τις κινητήριες δυνάμεις του έργου που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Αλλά και σε 
όλη την περίοδο από το 2000 μέχρι σήμερα, η ΕΣΜΑ ήταν πάντοτε δίπλα στα έργα: 
με τις συχνές συνεδριάσεις της − πάνω από 200 την περίοδο 2000-2010 − αντιμετώ-
πιζε τα προβλήματα που παρουσιάζονταν συνεχώς σε ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο 
έργο: προβλήματα θεωρητικά και αρχών, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικών 
εφαρμογών, επιλογής υλικών και διαδικασιών. Και πρέπει, νομίζω, να τονίσουμε ότι η 
προσφορά της ΕΣΜΑ όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αφιλοκερδής.

Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω την αφοσίωση του Προέδρου της, Ομότιμου Κα-
θηγητή Χ. Μπούρα, στα έργα της Ακρόπολης. Η βαθιά επιστημονική του γνώση, το 
διεθνές κύρος του, το υψηλότατο ήθος του, μαζί με το συνεχές και αδιάλειπτο ενδια-
φέρον του για τα έργα, το οποίο δεν μείωσαν στο ελάχιστο οι αντιξοότητες και δυσκο-
λίες, συνετέλεσαν ώστε σήμερα το όνομά του να αποτελεί το συνώνυμο των έργων της 
Ακρόπολης. 

Μεγάλη ήταν η απήχηση των επεμβάσεων στην Ακρόπολη στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Για την παρουσίαση των έργων διοργανώθηκαν συνέδρια, ημερίδες και εκ-
θέσεις. Ενδεικτικά,  αναφέρω τις ημερίδες στο Μουσείο Γουναρόπουλου του Δήμου 
Ζωγράφου, στο Μουσείο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, στο Paestum της Ιταλίας, 
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τον Ακράγαντα της Σικελίας, το Freiburg της Γερμανίας, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας 
και, τέλος, την ημερίδα που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Βρετανικό Μου-
σείο στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2010. Επίσης, η ΥΣΜΑ συμμετείχε με ημερίδα 
και έκθεση στο «Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα», που διοργανώθηκε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού στο Πεκίνο, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2008. Ιδιαίτερη επιτυχία είχε και η φωτογραφική έκθεση «Η αναστήλωση της Ακρό-
πολης» του Σ. Μαυρομμάτη, που παρουσιάσθηκε στην 5η Διεθνή Επιστημονική Συνά-
ντηση και ταξίδεψε στη συνέχεια σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη και την Αμερική. Σε 
όλες αυτές τις διοργανώσεις σημαντική ήταν η συμβολή του σχεδιαστή Π. Ψάλτη και 
του διοικητικού υπαλλήλου Πλ. Κωνσταντόπουλου. 

Τα εργοτάξια της Ακρόπολης δέχθηκαν τις επισκέψεις πολλών επιστημόνων ειδι-
κών στις αναστηλωτικές επεμβάσεις αλλά και θεσμικών φορέων της πολιτείας. Μεταξύ 
αυτών, δύο ήταν εκείνες που μας έδωσαν τη μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση: Η επί-
σκεψη, τον Ιούλιο του 2004, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλου 
και η παράδοση, τον Μάιο του 2010, των ολοκληρωμένων επεμβάσεων που είχαμε 
αρχίσει το 2001 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια. 

Το 2013, τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης απέσπασαν δύο βραβεία της 
Europa Nostra: για την αποκατάσταση του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων και 
για τη συνεισφορά της ΕΣΜΑ στο έργο που επιτελείται στα μνημεία. Το μεγάλο ανα-
στηλωτικό έργο στην Ακρόπολη δεν θα είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία χωρίς το ενδια-
φέρον και τη στήριξη που παρείχαν, σε όλη τη διάρκειά του, οι προϊστάμενοί μας στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, αμέριστη ήταν 
η υποστήριξη και άμεση η ανταπόκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού του Γ΄ 
ΚΠΣ στα αιτήματά μας, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια της Εταιρείας Συμβούλων 
Διαχείρισης «Στάδιον». 

Πριν κλείσω, θέλω να τονίσω την εντατική προσπάθεια όλου του προσωπικού 
των έργων − του επιστημονικού, του τεχνικού και του προσωπικού υποστήριξης − 
που αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη εκτέλεση του μεγά-
λου αναστηλωτικού προγράμματος. Ζήσαμε μαζί υπέροχες εμπειρίες, ανακαλύψαμε 
τα μυστικά των μνημείων μας, χαρήκαμε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Η συνεργασία, το 
ομαδικό πνεύμα, το καλό εργασιακό κλίμα, η αίσθηση ότι συμμετείχαμε στη θεραπεία 
των προβλημάτων των μνημείων μας ενίσχυε τις προσπάθειες όλων μας. Θέλω να τους 
ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για την προσπάθειά τους και τη βοήθεια που μου 
παρείχαν. 

Θα τελειώσω με ένα σχόλιο: η ΥΣΜΑ, μια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
πραγματοποίησε με αυστηρές και απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, τόσο ως προς την 
εκτέλεση των εργασιών όσο ως προς την επιλογή του προσωπικού και τη διαχείρι-
ση των πιστώσεων που της διατέθηκαν, και με πλήρη αξιοποίησή τους, ένα μεγάλο 
και ποιοτικό έργο. Στην εκτέλεση του έργου αυτού απασχολήθηκαν εξειδικευμένοι 
δημόσιοι υπάλληλοι που εργάσθηκαν εντατικά, με κέφι, ενθουσιασμό και με πλήρη 
συναίσθηση της ευθύνης τους για την επίλυση των προβλημάτων των μνημείων. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να το τονίζουμε αυτό σήμερα, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, που 
οτιδήποτε δημόσιο αντιμετωπίζεται με τόση δυσπιστία. 
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RESTORATION WORK ON THE ACROPOlIS 2000-2010

M. Ioannidou, Civil Εngineer, NTUA. Director Emerita of YSMA

The beginning of the great restoration project on the Acropolis in 2000 coincided with 
the establishment of the Acropolis Restoration Service (YSMA) and the inclusion of 
restoration works in the Third Community Support Framework. The new Service 
launched new projects on the Acropolis monuments and accelerated their execution, 
following the principles and methodology established by the ESMA since 1975, while 
maintaining a close relationship with scientific research in all fields. In order to meet 
the requirements of the work, the Acropolis Restoration Service employed additional 
specialized scientific and technical personnel, according to strict selection criteria, and 
upgraded the equipment of the worksites with suitable lifting systems and special 
devices so as to facilitate the restoration work on the unique environment of the 
Acropolis. 
The primary goal of the interventions was the treatment of the serious structural 
damage suffered by the monuments, as well as the problems of surface erosion. 
However, research on the material that lay scattered on the rock as well as on that 
dismantled from the monuments, allowed the restoration of larger areas and the 
correction of missettings of the previous interventions.
The restoration project for the years 2000-2010 involved the following interventions: 

On the Parthenon: a) on the pronaos, intervention aiming at the restoration of the form 
of the inner colonnade of the east side of the monument following the identification 
of a significant number of scattered members belonging to it, b) on the opisthonaos, 
interventions which included the structural restoration of the architectural members 
of the entablature and the replacement of the original marble blocks of the frieze 
with copies of artificial stone, c) on the north side, where interventions included the 
structural restoration of architectural members and their restoration to their original 
positions on the monument. 

On the Propylaia Central Building: a) on the north wall and on the east colonnade, 
b) restoration of extensive parts of the magnificent ceilings of the monument with 
architectural members that have been identified, through investigation.

Restoration of the Temple of Athena Nike
The project also involves surface conservation works on all the monuments, 
consolidation and cleaning of the west frieze of the Parthenon, the recording and 
classification of the architectural members that lay scattered on the rock, documentation 
of the preservation condition of the Acropolis walls, the back-filling of the foundation 
of the House of Arrephoroi, as well as the great work of the geometric documentation 
and 3D scanning of the monuments, the Walls, and the Rock of the Acropolis. Other 
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activities by the Acropolis Restoration Service also include the implementation of 
educational programmes in collaboration with the 1st Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities and the Acropolis Museum. 
Project funding from the Third Community Support Framework included € 32.6 
million from the “Culture” programme and € 1.5 million from the “Information 
Society” programme. Additional funding of € 11 million has been provided by the 
Greek State. 
The special studies conducted before each intervention, the systematic documentation, 
the high quality of the works and the development of advanced technological 
applications during their execution are the main features of the works carried out 
in the period 2000-2010. Among their positive results must be included the training 
of highly specialized personnel in restoration interventions on classical monuments 
and the development of technical expertise to accelerate the performance of the work. 
These assets constitute an important contribution to the execution of other restoration 
interventions on the monuments of our country. 
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ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Β. Ελευθερίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, ΕΜΠ. Διευθύντρια της ΥΣΜΑ 

1. Εισαγωγή

Ο απολογισμός του έργου, που μόλις παρουσίασε η Επίτιμη Διευθύντρια της 
ΥΣΜΑ, καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το εύρος των δραστηριοτήτων της Επι-
τροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνη-
μείων Ακρόπολης, τη μεθοδικότητα με την οποία υλοποιούνται οι αποκαταστάσεις 
στα μνημεία της Ακρόπολης, την υψηλή ποιότητα στην εκτέλεση των έργων, και την 
ετοιμότητα της Υπηρεσίας να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να υιοθετεί τη σύγχρονη 
τεχνολογία σε ποικίλες εφαρμογές.

Βασικός στόχος της ΥΣΜΑ παραμένει η συνέχιση του επιστημονικά απαιτητικού 
και τεχνικά πολύπλοκου έργου της προστασίας, στερέωσης, συντήρησης και ανάδειξης 
των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρή-
σεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Με τα ολοκληρωμένα προγράμματα αναστήλωσης στα μνημεία, που είχατε την 
ευκαιρία να δείτε σήμερα στην Ακρόπολη, έκλεισε ένας κύκλος και νέα προγράμματα  
ξεκίνησαν. Όπως όλοι γνωρίζετε, η ολοκλήρωσή τους θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο. 
Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ το πρωί, ένας ικανός αριθ-
μός καταξιωμένων στελεχών της Υπηρεσίας αποσύρθηκε και μια νέα γενιά έχει αναλά-
βει την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων. Καλούμαστε να συνεχίσουμε το ιδιαίτερα 
απαιτητικό και υψηλού επιπέδου έργο που επιτελούσαμε μέχρι σήμερα, σε συνθήκες 
όμως προφανώς δυσμενείς. Αναφέρομαι στις μεταβολές που έχουν συντελεστεί στη δη-
μοσιοοικονομική κατάσταση της χώρας και  συνιστούν παραμέτρους καθοριστικές για 
την πορεία των εν εξελίξει και των μελλοντικών προγραμμάτων. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες η Υπηρεσία εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει 
και πιστεύω ότι θα καταφέρει να φέρει εις πέρας και το τρέχον πρόγραμμα. 

Η ένταξη του έργου για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς τον Δεκέμβριο του 2010 εξασφάλισε πιστώσεις 
ύψους 8.000.000 € για τη χρονική περίοδο 2011-2015. Η Υπηρεσία είχε έτσι τη δυνα-
τότητα να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις. Από τους 180 υπαλλήλους που απασχολεί 
σήμερα η ΥΣΜΑ, οι 57, το 1/3 δηλαδή, επελέγησαν με αυστηρά κριτήρια ως προς την 
επιστημονική κατάρτιση ή την εξειδίκευσή τους σε αναστηλωτικά έργα. Αυτοί, μαζί με 
τους 123 μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ συνιστούν μία υψη-
λής εξειδίκευσης διεπιστημονική ομάδα, η οποία εγγυάται την επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί. 

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση του έργου να σας πω και εγώ ότι οι μελέτες 
στις οποίες θα αναφερθώ περιέχονται στον ψηφιακό δίσκο του συνεδριακού υλικού.
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2. Το έργο στον Παρθενώνα

Το μεγαλύτερο σε εξέλιξη έργο αφορά στον Παρθενώνα. Προϊσταμένη του έργου 
είναι η αρχιτέκτων Ρ. Χριστοδουλοπούλου, η οποία αντικατέστησε τον συνταξιοδο-
τηθέντα Ν. Τογανίδη. Την επιστημονική ομάδα απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Λ. Λα-
μπρινού, Β. Μανιδάκη, Α. Παπανδρόπουλος και Κ. Σκαρής, οι πολιτικοί μηχανικοί 
Α. Βρούβα, Ι. Κοντέας, Λ. Παλαιολόγος, Στ. Σουρτζή και Ε. Ταβουκτσή, καθώς και 
οι αρχαιολόγοι Ε. Καρακίτσου και Ε. Μιμίδου. Σχεδιαστές του γραφείου είναι οι Μ. 
Καφούρου, Π. Κοκκινάκης και Στ. Σκαρή. Επικεφαλής στο συνεργείο των μαρμαροτε-
χνιτών είναι οι Γ. Αγγελόπουλος και Σ. Καρδάμης.

Το πρόγραμμα της δυτικής πλευράς σηματοδοτεί την τρέχουσα περίοδο επεμβά-
σεων στο μνημείο, δεδομένου ότι απαιτήθηκε εκτεταμένη αποσυναρμολόγηση αρχιτε-
κτονικών μελών. Το γεγονός αυτό  έρχεται να προστεθεί στις δυσκολίες που παρουσι-
άζονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος και έχει άμεση επίπτωση στην εικόνα 
του μνημείου,  διότι θα περιβάλλεται από ικριώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(εικ. 1) *.  

Η δυτική πλευρά διατηρεί την αυθεντικότητα της αρχαίας κατασκευής, ωστόσο 
παρουσιάζει προβλήματα οφειλόμενα σε φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Η αναστήλω-
ση της περιόδου 1898-1902, υπό τον Ν. Μπαλάνο1, περιελάμβανε αποσυναρμολογή-

* Όλες οι φωτογραφίες είναι της συγγραφέως, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.
1 Μπαλάνος 1940, 98-104. 

Εικ. 1. Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων (Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2011).
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Εικ. 2. Τα υποπρογράμματα των επεμβάσεων στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
επεμβάσεις στις δύο γωνίες (Μελέτη: Β. Ελευθερίου – Β. Μανιδάκη – Α. Βρούβα. Σχέδιο: Β. Ελευθερίου. 
Η/Υ Επεξεργασία σχεδίου: Α. Καφούρου, 2008).

σεις λίθων του θριγκού, κυρίως στις γωνίες, περιορισμένες συμπληρώσεις με νέο μάρ-
μαρο και πολυάριθμες συρραφές-ενισχύσεις με εξωτερικούς σιδηρούς συνδέσμους. Η 
διάβρωση αυτών προκάλεσε επιπρόσθετες εκτεταμένες ρηγματώσεις και θραύσεις. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Β. Μανιδάκη, Α. Βρούβα και της ομιλούσας2, η οποία 
αποτελεί αναθεώρηση μιας μελέτης του 1983 του Καθηγητή Μ. Κορρέ3, οι εργασίες 
στη δυτική πλευρά επιμερίστηκαν σε οκτώ υποπρογράμματα. Άμεσης προτεραιότη-
τας θεωρήθηκαν τα προγράμματα των δύο γωνιών του μνημείου4, όπου κρίθηκε ανα-
γκαία, για σωστικούς λόγους, η αποσυναρμολόγηση των λίθων έως και τη στάθμη 
των επιστυλίων (εικ. 2). Με την αποσυναρμολόγηση των γωνιών καθίσταται εφικτή η 
δομική αποκατάσταση των ρηγματωμένων και μετακινημένων επιστυλίων (εικ. 3), η 
φέρουσα ικανότητα των οποίων είναι κρίσιμη για την ευστάθεια της κατασκευής, με 
την μεθοδολογία που τηρείται στα έργα της Ακρόπολης, δηλαδή τη συγκόλληση με 
εσωτερικό οπλισμό από τιτάνιο. Παράλληλα επιτυγχάνεται άρση της παραμόρφωσής 
της κατασκευής, λόγω της εξώθησης των γωνιακών λίθων,  σε ποσοστό 50% περίπου. 
Παράλληλα κατέστη δυνατή η μεταφορά επτά μετοπών στο μουσείο (εικ. 4), για λό-
γους προστασίας, και η αντικατάστασή τους με ακριβή χυτά αντίγραφα.

2 Ελευθερίου – Μανιδάκη − Βρούβα 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Α1 των ιδίων. 
3 Κορρές − Μπούρας 1983, 426, 431-3. 
4 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Γ4 των Ελευθερίου – Μανιδάκη – Χριστοδουλοπούλου – Κοντέα.
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Εικ. 3. Θραύση και μετατόπιση του γωνιακού επιστυλίου της βορειοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα (2007). 
Διακρίνονται οι μεγάλοι εξωτερικοί σύνδεσμοι που είχαν τοποθετηθεί από τον Ν. Μπαλάνο.

Εικ. 4. Εργασίες αποσυναρμολόγησης της 32ης μετόπης της νότιας πλευράς του Παρθενώνα (2012).
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Η μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το 2008 και τα 
δύο υποπρογράμματα των γωνιών του μνημείου εντάχθηκαν στο άμεσο πρόγραμμα 
των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης. Τον Μάρτιο του 2011 
μεταφέρθηκε ο γερανός από τη βόρεια στη δυτική πλευρά, επί βάσης οπλισμένου σκυ-
ροδέματος που κατασκευάστηκε ύστερα από σχετική μελέτη5. 

Οι εργασίες αποσυναρμολόγησης διήρκεσαν από τον Μάιο του 2011 έως τον Σε-
πτέμβριο του 20126. Αποσυναρμολογήθηκαν συνολικά 62 αρχιτεκτονικά μέλη από τη 
βορειοδυτική γωνία (εικ. 5) και 49 από τη νοτιοδυτική. Τη μεγαλύτερη δυσκολία πα-
ρουσίασαν οι βαρύτατοι – έως και 9 τόνων – λίθοι του επιστυλίου. Οι πέντε από τους 
δώδεκα ήταν ήδη θραυσμένοι, ενώ τρεις επιπλέον παρουσίαζαν δομικά προβλήματα 
μικρότερης τάξης. Μετά την αποσυναρμολόγηση των επιστυλίων διαπιστώθηκε ότι 
η κατάσταση των κιονοκράνων ήταν χειρότερη από την αναμενόμενη, με ιδιαίτερα 
προβληματική αυτή του δεύτερου από βορρά κιονοκράνου7, θέμα για το οποίο θα σας 
μιλήσει η προϊσταμένη του έργου αύριο.

Επτά μετόπες, τέσσερις από τη βορειοδυτική και τρεις από τη νοτιοδυτική γω-
νία, απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Ακρόπολης. Οι μετόπες αυτές 
αποτελούν τον τελευταίο γλυπτικό διάκοσμο που απομακρύνεται από τα μνημεία της 
Ακρόπολης. Παραμένουν στον Παρθενώνα δέκα αρχαίες μετόπες, οι οποίες θα συ-

5 Hydroment – Καρναβέζος 2010. 
6 Ιωαννίδου 2011, 4-5. Ελευθερίου 2012, 3-4. 
7 Βρούβα 2012, 10-4. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ3 της ιδίας. 

Εικ. 5. Αφαίρεση συνδετήριων στοιχείων μεταξύ αρχιτεκτονικών μελών, κατά τις εργασίες αποσυναρμολόγησης 
της στρώσης της ζωφόρου στη βορειοδυτική γωνία του Παρθενώνα (2011).
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Εικ. 6. Αντίγραφα των μετοπών των δύο γωνιών της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα (2013).

ντηρηθούν επί τόπου8. Καταβιβάσθηκαν επίσης τα αντίγραφα των δύο αετωματικών 
γλυπτών, τα οποία είχαν αντικαταστήσει τα πρωτότυπα ήδη από το 19769. Στη θέση 
των μετοπών και των γλυπτών θα τοποθετηθούν αντίγραφα από χυτό υλικό (εικ. 6), τα 
οποία έχει ήδη ετοιμάσει  το συνεργείο των εκμαγέων της ΥΣΜΑ (Α. Μπαϊμπάς, Γ.Θ. 
Καγιώργης, Γ. Λιακόπουλος και Γ. Αργύρης), με  την επίβλεψη της πολιτικού μηχανι-
κού Δ. Μιχαλοπούλου. 

Αμέσως μετά την καταβίβαση των αρχαίων λίθων και με προτεραιότητα, σύμφωνα 
με τη σειρά επανατοποθέτησης, ξεκίνησαν και οι εργασίες δομικής αποκατάστασης 
(εικ. 7). Έως σήμερα έχουν αποκατασταθεί δομικά όλα σχεδόν τα αρχιτεκτονικά μέλη. 
Η επανατοποθέτησή τους προγραμματίζεται στις αρχές του επόμενου έτους, όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες δομικής αποκατάστασης του δεύτερου από βορρά και 
του νοτιοδυτικού κιονοκράνου.  

Η εγκατάσταση των ικριωμάτων στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα επέτρεψε την 
πρόσβαση σε ολόκληρη την περιοχή, ειδικότερα στον αντιθηματικό τοίχο του τυμπά-
νου, όπου η κατάσταση διατήρησης διαπιστώθηκε πολύ επιβαρυμένη (εικ. 8). Σχετική 
μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε από τον Κ. Σκαρή και παρουσιάζεται σε αναρτη-
μένο πίνακα στη διπλανή αίθουσα10. 

8 Η μεταφορά αυτών στο μουσείο μόνο μετά από καθαίρεση εκτενούς κατά χώραν σωζόμενου τμήματος του 
μνημείου θα ήταν δυνατή, γεγονός όμως που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές των επεμβάσεων. Θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι, λόγω της αντιπαράθεσης αυθεντικών μετοπών και αντιγράφων στην ίδια όψη του μνημείου 
και της χρωματικής αλλαγής του χυτού υλικού, προϊόντος του χρόνου, ενδεχομένως να ανακύψει μελλοντικά 
αισθητικό πρόβλημα. 
9 Τα αντίγραφα εκείνα, κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη, είχαν προσφερθεί από το Βρετανικό Μουσείο. 
10 Σκαρής 2012, 15-9. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ2 του ιδίου. 
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Εικ. 7. Εργασίες δομικής αποκατάστασης λίθου επιστυλίου. Διάτρηση για την τοποθέτηση ράβδων οπλισμού τιτανίου 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2012). 

Εικ. 8. Ο αντιθηματικός τοίχος του τυμπάνου της δυτικής πλευράς. Άποψη από Β. (2006).
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Η αποκατάσταση του ανωφλίου, που είχε κατασκευάσει ο Ν. Μπαλάνος από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα επάνω από τη θύρα του οπισθονάου11 (εικ. 9), αποτελεί μία εκκρε-
μότητα της Υπηρεσίας και ένα μελλοντικό πρόγραμμα. Η αναθεώρηση της μελέτης του 
Μ. Κορρέ12 για την αποκατάσταση του δυτικού τοίχου ολοκληρώθηκε πρόσφατα από 
την αρχιτέκτονα Λ. Λαμπρινού και τον πολιτικό μηχανικό Β. Παπαβασιλείου13 και θα 
παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ και την προϊσταμένη του Παρθενώνα στην 
αυριανή συνεδρία.

Στο τρέχον πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται η δομική αποκατάσταση των δύο λί-
θων του υπερθύρου, θραύσματα των οποίων έχουν συγκεντρωθεί στον σηκό. Η πρότα-
ξή τους έναντι του υπολοίπου προγράμματος οφείλεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
εγχειρήματος και στην πιθανότητα μεγάλης καθυστέρησης, κυρίως για την εξεύρεση 
κατάλληλων όγκων μαρμάρου αλλά και για την προσαρμογή των συμπληρωμάτων από 
νέο μάρμαρο. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι όγκοι μαρμάρου, ενώ η διαμόρφωση των 
συμπληρωμάτων τους πρόκειται να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.

Οι προτάσεις για την αποκατάσταση των μακρών τοίχων του Παρθενώνα αποτε-
λούν αντικείμενο της αυριανής συζήτησης και θα παρουσιαστούν επίσης από τον Πρό-
εδρο της ΕΣΜΑ και την Προϊσταμένη του Παρθενώνα στην αυριανή συνεδρία. Στο τρέ-
χον πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και υλοποιείται η αποκατάσταση των ορθοστατών 
και του πρώτου δόμου του βόρειου τοίχου του σηκού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του Ν. Τογανίδη14 (εικ. 10). Η επέμβαση περιλαμβάνει την εξυγίανση της στρώ-
σης του τοιχοβάτη και τη δομική αποκατάσταση των 15 από τους 17 συνολικά λίθους 
της εξωτερικής στρώσης των ορθοστατών που είναι όλοι αρχαίοι. Προβλέπει επίσης 
την κατασκευή νέων ορθοστατών για την εσωτερική στρώση, από την οποία μόνο ένας 
αρχαίος λίθος σώζεται, και την ανατοποθέτηση τους. Η δομική αποκατάσταση του 
πρώτου δόμου αφορά σε 20 αρχαίες και πέντε νέες λιθοπλίνθους. Από τις προγραμ-
ματισμένες εργασίες ολοκληρώθηκε η εξυγίανση στη στρώση του τοιχοβάτη, η δομική 
αποκατάσταση δώδεκα αρχαίων λίθων της εξωτερικής στρώσης του ορθοστάτη. Στην 
παρούσα φάση γίνονται δοκιμές τοποθέτησης και προσαρμογής αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα, 
το 200915, είχε απομείνει ως εκκρεμότητα η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας των 
ραβδώσεων στις περιοχές συμπλήρωσης των σπονδύλων έξι αναστηλωμένων κιόνων. 
Την κατάξεση των ραβδώσεων, εργασία η οποία απαιτεί υψηλή ακρίβεια, ανέλαβαν οι 
πλέον εξειδικευμένοι μαρμαροτεχνίτες του συνεργείου του Παρθενώνα και  προβλέπε-
ται να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του χρόνου. 

11 Μπαλάνος 1940, 122-3. 
12 Κορρές 1994. 
13 Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Α2 των ιδίων. 
14 Τογανίδης – Ματάλα 2002. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ5 των Τογανίδη – Χριστοδουλοπούλου – Τουμπακάρη – 
Παλιεράκη – Ταβουκτσή. 
15 Σχετικά με τις μελέτες και το έργο αποκατάστασης της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα βλ. Aναστηλωτικά 
έργα στην Ακρόπολη 2013, 4.3.
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Εικ. 10. Εργασίες αποκατάστασης και τοποθέτησης των ορθοστατών του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα, 
άποψη από Δ. (Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2013).

Εικ. 9. Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνα στο πρώτο επίπεδο και ο αντιθηματικός τοίχος του δυτικού αετώματος 
στο βάθος, άποψη από Α. Διακρίνονται το κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα υπέρθυρο και οξειδωμένα 
συνδετήρια στοιχεία (Φωτ.: Σ. Οικονομόπουλος, 2008).
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Τον περασμένο Ιούλιο ξεκίνησε και η κατάξεση των ραβδώσεων στα συμπληρώ-
ματα και στους σπονδύλους από νέο μάρμαρο στον βόρειο κίονα της πρόστασης του 
προνάου. Η αποκατάσταση της κιονοστοιχίας ολοκληρώθηκε το 2004. Η αρχική από-
φαση που αφορούσε στην απόδοση των συμπληρώσεων και των νέων σπονδύλων σε 
κολουροκωνική μορφή, χωρίς ραβδώσεις, απεδείχθη αισθητικά υποδεέστερη της αρχι-
τεκτονικής αξίας του μνημείου. Μετά την αναπομπή του θέματος στο ΚΑΣ, εγκρίθηκε 
η πρόταση της Λ. Λαμπρινού και της ομιλούσας για τη διαμόρφωση ραβδώσεων δια 
χειρός16. 

Στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου περιλαμβάνεται και η δομική αποκατάσταση και 
ανατοποθέτηση των δοκών της οροφής του δυτικού πτερού17 με όλες τις αναγκαίες εργα-
σίες που πρέπει να προηγηθούν18. Η έναρξή του έχει μετατεθεί για το επόμενο έτος. 

3. Το έργο στα Προπύλαια

Στα Προπύλαια, έως το 2015, προγραμματίζονται εργασίες στη νότια πτέρυγα και 
στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου. Προϊσταμένη του έργου είναι η πολιτι-
κός μηχανικός  Δ. Μιχαλοπούλου. Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από τον αρχιτέ-
κτονα  Κ. Καρανάσο, τον πολιτικό μηχανικό Β. Παπαβασιλείου και τους αρχαιολόγους 
Ε. Πετροπούλου και Κ. Κουτσαδέλη. Ενεργή συμμετοχή στο έργο έχει και ο μελετητής 
του μνημείου αρχιτέκτων Τ. Τανούλας, που συνταξιοδοτήθηκε το 2010. Σχεδιαστές 
του γραφείου είναι οι Γ. Μουτοπούλου και Γ. Τριχάκης. Επικεφαλής στο συνεργείο των 
μαρμαροτεχνιτών είναι ο Γ. Δεσύπρης. 

Το κύριο έργο που επιτελείται στα Προπύλαια είναι η επέμβαση στη νότια πτέρυγα 
(εικ. 11). Η νότια πτέρυγα είχε αναστηλωθεί από τον Αν. Ορλάνδο στο παρελθόν, με-
ταξύ των ετών 1946-1954 και 1957-1960, κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης που παρέ-
μεινε ημιτελής. Η εγκεκριμένη μελέτη του Τ. Τανούλα19 προβλέπει την ανατοποθέτηση 
53 ταυτισμένων αρχιτεκτονικών μελών, εκ των οποίων 42 βρίσκονταν στο έδαφος, 
εννέα ήταν παρατοποθετημένα από την εποχή ανέγερσης του φράγκικου πύργου, ενώ 
δύο θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο (εικ. 12). Το 2012 ολοκληρώ-
θηκε ο εργοταξιακός εξοπλισμός για την έναρξη της επέμβασης. Η αποσυναρμολόγη-
ση των αρχιτεκτονικών μελών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε 
τον Μάρτιο του 2013. Συνολικά, αποσυναρμολογήθηκαν δεκατέσσερα αρχιτεκτονικά 
μέλη, εννέα παρατοποθετημένα και πέντε κατά χώραν, η κατάσταση διατήρησης των 
οποίων επέβαλε την αποκατάστασή τους στο έδαφος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σίασε η αποτοίχιση δύο τριγλύφων και ενός λίθου πλήρωσης. Η απομάκρυνση των 
αρχιτεκτονικών μελών από τη νοτιοανατολική γωνία της νότιας πτέρυγας αποκάλυψε 

16 Λαμπρινού − Ελευθερίου 2009. Λαμπρινού 2013, 4-5, 10-5.
17 Κουφόπουλος 1994. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Β3 των Σκαρή –  Κοντέα. 
18 Αναφέρονται συνοπτικά: ενίσχυση των κιόνων του οπισθονάου - έλεγχος στατικής επάρκειας κιόνων δυτι-
κής πλευράς - πιθανή ενίσχυση, αποκατάσταση εσωτερικού θριγκού δυτικής πλευράς - αποκατάσταση πρώ-
του δόμου αντιθηματικού τοίχου τυμπάνου.
19 Τανούλας 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ1 των Τανούλα – Ιωαννίδου – Παπαβασιλείου. 
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Εικ. 11. Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων πριν από την επέμβαση, άποψη από Δ. (Φωτ.: Τ. Τανούλας, 2010).

Εικ. 12. Πρόταση αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων, βόρεια όψη. Με σκούρο χρώμα σημειώνονται 
ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη που δεν είχαν τοποθετηθεί στο μνημείο και με λευκό τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη
(Σχέδιο: Τ. Τανούλας, 2010).
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την αποτετμημένη γωνία της αρχικής κατασκευής στην περιοχή επαφής της με το μυ-
κηναϊκό τείχος. Τέλος αποσυναρμολογήθηκαν δύο λίθοι ζωφόρου και τέσσερις λίθοι 
επιστυλίου – δύο της βόρειας κιονοστοιχίας και δύο της δυτικής όψης – αναστηλωμέ-
νοι στο παρελθόν από τον Αν. Ορλάνδο (εικ. 13). Προηγήθηκε ο έλεγχος επάρκειας 
της επέμβασης Στίκα - Ορλάνδου ως προς τη στατική της λειτουργία, δεδομένου ότι 
τα επιστύλια θα φέρουν μεγαλύτερα φορτία μετά τη νέα επέμβαση. Η μέθοδος της 
παλαιότερης επέμβασης κρίθηκε ανεπαρκής και εκπονήθηκε μελέτη δομικής αποκα-
τάστασης από τον Β. Παπαβασιλείου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται 
στα έργα της Ακρόπολης20. 

Στο τέλος του 2012 εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι μελέτες αποκατάστασης της βορει-
οδυτικής γωνίας των Προπυλαίων των Κ. Καρανάσου και Μ. Ιωαννίδου, η εφαρμογή 
των οποίων πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές του 201421. Το κύριο πρόβλημα εντοπί-
ζεται στο κιονόκρανο του κίονα της βορειοδυτικής γωνίας του κεντρικού κτηρίου, το 
οποίο εμφανίζει διαμπερές ρήγμα στην ανατολική του πλευρά (εικ. 14). Ο όγκος του 
μαρμάρου από τον οποίο είχε κατασκευαστεί το κιονόκρανο παρουσίαζε εγγενή κομ-
μό, ο οποίος αντιμετωπίσθηκε με την ενίσχυσή του δια τριών σιδερένιων συνδέσμων 
στην άνω έδρα του άβακα. Από αυτούς τους συνδέσμους, ο νότιος έχει απολεσθεί ενώ 
ο βόρειος έχει οξειδωθεί και διογκωθεί, με αποτέλεσμα τη διάρρηξη του μαρμάρου που 
οδήγησε και σε αποκόλληση ενός θραύσματος. Δομικές βλάβες παρουσιάζουν επίσης 
ο εξωτερικός λίθος και το αντίθημα του επιστυλίου της βόρειας πρόσοψης, καθώς και 
λίθοι της ζωφόρου.

Σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται να αποσυναρμολογηθούν έντεκα συνολικά αρ-
χιτεκτονικά μέλη από τη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου, προκειμένου να 
αποκατασταθούν δομικά και να συντηρηθούν στο έδαφος. Η επέμβαση αυτή παρέχει 
τη δυνατότητα να ενταχθούν στο μνημείο τρεις αυθεντικοί λίθοι του βόρειου τοίχου. 
Προβλέπεται ακόμη η ανατοποθέτηση τεσσάρων σωζόμενων σφονδύλων της κιονο-
στοιχίας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων και ενός ακόμα από νέο μάρμαρο. 
Εκτός από το σωστικό χαρακτήρα, η επέμβαση θα διασφαλίσει την προστασία του 
αρχαίου υλικού, εντάσσοντάς το στο μνημείο. 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την ομαλή εξέλιξη των αναστηλωτικών επεμβά-
σεων τόσο στον Παρθενώνα όσο και στα Προπύλαια είναι η εξασφάλιση μαρμάρου για 
τις αναγκαίες συμπληρώσεις των αρχιτεκτονικών μελών. Στα μνημεία της Ακρόπολης 
χρησιμοποιείται μάρμαρο Διονύσου Πεντέλης. Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
η ΥΣΜΑ έχει ήδη προμηθευτεί από τη DIONYSOS MARBLE 66 κυβ. μ. και έχουν εξευ-
ρεθεί επιπλέον 55 κυβ. μ. Επίσης προγραμματίζεται η ανάθεση σε εξωτερικό συνερ-
γάτη της μηχανική λάξευσης περιορισμένου αριθμού συμπληρωμάτων και νέων αρχι-
τεκτονικών μελών, των οποίων οι διαστάσεις είναι απαγορευτικές για την κατεργασία 
τους από τα μηχανήματα του εργοταξίου. Για το σκοπό αυτό προετοιμάζεται πρόχειρος 
μειοδοτικός διαγωνισμός.

20 Παπαβασιλείου 2013.
21 Καρανάσος 2013. Ιωαννίδου 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Α3 των ιδίων.
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Εικ. 13. Εργασίες αποσυναρμολόγησης λίθου επιστυλίου, αναστηλωμένου από τον Αν. Ορλάνδο. Διακρίνεται 
το περικόχλιο και το άκρο ανοξείδωτης χαλύβδινης ράβδου οπλισμού (2013).

Εικ. 14. Η περιοχή της βορειοδυτικής γωνίας του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων. Διακρίνονται οι θραύσεις 
στο κιονόκρανο και τον υπερκείμενο λίθο του επιστυλίου. Άποψη από ΝΔ. (2009).
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4. Το έργο στο Ναό της Αθηνάς Νίκης

H αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης ολοκληρώθηκε το 2010. Ωστόσο, κυ-
ρίως λόγω της διάταξης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, ορισμένες εργασίες πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2011-2012. Υπεύθυνοι μηχανικοί ήταν οι Δ. Μιχα-
λοπούλου και Κ. Μαμαλούγκας και επικεφαλής του συνεργείου των μαρμαροτεχνιτών 
ο Λ. Ζαχαρόπουλος. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της κορωνίδας στη 
βόρεια πλευρά του πύργου (εικ. 15, 16) και η τακτοποίηση του υπόγειου χώρου όπου 
σώζεται ο πώρινος ναός22. Η αρχικά προγραμματισμένη αντικατάσταση της πλάκας 
οπλισμένου σκυροδέματος που στεγάζει τον υπόγειο χώρο τελικά απεφεύχθη και ενι-
σχύθηκε η υφιστάμενη, με την τοποθέτηση ανοξείδωτου οπλισμού και ανθρακονημά-
των για την καταπόνηση σε κάμψη23.  

Στον υπόγειο χώρο πραγματοποιήθηκε μια σειρά επεμβάσεων, με σκοπό αφ’ ενός 
να αντιμετωπιστούν δομικά προβλήματα, σχετιζόμενα με τη γήρανση των υλικών της 
κατασκευής της περιόδου 1935-1940, και αφ’ ετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες προ-
στασίας και επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών καταλοίπων. Για τον σκοπό αυτό 
διανοίχθηκε μία θύρα προς την αίθουσα στην οποία σώζονται οι βωμοί και κατασκευ-
άστηκε ξύλινη διάβαση για τους επισκέπτες του χώρου (εικ. 17). Τέλος, επανασχεδι-
άστηκε και αντικαταστάθηκε ο παλαιότερος, ανεπαρκής φωτισμός και η ηλεκτρική 
εγκατάσταση.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών απομακρύνθηκαν οι εργοταξιακές εγκαταστά-
σεις και καθαρίστηκε ο χώρος του Βραυρωνίου, στο κέντρο του οποίου αποκαλύφθηκε 
και πάλι το βάθρο του αναθήματος του Χαιρεδήμου. Θα ακολουθήσει η σύνταξη μιας 
μελέτης διαμόρφωσης του χώρου και πρόσβασης του κοινού για τη θέαση του ναού της 
Αθηνάς Νίκης από την περιοχή του Βραυρωνίου.

5. Το έργο της Συντήρησης 

Το Τεχνικό Γραφείο της Συντήρησης της Επιφάνειας συνεχίζει το έργο της αντι-
μετώπισης των φθορών που παρουσιάζονται στην επιφάνεια των δομικών υλικών των 
μνημείων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρακτική αλλά και με περαιτέρω διερεύνηση 
των υλικών και μεθόδων24. Τα ερευνητικά προγράμματα θα παρουσιαστούν αύριο από 
την Προϊσταμένη του έργου, χημικό μηχανικό Ε. Αγγελακοπούλου.

Το συνεργείο συντήρησης του Παρθενώνα, υπεύθυνη του οποίου είναι η συντη-
ρήτρια Α. Πάνου, πραγματοποιεί συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στη δυτική 
πλευρά, στα καταβιβασθέντα αρχιτεκτονικά μέλη των δύο γωνιών. Έχει ολοκληρωθεί 
η συντήρηση 70 μελών και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες σε έντεκα μέλη. Εξαι-
ρούνται οι μετόπες που μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και στις οποίες 

22 Μιχαλοπούλου – Μαμαλούγκας 2013, βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ6 των ιδίων.
23 Μιχαλοπούλου 2011. 
24 Παπακωνσταντίνου κ.ά. 2013. 
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Εικ. 17. Εργασίες διαμόρφωσης του υπόγειου 
χώρου του ναού της Αθηνάς Νίκης 
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2013). 

Εικ. 16. Η επίστεψη του πύργου της Αθηνάς Νίκης
μετά την αποκατάσταση, άποψη από Α. 
(Φωτ.: Κ. Μαμαλούγκας, 2013). 

Εικ. 15. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αποκατάσταση της κυματιοφόρου επίστεψης του πύργου, άποψη από Β. 
Διακρίνονται επίσης εργασίες σε εξέλιξη στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων (2013).
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η Υπηρεσία πραγματοποίησε σωστικές μόνον επεμβάσεις συντήρησης. Τέλος, έγιναν 
σφραγίσεις στο βόρειο τοίχο του σηκού, και ειδικότερα στους λίθους της στρώσης του 
τοιχοβάτη,  καθώς και στους βόρειους κίονες, στις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί η 
κατάξεση των ραβδώσεών τους.

Το συνεργείο συντήρησης των Προπυλαίων, υπεύθυνη του οποίου είναι η συντη-
ρήτρια Αικ. Φραντζικινάκη, ολοκλήρωσε τις σωστικές επεμβάσεις στη νότια πτέρυγα, 
κατά την καθαίρεση των αρχιτεκτονικών μελών της, καθώς και εργασίες συντήρησης 
σε 36 αρχιτεκτονικά μέλη της ίδιας περιοχής. Παράλληλα  βρίσκονται σε εξέλιξη οι ερ-
γασίες σε 16 μέλη και πραγματοποιούνται συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στις 
έδρες των κατά χώραν μελών, στις οποίες θα τοποθετηθούν οι λίθοι προς αναστήλωση. 
Στη δυτική πρόσοψη ολοκληρώθηκαν οι συστηματικές εργασίες συντήρησης σε τρεις 
σπονδύλους του βόρειου κίονα25. Τέλος, προγραμματίζονται εργασίες στο δάπεδο της 
ανατολικής στοάς και στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαί-
ων26.

Το εργαστήριο συντήρησης του ναού της Αθηνάς Νίκης, επικεφαλής του οποίου 
είναι η συντηρήτρια Α. Τσιμερέκη, ολοκλήρωσε τις συστηματικές επεμβάσεις συντή-
ρησης στους δέκα λίθους του κυματιοφόρου τοιχοβάτη, στους έντεκα λίθους του ορ-
θοστάτη, σε πέντε λίθους της βόρειας κορωνίδας και στους τέσσερις κίονες της ανατο-
λικής κιονοστοιχίας Κ1, Κ7, Κ6 και Κ4.

Στους τοίχους του σηκού εσωτερικά και εξωτερικά πραγματοποιήθηκαν συστημα-
τικές επεμβάσεις συντήρησης σε 54 λιθοπλίνθους. Ανάλογα εξελίχθηκαν και οι τελικές 
σφραγίσεις μεταξύ των συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο και του αρχαίου λίθου, στις 
ανώτερες στρώσεις των τοίχων. 

Το συνεργείο συντήρησης του Ερεχθείου, με υπεύθυνη τη συντηρήτρια Γ. Φρα-
ντζή, εργάζεται στην εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου, όπου έχουν ολοκληρωθεί μέ-
χρι σήμερα οι συστηματικές επεμβάσεις σε δύο ορθοστάτες και 32 λίθους, ενώ είναι σε 
εξέλιξη οι επεμβάσεις σε δύο λίθους. Στη φατνωματική οροφή της νότιας πρόστασης 
έχουν ολοκληρωθεί οι επεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης των παλαιών κονιαμά-
των (εικ. 18-19) και η ειδική φωτογράφηση για την ταυτοποίηση του αιγυπτιακού μπλε 
σε όλα τα φατνώματα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες τεκμηρίωσης και το πρόγραμμα 
προστασίας των αρχαίων συνδέσμων. 

6. Το έργο καταγραφής των Διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών

Το έργο της καταγραφής, ταυτοποίησης, αποθήκευσης και ανάδειξης των αρχιτε-
κτονικών μελών και λοιπών αρχαιολογικών τεκμηρίων που κείτονται διάσπαρτα στον 
Βράχο της Ακρόπολης συνεχίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσίασε η Μ. 
Ιωαννίδου.  

25 Φραντζικινάκη – Φραγκιαδάκη 2013, βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ12 των Φραντζικινάκη – Φραγκιαδάκη κ.ά.
26 Φραντζικινάκη 2013.
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Εικ. 19. Η οροφή της πρόστασης των Καρυατίδων μετά τον καθαρισμό με λέιζερ (Φωτ.: Α. Μαριδάκη, 2013).

Εικ. 18. Η οροφή της πρόστασης των Καρυατίδων πριν από τον καθαρισμό (Φωτ.: Γ. Φραντζή, 2009). 
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Εικ. 20. Δύο συγκολλημένα θραύσματα 
πώρινου σπονδύλου με ΑΕ 20912-21181 
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2014).

Προϊσταμένη του έργου είναι η αρχαιολόγος Ε.Π. Σιουμπάρα, η οποία θα παρου-
σιάσει αύριο τα πρόσφατα επιστημονικά συμπεράσματα από τη μελέτη του υλικού. Το 
έργο συνδράμει η αρχαιολόγος Ε. Σαλαβούρα, από το Γραφείο Τεκμηρίωσης, η οποία 
έχει αναλάβει την εισαγωγή των τεκμηρίων του Αρχείου των Διασπάρτων στην ψηφι-
ακή βάση τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ, και η σχεδιάστρια Ε. Ταγαρίδη. Το προσωπικό του 
συνεργείου αποτελείται από τρεις εξειδικευμένους εργατοτεχνίτες, τους Δ. Κούβα, Δ. 
Βουζιούρη και Κ. Τσιφλά. Μέχρι σήμερα έχουν τεκμηριωθεί και ταξινομηθεί συνολικά 
περισσότερα από 23.000 μέλη, ενώ πάνω από 10.000 άμορφοι λίθοι έχουν διαχωριστεί 
από το υπόλοιπο υλικό27. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταγραφής των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών 
και της αναζήτησης συνανηκόντων θραυσμάτων προέκυψαν 51 νέα αρχιτεκτονικά 
μέλη από 117 θραύσματα28. Αυτά και τρία επιπλέον, ήδη γνωστά, αποτελούν το υλικό 
του προγράμματος συγκόλλησης πώρινων αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 20). Η συγκόλ-
ληση γίνεται με τα κονιάματα που προτάθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης29, όπως 
προανάφερε και η Μ. Ιωαννίδου, και διενεργείται σε εργαστήριο εγκατεστημένο στη 
βορειοανατολική αίθουσα του παλαιού μουσείου. Από τον Νοέμβριο του 2012 δύο 
εξειδικευμένοι μαρμαροτεχνίτες, οι Λ. Ζαχαρόπουλος και Κ. Τσιριντουλάκης, και δύο 
συντηρητές εργάζονται στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι σήμερα έχουν συγκολληθεί 33 
από τα 54 μέλη και απομένει να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση του προγράμματος, που 
αφορά στις συγκολλήσεις των 18 μεγαλύτερων αρχιτεκτονικών μελών. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση της τριγλύφου από τον αρχαϊκό Παρθενώ-
να (ΑΕ Διασπάρτων 21432), του μόνου μέλος του οποίου η μορφολογική αρτιότητα 
αποκαθίσταται σχεδόν πλήρως. Η τρίγλυφος, που αποτελείται από δέκα συνανήκοντα 
θραύσματα, είχε συγκολληθεί με ακατάλληλα υλικά30. Τα θραύσματα αποσυναρμολο-
γήθηκαν από τη βάση τσιμέντου, επί της οποίας είχαν πακτωθεί, συντηρήθηκαν, και 
κατασκευάζονται συμπληρώματα από πειραϊκό ακτίτη λίθο, τον οποίο παραχώρησε η 
Επιστημονική Επιτροπή Μνημείων Νοτίου Κλιτύος Ακροπόλεως. Ταυτόχρονα ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και αποτύπωσης των 23 αρχαίων πώρινων θραυσμά-

27 Σιουμπάρα 2013γ.
28 Σιουμπάρα − Παπαβασιλείου 2012. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ9 των Σιουμπάρα – Αγγελακοπούλου –  
Παπαβασιλείου.
29 Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ10 (συνεργασία ΥΣΜΑ και Πολυτεχνείου Κρήτης). 
30 Σιουμπάρα 2013α, 2013β. Αγγελακοπούλου – Φραγκιαδάκη – Φραντζή 2012.

draft2.indd   78 6/23/15   3:21:41 PM



79

των του αρχαϊκού Παρθενώνα. Το υλικό είχε ενσωματωθεί στην αναπαράσταση ενός 
τμήματος δωρικού θριγκού, του επονομαζόμενου «θριγκού Μηλιάδη», που παρουσίαζε 
εκτεταμένες φθορές και βρισκόταν στο ανατολικό άκρο του παλαιού μουσείου.

Παράλληλα με το πρόγραμμα των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών δόθηκε βα-
ρύτητα στη συνέχιση της διάλυσης, καταγραφής και διευθέτησης των μελών από τον 
σωρό του Αρρηφορίου, που αποτελεί και το τελευταίο σύνολο μαρμάρινων μελών προς 
καταγραφή31. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προμελέτη για τη συνολική διαχεί-
ριση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών στην περιοχή της Χαλκοθήκης. 

Το συνεργείο των διασπάρτων συνέδραμε το έργο της Α΄ ΕΠΚΑ για τη μεταφορά 
75 ενεπίγραφων λίθων στο παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως. Στο παρελθόν, 28 ενεπί-
γραφοι λίθοι είχαν μεταφερθεί εκεί σποραδικά, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα 
πρόκειται να μεταφερθούν οι υπόλοιποι 66. 

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της αποθήκευσης των μεγαλύτερων διά-
σπαρτων, πώρινων αρχιτεκτονικών μελών, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά 
τους. Μια τέτοια δυνατότητα παρέχουν οι χώροι του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως. 
Η ΕΣΜΑ είχε γνωμοδοτήσει στις 9/9/2010 υπέρ της «στέγασης αποκλειστικώς και 
μόνο αρχαιοτήτων» στο παλαιό μουσείο, υπέρ της προστασίας πρωτίστως των ευπα-
θών ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου, όπως είναι τα πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη, 
και της χρήσης του χώρου για τη μελέτη του υλικού. Στο μουσείο, εκτός από τους 
ενεπίγραφους λίθους, μπορούν να αποθηκευτούν τα διάσπαρτα μέλη από τα κλασικά 
μνημεία, των οποίων τα αναστηλωτικά προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί χωρίς να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό στην αναστήλωσή τους, ή κλειστά σύνολα, όπως οι πε-
ρίπου 250 λίθοι του Πρό-Παρθενώνα. Στόχος είναι αφενός να ανακοπεί η οποιαδήποτε 
περαιτέρω φθορά τους στο ύπαιθρο, αφετέρου να προωθηθεί η συστηματοποιημένη 
αποθήκευση και προσβασιμότητά τους. 

7. Το έργο στα Τείχη

Η συντήρηση και στερέωση των τειχών της Ακρόπολης συγκαταλεγόταν στον 
προγραμματισμό των έργων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ εξ αρχής32. Η Μ. Ιωαννίδου πα-
ρουσίασε τον απολογισμό για τις εργασίες τεκμηρίωσης της μορφής, διερεύνησης της 
παθολογίας και παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των τειχών, τις οποίες η 
ΥΣΜΑ έφερε εις πέρας με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. 

Η πτώση λίθων του νότιου τείχους, τον Φεβρουάριο του 201233, δρομολόγησε 
μία σειρά από ενέργειες για την αποκατάσταση της περιοχής μεταξύ της 6ης και 7ης 
αντηρίδας, δυτικότερα του Θρασυλείου. Το πρόβλημα σχετίζεται τόσο με τις παλαιότε-
ρες επεμβάσεις στην περιοχή όσο και με τη συγκέντρωση υδάτων στην επιφάνεια της 
Ακρόπολης γύρω από το παλαιό μουσείο. Ένας φράκτης ανάσχεσης των βραχοπτώσε-

31 Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ7 των Μανιδάκη – Εγγλέζου – Παπακωνσταντίνου – Φραντζή – Μαριδάκη – 
Φραγκιαδάκη.
32 Ιωαννίδου 2012. 
33 Μανιδάκη 2012. 
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ων, ύψους 2 μ., τοποθετήθηκε σε μήκος 10 μ. κάτω από την πάσχουσα περιοχή (εικ. 
21) και ταυτόχρονα ξεκίνησε η καταγραφή των περιοχών στις οποίες σημειώνονται 
συγκεντρώσεις υδάτων. Παράλληλα, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου 
Φεβρουαρίου αναδείχθηκαν προβλήματα σε περιοχές του βόρειου τείχους. 

Έτσι θεωρήθηκε επιβεβλημένη η εκπόνηση μιας συνολικής μελέτης για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων των τειχών και τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο 
σύνολο της επιφάνειας της Ακρόπολης, με στόχο το έργο να ενταχθεί στο επόμενο 
πρόγραμμα επεμβάσεων της ΥΣΜΑ. Η προμελέτη για την πιλοτική επέμβαση στερέω-
σης στο νότιο τείχος (στην περιοχή μεταξύ της 6ης και 7ης αντηρίδας) εκπονείται από 
την αρχιτέκτονα Α. Χατζηπαπά με την επίβλεψη της Μ. Ιωαννίδου και του Καθηγητή 
Μ. Κορρέ34, ενώ σημαντική για το έργο είναι και η συνδρομή του Ε. Καμπούρογλου, 
γεωλόγου της Διεύθυνσης Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟΑ.

8. Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης

Έργο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τρέχον πρόγραμμα της ΥΣΜΑ είναι και η 
επισκευή των υφισταμένων διαδρομών κίνησης των επισκεπτών και η αντικατάσταση 
της περισχοίνισης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Η σχετική μελέτη των Ρ. 
Χριστοδουλοπούλου, Γ. Χριστακόπουλου και Ε. Αλεξανδράκη35 εκπονήθηκε από την 
Α΄ ΕΠΚΑ και η ανάθεση του έργου έγινε από την ΥΣΜΑ ύστερα από πρόχειρο μειο-
δοτικό διαγωνισμό, τον Φεβρουάριο του 2013. Πρόκειται για την αποκατάσταση των 

34 Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ8 των Κορρέ – Ιωαννίδου – Χατζηπαπά.
35 Αλεξανδράκη – Χριστακόπουλος – Χριστοδουλοπούλου 2012. 

Εικ. 21. Το νότιο τείχος από τη 2η (δεξιά) έως την 8η (αριστερά) αντηρίδα. Η περιοχή επέμβασης, όπου θα 
ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, διακρίνεται μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδας, στη βάση των οποίων τοποθετήθηκε 
φράκτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων (2013).    

draft2.indd   80 6/23/15   3:21:42 PM



81

φθορών στη διαδρομή από τον ανελκυστήρα, στο βόρειο τμήμα του αρχαιολογικού 
χώρου, έως τον ανελκυστήρα του παλαιού μουσείου, όπου βρίσκονται οι τουαλέτες 
των ΑμΕΑ, και η οποία κατασκευάστηκε με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων το 
2004.

Οι εργασίες αφορούσαν στην αφαίρεση των σαθρών ή τη συνολική αποξήλωση 
τμημάτων, όπου ήταν απαραίτητο, στη σκυροδέτηση νέας επίστρωσης για τη σύνθεση 
της οποίας παρήχθησαν δείγματα, καθώς και στην κατασκευή και τοποθέτηση 350 
ορθοστατών από ανοξείδωτο χάλυβα. 

9. Τα Ερευνητικά προγράμματα

Πριν προχωρήσω στα θέματα τεκμηρίωσης, θα ήθελα να κάνω μια συνοπτική ανα-
φορά σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία η ΥΣΜΑ ολοκλήρωσε κατά την τρέχουσα 
περίοδο σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:

Α. το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος Ορμύλια, για την ανάλυ-
ση μικροδειγμάτων επιχρισμάτων από τη φατνωματική οροφή της νότιας πρόστασης 
του Ερεχθείου36,

Β. το Πολυτεχνείο Πατρών (υπεύθυνος: Καθ. Αθ. Τριανταφύλλου), για την πειρα-
ματική διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών αρχαίου και νέου μαρμάρου37, 

Γ. το Πολυτεχνείο Κρήτης, για τη σύσταση κονιαμάτων για συγκολλήσεις πωρο-
λίθου38, 

Δ. το ΕΜΠ, για την ανάλυση ιστορικών κονιαμάτων από τα τείχη και τα Προπύ-
λαια (υπεύθυνοι: Καθ. Α. Μοροπούλου, Λέκτ. Α. Μπακόλας)39, για τα χαρακτηριστικά 
του τιτανίου (υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Στ. Κουρκουλής)40 και για τη διερεύνηση της 
αντοχής του τσιμεντοπολτού που χρησιμοποιείται στις συγκολλήσεις των αρχιτεκτονι-
κών μελών (υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Στ. Τρέζος)41. 

Επιπλέον, η ΥΣΜΑ συνεργάζεται με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (υπεύθυνος: Ι. Καλογεράς) για την ανάπτυξη ενός δικτύου 
επιταχυνσιογράφων, τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης και την αξι-
οποίηση των δεδομένων του. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτής της πειραματικής 
διερεύνησης παραδίδεται τμηματικά και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2015.

10. Το έργο της Τεκμηρίωσης

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ, με Προϊσταμένη την αρχαιολόγο Ε. Λεμπι-
δάκη, συνεχίζει το έργο για την οργάνωση και φύλαξη των αναστηλωτικών τεκμηρίων 

36 Σωτηροπούλου – Colombini – Andreotti 2012.
37 Τριανταφύλλου 2012.
38 Μαραβελάκη 2011. Αγγελακοπούλου κ.ά. 2011.
39 Μοροπούλου – Μπακόλας – Καρόγλου 2013.
40 Κουρκουλής 2012.
41 Τρέζος 2013. 
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στο Αρχείο της Υπηρεσίας και την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική βάση δεδο-
μένων, ενός εργαλείου που εκτός από διαχειριστικά πλεονεκτήματα έχει διευκολύνει 
σημαντικά και την παρακολούθηση των εργασιών42. Ακόμα, το γραφείο υποστηρίζει 
το έργο παραγωγής ψηφιακών τεκμηρίων για τις τρέχουσες επεμβάσεις, διαχειρίζεται 
θέματα δικτύων, συντήρησης και αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών και επιβλέπει 
την ψηφιοποίηση του παλαιότερου συμβατικού υλικού τεκμηρίωσης. Εποπτεύει επί-
σης την κινηματογράφηση των έργων και διαχειρίζεται τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας 
που περιλαμβάνει πλήθος εκδόσεων και είναι προσβάσιμη σε ερευνητές. Παράλληλα, 
πραγματοποιεί εργασίες προβολής των έργων στο ευρύ κοινό, όπως η διαχείριση της 
ιστοσελίδας της ΥΣΜΑ (www.ysma.gr) και η ανάπτυξη της εφαρμογής εικονικής περι-
ήγησης (www.acropolis-virtualtour.ysma.gr)43.

Τέλος, είναι υπεύθυνο για τις εκδόσεις (το ενημερωτικό δελτίο «Ενημερωτικές 
Ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης», μελέτες και αποδόσεις 
της ΥΣΜΑ, ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα) και την οργάνωση ημερίδων και συνε-
δριακών εκδηλώσεων για τα έργα. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών εντάσσεται και η 
διοργάνωση του παρόντος συνεδρίου.   

Το έργο στο κεντρικό γραφείο του αρχείου της ΥΣΜΑ υποστηρίζεται από τους 
αρχαιολόγους Μ. Κατσιάνη και Α. Σοφού, τον πληροφορικό Γ. Αλεξόπουλο και τους 
διοικητικούς Σ. Τυροπώλη και Σ. Ψάλτη. Η αρχαιολόγος Ε. Πετροπούλου επιμελείται  
την έκδοση των ενημερωτικών δελτίων της ΥΣΜΑ. Η φωτογραφική τεκμηρίωση των 
έργων διενεργείται από τον φωτογράφο Τ. Σουβλάκη. 

Τον Νοέμβριο του 2012 παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης το κτήριο της οδού Πολυγνώτου 12, η επονομαζόμενη «Οικία Κωλέττη». 
Πρόθεση της Υπηρεσίας είναι να αποκαταστήσει το κτήριο, ώστε να το χρησιμοποιήσει 
για τη στέγαση του Αρχείου. 

11.  Το Πρόγραμμα των Φωτογραμμετρικών Αποτυπώσεων

Στο πλαίσιο, επίσης, της τεκμηρίωσης του έργου εντάσσεται και το πρόγραμμα 
των φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων, το οποίο άρχισε το 2006, όπως ανέφερε και η 
Μ. Ιωαννίδου.  Η πρώτη φωτογραμμετρική αποτύπωση − του δυτικού τμήματος του 
θριγκού της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα − έγινε με στόχο την παραγωγή αξιό-
πιστου υπόβαθρου στο πλαίσιο της εκπόνησης της σχετικής μελέτης44, δεδομένου ότι 
δεν υπήρχε πρόσβαση στην περιοχή. Το αποτέλεσμα ανέδειξε τις δυνατότητες που έχει 
πλέον η φωτογραμμετρική μέθοδος στις αποτυπώσεις, τόσο ως προς την ακρίβεια όσο 
και ως προς το πλήθος των πληροφοριών που καταγράφονται45. 

42 Αλεξόπουλος 2010. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η Γ΄ φάση αναβάθμισης της βάσης δεδομένων. Βλ. και πί-
νακα υπ’ αριθ. Δ1 των Μαλλούχου-Tufano κ.ά. 
43 Μ Αλεξόπουλος – Κατσιάνης 2012. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Δ2 των Μαλλούχου-Tufano κ.ά.
44 Η σχετική αποτύπωση έγινε κατόπιν προτροπής του Α. Μάντη, τ. Εφόρου της Α΄ ΕΠΚΑ. Μελέτη: Χριστο-
δουλοπούλου 2008. 
45 Μαυρομάτη 2013.
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Στο τρέχον αναστηλωτικό πρόγραμμα έχουν προγραμματιστεί: 
Α. Αποτυπώσεις που συμπληρώνουν το μεγάλο φωτομωσαϊκό της κάτοψης της 

Ακρόπολης, δεδομένου ότι περιοχές των μνημείων ελευθερώνονται από τα ικριώματα 
και μπορούν να αποτυπωθούν μετά τις επεμβάσεις. Τέτοιες περιοχές είναι  η ανατο-
λική πρόσταση των Προπυλαίων, ο ναός της Αθηνάς Νίκης και η βόρεια πλευρά του 
Παρθενώνα.

Β. Αποτυπώσεις των περιοχών των μνημείων που αποσυναρμολογούνται, πριν 
από την αποσυναρμολόγηση και μετά την ανατοποθέτηση των μελών. Τεκμηριώνεται 
έτσι η κατάσταση πριν και μετά την επέμβαση ανά στρώση, χωρίς να σημειώνονται 
καθυστερήσεις στις επεμβάσεις.

Γ. Ψηφιακές σαρώσεις επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών, τα μοντέλα των οποί-
ων μπορούν να έχουν ποικίλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, τα μοντέλα από τις σαρώ-
σεις των θραυσμάτων των λίθων που απαρτίζουν το δυτικό υπέρθυρο  του Παρθενώνα 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη στατική διερεύνηση, και αυτά των αρχαϊκών κιονοκράνων 
τεκμηρίωσαν τις προτάσεις αποκατάστασης.

Υπεύθυνη για το έργο είναι η αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Δ. Μαυρομάτη, η 
οποία στο διάστημα 2011-2012 ολοκλήρωσε τα φωτομωσαϊκά του δυτικού υπερθύρου 
και εκπόνησε την κάτοψη της δυτικής πλευράς και την όψη του δυτικού άκρου του 
θριγκού της νότιας πλευράς του Παρθενώνα. Η ίδια ανέλαβε την προετοιμασία και έχει 
την επίβλεψη του έργου «Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στα Μνημεία της Ακρόπο-
λης», το οποίο ανατέθηκε ύστερα από διεθνή διαγωνισμό στη σύμπραξη «Γεωανάλυση 
Α.Ε. − Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε. (Elpho) − Φωτοπό Α.Ε.». Το διάστημα 
2011-2012 η σάρωση των αρχιτεκτονικών μελών έγινε  από την αγρονόμο τοπογράφο 
μηχανικό Ά. Βαλάνη. Από τον Φεβρουάριο του 2013 υπεύθυνος για την περαιτέρω επε-
ξεργασία των σαρώσεων και τις πρόσθετες σαρώσεις είναι ο αγρονόμος τοπογράφος 
μηχανικός Η. Καλησπεράκης. Στα άμεσα σχέδια της Υπηρεσίας είναι και η τρισδιάστα-
τη σάρωση του ναού της Αθηνάς Νίκης καθώς και η επεξεργασία και δημιουργία ενός 
ψηφιακού μοντέλου του, κατά το πρότυπο του Ερεχθείου.

12. Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα υπήρξαν ένας τομέας στον οποίο δόθηκε ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα από την αρχή της λειτουργίας της ΕΣΜΑ. Οι αριθμοί που ανέφερε η Μ. 
Ιωαννίδου είναι εντυπωσιακοί. Με πρωτοπόρο την αρχιτέκτονα-αρχαιολόγο Κ. Χατζη-
ασλάνη έχει συγκροτηθεί μια ολιγομελής ομάδα αρχαιολόγων, αποτελούμενη από την 
Προϊσταμένη Ε. Καϊμάρα και τις αρχαιολόγους Α. Λεοντή και Σ. Παράσχου, με απο-
κλειστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων46. Η 
επιτυχία έγκειται στο γεγονός ότι, με αφετηρία τα αναστηλωτικά έργα στα μνημεία και 
χάρη στη διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης του κοινού και τον πειραματι-
σμό, τα προγράμματα παρουσιάζουν μια ποικιλία που διατηρεί ζωηρό το ενδιαφέρον 
των νέων, κατά κανόνα, ανθρώπων. 
46 Χατζηασλάνη – Καϊμάρα – Λεοντή 2013.
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Κατά τη διετία 2011-2013 διοργανώθηκαν 230 εκπαιδευτικά προγράμματα για 
6.000 μαθητές, σεμινάρια επιμόρφωσης για 850 εκπαιδευτικούς και οι μουσειοσκευές 
χρησιμοποιήθηκαν από 19.000 μαθητές. Εκτός από τα τακτικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, πραγματοποιήθηκαν και έκτακτα σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης και 
την Α΄ ΕΠΚΑ, που απευθύνονταν σε μαθητές διαπολιτισμικών σχολείων, καθώς και 
προγράμματα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη διοργάνωση του διήμερου εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος με τίτλο «Μία μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας τα μνημεία της», αναλυτική 
παρουσίαση του οποίου γίνεται τόσο σε ταινία που θα προβληθεί αργότερα όσο και 
στην αυριανή ομιλία της Προϊσταμένης του τομέα.

 Άλλες πρόσφατες δραστηριότητες του τομέα είναι τα οικογενειακά σακίδια «Μία 
ημέρα στην Ακρόπολη με τη θεά Αθηνά» (2011-2012) και «Αρχαϊκά χρώματα» (2012), 
που συνδυάζονται με ανάλογες δράσεις του μουσείου. Στο πλαίσιο της δεύτερης δρά-
σης σχεδιάστηκε και το ψηφιακό παιχνίδι «Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Επιπλέον, 
έχει γίνει η  μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του εκπαιδευτικού φακέλου  «Ακρό-
πολη και Αναστήλωση», που εκδόθηκε το 2010, και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός, το 
2013, μιας  ακόμη ψηφιακής εφαρμογής με τίτλο «Πρόγραμμα Γλαύκα»: http://www.
ysma.gr/theglafkaproject. Τέλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που έχει ξεκινήσει από το 2009, οργα-
νώθηκε και το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη repository.
acropolis-education.gr.  

13. Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της ΥΣΜΑ 

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις των εργοταξίων όλων των έργων υποστηρίζο-
νται από το συνεργείο Ηλεκτρομηχανολογικής υποστήριξης της ΥΣΜΑ, με υπεύθυνο 
τον ηλεκτρολόγο μηχανικό  Δ. Ζώη. 

Ουσιαστική για την υλοποίηση του έργου είναι η συμβολή του Λογιστηρίου της 
ΥΣΜΑ, με Προϊστάμενο τον Π. Κατσιμίχα και τους Ε. Σουλάκου, Μ. Μούζουρα, Θ. 
Μοσχούρη και Α. Καπάλου,, στην ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία της  οικονομικής 
διαχείρισης και παρακολούθησης των κοινοτικών πιστώσεων με τις οποίες χρηματο-
δοτείται το έργο. Σημαντική, επίσης, είναι και η συμβολή τόσο της Γραμματείας, με 
υπεύθυνη τη Χ. Παπανικολάου και τους Ε. Κάτρη και Πλ. Κωνσταντόπουλο, όσο και 
του Γραφείου Διαχείρισης υλικών με υπεύθυνο τον Γ. Βασιλάρα και στη συνέχεια τον 
Α. Αναγνώστου και τους Π. Καραμπέτσου, Η. Ζυγούρα και Χρ. Αμοριανό.

Έχοντας διανύσει το ήμισυ του χρόνου του τρέχοντος προγράμματος, με απορ-
ρόφηση ποσοστού 51% από τις πιστώσεις και με προγραμματισμό να ξεκινήσει άμεσα 
οι ανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών μελών, η πορεία του έργου μέχρι σήμερα κρί-
νεται, όπως ανέφερα και στην αρχή, ικανοποιητική και σύμφωνη με τα εγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους που, αν και 
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συνταξιοδοτήθηκαν, παραμένουν διαθέσιμοι οποτεδήποτε ζητηθεί η βοήθεια τους, την 
Επίτιμη Διευθύντρια Μ. Ιωαννίδου που συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της από 
τη θέση της Ειδικής Εμπειρογνώμονος, αλλά και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτρο-
πής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, που στέκονται πάντα αρωγοί και σύμβου-
λοί μας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή όλο το προσωπικό της 
ΥΣΜΑ, ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτής της Συνάντησης, και να 
πω ότι αποτελεί τιμή για εμένα, προσωπικά, το γεγονός ότι δουλεύω με τόσο άξιους 
συνεργάτες σε ένα πραγματικά μοναδικό έργο.

Συντομογραφίες – Βιβλιογραφία

Ενημερωτικές ειδήσεις: Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης. Ενημερωτική πε-
ριοδική έκδοση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Αθήνα: ΥΣΜΑ (δίγλωσση έκδοση: Ελληνικά – Αγγλικά).

Αγγελακοπούλου κ.ά. 2011:  Αγγελακοπούλου, Ε. – Μαριδάκη, Α. – Φραγκιαδάκη, Ε. – Φραντζή, Γ. 2011. 
Εκτίμηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Συγκολλήσεις πώρινων θραυ-
σμάτων μνημείων Ακροπόλεως» της κας Παγώνας-Νόνης Μαραβελάκη. Προβληματισμοί και προτάσεις. Αθήνα 
(Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. Μ 1980).

Αγγελακοπούλου – Φραγκιαδάκη – Φραντζή 2012: Αγγελακοπούλου, Ε. – Φραγκιαδάκη, Ε. – Φραντζή, Α. 
2012. Έκθεση της κατάστασης διατήρησης του τριγλύφου (ΑΕ 21432) του αρχαϊκού Παρθενώνα. Αθήνα (Αδημο-
σίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. Μ 1946).

Αλεξανδράκη-Χριστακόπουλος-Χριστοδουλοπούλου 2012: Αλεξανδράκη, Ε.-Χριστακόπουλος, Γ.-
Χριστοδουλοπούλου, Ρ. 2012. Επισκευή υφιστάμενων διαδρομών κίνησης επισκεπτών και αντικατάσταση της 
περισχοίνισης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Αθήνα (Αδημοσίευτη Μελέτη Α΄ ΕΠΚΑ, Αρχείο ΥΣ-
ΜΑ-ΕΣΜΑ αρ. εισαγ. Μ 1984).

Αλεξόπουλος 2010: Αλεξόπουλος, Γ. 2010. Βελτιώσεις και προσθήκες στη βάση δεδομένων τεκμηρίωσης των ανα-
στηλωτικών έργων της Ακρόπολης. Ενημερωτικές ειδήσεις 10, 32-4.

Αλεξόπουλος – Κατσιάνης 2012: Αλεξόπουλος, Γ. – Κατσιάνης, Μ. 2012. Ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή 
των αναστηλωτικών εργασιών στην αθηναϊκή Ακρόπολη στο διαδίκτυο. Ενημερωτικές ειδήσεις 12, 20-3.

Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013: Μπούρας, Χ. – Ελευθερίου, Β. (επιμ.), 2013. Τα αναστηλωτικά έργα στην 
Ακρόπολη. Α. Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012: Τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Β. Μελέτες 
Αποκαταστάσεως των Μνημείων της Ακρόπολης. Cd Rom. Αθήνα: ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ.

Βρούβα 2012: Βρούβα, Α. 2012. Η προβληματική της μελέτης δομικής αποκατάστασης του κιονόκρανου 
ΔΚΚ2 στη δυτική κιονοστοιχία του Παρθενώνα. Ενημερωτικές ειδήσεις 12, 10-14.

Ελευθερίου 2012: Ελευθερίου, Β. 2012. 2011-2012, Η πρόοδος των αναστηλωτικών εργασιών στην Ακρόπο-
λη. Ενημερωτικές ειδήσεις 12, 2-9.

Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2013:  Ελευθερίου, Β. – Μανιδάκη, Β. – Βρούβα, Α. 2013. Μελέτη απο-
κατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνα, τόμος 8. Στο: 
Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013. Β. Μελέτες, κεφ. Β.1.

Hydroment – Καρναβέζος 2010:  Hydroment – Καρναβέζος, Χ. 2010. Μελέτη για τη μεταφορά και εγκατάσταση του 
γερανού Potain από τη βόρεια στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα. Αθήνα (Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, 
αρ. εισαγ. Μ 1877).

Ιωαννίδου 2011: Ιωαννίδου, Μ. 2011. 2010-2011, Η πρόοδος των αναστηλωτικών εργασιών στην Ακρόπολη. 
Ενημερωτικές ειδήσεις 11, 2-9.
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Ιωαννίδου 2012:  Ιωαννίδου, Μ. 2012. Περιμετρικά τείχη της Ακρόπολης - Τεκμηρίωση - Μελέτες - Έργα 1980-2010. 
Κατάσταση διατήρησης και προτάσεις επέμβασης. Αθήνα (Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. Μ 
1969).

Ιωαννίδου 2013:  Ιωαννίδου Μ. 2013. Δομική παθολογία της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου των Προπυ-
λαίων και κριτική της πρότασης επέμβασης. Στο: Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013. Β. Μελέτες, κεφ. 
Α.3.2.

Καρανάσος 2013:  Καρανάσος, Κ. 2013. Μελέτη αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας και της δυτικής πρόσοψης 
των Προπυλαίων. Μελέτη Αποκαταστάσεως Προπυλαίων, τόμος 3. Στο: Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 
2013. Β. Μελέτες, κεφ. Α.3.1.

Κορρές – Μπούρας 1983:  Κορρές, Μ. – Μπούρας, Χ. 1983. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος. Αθήνα: 
ΕΣΜΑ.

Κορρές 1994: Κορρές, Μ. 1994. Ο δυτικός τοίχος και άλλα μνημεία. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, 
τόμος 4. Αθήνα: ΕΣΜΑ.

Κουρκουλής 2012:  Κουρκουλής, Στ.Κ. 2012. Έκθεση με θέμα «Αποτελέσματα πειραμάτων σε ράβδους τιτανίου». 
Αθήνα (Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. Μ 2053).

Κουφόπουλος 1994:  Κουφόπουλος, Π. 1994. Προγράμματα αποκαταστάσεως οπισθονάου και οροφής δυτικού πτε-
ρού. Αρχιτεκτονική μελέτη. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 3α. Αθήνα. 

Λαμπρινού 2013:  Λαμπρινού, Λ. 2013. Ιστορικό επεμβάσεων και θεωρητικά ζητήματα στην αναστήλωση του 
προνάου. Στο: Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013, Α. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα, κεφ. 4.2.1.

Λαμπρινού – Ελευθερίου 2009: Λαμπρινού, Λ. – Ελευθερίου, Β. 2009. Η αποκατάσταση της ανατολικής πρόστασης 
του Παρθενώνα και η κατάξεση των ραβδώσεων των κιόνων. Αθήνα (Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. 
εισαγ. Μ 1974).

Λαμπρινού-Παπαβασιλείου 2013: Λαμπρινού, Λ.-Παπαβασιλείου, Β. 2013. Μελέτη αποκατάστασης δυτικού 
τοίχου σηκού Παρθενώνα. Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνα, τόμος 9. Στο: Αναστηλωτικά έργα στην 
Ακρόπολη 2013. Β. Μελέτες, κεφ. Γ.1.

Μανιδάκη 2012:  Μανιδάκη, Β. 2012. Πτώση λίθων από το νότιο τείχος – περιοχή ανάμεσα στην αντηρίδα 6η και 7η. 
Αθήνα (Αναφορά προς ΕΣΜΑ, 15.2.2012, Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ). 

Μαυρομάτη 2013:  Μαυρομάτη, Δ. 2013. Τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις στην Ακρόπολη 
των Αθηνών. Στο: Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013. Α. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα, κεφ. 9.

Μιχαλοπούλου 2011: Μιχαλοπούλου, Δ. 2011. Επισκευή, ενίσχυση και στεγανοποίηση πλάκας από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα στα ανατολικά του ναού της Αθηνάς Νίκης. Αθήνα (Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. Μ 
1901).

Μιχαλοπούλου – Μαμαλούγκας 2013:  Μιχαλοπούλου, Δ. – Μαμαλούγκας, Κ. 2013. Το αναστηλωτικό πρό-
γραμμα του ναού Αθηνάς Νίκης. Στο: Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013. Α. Τα ολοκληρωμένα προγράμ-
ματα, κεφ. 6.

Μοροπούλου – Μπακόλας – Καρόγλου 2013: Μοροπούλου, Α. – Μπακόλας, Α. – Καρόγλου, Μ. 2013. Τεχνική 
έκθεση χαρακτηρισμού των κονιαμάτων του νοτίου τείχους της Ακρόπολης - Πρόταση κονιαμάτων αποκατάστασης για 
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THE CURRENT RESTORATION WORK 
ON THE ACROPOlIS MONUMENTS

V. Eleftheriou, Αrchitect, NTUA, MSc Monuments Protection. Director of YSMA 

Since the establishment of ESMA, in 1975, the restoration work has been continuing 
without cease on the areas of the Acropolis monuments where the most serious 
structural problems have been identified. The main objective of the Committee for 
the Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA) and the Acropolis Restoration 
Service (YSMA) is to unswervingly continue the scientifically demanding and 
technically complex work of the protection, consolidation, and conservation of the 
most important monuments of world cultural heritage. 
The project entitled “CONSERVATION AND RESTORATION OF THE ACROPOLIS 
MONUMENTS” was incorporated in the NATIONAL STRATEGIC REFERENCE 
FRAMEWORK (NSRF) 2007-2013 in December of 2010 with a budget of 8.000.000,00 
€ and a timeframe for implementation until June 30, 2015. The work planned for this 
period involves: 

A. Interventions for the protection and restoration of monuments
Part of the programmes for the west side and the north wall of the Parthenon are 
underway. The treatment of the surfaces of the new supplements on the columns 
of the north side is nearly completed and on two columns of the pronaos is started, 
while the project also involves the structural restoration of two blocks of the lintel of 
the western doorway. The project also includes interventions on the west pteroma of 
the Parthenon. The restoration of the superstructure of the south wall of the central 
building of the Propylaia has been completed, while plans are made for an intervention 
in the northwest corner of the central building. As regards the Temple of Athena 
Nike, the completed work involves the restoration of the crown of the tower and work 
towards the improvement, protection, and functionality of the basement area of the 
temple. Furthermore, conservation work is currently performed on the surface of the 
marble of the Erechtheion and the three aforementioned monuments. The programme 
for the inventorization and tyding up of the scattered blocks in the archaeological site 
is ongoing. There are also plans for an intervention of limited extent on the south wall 
of the Acropolis.

B. Work of research–documentation and dissemination of the project 
Possibilities for improving the conservation methods and materials are explored. 
The project involves research of the structural sufficiency and the behaviour of 
the monuments, the circuit walls, and the Acropolis Rock during earthquake. 
Photogrammetric surveying is implemented as well as digital scanning. The database 
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into which all the documents of the restorative interventions are systematically entered 
is upgraded. The website of the Acropolis Restoration Service (YSMA) is improved, 
while publications involve leaflets, annual newsletters, and final reports on the work 
completed. Educational programmes continue to be provided via the website of YSMA 
as well. The organization of this international meeting is part of the dissemination of 
the project to the scientific and the general public. 
The Acropolis Restoration Service (YSMA) implements its programmes by direct 
labour, relying on highly specialized personnel, thus continuing what was introduced 
by ESMA and has become an established practice which has lead to the international 
recognition of the work performed on the Acropolis monuments in the past forty 
years. 
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Παρθενώνας. Άποψη του θριγκού της δυτικής πρόστασης μετά την αποκατάσταση, από τα ΒΔ. 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2004).
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α΄ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟϊΣΤΟΡΙΚωΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚωΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤωΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 2003-2011*

Δρ. Χρ. Βλασσοπούλου, Αρχαιολόγος  

1. Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την 5η Διεθνή Συνάντηση για την 
Aποκατάσταση των Mνημείων Ακροπόλεως1 αξιόλογο μέρος του πολύπλευρου έργου 
της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αφιερώθηκε στον ευπρε-
πισμό και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της 
με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της 
Κεντρικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Από τα σπουδαιότερα έργα υποδομής που πραγματοποιήθηκαν το 2004, εν όψει 
της Ολυμπιάδος της Αθήνας, ήταν η αναμόρφωση, βελτίωση και επέκταση των οδεύ-
σεων διακίνησης των επισκεπτών. Η άνοδός τους στην Ακρόπολη έγινε πιο άνετη και 
ελκυστική με τα έργα πεζοδρόμησης της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, τη διαμόρφωση 
νέας εισόδου και την κατασκευή διαδρομών στη νότια κλιτύ, καθώς και με την επί-
στρωση του αρχαίου Περιπάτου, εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
έργου «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας». 

Με τη βοήθεια ανελκυστήρων και ειδικών διαδρομών δόθηκε για πρώτη φορά 
σε επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες η δυνατότητα να ανέλθουν στον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης, να περιηγηθούν τα μνημεία και να επισκεφθούν το παλαιό μουσείο 
της. Η ανάβασή τους διασφαλίστηκε με ανελκυστήρα σε μεταλλικό ιστό, αγκυρωμένο 
σε νεότερη λιθοδομή της αναστηλωμένης από τον Ν. Μπαλάνο περιοχής του τείχους 
βορειοδυτικά του Ερεχθείου, χωρίς να θιγούν το αρχαίο τείχος και η επιφάνεια του 
Βράχου. Τα μονοπάτια μεταξύ Ερεχθείου και Παρθενώνα και μέχρι την πρόσοψη του 
παλαιού μουσείου επιστρώθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό, αφού ελήφθη μέριμνα να 
μην θιγούν τα λαξεύματα και ο Βράχος. Παράλληλα, το μουσείο έγινε προσιτό με μι-
κρό ανελκυστήρα και ράμπες. Προς αποσυμφόρηση του συνωστισμού των επισκεπτών 
στην κάθοδό τους από την Ακρόπολη κατασκευάστηκε νέα κλίμακα και έξοδος στα 

* Για τη συμμετοχή μου στην 6η Διεθνή Συνάντηση και στην έκδοση των Πρακτικών θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον Πρόεδρο, Ομότιμο Καθηγητή, Χ. Μπούρα και τα μέλη του Συμβουλίου της ΕΣΜΑ, τη Διευθύντρια 
της ΥΣΜΑ Β. Ελευθερίου, καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Ομάδας Εργασίας. Θερμές 
ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Πρόεδρο του Μουσείου Ακρόπολης Καθηγητή Δ. Παντερμαλή και  στους 
επίτιμους Εφόρους Ακροπόλεως που διετέλεσαν διευθυντές στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, Ά. Σπετσιέ-
ρη-Χωρέμη, Α. Μάντη, Στ. Σαμαρτζίδου και Ε. Κουρίνου. Τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Α΄ ΕΠΚΑ, 
στην ΥΣΜΑ και στο Μουσείο Ακρόπολης τους ευχαριστώ για τη συνεργασία και την αμέριστη και πολύπλευ-
ρη βοήθειά τους. Οι φωτογραφίες είναι της συγγραφέως, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, και ανήκουν στο 
αρχείο του Μουσείου Ακρόπολης. Την επεξεργασία τους οφείλω στον φωτογράφο Τ. Σουβλάκη. 
1 5η Διεθνής Συνάντηση 2002.  
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βόρεια της κεντρικής εισόδου, προς το πλακόστρωτο Πικιώνη. Το 2011 εκπονήθηκε 
νέα μελέτη για τη βελτίωση και συμπλήρωση της περισχοίνισης των μνημείων και τη 
διεύρυνση των διαδρομών του χώρου, η οποία άρχισε να υλοποιείται σταδιακά από το 
2013. 

Στην αισθητική ανάδειξη των μνημείων συνέβαλε ιδιαίτερα ο νέος νυχτερινός 
φωτισμός τους, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Φίλοι της 
Αθήνας» και είχε εμπνευστή τον Προέδρό της, σκηνοθέτη Μ. Κακογιάννη. Με την 
υλοποίηση της μελέτης του P. Bideau αναδείχθηκαν οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες 
και το εσωτερικό των μνημείων, τα τείχη, το ανάγλυφο του Βράχου και τα μνημεία των 
κλιτύων, καθώς και εκείνα των δυτικών λόφων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον 
του. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου βελτιώθηκαν οι υπάρχου-
σες και έγιναν νέες υποδομές, με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών: 
συστήματα αυτόματης πώλησης και ελέγχου εισιτηρίων, συστήματα αυτόματης πώλη-
σης νερού, αντικατάσταση φυλακίων, εγκατάσταση ιατρείου, βελτίωση των πωλητη-
ρίων και των σημάνσεων. Εκτός από σημάνσεις κατεύθυνσης, τοποθετήθηκαν και οι 
συναφείς με τη σημασία της Ακρόπολης ως μνημείου της παγκόσμιας και της ευρωπα-
ϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε από αρχαιολόγους και 
αρχιτέκτονες της Εφορείας Ακροπόλεως αναλυτικός χάρτης της ζώνης προστασίας της 
Ακρόπολης («buffer zone»), που κατατέθηκε στην Unesco. Τη συνολική εικόνα του 
χώρου και την πληροφόρηση των επισκεπτών συμπλήρωσαν δώδεκα ενημερωτικές 
πινακίδες με εκτενή σήμανση των αναστηλωμένων μνημείων, των μικρότερων ιερών 
και των αναθημάτων του Βράχου, οι οποίες κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με το 
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

2. Από το παλαιό στο νέο Μουσείο Ακρόπολης
 

Στο παλαιό μουσείο του Βράχου της Ακρόπολης συνεχίστηκε εντατικά η φροντίδα 
για τη στέγαση, την αποκατάσταση και την παρουσίαση των γλυπτών που κατά και-
ρούς είχαν αποσυνδεθεί από τα μνημεία κατά τις αναστηλωτικές επεμβάσεις, καθώς 
και πολυάριθμων έργων της έκθεσης και των αποθηκών, με προοπτική τη μεταφορά 
και την επανέκθεσή τους στο νέο Μουσείο Ακρόπολης. Οι εργασίες έγιναν σε συνερ-
γασία με τον Τομέα Συντήρησης της ΥΣΜΑ, με την οικονομική και τεχνική στήριξη του 
Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (Ο.ΑΝ.Μ.Α.), και, κατά περίπτω-
ση, με τη συμβολή της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Η αποκατάσταση της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα, ως συνεργασία του Τομέα 
Συντήρησης της ΥΣΜΑ με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ2 και την Α΄ 
ΕΠΚΑ, πραγματοποιήθηκε σε ειδικά οργανωμένο εργαστήριο εντός του εκθεσιακού 
χώρου με καθημερινή εποπτεία, έρευνα και καταγραφή των εργασιών από την υπογρά-
φουσα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2005. Σε δύο φάσεις, στην πορεία και μετά το 

2 Βλασσοπούλου 2002, 103-13. Vlassopoulou 2006, 265-8. Παπακωνσταντίνου κ.ά. 2002. 
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πέρας του έργου, διοργανώθηκε η πρώτη παρουσίαση του μνημείου στο κοινό, η οποία 
υπήρξε προάγγελος της σημερινής άρτιας έκθεσης στο νέο Μουσείο Ακρόπολης3. 

 Με πρόταση της Εφορείας Ακροπόλεως, στο πρόγραμμα της αναστήλωσης της 
βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα εντάχθηκε η αποσύνδεση των δυτικότερων 
βόρειων μετοπών, που παρέμεναν στη θέση τους, με στόχο την προστασία και έκθε-
σή τους στο νέο μουσείο. Στη διάρκεια του έργου αποσυναρμολογήθηκαν έξι από τις 
μετόπες αυτές, αφού αντιμετωπίστηκαν σημαντικές δυσκολίες που οφείλονταν στην 
κατάσταση διατήρησής τους, στα υπερκείμενα γείσα και στα ενσωματωμένα υλικά της 
παλαιότερης αναστήλωσης του Ν. Μπαλάνου4. Μετά την προκαταρκτική συντήρησή 
τους, οι μετόπες καταβιβάσθηκαν και μεταφέρθηκαν επειγόντως στο παλαιό μουσείο 
για συντήρηση και προετοιμασία εν όψει της μεταφοράς τους στο νέο μουσείο. Στο 
παρελθόν, η Α΄ Εφορεία είχε εισηγηθεί την κατά παρέκκλιση των αναστηλωτικών προ-
γραμμάτων καταβίβαση της 32ης βόρειας και της 1ης νότιας μετόπης για προστασία 
και έκθεση, εξ αιτίας της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους5. Όταν οι ανα-
στηλωτικές εργασίες επεκτάθηκαν στον δυτικό θριγκό του μνημείου, στο νέο πρό-
γραμμα εντάχθηκε η αποσυναρμολόγηση συνολικά επτά ακραίων μετοπών, που είναι 
και οι καλύτερα διατηρημένες. Με τη μεταφορά των μετοπών αυτών στο νέο Μουσείο 
Ακρόπολης η έκθεση του Παρθενώνα εμπλουτίστηκε με εμβληματικά και ευανάγνω-
στα γλυπτά του μνημείου. 

Επεμβάσεις συντήρησης δέχθηκαν πολλά από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που εί-
χαν ήδη στεγαστεί στο νέο μουσείο, καθώς και συναφή ανασκαφικά ευρήματα τακτο-
ποιημένα κατά ενότητες στην αποθήκη των γλυπτών. Το έργο υλοποιήθηκε από τους 
συντηρητές γλυπτών κατόπιν σχετικού προγραμματισμού, με αφετηρία το εργαστήριο 
και σταδιακή επέκταση στους αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους. Παράλλη-
λα συνεχίστηκε ο καθαρισμός γλυπτών από επικαθήσεις αιθάλης με τη μέθοδο του 
λέιζερ, με την απασχόληση εκπαιδευμένων συντηρητών του Τομέα Συντήρησης και 
του παλαιού μουσείου, και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εξίσου σημαντική ήταν η καθη-
μερινή παρακολούθηση και ημερολογιακή καταχώριση των εργασιών, για την πρόοδο 
των οποίων συντάσσονταν τακτικά εκθέσεις από τους αρχαιολόγους, παράλληλα με 
την ταξινόμηση, καταγραφή και μελέτη των γλυπτών και των άλλων αρχαιοτήτων του 
παλαιού μουσείου. 

Από τα παρθενώνεια γλυπτά, οι δεκατέσσερις ανατολικές μετόπες που είχαν απο-
μακρυνθεί από το μνημείο στο διάστημα 1986-1987, και έκτοτε φυλάσσονταν στην 
αποθήκη γλυπτών αναρτημένες σε μεταλλικά πλαίσια, δέχθηκαν εκτεταμένες επεμβά-
σεις συντήρησης και καθαρισμού της επιφάνειας με λέιζερ, με αποτέλεσμα την πλήρη 
αποκάλυψη των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων και των υπολειμμάτων του γρα-
πτού διακόσμου6. Συντηρήθηκαν επίσης πέντε βόρειες (1-3, Α, D), η πιο ολοκληρω-

3 Βλασσοπούλου − Σπετσιέρη-Χωρέμη 2001-2004, 144-5. 
4 Χριστοδουλοπούλου 2005. Βλασσοπούλου 2013.  
5 Brommer 1967, 164. Μάντης 2008. 
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μένη νότια μετόπη 12 και τμήματα έξι νότιων κεντρικών μετοπών. Από τις τελευταίες, 
αναφέρουμε τη Ν 11 που ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του J. Carrey, σε 
πλαίσιο από χυτό υλικό7. Δεκαέξι μέλη της βόρειας ζωφόρου (II, IV, VI, VIII-XI, XIX, 
XXIII, XXVII, XXXI-XXXVI), δέκα της νότιας (Ι-ΙV, XIV, XVI-XVIII, XX, XXXVII) και 
δύο της ανατολικής (ΙΙ,VI) αποσυνδέθηκαν από τους τοίχους της αίθουσας, καθαρί-
στηκαν από τα κονιάματα και απαλλάχθηκαν από τα ορειχάλκινα συνδετήρια της πα-
λαιάς έκθεσης. Επίσης συντηρήθηκαν οι λίθοι της βόρειας ζωφόρου XVII και ΧΧΙ που 
ήταν ανασυγκροτημένοι από θραύσματα, σε πλαίσιο από γυψοκονίαμα, και φυλάσσο-
νταν στην αποθήκη γλυπτών. Ορισμένοι συμπληρώθηκαν με πρωτότυπα θραύσματα 
αναγνωρισμένα από τους μελετητές. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη συμπλήρωση του λί-
θου B VIII με το θραύσμα που παρέδωσε το 2006 στην Ακρόπολη το Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Οι επανεκθετικές εργασίες έδωσαν 
ακόμη τη δυνατότητα σχεδίασης των αφανών έως τώρα εδρών των λίθων, που διασώ-
ζουν ίχνη της κατεργασίας και εντορμίες συνδέσμων και γόμφων, πολύτιμες μαρτυρίες 
για τη σύνδεσή τους με άλλα μέλη του μνημείου. 

Τα καλύτερα σωζόμενα εναέτια της παλαιάς έκθεσης του Παρθενώνα δέχθηκαν 
συντήρηση επιφάνειας επιτόπου («μορφή U») ή κατόπιν μεταφοράς από την αίθουσα 
στο εργαστήριο γλυπτών («Ιλισσός», «Καλλιρρόη»). Στα εσωτερικά ζεύγη των αλόγων 
του Ηλίου και της Σελήνης, που είχαν απομακρυνθεί από το μνημείο κατά την έναρξη 
του αναστηλωτικού προγράμματος της ανατολικής πλευράς (1986), έγινε συντήρηση 
και καθαρισμός επιφάνειας με λέιζερ. Το σύμπλεγμα Κέκροπα και Πανδρόσου από 
το βόρειο άκρο του δυτικού αετώματος, αφού ελευθερώθηκε από την παλαιά βιτρίνα 
που εξασφάλιζε την προστασία του και την παροχή αζώτου λόγω της ευπάθειας της 
επιφάνειάς του, μεταφέρθηκε μαζί με την πλίνθο του σε κυλιόμενο τραπέζι, ώστε να 
καταστεί δυνατή η περιστροφή του και η τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασής 
του με φωτογράφηση και εκπόνηση σχεδίων όλων των όψεων. Ακολούθησε η αφαί-
ρεση των παλαιών κονιαμάτων σφράγισης που είχαν τοποθετηθεί μετά τη μεταφορά 
του έργου από το μνημείο το 1975, η στερέωση και ο καθαρισμός των επιφανειών με 
την μέθοδο του λέιζερ. Παράλληλα αποτοιχίστηκαν και συντηρήθηκαν τα εκτεθειμένα 
τμήματα αλόγων του δυτικού αετώματος και μικρότερα θραύσματα εναετίων, μετοπών 
και ζωφόρου, που ήταν εντοιχισμένα σε κτιστά επιτοίχια πανέλα. Συνολικά συντηρή-
θηκαν και μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο 43 λίθοι της ζωφόρου, 28 μετόπες και 13 
εναέτια γλυπτά. 

Από τα γλυπτά του Ερεχθείου, συντηρήθηκε η έκτη Καρυάτιδα (F), από την οποία 
είχαν ήδη αφαιρεθεί οι μαρμάρινες προσθήκες του 1846 που είχε φιλοτεχνήσει ο 
γλύπτης G. Αndreoli8. Η κόρη αποκαταστάθηκε τα έτη 2003-2004 από τα αυθεντικά 
της τμήματα. Τα επιμέρους συγκολλημένα θραύσματα απαλλάχθηκαν προηγουμένως 
από τα υλικά των παλαιότερων επεμβάσεων και ο κορμός δέχθηκε καθαρισμό των 
επικαθήσεων αιθάλης με λέιζερ. Επίσης, αφαιρέθηκαν οι οξειδωμένοι σύνδεσμοι και 

6 Vlassopoulou 2010, 219-33. 
7 Στις πίσω πλευρές των μετοπών, πλην της Β2, δεν έγινε καθαρισμός, λόγω του επείγοντος του έργου.
8 Μαλλούχου-Τufano 1998, 33. 
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οι επικαθήσεις από τα σύγχρονα συμπληρώματα, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν 
μελλοντικά σε εκθέσεις. Επεμβάσεις συντήρησης δέχθηκαν και ορισμένα γλυπτά της 
ζωφόρου του Ερεχθείου που είχαν απομακρυνθεί από την έκθεση στο παρελθόν και 
άλλα ευρισκόμενα στις αποθήκες. 

Από τον γλυπτό διάκοσμο του ναού της Αθηνάς Νίκης επτά συνολικά μέλη της 
ζωφόρου δέχθηκαν καθαρισμό μόνο στη γλυπτή επιφάνειά τους. Οι εντοιχισμένες στην 
έκθεση πλάκες και οι επιμέρους μορφές του θωρακίου αποτοιχίστηκαν και αφαιρέθη-
καν τα κονιάματα και ορειχάλκινους συνδέσμους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αρχι-
τεκτονικό πλαίσιο συμπληρώθηκε και αποκαταστάθηκε με αναστρέψιμες προσθήκες, 
ώστε οι μορφές των Νικών να είναι εκθέσιμες9. 

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εργασίες σε περίοπτα γλυπτά και ανάγλυφα των 
κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων, κατά περίπτωση, με νέες συμπληρώσεις που προέ-
κυψαν από εργαστηριακή και αρχαιολογική έρευνα, καθώς και σε πολυάριθμα γλυπτά 
που αποκαλύφθηκαν στις σωστικές ανασκαφές που διεξήχθησαν για την κατασκευή 
του Σταθμού του Μετρό και την ανέγερση του νέου Μουσείου Ακρόπολης. Τέλος, 
πολλά πρωτότυπα έργα και αντίγραφα προετοιμάστηκαν καταλλήλως προκειμένου να 
αποσταλούν σε πλήθος περιοδικών εκθέσεων που διοργανώθηκαν από το ΥΠΠΟΑ 
σε μουσεία και επιστημονικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, μεταξύ των 
οποίων και εκθέσεις για την προβολή του νέου Μουσείου Ακρόπολης. 

Η μεταφορά των εκθεμάτων και 5.000 αρχαίων αντικειμένων από τις αποθήκες 
του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως στο κτήριο του νέου Μουσείου Ακρόπολης πραγ-
ματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτώβριος 2007 - Απρίλιος 2008, σύμφωνα με τον σχε-
διασμό του Ο.ΑΝ.Μ.Α. και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εγκιβωτισμένων γλυ-
πτών προς τον γερανό, διανοίχθηκε θύρα εξόδου στην ανατολική πλευρά του παλαιού 
κτηρίου. Στο έργο της μεταφοράς σημαντική υπήρξε η συμβολή των συντηρητών και 
αρχαιολόγων του μουσείου, και, κατά περίπτωση, άλλων ειδικών (εκμαγέων, μηχανι-
κών, αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, φωτογράφων κ.ά.). Της οριστικής έκθεσης στο νέο 
Μουσείο Ακρόπολης προηγήθηκαν δοκιμαστικές εκθέσεις με εκμαγεία κατά επίπεδο 
και εκθεσιακή ενότητα και έγιναν εξαντλητικές δοκιμές με αυθεντικά έργα μετά τον 
αποκιβωτισμό τους, σε συνδυασμό με την εκπόνηση της σχετικής μουσειολογικής και 
μουσειογραφικής μελέτης (2008). Στη συνέχεια οργανώθηκε με εντατικό ρυθμό η νέα 
έκθεση στα τρία επίπεδα του οικοδομήματος10. Παράλληλα οργανώθηκε η νέα απο-
θήκη γλυπτών της Ακρόπολης, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που είχε ήδη πραγμα-
τοποιηθεί στο παλαιό μουσείο τη δεκαετία 1990-2000. Η ταξινόμηση συνοδεύτηκε με 
στοιχειώδη ψηφιακή καταχώριση, που αποτελεί την προεργασία για την ένταξη του πε-
ριεχομένου του νέου μουσείου σε μια ενιαία ηλεκτρονική καταγραφή. Από τις εργασίες 
του αποκιβωτισμού και της ταξινόμησης των αποσπασματικών γλυπτών, που έγιναν 
με την επίβλεψη και τις κατευθύνσεις της υπογράφουσας, κέρδος ήταν η πληρέστερη 
μορφή ορισμένων διακεκριμένων έργων της έκθεσης και της αποθήκης11. Σημειωτέον, 

9 Μπρούσκαρη 1998, 190-3, πίν. 50 (Ακρ. 1004)∙ 202-5, πίν. 5 (Ακρ. 1014). 
10 Συλλογική αρχαιολογική παρουσίαση στο Ανθέμιον 2009.
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το μεγαλύτερο μέρος του παλαιότερου προγράμματος «Φειδίας» (περίπου 3.300 αντι-
κείμενα), το οποίο είχε εκπονηθεί ειδικά για το Μουσείο Ακροπόλεως σε συνεργασία 
με επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εντάχθηκε στο πρό-
γραμμα «Πολέμων» του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. 

  Το 2007, το παλαιό μουσείο στον Ιερό Βράχο έκλεισε τις πύλες του στο κοινό 
ύστερα από 133 χρόνια λειτουργίας, για τη μεταφορά των εκθεμάτων του στη νέα τους 
στέγη. Από το 2010 και εξής οι αποθηκευτικοί χώροι αρχαιοτήτων γύρω από το κτήριο 
έχουν εκκενωθεί και το αρχαιολογικό υλικό συγκεντρώθηκε στην πρώην αποθήκη των 
γλυπτών. Κατόπιν μερικής επισκευής των αιθουσών του μουσείου, σε συνεργασία με 
τον Τομέα Διασπάρτων Μελών της ΥΣΜΑ, άρχισε η μεταφορά και στέγαση των ενε-
πίγραφων βάσεων του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά 
τους από την παραμονή στο ύπαιθρο και παράλληλα να διευκολυνθεί η μελέτη τους, 
όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες. 

3. Απόδοση νέων θραυσμάτων στα γλυπτά του Παρθενώνα
 

Στo τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά σε εργασίες που είχαν ως 
αποτέλεσμα την αναγνώριση και απόδοση ορισμένων νέων θραυσμάτων στα γλυπτά 
του Παρθενώνα. Πρόκειται για εργασίες ανασκαφής, περισυλλογής και αναστήλωσης 
στον αρχαιολογικό χώρο και στις αποθήκες της Ακρόπολης και της νότιας κλιτύος. 
Τα ήδη γνωστά θραύσματα που προέκυψαν από αυτές επανεξετάστηκαν εξ αφορμής 
της μεταφοράς και έκθεσης των γλυπτών από το παλαιό στο νέο Μουσείο Ακρόπολης. 
Επιπρόσθετα, η αποσυναρμολόγηση των θραυσμάτων που ήταν εντοιχισμένα στην πα-
λαιά έκθεση και εκείνων που ήταν ενσωματωμένα σε συνθέσεις που φυλάσσονταν στην 
αποθήκη γλυπτών, και ο καθαρισμός τους απο τα κονιάματα, επέτρεψε τον έλεγχο των 
παλαιών αποδόσεων και την ένταξη αρκετών από αυτά τα θραύσματα στην έκθεση του 
Παρθενώνα12 (εικ. 1). Ακολουθεί περιγραφή των σημαντικότερων από αυτά. 

Το θραύσμα Ακρ. 15259 βρέθηκε το 1991 σε γέμισμα της βάσης του πέμπτου από 
ανατολικά νότιου κίονα του Παρθενώνα, κατά τις εργασίες της αποκατάστασής του 
(εικ. 2). Οι διαστάσεις του έχουν ως εξής: σωζόμενο ύψος 12,5 εκ., σωζόμενο πλάτος 
28 εκ., βάθος 12,5 εκ. Ύψος αναγλύφου 3 εκ., πλάτος ταινίας αναθύρωσης 5 εκ. Διατη-
ρούνται η κάτω έδρα, δουλεμένη με οδοντωτή ξοΐδα, και ο αρμός ώσεως με λειασμένη 
ταινία αναθύρωσης και αδρή εργασία με βελόνι. Προέρχεται από την κάτω αριστερή 
γωνία ενός λίθου της ζωφόρου και διατηρεί μέρος του τροχού άρματος. Το συμφυές με 
την κνήμη του τροχού υπόλειμμα από την κάτω πρόσθια γωνία του δίφρου δείχνει ότι 
το άρμα κατευθυνόταν προς τα αριστερά του θεατή. Σε συνδυασμό με τα τεχνικά στοι-
χεία, το θραύσμα μπορεί να αποδοθεί στη βόρεια πλευρά της ζωφόρου, και ειδικότερα 
στην κάτω αριστερή γωνία του λίθου XVII, που μας είναι γνωστός από το σχέδιο του 

11 Βλασσοπούλου 2010. Vlassopoulou 2011.
12 Στην εργασία αυτή ήταν σημαντική η συμβολή συντηρητών, αρχαιολόγων και σχεδιαστών της Εφορείας 
Ακροπόλεως, της ΥΣΜΑ και του Ο.ΑΝ.Μ.Α.
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Εικ. 1. Ανασύνθεση τμήματος του 
λίθου ΙΙΙ της βόρειας ζωφόρου του 
Παρθενώνα (Μουσείο Ακρόπολης),
(Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 2006).

Εικ. 2. Θραύσμα από γέμισμα στη βάση 
του πέμπτου από ανατολικά νότιου 
κίονα του Παρθενώνα, αποδιδόμενο 
στον λίθο XVII της βόρειας ζωφόρου 
(Ακρ. 15259), (2013).
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13 Βλ. το σχέδιο του J. Carrey στο Bowie – Thimme 1971, 77, πίν. 34. Brommer 1977, 43, πίν. 84,2. Jenkins 
1994, 90. Berger – Gisler – Huwiler 1996, 78.
14 Βλ. το σχέδιο του J. Carrey στο Bowie – Thimme 1971, 62, πίν. 19. Jenkins 1994, 63. Σπετσιέρη-Χωρέμη 
2004, 188, εικ. 146.                

J. Carrey. Στη θέση αυτή της βόρειας ζωφόρου έχουν επίσης προσγραφεί δύο συγκολ-
λώμενα τμήματα από τον δίφρο και τους αναβάτες του άρματος, σήμερα στην έκθεση 
του Μουσείου Ακρόπολης, το πρώτο από τα οποία είχε αποδώσει ο Michaelis (Ακρ. 
1065+1039)13. Ο αριστερός κατακόρυφος αρμός του θραύσματος αρχικά θα εφαπτό-
ταν του προηγούμενου λίθου ΧVI, με τα άλογα του ίδιου άρματος.

 Το θραύσμα Ακρ. 20221 ανασύρθηκε από τη βυζαντινή δεξαμενή και φυλασσόταν 
στο βυζαντινό πρόσκτισμα του Ασκληπιείου έως ότου μεταφέρθηκε στην Ακρόπολη το 
2000. Προέρχεται από την άνω δεξιά γωνία ενός λίθου της νότιας ζωφόρου (εικ. 3). 
Έχει διαστάσεις: σωζόμενο ύψος 24,5 εκ., σωζόμενο μήκος 15 εκ., σωζόμενο πάχος 22 
εκ. και ύψος αναγλύφου 3 εκ. Στην άνω έδρα διατηρείται η ταινία αναθύρωσης, ενώ 
η ημίεργη με βελόνι επιφάνεια απολαξεύθηκε πρόχειρα στη νεότερη εποχή για την 
αφαίρεση του συνδέσμου και τον προσπορισμό του μετάλλου. Η άνω έδρα και η κύρια 
όψη καλύπτονται με έγχρωμο επιφανειακό στρώμα και επικαθίσεις αιθάλης. Από το 
ανάγλυφο διατηρείται τμήμα του αυχένα και της χαίτης ενός αλόγου που κατευθύνεται 
προς τα δεξιά του θεατή. Από την έρευνά μας δεν κατέστη δυνατή η συσχέτισή του 
με κάποιο από τα σωζόμενα μέλη της ζωφόρου, επομένως είναι πιθανόν το θραύσμα 
να αποσπάστηκε από κάποιο λίθο που χάθηκε πριν από το 1674. Αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα είναι ο λίθος Ν ΧΧΙΙ, στη θέση του οποίου σημειώνεται κενό στο σχέδιο 
του J. Carrey. Το τμήμα κεφαλής πιθανόν ανήκει στο άλογο της μορφής υπ’ αριθ. 56, 
το πρόσθιο σώμα του οποίου διατηρείται στην πλάκα Ν ΧΧΙΙΙ της ζωφόρου, που βρί-
σκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Την υπόθεσή μας ενισχύει και η στυλιστική ομοιότητα 
που διαπιστώνεται στις λεπτομέρειες της χαίτης, με τους κοντούς ελαφρά κυματοειδείς 
βοστρύχους, όταν συγκρίνονται με εκείνες των αλόγων στην πλάκα αυτή, καθώς και 
με εκείνες ενός άλλου θραύσματος του Μουσείου Ακρόπολης, που ανήκει στην άνω 
δεξιά γωνία της πλάκας14. 

 Το θραύσμα Ακρ. 20220 (ΝΚ 799), εύρημα από τη βυζαντινή δεξαμενή του 
Ασκληπιείου, μεταφέρθηκε στην Ακρόπολη το 2007 (εικ. 4). Διατηρούνται τμήματα 
από το άνω μέρος δύο ιματιοφόρων ανδρών που κινούνται προς τα δεξιά του θεατή: ο 
αριστερός ώμος και βραχίονας, και ο πήχης της πρώτης από αριστερά μορφής, τυλιγ-
μένα με ιμάτιο που καλύπτει το χέρι με λοξές πτυχές. Το άλλο άκρο του ιματίου σχη-
ματίζει οριζόντια αναδίπλωση με πτυχές κάτω από την οποία διακρίνεται ο πήχης. Από 
τη δεύτερη μορφή που βρίσκεται πίσω ακριβώς από την προηγούμενη, διακρίνεται 
μέρος του ιματίου που διαμορφώνει ελαφρώς καμπύλες πτυχές γύρω στον λαιμό της. 
Έχει διαστάσεις: σωζόμενο ύψος 29,5 εκ., σωζόμενο πλάτος 13 εκ., σωζόμενο πάχος 
10 εκ. και μέγιστο ύψος αναγλύφου 3 εκ. Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση του 
θραύσματος με το ελλιπές άκρο του προτελευταίου νότιου λίθου ΧLVI, που βρίσκεται 
στο Βρετανικό Μουσείο, ζητήθηκε η κατασκευή και παραχώρηση εκμαγείου της αντί-
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Εικ. 3. Θραύσμα από τη βυζαντινή δεξαμενή του 
Ασκληπιείου, αποδιδόμενο στον χαμένο λίθο ΧΧΙΙ 
της νότιας ζωφόρου του Παρθενώνα (Ακρ. 20221), 
(2013).

Εικ. 4. Θραύσμα από τη βυζαντινή δεξαμενή 
του Ασκληπιείου, συγκολλώμενο στον λίθο 
ΧLVI της νότιας ζωφόρου του Παρθενώνα 
(Ακρ. 20220), (2013).

στοιχης επιφάνειας θραύσης από το Τμήμα Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων 
του μουσείου. Την εργασία επιμελήθηκε ο I. Jenkins, τον οποίο ευχαριστούμε και από 
αυτή τη θέση. Mε τη συναρμογή του θραύσματος και του εκμαγείου διαπιστώθηκε ότι 
συμπληρώνεται το επάνω μέρος των δύο οδηγών βοδιών 142-143. Ο βοηλάτης 142 
εικονίζεται μετωπικός, με το αναδιπλωμένο ιμάτιο περασμένο στον αριστερό του πήχη, 
και με τα πόδια του σε διασκελισμό προς τα δεξιά του θεατή15 (εικ. 5). 

 Στο έργο της αποχωμάτωσης και ανασκαφής του Αρρηφορίου κατόπιν της σχετι-
κής μελέτης ειδικών της ΥΣΜΑ, με σκοπό την κατάχωση και προστασία των ευπαθών 
καταλοίπων του μνημείου, αποκαλύφθηκαν γύρω στα 5.000 αρχιτεκτονικά μέλη, τα 
οποία είχαν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του για αποθήκευση και προστασία μετά το 
πέρας της ανασκαφής του 1886. Πολλά από τα μέλη αναγνωρίστηκαν από τους ανα-
στηλωτές και αποδόθηκαν στον Παρθενώνα, στα Προπύλαια και στη Στοά Ευμένους, 
ενώ μικρότερος αριθμός παραδόθηκε στην αποθήκη του παλαιού Μουσείου Ακροπό-
λεως16. 

 Το θραύσμα Ακρ. 20223 προέρχεται από λίθο της ζωφόρου του Παρθενώνα και 
βρέθηκε στην αποχωμάτωση του Αρρηφορίου το 2006 (εικ. 6). Έχει διαστάσεις: μέ-
γιστο ύψος 4,9 εκ., σωζόμενο πάχος 10,5 εκ., πλάτος αναθύρωσης 5 εκ. και μέγιστο 

15 Jenkins 1994, 73. Σπετσιέρη-Χωρέμη 2004, 164, εικ. 124.              
16 Καββαδίας – Kawerau 1907, 76-8. Μανιδάκη 2006, 2. Βενιέρη – Χαραλαμπίδης 2005.
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Εικ. 7-8. Θραύσμα μετόπης του Παρθενώνα, εύρημα από την ανασκαφή του Αρρηφορίου (Ακρ. 20121), 
(Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 2009, 2006 αντίστοιχα).

Εικ. 5. Ο λίθος ΧLVI της νότιας ζωφόρου του Παρθενώνα στο 
Βρετανικό Μουσείο και το συγκολλώμενο θραύσμα (Ακρ. 20220), 
(Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 2013. Από το βιβλίο της Α. Σπετσιέρη- 
Χωρέμη 2004).   

Εικ. 6. Θραύσμα από την ανασκαφή του 
Αρρηφορίου, αποδιδόμενο στον χαμένο λίθο 
ΧΧΧΙΙΙ της νότιας ζωφόρου του Παρθενώνα 
(Ακρ. 20223), (Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης, 
2006). 
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Εικ. 9. Σχέδιο θραύσματος μετόπης του Παρθενώνα (Ακρ. 20121), (Σχέδιο: Γερ. Θωμάς, 2013).

ύψος αναγλύφου 3,5 εκ. Διακρίνονται ίχνη εργασίας με βελόνι και ταινία αναθύρωσης 
λειασμένη με λάμα στον αρμό ώσεως. Φέρει καστανέρυθρη πάτινα και διάβρωση κυ-
ψελοειδούς μορφής στον αρμό και στο περίγραμμα του αναγλύφου. Στην κύρια όψη 
διατηρείται μέρος του στήθους αλόγου εικονισμένου κατά τομή προς τα δεξιά του θε-
ατή, κοντά στην ακμή του λίθου. Διακρίνεται η κύρτωση που σχηματίζεται λίγο ψηλό-
τερα από την έκφυση των μπροστινών ποδιών και εν μέρει η μυολογία του στήθους, 
το χαλαρό πλάσιμο της οποίας δείχνει ότι το ζώο παριστανόταν σε ήρεμη στάση και 
όχι σε καλπασμό. Από την κατεύθυνση, τη θέση και τη διατύπωση του αναγλύφου 
συνάγεται ότι το θραύσμα προέρχεται από το δεξιό άκρο λίθου της νότιας ζωφόρου, 
που παριστάνει είτε ιππείς που προχωρούν ήρεμα ή άρμα με άλογα σε ήρεμη στάση. 
Πιθανότερη θεωρούμε τη δεύτερη περίπτωση και τη συσχέτιση του θραύσματος με τον 
λίθο ΧΧΧΙΙΙ της νότιας πλευράς ο οποίος έχει χαθεί. Υπέρ της απόδοσης συνηγορεί 
και η κατακόρυφη γραμμή στο σχέδιο του J. Carrey, που οριοθετεί τον αρμό προς το 
επόμενο μέλος της ζωφόρου17. 

 Το θραύσμα αναγλύφου Ακρ. 20121 είναι ένα ακόμη εύρημα από την έρευνα του 
Αρρηφορίου (Δεκέμβριος 2005). Έχει ύψος 47 εκ., πλάτος 40 εκ., πάχος 25 εκ. και 
σωζόμενο ύψος αναγλύφου 2-6 εκ. (εικ. 7-9). Είναι σπασμένο από όλες τις πλευρές 
και έχει την πίσω πλευρά χονδρικά δουλεμένη με βελόνι. Από το πάχος της πλάκας, 
τις αναλογίες και την εργασία του αναγλύφου συνάγεται ότι το θραύσμα προέρχεται 
από μετόπη του Παρθενώνα. Πρόκειται για το κατώτερο τμήμα της μετόπης όπου η 
πλάκα μπορεί να είναι παχύτερη και το βάθος μπορεί να αυξάνεται με ένα έξαρμα του 
εδάφους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην 6η ανατολική μετόπη18. Στην κύρια 
όψη διατηρούνται υπολείμματα από το πεδίο και τα περιγράμματα του ισχίου και των 

17 Βλ. το σχέδιο του J. Carrey στο Bowie – Thimme 1971, 65, πίν. 22. Jenkins 1994, 63, 68.               
18 Berger − Gisler – Huwiler 1986, 62, πίν. 50 κ.εξ.
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σκελών μιας πολύ κατεστραμμένης ανάγλυφης ανδρικής μορφής. Η επιφάνεια του πε-
δίου, στην έκταση που σώζεται, διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Το περίγραμμα των 
μελών της μορφής ξεχωρίζει με σαφήνεια από την πλάκα με στενή αύλακα που φέρει 
χαρακτηριστική κυψελοειδή διάβρωση, ενώ μεταξύ των περιγραμμάτων διακρίνονται 
υπολείμματα έγχρωμου επιφανειακού στρώματος. Από τα ελάχιστα στοιχεία που μας 
έχουν διασωθεί συνάγεται ότι ο εικονιζόμενος ήταν γονατιστός προς τα δεξιά του. Τα 
μοτίβα του λυγισμένου σκέλους και του κινημένου περιγράμματος της δεξιάς πλευράς 
του κορμού συγκρίνονται άνετα με ανάλογα στις μορφές του Ποσειδώνα και του πε-
σμένου γίγαντα αντίστοιχα, που εικονίζονται στη μετόπη 6 της ανατολικής πλευράς 
του μνημείου (εικ. 10). Η στάση της ανδρικής μορφής υποδηλώνει ότι θα κατείχε το 
δεξιό μέρος της σύνθεσης δύο αντιπάλων, όπως εκείνες που ξαναβρίσκονται σε σκηνές 
μονομαχίας των νότιων, ανατολικών και βόρειων μετοπών του Παρθενώνα. Ενδεικτικό 
παράδειγμα είναι ο ηττημένος Λαπίθης της νότιας 4ης μετόπης19. Η αποσπασματική 
κατάσταση και η ολοσχερής απόσπαση της μορφής, πιθανόν λόγω πτώσης στο έδα-
φος, καθώς και η απουσία αιχμηρού εργαλείου στη γλυπτή επιφάνεια αποσυνδέουν το 
θραύσμα από τις απολαξευμένες μετόπες της ανατολικής, της βόρειας και της δυτικής 
πλευράς. Θα μπορούσαμε επομένως να σκεφτούμε ότι ανήκει σε κάποια από τις μεσαί-
ες βόρειες μετόπες, που κατέπεσαν και καταστράφηκαν με την ανατίναξη του μνημείου, 
και να υποθέσουμε ότι εικόνιζε πάλη Έλληνα και Τρώα.
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fROM THE WORK Of THE 1st EPHORATE Of PREHISTORIC 
AND ClASSICAl ANTIQUITIES RElATING TO THE ACROPOlIS 

MONUMENTS 2003-2011

Dr. Chr. Vlassopoulou, Archaeologist

The work of the 1st Ephorate on the Acropolis in the years 2003-2011 was devoted 
to beautification and preservation of the archaeological site in regard to presentation 
of the monuments and facilitation of visitors and scholars. This included renovation-
extension of paths and installation of elevators to facilitate access for disabled visitors 
to the site and the museum, and renovating the explanatory signage. 

Particular attention focused on storage, conservation and presentation of 
sculptures removed during restoration projects on the monuments, and transferred 
to the Μuseum. Conservation of these works, and of those either on display or kept 
in the storerooms was carried out in preparation for transportation and display in 
the New Acropolis Museum. All of these efforts were accomplished in collaboration 
with the Acropolis Conservation Service (YSMA) with financial and technical support 
from the Organization for Construction of the New Acropolis Museum (OANMA) and 
contributions from the Association of Acropolis Friends. 

Completion of conservation of the Parthenon west frieze by YSMA in collaboration 
with the Institute of Electronic Structure and Laser, supervised by the Ephorate 
archaeologists, was followed by its first presentation to the public, thus heralding 
its final display in the Parthenon gallery. Moreover, seven metopes dismantled in the 
restoration of the Parthenon north colonnade were quickly moved to the Museum and 
prepared for the new exhibition. Sculptures of the Erechtheion, Athena Nike and the 
Parthenon were prepared by the sculpture conservation team in the laboratory and 
the storage and display areas of the old Museum. The transportation of exhibits and 
objects in storage was accomplished in accordance with the schedule of OANMA, and 
was followed by the installation of the new exhibition and organization of a storeroom 
for the Acropolis sculptures. 

This paper closes by presenting certain fragments of sculptures coming from 
excavation and survey projects, and research on material in storage, which were 
identified and attributed to preserved or lost parts of the frieze and metopes of the 
Parthenon, during the procedures of transportation and display in the Acropolis 
Museum.
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ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Δ. Παντερμαλής, Αρχαιολόγος. 
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Μουσείου Ακρόπολης

  

Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά των κτηρίων της Ακρόπολης όχι μόνο στεγάζονται, συ-
ντηρούνται και αναδεικνύονται σε αυτό το Μουσείο αλλά σε μεγάλο βαθμό προσδιό-
ρισαν την αρχιτεκτονική μορφή του και πολλά άλλα, όπως π.χ. τη χρήση του φυσικού 
φωτός μέσα στις αίθουσες και τη διαφάνεια του Μουσείου προς τα έξω, έτσι ώστε να 
συνδέονται τα γλυπτά με τον αρχαιολογικό χώρο από τον οποίο προέρχονται. Υπάρχει 
ωστόσο σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και εμπλουτισμού της έκθεσης. Ήδη από τα 
εγκαίνια του Μουσείου είχαμε πει ότι το στήσιμο των γλυπτών, τα βάθρα των αγαλ-
μάτων, η σχέση των εκθεμάτων με την πηγή του φυσικού φωτός αλλά και την οπτική 
γωνία του θεατή θα μπορούσαν να αλλάξουν, με βάση τη δική μας καθημερινή εμπει-
ρία αλλά και τις παρατηρήσεις των επισκεπτών. Έτσι εμπλουτίστηκε η παρουσίαση 
των Προπυλαίων στο Μουσείο με ένα σπουδαίο πρόπλασμα (εικ. 1), με την επίβλεψη 
του Τ. Τανούλα, και στήθηκαν δύο αυθεντικά τμήματα ιωνικών κιονοκράνων (εικ. 2) 
με τη φιλική προτροπή του Καθηγητή Χ. Μπούρα. Τις ευρηματικές μεταλλικές βάσεις 
σχεδίασε ο συντηρητής Κ. Βασιλειάδης. 

Εικ. 1. Το πρόπλασμα των Προπυλαίων 
(Επίβλεψη: Τ. Τανούλας).

Εικ. 2. Έκθεση θραύσματος ιωνικού κιονοκράνου 
από τα Προπύλαια (Σχέδιο: Κ. Βασιλειάδης).
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Ήδη από τον 19ο αι. είχαν βρεθεί ξύλινοι πόλοι και εμπόλια από τους κίονες των 
κτηρίων της Ακρόπολης. Το Μουσείο, στην προσπάθειά του να δείξει στους επισκέπτες 
όχι μόνον τα αριστουργήματα της Τέχνης αλλά και την προηγμένη τεχνική στη διαδι-
κασία κατασκευής των κτηρίων, παρουσιάζει σε ειδική προθήκη του δεύτερου ορόφου 
έναν πόλο και εμπόλια που προέρχονται από τον Παρθενώνα, τα οποία είχαν χρησι-
μεύσει για την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση των σπονδύλων των κιόνων του (εικ. 
3). Εξ άλλου, το πρόπλασμα ενός ξύλινου γερανού που κατασκεύασε ο Καθηγητής Μ. 
Κορρές τοποθετήθηκε δίπλα και μπροστά από το μεγάλο παράθυρο που βλέπει προς 
τον Παρθενώνα, για να γίνει κατανοητή η χρήση του για την κατασκευή του ναού.

Στα γλυπτά του Ερεχθείου προστέθηκε τις τελευταίες ημέρες το περίφημο μνημει-
ακό πλαίσιο παραθύρου από την ανατολική πλευρά του ναού (εικ. 4). Στήθηκε ξανά 
ύστερα από 30 χρόνια, αφού είχε αποσυναρμολογηθεί. Μελετήθηκαν για άλλη μια 
φορά και τα αρχαία θραύσματα αλλά και οι συμπληρώσεις από μάρμαρο ή γύψο. Στη 
δημοσίευση του Ερεχθείου από τους Stevens και Paton υπάρχει αναλυτική περιγραφή 
των αρχαίων θραυσμάτων και σχετική πρόταση αποκατάστασης του συνόλου. Είναι 
φανερό από τα στοιχεία που παρατίθενται εκεί ότι οι παραστάδες του παραθύρου είχαν 
μια μικρή κλίση προς τον κεντρικό άξονα. Αντίθετα, στην αναπαράσταση είχαν στηθεί 
εντελώς κατακόρυφα αλλοιώνοντας σημαντικά το σύνολο. Τελικά, η λεπτομερής με-
λέτη επέτρεψε τον ακριβή υπολογισμό της κλίσης, που αντιστοιχεί σε 1,5ο. Έτσι, στη 
νέα αποκατάσταση στο Μουσείο, που πραγματοποιήθηκε με την ουσιαστική συμβολή 
των συντηρητών του Μουσείου Δ. Μαραζιώτη και Κ. Βασιλειάδη, οι οποίοι μετέφεραν 
με ασφάλεια ολόκληρο το πλαίσιο του παραθύρου, βάρους 3,5 τόνων, δόθηκε η ορθή 
κλίση των παραστάδων. Τα ένδεκα αυθεντικά θραύσματα αποκαλύπτουν την απόλυτη 
κομψότητα της επεξεργασίας των κυματίων και δίνουν μια σαφή ιδέα για τον πλούτο 
και την ποιότητα της αρχιτεκτονικής διακόσμησης του Ερεχθείου (εικ. 5). Για να κατα-
νοήσει εύκολα ο επισκέπτης τη θέση του παραθύρου στο κτήριο τοποθετήθηκε δίπλα 
του το πρόπλασμα του Ερεχθείου. 

Εικ. 3. Πόλος και εμπόλια από τους σπονδύλους 
του Παρθενώνα (Φωτ.: Κ. Βασιλειάδης).

Εικ. 4. Πλαίσιο του νότιου παραθύρου 
του ανατολικού τοίχου του Ερεχθείου 
(Φωτ.: Κ. Βασιλειάδης).
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Εικ. 5. Λεπτομέρεια πλαισίου του νότιου παραθύρου του ανατολικού τοίχου του Ερεχθείου (Φωτ.: Κ. Βασιλειάδης).

Οι Καρυάτιδες έχουν τοποθετηθεί σε μεταλλικό βάθρο που επενδύθηκε με πλά-
κες τσιμέντου στις διαστάσεις της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου. Είναι ορατές από 
όλες τις πλευρές της αλλά και από απόσταση, από τον απέναντι εξώστη (εικ. 6). Η 
συντήρησή τους γίνεται με την τεχνολογία laser (εικ. 7) που αναπτύχθηκε ειδικά για 
τα γλυπτά της Ακρόπολης από το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Κρήτης και 
την Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης. Την εποπτεία των εργασι-
ών είχε ο συντηρητής του Μουσείου Κ. Βασιλειάδης. Η συντήρηση των Καρυατίδων 
έγινε στον εκθεσιακό χώρο και το κοινό μπορούσε σε ειδική οθόνη να παρακολουθεί 
τη διαδικασία (εικ. 8).

Εικ. 6. Οι Καρυάτιδες από τον ανατολικό εξώστη του 2ου ορόφου (Φωτ.: Κ. Βασιλειάδης).
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Εικ. 7. Καθαρισμός Καρυατίδων με laser 
(Φωτ.: Κ. Βασιλειάδης).

Εικ. 8. Οι επισκέπτες παρακολουθούν τον καθαρισμό 
με laser (Φωτ.: Γ. Βιτσαρόπουλος).

Εικ. 9. Νότια μετόπη αρ. 1 του Παρθενώνα.
Εικ. 10. Κεντρικές μετόπες της νότιας πλευράς 
του Παρθενώνα.

Πρόσφατα μεταφέρθηκαν από τον Παρθενώνα στο Μουσείο οι δύο τελευταίες με-
τόπες της βόρειας πλευράς, τέσσερις της δυτικής και η πρώτη της νότιας (εικ. 9). Προ-
σωρινά στήθηκαν σε χαμηλά βάθρα και θα μείνουν εκεί για ορισμένο διάστημα πριν 
ανυψωθούν για τοποθέτηση στην οριστική τους θέση. Για το διάστημα αυτό δίνεται μια 
μοναδική ευκαιρία στον επισκέπτη να δει στο ύψος του ματιού πάρα πολλές και ενδια-
φέρουσες λεπτομέρειες των μετοπών: την έκφραση των προσώπων, την αριστοτεχνική 
επεξεργασία του μαρμάρου και την απόδοση ρούχων με διαφορετική υφή, την τελειό-
τητα στην απόδοση των κινήσεων αλλά και ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών λεπτομερει-
ών που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα ποικίλα θραύσματα των κεντρικών μετοπών 
της νότιας πλευράς (εικ. 10), που ταυτίστηκαν κυρίως με τις μελέτες του Α. Μάντη, 
είχαν εκτεθεί αρχικά προσαρμοσμένα σε αδιαφανές έδαφος, το οποίο όμως επηρέαζε 
αρνητικά την εικόνα των θραυσμάτων. Γι’ αυτό τολμήσαμε την επανέκθεσή τους πάνω 
σε διαφανείς επιφάνειες που δεν επιβαρύνουν οπτικά τα αρχαία disjecta membra ενώ 
παράλληλα βελτιώνουν την ανάδειξή τους με την αύξηση της φωτεινότητας. Το λεπτό 
έργο της υλοποίησης αυτού του τρόπου έκθεσης εκτελέσθηκε με δεξιοτεχνία από τον 
συντηρητή του Μουσείου Ζ.Μ. Κουσνέρεφ. 

draft2.indd   108 6/23/15   3:21:46 PM



109

Οι λίθοι της ζωφόρου που βρίσκονται στην Αθήνα τοποθετήθηκαν στις προκαθο-
ρισμένες εσοχές τους στον «σηκό» που κατασκευάστηκε στην αίθουσα του Παρθενώ-
να. Για την ακριβή ρύθμισή τους εναποτέθηκαν σε μεταλλικούς δίσκους που φέρουν 
κοχλίες στο κάτω μέρος τους (εικ. 11). Στη δυτική πλευρά, με τον τρόπο αυτό μπο-
ρέσαμε να υλοποιήσουμε την ελαφρά καμπύλωση της ζωφόρου. Από τις πλάκες της 
ζωφόρου που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο χρησιμοποιήθηκαν γύψινα εκμαγεία 
των οποίων όμως η προσαρμογή στα πρωτότυπα δεν είναι πάντοτε επιτυχής λόγω των 
αλλοιώσεων του γύψου αλλά και των συμπληρώσεων που φέρουν (εικ. 12). Την ευθύ-
νη της τοποθέτησης της ζωφόρου είχε ο συντηρητής της Ακρόπολης Γ. Παγανής. 

Για το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. 
Στήσαμε στο ειδικό βάθρο τα πρωτότυπα της Αθήνας και τα αντίγραφα των εναετίων 
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Όπου χρειάστηκε έγινε σύνδεση πρωτοτύπων 
και αντιγράφων. Για το δυτικό αέτωμα υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες, διότι τα περισ-
σότερα εναέτια σώζονται σε θραύσματα που προέρχονται από διάφορα σημεία των 
μορφών. Προτάθηκε να τα εναποθέσουμε απλά στο βάθρο ή να κατασκευαστεί ένα 
γυάλινο τύμπανο και να στερεωθούν επάνω του. Τελικά προτιμήσαμε τη στήριξή τους 
σε ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα, στο ύψος που κάθε φορά αντιστοιχούσε στην πιθανή 
θέση του στη μορφή. Την τεχνική υλοποίηση ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία ο συ-
ντηρητής του Μουσείου Ζ.Μ. Κουσνέρεφ, ο οποίος υπολόγισε με ακρίβεια τη στατική 
επάρκεια της στήριξης των μετέωρων θραυσμάτων. Έτσι, τα γλυπτά απαλλάχθηκαν 
από κάθε συμπλήρωση ενώ αναδείχθηκαν οι αποσπασματικές αλλά αυθεντικές μορφές 
τους.

Η ζωφόρος του ναού της Αθηνάς Νίκης εκτίθεται δίχως συμπλήρωση με εκμα-
γεία, στο ύψος των ματιών και σε ορθογώνια διάταξη των λίθων της, ενώ το θωρακείο 
σε χαμηλό βάθρο. Ακριβώς απέναντι εκτίθενται τα σωζόμενα θραύσματα, σε προθήκες 
των μεταλλικών πτερυγίων της δυτικής πλευράς του Μουσείου.

Σε συνεργασία με το εργαστήριο του Καθηγητή Κ. Μπουζάκη του Πολυτεχνείου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με την εξειδικευμένη εταιρεία ψηφιακών εφαρ-
μογών «Γεωανάλυση»,  το Μουσείο προχώρησε σε τρισδιάστατη ψηφιακή σάρωση των 
γλυπτών της ζωφόρου που βρίσκονται στο Μουσείο Ακρόπολης και στο Βρετανικό 

Εικ. 11. Τοποθέτηση λίθου της δυτικής ζωφόρου
 του Παρθενώνα.

Εικ. 12. Η δυτική ζωφόρος του Παρθενώνα 
στο Μουσείο.
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Εικ. 14. Ισοϋψείς καμπύλες του αναγλύφου του λίθου ΙΙ 
της ζωφόρου στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα.

Εικ. 13. Τομή από την τρισδιάστατη σάρωση 
της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Μουσείο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πολύτιμο αρχείο με εκατομμύρια ακριβείς μετρή-
σεις που επιτρέπουν πολλές και ενδιαφέρουσες τομές σε ποικίλες θέσεις της ανάγλυ-
φης επιφάνειας, για να μελετηθεί ο όγκος των γλυπτών σε σχέση με το έδαφος του 
αναγλύφου (εικ. 13-14) αλλά και να πραγματοποιηθεί η επιτυχής συνένωση θραυσμά-
των του ίδιου γλυπτού που βρίσκονται σε διαφορετικά μουσεία. Η μελέτη των αποτε-
λεσμάτων των μετρήσεων αυτών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της 
καλλιτεχνικής σύλληψης αλλά και στην ανάδειξη της ποιότητας του αρχιτεκτονικών 
γλυπτών του Παρθενώνα.
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THE ARCHITECTURAl SCUlPTURES 
Of THE ACROPOlIS IN THE NEW MUSEUM

D. Pandermalis, Archaeologist, Professor Emeritus, AUTH. 
President of the Acropolis Museum

A significant part of the exhibits displayed in the Acropolis Museum are 
architectural members, especially sculptures of the buildings on the Rock of the 
Acropolis. Their position and display in the exhibition areas was carefully planned as 
early as the time of preparation of the specifications for the architectural competition 
of the Museum. Particularly for the Parthenon sculptures, following the principle that 
architectural members are not independent or individual artworks but they belong 
to a complete set with arrangement and succession, the study incorporated a core 
structure of concrete, surrounded by stainless steel columns, which correspond to 
the colonnades and the cella of the Parthenon, where the position of each sculpture 
is determined. For the Caryatids, a special balcony was created, which allowed their 
positioning in the same way as in the Erechtheion. There was also provision for the 
architectural members of the Propylaia, the sculptures of the Temple of Athena Nike 
and its parapet, and for two large pediments of the archaic period. 

Particular care was taken for the cleaning of the sculptures with laser technology 
and for the joining of new fragments. Conservation works took place in the public eye 
and the Museum was awarded internationally for this initiative. 

More recently, a detailed 3-dimentional scanning of the frieze blocks was 
undertaken in Athens and in London, within the context of a program in collaboration 
with the Aristotle University of Thessaloniki and Geoanalysis, for the study and 
promotion of the Parthenon sculptures. The highly accurate measurements from this 
program are expected to contribute thoroughly to the study of these sculptures and 
their restoration.
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Παρθενώνας. Η δυτική πλευρά κατά τις εργασίες αποσυναρμολόγησης των γωνιών του θριγκού 
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2012).
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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Εικ. 1. Βόρειος τοίχος Παρθενώνος, εσωτερικό μέτωπο. Αριστερά, με σκούρα γκρι σκιά δηλώνεται το σωζόμενο τμήμα. 
Με ανοιχτή γκρίζα σκιά δηλώνεται η αναστήλωση Πιττάκη (Φωτογραφικό ανάπτυγμα: Σ. Μαυρομμάτης, 1988. Σχέδιο 
και παρουσίαση: Κ. Σκαρής, 2013).

Εικ. 2. Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος, εξωτερική όψη. Με μαύρη γραμμή δηλώνεται το όριο 
του σωζόμενου τμήματος (Σχέδιο: Κ. Ματάλα, 2012).

Εικ. 3. Πρόταση αποκατάστασης νότιου τοίχου Παρθενώνος. Αριστερά, με ανοιχτό γκρι χρώμα δηλώνεται το σωζόμενο 
τμήμα (Φωτογραφικό ανάπτυγμα: Κ. Παράσχη – Σ. Μαυρομμάτης, 2002). 
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ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤωΝ ΕΡΓωΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Χ. Μπούρας, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΣΜΑ

  

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
με τα εκτελούμενα σήμερα προγράμματα έργων στην Ακρόπολη, για τα οποία 

μίλησε ήδη η Διευθύντρια κυρία Ελευθερίου, ολοκληρώνονται οι σωστικές ενέργειες, 
η άρσις δηλαδή των αιτίων των εμφανών ζημιών, κυρίως των αστοχιών προηγουμέ-
νων αναστηλώσεων και της συνεχούς επιφανειακής φθοράς του γλυπτικού διακόσμου. 
Αυτά που απομένουν να γίνουν είναι παλαιά προγράμματα, τα οποία δεν κατέστη δυ-
νατόν να πραγματοποιηθούν, και άλλα που θα βελτιώσουν την αυτοπροστασία των 
μνημείων αλλά και την αναγνωσιμότητά τους καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους. 

Το σπουδαιότερο παλαιό πρόγραμμα είναι εκείνο των πλαγίων τοίχων του σηκού, 
από τους οποίους διατηρούνται στη θέση τους σχετικώς μικρά τμήματα. Μετά την 
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ο Κ. Πιττάκης είχε συγκεντρώσει ένα σημαντικό 
αριθμό λιθοπλίνθων, τις οποίες είχε αναστηλώσει πρόχειρα (εικ. 1, 2). Σ’ αυτές έχουν 
σήμερα προστεθεί και νέες, απαρτιζόμενες από θραύσματα τα οποία αναγνωρίσθηκαν 
από τα κατακείμενα επί της Ακροπόλεως μέλη και ολοκληρώθηκαν. Η αναγνώριση 
αυτών των λιθοπλίνθων και η μεθοδική εργασία ορισμού της αρχικής θέσεώς τους 
στους δύο τοίχους του σηκού, μετά τη διάλυση της αναστήλωσης Πιττάκη, έχει πραγ-
ματοποιηθεί από ετών.

Με τον βόρειο τοίχο έχουν ασχοληθεί ο αρχιτέκτων Ν. Τογανίδης και η σχεδι-
άστρια Κ. Ματάλα1, οι οποίοι προσδιόρισαν με βάση ακριβείς μετρήσεις την αρχική 
θέση κάθε λιθοπλίνθου. Στα σχέδια των δύο όψεων του τοίχου, τα οποία εκπόνησαν, 
το σκιαζόμενο αριστερά είναι το τμήμα της εσωτερικής παρειάς που βρίσκεται in situ 
(εικ. 1). Από την εξωτερική πλευρά του τοίχου το ίδιο τμήμα διαγράφεται με μαύρη 
γραμμή (εικ. 2). Ο νότιος τοίχος έχει μελετηθεί και παρουσιασθεί από την αρχιτέκτο-
να Κ. Παράσχη και τον Ν. Τογανίδη ήδη από το 20022. Γι’ αυτόν δεν έχει προχωρήσει 
ακόμη η στατική μελέτη, προκειμένου ο τοίχος να αναστηλωθεί με ασφάλεια (εικ. 3). 

Το πρόβλημα προέκυψε ως προς την ευστάθεια των τοίχων της νέας αναστηλώ-
σεως. Όπως είναι γνωστό, πάνω στον μονοκόμματο τοιχοβάτη του σηκού εδράζονται 
οι ορθοστάτες, μεγάλα μέλη αποτελούμενα από δύο μέρη: τον εσωτερικό και τον εξω-
τερικό ορθοστάτη. Μετά αρχίζει η κανονική πλοκή των λιθοπλίνθων, η οποία έχει 
εναλλάξ τους παρά μήκος λεγομένους, αυτούς οι οποίοι είναι μισού πάχους, με άλλους 
οι οποίοι καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της τοιχοποιίας. Από παλιά, λοιπόν, είχε γίνει 
φανερό ότι στο εσωτερικό και των δύο τοίχων οι παρά μήκος λίθοι είχαν σε μέγιστο 

1 Τογανίδης – Ματάλα 2002.            
2 Παράσχη – Τογανίδης 2002α. Παράσχη – Τογανίδης 2002β, 209-24.

draft2.indd   115 6/23/15   3:21:47 PM



116

Εικ. 4. Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος, εξωτερική όψη (Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2013).

Εικ. 5. Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος, εσωτερική όψη πλήρως συμπληρωμένη 
(Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2013).

Εικ. 6. Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος, εσωτερική όψη μερικώς συμπληρωμένη 
(Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2013).
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ποσοστό καταστραφεί από τη θερμική θραύση που είχαν προκαλέσει οι πυρκαγιές 
εντός του σηκού.

Η προτεινόμενη αναστήλωση του βορείου τοίχου του σηκού έχει ως στόχο την 
πλήρη ένταξη του σωζομένου αρχαίου υλικού, δηλαδή την ένταξη 165 λιθοπλίνθων 
που είχε συγκεντρώσει ο Κ. Πιττάκης και 87 της νέας περισυλλογής. Είναι, όμως, 
απαραίτητοι και 109 νέες λιθόπλινθοι, από πεντελικό μάρμαρο. Στα σχέδια εικονίζε-
ται η εξωτερική όψη του τοίχου όπως θα είναι αν ενσωματώσουμε όλο το υλικό που 
διαθέτουμε (εικ. 4), και η εικόνα που θα παρουσιάζει η εσωτερική πλευρά του, όταν 
αναγκασθούμε να βάλουμε μεγάλη ποσότητα καινούριου λευκού μαρμάρου (εικ. 5). Οι 
μελετητές του έργου, ο αρχιτέκτων Κ. Σκαρής και η πολιτικός μηχανικός Α. Βρούβα, 
προτείνουν δύο παραλλαγές που διαφέρουν ως προς το ποσοστό των νέων μελών και 
συμπληρωμάτων που θα προστεθούν. 

Ο θεωρητικός προβληματισμός τίθεται μεταξύ της πλήρους συμπληρώσεως της 
εσωτερικής πλευράς του τοίχου που αναστηλώνεται ή της διατηρήσεως ασυμπλήρωτων 
τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων, όπου αυτό είναι εφικτό3. Για τις προτεινόμενες λύσεις 
η Α. Βρούβα διενεργεί έναν επιστάμενο στατικό έλεγχο. Στη δεύτερη λύση μπορούμε 
να κάνουμε συμπληρώσεις μόνον εκεί που είναι τελείως απαραίτητο για να διατηρη-
θούν οι ομάδες των σωζόμενων αρχαίων λιθοπλίνθων (εικ. 6). Η εξωτερική παρειά 
του βόρειου τοίχου, που θα αποτελεί το βάθος της δωρικής κιονοστοιχίας, θα διατηρεί 
έντονο τον ερειπιώδη χαρακτήρα του μνημείου, καθώς σε αυτήν, όπως προέκυψε από 
τη μελέτη, το ποσοστό των σωζόμενων, αρχαίων λιθοπλίνθων είναι μεγαλύτερο. Και 
εκεί όμως η επιβάρυνση από το νέο υλικό θα είναι σημαντική.

Λόγω του μεγάλου ύψους του τοίχου και του φανερού κινδύνου σεισμικής κατα-
πονήσεως, προτείνεται και η ανακατασκευή τμήματος του εγκαρσίου τοίχου που χώ-
ριζε κατά την αρχαιότητα τον κυρίως ναό από τον οπισθόδομο, ώστε να λειτουργήσει 
ως αντέρεισμα. Από τον τοίχο αυτό δεν έχουν σωθεί καθόλου μέλη, γνωρίζουμε όμως 
τη δομή του. Αν τον κατασκευάσουμε ακολουθώντας πλήρως την αρχαία κατασκευή 
αποκτά ένα πολύ μεγάλο μήκος. Για το λόγο αυτό οι μελετητές προτείνουν δύο εναλ-
λακτικές λύσεις τμηματικής ανακατασκευής του, ώστε να απομειωθεί κατά το δυνατόν 
το μέγεθός του χωρίς συγχρόνως να δημιουργηθούν παρανοήσεις ως προς τη μορφή 
του (εικ. 7). 

Σύμφωνα με την πρώτη λύση, οι νέες λιθόπλινθοι θα ανακατασκευασθούν στο 
πλήρες μήκος τους, σε βαθμιδωτή διάταξη, που θα έχει ως αποτέλεσμα ο τοίχος να 
εκτείνεται στα 13,20 μ. στη στρώση του ορθοστάτη. Εναλλακτικά προτείνεται οι νέες 
λιθόπλινθοι να αποτετμηθούν κατά το μήκος τους, όπου κριθεί εφικτό από πλευράς 
στατικής, οπότε το μήκος του τοίχου θα αντιστοιχεί σε εκείνο των δύο ορθοστατών, 
δηλαδή 4,20 μ. Έτσι, δημιουργείται ένα είδος αντερείσματος, το οποίο με κατάλληλη 
επεξεργασία των λίθων θα δείχνει ότι είναι κάτι καινούριο και ότι μπήκε μόνο γι’ αυτόν 
το σκοπό.

3 Σκαρής 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Β2 των Σκαρή – Βρούβα.             

Εικ. 4. Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος, εξωτερική όψη (Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2013).

Εικ. 6. Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος, εσωτερική όψη μερικώς συμπληρωμένη 
(Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2013).
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Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί η μεγάλη χρονική διάρκεια που θα έχει το πρό-
γραμμα, καθώς και η πολύ μεγάλη δαπάνη που θα χρειασθεί, διότι όλα αυτά τα μέλη 
που φαίνονται στο σχέδιο αριστερά από το τμήμα που βρίσκεται ακόμα in situ πρέπει 
να συμπληρωθούν (εικ. 2, 4). Και αν συμπληρωθούν με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε 
στην Ακρόπολη εδώ και τόσα χρόνια, ο κόπος θα είναι τεράστιος και θα απαιτήσει  
πάρα πολύ χρόνο και χρήματα.

Η επέμβαση στον οπισθόναο, που ολοκληρώθηκε με την καταβίβαση της δυτικής 
ιωνικής ζωφόρου εδώ και χρόνια και την προστασία της σε κλειστό χώρο, επέβαλλε 
την προσωρινή καθαίρεση και των τελευταίων κατά χώραν καταλοίπων της μαρμάρι-
νης οροφής του δυτικού πτερού. Η οροφή του πτερού και των προστάσεων φέρεται 

Εικ. 8. Προοπτική τομή κατά μήκος 
του οπισθονάου του Παρθενώνος
(Σχέδιο: Α.Κ. Ορλάνδος, 1978).

Εικ. 7. Προτάσεις αποκατάστασης εγκάρσιου τοίχου Παρθενώνος, άποψη από ΝΑ. (Μοντέλο: Κ. Σκαρής, 2013). 
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από δοκούς, δηλαδή δοκάρια, τοποθετημένα σε αποστάσεις, τα οποία κρατούν ψηλότε-
ρα τα φατνώματα. Αυτά όλα μπαίνουν πάνω από τον θράνο ή υποδόκιον (εικ. 8). Τρεις 
από τις επτά δοκούς που υποστήριζαν την οροφή κατά την αρχαιότητα παρέμεναν στη 
θέση τους πάνω στο μνημείο (εικ. 9), ενώ μία ακόμη, αποσυναρμολογημένη περί το 
1900, βρισκόταν στο έδαφος. 

Είναι προφανές ότι οι δοκοί αυτές πρέπει να επανατοποθετηθούν στη θέση τους. 
Η επέμβαση αυτή καθυστέρησε λόγω της αβεβαιότητος της αντοχής των μελών στα 
οποία στηρίζονται, των υποδοκίων ή θράνων. Αλλά υπήρχε και ένα άλλο ζήτημα το 
οποίο παρέμεινε εκκρεμές επί πενήντα χρόνια. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 είχε αποφασισθεί η ανακατασκευή της μαρμάρινης 
οροφής του δυτικού πτερού προκειμένου να προστατευθεί η δυτική ζωφόρος. Αν και 
είχαν αρχίσει να τίθενται τότε τα προβλήματα της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας, στην 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και στο τότε Αρχαιολογικόν Συμβούλιον δεν είχε ωριμάσει η 
σκέψη της καθαιρέσεως των γλυπτών από τους ναούς της Ακρόπολης. Με σχέδια του 
Αναστασίου Ορλάνδου, προϊόντα μακροχρονίων ερευνών στον Παρθενώνα, και με τον 
κόπο των αρίστων τεχνιτών της εποχής εκείνης κατασκευάσθηκαν οι έξι φατνωματικές 
πλάκες και οι ελλείπουσες δοκοί για την κάλυψη του δυτικού πτερού, με σκοπό την 
προστασία της δυτικής ζωφόρου από τα νερά της βροχής και τον παγετό. Εκ των υστέ-

Εικ. 9. Οι σωζόμενοι δοκοί της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνος, άποψη από ΝΑ. 
(Φωτ.: Α.Κ. Ορλάνδος, 1978).

Εικ. 7. Προτάσεις αποκατάστασης εγκάρσιου τοίχου Παρθενώνος, άποψη από ΝΑ. (Μοντέλο: Κ. Σκαρής, 2013). 

draft2.indd   119 6/23/15   3:21:48 PM



120

ρων προέκυψαν τότε προβλήματα της στατικής αντοχής των κιόνων της εσωτερικής 
προστάσεως του ναού, και το θέμα παρέμεινε εκκρεμές έως σήμερα.

Σήμερα, το πρόβλημα προστασίας της δυτικής ζωφόρου δεν υφίσταται, διότι όλα 
τα μέλη της έχουν μεταφερθεί στο μουσείο. Οι αρχαίες δοκοί θα επανατοποθετηθούν 
σύμφωνα με σχετική μελέτη4, μετά την ολοκλήρωση της ενισχύσεως των κιόνων της 
εσωτερικής προστάσεως και την εξασφάλιση των θράνων. Οι φατνωματικές πλάκες 
του προγράμματος Ορλάνδου είναι άθικτες και με τις μελέτες των Κ. Σκαρή και Ζ. 
Κοντέα διενεργούνται έλεγχοι του διαθέσιμου υλικού και επιλύονται όλα τα ζητήματα 
εφαρμογής για την ανακατασκευή της οροφής σε όλη την έκτασή της5. 

Το πρόβλημα είναι κυρίως θεωρητικό. Είναι σκόπιμη, σήμερα, η ανακατασκευή 
αυτή με την τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών;

Με την ανακατασκευή της φατνωματικής οροφής θα υπάρξει επαρκής προστασία 
του δυτικού τμήματος του ναού και κυρίως των θεμελιώσεών του από τα νερά της 
βροχής και τον παγετό. Θα αξιοποιηθούν τα φατνώματα του 1950, τα οποία έχουν 
καλλιτεχνική αξία και δυνάμει ιστορική αξία· είναι τόσα χρόνια τα οποία πέρασαν. Θα 
γίνει προσιτή στον θεατή μια πληρέστερη εικόνα του περιστυλίου του Παρθενώνος 
ως ημιυπαιθρίου χώρου καθώς και της δυτικής ζωφόρου, με τον φυσικό φωτισμό που 
είχε κατά την αρχαιότητα. Δηλαδή, για πρώτη φορά θα αντιληφθούμε ότι η περίφημη 
ζωφόρος ήταν στο ημίφως κατά την αρχαιότητα. Τέλος, δημιουργείται ένα οριζόντιο 
διάφραγμα που βελτιώνει την αντίσταση του κτηρίου σε σεισμικές δυναμικές καταπο-
νήσεις. 

Εικ. 10. Κατακόρυφος τομή κατά τον άξονα του 
θριγκού και του αετώματος του Παρθενώνος 
(Σχέδιο: Α.Κ. Ορλάνδος, 1978). 

4 Κουφόπουλος 2004. Χριστοδουλοπούλου 2004. 
5 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Β3, των Σκαρή − Κοντέα.              
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Το μειονέκτημα από την ανακατασκευή είναι ότι θα επαυξήσει το ποσοστό νέου 
υλικού στο μνημείο και, κατά συνέπεια, θα μειώσει την αυθεντικότητά του. Στον απλη-
ροφόρητο επισκέπτη θα δημιουργούνται ερωτήματα από τη ζωηρή αντίθεση των άψο-
γων κυματίων των φατνωμάτων και του ερειπιώδους χαρακτήρος της δυτικής όψεως 
του ναού. Και πράγματι, η δυτική όψις είναι αυτή που έχει υποστεί όλες τις καταπο-
νήσεις από το πυροβολικό κ.τ.λ. Η αρχή η οποία τηρείται στην Ακρόπολη, ότι χρη-
σιμοποιούμε νέο μάρμαρο σε νέα μέλη μόνον όταν υποστηρίζουν αυθεντικά αρχαία, 
θα πάψει να ισχύει. Ο Χάρτης της Βενετίας, τον οποίο εξακολουθούμε να σεβόμαστε, 
επιτάσσει ότι «οποιαδήποτε εργασία που θα θεωρηθεί απαραίτητη για αισθητικούς 
λόγους πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εποχής μας». Και διερωτάται κανείς ποιάς 
εποχής, όταν όλα τα δεδομένα μεταξύ του 1950 και του 2013 έχουν αλλάξει.

Για το εκτελούμενο ήδη σωστικό πρόγραμμα στα δύο άκρα του αετώματος της 
δυτικής όψεως του Παρθενώνος μίλησε η Διευθύντρια B. Ελευθερίου. 

Δύο ακόμα προγράμματα μπορεί να μην θεωρούνται σωστικά, είναι όμως απαραί-
τητα για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αετώματος. Η εκτέλεσή τους θα πρέπει 
να γίνει συγχρόνως, λόγω της ιδιομορφίας του αρχαίου τρόπου της συνδέσεώς τους. 
Ήδη η B. Ελευθερίου μίλησε αρκετά γι’ αυτά.

Το τύμπανο του αετώματος, μπροστά από το οποίο παρατάσσονταν τα εναέτια 
αγάλματα, εδραζόταν στο οριζόντιο γείσον και αποτελείτο από μεγάλες όρθιες πλάκες, 
τους ορθοστάτες, και τον αφανή κατά την αρχαιότητα τοίχο που τους αντιστήριζε με 
έξι στρώσεις μαρμάρων, τον λεγόμενο αντιθηματικό τοίχο. Η δομή του αποτυπώνεται 
σ’ ένα από τα πατροπαράδοτα σχέδια του Αν. Ορλάνδου (εικ. 10). Διακρίνεται το 
γείσο που προβάλλεται ψηλά, και οι ορθοστάτες, πελώρια μάρμαρα που υπερβαίνουν 
σε ύψος τα τρία μέτρα. Πίσω από τους ορθοστάτες φαίνεται ο αντιθηματικός τοίχος, ο 
οποίος έχει έξι στρώσεις και συνδέεται με τις μεγάλες πλάκες με έναν ιδιάζοντα τρόπο. 
Χαμηλότερα βρίσκεται το οριζόντιο γείσο στο οποίο πατούσαν τα αγάλματα. 

Για τον αντιθηματικό τοίχο υπάρχει πλήρης μελέτη τεκμηριώσεως, αναπαραστά-
σεως της αρχικής μορφής, δομής, καταγραφής της παθολογίας, καθώς και τελικών 
προτάσεων, η οποία εκπονήθηκε από τον Κ. Σκαρή6. Περιλαμβάνει την αφαίρεση οξει-
δωμένων συνδέσμων και κονιαμάτων καθώς και την περιορισμένη συμπλήρωση λί-
θων. Δε θα το χαρακτήριζα σωστικό, διότι αυτά είναι δευτερεύοντα μάλλον πράγματα, 

Εικ. 11. Προτάσεις αποκατάστασης αντιθηματικού τοίχου δυτικού αετώματος Παρθενώνος (Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2012).

6 Σκαρής 2012.
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αλλά, εν πάση περιπτώσει, η μελέτη προβλέπει μια εξυγίανση αυτής της περιοχής και 
κάποιες μικρές συμπληρώσεις.

Η αποκατάσταση των μεγάλου μήκους συνδέσμων μεταξύ του τοίχου και των ορ-
θοστατών, οι οποίοι τους εξασφάλιζαν από πτώση, επιβάλλει την αποσυναρμολόγηση 
των τριών από τις έξι στρώσεις του τοίχου. Ο Κ. Σκαρής έχει απεικονίσει την υπάρχου-
σα κατάσταση και έχει κάνει δύο αναστηλωτικές προτάσεις όσον αφορά την προσθήκη 
νέου υλικού7 (εικ. 11). Στην πρώτη πρόταση προσθέτει μία μόνο στρώση. Εναλλακτι-
κά, συμπληρώνει τον αντιθηματικό τοίχο πλήρως μέχρι επάνω. Η ανακατασκευή της 
κατεστραμμένης πέμπτης στρώσεως θα εξαρτηθεί από την απόφαση ολοκληρώσεως 
του προγράμματος των ορθοστατών του τυμπάνου.

Για το τελευταίο υπάρχει προμελέτη8, όχι όμως και πλήρης μελέτη. Από τους αρ-
χαίους δέκα ορθοστάτες πλάτους 2,60 μ. σώζονται οι οκτώ. Οι απώλειες περιορίζονται 
κυρίως στους δύο δεξιά από τον άξονα του αετώματος (εικ. 12)9. Ο πρώτος, μερικώς 
αναστηλωμένος από τον Ορλάνδο, διατηρεί το κάτω τμήμα του, ενώ ένα άλλο μεγαλύ-
τερο έχει βρεθεί από τον Καθηγητή Μ. Κορρέ εδώ και καιρό και μπορεί να αναστηλω-
θεί με την προσθήκη νέου μαρμάρου. Ο επόμενος, δεύτερος δεξιά έχει καταστραφεί 
εξ ολοκλήρου. Προτείνεται, λοιπόν, η ανακατασκευή του ελλείποντος τμήματος, και 
ολοκλήρου του δεύτερου δεξιά, με σκοπό τη συνέχεια της μορφής, δηλαδή την ολο-
κλήρωση του τριγώνου του αετώματος10. Και εδώ αρχίζουν τα θεωρητικά ζητήματα. 

Κατά πόσον είναι σκόπιμο να αλλοιωθεί η ερειπιώδης μορφή του αετώματος, η 
οποία έχει αποτυπωθεί στη μνήμη όλων όσων έχουν εντυπωσιασθεί από τη δυτική, 
την εμβληματική μορφή του μεγάλου ναού; Με δεδομένο ότι δεν σώζεται κανένα από 
τα υπερκείμενα καταέτια γείσα, θα παραβιασθεί η αρχή που έχει ως τώρα τηρηθεί 
στα έργα της Ακρόπολης, ότι συμπληρώνουμε ή ανακατασκευάζουμε μέλη από νέο 
μάρμαρο μόνον όταν στηρίζονται αυθεντικά επ’ αυτών μέλη; Αφού δεν θα αναστηλώ-
σουμε υπερκείμενα αρχαία, δικαιολογείται να βάλουμε αυτούς τους ορθοστάτες; Κατ’ 
επέκταση, η ανακατασκευή της πέμπτης στρώσεως του αντιθηματικού τοίχου, που θα 
καταστεί απαραίτητη για την αντιστήριξη του νέου ορθοστάτη, είναι σκόπιμη; Αυτά 
μένουν ως ερωτήματα.

7 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Γ2 του Κ. Σκαρή.              
8 Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Β1 των Ελευθερίου – Μανιδάκη.
9 Βλ. Χριστοδουλοπούλου εικ. 1.             
10 Βλ. Χριστοδουλοπούλου, εικ. 12.

Εικ. 12. Όψη δυτικής πλευράς Παρθενώνος: υφιστάμενη κατάσταση θριγκού και αετώματος (Μετρήσεις: 
Β. Ελευθερίου – Β. Μανιδάκη – Διεύθυνση Φωτογραμμετρίας ΥΠΠΟ. Σχέδιο: Β. Ελευθερίου – Β. Μανιδάκη, 2008).
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Ο δυτικός τοίχος του σηκού του Παρθενώνος σώζεται σε πλήρες σχεδόν ύψος και 
περιλαμβάνει τη γιγαντιαία θύρα που οδηγούσε στον οπισθόδομο του ναού (εικ. 13). 
Στα πλαίσια των μελετών της Υπηρεσίας ο Καθηγητής Μ. Κορρές πραγματοποίησε 
μεταξύ 1990 και 1994 εκτεταμένη ερευνητική εργασία για τη μορφή και τη λειτουργία 
της κατά την κλασική αρχαιότητα καθώς και για τη δραστική επισκευή της μετά την 
πυρκαγιά του 4ου αιώνος μ.Χ.11  Μετά τον Μ. Κορρέ μελετήτρια του θέματος είναι η 
αρχιτέκτων-αρχαιολόγος Λ. Λαμπρινού.

Σήμερα, ο τοίχος παρουσιάζει στην εσωτερική, ανατολική πλευρά του σοβαρά προ-
βλήματα επιφανείας, μεταξύ των οποίων και ένα πλήθος ρηγματώσεων. Ψηλότερα δε-
σπόζει το περίφημο τσιμεντένιο υπέρθυρο που κατασκεύασε ο Ν. Μπαλάνος πάνω από 
τη δυτική θύρα, ο εξωτερικός σιδερένιος οπλισμός του οποίου έχει πλέον οξειδωθεί. 

Η θύρα αυτή έχει δεχθεί επανειλημμένες επεμβάσεις διαχρονικά. Μετά τις σοβα-
ρές ζημιές που υπέστη από την προαναφερθείσα πυρκαγιά, επισκευάστηκε κατά τους 
υστερορρωμαϊκούς χρόνους με τη δημιουργία ενός δεύτερου περιθύρου εξ ολοκλή-
ρου από σπόλια, δηλαδή από κομμάτια τα οποία ήταν επάνω στην Ακρόπολη, κυρίως 
αναθηματικά βάθρα και άλλα. Αργότερα, στα τέλη του 19ου αιώνα, κατασκευάστηκε 
εκεί ένα χαμηλωμένο, πλίνθινο τόξο για την ενίσχυση των υπολειμμάτων του αρχαίου 
ανωφλίου. 

Μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις στη δυτική θύρα ήταν εκείνη του Πιττά-
κη, ο οποίος διέλυσε τις παραστάδες της υστερορρωμαϊκής επισκευής, με αποτέλεσμα 
τα αρχαία μέλη να διασκορπισθούν πάνω στην Ακρόπολη. Ο Καθηγητής Μ. Κορρές τα 
ανεζήτησε ένα προς ένα, τα βρήκε, τα ξαναμελέτησε, διεπίστωσε πού ήταν η θέση τους 
και έχει δώσει μία πλήρη μελέτη, η οποία έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια. 

Μια άλλη αξιοσημείωτη επέμβαση στην ίδια θέση ήταν η δημιουργία από τον 
Ν. Μπαλάνο ενός νέου υπερθύρου από οπλισμένο σκυρόδεμα (εικ. 14). Το κλασικό 
υπέρθυρο βρισκόταν στο ύψος των επιστυλίων, πάρα πολύ ψηλά, και αποτελείτο από 
τέσσερις πλινθίδες, όπως τις βάφτισε ο Ορλάνδος, δηλαδή τέσσερα παραλλήλως το-
ποθετημένα μάρμαρα. Σήμερα, μόνο το ένα βρίσκεται στη θέση του με ενσωματωμένη, 

Εικ. 13. Δυτικός τοίχος Παρθενώνος, 
άποψη από Α. (Φωτ.: Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, 1926).

11 Κορρές 1997.

Εικ. 12. Όψη δυτικής πλευράς Παρθενώνος: υφιστάμενη κατάσταση θριγκού και αετώματος (Μετρήσεις: 
Β. Ελευθερίου – Β. Μανιδάκη – Διεύθυνση Φωτογραμμετρίας ΥΠΠΟ. Σχέδιο: Β. Ελευθερίου – Β. Μανιδάκη, 2008).
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σιδηρά δοκό, με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο Ν. Μπαλάνος. Δύο ακόμα, σοβαρότατα 
τραυματισμένα κομμάτια βρίσκονται στο έδαφος, και από το τέταρτο, το ανατολικότε-
ρο, έχει αναγνωρισθεί ένα μικρό θραύσμα. 

Ο Καθηγητής Μ. Κορρές είχε από εικοσαετίας προτείνει τους τρόπους αποκατα-
στάσεως του υπερθύρου με αξιοποίηση του σωζομένου αρχαίου υλικού. Ήδη από το 
1988 είχε γίνει η προμήθεια ενός από τα τέσσερα μάρμαρα, δεδομένου ότι η Επιτρο-
πή πάντοτε πίστευε ότι το κατασκευασμένο από σκυρόδεμα ανώφλι του Μπαλάνου 
με τον σκουριασμένο οπλισμό, που δεσπόζει στο εσωτερικό του ναού, θα έπρεπε να 
απομακρυνθεί. Η Λ. Λαμπρινού επανεξέτασε τη μία από τις λύσεις του Μ. Κορρέ και 
ολοκλήρωσε τη μελέτη επεμβάσεως στο δυτικό τοίχο και τη θύρα, σε συνεργασία με 
τον πολιτικό μηχανικό Β. Παπαβασιλείου12. Τα κομμάτια των αρχαίων πλινθίδων θα 
συγκολληθούν και θα συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο με την καθιερωμένη στην Υπη-
ρεσία μέθοδο και οπλισμό με ράβδους τιτανίου. Ήδη χθες η Β. Ελευθερίου παρουσί-
ασε το όλο πρόβλημα. Στη μελέτη επιλύονται και συναφή προβλήματα σε σχέση με 
τα υπερκείμενα μέλη, και κυρίως με τις εκατέρωθεν στηρίξεις των μαρμάρων. Πολλά 
μέλη που είχε τοποθετήσει εκεί σωστά ο Ν. Μπαλάνος θα απομακρυνθούν προσωρι-
νώς και θα επανέλθουν. Εκεί επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η μελέτη έχει ήδη 
εγκριθεί από την Επιτροπή και θα υποβληθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
προς έγκριση.

Ένα μικρό σχετικώς πρόγραμμα αφορά το βορειοδυτικό κίονα της εξωτερικής 
προστάσεως των Προπυλαίων και τον υπερκείμενο θριγκό13, θέμα στο οποίο αναφέρ-
θηκε η Διευθύντρια Β. Ελευθερίου κατά την παρουσίαση των τρεχουσών αναστηλω-
τικών εργασιών. Φυσικά ρήγματα στο κιονόκρανο, σε συνδυασμό με νεώτερες ζημιές, 
επιβάλλουν τη διάλυση του θριγκού και του κιονοκράνου. Στο ίδιο πρόγραμμα, το 
οποίο μελέτησε ο Κ. Καρανάσος14 και έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, περιλαμβάνεται και η αναστήλωση τεσσάρων σωζομένων σπονδύλων στην 
αρχική τους θέση με την προσθήκη ενός ακόμη από νέο μάρμαρο, ούτως ώστε να μπο-
ρέσει να πλουτισθεί λίγο η δωρική κιονοστοιχία της δυτικής προστάσεως (εικ. 15). 

Εξυπακούεται ότι δύο προγράμματα που εκτελούνται σήμερα θα επεκταθούν και 
στο μέλλον. Πρόκειται για την επιφανειακή συντήρηση των μαρμάρων όλων των μνη-
μείων, η οποία δεν θα πάψει ποτέ στην Ακρόπολη, και τα προγράμματα ενημερώσεως 

12 Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Α2 των Λαμπρινού – Παπαβασιλείου.             
13 Βλ. ομιλία Β. Ελευθερίου, εικ. 14. 
14 Καρανάσος 2013. Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Α3 των Καρανάσου – Ιωαννίδου.              

Εικ. 14. Ορθοφωτομωσαϊκό του υπερθύρου της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος, άποψη από Α. 
(Δ. Μαυρομάτη, 2011).
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και εκπαιδεύσεως, τα οποία επεκτείνουν την εμβέλειά τους μέσω διαδικτύου και μο-
ντέρνων ψηφιακών εφαρμογών.

Για δύο ακόμα προγράμματα των Προπυλαίων γίνονται συζητήσεις χωρίς να έχουν 
ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Υπάρχει μια παλιά μελέτη του Τ. Τανούλα αλλά δεν υφί-
στανται δυνατότητες αμέσου επεμβάσεως, ούτε χρηματοδοτήσεως. Το πρώτο αφορά 
το δάπεδο της Πινακοθήκης, το οποίο κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατά τη δεκαετία του 1960 και στηρίζεται σε περιμετρικά τοιχία που έχουν αλλοιώσει 
τις υποδομές του κτηρίου. Η πλάκα από μπετόν διατηρείται ακόμα σε σχετικώς καλή 
κατάσταση, αλλά η έκθεση σε συνθήκες υπαίθρου προκαλεί την οξείδωση του σιδηρού 
οπλισμού, και η ευτέλεια του υλικού δεν ανταποκρίνεται στη σημασία ενός κλασικού 
μνημείου.

Η επέμβαση, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει όποτε υπάρξει δυνατότης, θα περι-
λαμβάνει την αφαίρεση της πλάκας και την αποκατάσταση των αρχαίων στερεοβατών, 
δηλαδή όλου του κάτω τμήματος εκεί όπου στηρίζεται σήμερα η πλάκα από μπετόν και 
έχει αλλοιώσει την επιφάνεια των τοίχων της υποδομής. Επίσης, θα γίνει επανέλεγχος 
της στατικής καταστάσεως του δυτικού τοίχου, που είχε κάποιες παραμορφώσεις, και 
θα ακολουθήσει πλήρης διάστρωση του εσωτερικού και ανακατασκευή του μαρμάρι-
νου δαπέδου, όπως ήταν στην αρχαιότητα.

Ένα δεύτερο μακροχρόνιο πρόγραμμα των Προπυλαίων, που συζητείται εδώ και 
καιρό και είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, αφορά την πρόσβαση και τη διακίνηση των επι-
σκεπτών στην Ακρόπολη. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο όταν 
τελειώσουν τα έργα.

Σήμερα, ιδίως κατά τις ημέρες της αιχμής, οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι συνω-
στίζονται στη στενή διάβαση, πλάτους τριών περίπου μέτρων, στον άξονα του κτηρίου 
(εικ. 16). Όλοι πρέπει να περάσουν από αυτόν το διάδρομο, ο οποίος στην αρχαιότητα 
χρησιμοποιούνταν κυρίως από τα θύματα, τα ζώα που προορίζονταν για θυσία. Σήμε-
ρα, η διάβαση αυτή έχει διαμορφωθεί με ξύλινα σκαλοπάτια, όμως το υλικό αυτό αφ’ 
ενός χρήζει τακτικής αλλαγής διότι φθείρεται αφ’ ετέρου πολλαπλασιάζει τον θόρυβο. 
Το χειρότερο όμως είναι ότι τους διερχόμενους επισκέπτες απασχολεί περισσότερο να 
προχωρήσουν παρά να κοιτάξουν τα Προπύλαια. 

Εικ. 15. Δυτική όψη του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων. Αριστερά: η υπάρχουσα κατάσταση. Δεξιά: πρόταση 
αποκατάστασης. (Σχέδιο: Κ. Καρανάσος, 2012. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας, 1997).
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Εκεί έχουν οδηγηθεί από έναν επίσης στενό, ελισσόμενο δρόμο που κατασκεύασε 
η Διεύθυνση Αναστηλώσεως περί το 1960, αφού απεμάκρυνε τη λεγόμενη σκάλα του 
Πιττάκη. Η διαμόρφωσή του οφείλεται στην αβάσιμη άποψη ότι ο δρόμος ακολου-
θούσε την αρχαία αυτή ελικοειδή χάραξη. Αυτό δεν συνέβαινε. Κατά τους κλασικούς 
χρόνους, η πρόσβαση στα Προπύλαια γινόταν πιθανότατα με ένα κεκλιμένο επίπεδο 
πλάτους 20 μ. και μήκους που υπερέβαινε τα 80 μ., το οποίο τη ρωμαϊκή εποχή τρο-
ποποιήθηκε με την προσθήκη βαθμίδων. Τώρα η αναβάθρα αυτή δεν μπορεί να ανα-
κατασκευασθεί, για τον πολύ απλό λόγο ότι ανάμεσα στα Προπύλαια και το κατώτερο 
σημείο της στη δυτική πλαγιά του Βράχου παρεμβάλλονται το υστερορρωμαϊκό τείχος 
και η πύλη Beulé. Μπορεί όμως να μελετηθεί μια άλλη άνετη είσοδος προς ολόκληρο 
το πλάτος των Προπυλαίων. Η είσοδος αυτή θα καθιστούσε δυνατή την κίνηση των 
επισκεπτών στον ευρύχωρο υπόστυλο χώρο τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
βλέπουν ολόκληρη την αίθουσα που έχει βελτιωθεί εξαιρετικά με τις αναστηλώσεις. 
Παράλληλα, θα επέτρεπε την απ’ ευθείας πρόσβαση τόσο προς το ναό της Νίκης όσο 
και προς την Πινακοθήκη. 

Εδώ τίθεται ένα ζήτημα περισσότερο χρηστικής αξίας των μνημείων. Δηλαδή, αν 
θέλουμε τα Προπύλαια να είναι ένα πραγματικό έκθεμα, δεν μπορούμε να περνάμε 
όλους τους επισκέπτες μέσα από αυτόν το διάδρομο. Πρέπει αργά ή γρήγορα να μπο-
ρέσει ο κόσμος να κυκλοφορήσει σε όλο το χώρο. Βέβαια, αν γίνουν αυτά όλα, το δά-
πεδο θα προστατευθεί με κάποιο υλικό προσωρινό αναστρέψιμο, το οποίο θα αλλάζει 
κατά καιρούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιμένω ότι κάποτε οι άνθρωποι πρέπει να 
βλέπουν ολόκληρα τα Προπύλαια και να τα βλέπουν ως ένα μνημείο.

Εικ. 16. Άποψη των Προπυλαίων σε ώρα αιχμής. Άποψη από Α. (Φωτ.: Ε. Πετροπούλου, 2013).
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15 Κορρές 2002. 

Για τα περιμετρικά τείχη της Ακρόπολης μίλησε ήδη χθες αρκετά η Διευθύντρια 
Β. Ελευθερίου, αλλά ο Καθηγητής Μ. Κορρές θα συμπληρώσει.

Σημειώνω, τέλος, ότι ως προς την αποκατάσταση των εδαφών επάνω στην Ακρό-
πολη και τη σχετική μελέτη του Μ. Κορρέ, η οποία παρουσιάσθηκε το 2002, δεν υπήρ-
ξε πρόοδος, δεδομένου ότι παραμένουν οι εγκαταστάσεις υποστηρίξεως των έργων 
(γερανοί, παραπήγματα, στέγαστρα και τα τοιαύτα). Εν πάση περιπτώσει, αυτή η με-
λέτη έχει δημοσιευθεί πλήρως και περιλαμβάνεται στα Πρακτικά της 5ης Διεθνούς 
Συναντήσεως του 200215. Ευχαριστώ πολύ!
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THE NEW PROGRAMMES 
fOR THE WORK ON THE ACROPOlIS

Ch. Bouras, Architect, Professor Emeritus, NTUA. Chairman of ESMA
  

The programmes currently underway conclude the work aimed at salvaging the 
Parthenon. Yet there is still more to be done. 

The continuation of the work on the great temple involves earlier programmes, the 
implementation of which had not been possible until now, as well as other programmes 
which emerged from updated evaluations. The most important one among the earlier 
programmes is the programme for the lateral walls of the cella. In terms of research, 
the general aspect has been completed through the identification and utilization of the 
surviving ancient material. However, no satisfactory decisions have been reached in 
terms of structural efficiency, aesthetic effect and ethics pertaining to interventions. 

The sheltering of the western part of the peristyle of the temple, through resetting 
of the beams and utilization of the coffered slabs that had been carved in the early 1960s, 
essentially raises ethical issues. The pertinent study has been completed, but there are 
no final decisions and approvals. 

The restoration of the west wall of the Parthenon, which involves the restoration of 
the lintel of the great door has been studied and is submitted for approval by the Central 
Archaeological Council. 

As regards the west pediment of the Parthenon, a study for the restoration of its 
inner backing wall has been carried out, as well as a preliminary study for the restoration 
of the orthostate of its tympanum. 

The initial planning for the restoration of the Propylaia will be concluded with the 
work currently carried out on the monument. There still remain two relatively small 
projects for the northwestern column of the west portico (which is the only salvage 
work) and the restoration of certain drums of the Ionic columns. 

Under study is the work of consolidation and protection of the circuit walls as well 
as of the rocks of the Acropolis. 

Future projects that the Committee for the Conservation of the Acropolis 
Monuments is considering, and which will depend on the financial resources for the 
upcoming period, are the restoration of the floor at the north wing of the Propylaia 
and of the foundation of the so called “Pinakotheke” (i.e Picture gallery), as well as 
the difficult task of the construction of new passageways for access to the entire width 
of the monument following the removal of the existing winding ascent to the central 
corridor. 

Finally, the concluding restoration of the ground of the Acropolis, which was 
presented by Prof. M. Korres at the International Meeting of 2002, is pending, and it will 
take place after the completion of the work and the removal of the facilities.

For three of the aforementioned issues which are of theoretical interest regarding 
the restoration of ancient monuments, participants are kindly requested to express their 
views by filling out the related questionnaire. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ 

Ρ. Κ. Χριστοδουλοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕMΠ. Προϊσταμένη 
Τεχνικού Γραφείου και Εργοταξίου Συντήρησης και Αναστήλωσης Παρθενώνα, ΥΣΜΑ  

1. Εισαγωγή
 

Κατά την εφαρμογή των δόκιμων πρακτικών αποξήλωσης, αποκατάστασης και 
ανασυναρμολόγησης των αρχιτεκτονικών μελών − στα πλαίσια των αναστηλωτικών 
προγραμμάτων που εξελίσσονται στον Παρθενώνα1 − σχεδόν κατά κανόνα προκύ-
πτουν απρόβλεπτα, μικρά και μεγάλα, πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που απαιτούν 
όμως άμεση ανάλυση και επίλυση. Απαιτούν την εξέταση όλων των πιθανών λύσεων 
και χειρισμών, την επίπτωση ενός εκάστου στη καθορισμένη σειρά εργασιών και στο 
προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά προκαλούν και  έντονο προβληματισμό ως 
προς τη θεωρητική τεκμηρίωσή τους. Και τότε προκύπτει η ανάγκη για αναδρομή στις 
βασικές θεωρητικές αρχές της αναστήλωσης2, που πολλές φορές αντιτίθενται και αξι-
ολογούνται, ώστε τελικά  να υπερισχύσει αυτή που βαραίνει στη συγκεκριμένη περί-
πτωση. Τα ζητήματα αυτά, απρόβλεπτα αλλά και αναμενόμενα κατά την αποκάλυψη 
μιας  − πολλές φορές αδιατάρακτης − αρχαίας κατασκευής, παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον και εμπλουτίζουν με εμπειρία, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Η παρουσίαση πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων αποκατάστασης που θα ακο-
λουθήσει βασίζεται κυρίως σε επιλογές που έγιναν − κατά τη μελέτη και εφαρμογή 
των αναστηλωτικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη − με αναφορά στις βα-
σικές θεωρητικές αρχές. Οι επιλογές που εξετάζεται να εφαρμοσθούν στα μελλοντικά 
προγράμματα, πάλι στα πλαίσια των βασικών θεωρητικών αρχών της αναστήλωσης 
στα έργα της Ακρόπολης, παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ Καθηγητή Χ. 
Μπούρα3. Μερικά από αυτά τα προγράμματα θίγονται ακροθιγώς ως συσχετιζόμενα με 
τα υλοποιούμενα.

1 Στην παρούσα παρουσίαση οι αναφορές που γίνονται αφορούν στο στάδιο εξέλιξης των αναστηλωτικών 
προγραμμάτων έως και τον Σεπτέμβριο του 2013. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τα ενταγμένα στο πρώτο 
τεχνικό δελτίο προγράμματα που ξεκίνησαν το 2011 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (2011-2015), και είναι 
τα: «Αποκατάσταση των γωνιών της δυτικής πλευράς της περίστασης», «Αποκατάσταση του ορθοστάτη του 
βορείου τοίχου του σηκού», «Τελική λάξευση των συμπληρωμάτων των κιόνων της βόρειας κιονοστοιχίας», 
«Αποκατάσταση των δύο μεσαίων πλινθίδων του υπερθύρου στο δυτικό τοίχο του Οπισθοδόμου», και  «Τελι-
κή λάξευση των συμπληρωμάτων των κιόνων του Προνάου», πρόγραμμα που εντάχθηκε στο δεύτερο τεχνικό 
δελτίο και  ξεκίνησε εντός του 2013.            
2 Όπως αυτές καθορίζονται από τον Χάρτη της Βενετίας, αλλά και έχουν κατοχυρωθεί με την εφαρμογή τους  
στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.
3 Οι μελέτες των προγραμμάτων αυτών εκπονούνται κατά την τρέχουσα περίοδο (2013-2015) και η υλοποίηση 
των περισσοτέρων προβλέπεται να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική σύμβαση (2016-2020).           
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2. Η αποκατάσταση της δυτικής πλευράς
 

Η αποκατάσταση της δυτικής πλευράς4 που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί μια 
περίπτωση σωστικής επέμβασης και ενίσχυσης, ώστε η εμβληματικότερη πλευρά του 
Παρθενώνα να διατηρηθεί στο μέλλον (εικ.1). Στόχος είναι η αποκατάσταση της στα-
τικής αυτοτέλειας ενός εκάστου μέλους, συγχρόνως με την διατήρηση της αισθητικής 
αξίας του, δηλαδή με τη διατήρηση της αρχικής κατεργασίας της εξωτερικής του επι-
φάνειας.

 Και τις δύο αυτές αρχές είχε παραβιάσει ο Μπαλάνος κατά τις επεμβάσεις του στις 
αρχές του 20ού αιώνα, συνδέοντας αρχιτεκτονικά μέλη μεταξύ τους, όπως στην περί-
πτωση των οριζοντίων γείσων5 (εικ.2) και των εξωτερικών επιστυλίων, και τέμνοντας 
τις εξωτερικές τους επιφάνειες για να εντάξει εμφανή συνδετήρια στοιχεία6. Όσον αφο-
ρά στη μορφολογική αυτοτέλεια των μελών, αυτή δεν είχε πληγεί ιδιαίτερα στις γωνίες, 
όπου δεν παρουσιάζονταν απώλειες υλικού λόγω θερμικής θραύσης, με αποτέλεσμα να 
μην απαιτούνται συμπληρώματα από νέο μάρμαρο7.

2.1  Η αποξήλωση των αρχιτεκτονικών μελών

Κατά την αποξήλωση των αρχιτεκτονικών μελών των γωνιών της δυτικής πλευράς 
ώστε να αποκατασταθούν στο έδαφος, απαιτήθηκαν λεπτοί χειρισμοί, εμπειρία και 
ευφάνταστες λύσεις, ώστε να αποσπασθούν και να καταβιβασθούν με ασφάλεια, χωρίς 

4 Βασίζεται στην εγκεκριμένη από το ΚΑΣ  μελέτη των Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2013α. Κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος την επίβλεψη της βορειοδυτικής γωνίας έως το τέλος του 2011 είχε η αρχιτέ-
κτων Β. Ελευθερίου,  και  εφεξής η γράφουσα, ενώ της νοτιοδυτικής γωνίας η αρχιτέκτων Β. Μανιδάκη. Τις 
στατικές μελέτες  εκπονούν οι πολιτικοί μηχανικοί : Α. Βρούβα (γενικός συντονισμός, κιονόκρανα), Ζ. Κοντέ-
ας (επιστύλια), Β. Δεληζήση (έως τον Μάιο 2012), Ε. Ταβουκτσή  και Λ. Παλαιολόγος (θριγκός), Σ. Σουρτζή 
(όμορα κατά χώραν μέλη).
5 Πρόκειται για επιμήκεις συνδέσμους συρραφής που ενώνουν τα τρία οριζόντια ακραία γείσα με το γωνιακό, 
σε κάθε γωνία.              
6 Πρόκειται για διαμήκεις συνδέσμους συρραφής μεταξύ των όμορων μελών – στις περιπτώσεις όπου έσωζαν 
την αρχική επιφάνειά  τους εκατέρωθεν του αρμού −  και επί των εκδηλωμένων ή όχι διαμπερών ρωγμών στα 
ίδια τα επιστύλια.
7 Εξαίρεση αποτελούν το βορειοδυτικό και το δεύτερο από νότον κιονόκρανο, όπου έχουν συναρμοσθεί συ-
μπληρώματα από νέο μάρμαρο στη δυτική πλευρά των αβάκων τους.            

Εικ. 1. Το άνω μέρος της δυτικής όψης πριν από τις εργασίες αποκατάστασης, όπου διακρίνονται οι επεμβάσεις 
Μπαλάνου (Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης). 
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να προκληθούν ζημιές στην αρχαία επιφάνεια8. Τα ελάχιστα κενά στη δομή των μελών9 
και η κακή κατάσταση διατήρησης ορισμένων − εξαιτίας των εκδηλωμένων ή όχι δια-
μπερών θραύσεων στη μάζα τους − αποτέλεσαν πρόσθετες δυσκολίες. 

Αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη ήσαν ιδιαίτερα ογκώδη και βαριά, όπως τα γωνιακά 
γείσα και γωνιακά επιστύλια10∙ άλλα ήσαν ήδη διασπασμένα σε περισσότερα μέρη11 
(εικ.3) και άλλα ενσφηνωμένα στα υποκείμενα μέλη12. Ιδιαίτερη μεταχείριση απαιτού-
σαν τα αρχιτεκτονικά μέλη με καλά σωζόμενο γλυπτικό διάκοσμο, όπως οι ακραίες 
προς δυσμάς μετόπες των μακρών πλευρών13. 

8 Το εξειδικευμένο συνεργείο που ανέλαβε τις αποξηλώσεις, με επικεφαλής αρχικά τον μαρμαροτεχνίτη Δ.  
Φώσκολο και μετά την συνταξιοδότησή του τον Σ. Καρδάμη, αποτελείται από τους μαρμαροτεχνίτες: Μ. 
Τζανουλίνο, Β. Βελωνά, Π. Γαβριήλ, Β. Χατζή, τον εργατοτεχνίτη Μ. Ζερβό και τους χειριστές γερανού Κ.  
Ραχούτη και Γ. Κολωνιάρη. Τα  μέλη παρελάμβαναν στο έδαφος και διευθετούσαν στο εργοτάξιο οι μαρμαρο-
τεχνίτες: Μ. Γάσπαρης, Η. Κωνσταντινόπουλος και ο εργατοτεχνίτης Μ. Τζιούμας.
9 Κυρίως μεταξύ των μελών της δωρικής ζωφόρου (μετόπες, τρίγλυφοι, λίθοι πλήρωσης).           
10 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Γ4 των Ελευθερίου – Μανιδάκη – Χριστοδουλοπούλου – Κοντέα.
11 Όπως τα επιστύλια ΔΕ1.1, ΔΕ 1.2 στη βορειοδυτική γωνία και ΔΕ 7.1, ΝΕ 16.1 στη νοτιοδυτική γωνία. 
12 Όπως ο μεσαίος λίθος του νοτιότατου επιστυλίου που είχε συνδεθεί από τον Μπαλάνο, εξωτερικά με το 
νοτιοδυτικό κιονόκρανο.    
13 Η μετόπη με κωδικό ΒΜΟ31 στη βορειοδυτική γωνία, με την επωνυμία «Ευαγγελισμός», και η μετόπη με 
κωδικό ΝΜΟ 31 στη νοτιοδυτική γωνία, με την επωνυμία «Κένταυρος».

Εικ. 2. Τα διαμήκη συνδετήρια της επέμβασης Μπαλάνου 
στην άνω επιφάνεια των οριζοντίων γείσων στη βορειο-
δυτική γωνία της δυτικής πλευράς.

Εικ. 3. Η αποξήλωση του βορειοδυτικού επιστυλίου 
σε δύο μέρη (Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).
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    Εξαιρετικά χρονοβόρα αποδείχθηκε η απαιτούμενη προεργασία της αποξήλω-
σης, με την αφαίρεση των αρχαίων συνδετηρίων (εικ.4), αλλά και των νέων που είχαν 
ενσφηνωθεί σε καλοκομμένες εντορμίες στις εξωτερικές επιφάνειες των μελών από τον 
Μπαλάνο. 

Με προδιαγραφές ανασκαφής − εφόσον η αποσυναρμολόγηση επεκτάθηκε υπο-
χρεωτικά σε αδιατάρακτες περιοχές −  έγινε και η αφαίρεση του ιδιαίτερα μεγάλου 
όγκου των υλικών πλήρωσης, κυρίως μεταξύ των λίθων των επιστυλίων. Τα κενά που 
είχαν προκύψει από την απολάξευση του μαρμάρου στις εσωτερικές πλευρές των γω-
νιακών μελών ώστε να έχουν μειωμένο βάρος κατά την τοποθέτηση τους, είχαν πλη-
ρωθεί κατά την αρχαιότητα με λατύπη, αποτμήματα αρχιτεκτονικών μελών και χώμα. 
Και στις δύο γωνίες, για την ασφαλέστερη έδραση των υπερκείμενων μελών τα κενά 
γεφύρωναν οι «λίθοι ισοστάθμισης», δηλαδή τεμάχια μαρμάρου − και σε μια μόνο 
περίπτωση πωρολίθου14 − που συμπλήρωναν με το πάχος τους το μικρότερο ύψος των 
μεσαίων λίθων του επιστυλίου15. 

Μικρές εκπλήξεις, αναμενόμενες σε μια «ανασκαφή», ήταν η εύρεση ενός πλήρως 
κατεργασμένου αρχαίου αρχιτεκτονικού μέλους16 που πιθανότατα προοριζόταν για 
άλλη περιοχή του μνημείου ή προερχόταν από άλλο μνημείο  − εσωτερικά του βορειό-
τατου δυτικού επιστυλίου (εικ.5), όπως και η εύρεση μιας χάλκινης φιάλης − στο κενό 
πίσω από τρίγλυφο, στη νοτιοδυτική γωνία17. 

14 Πρόκειται για τον λίθο (ΔΕ1.2δ) επί της μεσαίας πλινθίδας του πρώτου από βορρά επιστυλίου.          
15 Οι λίθοι αυτοί παρέμεναν ασύνδετοι καθ’ ύψος, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις στην βορειοδυτική γωνία 
συνδέονταν οριζόντια με τα όμορα επιστύλια.
16 Πρόκειται για την μεσαία πλινθίδα του επιστυλίου ΔΕ 2.1, τέλεια εργασμένη σε όλες της τις πλευρές και με 
λειασμένη τη δυτική, που αποκαλύφθηκε έντονα αποφλοιωμένη, πιθανόν λόγω της προϊούσης καταπόνησης 
από θερμική θραύση και της μόνιμης υγρασίας από το χώμα που είχε γεμίσει τα κενό με τον εξωτερικό λίθο 
ΔΕ 1.1.           
17 Πίσω από την δεύτερη από νότια τρίγλυφο ΔΤΡ 14, πάνω σε στρώμα από φερτό χώμα.

Εικ.4. Η αφαίρεση συνδετηρίων για την αποξήλωση 
οριζοντίου γείσου στη νοτιοδυτική γωνία. 

Εικ. 5. Η μεσαία πλινθίδα του ακραίου βόρειου 
επιστυλίου της δυτικής πλευράς, από Δ. 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).
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2.2  Η δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών στο έδαφος

Η δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών στο έδαφος διεκπεραιώθηκε 
με συνεχή αναφορά στην βασική αναστηλωτική αρχή της διατήρησης της μορφολογι-
κής, στατικής και αισθητικής αυτοτέλειας ενός εκάστου μέλους.  Πολλές φορές όμως, 
κατά την εφαρμογή διαπιστωνόταν σύγκρουση των αρχών αυτών μεταξύ τους. Σχεδόν 
καθημερινά διερευνούνταν εναλλακτικοί τρόποι επέμβασης ώστε να αποφεύγονται 
κατά το δυνατόν οι εξωτερικές διατρήσεις, οι διανοίξεις των μελών σε εκδηλωμένες 
ρηγματώσεις ή ο μεγάλος αριθμός οπλισμών που προέκυπτε από τον στατικό υπολογι-
σμό για την συγκόλληση ή την ενίσχυση των λίθων, με σκοπό την αποφυγή καταστρο-
φής της αρχαίας επιφάνειας.

Συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο έγιναν σε ελάχιστες περιπτώσεις αποκατάστασης 
αρχιτεκτονικών μελών, πρωτευόντως με κριτήριο την έδραση των υπερκείμενων και 
την αποκατάσταση της αρχαίας σύνδεσης μεταξύ τους, και δευτερευόντως την μορ-
φολογική ολοκλήρωση τους. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νοτι-
οδυτικό κιονόκρανο, όπου απαιτήθηκε η συμπλήρωσή του για την ασφαλή έδραση 
του υπερκείμενου επιστυλίου18 (εικ.6). Επιπλέον, ενώ είχε διαρραγεί κατά μήκος δεν 
διανοίχθηκε, εφόσον δεν είχε εκδηλωθεί πλήρως η ρωγμή, ώστε να μην καταστραφεί η 
αρχαία επιφάνεια κυρίως στον εχίνο και το υποτραχήλιο. Αντ’ αυτού έγινε η πλήρωσή 
του με ένεμα, αν και ήταν αναμενόμενο ότι θα παρέμενε μια ελάχιστη επιμήκυνση του 
άβακα λόγω της παραμένουσας ρηγμάτωσης.

Κατά την αποκατάσταση των διανοιγμένων ή ρηγματωμένων επιστυλίων19, απαιτή-
θηκαν μεγάλου μήκους διατρήσεις για την συγκόλληση ή ενίσχυση με ράβδους τιτανί-
ου, που έγιναν σταδιακά και μετά από μεταφορά των μελών στα ειδικά μηχανήματα20. 

18 Ο Μπαλάνος δεν είχε συμπληρώσει το κιονόκρανο. Αντ’ αυτού είχε συνδέσει τη νοτιοδυτική γωνία του 
υπερκείμενου επιστυλίου μέσω δύο ισχυρών εξωτερικών συνδέσμων με το αμέσως νότιο επιστύλιο ΝΕ 16.1 
και συγχρόνως είχε γομφώσει τους δύο δυτικότερους λίθους του με το κιονόκρανο, μέσω προεκτάσεων των 
κεφαλών του συνδέσμου συρραφής τύπου διπλού ταυ, που είχε τοποθετήσει στη βόρεια πλευρά του άβακα 
του κιονοκράνου.          
19 Βλ. υποσημ. 3.
20 Πρόκειται για σταθερό «ποτηροτρύπανο», το μόνο που θα μπορούσε να διανοίξει τις οπές μήκους ακόμα και 
3,4 μ. (ΒΕ 16.1) χωρίς αλλαγή στην πορεία της διάτρησης.     

Εικ. 6. Συγκόλληση του συμπληρώματος 
στο νοτιοδυτικό κιονόκρανο.  
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).
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Ειδικότερα, στο βορειοδυτικό βάθρο ακρωτηρίου21 και τα γωνιακά εξωτερικά 
επιστύλια, συγχρόνως με τη συγκόλληση έπρεπε να αποκατασταθεί και η αρχική γε-
ωμετρία τους, που είχε αλλοιωθεί λόγω των παραμενουσών παραμορφώσεων, όπως 
έδειξε και η μη σύμπτωση των εντορμιών των μπαλανείων εξωτερικών συνδέσμων 
κατά τις δοκιμαστικές επαφές των μερών τους22. Ελάχιστες φορές απαιτήθηκε ακόμα 
και ανασύσταση αρχιτεκτονικών μελών, μετά από επάλληλες συγκολλήσεις θραυσμά-
των, όπως σε τρίγλυφο της νοτιοδυτικής γωνίας23 (εικ.7) ή στην νοτιοδυτική γωνιακή 
επαετίδα σίμη24. 

2.3  Η δομική αποκατάσταση των κατά χώραν αρχιτεκτονικών μελών 

Όσον αφορά στη σύνδεση των μελών μεταξύ τους μέσω συνδέσμων καθώς και 
με τα υποκείμενά τους μέσω γόμφων, εντύπωση προκάλεσε η διαπίστωση ότι στην 
αρχαία κατασκευή ήταν ελλιπέστατη, κυρίως στη νοτιοδυτική γωνία25. Παρ’ όλα αυτά, 

21 Το μέλος ΒΔ.ΑΚ είχε διαρραγεί σε δύο τμήματα που, λόγω ερπυσμού του μαρμάρου, κατά την συναρμογή 
τους άφηναν «δόντι» περίπου 2 χιλ.
22 Οι εντορμίες διανοίχθηκαν ενώ ήδη τα επιστύλια είχαν παραμορφωθεί, παραμένοντας επί αιώνες ρηγματω-
μένα επί του μνημείου.           
23 Πρόκειται για την τρίγλυφο ΔΤΡ 13, της οποίας η πρόσοψη είχε ουσιαστικά αποσπασθεί κατά στρώσεις, 
λόγω της κακής ποιότητας του μαρμάρου.
24 Η συγκεκριμένη σίμη ΝΔ ΕΑ είχε ρηγματωθεί πολλαπλά στη νότια παρειά και τη νοτιοδυτική γωνία της, 
από όπου έχει αποσπασθεί και η λεοντοκεφαλή της ψευδοϋδρορρόης.            

Εικ. 7. H αποκολλημένη όψη της τριγλύφου ΔΤΡ13 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 8. Το επιστύλιο ΔΕ6.1 πριν από τη συγκόλληση του 
συμπληρώματος επιτόπου (Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

draft2.indd   134 6/23/15   3:21:54 PM



135

μετά από ανάλυση του αρχαίου συστήματος σύνδεσης αποφασίστηκε κατά την ανατο-
ποθέτηση των μελών στο μνημείο να διατηρηθεί αυτό ως είχε, χωρίς την προσθήκη 
επιπλέον συνδετηρίων. Η απόφαση αυτή απαίτησε την ενίσχυση των κατεστραμμένων 
περιοχών των συνδέσμων και στα όμορα μέλη που παρέμειναν στον θριγκό. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση είναι  η συμπλήρωση του δεύτερου από νότια εξωτερικού επιστυλί-
ου, όπου εκτός των άλλων δυσκολιών υπήρχαν δεσμεύσεις από την συμπλήρωση του 
Μπαλάνου στο υποκείμενο κιονόκρανο, που έπρεπε να απολαξευτεί26 (εικ.8). 

Με σκοπό την  αποκατάσταση της αρχαίας σύνδεσης μεταξύ των δύο ακραίων 
νότιων εσωτερικών επιστυλίων27, αποξηλώθηκε και ένα επιπλέον διάζωμα της εσωτε-
ρικής πλευράς, θέτοντας το θέμα της διαχείρισης των συμπληρωμάτων του Μπαλάνου. 
Αν και ο ίδιος είχε αποτμήσει το αρχαίο μέλος για να ενθέσει επιτόπου συμπλήρωμα 
από νέο μάρμαρο28 (εικ.9), αποφασίστηκε η μη αποκατάσταση του αρχαίου μέλους 
στις αρχικές του διαστάσεις με συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο και η διατήρηση του 
συμπληρώματος, με την επανασυγκόλλησή του στο αρχαίο τμήμα. Κατά τον ίδιο τρό-
πο αντιμετωπίστηκαν και ορισμένα συμπληρώματα στα κιονόκρανα29 και τα καταέτια 
γείσα30, σε μια προσπάθεια διατήρησης αβλαβών στοιχείων από τις προηγούμενες ανα-
στηλώσεις που αποτελούν πλέον φάσεις της ιστορίας του μνημείου.

   Μια ακόμα περίπτωση αρχιτεκτονικού μέλους κατά χώραν, η πολύ κακή κατά-
σταση του οποίου διαπιστώθηκε μετά την αποξήλωση των γωνιακών επιστυλίων και το 

25 Χαρακτηριστική είναι η σύνδεση μόνο των δύο εξωτερικών και δύο εσωτερικών πλινθίδων των επιστυλίων 
της γωνίας με τα όμορά τους μέλη και η σύνδεση των δύο εσωτερικών πλινθίδων μεταξύ τους. Επιπλέον, γομ-
φωμένη ήταν μόνο η εξωτερική πλινθίδα του δυτικού επιστυλίου.
26 Η ελλείπουσα νοτιοδυτική γωνία της νότιας παρειάς του μέλους ΔΕ 6.1 είχε αντιστηριχθεί από τον Μπαλάνο 
με μικρό συμπλήρωμα στη βορειοδυτική γωνία της. Το συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο που συγκολλήθηκε με 
εσωτερικούς οπλισμούς περιέλαβε όλη τη γωνία και ήρθε στην έδρασή του στην ίδια περασιά με το υπόλοιπο 
επιστύλιο. Για να συναρμοσθεί επιτόπου, απολαξεύτηκε η άνω επιφάνεια του συμπληρώματος που είχε ενθέ-
σει ο Μπαλάνος στη δυτική πλευρά του υποκείμενου κιονοκράνου ΔΚΚ 7. Ένα δεύτερο μικρό συμπλήρωμα 
συγκολλήθηκε στην ελλείπουσα περιοχή της έδρασης του επιστυλίου, βόρεια του κιονοκράνου.           
27 Πρόκειται για τις πλινθίδες ΔΕ 7.3 και ΔΕ 6.3.
28 Πρόκειται για το διάζωμα ΔΔΖ 17. Το συμπλήρωμα, που αποτελεί περίπου το ήμισυ του μέλους σε όλο του 
τον όγκο, δεν εφάπτεται πλήρως του αρχαίου τμήματος, έχει μικρότερο ύψος και μεγαλύτερο βάθος από αυτό, 
για να εδράζεται ασφαλέστερα στο προβληματικό υποκείμενο επιστύλιο ΔΕ6.3.           
29 Όπως το συμπλήρωμα στην νοτιοδυτική γωνία του ΒΔΚΚ. 

Εικ. 9. Το διάζωμα ΔΔΖ17 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ.10. Το κιονόκρανο ΔΚΚ2 και το υπερκείμενο επιστύλιο 
ΔΕ 2, από Β. (Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

draft2.indd   135 6/23/15   3:21:55 PM



136

οποίο έχρηζε άμεσης αποκατάστασης, ήταν και το δεύτερο από βορρά κιονόκρανο της 
δυτικής πλευράς31 (εικ.10). Εκτός των ρηγμάτων που είχαν εντοπισθεί και οφείλονταν 
σε εγγενή αδυναμία του υλικού, όπως και στην οξείδωση και διαστολή των αρχαίων 
γόμφων σε συγκεκριμένες θέσεις, διαπιστώθηκε μία επιπλέον διαγώνια ρωγμή στην 
υγιή μάζα του μέλους32. Η ολίσθηση του συγκολλημένου εξωτερικά από τον Μπαλάνο 
θραύσματος στη βορειοανατολική γωνία του άβακα, καθιστούσε ακόμα πιο επισφαλή 
την έδραση του εσωτερικού λίθου του υπερκείμενου επιστυλίου, που είχε ρηγματωθεί 
στη βόρεια πλευρά του εδραζόμενο μόνο κατά τη βορειοδυτική γωνία του33. Ένα επι-
πλέον συγκολλημένο θραύσμα στη νοτιοδυτική γωνία από τον Μπαλάνο34 που επίσης 
είχε υποχωρήσει, όπως και το ελλείπον τμήμα στη δυτική πλευρά του, έθεσαν αμέσως 
το δίλημμα της άμεσης αντικατάστασης του κιονοκράνου ή όχι.

   Η αντικατάσταση ενός αρχιτεκτονικού μέλους που εντοπίζεται σε πολύ κακή 
κατάσταση με ένα άλλο νέο, μπορεί να προσδώσει στο σύνολο μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής αλλά και δυνατότητα δραστικότερης αναστήλωσης, που στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση αφορούσε στην πλήρη αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού στην 
περιοχή αυτή.   

Η παραμονή του κιονοκράνου στο μνημείο − με παραδοχές ως προς τη στατική 
του επάρκεια − διατηρεί την αυθεντικότητα του συνόλου, διασώζει το μέλος από πι-
θανή απώλειά του, αλλά πιθανόν μεταθέτει την αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλα-
δή την αποκατάσταση της πλήρους στατικής επάρκειάς του, στο μέλλον. Στην πρώτη 
περίπτωση, το κιονόκρανο αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συνόλου που περιλαμβάνει 
δεκάδες άλλα όμοιά του, ενώ στη δεύτερη αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές αρχιτεκτονικό 
μέλος, μοναδικό καλλιτεχνικό δημιούργημα και συγχρόνως μέρος της ιστορίας του 
μνημείου.

Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την καταβίβαση του κιονοκράνου, ακόμα 
και με σκοπό τη σωστή αποκατάστασή του στο έδαφος, αποτέλεσε η δυσκολία από 
τεχνικής πλευράς της επιτόπου απόσπασής του, που θα μπορούσε να γίνει μόνο με 
ανύψωση του θριγκού, βάρους δεκάδων τόνων35. Η αποξήλωσή του δε, μετά την απο-
δόμηση όλου του υπερκείμενου τομέα του τυμπάνου που περιελάμβανε 24 μέλη, απορ-
ρίφθηκε εκ των προτέρων, εφόσον προϋπέθετε επέμβαση σε μεγάλης έκτασης αδιατά-
ρακτη περιοχή του μνημείου.

30 Όπως το συμπλήρωμα στο ουραίο τμήμα του καταετίου γείσου ΒΔ ΓΑ 7.           
31 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Γ3 της Α. Βρούβα. 
32 Η ρωγμή αυτή ξεκινούσε από τον γόμφο στη νότια πλευρά του ΔΕ1.1 και συνεχιζόταν διαγώνια προς τα 
βορειοανατολικά, κάτω από την έδραση του ΔΕ 1.3.         
33 Το θραύσμα είχε επανασυγκολληθεί από τον Μπαλάνο με δύο πιόσχημους συνδέσμους στην ανατολική 
πλευρά του εχίνου, έναν στην νότια πλευρά του άβακα και έναν στην νότια πλευρά του εχίνου.
34 Το θραύσμα είχε ενισχυθεί από τον Μπαλάνο με έναν πιόσχημο σύνδεσμο στην νότια πλευρά του άβακα και 
έναν στην νότια πλευρά του εχίνου.           
35 Οι απόψεις για την απαιτούμενη ανύψωση διίσταντο και αναφέρονταν σε ύψος από 0,5 έως 5 χιλ. Το βέβαιον 
είναι ότι με μεγάλη ανύψωση μόνο στο βόρειο άκρο του δεύτερου επιστυλίου, η ισορροπία των υπερκείμενων 
μελών θα διαταρασσόταν με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα στο εσωτερικό της κατασκευής (θραύσεις γωνιών ή 
και συνδέσμων, μετακινήσεις μελών κ.τ.λ.).  

draft2.indd   136 6/23/15   3:21:55 PM



137

Η εξέταση λοιπόν όλων των πιθανών περιπτώσεων αποκατάστασής του επιτόπου, 
με αναλυτικές υπολογιστικές μελέτες, διήρκεσε αρκετούς μήνες, πάντοτε υπό την επο-
πτεία της ΕΣΜΑ36. Τις αναφέρουμε συνοπτικά, παραθέτοντας τα πρακτικά και θεωρη-
τικά ζητήματα που έθεσαν, ώστε να φανεί ο ιδιαίτερα μεγάλος προβληματισμός που 
απαιτήθηκε για ένα μόνο κιονόκρανο:

Α. Η επίλυση με ορατή εξωτερική περίδεση δεν είχε εφαρμοσθεί αλλού στο μνη-
μείο, ενώ η προένταση μέσω ελκυστήρων απαιτούσε τακτική επιθεώρηση στο μέλλον. 
Η  τοποθέτηση οπλισμού εκ των έξω προϋπέθετε πολλές εμφανείς διατρήσεις στο 
αρχαίο υλικό, χωρίς την ανάταξη των παραμορφώσεων.

Β. Η αντικατάσταση του νοτιοανατολικού θραύσματος με νέο συμπλήρωμα δι-
αμορφωμένο με αγκώνα και η συγκόλλησή του εσωτερικά, απομείωνε σημαντικά το 
υγιές τμήμα του (εφαρμογή όπως εκείνες του Μπαλάνου).

Γ. Η επανασυγκόλληση του αρχαίου θραύσματος με εσωτερικούς ελκυστήρες και 
σφαιρίδια εμπλοκής (πρόταση Μ. Κορρέ) παρουσίαζε προβλήματα εφαρμογής, ως 
πρωτοπόρα λύση που δεν είχε εφαρμοσθεί ξανά.

Δ. Η ελάχιστη ενισχυτική όπλιση στο σώμα του μέλους και η εν μέρει αποφόρτι-
σή του, με την ένθεση δοκού στο υπερκείμενο τριμερές επιστύλιο, απαιτούσε μεγάλη 
απότμηση υγιούς αρχαίου υλικού και καταργούσε την αυτοτέλεια των επιμέρους πλιν-
θίδων του επιστυλίου37, χωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη βάση του.

Ε. Αντίστοιχα, η ένθεση δοκού στο κιονόκρανο θεωρήθηκε τεχνικά ανεφάρμοστη, 
λόγω δυσκολίας της λάξευσης κάτω από τα κατά χώραν επιστύλια (πρόταση της ΔΑ-
ΑΜ38, εφαρμογή του τρόπου Μπαλάνου στον Οπισθόναο39).

Η λύση που προωθείται κατά το παρόν διάστημα είναι αυτή της απόσπασης του 
ανατολικού θραύσματος και της επανασυγκόλλησής του εσωτερικά, με ειδικού τύπου 
ράβδους που θα παραλαμβάνουν τις τάσεις διάτμησης. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσι-
άζει η επιτόπου απόσπαση και επανασυγκόλληση του θραύσματος με βάρος 1,5 τόνο 
και επισφαλή έδραση, που απαιτεί τον σχεδιασμό ειδικού συστήματος, όπως και η 
αντιστήριξη του κατά χώραν επιστυλίου ΔΕ 2 με επίσης ειδικού τύπου ικριώματα. 

Συνοψίζοντας, στο συγκεκριμένο μελετητικό θέμα βάρυναν ως προς την επιλογή 
της επίλυσης σχεδόν όλες οι βασικές αρχές της αναστήλωσης, όπως:

α. η διατήρηση πάση θυσία του αρχαίου υλικού επί του μνημείου, η διατήρηση 
δηλαδή της αυθεντικότητας του μνημείου.

β. η διατήρηση κατά την αποκατάσταση της στατικής, μορφολογικής και αισθητι-
κής αυτοτέλειας κάθε μέλους.

γ. η ελάχιστη επέμβαση σε αδιατάρακτες περιοχές του μνημείου.

36 Συζητήσεις διεξήχθησαν σε συνεδριάσεις της ΕΣΜΑ από τον Μάιο του 2012, έως και την παρούσα ανακοί-
νωση.       
37 Προβληματική, εκτός από τη λάξευση των τριών πλινθίδων στην έδρασή τους επί του κιονοκράνου, θεω-
ρήθηκε και η ενσφήνωση της δοκού από τιτάνιο με κατακόρυφες και οριζόντιες σφήνες εντός της εντορμίας, 
ώστε να παραμένει ουσιαστικά αμετακίνητη για να παραλαμβάνει τα υπερκείμενα φορτία. Προς διαπίστωση 
των ανωτέρω κατασκευάστηκε μακέτα τμήματος της δοκού από το μηχανουργείο των Β. και Γ. Παρχαρίδη. 
38 Βλ. Σβολόπουλος – Τουμπακάρη 2012.        
39 Και συγκεκριμένα στο τρίτο  από βορρά κιονόκρανο.
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2.4  Η συμπλήρωση με νέο μάρμαρο

Η συμπλήρωση ή όχι με νέο μάρμαρο ορισμένων εκ των καταβιβασθέντων ή των 
κατά χώραν  μελών της δυτικής πλευράς έθεσε το ζήτημα της ένταξης στο μνημείο 
νέου υλικού,  όχι μόνο για στατικούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους ενίσχυσης της 
διδακτικότητας και της αισθητικής/μορφολογικής πληρότητας40. Στην περίπτωση των 
τεσσάρων οριζοντίων γείσων η συμπλήρωση αφορούσε στα πρόσθια προβάλλοντα 
τμήματά τους (εικ.11). Η επίπονη και εξαιρετικά χρονοβόρα εργασία της απολάξευσης 
των οδών και σταγόνων σ’ αυτά, μετά την επιτόπου συγκόλληση των συμπληρωμάτων, 
με πιθανόν επισφαλή αποτελέσματα, δεν δικαιολογήθηκε επαρκώς από την προστασία 
που θα προσέφεραν από τα όμβρια στις υποκείμενες μετόπες41. Άλλωστε τα αντίστοιχα 
μέλη δεν είχαν συμπληρωθεί ούτε στην ανατολική πλευρά.

Στην περίπτωση των καταετίων γείσων η συμπλήρωση αφορούσε στα ουραία τμή-
ματά τους με στόχο την αποκατάσταση του  αρχικού, θεωρητικού όμως, μήκους τους, 
όπως και την ενίσχυση της έδρασής τους42, που απαιτούσε όμως την συμπλήρωση του 
άνω ορίου του αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου με νέα μέλη. Επιπλέον, στη βο-
ρειοδυτική γωνία περιελάμβανε δύο νέα μέλη ώστε να δημιουργηθεί μια συνεχής σει-
ρά επτά γείσων43, με στόχο τη βελτίωση της μορφολογικής συνέχειας του αετώματος, 
αλλά και την προστασία του αντιγράφου του αγάλματος του Κηφισού, σε περίπτωση 
που ετοποθετείτο στην βόρεια άκρη του αετώματος44 (εικ.12).

Εικ.11. Τα ελλιπή οριζόντια γείσα στη δυτική πλευρά, όπως φαίνονται από τα ΝΔ. 

40 Σχετικά με τον προβληματισμό Βλ. Χριστοδουλοπούλου 2013α, Ελευθερίου 2013.          
41 Βλ. Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2013β, 126, 128. 
42 Πρόκειται για τα μέλη ΔΒ.ΓΑ 1, -2, -3, -6, -7 και ΔΝ ΓΑ 7, που σύμφωνα με τη σχετική προμελέτη δεν 
απαιτείται προσθήκη του ουραίου τμήματος για την ασφαλή έδρασή τους εκτός από το ΔΝ.ΓΑ 11, όπου το 
κέντρο βάρους βρισκόταν εκτός έδρασης, βλ. Βρούβα 2013.          
43 Πρόκειται για τα ελλείποντα μέλη ΔΒ. ΓΑ 4, -5 και το συμπλήρωμα στο νότιο όριο του ΔΒ.ΓΑ 3.
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Και στις δύο περιπτώσεις αλλά και σε άλλες δευτερεύουσες που αφορούσαν στη 
δυτική πλευρά, αποφασίστηκε τελικά η μη συμπλήρωση των μελών με νέο μάρμαρο45, 
με δεδομένη μάλιστα την εμπειρία της βόρειας πλευράς, όπου πιθανόν χρησιμοποιήθη-
κε ποσοστό νέου υλικού μεγαλύτερο του απολύτως αναγκαίου. Το επιχείρημα της δια-
φορετικής αντιμετώπισης των δύο πλευρών του μνημείου, της βόρειας και της δυτικής, 
που είναι όμως αντιληπτές από τον εισερχόμενο στα Προπύλαια ως μία, δεν ευσταθεί, 
λόγω των διαφορετικών αναγκών των προγραμμάτων αποκατάστασης τους46. Η δυτική 
πλευρά, πλήρως δομημένη, έχρηζε σωστικών και εξυγιαντικών επεμβάσεων, ενώ η 
βόρεια πλευρά ανασυστάθηκε μετά την διάλυση της, με αυτονόητα μεγάλες απαιτήσεις 
σε συμπληρώματα και μέλη από νέο υλικό, απαραίτητα για την ευστάθεια των ίδιων 
των μελών και των υπερκείμενών τους47.  

Στην ίδια λογική πρέπει να αντιμετωπισθεί και το θέμα της συμπλήρωσης με νέο 
μάρμαρο των ορθοστατών του τυμπάνου του αετώματος που παρουσίασε ο Καθηγητής 
Χ. Μπούρας48 (εικ.12). Η συμπλήρωση της μιας στρώσης για λόγους στατικούς μπορεί 
να απαιτεί συμπληρώσεις και στις υπόλοιπες, όπως συμβαίνει στο δυτικό αέτωμα που 
υπάρχει πλήρης συσχέτιση μεταξύ των στρώσεων. Έτσι το πέτασμα των ορθοστατών 
του τυμπάνου απαιτεί συμπληρώσεις στον αντιθηματικό τοίχο49, το ίδιο και  η  επίστε-
ψη των καταετίων γείσων. 

Στην περίπτωση που το τύμπανο συμπληρωθεί πλήρως με στόχο τον ολοκληρω-
μένο ορισμό του αετώματος στις γωνίες του, προφανής θα ήταν και η συμπλήρωση της 
νότιας γωνίας με νέα καταέτια γείσα50. 

3. Η αποκατάσταση του ορθοστάτη του βόρειου τοίχου του σηκού 

Η αρχή για την υλοποίηση της αποκατάστασης του βόρειου τοίχου, που επίσης 
παρουσίασε ο Καθηγητής Χ. Μπούρας, έγινε με την  αποκατάσταση των μελών του ορ-

44 Βλ. Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2013β, 120.         
45 Σύμφωνα με απόφαση της ΕΣΜΑ στην συνεδρίαση της  24/1/2013.
46 Βλ. σχετικά τις αναφορές των Μανιδάκη 2013, Χριστοδουλοπούλου 2013β, όπου αναπτύσσεται ο σχετικός 
προβληματισμός.           
47 Βλ. Χριστοδουλοπούλου 2013γ.
48 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Β1 των Ελευθερίου – Μανιδάκη και Ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα παρακάτω.        
49 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Γ2 του Κ. Σκαρή.   
50 Βλ. Σχέδιο Μ. Κορρέ στο: Μπούρας 1994, 335.           

Εικ. 12. Το άνω μέρος της δυτικής όψης όπου έχει συμπληρωθεί ψηφιακά ο ορθοστάτης του τυμπάνου. 
(Υπόβαθρο: Φωτ.: Σ. Μαυρομμάτης – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Β. Μανιδάκη). 
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θοστάτη του51 και την έναρξη της ανασύνθεσής του, που είχε αποφασισθεί το 1997, με 
σκοπό να ορισθεί με  σαφήνεια ο εσωτερικός χώρος του σηκού52. Από τη στρώση, που 
είχε διαλυθεί κατά το ανατολικό τμήμα της στην έκρηξη του 1687, η μελέτη απέδωσε 
όλα τα εντοπισμένα μέλη στις αρχικές τους θέσεις όσον αφορά στο βόρειο μέτωπο του 
τοίχου και μόνο ένα τμήμα αρχαίου μέλους στο νότιο μέτωπο, όπου η καταστροφή από 
τις ιστορικές πυρκαγιές ήταν μεγαλύτερη.

Η ανάγκη για τοποθέτηση, εκτός των απαραίτητων συμπληρωμάτων στα αρχαία 
μέλη, πολλών νέων μελών του ορθοστάτη στην εσωτερική και ολίγων στην εξωτερική 
στρώση, προκάλεσε αυτονόητο προβληματισμό για το μεγάλο ποσοστό νέου υλικού 
που έπρεπε να ενταχθεί και στις συγκεκριμένες στρώσεις, αλλά και στο σύνολο του 
προς αναστήλωση τοίχου. Στην περίπτωση όμως του ορθοστάτη, που σύμφωνα και με 
την νέα μελέτη πρέπει να φέρει  επιπλέον αποδοσμένο υλικό, η πλήρης αποκατάσταση 
της στατικής του επάρκειας και της φέρουσας ικανότητάς του, ήταν υποχρεωτική. 

Στις περιπτώσεις ανασύστασης των μελών από μεγάλα θραύσματα, η ένθεση ανά-
μεσά τους μεγάλων όγκων νέου μαρμάρου ήταν αναπόφευκτη (εικ.13). Τη μορφή των 
υπολοίπων συμπληρωμάτων καθόρισαν οι χαρακτηριστικές συνεχόμενες  βλάβες των 
μελών, με απώλεια μάζας κυρίως στις περιοχές των συνδετηρίων και στην έδραση 
των βορείων μετώπων τους, λόγω σεισμικών δράσεων. Όπου τα συμπληρώματα είχαν 
μικρό πάχος και μεγάλη έκταση, είτε δεν τοποθετήθηκαν είτε περιορίστηκαν, ώστε να 
μην δίδεται ψευδής εντύπωση της χρήσης μεγάλου ποσοστού νέου υλικού. Το πρό-
βλημα αυτό θα αντιμετωπισθεί συστηματικά και στην αποκατάσταση του εσωτερικού 
μετώπου ολοκλήρου του τοίχου53, όπου εκτός από την αναγκαία συμπλήρωση όλων 
των ελλειπόντων δρομικών σειρών, η συμπλήρωση των προς τα μέσα μετώπων των 
διατόνων λιθοπλίνθων θα αποκρύπτει την ύπαρξη  εσωτερικά του αυθεντικού αρχαίου 
υλικού.

Εξαιτίας της προβλεπόμενης μεγαλύτερης σε έκταση αναστήλωσης του βορείου 
τοίχου, ο υπολογισμός των νέων συνδετηρίων έλαβε υπόψιν αυξημένα φορτία, ενώ 
έγινε επιπλέον ενίσχυση με ράβδους τιτανίου νέων και παλαιών, ήδη συγκολλημένων 
συμπληρωμάτων, όπως και η εξασφάλιση ρηγματωμένων περιοχών. Όπου υλοποιήθη-
καν τα συμπληρώματα επιφανείας, λόγω του μικρού διατιθέμενου μήκους αγκύρωσης 
των ράβδων συγκόλλησης, εφαρμόστηκαν ειδικής διάταξης ράβδοι με περικόχλιο. 

Πρόσθετες επεμβάσεις με συμπληρώσεις γωνιών και τοποθέτηση συνδετηρίων, 
εκτελούνται επιλεκτικά στο μεγαλύτερο μήκος του υποκείμενου τοιχοβάτη, που είχε 
αποκατασταθεί πριν από το 2000, με την ανασύστασή του από διάσπαρτα θραύσματα.

51 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Γ5 των Τογανίδη −  Χριστοδουλοπούλου – Τουμπακάρη – Παλιεράκη − Ταβουκτσή.
52 Η μελέτη της απόδοσης των μελών του βόρειου τοίχου εκπονήθηκε σε πρώτη φάση από τον Ν. Τογανίδη 
και εγκρίθηκε από το ΚΑΣ το 1997, ως προς την αναστήλωση του ορθοστάτη και των δύο κατώτερων δόμων, 
βλ. Τογανίδης 1994. Σε δεύτερη φάση συνεχίστηκε από τον ίδιο μελετητή και την σχεδιάστρια Κ. Ματάλα 
βλ. Τογανίδης – Ματάλα 2002. Η μελέτη εφαρμογής συνεχίστηκε από την ίδια μελετήτρια (2003-2011) − με 
αποτέλεσμα την απόδοση πολλών επιπλέον λίθων − και έκτοτε συνεχίζεται από τον αρχιτέκτονα Κ. Σκαρή. 
Η οριστική στατική μελέτη – κυρίως του ορθοστάτη − εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Τουμπακάρη (2004-2007). 
Η στατική μελέτη εφαρμογής εκπονείται από τις πολιτικούς μηχανικούς Β. Παλιεράκη (έως το 2012) και Ε. 
Ταβουκτσή, που παρακολουθεί και την εφαρμογή του προγράμματος.            
53 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Β2 των Σκαρή − Βρούβα.
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Εικ.13. Ο λίθος του ορθοστάτη 
ΒΟΡΕΞ 10, κατά την ανασύσταση 
και δομική αποκατάστασή του 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Η αναστήλωση της εξωτερικής στρώσης του ορθοστάτη του βορείου τοίχου ξεκί-
νησε με την οριστική ανατοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στο δυτικό άκρο και τη 
δοκιμαστική τοποθέτηση άλλων στο ανατολικό54. 

4. Η τελική λάξευση των κιόνων της βόρειας πλευράς

Παραμένοντας στη βόρεια πλευρά του μνημείου, πρόκληση από πλευράς μαρ-
μαρογλυπτικής εργασίας αποτελεί η τελική λάξευση των ραβδώσεων στα συμπληρώ-
ματα των αναστηλωμένων σπονδύλων και κιονοκράνων, στο χέρι, σύμφωνα με την 
αρχαία τεχνική55. Οι ραβδώσεις που είχαν απολαξευθεί κατά προσέγγιση  στο έδαφος  
με ειδικό κόφτη, και με διατομή τμήματος κύκλου, σημαδεύονται και λαξεύονται από 
την αρχή, σταδιακά και με μεγάλη προσοχή. Εκτός από την διαμόρφωση μιας εκ των 
αρχαίων εκλεπτύνσεων, της έντασης, πρόσθετο μέλημα είναι και η αποκατάσταση της 
καθ’ ύψος συνέχειας με τα παρεμβαλλόμενα αυθεντικά τμήματα ραβδώσεων στους αρ-
χαίους σπονδύλους.  

Παρ’ όλες τις τεχνικές δυσκολίες, λόγω του ιδιαίτερου μικροκλίματος της βόρειας 
πλευράς του Παρθενώνα (εικ.14), την εργασία σε μεγάλο ύψος, αλλά και την απαίτηση 
ιδιαίτερων ικανοτήτων από τους τεχνίτες, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται 
μία από τις βασικότερες αρχές της αναστήλωσης, αυτή της αποκατάστασης της αρ-

54 Υπεύθυνοι των εργασιών αποκατάστασης είναι οι μαρμαροτεχνίτες Ι. Χίου και Δ. Γαβαλάς και το συνεργείο 
απαρτίζεται από τους μαρμαροτεχνίτες Γ. Αναστασιάδη, Δ. Ζέρβα, Ν. Περαντάκο, Α. Φώσκολο, Θ. Μπουγέλη, 
Β. Αλεξιάδη, Χ. Τσιμπουρλά, ενώ στην δοκιμαστική τοποθέτηση συμμετείχε, με το περονοφόρο όχημα της 
ΥΣΜΑ που μεταφέρθηκε εντός του σηκού, ο χειριστής Χ. Μπάρμπας.            
55 Οι μαρμαροτεχνίτες με επικεφαλής τον υπεύθυνο συνεργείου Γ. Αγγελόπουλο, που έχει αναλάβει τις χα-
ράξεις, είναι οι πλέον έμπειροι. Πρόκειται για τους  Αλ. Χουσάκο, Θ. Γρέκα, Κ. Ξυπολιτίδη, Γ. Σκαλκώτο, 
Θ. Ψιλόπουλο και τους συμβασιούχους Μ. Αρμάο, Γρ. Βασιλείου, Π. Γαβριήλ, Β. Χατζή, Κ. Καρουσάτο, Ευ. 
Πανόπουλο, Ι. Μπαλαμπάνη. 
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χικής μορφής και κυρίως της αισθητικής των αρχιτεκτονικών μελών. Οι ραβδώσεις 
αποκτούν, μέσω της αποκατάστασης της αρχικής σύνθετης γεωμετρίας των διατομών 
τους, τη χαμένη ζωντάνιά τους, μια αισθητική εκλέπτυνση του Παρθενώνα, την οποία 
αναδεικνύει μοναδικά το αττικό φως (εικ.15).

  
5. Η τελική λάξευση των κιόνων του Προνάου 

Βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε στο πρόγραμμα των βορείων κιόνων, η ίδια 
εργασία ξεκίνησε και στους κίονες του προνάου, αρχής γενομένης από τους δύο βόρει-
ους (εικ.16). Μετά από νέα εγκεκριμένη απόφαση του ΚΑΣ56, ραβδώσεις θα λαξευτούν 
και στις εσωτερικές πλευρές των συμπληρωμάτων ή των εξολοκλήρου νέων σπονδύ-
λων, που έχουν ενταχθεί στους αναστηλωμένους από το 2002 κίονες. 

Οι απομειωμένες από την αρχαία πυρκαγιά εσωτερικές επιφάνειες των αρχαίων 
μελών υπερτόνιζαν την προεξοχή των νέων υπερκείμενων κυλινδρικών όγκων, ενώ 
παραπλανούσαν τον παρατηρητή παραπέμποντας σε κάποια από τις φάσεις κατασκευ-
ής. Για άλλη μια φορά, τουλάχιστον όσον αφορά στην αποκατάσταση του Παρθενώνα, 
δικαιώθηκε η αρχή της επαναφοράς στην αρχική ολοκληρωμένη μορφή. Επιπλέον, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν έχει προηγηθεί η κατά προσέγγιση απολάξευση 
του απέργου, έχουμε μια απόλυτη αναπαραγωγή του αρχαίου τρόπου λάξευσης, που 
αντιμετωπίζει τον κορμό – τουλάχιστον μορφολογικά − ως ενιαίο αρχιτεκτονικό μέ-
λος, με τη χάραξη και κατεργασία των ραβδώσεων από πάνω μέχρι κάτω (εικ.17). 

6. Η αποκατάσταση του δυτικού υπερθύρου

Το δυσκολότερο από τα θέματα αποκατάστασης στο δυτικό τοίχο του σηκού57, 
που επίσης παρουσιάζεται από τον Καθηγητή Χ. Μπούρα, είναι και το θέμα της απο-

56 Σύμφωνα με την απόφαση «Έγκριση της τελικής φάσης αποκατάστασης της ανατολικής πρόστασης του 
Παρθενώνα» ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ1/33574/1202, 12-4-2010.
57 Βλ. πίνακα υπ’ αριθ. Α2 των Λαμπρινού − Παπαβασιλείου.           

Εικ. 14. Τα πατάρια εργασίας στους βόρειους κίονες, 
από Β. (Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ.15. Τα στάδια λάξευσης συμπληρώματος 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

draft2.indd   142 6/23/15   3:21:57 PM



143

κατάστασης του τετράλιθου υπερθύρου της δυτικής θύρας58. Αξίζει να τονίσουμε ότι 
μεταξύ των επιλύσεων Κορρέ για την ενσωμάτωση των αρχαίων διασπάρτων θραυσμά-
των που είχε αποδώσει, επελέγη προς διερεύνηση η πλέον δόκιμη, δηλαδή η διάτρηση 
και εσωτερική συγκόλληση με ράβδους τιτανίου. Πέραν των δυσχερειών στην διαμόρ-
φωση του φορέα από τιτάνιο που είχε προτείνει ο Καθηγητής Μ. Κορρές59, σημαντικό 
ρόλο στην επιλογή αυτή έπαιξε και η απαίτηση για την εφαρμογή μιας από της βασικό-
τερες αναστηλωτικές αρχές, της αποκατάστασης της αυτοτέλειας των επιμέρους λίθων 
του υπερθύρου, δηλαδή της αρχαίας δομής του60. 

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διαμόρφωση των δύο πλινθίδων η απαιτούμενη απολά-
ξευση, μέσω ηλεκτρονικού παντογράφου (CNC), των θέσεων όπου θα ενσωματωθούν 
τα αρχαία θραύσματα  περιμετρικά των τεράστιων όγκων από νέο μάρμαρο που έχουν 
ήδη εντοπισθεί στο λατομείο Διονύσου, είναι ένα δύσκολο έργο61. Η απολάξευση προ-
γραμματίζεται να γίνει βάσει των ψηφιακών αρχείων των σαρωμένων, τρισδιάστατα 
αποδοσμένων θραυσμάτων που θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρονικό θεωρητικό σχέδιο 

58 Περιλαμβάνεται στη μελέτη των Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2013, 85-98.
59 Στη δημοσιευμένη μελέτη Κορρές 1994.         
60 Στη μελέτη του Μ. Κορρέ προτείνεται η ανάρτηση των αποδοσμένων αρχαίων θραυσμάτων από ένα σύνθετο 
φορέα ειδικών διατομών τιτανίου, που διαμορφώνεται είτε για κάθε πλινθίδα ξεχωριστά είτε και για τις τρεις 
μαζί, εκτός της ανατολικής.

Εικ.17. Ο βορειότατος κίονας του προνάου κατά 
την έναρξη των εργασιών, από Δ. 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ.16. Οι δύο βορειότεροι κίονες του προνάου πριν από 
την έναρξη της λάξευσης, από ΝΔ. 
(Φωτ.: Ρ. Χριστοδουλοπούλου).
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των πλινθίδων (εικ.18), και όχι βάσει εκμαγείων του ελλείποντος όγκου, πρακτική που 
αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά στον Παρθενώνα, σε μέλη τόσο μεγάλης κλίμακας. 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος με την επανατοποθέτηση των αποκατεστη-
μένων μελών επί του δυτικού τοίχου είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο όσον αφορά 
στην οργάνωση του εργοταξίου, εφόσον προϋποθέτει  την αναδιαρρύθμιση του χώρου 
στη δυτική πλευρά του σηκού και την αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού γε-
ρανού με έναν νέο ή τον εξωτερικό που θα μεταφερθεί εντός του μνημείου. Ο νέος 
γερανός που θα ολισθαίνει κατά μήκος του σηκού, θα μπορέσει να διαχειρισθεί τους 
έντεκα τόνων λίθους του υπερθύρου, αλλά συγχρόνως και τους λίθους των υπολοίπων 
εν εξελίξει ή μελλοντικών προγραμμάτων, που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ.

7. ως επίλογος

Τα νέα προγράμματα όμως, εκτός από τον θεωρητικό προβληματισμό και τις με-
λέτες στο γραφείο, προϋποθέτουν τις ικανότητες, την επίπονη εργασία, αλλά κυρίως 
το «μεράκι» των μαρμαροτεχνιτών και εργατοτεχνιτών του συνεργείου Παρθενώνα. Σε 
αυτούς αφιερώνεται και αυτή η παρουσίαση. 

Εικ.18. Τρισδιάστατα 
μοντέλα των αρχαίων 
θραυσμάτων των δύο 
μεσαίων πλινθίδων 
του υπερθύρου 
(Απόσπασμα σχεδίου: 
Μελέτη Λαμπρινού – 
Παπαβασιλείου 2013, 
92 − 3D σάρωση: 
Ά. Βαλάνη). 

61 Η δυσκολία έγκειται στην αντιστροφή της συνήθους διαδικασίας συμπλήρωσης των αρχαίων αρχιτεκτο-
νικών μελών. Εδώ, ένα νέο μέλος συμπληρώνεται με αρχαία τμήματα στα άκρα του, που πρέπει να ακολου-
θήσουν απολύτως τις περασιές των πλευρών του κεντρικού όγκου. Η λάξευση θα γίνει μέσω ανάθεσης σε 
εξωτερικό συνεργάτη.         
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THEORETICAl AND METHODOlOGICAl ISSUES 
ARISING fROM THE RESTORATION PROGRAMMES 

Of THE PARTHENON 

R. Christodoulopoulou, Architect Engineer, NTUA. Head of the Technical Οffice 
and Worksite for the Conservation and Restoration of the Parthenon, YSMA  

During the study and implementation of the current restoration programmes 
of the Parthenon, unforeseen practical but also theoretical issues arise invariably, 
causing great concern and often necessitating the reconsideration of basic theoretical 
principles. 

In progress of the disassembly and lowering of the architectural members of 
the west side corners, delicate handling and great experience were required, due to 
the poor preservation of some of certain members, their dense structure and great 
size or their precious sculptural decoration. The restoration of these members on 
the ground required drilling in great length, restoration of their original geometry 
and their reconstruction by means of successive joinings. Many members are restored 
in situ, as the west side second from the north column capital the poor condition of 
which was impossible to anticipate. After exploring all possible solutions, including 
even its replacement by a new member, it was decided that it should be retained on 
the monument, by reinforcement with internal titanium bars after rearranging the 
eastern ancient fragment.

The principle of avoiding as far as possible the disassembly of undisturbed 
monument parts predetermined the minimal extent of the intervention towards the 
restoration of the inner, backing wall of the tympanum of the west pediment. Directly 
associated with the inside of the west side is the programme of the restoration of the 
west pteron ceiling for which a decision is pending regarding the use of the coffer slabs 
made out of new marble by Orlandos, which constitute evidence of the restoration 
history of the monument. 

The question of whether the dismantled members of the west side and the 
members that remain in place should be filled or not was reconsidered on the occasion 
of the filling of the horizontal and raking cornice blocks. This question was re-examined 
not for reasons of stability of the members themselves but for didactic purposes and 
for the morphological integrity of the whole. A similar issue is the setting or not 
of an orthostate, constructed entirely out of new marble, in order to complete the 
architectural form of the tympanum. 

The reconstruction of the north wall of the cella also requires that the interior 
damaged front be completely filled with new material. Thus, the possibility is 
explored of showing the ancient material in certain parts of the cella wall, which will 
be determined by the structural analysis study. The reconstruction of the orthostate 
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is already underway with the setting of the restored members, while there is also 
provision for is the construction of other members of new marble, mainly for the 
inside course of the orthostate.

A challenge regarding marble sculpting crafting is the final chiseling by hand of 
the flutes, on the supplements of the north side restored columns as well as of the two 
northernmost columns of the pronaos, in the context of the restoration of the original 
constructional form. 

A case of recursion to reliable methods of reconstruction is this of the two middle 
blocks of the four-block lintel of the west doorway. This is the first phase of the 
restoration of the west cella wall, a very demanding project in terms of the worksite 
organization. 
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Εικ. 1.Τα Προπύλαια από δυτικά (Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης, 2012).

Εικ. 2. Τα Προπύλαια περί το 1450. Δυτική πρόσοψη (Μελέτη – Σχεδίαση: Τ. Τανούλας, 1990).
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ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 
 

Δ. Μιχαλοπούλου,  Πολιτικός Μηχανικός, Technische Hochschule Darmstadt. 
Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου και Εργοταξίου Συντήρησης 

και Αναστήλωσης των Προπυλαίων, ΥΣΜΑ

 
Η σημερινή εικόνα της μνημειακής εισόδου στον ιερό χώρο της Ακρόπολης 

(εικ.1) είναι αποτέλεσμα αλλεπάλληλων οικοδομικών φάσεων αλλά και αναστηλωτι-
κών επεμβάσεων. Η φθορά του χρόνου αλλά και ο ανθρωπογενής παράγοντας έβαλαν 
τη σφραγίδα τους στο μνημείο και διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση διατήρησής 
του. Ιδιαίτερες επιπτώσεις στο κτήριο είχαν τόσο η έκρηξη πυρίτιδας το 1640 και οι 
κανονιοβολισμοί κατά την επίθεση του Μοροζίνι το 1687 όσο και οι αλλεπάλληλες 
προσθήκες και μετατροπές προσκτισμάτων και αμυντικών εγκαταστάσεων.

Το 1458, όταν οι Φράγκοι παραδίδουν την Ακρόπολη στους Τούρκους, τα Προ-
πύλαια ήταν διαρρυθμισμένα σε κατοικία των Δουκών της Αθήνας (εικ. 2)1. Τα επι-
κτίσματα, τα οποία προστέθηκαν στην αρχαία κατασκευή από τοιχοποιία με μάρμαρα 
σε δεύτερη χρήση, οπτοπλίνθους και ασβεστοκονίαμα, επιβάρυναν το δομικό ιστό του 
αρχαίου κτηρίου με τρόπο απρόβλεπτο − λόγω του διαφορετικού δομικού συστήμα-
τος− και ανομοιόμορφο, λόγω της κατανομής των χώρων. Οι αποκλίσεις των τοίχων 
της Πινακοθήκης, εξ αιτίας των πλευρικών ωθήσεων που άσκησε η εγκατάσταση της 
θολωτής κατασκευής2 του ορόφου στο ισόδομο σύστημα της εν ξηρώ κατασκευής των 
τοίχων, υπολογισμένων να μεταφέρουν θλιπτικά φορτία μέσω του δεσμού τριβής, λόγω 
των τέλειων επαφών και των συνδέσμων, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

 Η ανωτέρω μορφή των Προπυλαίων διατηρήθηκε έως το 1640, οπότε ένας κε-
ραυνός προκάλεσε την ανατίναξη αποθηκευμένης πυρίτιδας και κατέστρεψε το ανατο-
λικό τμήμα της οροφής της δυτικής αίθουσας και πιθανότατα τμήμα της οροφής και 
του θριγκού της ανατολικής στοάς, όμως οι τοίχοι και το δυτικό τμήμα του μνημείου 
καθώς και ο υπερκείμενος μεσαιωνικός όροφος, που είχε οικοδομηθεί από τους Φλω-
ρεντίνους Acciauoli τον 15ο αιώνα,  διατηρήθηκαν στη θέση τους. 

Μεταξύ του 1700 και του 1738 οι Τούρκοι κατεδαφίζουν τα λείψανα του φλωρε-
ντινού ορόφου της οροφής της δυτικής αίθουσας, τα κιονόκρανα των ιωνικών κιόνων, 
το αέτωμα και τον θριγκό της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου, προκειμένου 
να εγκαταστήσουν θολωτή κατασκευή για την τοποθέτηση πυροβολαρχίας στα δια-
στήματα της δυτικής κιονοστοιχίας. Λίγο πριν από το 1800 οι Τούρκοι αφαιρούν τα 
ετοιμόρροπα κιονόκρανα των τεσσάρων μεσαίων κιόνων της δυτικής πρόσοψης του 

1 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 29-33.          
2 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 28-31. Τανούλας 1997, 292-3.
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κεντρικού κτηρίου για να ενισχύσουν τη θολωτή κατασκευή, με στόχο την τοποθέτηση 
των ισχυρότερων κανονιών που είχε παραγγείλει ο σουλτάνος Σελίμ.

Το 1834, ένα χρόνο μετά την απομάκρυνση της τούρκικης φρουράς από την Ακρό-
πολη, αρχίζει η ανασκαφική έρευνα στα Προπύλαια, ενώ την ίδια χρονιά ανακύπτει 
επίσημα το ζήτημα της συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης, με αναστηλώσεις 
των κλασικών μνημείων ως αναπόσπαστο μέρος της κρατικής μέριμνας, από τον αρ-
χιτέκτονα Leo von Klenze3, επικεφαλής της Οικοδομικής Υπηρεσίας του Βασιλείου 
της Βαυαρίας. Οι προτάσεις του Klenze θα υιοθετηθούν από την Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία και, κυρίως μετά το 1837, από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και θα 
αποτελέσουν την κατευθυντήρια γραμμή σε ολόκληρη την οθωνική περίοδο. Τα έργα 
περιορίζονται στην Ακρόπολη και τα μνημεία αναστηλώνονται κατά τρόπο εμπειρικό, 
σύμφωνα με τις τότε τεχνικές γνώσεις και δυνατότητες καθώς και με το επιστημονικό 
επίπεδο της εποχής. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Klenze για ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης 
του βράχου της Ακρόπολης και των μνημείων της, κατεδαφίζονται όλα τα προσκτί-
σματα και επικτίσματα του μνημείου. Από τις κατεδαφίσεις ανακτώνται πολλά αρχιτε-
κτονικά μέλη του μνημείου που ήσαν ενταγμένα στις μεταγενέστερες προσθήκες, ενώ 
πραγματοποιούνται και μικρής έκτασης σωστικές επεμβάσεις. 

Μεταξύ 1835 και 1836 οι Πιττάκης και Ραγκαβής4 επαναφέρουν τμήμα του ανα-
τολικού άκρου του νότιου τοίχου και των ανώτερων σπονδύλων του νοτιοανατολικού 
κίονα του κεντρικού κτηρίου5, ενώ το 1854 ο Πιττάκης συμπληρώνει με νέο υλικό, 
προερχόμενο από τις κατεδαφίσεις των μεταγενεστέρων προσκτισμάτων στην Ακρό-
πολη, τα κενά που είχε δημιουργήσει στο βάθρο της Πινακοθήκης6, στην πρόσοψη 
του πώρινου ποδίου, η αποσάθρωση του εξωτερικού τμήματος των περισσοτέρων λι-
θοπλίνθων. Έτσι, η σημερινή πρόσοψη του ποδίου αποτελεί μια επένδυση της αρχαίας 
θεμελίωσης του δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας, με αποτέλεσμα την αλλοίωση 
της αυθεντικής μορφής του βάθρου. Μεταξύ 1860 και 1870 τοποθετούνται από τον 
Πιττάκη μεταλλικές στεφάνες στους δύο ανώτερους και στον κατώτατο σπόνδυλο του 
νοτιοδυτικού κίονα της δυτικής πρόσοψης7, με στόχο τη συγκράτηση των συνανηκό-
ντων θραυσμάτων στη θέση τους.

Παρά τις προαναφερθείσες σωστικές επεμβάσεις το μνημείο παρέμεινε από το 
1835 έως το 1909 σε κατάσταση ερειπίου, εκτεθειμένο σε τυχηματικές δράσεις και 
παράγοντες φθοράς, έχοντας μειωμένη την ακαμψία του από την απώλεια του θριγκού, 
των δοκών και των μαρμάρινων φατνωματικών πλακών − που παρήχαν μία, μερική 
έστω, μέσω τριβής, διαφραγματική λειτουργία στην ανατολική στοά και στη δυτική 
αίθουσα − και  από τις σοβαρές δομικές βλάβες μεμονωμένων αρχιτεκτονικών μελών 
(θραύσεις, ρηγματώσεις, απώλεια μάζας από πρόσκρουση βλημάτων) καθώς και από 

3 Μαλλούχου-Tufano 1998, 17-9.           
4 Μαλλούχου-Tufano 1998, 27-30. 
5 Κορρές 1995, 475. Tανούλας − Ιωαννίδου 2002, 21-2.             
6 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 34. Κορρές 1995, 466-71. Μαλλούχου-Tufano 1998, 35-6.
7 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 34.         
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τις μετατοπίσεις σπονδύλων. Όμως, η κανονικότητα της κάτοψης του μνημείου, με 
την περίπου συμμετρική ως προς τον άξονα Ανατολής-Δύσης διάταξη των φερόντων 
στοιχείων, και επομένως τη σχετικά ομαλή κατανομή ακαμψίας, που συντελούν σε μία 
καλή αντισεισμική συμπεριφορά της ανωδομής, βοήθησε ώστε να μην υπάρξει μεγάλη 
καταστροφή λόγω της φθοράς των φερόντων στοιχείων (εικ. 3, 4).

Η δομική άμυνα λοιπόν του μνημείου στηριζόταν αφ’ ενός στην ακαμψία της ανω-
δομής, με τη διασταύρωση τοίχων μεγάλου μήκους και ικανού πάχους, με τους μηχανι-
σμούς απόσβεσης των μετακινήσεων με καλή επαφή των λιθοπλίνθων, και ισχυρές πα-
ραστάδες, σε συνδυασμό με τους σιδερένιους συνδέσμους, που προσδίδουν λόγω της 
ολκιμότητας του σιδήρου μία σχετική πλαστικότητα στο μνημείο, και αφ’ ετέρου στην 
πρακτικά συμπαγή θεμελίωση επάνω στον βράχο, που αποτελεί κύρια αντισεισμική 
απαίτηση (εικ. 5). Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο θεμελίωσης υπάρχουν ανισοσταθμίες, 
όχι όμως επαρκώς ή με λεπτομέρεια αποτυπωμένες.

Η μεγάλη αναστηλωτική επέμβαση ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα από τον 
νομομηχανικό Νικόλαο Μπαλάνο8. Η ανεύρεση πολλών μελών της ανωδομής της ανα-
τολικής στοάς από τους Καββαδία, Μπαλάνο και Dörpfeld και η μελέτη του μνημείου 
οδηγούν τον Μπαλάνο να επέμβει στα Προπύλαια. Μέσα σε οκτώ χρόνια, από το 1909 
έως το 1917, ο Μπαλάνος, βασιζόμενος σε στοιχεία των μελετών των Penrose, Bohn, 
Dörpfeld και Dinsmoor9, καθώς και σε προφορικές παρατηρήσεις των δύο τελευταίων, 
επικεντρώνεται στην αναστήλωση τμήματος της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου10. 
Ταυτόχρονα με την επιδιωκόμενη μορφολογική αποκατάσταση της όψης της ανατο-
λικής στοάς, ο αναστηλωτής επιχειρεί να εκπληρώσει και τις δομικές απαιτήσεις της 
επέμβασης. Για την αύξηση της ακαμψίας, την ενίσχυση της αντοχής και της ευστάθει-
ας της ευάλωτης, ελεύθερα ιστάμενης, ανατολικής κιονοστοιχίας αποκαθιστά την ευ-
στάθεια των κιόνων, με την επαναφορά τους στην κατακόρυφο και την ανατοποθέτηση 
του θριγκού (εικ. 6). 

Δυστυχώς, μεγάλο μέρος του οφέλους της επέμβασης αυτής αναιρέθηκε με την 
πάροδο του χρόνου, λόγω των αστοχιών του υλικού που προκλήθηκαν από τη διά-
βρωση των συνδέσμων και των οπλισμών εξαιτίας της χρήσης κοινού σιδήρου στις 
εργασίες11. 

Η επόμενη αναστηλωτική επέμβαση επιχειρείται από τον Α. Ορλάνδο12 από το 
1947 έως το 1954 και στη συνέχεια από το 1957 έως το 1960 στη νότια πτέρυγα των 
Προπυλαίων, ύστερα από μελέτη των Bohn, Dörpfeld, Wood και Dinsmoοr13 της ευρύ-
τερης περιοχής και του κατακείμενου υλικού του προερχόμενου από την κατεδάφιση 
του πύργου των Acciauoli14. 

8 Μαλλούχου-Tufano 1998, 76-7.
9 Τανούλας − Ιωαννίδου 2002, 15-6.       
10 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 40-52. Μαλλούχου-Tufano 1998, 166-74. Τανούλας − Ιωαννίδου 
2002, 24-7.
11 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 341-3. Τανούλας 2002, 252. 
12 Μαλλούχου-Tufano 1998, 234-43.
13 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 127 υπος. 181.
14 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 21-5, 31-2. Τανούλας 1997, 310-2, 317-9.          
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Εικ. 3. Τα Προπύλαια από δυτικά πριν από την αναστήλωση Μπαλάνου  (Baron von Stieglitz, 1905 στο: 
Μαλλούχου-Tufano 1998, 90 εικ. 103).

Εικ. 4. Η ανατολική στοά πριν από την αναστήλωση Μπαλάνου, άποψη από Α. (Τανούλας – Ιωαννίδου 2002, 
23 εικ. 5).
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Εικ. 5. Τα Προπύλαια στους κλασικούς χρόνους, κάτοψη. 1. Ανατολική στοά. 2. Δυτική αίθουσα. 3. Βόρεια 
πτέρυγα. 4. Νότια πτέρυγα. 5. Κεντρική διάβαση (Μελέτη – Σχεδίαση: Τ. Τανούλας).

Εικ. 6. Η ανατολική στοά μετά την αναστήλωση Μπαλάνου, άποψη από Α. (Τανούλας – Ιωαννίδου 2002, 23 εικ. 6).
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Εικ. 8. Σχηματική απεικόνιση της δομικής αποκατάστασης δυτικού επιστυλίου της νότιας πτέρυγας 
(Ε. Στίκας, Ο αναστηλωτής Αναστάσιος Ορλάνδος. Στο: Orlandos 1961).

15 Τανούλας 2010, 2 (όπου συγκεντρώνεται η παλαιότερη βιβλιογραφία).
16 Orlandos 1961, 97-8. Τανούλας 2010, 2.         
17 Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 126.                    
18 Τανούλας 2010, 2. Ιωαννίδου − Παπαβασιλείου 2013, 8-9.        

Οι φλωρεντίνοι κατακτητές Acciauoli τον 15ο αιώνα αποσυναρμολόγησαν τα τρία 
κατακόρυφα στοιχεία (δύο πεσσούς και έναν κίονα) του δυτικού άκρου, τα αντίστοιχα 
τμήματα του θριγκού και το σύνολο των γείσων από τη νότια πτέρυγα και τα ενέταξαν 
στον πύργο που οικοδόμησαν επάνω στα αμετακίνητα τμήματα του μνημείου. 

Ο πύργος κατεδαφίστηκε το 1875 και τα ενταγμένα σε αυτόν αρχιτεκτονικά μέλη 
αναγνωρίσθηκαν και αποδόθηκαν στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων. Κατά την ανα-
στηλωτική επέμβαση του Ορλάνδου, από το αποσυναρμολογημένο υλικό του πύργου, 
ανατοποθετήθηκαν στην πτέρυγα μόνον τα τρία κατακόρυφα στοιχεία − ο κεντρικός 
πεσσός, ο βορειοδυτικός κίονας, η διπλή παραστάδα − και τα τέσσερα επιστύλια: δύο 
της δυτικής όψης και δύο της κιονοστοιχίας της βόρειας πλευράς, ενώ τα υπόλοιπα 
μέλη του θριγκού και των γείσων παρέμειναν ανάμεσα στα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
μέλη επί του βράχου15 (εικ. 7). Με την ανωτέρω επέμβαση βελτιώθηκε η αναγνωσιμό-
τητα της περιοχής και διαφυλάχτηκε το διάσπαρτο αρχαίο υλικό με την ανατοποθέτη-
σή του επί του μνημείου. Ταυτοχρόνως όμως έγινε προσπάθεια και για την αποκατά-
σταση του δομικού ιστού της περιοχής. 

Για την ενίσχυση της αντοχής και της ευστάθειάς της  εντάχθηκαν στο μνημείο 
τα κατακόρυφα στοιχεία και τμήμα του θριγκού, όμως ο πεσσός, εξ αιτίας των ελλει-
πόντων μελών του θριγκού, παρέμεινε ελεύθερος και ασύνδετος με την κιονοστοιχία. 
Η διαφοροποίηση της επέμβασης αυτής από εκείνην του Μπαλάνου έγκειται αφ’ ενός 
στα υλικά αναστήλωσης, που δεν προκάλεσαν μηχανικές βλάβες στα αναστηλωμένα 
τμήματα και κατ’ επέκταση στις περιβάλλουσες περιοχές του μνημείου, αφ’ ετέρου στη 
μέθοδο αποκατάστασης των μεμονωμένων μελών για την ενίσχυση της αντοχής τους.

Η καινοτομία στην τεχνική της αποκατάστασης των οριζόντιων δομικών στοι-
χείων, των λίθων του επιστυλίου, ήταν η προσπάθεια της εφαρμογής της μεθόδου 
της προέντασης στα καμπτόμενα μέλη, σύμφωνα με άρθρο των Στίκα και Ορλάνδου16 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η σχηματική απεικόνιση της μεθοδολογίας της δομι-
κής αποκατάστασης του θραυσμένου επιστυλίου (εικ. 8). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, 
η κατασκευή των συνδέσμων από ορείχαλκο και η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα για 
οπλισμό. Ο Ορλάνδος διαπιστώνοντας το 194317, 26 χρόνια μετά την επέμβαση του 
Μπαλάνου, τις βλάβες που είχε προξενήσει ο οξειδωμένος σίδηρος στις οροφές του 
κεντρικού κτηρίου, αντικαθιστά τον κοινό σίδηρο με υλικό που δεν οξειδώνεται. Έτσι, 
λοιπόν, χρησιμοποιεί συνδέσμους κατασκευασμένους από ορείχαλκο, μορφής διπλού 
ταυ και επικαλυμμένους με παχύ στρώμα μολύβδου, για τη συναρμογή αρχαίων θραυ-
σμάτων και νέων συμπληρωμάτων, ενώ για τον διαμπερή οπλισμό των συγκολλημέ-
νων τμημάτων των επιστυλίων χρησιμοποιεί ράβδο κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα18. Σήμερα, 57 χρόνια μετά, κατά την αποσυναρμολόγηση των επιστυλίων οι 
σύνδεσμοι βρέθηκαν διατηρημένοι σε πολύ καλή κατάσταση. 
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19 Παπαβασιλείου 2013, 6.

Στην αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας με την ανατοποθέτηση των μελών του 
θριγκού και των γείσων ιδιαίτερη σημασία για τη συμπεριφορά του φέροντος οργανι-
σμού έχει η κατάσταση των επιστυλίων που φέρουν τα υπερκείμενα μάρμαρα. Για την 
εξακρίβωση της πιστότητας των εργασιών αναστήλωσης των θραυσμένων επιστυλίων, 
ώστε να προσδιορισθεί η στατική λειτουργία τους, πραγματοποιήθηκε, μετά το πέρας 
της κατασκευής της γερανογέφυρας, έλεγχος στο πρώτο από βορρά επιστύλιο της δυ-
τικής όψης19.

Εικ. 7. Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων μετά την επέμβαση των Ορλάνδου και Στίκα, από Δ. 
(Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 332, εικ.56). 

Εικ. 8. Σχηματική απεικόνιση της δομικής αποκατάστασης δυτικού επιστυλίου της νότιας πτέρυγας 
(Ε. Στίκας, Ο αναστηλωτής Αναστάσιος Ορλάνδος. Στο: Orlandos 1961).
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20 Ιωαννίδου − Παπαβασιλείου 2013, 5.     

Η αποσυναρμολόγηση του πρώτου από βορρά επιστυλίου ήταν επιβεβλημένη εξ 
αιτίας της υποβαθμισμένης δομικής αντοχής του, λόγω της μερικής απώλειας έδρασης 
και της ατελούς επαφής του με τα αντιθήματα των βορείων επιστυλίων. Προκειμένου 
να επιτευχθεί η ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς του και η ανάπτυξη της δύναμης 
τριβής κατά την επαφή των μελών, έγινε συμπλήρωση του βόρειου άκρου του με νέο 
μάρμαρο. 

Επειδή από την αυτοψία διαπιστώθηκε η ανεμπόδιστη περιστροφή του περικο-
χλίου και της ενσωματωμένης ράβδου, στοιχείο που υποδηλώνει είτε την παράλειψη 
της κονίας είτε την παντελή απώλεια συνάφειας μεταξύ οπλισμού και συνδετικής κο-
νίας, η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες (ακατάλληλη κονία που 
οδήγησε στην πρόωρη ρηγμάτωση και αποσάθρωση του υλικού, μερική πλήρωση του 
διατρήματος, μη διαβροχή του διατρήματος κ.τ.λ.), το μέλος αποσυναρμολογήθηκε. 
Εξακριβώθηκε ότι η επέμβαση συνίστατο από τη διαμπερή διάτρηση διαμέτρου 35 χιλ. 
κατά τον διαμήκη άξονα του επιστυλίου και την τοποθέτηση χωρίς κονία ράβδου από 
ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 25 χιλ., χωρίς σπείρωμα και περικόχλια στα δύο άκρα 
του, για τη σύσφιξή του. Σίγουρα η εφαρμοσθείσα μέθοδος απέχει αυτής της προέντα-
σης, όμως η μέθοδος σύνδεσης των συγκολλημένων θραυσμάτων των επιστυλίων είναι 
σίγουρα πρωτοποριακή, σε σχέση με την τεχνική αποκατάστασης της επέμβασης του 
Μπαλάνου20. 

Εικ. 9. Μελέτη συμπλήρωσης της αναστήλωσης στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων. Δυτική πρόσοψη, δυτική πλευρά. 
Με σκούρο χρώμα σημειώνονται ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη που δεν είχαν τοποθετηθεί στο μνημείο και με λευκό 
τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη  (Μελέτη – Σχεδίαση: Τ. Τανούλας).
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21 Ιωαννίδου − Παπαβασιλείου 2013.
22 Ζάμπας 1994.          
23 Τανούλας 2010, 3.

Σήμερα, στα Προπύλαια υλοποιείται, μετά τη σχετική έγκριση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η «Μελέτη συμπλήρωσης της αναστήλωσης στη νότια 
πτέρυγα των Προπυλαίων», του αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα, στην οποία προβλέπεται η 
αναστήλωση των υπολοίπων μελών του θριγκού και των γείσων (εικ. 9). Εξ αιτίας 
της αύξησης των στατικών φορτίων και σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ 
«Τεχνικής έκθεσης για τη στατική επάρκεια της αναστήλωσης στη νότια πτέρυγα των 
Προπυλαίων» της πολιτικού μηχανικού Μ. Ιωαννίδου, εκπονήθηκε από τον πολιτικό 
μηχανικό Β. Παπαβασιλείου21 στατική μελέτη με υπολογισμό της απαιτούμενης φέ-
ρουσας ικανότητας των επιστυλίων για φορτία από πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις, 
με γνώμονα την αξιοποίηση του υφιστάμενου διατρήματος και την ελαχιστοποίηση του 
αριθμού των διατρημάτων στα μέλη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία στα 
έργα αποκατάστασης της Ακρόπολης22. 

Από δομικής πλευράς, με την ολοκλήρωση της παρούσας αναστήλωσης βελτιώνε-
ται η ακαμψία της περιοχής με την ανατοποθέτηση των 63 αρχιτεκτονικών μελών και 
το τμήμα του μνημείου συμπληρώνεται έως το αυθεντικό του ύψος, ώστε να έχει τη φέ-
ρουσα ικανότητα να αναλάβει το βάρος μιας στέγης σε περίπτωση αποκατάστασής της. 
Με την ένταξη των δομικών στοιχείων στην αρχική τους θέση και, κατά συνέπεια, την 
τέλεια συναρμογή μεταξύ τους για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων, όπως, επίσης, 
και με την τοποθέτηση των συνδετηρίων στοιχείων στις αρχαίες εντορμίες, αποκαθί-
στανται οι αμυντικοί μηχανισμοί της κατασκευής. Η απαίτηση της καλής αντισεισμικής 
συμπεριφοράς του μνημείου εξασφαλίζεται αφ’ ενός με τη στατική λειτουργία του κάθε 
μέλους (συνυπολογιζομένης της διαστρωμάτωσης του υλικού), αφ’ ετέρου με την ανα-
πτυσσόμενη δύναμη τριβής από τα ίδια βάρη των επιπλέον αρχιτεκτονικών μελών και 
του κλειστού συστήματος που δημιουργείται από τα αλληλοστηριζόμενα μέλη, χάρη 
στα οποία επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή των αναπτυσσόμενων θλιπτικών τά-
σεων.

Με την αναστήλωση της νότιας πτέρυγας επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της περι-
οχής με κατακείμενο αυθεντικό υλικό23. Η ανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών μελών 
στην αρχική τους θέση συμβάλλει στη διασφάλιση και καλύτερη διατήρησή τους, αφού 
τα περισσότερα από τα μέλη βρίσκονταν διάσπαρτα και κινδύνευαν από πολλούς πα-
ράγοντες, φυσικούς ή ανθρωπογενείς.

Η μελλοντική επέμβαση στα Προπύλαια θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της 
βορειοδυτικής γωνίας του κεντρικού κτηρίου (εικ.10). Οι βλάβες που παρουσιάζει η 
περιοχή αυτή, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οφείλονται στη μεγάλη έκρηξη του 1640, 
στις επιθέσεις που δέχθηκε το μνημείο από τους κανονιοβολισμούς της επίθεσης του 
Μοροζίνι το 1687, αλλά και στην παρουσία ασυνεχειών του υλικού.

Ο εκ κατασκευής γεωλογικός κομμός που διατρέχει όλη την άνω επιφάνεια του 
άβακα του κιονοκράνου κατά τη διεύθυνση Βορρά-Νότου αντιμετωπίσθηκε κατά την 
αρχαιότητα με τρείς μεταλλικούς συνδέσμους μορφής διπλού ταυ, που τοποθετήθηκαν 
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Εικ. 10. Η βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων (Φωτ.: Τ. Τανούλας, 1987).
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προληπτικά σε εντορμίες στην άνω επιφάνεια του άβακα, κάθετα προς τη διεύθυνση 
της ασυνέχειας, για την ενίσχυση της εφελκυστικής αντοχής του υλικού, δεδομένου ότι 
η ανομοιογένεια στο υλικό οδηγεί σε μικρότερη φέρουσα ικανότητα, με συνέπεια τη 
μείωση του συντελεστή ασφαλείας.

Το 1687 βλήματα από κανονιοβολισμούς της επίθεσης του Μοροζίνι πλήττουν 
τη δυτική όψη των Προπυλαίων με αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες στα ανώτερα 
τμήματα των κιόνων της βορειοδυτικής και της νοτιοδυτικής γωνίας του κεντρικού 
κτηρίου. Στον βορειοδυτικό κίονα πλήττεται το κιονόκρανο, με αποτέλεσμα την απώ-
λεια μάζας του  νοτιοδυτικού του τμήματος και του συνδέσμου που την ενίσχυε, όπως 
και οι ανώτεροι σπόνδυλοι που, επίσης, απώλεσαν τμήμα της μάζας τους. Ανάλογες 
θραύσεις υπέστη και ο νοτιοδυτικός κίονας, όμως οι δομικές του βλάβες αντιμετω-
πίσθηκαν με τη συμπλήρωση των θραυσμένων περιοχών από νέο μάρμαρο, από τον 
Ορλάνδο, μεταξύ 1947 και 1956, την εποχή που πραγματοποιούσε την αναστήλωση 
της νότιας πτέρυγας. 

Ως εκ τούτου, όχι μόνο το θραυσμένο κιονόκρανο αλλά και ο υπερκείμενος θρι-
γκός μένουν εκτεθειμένα στις τυχηματικές δράσεις, στη διάβρωση αλλά και στις αν-
θρώπινες ενέργειες. Μισόν αιώνα μετά, μεταξύ 1700 και 1738, κατεδαφίζεται από τους 
Τούρκους το αέτωμα και ο δυτικός θριγκός της δυτικής όψης. Η συνέπεια της φθοράς 
που προκαλείται από τις θραύσεις και τους καταναγκασμούς κατά την κατεδάφιση των 
μελών είναι η υποβάθμιση της αντοχής των δομικών στοιχείων της πληγείσας περιο-
χής. Οι θραύσεις − ρηγματώσεις-μετακινήσεις − που έχουν υποστεί τα μέλη λόγω των 
κρουστικών δυνάμεων, έχουν μεταβάλει την αρχική στατική τους λειτουργία.

Οι μηχανικές φθορές που παρουσιάστηκαν με την πάροδο των χρόνων εξ αιτίας 
της επίδρασης εξωγενών παραγόντων, όπως η σεισμική καταπόνηση, οι θερμοκρασι-
ακές μεταβολές αλλά και η φυσική φθορά με τη διάβρωση των υλικών, διεύρυναν τις 
υπάρχουσες ρωγμές, που είχαν σημειωθεί το 1994 στη μελέτη αποκατάστασης των 
Προπυλαίων, ενώ δημιουργήθηκαν και νέες λόγω της συνεχιζόμενης βλαπτικής δρά-
σης των οξειδωμένων στοιχείων, δηλαδή του ενισχυτικού συνδέσμου κιονοκράνου και 
του γόμφου επιστυλίου, οι οποίοι απεκαλύφθησαν μετά την απόσπαση θραύσματος 
του κιονοκράνου.

Στην εγκεκριμένη από το ΚΑΣ «Mελέτη αποκατάστασης της βορειοδυτικής γωνί-
ας του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων»24 του αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσου εντοπί-
ζονται μετατοπίσεις του κιονοκράνου ως προς τον ανώτερο σπόνδυλο όπως, επίσης, 
στους ανώτερους σπονδύλους του κίονα (εικ.11). Σοβαρές βλάβες παρατηρούνται επί-
σης στα μέλη του θριγκού και στο επίκρανο της παραστάδας του βόρειου τοίχου, με 
κατακόρυφες ρηγματώσεις και μετακινήσεις στους λίθους των επιστυλίων, τα οποία 
έχουν απολέσει τα συνδετήρια στοιχεία τους. Σύμφωνα με την έκθεση της δομικής 
παθολογίας της περιοχής, της Μ. Ιωαννίδου, επειδή η σταθερότητα της ανωτέρω περι-
οχής εξαρτάται από την κατάσταση των λίθων και των συνδέσεων του θριγκού όπως, 
επίσης, και από την κατάσταση του κιονοκράνου, επιβάλλεται η δομική αποκατάστασή 
τους.

24 Καρανάσος 2013.           
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Η μελέτη επέμβασης του Κ. Καρανάσου προβλέπει την αποσυναρμολόγηση έντε-
κα αρχιτεκτονικών μελών από τη βορειοδυτική γωνία με στόχο τη δομική τους απο-
κατάσταση καθώς και τη συντήρηση της επιφάνειάς τους. Κατά την ανατοποθέτηση θα 
ενταχθούν επιπλέον τρεις αυθεντικοί λίθοι του δυτικού άκρου του βόρειου τοίχου και 
ένας ακόμα από νέο μάρμαρο. Επίσης, προβλέπεται η ένταξη τεσσάρων αρχαίων σπον-
δύλων εκ των κατακειμένων που αναγνωρίσθηκαν και αποδόθηκαν στη δωρική κιο-
νοστοιχία της δυτικής πρόσοψης καθώς και ενός εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο που 
απαιτείται για την ανωτέρω επέμβαση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση 
του αρχαίου υλικού, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα του κτηρίου.

Η βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου, όπου διασταυρώνεται ο βόρειος 
τοίχος του κεντρικού κτηρίου με τον ανατολικό της βόρειας πτέρυγας, αποτελεί ου-
σιαστικό στοιχείο ακαμψίας της κατασκευής. Η σωστική επέμβαση αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση της σταθερότητας της περιοχής και στην ενίσχυση της φέρουσας ικα-
νότητας τόσο του κιονοκράνου όσο και των μελών του θριγκού. Η σύνδεση του κίονα, 
μέσω των μελών του θριγκού, με τους άκαμπτους στο επίπεδό τους τοίχους όπως, 
επίσης, και η τοποθέτηση νέων συνδέσμων από τιτάνιο στις αρχαίες εντορμίες θα συ-
νεισφέρουν σημαντικά στην απόκριση της κατασκευής έναντι σεισμικών δράσεων. 

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι οι σημαντικότερες μηχανικές κα-
ταπονήσεις στο δομικό ιστό των Προπυλαίων οφείλονται σε ανθρώπινες επεμβάσεις, 

Εικ. 11. Κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων, βόρεια όψη του βόρειου τοίχου μετά την ανατοποθέτηση των έντεκα 
αρχιτεκτονικών μελών της βορειοδυτικής γωνίας και των τεσσάρων λιθοπλίνθων στο δυτικό άκρο του τοίχου. Οι 
λιθόπλινθοι υποδεικνύονται με εντονότερο χρώμα. Με το λευκό χρώμα υποδεικνύεται το νέο μάρμαρο (Σχέδιο: 
Τ. Τανούλας, 1990 − Ενημέρωση σχεδίου: Κ. Καρανάσος − Ψηφιακή επεξεργασία: Μ. Τουφεκλής). 
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σε προβλήματα θεμελίωσης στη βόρεια πτέρυγα καθώς και σε τυχηματικές δράσεις. 
Συνέπεια των ανωτέρω είναι η παραμόρφωση της αρχικής γεωμετρίας τμημάτων του 
δομικού συστήματος, λόγω μετακινήσεων, θραύσεων και ρηγματώσεων των αρχιτε-
κτονικών μελών.

Οι παραμένουσες, όμως, παραμορφώσεις στη γεωμετρία τμημάτων του φορέα, 
όπως και οι ρηγματώσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη, αποτελούν περιοχές συγκέντρωσης 
παραμορφώσεων και δυνητικά σημεία εμφάνισης αστοχιών, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι 
είναι σε εξέλιξη. Μια τέτοια περιοχή ενδιαφέροντος ευρίσκεται στην Πινακοθήκη όπου 
καταγράφεται – χωρίς να έχει γίνει διεξοδική έρευνα στα θεμέλια − μετακίνηση του 
δυτικού τοίχου προς τα δυτικά και εμφανή κύρτωση στην εξωτερική του πλευρά.

Στη «Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων», τόμος 1 του 1994, των Τ. 
Τανούλα, Μ. Ιωαννίδου και Α. Μωραΐτου, στο κεφάλαιο «Δομικά προβλήματα των 
Προπυλαίων» η Μ. Ιωαννίδου περιγράφει τα προβλήματα της βόρειας πτέρυγας και 
συγκεκριμένα αναφέρει ότι  για τη στερέωσή της απομακρύνθηκε η επίχωση της θεμε-
λίωσης το 1954 και υλοποιήθηκε κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή 
αποτελείται από πλάκα τοποθετημένη στη στάθμη του αρχαίου δαπέδου. Η βόρεια και 
δυτική πλευρά της πλάκας εδράζεται σε συνεχές τοιχίο που εφάπτεται των θεμελίων 
της Πινακοθήκης, ενώ στη νότια και ανατολική πλευρά της εδράζεται σε  δύο υποστυ-
λώματα θεμελιωμένα στο βράχο και σε τοιχία.  

Μεγάλη βοήθεια στη διερεύνηση της δομικής συμπεριφοράς σε κρίσιμες περιο-
χές, όπως η ανωτέρω, προσφέρεται από την εγκατάσταση ενόργανης παρακολούθησης 
με ένα δίκτυο επιταχυνσιογράφων, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (υπεύθυνος: Ι. Καλογεράς). Στο πλαίσιο επέκτα-
σης του δικτύου έχει ήδη εγκατασταθεί ένα νέο όργανο στη βάση του δυτικού τοίχου 
της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων, επί του ασβεστολιθικού υποβάθρου. Επίσης, 
παλαιότερα είχε αναπτυχθεί στο μνημείο δίκτυο αισθητήρων οπτικών ινών, οι οποίοι 
στην παρούσα φάση είναι ανενεργοί. Ο εμπλουτισμός των μετρητικών συσκευών του 
μνημείου με την εγκατάσταση ενός επιπλέον επιταχυνσιογράφου επί του δυτικού τοί-
χου στην κορυφή του μνημείου και την ενεργοποίηση του δικτύου αισθητήρων οπτι-
κών ινών (του υπάρχοντος ή και νέου, πυκνότερου), με συνδυασμένη, σε πραγματικό 
χρόνο, μελέτη των καταγραφών, παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για 
τη συμπεριφορά συγκεκριμένων κρίσιμων περιοχών της βόρειας πτέρυγας του μνη-
μείου, σε επίπεδο θεμελίου και ανωδομής, κατά τη διάρκεια δυναμικής καταπόνησης. 
Οι πληροφορίες των μετρήσεων που αφορούν στις μετακινήσεις, στη διεύρυνση των 
αρμών, στο πεδίο παραμορφώσεων και κατ’ επέκταση στο πεδίο των τάσεων θα συμ-
βάλουν στην κατανόηση της υπάρχουσας εντατικής κατάστασης και της εξέλιξής της 
στις προαναφερόμενες κρίσιμες περιοχές25. 

Τα τμήματα που έχουν αποκατασταθεί έως τώρα και διακρίνονται για τη βελτίωση 
της ακαμψίας τους και την ενίσχυση της αντοχής και της ευστάθειάς τους είναι η ανα-
τολική στοά, το ανατολικό τμήμα της κεντρικής διάβασης, όπως και αυτό της βόρειας 

25 Καλογεράς 2009.
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στοάς της δυτικής αίθουσας (εικ. 5). Στα παραπάνω αποκατεστημένα τμήματα του 
μνημείου θα προστεθούν σύντομα δύο ακόμα περιοχές, αυτή της εν εξελίξει συμπλη-
ρωματικής αναστήλωσης στη νότια πτέρυγα όπως και αυτή της βορειοδυτικής γωνίας 
του κεντρικού κτηρίου. 

Εάν εξετάσουμε τα τμήματα του μνημείου σε επίπεδο ακαμψίας, αντοχής και στα-
θερότητας παρατηρούμε ότι η βόρεια πτέρυγα του μνημείου, συμμετρική σε διάταξη 
της νότιας πτέρυγας ως προς τον άξονα Ανατολής-Δύσης, δεν χαρακτηρίζεται για την 
καλή συμπεριφορά της σε σεισμική δράση δεδομένου ότι παρουσιάζει σοβαρά προ-
βλήματα, εξ αιτίας της υποβαθμισμένης δομικής συνοχής της περιοχής του δυτικού 
τοίχου και των τμημάτων συμβολής του βόρειου και του θυραίου τοίχου αντίστοιχα 
καθώς και των προβλημάτων θεμελίωσης. 

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα από την Υπηρεσία Συντή-
ρησης Μνημείων Ακρόπολης στο κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων, σύμφωνα με τη 
μελέτη αποκαταστάσεως της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου υπό των Τ. Τανούλα, 
Μ. Ιωαννίδου είχαν κατ’ ουσίαν κίνητρο σωστικό και απέβλεπαν στη θεραπεία και 
την άρση των προβλημάτων που προξενήθηκαν από τις αναστηλώσεις των αρχών του 
εικοστού αιώνα, κυρίως στην ανωδομή του κεντρικού κτηρίου και στο νότιο τοίχο της 
ανατολικής του στοάς (εικ. 12). Στο ανωτέρω χρονικό πλαίσιο υλοποιήθηκε η μελέτη 
του Κ. Καρανάσου που αφορούσε στην αναδιάταξη λίθων της ανωδομής του νότιου 
τοίχου του κεντρικού κτηρίου26. Ωστόσο οι σημερινές δυνατότητες παρακολούθησης 
και μελέτης της δομικής συμπεριφοράς του μνημείου θα πρέπει να μας οδηγήσουν 
στην κατεύθυνση της μελέτης του συνόλου του κτηρίου ως ενιαίου φορέα. Στο πλαίσιο 
αυτό οι επεμβάσεις στα επιμέρους τμήματά του θα πρέπει να εντάσσονται σε μία ενιαία 
αντιμετώπιση του μνημείου από δομική άποψη καθώς στην αντίθετη περίπτωση σω-
ρευτικά, οι τοπικές αυτές ενισχύσεις ακαμψίας ενδέχεται να οδηγήσουν μελλοντικά σε 
ανεπιθύμητη ασυμμετρία απόκρισης του μνημείου σε σεισμό.

Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει μια συνολική εικόνα του δομικού συστήματος 
του φορέα. Προϋπόθεση για την αξιολόγηση των εκάστοτε προτεινόμενων επεμβάσε-
ων από στατική άποψη είναι η ύπαρξη λεπτομερούς μελέτης δομικής παθολογίας που 
σε συνδυασμό με τη μελέτη αρχαιολογικής-ιστορικής τεκμηρίωσης και αρχιτεκτονικής 
αποτύπωσης θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων επεμβάσεων και προσ-
διορισμού της προτεραιότητάς τους. 

Τέλος, σημαντικό και απαραίτητο μέρος κάθε αναστηλωτικού προγράμματος 
είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μεθόδων, τεχνικών και υλικών  που 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς της αναστήλωσης 
σε τυχηματικές δράσεις και σε παράγοντες φθοράς, φυσικούς και ανθρωπογενείς. Η 
ανάπτυξη νέων επιστημονικών μη καταστρεπτικών μεθόδων και της αντίστοιχης τε-
χνολογίας, παρέχουν μεγάλη βοήθεια στην περαιτέρω παρακολούθηση της μηχανικής 
συμπεριφοράς των φυσικών λίθων, με εφαρμογές στη συντήρηση και αποκατάσταση 

26 Καρανάσος 2007.    
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των μνημείων, όπως η τυχόν αλλαγή τάσεων εξ αιτίας της διάδοσης-εξέλιξης υπαρχό-
ντων ρωγμών ή τα φαινόμενα τριβής τάσεων στα αποκατεστημένα μέλη, με στόχο την 
έγκαιρη προειδοποίηση πριν εμφανισθούν οι μακροσκοπικές συνέπειες στην εξωτε-
ρική επιφάνεια. Με τις ανωτέρω πληροφορίες αποτιμάται η φέρουσα ικανότητα του 
δομικού στοιχείου όπως επίσης η τρωτότητά του.
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THE RESTORATION WORKS AT PROPYlAIA

D. Michalopoulou, Civil Engineer, Technische Hochschule Darmstadt. 
Head of the Technical Office and Worksite for the Conservation and Restoration

 of the Propylaia, YSMA
  

The current state of the monumental gateway to the sacred site of the Acropolis as 
well as the structural problems of the NW corner of the Propylaia’s central edifice are 
attributed to the explosion, due to lightning strike, of the gunpowder stored in the 
building’s western hall in 1640; to cannonades that struck the monument’s western 
façade; and to human interventions, involving successive conversions of auxiliary 
buildings and defensive installations.
The area of the building’s NW corner has remained intact since antiquity. The cracks 
observed and structural damage sustained by the capital of the NW column necessitate 
the restoration of the area, given that the entablature’s overlying marble blocks are 
founded on this cracked section. Structural damage and shifts are also observed on 
the entablature’s stone blocks, as well as on the pilaster’s impost. It is very likely that 
these problems are due to displacements of the column’s capital and upper drums in 
combination with the poor quality and aging of the material.
The rescue intervention aims at restoring the NW corner’s stability and at enhancing 
the supporting ability of the column capital and of the entablature’s blocks. The use 
of new titanium clamps in the place of the ancient missing ones will restore the anti-
earthquake protection of the area.
Moreover, the integration of four of the decumbent ancient column drums, which 
have been identified and attributed to the Doric colonnade of the western façade, 
has been scheduled, along with the placement of one more drum which will be 
entirely made of new marble and is deemed indispensable for the aforementioned 
intervention. Thereby, the preservation of the ancient material is safeguarded and the 
edifice’s legibility is improved.
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Εικ. 1. Δυτική ζωφόρος του Παρθενώνα, Λίθος IX, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού 
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης − Ψηφιακή επεξεργασία: Ε. Παπακωνσταντίνου, 2004).
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Δρ. Ε. Αγγελακοπούλου, Χημικός Mηχανικός. Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου 

για τη Συντήρηση της Επιφάνειας των Mνημείων της Ακρόπολης, ΥΣΜΑ

 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, καλημέρα σας. Στην παρουσίαση που θα ακολουθή-

σει θα ήθελα να αναφερθώ στα ερευνητικά θέματα συντήρησης, τα οποία αναπτύχθη-
καν και ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2000-2013. Την περίοδο 2000 έως 2010 Προϊ-
σταμένη του τομέα συντήρησης ήταν η Ε. Παπακωνσταντίνου, χημικός μηχανικός, ενώ 
η ομιλούσα είναι Προϊσταμένη από το 2011 έως σήμερα. 

Για να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν τα ερευνητικά θέματα που θα σας 
παρουσιάσω υπήρξε συνεργασία της ΥΣΜΑ και του Τομέα Συντήρησης με πλήθος 
ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Αθηνών, το 
Πανεπιστήμιο της Πίζας, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος 
Ορμύλια, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Βρετανικό Μουσείο κ.ά. Ταυ-
τόχρονα, υπήρξαν και συνεργασίες με μεμονωμένους διακεκριμένους επιστήμονες. Σ’ 
αυτούς συγκαταλέγονται ο Καθηγητής μεταλλουργίας Γ. Βαρουφάκης, ο οποίος έχει 
αναπτύξει εκτεταμένη έρευνα για τα μεταλλικά συνδετήρια στοιχεία στα μνημεία της 
Ακρόπολης, τόσο της κλασικής εποχής όσο και της αναστήλωσης Μπαλάνου, και, βέ-
βαια, ο λέκτορας G. Verri, ο οποίος αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη του Τεχνικού 
Γραφείου Συντήρησης στα θέματα της αποκάλυψης της πολυχρωμίας. 

Το πρώτο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ο καθαρισμός 
με σύστημα λέιζερ της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα. Ήδη από το 2002, στην 5η 
Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, είχε παρουσι-
αστεί μια εκτενής μελέτη του αείμνηστου Καθηγητή Θ. Σκουλικίδη στην οποία, αφού 
αποτίμησε όλες τις μεθόδους καθαρισμού, κατέληξε ότι η πιο ασφαλής μέθοδος για 
τη δυτική ζωφόρο είναι αυτή του συστήματος λέιζερ. Για την ανάπτυξη κατάλληλου 
συστήματος λέιζερ πραγματοποιήθηκε μια ερευνητική συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ της Κρήτης, με στόχο τον ασφαλή και αποτε-
λεσματικό καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου, δηλαδή την απομάκρυνση όλων των ανε-
πιθύμητων επιφανειακών φθορών, προκειμένου να αναδειχθεί η καλλιτεχνική και αι-
σθητική της αξία. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι επιφανειακές φθορές που έπρεπε να 
αφαιρεθούν ήταν χαλαρές επικαθίσεις, ομοιόμορφες συμπαγείς κρούστες και μαύρες 
κρούστες με ανακρυσταλλώσεις. Ταυτόχρονα όμως, στην επιφάνεια του πεντελικού 
μαρμάρου υπήρχαν και έγχρωμα επιφανειακά στρώματα που έπρεπε να διασφαλιστεί 
ο διατήρησή τους κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, όπως η πορτοκαλο-κάστανη πά-
τινα (επιδερμίδα) του πεντελικού μαρμάρου, τα επιστρώματα λευκού χρώματος που 
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συναντώνται πολλές φορές πάνω από την πορτοκαλο-κάστανη πάτινα, ακόμη και ίχνη 
χρώματος. Το σύστημα λέιζερ το οποίο επιλέχθηκε να εφαρμοστεί είναι ένα σύστημα 
μικτής ακτινοβολίας, στο υπεριώδες και στο υπέρυθρο (Q-switched Nd:YAG μικτής 
ακτινοβολίας, 1064nm και 355nm). Για το συγκεκριμένο σύστημα προσδιορίστηκαν 
ακριβώς τα κατώφλια ενέργειας και η πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ, ανάλογα με την 
περιοχή που έπρεπε να καθαριστεί. Το σύστημα λέιζερ εφαρμόστηκε σε ολόκληρη τη 
δυτική ζωφόρο του Παρθενώνα την περίοδο 2002-2005 με άριστα αποτελέσματα (εικ. 
1)1. (Ομάδα εργασίας: Ε. Παπακωνσταντίνου, Χρ. Βλασσοπούλου, Α. Πάνου, Κ. Φρα-
ντζικινάκη, Κ. Βασιλειάδης,  Γ. Μαράκης, Θ. Δίτσα, Π. Πουλή). 

Δεδομένης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του λέιζερ στη δυτική ζωφό-
ρο, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί και στη φατνωματική οροφή της πρόστασης των Κο-
ρών του Ερεχθείου. Στην περίπτωση της φατνωματικής οροφής, το υπόστρωμα είναι 
ίδιο (πεντελικό μάρμαρο) και τα προβλήματα ανάλογα με αυτά της δυτικής ζωφόρου. 
Χρησιμοποιήθηκε έτσι ανάλογο σύστημα λέιζερ, με κάποιες διαφοροποιήσεις ωστόσο 
στην πυκνότητα ενέργειας, γιατί υπήρχαν διαφοροποιήσεις στις φθορές που έπρεπε να 
απομακρυνθούν. Τα αποτελέσματα του καθαρισμού ήταν άριστα. Στη φωτογραφία της 
καθαρισμένης πλέον φατνωματικής οροφής φαίνονται καθαρά και τα τρία φατνώματα, 
τα οποία σκοπίμως δεν έχουν καθαριστεί, προκειμένου να αποτελέσουν πεδίο πιθανής 
μελλοντικής μελέτης 2.  Η εφαρμογή του λέιζερ πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2008-
2010 με ομάδα εργασίας τους: Γ. Φραντζή, Δ. Γαρμπή, Α. Μαριδάκη, Ε. Παπακωνστα-
ντίνου, Π. Πουλή και Γ. Τότου. 

Το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα που θα ήθελα να παρουσιάσω αφορά τη με-
λέτη της βιοδιάβρωσης και την επιλογή των βιοκτόνων. Φαντάζομαι ότι όσοι επισκε-
φθήκατε τα μνημεία χθες είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και να παρατηρή-
σετε ότι η βιολογική διάβρωση είναι αρκετά εκτεταμένη στα μνημεία της Ακρόπολης, 
όπως φαίνεται π.χ. στον βόρειο τοίχο του Ερεχθείου, όπου υπάρχει η χαρακτηριστική 
επιλιθική κρούστα. Για την αντιμετώπιση της βιοδιάβρωσης υπήρξε συνεργασία του 
Τομέα Συντήρησης με το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, με επιστημονικά υπεύθυνη την 
Καθηγήτρια Α. Καραγκούνη. Το πρώτο στάδιο της έρευνας ήταν να ταυτοποιηθούν 
οι μικροοργανισμοί των χαρακτηριστικών τύπων βιολογικής φθοράς που απαντώνται 
στα μνημεία της Ακρόπολης. Ενδεικτικά, θα ήθελα να σας αναφέρω την επιλιθική βι-
ολογική μαύρη κρούστα, η οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια του μαρμάρου, και 
την χασμοενδολιθική μικροβιακή αποικία, η οποία αναπτύσσεται σε αποκολλήσεις, 
αποφλοιώσεις, μικρορρηγματώσεις, στο εσωτερικό κενών, και είναι βλαπτική για το 
μάρμαρο γιατί προκαλεί αποκόλληση τμημάτων του αυθεντικού υλικού. Αφού ολο-
κληρώθηκε το πρώτο στάδιο, δηλαδή ο χαρακτηρισμός των μικροοργανισμών των 
χαρακτηριστικών βιολογικών φθορών, έγινε η επιλογή έντεκα (11) βιοκτόνων που 

1 Πάνου – Φραντζικινάκη  2002, 517-28. Pouli et al. 2003, 333-40. Marakis et al. 2003, 83-91. Frantzikinaki 
et al.  2004, 801-7. Frantzikinaki et al. 2005, 97-104.       
2 Φραντζή κ.ά. 2013. Φωτογραφίες της φατνωματικής οροφής πριν και μετά τον καθαρισμό: βλ. ομιλία Β. 
Ελευθερίου, εικ. 17-8.
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κυκλοφορούν στο εμπόριο και ακολούθησε η αποτίμησή τους. Η αποτίμηση πραγματο-
ποιήθηκε αρχικά σε εργαστηριακό επίπεδο, όπου τέθηκαν τα κριτήρια που έπρεπε να 
πληρούνται. Τα κριτήρια ήταν να μην προκαλούν ανεπιθύμητες μηχανικές, χημικές και 
αισθητικές αλλοιώσεις στο αυθεντικό μάρμαρο και να είναι ασφαλή για τον χρήστη και 
το περιβάλλον. Έτσι, μετρήθηκε το pH του υλικού και η τοξικότητά του, η αλλοίωση 
στο χρώμα του μαρμάρου, η απώλεια υλικού, κ.τ.λ. Στη συνέχεια, τα βιοκτόνα εφαρ-
μόστηκαν σε πιλοτικές εφαρμογές και αποτιμήθηκε η συμπεριφορά τους σε πιλοτική 
κλίμακα (εικ. 2), με στόχο την αναστολή του βιολογικού φορτίου για τουλάχιστον δύο 
χρόνια. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου γινόταν δειγματοληψία και αποτίμηση 
του βιολογικού φορτίου in vitro, περιοδικά, σε διάστημα δύο χρόνων. Από τα έντεκα 
βιοκτόνα τα τρία είχαν την καλύτερη συμπεριφορά σε όλες τις παραμέτρους που είχαν 
τεθεί αρχικά. Πρόκειται για τα  Algophase, Architectural D2 και το Preventol R803. Η 
ΥΣΜΑ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα τρία αυτά βιοκτόνα σε επιλεγμένες περιοχές 
των μνημείων με έντονο βιολογικό φορτίο και να μην κάνει εκτεταμένη εφαρμογή τους 
σε όλες τις επιφάνειες.  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την περίοδο 2003-2010 και η 
ομάδα εργασίας της ΥΣΜΑ αποτελούνταν από τους Σ. Παπιδά, Δ. Γαρμπή και Ε. Πα-
πακωνσταντίνου, ενώ από την πλευρά του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ συμμετείχαν 
οι Α. Καραγκούνη, Σ. Κατσίφας, Α. Σαββίδης και Γ. Κανίνη. 

Το τρίτο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, αφορά σε 
υδραυλικά κονιάματα για τη συγκόλληση των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών που 
ανήκουν σε ναούς της αρχαϊκής περιόδου. Τα συγκεκριμένα μέλη τα διαχειρίζεται το 
Τεχνικό Γραφείο Διασπάρτων της ΥΣΜΑ, το οποίο ανέλαβε να συντονίσει ένα ερευ-
νητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο Συντήρησης της ΥΣΜΑ και 
με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιστημονικά υπεύθυνη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, για 
τον σχεδιασμό των κονιαμάτων, ήταν η Καθηγήτρια Ν. Μαραβελάκη. Το Πολυτεχνείο 
Κρήτης ξεκίνησε την ερευνητική εργασία με τη μελέτη των χαρακτηριστικών του  πει-
ραϊκού ακτίτη λίθου, που ήταν το δομικό υλικό των συνανηκόντων θραυσμάτων προς 
συγκόλληση, και έπειτα σχεδίασε τα κονιάματα συγκόλλησης. Ως συνδετική ύλη στην 
παρασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιήθηκε είτε μίξη υδρασβέστου-μετακαολίνη 
είτε υδραυλικός ασβέστης ή  μίξη υδρασβέστου-τσιμέντου. Τα αδρανή σε όλες τις συν-

3 Magkouta et al. 2005, 103-7. Papida et al. 2010, 74-9. Tsakiroglou et al. 2010. Τσακίρογλου  κ.ά. 2010, 
386-7. Γαρμπής κ.ά. 2010. Lamprinou et al. 2013, 371-8.        

Εικ. 2. Πιλοτική εφαρμογή των βιοκτόνων σε αρχιτε-
κτονικό μέλος κατακείμενο στον περιβάλλοντα χώρο 
της Ακρόπολης (Φωτ.: Σ. Παπιδά, 2006).
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θέσεις ήταν ανθρακικής φύσης, κοκκομετρίας 0,063 μm-250 μm, ενώ προστέθηκε και 
μικρό ποσοστό νανοτιτανίας (3% κ.β. επί του συνολικού ξηρού κονιάματος). Η απο-
τίμηση των κονιαμάτων έγινε αφενός σε επίπεδο υλικού, δηλαδή στα ίδια τα κονιάμα-
τα, και αφετέρου σε επίπεδο τριπλέτας, δηλαδή σε σύστημα πωρολίθου-κονιάματος-
πωρολίθου τα οποία συγκολλούνταν με το κονίαμα συγκόλλησης. Για την αποτίμηση 
της συγκόλλησης πραγματοποιήθηκαν δοκιμές συνάφειας στο σύστημα της τριπλέτας 
με δοκιμή άμεσου εφελκυσμού και δοκιμή της κάμψης τεσσάρων σημείων. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας έδειξαν σε γενικές γραμμές ότι τα κονιάματα υδραυλικού ασβέ-
στη και τα κονιάματα υδρασβέστου-μετακαολίνη είχαν πολύ καλή συμπεριφορά και, 
επιπλέον, ότι η προσθήκη νανοτιτανίας επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις που λαμβά-
νουν χώρα στη μάζα των κονιαμάτων − τόσο τις υδραυλικές, δηλαδή την ενυδάτωση 
των υδραυλικών φάσεων, όσο και την ενανθράκωση της υδρασβέστου. Σε φωτογραφί-
ες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (εικ. 3) παρατηρείται ότι το κονίαμα που δεν περιέχει 
νανοτιτανία παρουσιάζει αρκετούς εξαγωνικούς κρυστάλλους οι οποίοι αντιστοιχούν 
σε κρυστάλλους της υδρασβέστου που δεν έχει αντιδράσει με τον μετακαολίνη. Στην  
περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε νανοτιτανία δεν παρουσιάζονται οι εξαγωνικοί κρύ-
σταλλοι της υδρασβέστου, διότι όλη η ποσότητα έχει δεσμευτεί από τον μετακαολίνη 
και έχουν σχηματιστεί τα προϊόντα της ενυδάτωσης, δηλαδή οι υδραυλικές φάσεις. 
Η προσθήκη της νανοτιτανίας, εκτός από το ότι επιτάχυνε τις χημικές αντιδράσεις, 
αύξησε και την τελική μηχανική αντοχή. Έτσι, παρατηρείται ότι στην περίπτωση του 
κονιάματος με νανοτιτανία υπάρχει αύξηση της αντοχής σε θλίψη, της τάξεως του 15% 
περίπου στους τρεις μήνες. Ταυτόχρονα, βελτίωσε και τις αντοχές που μετρήθηκαν 
από το τεστ συνάφειας, δηλαδή πραγματοποιήθηκε καλύτερη συγκόλληση των θραυ-
σμάτων. Το Τεχνικό Γραφείο Συντήρησης της ΥΣΜΑ χρησιμοποίησε τις συνθέσεις που 
παρουσίασαν την καλύτερη συμπεριφορά σε εργαστηριακό επίπεδο, πραγματοποίησε 
πιλοτικές εφαρμογές στο εργοτάξιο και τελικά επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το κονί-
αμα με υδράσβεστο-μετακαολίνη-νανοτιτανία για τις συγκολλήσεις των συνανηκόντων 
πώρινων θραυσμάτων των αρχαϊκών μνημείων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010, είναι 
σε εξέλιξη, και έως σήμερα  έχουν συγκολληθεί 77 θραύσματα (εικ. 4)4.  Η ομάδα 
εργασίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελείται από τους Π. Μαραβελάκη, Ζ. Αγιου-
τάντη, Ε. Λιονάκη, Χ. Καπριδάκη, Α. Βεργανελάκη, Μ. Σταυρουλάκη, Β. Περδικάτση 

4 Maravelaki et al. 2011. Maravelaki et al. 2012. Μαραβελάκη κ.ά. 2012, 170. Maravelaki-Kalaitzaki et al. 
2012. Maravelaki-Kalaitzaki et al. 2013, 33-41. 

Εικ. 3. Εικόνες ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου (SEM) των κονια-
μάτων συγκόλλησης για τα πώρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη (α) της σύνθε-
σης υδρασβέστου/μετακαολίνη και 
(β) της σύνθεσης υδρασβέστου/
μετακαολίνη/νανοτιτανίας μετά  
από ένα χρόνο ωρίμανσης 
(Φωτ.: Π. Μαραβελάκη, 2011).
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Εικ. 4. Συγκόλληση πώρινου αρχιτεκτονικού μέλους με το κονίαμα υδρασβέστου/μετακαολίνη/νανοτιτανίας 
(Φωτ.: Α. Μαριδάκη, 2013). 

και Ν. Καλλίθρακα, ενώ από την πλευρά της ΥΣΜΑ συμμετείχαν στις εργασίες οι Ε. 
Σιουμπάρα, Ε. Αγγελακοπούλου, Ε. Φραγκιαδάκη, Γ. Φραντζή, Λ. Ζαχαρόπουλος και 
Κ. Τσιριντουλάκης. 

Το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την ΥΣΜΑ και είναι σε 
εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός κονιαμάτων αποκατάστασης για τα μνημεία της Ακρόπο-
λης. Τα κονιάματα εφαρμόζονται για τη σφράγιση λεπτών ρωγμών και αρμών και για 
την πλήρωση μεγάλων κενών, π.χ. σε εντορμίες. Μέχρι τώρα χρησιμοποιείται για τη 
σφράγιση κονίαμα μίξης υδρασβέστου-λευκού τσιμέντου και για την πλήρωση κονία-
μα μίξης λευκού τσιμέντου-ποζολάνης. Αρχικά τέθηκαν κάποια κριτήρια σχεδιασμού, 
όπως η διασφάλιση της αντιστρεψιμότητας, η μη πρόκληση βλαβών στο αυθεντικό 
υλικό και η συμβατότητα με το φθαρμένο πεντελικό μάρμαρο. Πιο συγκεκριμένα, όσον 
αφορά στα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του κονιάματος, θεωρήθηκε ότι το κονί-
αμα θα παρουσιάζει ικανοποιητική συμπεριφορά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις 
επεμβάσεις, εάν η αντοχή του σε θλίψη είναι της τάξης 6 με 10 MPa, η κάμψη του είναι 
μεγαλύτερη από 1,2 MPa και το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας μικρότερο από 12000 
MPa και όσο το δυνατόν μικρότερο, έτσι ώστε να είναι ένα υλικό αρκετά ελαστικό 
και να μπορεί να απορροφά μικροπαραμορφώσεις και μικροκραδασμούς. Επίσης, το 
πορώδες του πρέπει να είναι περίπου 30%, έτσι ώστε να μην προκαλεί προβλήματα 
υγρομετρικά στο αυθεντικό μάρμαρο που θα είναι σε γειτνίαση. Σχεδιάστηκαν συνο-
λικά επτά συνθέσεις υδραυλικών κονιαμάτων με υδραυλικό ασβέστη και υδράσβεστο-
μετακαολίνη και στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα μηχανικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτη-
ριστικά μικροδομής και το μέτρο ελαστικότητας με τη συσκευή των υπερήχων. Όλα τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά σε αντίστοιχο πίνακα5, το οποίο εκτίθεται 
στη διπλανή αίθουσα. Εγώ απλώς θα ήθελα να αναφέρω τα τελικά αποτελέσματα της 

5 Βλ. και πίνακα υπ’ αριθ. Γ 11 της Ε. Αγγελακοπούλου και του Τομέα Συντήρησης της ΥΣΜΑ.   
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αντοχής σε θλίψη. Για τα κονιάματα σφράγισης το κονίαμα που χρησιμοποιείται ήδη 
παρουσιάζει πολύ χαμηλή αντοχή 3,6 MPa, ενώ φαίνεται ότι τα κριτήρια της αντοχής 
σε θλίψη τα πληρούν τα κονιάματα υδραυλικού ασβέστη, με τελική αντοχή 8,7 MPa, 
και υδρασβέστου-μετακαολίνη, με αντοχή ~8 MPa. Όσον αφορά το κονίαμα πλήρω-
σης, το κονίαμα με λευκό τσιμέντο και ποζολάνη παρουσιάζει πολύ υψηλή αντοχή, 32 
MPa στους 12 μήνες, ενώ τα κονιάματα του υδραυλικού ασβέστη και υδρασβέστου-
μετακαολίνη πληρούν τα κριτήρια που είχαν τεθεί αρχικά από τον σχεδιασμό. Έτσι, 
το Τεχνικό Γραφείο Συντήρησης έχει προβεί σε πιλοτικές εφαρμογές μικρής έκτασης 
(εικ. 5). Τα αποτελέσματα έως τώρα κρίνονται ικανοποιητικά και στο επόμενο χρονικό 
διάστημα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε αλλαγή των συνθέσεων στις επεμ-
βάσεις συντήρησης της Ακρόπολης. Η συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε το 2011 και ο 
σχεδιασμός των κονιαμάτων πραγματοποιήθηκε από την ομιλούσα6. Η  παρασκευή και 
η αποτίμηση των κονιαμάτων πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Τομέα Συντή-
ρησης της ΥΣΜΑ στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης 
του ΥΠΠΟΑ, στο εργαστήριο κονιαμάτων της Διεύθυνσης Έρευνας & Ποιότητας της 
τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και στο εργαστήριο της Επιστήμης και Τεχνικής των 
Υλικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Το τελευταίο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η τεχνική 
διερεύνηση του ζωγραφικού διακόσμου των μνημείων. Στα μνημεία της Ακρόπολης 
παρατηρούνται ίχνη διακόσμου και χρώματος, ενώ, πολλές φορές, κάτω από τις μαύ-
ρες κρούστες διασώζονται πολύ σημαντικές πληροφορίες, όπως π.χ. στην περίπτωση 
ενός δυτικού γείσου του Παρθενώνα, όπου κάτω από τη μαύρη κρούστα έχουν δια-
σωθεί περιοχές διακοσμημένες με έντονο μπλε και κόκκινο χρώμα. Ο πρώτος στόχος 
του προγράμματος είναι να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τον διάκοσμο σε σημεία 
που δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. Μία χρήσιμη μέθοδος γι’ αυτό είναι η 
απεικονιστική μέθοδος της επαγόμενης φωταύγειας στην υπέρυθρη περιοχή, προκα-
λούμενης από ορατή πηγή (VIL, Visible Induced Luminescence), η οποία ανιχνεύει και 
καταγράφει σε φωτογραφία περιοχές όπου έχει χρησιμοποιηθεί το αιγυπτιακό μπλε ως 
χρωστική, εμφανίζοντάς τις με πολύ έντονο λευκό χρώμα. Εφαρμόστηκε στη φατνω-
ματική οροφή του Ερεχθείου και αποκάλυψε ότι στο φόντο του ιωνικού κυματίου, το 
οποίο κοσμούσε τα φατνώματα της οροφής, είχε χρησιμοποιηθεί αιγυπτιακό μπλε7. Η 
μέθοδος VIL χρησιμοποιήθηκε επίσης με επιτυχία στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνα, 
όπου αποκάλυψε τη χρήση του αιγυπτιακού μπλε στη χλαμύδα του ιππέα της μορφής 
17 και στα περιγράμματα των ματιών του αλόγου του. Το έργο ξεκίνησε το 2009 και 
είναι σε εξέλιξη. Η  ομάδα εργασίας του Ερεχθείου αποτελείται από τους  Γ. Φραντζή, 
Α. Μαριδάκη, Δ. Γαρμπή και Ε. Παπακωνσταντίνου και η ομάδα εργασίας της δυτικής 
ζωφόρου του Παρθενώνα από τους Α. Πάνου, Κ. Φραντζικινάκη, Γ. Φραντζή και Ε. 
Παπακωνσταντίνου.

Το τελευταίο μέλος στο οποίο έγινε διερεύνηση του ζωγραφικού διακόσμου είναι 
η βορειοδυτική επαετίδα σίμη του Παρθενώνα, που αντιστοιχεί στη βορειοδυτική γω-

6 Αγγελακοπούλου 2013α.
7 Φραντζή 2011.       
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Εικ. 5. Πιλοτική εφαρμογή κονιαμάτων σφράγι-
σης. Σύνθεση Α1: κονίαμα υδραυλικού ασβέστη 
με ασβεστολιθικά αδρανή. Σύνθεση Β1: κονίαμα 
υδρασβέστου/μετακαολίνη με ασβεστολιθικά  
αδρανή  (Φωτ.: Κ. Φραντζικινάκη, 2013).

Εικ. 6. Βορειοδυτική επαετίδα σίμη του Παρθενώνα, άποψη από Δ. (Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2012).

νία του  και έχει προσαρτημένη στη βόρεια όψη της μια λεοντοκεφαλή (εικ. 6). Στη 
λεοντοκεφαλή χρησιμοποιήσαμε μια άλλη τεχνική απεικόνισης, αυτή του έγχρωμου 
ορατού φθορισμού που προκαλείται από υπεριώδη πηγή διέγερσης (UVF, Ultraviol
et fluorescence), προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη χαρτογράφηση της λεοντοκε-
φαλής και να προσδιοριστούν περιοχές ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω περιοχές χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης με μη καταστροφικό έλεγχο, με μικροδειγματοληψία και με 
την εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών. Στη λεοντοκεφαλή της βορειοδυτικής επαετίδος 
σίμης καταγράφηκαν περιοχές που παρουσιάζουν έντονο φθορισμό, είτε κόκκινο είτε 
κιτρινο-πορτοκαλί, και υπήρξαν και περιοχές μαύρης κρούστας με φθορίζοντα όρια 
χρυσίζουσας απόχρωσης περιμετρικά της κρούστας. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε 
ποια υλικά προκαλούν τους συγκεκριμένους φθορισμούς αλλά έχουν ληφθεί μικρο-
δείγματα, τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθούν σε εργαστηριακές 
αναλύσεις για τον χαρακτηρισμό τους. 

Στη δυτική όψη της βορειοδυτικής επαετίδος σίμης γνωρίζουμε από έγχρωμη 
αναπαράσταση8 (εικ. 7) ότι στο καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα υπήρχε διακόσμηση με 

8 Ορλάνδος 1977.
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εναλλασσόμενα ανθέμια και λωτούς, ενώ το καμπύλο τμήμα διακοσμούνταν με λέσβιο 
κυμάτιο. Στην περιοχή του λέσβιου κυματίου παρατηρείται ακόμα και σήμερα τμή-
μα των καρδιόσχημων σχημάτων, ο υπογραμμός, καθώς και ίχνη από τις χρωστικές, 
όπως η κόκκινη χρωστική που χρησιμοποιούνταν για το διπλό περίγραμμα των καρ-
διόσχημων. Χρησιμοποιώντας την τεχνική VIL στο λέσβιο κυμάτιο της βορειοδυτικής 
επαετίδος σίμης δεν τεκμηριώθηκε η ύπαρξη αιγυπτιακού μπλε, δεδομένου ότι δεν 
καταγράφηκε περιοχή με έντονη φωταύγεια. Στην περίπτωση όμως της ανάλογης επα-
ετίδος σίμης της νοτιοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα διακρίνεται έντονη φωταύγεια 
σε διασπορά στην περιοχή του φόντου της διακόσμησης (εικ. 8), που αντιστοιχεί στη 
χρήση αιγυπτιακού μπλε και συνάδει με τη βιβλιογραφία 9. 

Από την άλλη πλευρά, στο καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα με γυμνό μάτι δεν παρα-
τηρείται σχεδόν τίποτα από τον διάκοσμο, εκτός από κάποιες αμυδρές λαξεύσεις. Με 
τη χρήση του VIL αποκαλύφθηκε όλος ο διάκοσμος των εναλλασσόμενων ανθεμίων 
και λωτών (εικ. 9). Με προσεκτική παρατήρηση, στην περίπτωση του ανθεμίου έχου-
με πλήρη ταύτιση της απεικόνισης VIL με εκείνη της εικόνας 7, αλλά στην περίπτω-
ση του λωτού δεν συνέβη το ίδιο, διότι αναφέρεται ότι αποτελείται από πέντε ισχνά 
φύλλα, ενώ στο VIL παρουσιάζεται να αποτελείται από τρία φύλλα μεσαίου πάχους. 
Επίσης, έχει όντως δύο αντίρροπους έλικες απ’ όπου εκφύεται ο λωτός, αλλά λείπει 
το τριγωνικό φυλλάριο το οποίο αναφέρεται στην αναπαράσταση10. Τα παραπάνω απο-
τελέσματα αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα, ενώ σε επόμενο χρονικό διά-
στημα θα πραγματοποιηθεί η αρχαιολογική τεκμηρίωση του μέλους από αρχαιολόγο 
της ΥΣΜΑ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα της τεχνικής μελέτης με 
τα αντίστοιχα της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης. Το έργο ξεκίνησε το 2012 και είναι σε 
εξέλιξη. Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθούν αντιπροσωπευτικά μέλη του θριγκού 
του Παρθενώνα αλλά και των άλλων μνημείων της Ακρόπολης. Η ομάδα εργασίας του 
Παρθενώνα αποτελείται από τους Ε. Αγγελακοπούλου, Α. Πάνου, Ι. Κοτσιφάκο, Γ. 
Φραντζή, Τ. Σουβλάκη και Α. Μουτσάτσου.

Φτάνοντας στο τέλος της παρουσίασης,  θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για 
τη βοήθεια και τη συνεργασία τους τη Β. Κασελούρη, την Ε. Παπακωνσταντίνου, τις 
υπεύθυνες των συνεργείων συντήρησης Α. Πάνου, Κ. Φραντζικινάκη, Γ. Φραντζή και 
Α. Τσιμερέκη και κυρίως όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στον Τομέα Συντή-
ρησης, για το πάθος, την αγάπη και την αφοσίωση που δείχνουν στην εργασία τους 
καθιστώντας δυνατά όλα όσα σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

9 Penrose 1973. Ορλάνδος 1977.    
10 Αγγελακοπούλου 2013β.
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Εικ. 8. Νοτιοδυτική επαετίδα σίμη 
του Παρθενώνα, άποψη από Δ.
Καμπύλο τμήμα διακοσμημένο με 
λέσβιο κυμάτιο. Εικόνες VIL. 
Ανίχνευση αιγυπτιακού μπλε 
στο φόντο του λέσβιου κυματίου 
(Φωτ.: G. Verri, 2013). 

Εικ. 9. Βορειοδυτική επαετίδα σίμη, άποψη από Δ. Καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα. Εικόνα VIL.  Απεικόνιση του 
διακόσμου (Γ. Φραντζή − Ψηφιακή επεξεργασία: Ε. Αγγελακοπούλου, 2012). 

Εικ. 7. Βορειοδυτική επαετίδα σίμη 
του Παρθενώνα: έγχρωμη αναπαρά-
σταση της διακόσμησής της 
(Σχέδιο: Α.Κ. Ορλάνδος, 1977). 
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της φατνωματικής οροφής της πρόστασης των Κορών του Ερεχθείου. Στο: Μπούρας, Χ. – Ελευθερίου, Β. 
(επιμ.), 2013. Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη. Α. Επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης 2000-2012: Τα 
ολοκληρωμένα προγράμματα, κεφ. 7.3. Cd Rom. Αθήνα: ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ.
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CONSERVATION INTERVENTIONS ON THE SURfACE Of THE 
ACROPOlIS MONUMENTS - CONSERVATION RESEARCH ISSUES

E. Aggelakopoulou, Chemical Engineer, Ph.D, NTUA. 
Head of the Surface Conservation Project of the Acropolis Monuments, YSMA

  

In the period 2000-2012 surface conservation work was performed on the Parthenon, 
the Propylaia, the Erechtheion and the Temple of Athena Nike. Systematic conservation 
interventions made on the Acropolis monuments pertain to surface consolidation, 
surface cleaning, restoration mortars and grouting. At the same time, documentation 
research issues emerged as well as research issues pertaining to the selection, design 
and implementation of appropriate materials and conservation interventions. 
For the development of a safe method for marble surface cleaning from air pollutants, 
a research study was conducted on the comparative evaluation of different methods of 
cleaning (microblasting, gypsum inversion, absorptive poultices, laser), which resulted 
in the proposal for the implementation of a laser system. The laser was designed and 
developed by IESL-FORTH and it was used on the west frieze of the Parthenon and on 
the coffered ceiling of the Caryatids Porch of the Erechtheion. 
For the biodeterioration control there was a collaborative research with the Department 
of Biology of the University of Athens, the outcome of which was the identification of the 
characteristic types of micro-organisms responsible for the erosion on the monuments of 
the Acropolis. The effectiveness of various biocide materials was evaluated and the most 
suitable ones were proposed. The approval of the application of biocides is underway.
The need to design appropriate joining mortars for piecing together the scattered 
adjoining sandstone architectural members of the archaic buildings of the Acropolis 
arose within the context of the Project for the Scattered Architectural Members of the 
Acropolis Restoration Service (YSMA). For the mortar design, a research programme 
was carried out in collaboration with the Technical University of Crete, which resulted 
in the application of a joining mortar containing lime, metakaolin, calcareous aggregates 
and nano-titania. So far, 77 adjoining fragments have been joined together. 
In the context of the continuous improvement of the materials used in conservation 
interventions, compositions of restoration mortars (for sealing and filling) based on 
lime, hydraulic lime, metakaolin, white cement and calcareous or quartz aggregates were 
designed and subjected to physico-mechanical evaluation. This work is in progress.
The technical investigation of the polychromy of the monuments was also a research 
issue and has been conducted so far in the coffered ceiling of the Erechtheion and 
on selected members of the Parthenon. This goal was achieved by modern imaging 
techniques which were applied in combination with non-destructive techniques in situ 
and with analytical techniques in the laboratory.
In the context of the documentation of the original material, the characterization of 
historical mortars from the south wall of the Acropolis, the south wing and the Justinian 
cistern of the Propylaia was performed (Department of Chemical Engineering, NTUA). 
Research issues prioritized for future study are the surface consolidation of Pentelic 
marble and sandstone as well as the surface protection of Pentelic marble. 
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ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕωΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 

 
Μ. Κορρές, Αρχιτέκτων Mηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ. Μέλος της ΕΣΜΑ

1. Φυσικό Υπόβαθρο

Για τον βράχο της Ακροπόλεως, την δομή και την γεωλογική ιστορία του έχουν 
διατυπωθεί παλαιότερα διάφορες θεωρίες1. Όπως όλα δείχνουν, ο Βράχος2 αποτελεί 
αυτόχθονα σχηματισμό, κατάλοιπο ενός ευρύτερου στρώματος με εξ αρχής εντόνως 
κυμαινόμενο πάχος3, άλλα διατηρούμενα μέρη του οποίου είναι οι βράχοι των δυτικών 
λόφων, ο Λυκαβηττός κ.τ.λ. 

Η διάβρωση και αποσάθρωση του ασβεστολιθικού πετρώματος συντελέσθηκε με 
όλους τους δυνατούς τρόπους: 
α) σε κάθε επιφάνεια εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα (δράση υετού, θερμοκρασιακών 
μηχανικών καταπονήσεων, ακόμη και ανέμου), 
β) σε κάθε εσωτερική επιφάνεια κατεισδύσεως υετού (καρστισμός κατά μήκος διακλά-
σεων), με μέγιστα αποτελέσματα στις επιφάνειες επαφής με τον υποκείμενο σχιστόλιθο 
(κυμαινόμενες μεταξύ +108 και +112, αλλά και στην οριζόντια στάθμη ~ +127, η 
οποία ως εκ τούτου πρέπει να αντιστοιχεί σε πάλαι ποτέ υπόγειο ορίζοντα ή μάλλον 
ακτογραμμή.
γ) σε κάθε πρανές εκτεθέν παλαιότερα σε θαλάσσια ή λιμναία κύματα.

Στην παρούσα μορφή του ο Βράχος διελαύνεται από μικρορρωγμές, τοπικά ρήγ-
ματα ερμητικώς κλειστά, εκτενέστερα ρήγματα συνοδευόμενα ή μη από μετακίνηση, 
πληρωμένα ή μη με ασβεστοαργιλικό ίζημα και τέλος από λίαν εκτενή ρήγματα  με 
ικανό άνοιγμα, συνοδευόμενα από έντονη μετακίνηση4. Όλες αυτές οι ασυνέχειες, αφ’ 
ενός αποτελούν τις διόδους κατεισδύσεως των υδάτων έως το υποκείμενο σχιστολιθι-
κό υπόβαθρο, αφ’ ετέρου προδιαγράφουν τις πιθανές περιοχές αποκόλλησης ή πτώσης 
βραχοτεμαχών5 .  

2. Γενική  περιγραφή των τειχών (σχέδιο, φάσεις, δομή)

2.1.  Τα τείχη της Ακροπόλεως προφανώς συμμορφώνονται προς τον Βράχο (εικ. 
1), αλλά πάντως με διαφορετικό τρόπο στα βόρεια και νότια, όχι άσχετο προς τα δια-
φορετικά μορφικά χαρακτηριστικά αυτού, αλλά και τις αντιστοίχως διαφορετικές ιστο-

1 Lepsius 1891 και τα σχετικά με το αυτό θέμα κείμενα: Lepsius 1893α, Lepsius 1893β.
Παπανικολάου – Μπάση – Κράνης – Δανάμος 2004, 816-25.      
2 Ανδρονόπουλος – Κούκης 1976.
3 Ό.π., σ. 14-15 και 39.        
4 Ό.π., Γεωλογικός Χάρτης, κλ. 1:500 και Γεωλογικές τομές, κλ. 1:500.   
5 Ό.π. σ. 30-31 και 35.
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Εικ. 2. Νότιο τείχος. Άνω: θέσεις σχεδιαστικών τομών (βλ. εικ. 6). Κάτω, μεταγενέστερες αντηρίδες: Θέσεις, 
αρίθμηση και αδρή διάκριση φάσεων (Σχέδιο: Μ. Κορρές).

ρικές συνθήκες ενός εκάστου. Ως έχουν σήμερα, τα τείχη ανήκουν στον 5ο αιώνα π.Χ., 
αντικαθιστούν εκείνα της μυκηναϊκής εποχής και σε μεγάλο βαθμό έχουν υποστεί σχε-
τικά όψιμες επισκευές, οι οποίες στην νότια και την ανατολική πλευρά είναι τόσο εκτε-
ταμένες, ώστε να νομίζει ο θεατής ότι αυτά είναι μεσαιωνικά ή νεώτερα και όχι αρχαία. 
Τούτο είναι ανακριβές, στο βαθμό που οι εν λόγω επεμβάσεις απλώς περιορίζονται σε 
εξωτερικές, σχετικώς μικρού πάχους επενδύσεις, ενώ πίσω τους η κύρια μάζα της κα-
τασκευής, έχουσα πολύ μεγαλύτερο πάχος, είναι αρχαία. Αυτό φάνηκε καλύτερα κατά 
τη διάρκεια των μεγάλων ανασκαφών των ετών 1888-1890, οι οποίες σχεδόν παντού 
απεκάλυψαν μεγάλα τμήματα της αθέατης έσω πλευράς των τειχών. Τότε απεκαλύφθη-
σαν και τα επίσης αφανή τμήματα των μυκηναϊκής εποχής και κυκλώπειας κατασκευής 
τειχών, τα οποία επίσης σημειώθηκαν από τον Kawerau στα σχέδια της ανασκαφής. 
Αργότερα (1960), ο Ιακωβίδης συμπλήρωσε την τεκμηρίωση με αξιόλογα άλλα λείψα-
να του εξωτερικού ίχνους του μυκηναϊκού τείχους, σωζόμενα σε διάφορες θέσεις στην 
βόρεια οφρύ του Βράχου, λίγο πιο έξω από την κλασικής εποχής λιθοδομή. 

Σε αναφορές σχετικές με τα κλασικής εποχής τείχη χρησιμοποιούνται τα γενικά 
ονόματα Βόρειο τείχος ή Θεμιστόκλειο (για την ορθότητα της ονομασίας βλ. παρακά-
τω), Νότιο τείχος ή Κιμώνειο, Ανατολικό τείχος (ή ανατολικό σκέλος του Κιμωνείου) 
και Δυτικό τείχος. Το τελευταίο όνομα είναι άνευ αντικειμένου για την κλασική εποχή, 
δεδομένου ότι το συγκρότημα των Προπυλαίων ως σχεδιάσθηκε θα κατελάμβανε όλη 
την δυτική πλευρά του Βράχου, είναι όμως εύλογο για τους προγενέστερους χρόνους, 
δεδομένης της αντίστοιχης μυκηναϊκής κατασκευής (που μέγα μέρος της σώζεται).

2.2.  Η κατάσταση του τείχους είναι αντιληπτή σε αδρές γραμμές ακόμη και μό-
νον με απλή παρατήρηση: οι εξωτερικές επενδύσεις καλύπτουν σχεδόν το μεγαλύτερο 
μέρος της κατασκευής και όσο δεν καλύπτεται περιέχει μικρότερα μάλλον τμήματα 
αρχαίας λιθοδομής με διατηρούμενη εξωτερική επιφάνεια και πολύ μεγαλύτερα με 
ανακατασκευασμένη εξωτερική επιφάνεια, ενώ σε κάποιες θέσεις το τείχος, σε όλο 
το πάχος του, είναι προϊόν ανακατασκευής. Άλλο οικείο σε όλους γνώρισμα είναι οι 
αντιστηρικτικές κατασκευές6. 

- Στο Βόρειο τείχος δύο θωρακοειδείς αντηρίδες  και μια πυργοειδής.
- Στο Ανατολικό τείχος ένας ύστερος τετράγωνος πύργος και τέσσερεις πεσσόσχη-

μες αντηρίδες. 
- Στο Νότιο τείχος (εικ. 2, κάτω) οκτώ πεσσόσχημες αντηρίδες, τρεις θωρακόσχη-

μες και μία τειχοειδής. Οι πεσσόσχημες αντηρίδες είναι κτισμένες επί το πλείστον με 
περίπου ακέραιους αρχαίους λίθους ποικίλης προελεύσεως, ενώ στις πολύ μεταγενέ-
στερες τοιχοειδείς αντηρίδες (1753 κ.εξ., κατά μαρτυρία του N. Revett) έχουν χρησι-
μοποιηθεί λίθοι προερχόμενοι από τον συστηματικό τεμαχισμό αρχιτεκτονικών μελών 
του Παρθενώνος αλλά και των Προπυλαίων.

6H παλαιότερη ακριβής μετρητική τεκμηρίωση των αντηρίδων και των συναφών κατασκευών περιέχεται σε 
σχέδιο των Κλεάνθη και Schaubert  (1832).  Κορρές – Παπαγεωργίου-Βενετάς 2010, εικ. 3.4.1.
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Εικ. 1. Κάτοψη της Ακροπόλεως με ένδειξη των τειχών και της σχετικής ονοματολογίας (Σχέδιο: Μ. Κορρές).

Εικ. 2. Νότιο τείχος. Άνω: θέσεις σχεδιαστικών τομών (βλ. εικ. 6). Κάτω, μεταγενέστερες αντηρίδες: Θέσεις, 
αρίθμηση και αδρή διάκριση φάσεων (Σχέδιο: Μ. Κορρές).
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Tο Βόρειο τείχος, κτισμένο στο χείλος του κρημνού, ακολουθεί μια λίαν τεθλα-
σμένη πολυγωνική γραμμή, αποτελούμενη από 23 ευθύγραμμα τμήματα. Tο μήκος του 
είναι 300 μ. ενώ η ευθεία απόσταση των άκρων του είναι 270 μ. 

Οι εξωτερικές επισκευές σε όλη σχεδόν την έκτασή του, χρονολογούμενες επί το 
πλείστον στον 18ο αιώνα, αποκρύπτουν σε πολλές θέσεις την αρχαία δομή, η αναγνώ-
ριση της οποίας απαιτεί κοπιώδη παρατήρηση ή και μικρές διερευνητικές τομές στις 
νεώτερες επενδύσεις, όπου αυτές το επιτρέπουν. 

2.3.  To Βόρειο τείχος αναλύεται στα τμήματα α-ε, (από A προς Δ) (εικ. 1), ενώ 
ένα μικρότατο τμήμα ζ ανήκει στο δυτικό τείχος. 

Εξ αυτών τα τμήματα δ και ε συμπλέκονται με το «Βορειοδυτικό κτήριο», το ζ με 
την Πινακοθήκη, ενώ τα θεμέλια του Αρρηφορίου, ως πολύ μεταγενέστερα του τεί-
χους, δεν συμπλέκονται με τη δομή του τείχους. Tα τμήματα αναλύονται και αυτά σε 
υποτμήματα: γ1, γ2, … γ4, δ1, δ2, … δ6, ε1, ε1*, ε1**, ε2, ε3, ε4 (εικ. 3). 

Το Τμήμα α (του οποίου το ανατολικό άκρον έχει καταστραφεί) περιέχει: πρώτον, 
πανύψηλους ορθοστάτες, οι οποίοι δεν είναι άλλο από (τουλάχιστον 16) κιονόκρανα 
του Αρχαίου Ναού – τοποθετημένα με την άνω επιφάνεια προς τα έξω – δεύτερον, κοι-
νούς λίθους των τοίχων του τελευταίου, τρίτον: μερικούς νέους λίθους. 

Το Τμήμα β περιέχει τους σπονδύλους του πρώτου μαρμάρινου Παρθενώνος7, αλλά 
και μέγα πλήθος λίθων της κρηπίδος του (μάρμαρα και ροδόχρωοι ασβεστόλιθοι). 

Το Τμήμα γ (εικ. 4) περιέχει αφ’ ενός λίθους της κρηπίδος και δύο σπονδύλους 
του Προπαρθενώνος, αφ’ ετέρου πλήθος λίθων των τοίχων και κάποια αντιθήματα των 
επιστυλίων του Αρχαίου Ναού. 

Το Τμήμα δ (εικ. 3-4) περιέχει το γνωστό συντεταγμένο σύνολο του θριγκού του 
Αρχαίου Ναού (δ6), αλλά και αναλαξευμένα τμήματα κιόνων του (σπόνδυλοι, κιονό-
κρανα), ανάμεικτα με λίθους των τοίχων του και με νέους λίθους. 

Το Τμήμα ε (εικ. 3) περιέχει επί το πλείστον νέους λίθους, αλλά και σποραδικά 
λίθους αρχαϊκών κτισμάτων συμπεριλαμβανομένων και σπονδύλων κιόνων. 

Τα στάδια κατασκευής του ε παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνον επειδή 
περιέχουν πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά και επειδή αυτές απορρέουν από την σχεδόν 
ταυτόχρονη ετοιμασία των θεμελίων του «Βορειοδυτικού» λεγομένου κτηρίου, του οποί-
ου τότε άρχισε να αποκρυσταλλώνεται το τελικό σχέδιο. Το αινιγματικό αυτό κτήριο 
έχει απασχολήσει την έρευνα από την εποχή της Μεγάλης Ανασκαφής και οι προτει-
νόμενες ερμηνείες ποικίλλουν8. Ο γράφων υποστηρίζει τον συγκερασμό της ερμηνείας 
του κτηρίου ως λατρευτικού παραρτήματος  των υποκάτω αυτού ιερών των σπηλαίων9 

7 Tschira 1940, 242-64.       
8 Kατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες: Xαλκοθήκη (Lolling 1868, 344, σημ. 1. Dörpfeld 1886, 
333. Penrose 1887, 269. Harrison 1888, 120), Iερόν Πανδίωνος (Harrison 1890), κτήριο διοικητικής χρήσεως 
(Stevens 1936, 69). Σε διάφορες αναπαραστάσεις εμφανίζεται ως αποτελούμενο από δύο άνισου πλάτους και 
μήκους δωμάτια (Stevens 1958, 7), ενίοτε με προστώον (Bundgaard 1957, εικ. 41. Hellström 1988, εικ. 10, 
βάσει του σχετικού θεμελίου).
9 Linfert 1978, 27 (Eξάρτημα των ιερών Aπόλλωνος Yποακραίου και Διός).
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Εικ. 3. Βόρειο τείχος, δυτικό μέρος του τμήματος δ και τμήμα ε. Δομικές φάσεις και εμπλοκή με το «Βορειοδυτικό 
κτήριο» (Σχέδιο: Μ. Κορρές).

Εικ. 4. Βόρειο τείχος, δυτικό μέρος του τμήματος γ και ανατολικό μέρος του τμήματος δ (Σχέδιο: Μ. Κορρές).
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Εικ. 5. Νότιο τείχος, δομικές φάσεις (Σχέδιο: Μ. Κορρές). 

με την ερμηνεία του ως εστιατορίου10. Αν και έμεινε ημιτελές11, τα διαθέσιμα στοιχεία 
επιτρέπουν μια λίαν ικανοποιητική προσέγγιση της μορφής που θα αποκτούσε. 

2.4.  Σε γενικές γραμμές το Βόρειο τείχος, πλην της μνησίκλειας βορειοδυτικής 
γωνίας του, είναι θεμιστόκλειο (αποκλίνουσες χρονολογήσεις, παρά την εκ πρώτης 
όψεως σοβαρότητα των επιχειρημάτων τους, τελικώς αίρονται). 

Ειδικότερα για το Τμήμα δ, άξιον μνείας είναι ότι αρχικώς το όπισθεν αυτού έδαφος 
ήταν ισόσταθμο με την κάτω ακμή των τειχισμένων επιστυλίων, εξ ου και η κατεργασία 
της έσω επιφάνειας του τείχους ως εμφανούς μνημειακής λιθοδομής, από την εν λόγω 
στάθμη και άνω. Ωστόσο, εντός μισού περίπου αιώνος νέα σχέδια ίσχυσαν, ασφαλώς σε 
συνάρτηση με την δημιουργία του Ερεχθείου. Το όπισθεν αυτού του τμήματος έδαφος 
υψώθηκε κατά ~2,5 μ., ώστε να συμφωνήσει με την ευθυντηρία της βόρειας πρόστασης 
του τελευταίου, ενώ το μεταξύ Τμήματος γ και Ερεχθείου έδαφος ταπεινώθηκε κατά 
1,2 μ. για τον ίδιο λόγο! Για την εξυπηρέτηση αυτής της αναμόρφωσης απαιτήθηκε η 
καθαίρεση ενός αναλημματικού τοίχου καθέτου προς το τείχος και η κατασκευή δύο 
νέων αναλημματικών κατασκευών (προς την ανατολική πλευρά του Ερεχθείου και παρά 
την βόρεια πυλίδα).

Ένα παρόμοιο ιστορικό έχει προταθεί για την ανατολικώς του «Βορειοδυτικού 
κτηρίου» επίχωση και τον πλησίον αυτού αναλημματικό τοίχο της.12

2.5.  Το Ανατολικό τείχος, καθώς είναι πολύ μικρότερο του νοτίου και κατασκευ-
αστικώς συνεχόμενο με αυτό, συνήθως δεν μνημονεύεται ως αυτοτελές έργο, αλλά 
μάλλον συνυπολογίζεται ως μέρος του αυτού με το Νότιο τείχος οικοδομικού προ-
γράμματος. 

Tο Νότιο τείχος απαρτίζεται από δύο μόνον ευθύγραμμα τμήματα: το ανατολικό, 
μήκους  ~170 μ., και το δυτικό, μήκους ~120 μ., σχηματίζοντα γωνία ~153ο (κατά 
χονδρική στρογγύλευση) σε σημείο ευρισκόμενο περίπου 20 μ. νοτιότερα και 10 μ. 
δυτικότερα της νοτιοδυτικής γωνίας του βάθρου του Παρθενώνος. Οι μεσαιωνικές 
αντηρίδες και ενισχυτικές επενδύσεις σε όλη σχεδόν την έκτασή του (οι τελευταίες 
χρονολογούμενες επί το πλείστον στον 18ο αιώνα), αποκρύπτουν σε πολλές θέσεις την 
αρχαία δομή, η οποία όμως τεκμηριώνεται σε ικανό βαθμό βάσει ορατών λεπτομερειών 
και βάσει φωτογραφιών της ανασκαφής των ετών 1888 και 1889: η κατά τμήματα κατα-
σκευή, ο αριθμός των τμημάτων, τα όρια εκάστου τμήματος, η δομή εκάστου τμήματος 
και η χρονική σειρά κατασκευής αυτών εμφαίνονται στις εικ. 2, 5, 6 αντιστοίχως. 

2.6.  Tα κυριότερα στοιχεία της κατασκευής του τείχους, βορείου και νοτίου, μη 
συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου, συνοψίζονται ως εξής:

1. Τέλεια έδραση σε οριζόντιες λαξεύσεις του βράχου.
2. Δομή με πειραϊκούς λίθους κατά το ισόδομο σύστημα.

10 Hellström 1988, 107-21, εστιατόριο.  Η άποψη αυτή στηρίζεται ιδιαιτέρως από άφθονο συγκριτικό υλικό.
11 Tanoulas 1992, 199-215.
12 Καββαδίας – Καβεράου 1907, 69. 
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3. Εξωτερικοί λίθοι σκληρότεροι και τελειότεροι των εσωτερικών.
4. Εκτενέστατη αναχρησιμοποίηση των λίθων του Αρχαίου Ναού και του πρώτου 

μαρμάρινου Παρθενώνος στο Βόρειο τείχος. Αρχιτεκτονικά μέλη (πώρινα) του πρώ-
του περιπτέρου Παρθενώνος (λίθοι στυλοβάτου και τοιχοβάτου, σπόνδυλοι, επιστύ-
λια) ενσωματωμένα στη βάση του Νότιου τείχους.

5. Κλίση προς τα μέσα επιτυγχανομένη με διαδοχικές μικρές εσοχές των στρώ-
σεων. 

6. Το πάχος της κατασκευής στο κάτω μέρος, φθάνει στο Βόρειο τείχος τα 3,5 μ. 
(Τμήμα ε), ενώ στο πολύ υψηλότερο νότιο φθάνει τα 5,5 μ. H μείωση του πάχους προς 
τα άνω συντελείται κυρίως με μεγάλες βαθμιδωτές υποχωρήσεις της έσω πλευράς.

7. Στο ανατολικό ήμισυ του Νοτίου τείχους, μήκους ~145 μ., και σε όλο το Ανα-
τολικό τείχος, το ανώτατο μέρος, αποτελούμενο από πέντε στρώσεις, παρουσιάζει 
πρόσθετη διεύρυνση (εικ. 6, σχ. 4 - 6), η οποία εν μέρει εδράζεται στην επίχωση και 
γενικώς συγχρονίζεται με την κατασκευή του περίκλειου Παρθενώνος (διαπίστωση 
βάσει στρωμάτων λατύπης μαρμάρου, εικ. 7). Η άνω στάθμη αυτής της διεύρυνσης 
υπολείπεται κατά 3,5 μ. εκείνης της ευθυντηρίας του Παρθενώνα και δεν έχουν σωθεί 
ενδείξεις της μορφής που είχε ή έπρεπε να έχει το έδαφος μεταξύ Παρθενώνος και 
Νοτίου τείχους. 

Εικ. 5. Νότιο τείχος, δομικές φάσεις (Σχέδιο: Μ. Κορρές). 
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Εικ. 6. Νότιο τείχος, σχεδιαστικές τομές σε διάφορες θέσεις, αρίθμηση από Α προς Δ (οι θέσεις των τομών φαίνο-
νται στην εικ. 2, κάτω), (Σχέδιο: Μ. Κορρές). 

Εικ. 7. Νότιο τείχος, σχεδιαστική τομή εκτεινόμενη έως τον στερεοβάτη του Παρθενώνος. Περιέχονται: στρωματο-
γραφία επιχώσεων, θεμέλια και ένδειξη του ύψους του εργαστηρίου της κλασικής εποχής, ένδειξη υποθετικής τελι-
κής στάθμης της απραγματοποίητης διαμόρφωσης του νοτίως του Παρθενώνος εδάφους και του αντίστοιχου στηθαίου 
του τείχους.
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Το πάχος του τείχους παράγεται μέσω της διατάξεως των λίθων εκάστης στρώσε-
ως και ονομάζεται από το πλήθος δρομικών λίθων που χωρούν σε αυτό, ως εξής13: 
2΄=μονόπλινθον (δρομικός τοίχος): απαντά μόνον στο στηθαίο,
4΄=δίπλινθον (εμβατικός τοίχος): σύνηθες πάχος στο Βόρειο τείχος και σε κάποια 
ανώτατα μέρη του Νοτίου τείχους παρά το Βραυρώνιον και την Χαλκοθήκη,
6΄=τρίπλινθον (υπερ-εμβατικός τοίχος): σε κάποια μέρη του ΒΤδ και του ΒΤε, επίσης 
σε κάποια ανώτερα μέρη του Νοτίου τείχους,
8΄=τετράπλινθον (δις-εμβατικός τοίχος): σε κάποια μέρη του ΒΤε και άνω του μέσου 
του ύψους του Νοτίου τείχους,
10΄=πεντάπλινθον (υπερ-δις-εμβατικός τοίχος): περί το μέσον του μέσου ύψους του 
Νοτίου τείχους,
12΄=εξάπλινθον (τρις-εμβατικός τοίχος): υπό το μέσον του μέσου ύψους του Νοτίου 
τείχους,
14΄=επτάπλινθον (υπερ-τρις-εμβατικός τοίχος): κατά τα χαμηλότερα κείμενα τμήματα 
της βάσεως του Νοτίου τείχους,
έως 20΄=δεκάπλινθον (πεντάκις-εμβατικός τοίχος): κατά την άνω διεύρυνση του Νο-
τίου τείχους.

Όπως ελέχθη, μεγάλα τμήματα του τείχους είναι κτισμένα με λίθους προερχόμε-
νους από τους καταστραφέντες ναούς (σπόνδυλοι, επιστύλια τρίγλυφα κ.τ.λ.). Οι λίθοι 
αυτοί εντάσσονται στο σύστημα που περιγράφεται πιο πάνω, χωρίς να διαταράσσουν 
την λοιπή δομή του. Τα επιστύλια απλώς καταλαμβάνουν χώρο ισοδύναμο προς τρεις 
επάλληλες σειρές εξωτερικών δρομικών λίθων, οπότε η όπισθεν αυτών δομή απαρτί-
ζεται από κανονικούς λίθους σε τρεις στρώσεις. Οι γιγάντιοι σπόνδυλοι απλώς σχημα-
τίζουν είδος βάθρου, ισοδύναμο προς δίπλινθη δομή, τα γιγάντια κιονόκρανα τοποθε-
τούνται ως ορθοστάτες με κανονικούς λίθους όπισθεν αυτών κ.ο.κ. 

Άξιος σχολιασμού είναι ο τρόπος δομής της νοτιοανατολικής γωνίας. Επειδή τα 
δύο σκέλη του Κιμωνείου, σχηματίζουν γωνία κατά σχεδόν 19ο μικρότερη της ορθής, 
θα έπρεπε κατά την συνάντηση να χρησιμοποιηθούν γωνιόλιθοι σύμφωνοι προς αυτή 
την γωνία. Τούτο δεν συμβαίνει και οι γωνιόλιθοι που όλοι σώζονται κατά χώραν είναι 
κανονικοί ορθογώνιοι. Χάριν αυτής της δομής, το τείχος 12 μ. δυτικώς της γωνίας πα-
ρουσιάζει θλάση 7ο αλλά και μια θλάση 12ο βορείως αυτής. Η κατά χώραν βορειοανα-
τολική γωνία, κτισμένη με ορθογώνιους λίθους αρίστης ποιότητος, διασώζει πλήρη την 
μαρτυρία του συστήματος της δομής με εκάστη στρώση εισέχουσα της υποκειμένης.

2.7.   Στηθαία
Του στηθαίου του Νοτίου τείχους σώζονται στη θέση τους μόνον τρεις λίθοι της 

κατώτερης στρώσεως, στην περιοχή του Βραυρωνίου (εικ. 6. αρ. 12, ανώτατη σωζόμενη 
σειρά), του δυτικότερου δηλαδή και χαμηλότερα κείμενου ιερού. Οι λίθοι μαρτυρούν 
τοίχο πάχους ~80 εκ. Ο τοίχος αυτός συνεχιζόμενος κατά μήκος της δυτικής πλευράς 

13 Το σύστημα προτείνεται (βλ. Korres 2004, 276) κατ’ αναλογίαν προς τον μαρτυρημένο όρο «τρίπλινθον» 
(ΙG ΙΙ2. 463, στίχ. 55, 59).
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Εικ. 8. Βόρειο τείχος, τμήμα έναντι του Ερεχθείου. Στηθαίο με μικρά ανοίγματα, διατηρούμενο σε πλήρες ύψος.

του ιερού άγγιζε την νοτιοδυτική πτέρυγα των Προπυλαίων, φθάνοντας τουλάχιστον 
έως την κορυφή της στέγης της. Το ύψος του λοιπόν, μετρημένο από το επίπεδο του 
Βραυρωνίου, ήταν τουλάχιστον 3,1 μ. (το Βραυρώνιον κείται 6 μ. και 30 εκ. υψηλότερα 
των Προπυλαίων)14.

Του στηθαίου του Βορείου τείχους σώζονται στη θέση τους ικανά τμήματα βορεί-
ως και βορειοανατολικώς του Ερεχθείου (εικ. 8, δεξιά). Αυτά έχουν πάχος ~60 εκ. 
και ύψος ~3 μ., διαθέτουν δε μικρά ανοίγματα μορφής τοξοθυρίδος (σημειώνονται για 
πρώτη φορά σε σχέδιο του Stuart). Σε πολύ μεγαλύτερο μήκος σώζεται τα στηθαίο του 
τμήματος α του Βορείου τείχους (εικ. 9). Η δομή του περιέχει δύο στρώσεις κανονικών 
λίθων, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτό είχε ανέκαθεν το σημερινό του 
ύψος. Υπέρ αυτού θετική ένδειξη παρέχει η άνω επιφάνεια, επειδή η κατεργασία της 
είναι πολύ λιγότερο επιμελής εκείνης που συνήθως προηγείται της τοποθέτησης μιας 
επόμενης σειράς λίθων. Ωστόσο η εν λόγω επιφάνεια, έστω και δια της αδρής κατερ-
γασίας, είναι επαρκώς επίπεδη και τα επ’ αυτής σε τακτές αποστάσεις παρατηρούμενα 
μοχλοβόθρια αποτελούν κριτήριο επικρατέστερο εκείνου της κατεργασίας. Δείχνουν 
ότι αρχικά το στηθαίο ήταν υψηλότερο. Επομένως, σε όλη την περίμετρο τα στηθαία 
υπερέβαιναν το ανθρώπινο ανάστημα. Αυτό άλλωστε συνέβαινε κατά κανόνα στα τε-
μένη των αρχαίων ιερών. Ο περίβολος προσέφερε στους εντός του ιερού ένα είδος 
οπτικής απομόνωσης από το εκτός αυτού περιβάλλον. 

3. Συμπληρώσεις και επισκευές

3.1. Μετά την διακοπή των εργασιών εξ αιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου, 
το Κιμώνειον, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού σκέλους του, έφθανε έως την 
στάθμη που έχει και σήμερα, ενώ η διαμόρφωσή του πλησίον του εδάφους ουδέποτε 
ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα η βορειοανατολική γωνία της Ακροπόλεως, υπερέχου-
σα του Νοτίου και του Ανατολικού τείχους σχεδόν κατά 3 μ. να κλείνεται μόνον με το 
στηθαίο του Ανατολικού τείχους (εικ. 10 άνω). Καθαυτό το νυν τείχος, που έως σήμε-
ρα συμπληρώνει το Κιμώνειον και το Θεμιστόκλειον σε αυτή την περιοχή, είναι έργο 
υστερορρωμαϊκό (εικ. 10 κάτω). Στην κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί μάρμαρα 
διαφόρων κτισμάτων, μερικά εκ των οποίων, τέως ορθοστάτες, είναι τοποθετημένα 
κατά την αρχική αυτών τάξη (όπως δηλώνουν τα επ’ αυτών χαραγμένα τεκτονικά γράμ-
ματα). 

3.2. Η δυτική προ των Προπυλαίων υστερορρωμαϊκή οχύρωση είναι καλά γνωστή 
από την εποχή των μελετών του Beulé κ.εξ., ενώ νεώτερες μελέτες15 συμπληρώνουν 
την ιστορική τοπογραφία της, από το Ηρώδειο έως την Κλεψύδρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει ο τρόπος σύνδεσης αυτής της οχύρωσης με το δυτικώς της Πινακοθή-

14 Ο Stevens (1936, 26) πιστεύει ότι το Δυτικό τείχος ήταν υψηλότερο του Νοτίου!
15 Beulé 1853-1854. Bohn 1882. Τανούλας, στο Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, σχέδ. 7-10. Για τις 
παραμορφώσεις του νότιου πύργου της πύλης, βλ. Μ. Κορρές, ό.π. σχ.  
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Εικ. 8. Βόρειο τείχος, τμήμα έναντι του Ερεχθείου. Στηθαίο με μικρά ανοίγματα, διατηρούμενο σε πλήρες ύψος.

Εικ. 9. Βόρειο τείχος, τμήμα α. Στηθαίο διατηρούμενο 
σε ύψος δύο στρώσεων. Η υποκείμενη στρώση διατόνων 
λίθων περιέχει επεργασμένη επιφάνεια εδράσεως του 
στηθαίου και λοιπή άπεργη επιφάνεια, δηλωτική της 
στάθμης της αρχαίας εδαφικής διαμόρφωσης.
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Εικ. 10. Ανατολικό τείχος. Άνω: κιμώνεια φάση (460 π.Χ.). Κάτω: υστερορρωμαϊκή φάση (3ος - 4ος αι. μ.Χ.) 
(Σχέδιο: Μ. Κορρές, 1987).

κης πυργοειδές άνδηρο, τόσο από το μέρος της πύλης, μέσω ενός τοίχου ενισχυμένου 
με αντηρίδες, όσον και από τα βόρεια, μέσω ενός τείχους ανερχόμενου στον απότομο 
βράχο επί του οποίου, χάριν ασφαλούς εδράσεως αυτού, λαξεύθηκαν βαθμιδωτές επι-
φάνειες υποδοχής των λίθων του. 

3.3.  Κατά τους Μέσους xρόνους η χρήση της Ακροπόλεως ήταν συνεχής, με απο-
τέλεσμα να γίνονται διάφορες επεμβάσεις στα μνημεία. Ωστόσο, για το ίδιο το τείχος 
δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες. 

Όταν (πριν από πολλούς αιώνες, αν όχι χιλιετία) κτιζόταν η 7η αντηρίδα, το νυν 
καλυπτόμενο από αυτήν επιστύλιο του αρχαϊκού Παρθενώνος είχε ήδη αποκολληθεί 
και παρουσίαζε λίαν επικίνδυνη κλίση, εξ αιτίας της οποίας πολλοί εκ των υπεράνω 
αυτού εξωτερικών λίθων είχαν καταπέσει. Είναι δυνατόν μια τέτοια καταστροφή να 
έχει συμβεί ήδη κατά την παλαιοχριστιανική εποχή, όταν ακόμη η ηλικία του τείχους 
ήταν δυόμισι φορές μικρότερη από την σημερινή; Θα ήταν δυνατόν ακόμη και πολύ 
μεγάλος σεισμός να προκαλέσει τέτοιο αποτέλεσμα, εάν προηγουμένως δεν είχε μεσο-
λαβήσει ικανός χρόνος για τα φαινόμενα φθοράς (διάβρωση, σπηλαιώσεις, συμπίεση 
λίθων) που χαλαρώνουν την δομή; 
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16 Stuart-Revett 1787, τόμ. 2. (178), Πίν. σελ. 5-8. Φαίνονται οι οκτώ αντηρίδες και άλλες τρεις στο τμήμα 
νοτίως του ανατολικού ημίσεως του Παρθενώνος. Αυτές πίπτουν περίπου στην περιοχή την καλυπτόμενη 
από τις μεταγενέστερες (1754) δύο ανατολικότερες τοιχοειδείς αντηρίδες (οι οποίες τις αντικατέστησαν ή 
τις ενσωμάτωσαν). Δυτικότερα δεν εμφαίνονται αντηρίδες ή άλλες αντιστηρικτικές κατασκευές (εμφαίνονται 
όμως οι δύο αντηρίδες του Βορείου τείχους). Στη νεώτερη έκδοση (1825) του σχεδίου φαίνονται και οι πλη-
σιέστερες προς το δυτικό άκρον αντηρίδες του Νοτίου τείχους.  

Η 7η αντηρίδα, αξίζει να λεχθεί, αν και στέκει έναντι του υψηλότερου μέρους του 
τείχους (υ=~20 μ.), είναι η χαμηλότερη όλων (υ=~10 μ.). Εκτός αυτού δεν είναι κτι-
σμένη με μεγάλους ορθογώνιους λίθους όπως οι άλλες. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι 
παλαιότερη. Οι λοιπές αντηρίδες καλύπτουν 2/3 έως 4/5 του αντίστοιχου σε αυτές 
ύψους του τείχους. Κοινό γνώρισμα σχεδόν όλων των πεσσοειδών αντηρίδων είναι ότι 
έως τα 2/3 του ύψους τους η όψη τους παραλληλίζεται προς την επιφάνεια του τείχους 
και η διατομή τους παραμένει σταθερή. Έως αυτού του ύψους η δομή περιέχει πολύ 
μεγάλους λίθους. Το λοιπόν, κτισμένο με μικρούς λίθους, έχει όψη λίαν επικλινή και 
ως εκ τούτου διατομή προς τα άνω μειούμενη έως μηδενισμού. 

3.4.  Όπως ήδη ελέχθη, οι τρεις θωρακόσχημες αντηρίδες (9) (10) (11), όπως 
και η μακρότατη τειχοειδής (βλ. επόμ.) κτίσθηκαν το 1753 και κατά το επόμενο ίσως 
έτος.  Σε αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί μικροί λίθοι προερχόμενοι από τον συστηματικό 
τεμαχισμό μαρμάρων του Παρθενώνος που είχαν ανατιναχθεί το 1687 κατά τον Ενε-
τοτουρκικό πόλεμο: λίθοι του Νοτίου τοίχου και του θριγκού, συμπεριλαμβανομένων 
πλείστων θραυσμάτων των νοτίων μετοπών. Κοινό στοιχείο αυτών των αντηρίδων εί-
ναι ότι καλύπτουν όλο το ύψος του τείχους και η πρόσθια επιφάνειά τους είναι ενιαία, 
με σταθερή κλίση, ώστε το πάχος τους να ελαττούται προς τα άνω σταθερά, έως μηδε-
νισμού.  Στην κάτοψη των Stuart και Revett16 η θέση τους δεν είναι τελείως κενή, αλλά 
περιέχει τρεις κανονικές πεσσοειδείς αντηρίδες (9΄), (10΄), (11΄). 

3.5.  Η μακρότατη τειχοειδής αντηρίδα (ή επένδυση), μήκους 70 μ., αποτελούμε-
νη από δύο συνεχόμενα τμήματα, το ανατολικό μήκους 40 μ. και το δυτικό μήκους 30 
μ., κτίσθηκε επίσης το 1753 ή λίγο αργότερα, και πάντως με μορφή κάπως διαφορετική 
της τωρινής. Το ανατολικό τμήμα αρχικά ήταν βραχύτερο, ~ 27 μ., και μεταξύ των 
δύο απέμενε κενό 13 μ., το οποίο ακολούθως κατελήφθη από αντίστοιχη προέκταση 
του ανατολικού. Ως εκ τούτου τα εν λόγω τμήματα, αρχικώς διακριτά,  δύναται να 
θεωρηθούν ως δύο ακόμη τοιχοειδείς αντηρίδες (12) και (13) στην ίδια αλληλουχία 
με τις τρεις προηγούμενες. Αντιστοίχως η προέκταση του 12 προς το μέρος του 13 θα 
ονομάζεται 12*.

Το τμήμα (12) έχει ισχυρή βαθμιδωτή βάση, στην οποία απαντούν σποραδικά 
μεγάλα μάρμαρα, και λοιπή επιφάνεια επικλινή έως τη στέψη του τείχους.  Καλύπτει 
όλο το ύψος του τείχους. Έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες μικροί λίθοι προερχόμενοι 
από τον συστηματικό τεμαχισμό αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνος. Το πλάτος 
στη βάση (από την αρχαία γραμμή του τείχους) είναι ~4 μ.
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17 Korres 1990, εικ. 18, άνω.
18 Stuart – Revett 1787, Πίν. σελ. 5-8, παρά το Ν (το οποίο όμως αναφέρεται στο υποκείμενο σπήλαιο και την 
μερική αυτού κατάρρευση). Βλ. επίσης εικ. 11, του παρόντος (κάτω).  
19 Le Roy 1758, Πίν. 3. 
20 «Η Ακρόπολη από την Πλατεία Συντάγματος» Δημ. Κωνσταντίνου, π. 1958 (Γιακουμής 2000, 87). 

Το τμήμα (12*) έχει ακριβώς την μορφή και δομή του 12 (ακόμη και οι ξυλό-
τρυπες ακολουθούν τις αυτές γραμμές και τα αυτά διαστήματα). Μόνον η πυκνότητα 
λίθων και κονιάματος είναι κάπως διαφορετική. 

Το τμήμα (13) έχει επίσης ισχυρή βαθμιδωτή βάση, κτισμένη με πολύ μεγάλα 
μάρμαρα, κυρίως των Προπυλαίων: πάμπολλες φατνωματικές πλάκες και τμήματα γεί-
σων.  Η λοιπή επιφάνεια είναι επίσης επικλινής, αλλά τερματίζει 2 μ. χαμηλότερα από 
την στέψη. Το πλάτος στη βάση (από την αρχαία γραμμή του τείχους) είναι ~4 μ.

Στο τμήμα (13) η κλίση και η θέση της επιφάνειας είναι τέτοια, ώστε να μη χωρεί 
αμφιβολία για την προηγούμενη κατάσταση του τείχους: ισχυρότατη έκκλιση, από-
πτωση των πλείστων εξωτερικών λίθων ή μεγάλων μαζών αυτών (μετά από στυλοειδή 
διάτμηση, βλ. κατωτέρω) και διατήρηση λιγοστών μόνον λίθων τελείως ετοιμόρροπων 
επάνω από το κενό. Ό,τι εμπόδισε και την δική τους κατάρρευση είναι η νεωτερική 
αντιστηρικτική κατασκευή.

Δυτικότερα του τμήματος 13 το τείχος δεν έχει αντιστηρικτικές κατασκευές, και 
μια μικρή αντηρίδα (14) που κάποτε έστεκε πλησίον του δυτικού άκρου του δεν υφί-
σταται πλέον (φαίνεται στο σχέδιο των Hansen - Schaubert και σε παλαιότερες φωτο-
γραφίες, βλ. πιο κάτω). Η δομή διατηρεί σε πολλά σημεία της την αρχική εικόνα ισο-
δόμου συστήματος, αλλοιωμένη όμως λόγω των πυκνών παρεμβολών μπαλωμάτων.  

3.6.  Όπως επίσης ελέχθη, το μεσαίο τμήμα του Ανατολικού τείχους καθ’ όλο το 
πάχος του κατέρρευσε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1705. Μαζί κατέρρευσε και μέρος 
της όπισθεν του τείχους αρχαίας επιχώσεως (ως συνήθως καθαρά στρώματα λατύπης), 
και το μόνο που εμπόδισε την μεγαλύτερη επέκταση της κατολίσθησης ήταν το εντός 
της επιχώσεως λανθάνον μυκηναϊκό τείχος, μέρος του οποίου πρέπει τότε να αποκα-
λύφθηκε17 (εικ. 11, κάτω), χωρίς ωστόσο να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προ-
σοχής. Το μορφής χοάνης χάσμα, πλάτους 20 σχεδόν μέτρων, που απέμενε για μισό 
περίπου αιώνα, φαίνεται σαφώς στην κάτοψη των Stuart και Revett18. Αμέσως μετά 
άρχισαν οι εργασίες ανακατασκευής στη θέση του τμήματος, το οποίο στην κάτοψη 
του Le Roy19 φαίνεται ήδη αποκατεστημένο (η απουσία των αντηρίδων του αποτελεί 
απλώς σχεδιαστική παράλειψη). Το τμήμα αυτό ακόμη και μετά από έναν αιώνα, λόγω 
της φρεσκάδας του ασβεστοκονιάματος, εξακολουθούσε να φαίνεται στις φωτογρα-
φίες20 πολύ λευκότερο από τα εκατέρωθεν παλαιά. Κατά την ανακατασκευή δεν επα-
ναλήφθηκε το τεράστιο αρχικό πάχος (της ξηράς δομής μαλακών, μεγάλου σχήματος 
ορθογώνιων πωρολίθων), αλλά προτιμήθηκε πολύ μικρότερο, ως επαρκές, δεδομένης 
της χρήσεως μικρών σκληρών ασβεστολίθων, τεμαχίων μαρμάρου και άφθονου ασβε-
στοκονιάματος. Ακολούθως, έσω του ανακατασκευασθέντος μέρους προστέθηκε νέα 
επίχωση, σε αντικατάσταση εκείνης που είχε κατολισθήσει. Τέλος, ανακατασκευάσθη-
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Εικ. 11. Ανατολικό τείχος. Άνω: κατά τον 16ο αι. 
Κάτω: από το 1705 έως το 1753. O οκτάγωνος 
πύργος είχε μετασκευασθεί σε χαμηλό πυρο-
βολείο ίσως κατά το 1687, αν όχι παλαιότερα 
(Σχέδιο: M. Κορρές, 1987). 

21 Ο πύργος της Ακροπόλεως είναι ως προς τις διαστάσεις συγκρίσιμος με το παρόμοιο κτίσμα του φρουρίου 
του Ρίου (~1500).

κε το ανώτερο μέρος του τείχους έως την νοτιοανατολική γωνία. Σε ορισμένες θέσεις, 
οι επάλξεις καταργήθηκαν και άλλα ανοίγματα πολύ μεγαλύτερα διαμορφώθηκαν για 
την εξυπηρέτηση της λειτουργίας πυροβόλων. Το εκατέρωθεν αυτών παραπέτο έγινε 
παχύτερο από το ανακατασκευασθέν μέρος του τείχους και γι’ αυτό η έσω πλευρά του 
κάλυψε και μέρος της επιχώσεως. Όλα αυτά φαίνονται καλώς, επειδή μετά την ανασκα-
φή του 1888 το όρυγμα έμεινε ανοικτό χάριν της θέας του μυκηναϊκού τείχους. 

3.7. Στο Βόρειο τείχος οι επεμβάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Αντηρίδες (και δη 
μικρές), υπάρχουν μόνον δύο και επισκευές ή ενισχύσεις μορφής επενδύσεως καλύ-
πτουν σχετικώς μικρά τμήματα. Εκείνο που κυρίως παρατηρείται είναι ότι η αρχαία 
κατασκευή διακόπτεται κάθε τόσο από νεώτερες λιθοδομές, οι οποίες προφανώς ανα-
πληρούν καταπεσόντα μέρη της εξωτερικής δομής της. Η ηλικία αυτών των συχνά αλ-
λεπάλληλων στην ίδια θέση επεμβάσεων δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Φαίνεται πιθανόν 
ότι κάποια τμήματα είναι παλαιότατα, αναγόμενα ίσως στους βυζαντινούς χρόνους. 

Στο Τμήμα γ, όπου οι γιγάντιοι μαρμάρινοι σπόνδυλοι, μεγάλο μέρος έχει κατα-
πέσει, μάλλον κατά τον σεισμό του 1705.

3.8.  Μεγαλύτερης σημασίας έργο μεταξύ των νεωτέρων, ήταν ο οκταγωνικός πύρ-
γος στη βορειοανατολική γωνία του Βράχου, του οποίου το σκοπίμως διατηρηθέν κάτω 
μέρος δεν είναι άλλο από το κτίσμα γνωστό ως Μπελβεντέρε. Με άλλους οκτάγωνους 
πύργους (Πλαταμώνος, Μεθώνης κ.τ.λ.)21 έχει κοινό μόνον το σχήμα: είναι μικρότερος 
εκείνων (διάμετρος περιγεγραμμένου κύκλου 11,5 μ. έναντι ~16 μ.), δεν μπορεί να 
έχει εσωτερικές διαιρέσεις, εξωτερικώς διαθέτει γωνιακές αντηρίδες (διάμετρος περι-
γεγραμμένου κύκλου ~14 μ.) και περιέργως διαθέτει περισσότερα ανοίγματα, τοπο-
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θετημένα σε ύψος δύο έως τριών ποδών από την επιφάνεια του Βράχου. Οι αντηρίδες 
δεν είναι σύμφυτες με την αρχική κατασκευή, αλλά προστέθηκαν εκ των υστέρων. Με 
κάθε επιφύλαξη, λόγω της εκκρεμούσης ανασκαφικής έρευνας του εσωτερικού του, 
συμπεραίνεται ότι το σωζόμενο κάτω μέρος του πύργου ήταν οπλοστάσιο και ταυτο-
χρόνως πυροβολείο, κατάλληλο για χαμηλές βολές προς τα έξω και προς το εσωτερικό 
της Ακροπόλεως. Λόγω της γοργής εξέλιξης αυτών των συστημάτων, πολύ σύντομα το 
άνω μέρος του πύργου καθαιρέθηκε και τα ανοίγματα του ισογείου τοιχίσθηκαν, ώστε 
με επίχωση του εσωτερικού να δημιουργηθεί ελαφρώς υψωμένο πυροβολείο. Η νέα 
αυτή διαμόρφωση, σκόπιμη για λειτουργικούς λόγους, συνοδευόταν από μηχανικές 
καταπονήσεις (ωθήσεις επίχωσης, δυναμικούς κραδασμούς), οι οποίες επέβαλαν και 
την προσθήκη των αντηρίδων. 

Στην ίδια θέση, αλλά προσκολλημένος εξωτερικώς στο τείχος και ως εκ τούτου 
εδραζόμενος πολύ χαμηλότερα, στέκει ο γνωστός τετράγωνος πύργος της βορειοανα-
τολικής γωνίας, του οποίου το άνω μέρος αποτελεί σήμερα την προς τα έξω συνέχεια 
του Μπελβεντέρε. Το εσωτερικό του, προσπελάσιμο μέσω ανοίγματος καλυπτόμενου 
από μια εκ των μαρμαροπλακών του δώματός του, είναι τελείως κενό και δεν έχει 
οριζόντια πατώματα. Ως εκ τούτου, ο αφανής εσωτερικός χώρος του επιτρέπει την 
παρατήρηση όχι μόνον μεγάλου μέρους του αρχαίου τείχους και της υστερορρωμαϊκής 
συμπλήρωσης αλλά και αυτού του Βράχου, ο οποίος λόγω της ανυπαρξίας δαπέδου 
μένει τελείως γυμνός εντός του πύργου. Αρχικά ο πύργος ήταν υψηλότερος και διέθετε 
επάλξεις, όμοιες με του λοιπού τείχους. Τούτο φαίνεται καλώς σε παλαιές φωτογραφί-
ες, αλλά και σε παλαιές σχεδιαστικές απεικονίσεις που βεβαιώνουν ότι ο τετράγωνος 
πύργος υπήρχε ήδη κατά τον Ενετοτουρκικό πόλεμο, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται 
και από την εμφάνισή του στο σχέδιο του Verneda (1687) και άλλα σύγχρονά του 
ή αντίστοιχα μεταγενέστερα αντίγραφα. Επειδή όμως σε καμιά από τις απεικονίσεις 
ο οκτάγωνος πύργος δεν φαίνεται να έχει κανονικό ανάστημα (ή δεν φαίνεται καν), 
εύλογες είναι κάποιες επιφυλάξεις για την ηλικία του ή για τον χρόνο κατά τον οποίο 
υπέστη την μετατροπή που μείωσε την εκ των πέριξ της Ακροπόλεως ορατότητά του. 

Δυστυχώς, για τη χρονολόγηση των δύο κτισμάτων προς το παρόν δεν υπάρχουν 
καλύτερες ενδείξεις ή πληροφορίες. 

3.9.  Οι επάλξεις του τείχους, που κάποιες ήδη αναφέρθηκαν, είναι καλά γνωστές 
χάρις σε γενικές σχεδιαστικές και φωτογραφικές απεικονίσεις της Ακροπόλεως. Βάσει 
αυτών υπολογίσθηκαν από τον γράφοντα οι θέσεις τους σε σχέδιο που συνέταξε το 
198722. Σε παλαιές φωτογραφίες διακρίνονται μεταξύ των επάλξεων χαρακτηριστικές 
τονικές διαφορές (προφανώς εξ αιτίας της ηλικίας, κυρίως του ασβεστοκονιάματος), 
ενδεικτικές διαφορετικής ηλικίας, λόγω επισκευών (μετά από κάποια βλάβη ή κατάρ-
ρευση).  Το παραπέτο είχε πάχος περίπου 60 εκ. και σε διάφορες θέσεις διέθετε χαμηλά 
ισχυρά προβάλλουσες υδρορρόες, εκ των οποίων οι περισσότερες, κατασκευασμένες 

22 Korres 2010, εικ. 3.4.3. 
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23 Υπό τον Ross: 1835, δυτική πλευρά και τομή νοτίως Παρθενώνος έως το Κιμώνειον.  Υπό τον Κ. Πιττάκη: 
1836-1837 Προπύλαια, 1838 μεταξύ Ερεχθείου και Παρθενώνος, εκχωμάτωση ανατολικού μέρους Προπυλαί-
ων και του ανατολικώς αυτών εδάφους, 1839 συνέχιση του προηγουμένου έως τον Παρθενώνα, 1845 νοτίως 
Παρθενώνος, και παρά το βάθρον του Αγρίππα, 1848 βορειοανατολικώς Προπυλαίων, 1852-1853 δυτικώς 
Προπυλαίων και πέραν Ρωμαϊκής πύλης, 1856-1857 ανατολικόν μέρος Ακροπόλεως, κατεδάφιση δεξαμενής 
δυτικώς Παρθενώνος, 1858 μεταξύ Παρθενώνος και Ερεχθείου, 1859-1860 νότιο μέρος προς ανατολάς.  Υπό 
τον Ευστρατιάδη: 1864 ανασκαφή στο μέσον της αποστάσεως Ερεχθείου Μπελβεντέρε και στην περιοχή οι-
κοδόμησης του Μουσείου, 1877, 1879 στην περιοχή του Αρρηφορίου, 1883 βορείως του Μουσείου. Υπό τον 
Σταματάκη: 1884 βορειοανατολικώς Προπυλαίων. Υπό τον Καββαδία (βλ. μηνιαίες εκθέσεις Καββαδία στο 

με διάφορους επιμήκεις λίθους, διατηρούνται ακόμη. Κατά τη διάρκεια νεροποντής τα 
όμβρια σχεδόν εκτοξεύονται στο κενό, για να αγγίξουν με πάταγο τον Βράχο σε ικανή 
απόσταση από τον πόδα του τείχους.

3.10. Κατά τη διάρκεια των πολιορκιών των ετών 1821 και 1826-1827 τα επί 
της Ακροπόλεως αρχαία και πολύ περισσότερο τα λοιπά, επί το πλείστον νεότατα, 
κτίσματα, υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Οι κανονιοβολισμοί άφησαν ανεξίτηλα ίχνη 
και στον Παρθενώνα. Στα τείχη οι βλάβες ήσαν πάμπολλες. Μια σύγκριση αξιόπιστων 
σχεδιαστικών απεικονίσεων που έγιναν έως και αμέσως πριν από την Επανάσταση, 
με εκείνες που την ακολούθησαν και στις οποίες πολύ σύντομα άρχισαν να προστίθε-
νται και φωτογραφίες, επιτρέπει μια σχεδόν λεπτομερή γνώση, η οποία επιβεβαιώνεται 
και από την σημερινή παρατήρηση των κατά τον 19ο αιώνα επισκευών. Στο σημείο 
αυτό, ας σημειωθεί, οι εκ των βομβαρδισμών βλάβες δεν περιορίζονταν στο εξόφθαλ-
μο αποτέλεσμα των καταρρεύσεων, αλλά περιελάμβαναν όλες εκείνες τις περιπτώσεις 
πρόκλησης ετοιμορροπίας ικανής, σε συνδυασμό με άλλα αίτια (σεισμός, διάβρωση, 
ωθήσεις της επιχώσεως), να οδηγεί από καιρού εις καιρόν σε καταρρεύσεις καθ’ όλη 
την διάρκεια του 19ου αιώνος και μέρους του 20ού. 

Χονδρικώς, οι βλάβες των ετών 1826-1827 συνοψίζονται ως εξής: πτώση σχεδόν 
όλων των επάλξεων της νότιας πλευράς και μεγάλου μέρους του οικείου παραπέτου 
(παρέμειναν μερικές στο ανατολικό άκρον της, μερικές στο διάστημα 4ης – 7ης παρα-
στάδος και μερικές στην περιοχή της Χαλκοθήκης και του Βραυρωνίου), κατάρρευση 
του εξωτερικού μέρους του τείχους, κυρίως εντός της γωνίας σκοπεύσεως του Παρθε-
νώνος από τον λόφο του Φιλοπάππου, επίσης έναντι του 1ου και του 5ου νοτίου κίονος 
του μνημείου (δηλ. εκατέρωθεν της αντηρίδος 9) και σε πλείστες άλλες θέσεις, κατά 
το συνημμένο διάγραμμα.

3.11.  Με την απελευθέρωση και την έναρξη της αρχαιολογικής μεταχείρισης άρ-
χισαν τα επί της Ακροπόλεως έργα αποκάθαρσης από τα νεωτερικά κτίσματα, τα οποία 
(έργα) παρήγαν τεράστιες ποσότητες λίθων (που επί το πλείστον μετά από διαλογή των 
αρχαιολογικώς χρησίμων, κατέληγαν στην αγορά οικοδομικών υλικών). Εκτός των λί-
θων παρήγοντο και τεράστιες ποσότητες χώματος. Το αυτό ακριβώς συνέβαινε (παραγω-
γή λίθων και χωμάτων) και με τις μετά τις κατεδαφίσεις ανασκαφικές εργασίες. Οι εργα-
σίες αυτές διήρκεσαν, με διάφορες διακοπές, από το 1835 έως το 189023. Τα παραγόμενα 
από την ανασκαφή των μετά την αρχαιότητα εδαφικών στρωμάτων οι ανασκαφείς τα 
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απέρριπταν στις κλιτύες και προς διευκόλυνση της εργασίας διατηρούσαν ανοικτά τα 
κατά την Επανάσταση (κυρίως) προκληθέντα στα τείχη χάσματα (ενώ κάποια από 
αυτά μάλλον τα διεύρυναν). Τρία από αυτά τα χάσματα ευθύνονται για την συγκεκρι-
μένη διάταξη των γιγάντιων κωνικών σωρών που αυξητικά, από το 1835 έως το 1878, 
κάλυψαν όλη την νότια κλιτύ.  Η αποκόμιση αυτών των σωρών άρχισε το 1887 στα 
νότια και ολοκληρώθηκε το 1902 στα βόρεια και δυτικά, ενώ στα ανατολικά τα χώματα 
αποσύρθηκαν από τον Βράχο, αλλά απέμειναν στην υπό το σπήλαιο κλιτύ. 

3.12.  Οι επεμβάσεις στα τείχη από τα μέσα του 19ου αιώνος κ.εξ., με σκοπό την 
στερέωση ή την αποκατάσταση αυτών, συνοψίζονται ως εξής:
1854. Εγχάρακτη χρονολογία. Επισκευή βάθρου Πινακοθήκης24. 
1864. Εγχάρακτη χρονολογία στην έσω πλευρά του στηθαίου. Πτώση και επισκευή 
τμήματος του Νοτίου τείχους παρά την νοτιοανατολική γωνία (τα ανώτερα 5 μέτρα 
ύψους, επί μήκους σχεδόν 10 μ.). 
1874. Πτώση (7 Ιανουαρίου) και επισκευή τμήματος του Βορείου τείχους, ανατολικώς 
του Ερεχθείου25.

ΑΔ): 1885-1886 σε βάθος κατά μήκος της βόρειας πλευράς, 1886 νοτίως του Ερεχθείου, θεμέλια Αρχαίου 
Ναού, 1887 ανατολικώς Ερεχθείου, ανακάλυψη ατραπού και διαπίστωση μεσαιωνικής κατασκευής τείχους. 
1887 ανατολικώς Παρθενώνος, θεμέλιον κυκλικού ναού, 1887 ανατολικό μέρος γενικώς και ιερόν Πανδίωνος 
(οικοδόμηση μικρού Μουσείου 1888), 1888 εντός του Μουσείου, μυκηναϊκό τείχος και έξω αυτού μυκηναϊκοί 
τάφοι (Η Ανασκαφή της Ακροπόλεως, σελ. 41), 1888-1889 σε βάθος από του Μουσείου έως τα νότια του 
Παρθενώνος και εκείθεν έως το Βραυρώνιον, 1889 τακτοποίηση κατά το βόρειο μέρος, ανασκαφή εντός της 
Πινακοθήκης,  1889-90 ολοκλήρωση ανασκαφών έως την Ρωμαϊκή πύλη.
24 Καββαδίας-Καβεράου 1907, 13.

Εικ. 12. Η Ακρόπολη ως κάστρο, με ένδειξη των δεξαμενών, δημόσιων και ιδιωτικών. (Σχέδιο: M. Kορρές, 1987).
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25 (Σημείωση οφειλόμενη στην Α. Θεοχαράκη) Ημερολόγιο Υπηρεσίας Παναγιώτη Ευστρατιάδη, 12/1/1874, 
αρ. εγγραφής 1557, σελ. 213: «ὅτι τὴν 7 τοῦ μ. τ. μετὰ μεσημβρίαν ἐκρημνίσθη μέρος τοῦ βορείου τείχους τῆς 
Ἀκροπόλεως μεταξὺ τῶν ἐκκλ. Ἁγ. Σιμεῶνος καὶ Σωτῆρος, ἄνωθεν τῆς πρῴην οἰκίας Κλεάνθους. Προσκλη-
θέντες οἱ κτίσται οἱ ἐπισκευάσαντες τὴν μεσημβρινὴν πλευρὰν τῆς ἀνατολ. γωνίας τοῦ Κιμωνείου τείχους, ὅτε 
τῷ 1864 κατέπεσεν, καὶ ἐξετάσαντες, εἶπον, ὅτι καὶ τοῦτο τὸ μέρος δύνανται να ἐπισκευάσωσι κατὰ τὸν αὐτὸν 
τρόπον καὶ μὲ τὴν αὐτὴν εὐκολίαν». 
26 Καββαδίας – Καβεράου 1907, 33.
27 Από το μέρος της Πλατείας Συντάγματος φαινόταν καλώς – απέκρυπτε μέρος του Παρθενώνος (βλ. την 
προαναφερθείσα φωτογραφία του Δ. Κωνσταντίνου ό.π.  2.9.7., σημ.). 
28 Καββαδίας – Καβεράου ό.π., 43.   
29 Καββαδίας – Καβεράου ό.π., 53. 
30 Βλ. ανωτ. κεφ. 1.7. 
31 Σε φωτογραφίες του W. J. Stillman (1869) οι επάλξεις φαίνονται να βρίσκονται ακόμη στη θέση τους.  Αε-
ροφωτογραφία 1917 (SPAF)  Χάσματα: δεξιά της Αντ. 9: 5/3/8 αριστερά της Αντ. 9: 4/3/10
έναντι αν. τ. Χαλκοθήκης 5/1/5 αντηρίδα προ του δυτικού πέρατος. Ακρόπολις από τα νότια. Δημ. Κωνστα-
ντίνου ( Γιακουμής 2000, 68-9, π. 1868 – στην πραγματικότητα 1860).

1875. Κατεδάφιση του μεγάλου πύργου (δαπάναις Ε. Σλήμαν).
1877. Αποκομιδή των ανασκαφικών χωμάτων, τα οποία επί δεκαετίες είχαν καλύψει το 
κάτω μέρος του Νοτίου τείχους.
1878. Αναστήλωση, ανακατασκευή βορειοδυτικής γωνίας τείχους υπό την Πινακοθή-
κη (Λύσανδρος Καυταντζόγλου).
1887. Ανατολικώς του Ερεχθείου κατεδάφιση του προσκείμενου στο Βόρειο τείχος θο-
λωτού κτίσματος της πυριτιδαποθήκης (1687)26 και, ανατολικότερα, της επίσης προ-
σκείμενης στο τείχος διώροφης παλαιάς οικίας, που χρησίμευε ως προσωρινό μουσείο 
Ακροπόλεως27.
1888. Κατεδάφιση ντάπιας του νερού, επικτισμάτων Ρωμαϊκής πύλης, Θολικού, τεί-
χους έως το Ηρώδειον, επισκευή πύργων Ρωμαϊκής πύλης28. 
1898. Αποκομιδή ανασκαφικών χωμάτων από το βόρειο μέρος του Βράχου.
1900. Αποκομιδή ανασκαφικών χωμάτων από του βράχου της Κλεψύδρας έως την 
Ρωμαϊκή πύλη.
1901. Έναρξη εργασιών προς υποστήριξη του Βορείου τείχους «…όπερ πολλαχού ήτο 
σεσαθρωμένον και ετοιμόρροπον…»29. 
1936. Υποστήριξη Βράχου μέσω κτιστών αντηρίδων30.
1944. Νότιο τείχος, παρά την νοτιοανατολική γωνία (όπου και επιγραφή στο κάτω 
μέρος): ενίσχυση εξωτερικής αργολιθοδομής και επίχριση αυτής εις μίμησην της αυ-
θεντικής δομής εκ στρώσεων διαδοχικώς εισεχουσών. Παρόμοια επέμβαση έγινε και 
στο κάτω μέρος της 1ης αντηρίδας. 
1983. Νότιο τείχος, παρά την νοτιοανατολική γωνία: νέο, υψηλότερο αλλά λεπτό στη-
θαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εξωτερική κατεργασία και χρώση μιμούμενη λα-
ξευτή λιθοδομή.  
Η καθαίρεση των επάλξεων, όσων δεν είχαν ήδη καταρρεύσει κατά την πολιορκία 
(1826-1827), πρέπει να έγινε μεταξύ 1870 και 187531.
~1950-1955. Επισκευή παλαιών βλαβών του Νοτίου τείχους στην περιοχή των τοιχο-
ειδών αντηρίδων. Αναδόμηση νεώτερης εξωτερικής αργολιθοδομής, κατά ζώνες αντί-
στοιχες προς την αρχαία δομή εκ στρώσεων διαδοχικώς εισεχουσών. Προφανώς, η 
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ειδική αυτή μέθοδος αποσκοπούσε στην εν καιρώ προσθήκη επιχρίσματος εις μίμησην 
της αρχαίας δομής. Η εργασία αυτή αναγνωρίζεται στο ανώτερο μέρος του τείχους από 
την νοτιοανατολική γωνία έως την 6η αντηρίδα.

Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών, καθαίρεση της μικρής αντηρίδας παρά το δυτι-
κό άκρον του Νοτίου τείχους και ταπείνωση του νοτίου άκρου του Ανατολικού τείχους 
επί μήκους ~8 μ., με καθαίρεση του ανώτερου μέρους του ανακατασκευασμένου το 
1753 τμήματος. 

4. Παθολογία

4.1. Σε αδρές γραμμές, η κατάσταση του τείχους είναι αντιληπτή ακόμη και μό-
νον με απλή παρατήρηση: οι εισαγωγικώς αναφερθείσες εξωτερικές επενδύσεις καλύ-
πτουν σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής και όσο δεν καλύπτεται παρουσι-
άζει στην όψη του μικρά μάλλον τμήματα αρχαίας λιθοδομής με αυθεντική εξωτερική 

Εικ. 13. Βόρειο τείχος, δυτικό μέρος του τμήματος ε με ένδειξη φάσεων φθοράς και επεμβάσεων. Σχεδιαστική τομή 
περιέχουσα τον υπόγειο οχετό ομβρίων, με  ένδειξη του τρόπου προσκολλήσεως αυτού στο ήδη ετοιμασμένο μέρος του 
τοίχους. Υπεράνω του αγωγού, το θεμέλιο του δυτικού τοίχου της (απραγματοποίητης) βόρειας πτέρυγας των Προπυ-
λαίων. Το θεμέλιο αυτό απλώς τερματίζει στην έσω πλευρά του τείχους. α) κατά την κλασική εποχή, β) αρκετούς αιώνες 
αργότερα οι εξωτερικοί λίθοι παρουσιάζουν έντονη διάβρωση, όπως και οι μαλακοί κατά μήκος του οχετού λίθοι. γ) τα 
φαινόμενα της φάσεως β εξελίσσονται με επιταχυνόμενο ρυθμό και δύο χιλιετίες μετά την κλασική εποχή, πάμπολλοι 
εξωτερικοί λίθοι έχουν αποκολληθεί και καταρρεύσει, αφήνοντες ορατούς τους όπισθεν αυτών μαλακούς λίθους. δ) νέες 
εξωτερικές αργολιθοδομές αντικαθιστούν τις αρχικές. Οι ορατοί στην εξωτερική πλευρά αρχαίοι λίθοι είναι απομεινά-
ρια της αρχικής εξωτερικής δομής του τείχους (χάριν των οποίων και η υποκείμενη αντηρίδα) και όχι άκρα μιας δήθεν 
βόρειας προχώρησης του θεμελίου της βόρειας πτέρυγος (Σχέδιο: Μ. Κορρές, 1995).
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32 Αναλυτική περιγραφή και εποπτικά σχήματα στο Κορρές 1995, 463-522, εικ. 1-29. Ειδικότερα σ. 481 και 
εικ. 23.

επιφάνεια και πολύ μεγαλύτερα με ανακατασκευασμένη εξωτερική επιφάνεια, ενώ σε 
κάποιες θέσεις το τείχος είναι σε όλο το πάχος του προϊόν ανακατασκευής. Άλλο οι-
κείο σε όλους γνώρισμα είναι οι αντιστηρικτικές κατασκευές, κυρίως οι αντηρίδες (βλ. 
ανωτέρω) Όλα αυτά, επισκευές και αντηρίδες, θα ήσαν περιττά, αν στις αντίστοιχες 
θέσεις δεν είχαν εμφανισθεί σοβαρές βλάβες, αδρή περιγραφή των οποίων επιχειρείται 
ακολούθως:

Οι περισσότεροι εξωτερικοί λίθοι της αρχαίας κατασκευής, παρά την καλύτερη 
ποιότητά τους, φαίνεται ότι εξ αιτίας μακροχρόνιας διάβρωσης αποσαθρώθηκαν, πα-
ραμορφώθηκαν, μετατοπίσθηκαν και κάποτε αποσπάσθηκαν, κατά τμήματα, ολόκλη-
ροι ή μαζί με άλλους, αφήνοντας πίσω τους χαίνοντα κενά. Το φαινόμενο είναι αλλη-
λένδετο με τις μηχανικές παραμορφώσεις του τείχους. Οι τελευταίες προκαλούνται 
από τις τεράστιες ωθήσεις των επιχώσεων και, όπως είναι φυσικό για κάθε δύσκαμπτη 
λίθινη κατασκευή, συνοδεύονται από ρηγματώσεις, συνακόλουθες αποκολλήσεις και 
τμηματική πτώση λίθων. Καθ’ εαυτές οι ωθήσεις εξαρτώνται από την ποσότητα και 
ειδικότερα το ύψος της επιχώσεως, αλλά και από ευνοϊκούς ή δυσμενείς παράγοντες, 
όπως η σύσταση και ο τρόπος διάστρωσης των επιχώσεων και η εντός αυτών υγρασία 
ή σταθμεύουσα ποσότητα ύδατος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δρουν εν συνθέσει (εικ. 
13 και 14, 3a-4c), ωστόσο για ευκολία περιγραφής αναλύονται διαδοχικά ως εξής (α, 
β, …ι):

α. Γεωμετρικοί μηχανισμοί παραμόρφωσης δομής ακάμπτων, λίαν στερεών λίθων

Στην περίπτωση αυτή η διαδοχική ανάλυση των φαινομένων οδηγεί σε έναν απλό 
λίθινο μηχανισμό (Z), το κάθε κινητό μέρος του οποίου δύναται να είναι μεμονωμένος 
λίθος ή σύνολον λίθων ακινήτων ως προς αλλήλους. Oι δέκα συχνότερες παραλλαγές 
αυτού του μηχανισμού (Z1, Z2, … Z10), θεωρούμενες αυτούσιες ή κατά διαφόρους 
συνδυασμούς, καλύπτουν πρακτικώς το σύνολο των περιπτώσεων (ολίσθηση, περι-
στροφή, σφηνοειδής διείσδυση, αναστροφή, ανατροπή κ.ά.). Αυτά υφίσταται όταν τα 
συμμετέχοντα στερεά σώματα είναι τουλάχιστον τρία32.

β.1.  Ωθήσεις - β.2. Ροπή ανατροπής - β.3.  Ευστάθεια

Ενώ στην πραγματικότητα πολλά μεγέθη δεν ορίζονται ακριβώς, η θεωρητικώς 
απλούστερη μορφή ωθήσεων έγκειται σε ιδανικώς ισόπυκνη και ισότροπη επίχωση, 
έχουσα πυκνότητα d΄ και ασκούσα ώθηση γραμμικώς αυξανόμενη από την κορυφή 
προς την βάση του τοίχου (τριγωνικό διάγραμμα φόρτισης) συνεπαγόμενη πίεση p= 
h•d΄•η, όπου (η) συντελεστής ρευστότητας ή μεταβλητού του σχήματος  (0<η<1). Η 
συνισταμένη δύναμη είναι h2• d΄•η/2 και ασκείται σε ύψος h/3. Οπότε η ροπή (Μα) 
ανατροπής (ανά μονάδα μήκους του τοίχου) είναι: Μα= h3d΄η/6. 
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Αντιστοίχως, η (ανά μονάδα μήκους) ροπή ευστάθειας (Με) ενός άκαμπτου, ελεύ-
θερα ιστάμενου τοίχου, πάχους t, ύψους h και πυκνότητος d, είναι t•h•d•t/2  δηλ. 
Με= t2hd /2. 

Θεωρητικώς (δηλαδή σε ιδανικό περιβάλλον μηχανικής στερεού σώματος) ο τοί-
χος ισορροπεί εάν Με > Μα. Στην πραγματικότητα όμως η κάθετος συνιστώσα στην 
βάση του τοίχου πρέπει να πίπτει στον πυρήνα της ενεργού διατομής, δηλαδή πρέπει  
Με>3Μα  δηλαδή t2hd ≥ h3d΄η  ήτοι  t2d ≥ h2d΄η.  

Παρατηρούμε ότι ενώ t , h, d  και d΄ έχουν συγκεκριμένες τιμές, ο μόνος αβέβαιος 
παράγων έγκειται στο η. Τούτο, στην περίπτωση της μεγίστης ρευστότητας (η=1) εξο-
μοιώνει τον αναλημματικό τοίχο με φράγμα νερού t2 2,5 ≥ h21, ήτοι  t≥√h2/2,5! (π.χ. 
ένα χωρίς πλευρική ενσφήνωση, ευθύ, σταθερού πάχους υδατόφραγμα, ύψους 10 μ. με 
πυκνότητα 2,5, πρέπει να έχει πάχος 6,32 μ.). 

Στην πραγματικότητα, τα αδρανή λατομείου και οι γαίες έχουν μικρή ρευστότητα, 
δεδομένου ότι ισορροπούν αφ’ εαυτών υπό γωνία τριβής της τάξεως των 30ο - 35ο (με 
διαφορές ±10ο λόγω σχήματος και άλλων παραγόντων). Εκτός αυτού οι ασκούμενες 
δυνάμεις (αναφορικώς προς κατακόρυφο τοίχωμα) δεν είναι οριζόντιες (ως οι υδρο-
στατικές), αλλά καθοδικές με κλίση 5ο έως 20ο. Όλα αυτά είναι ευνοϊκά, ενώ συνήθως 
στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπ’ όψιν δυσμενέστεροι όροι: π.χ. για υγρές αργι-
λώδεις γαίες ή πηλώδεις γαίες κορεσμένες ύδατος, η ελαχίστη γωνία ισορροπίας υπο-
τίθεται πλησίον των 20ο. Βάσει παλαιών εμπειρικών δεδομένων που ίσχυσαν και στον 

Εικ. 14. Μηχανισμός παραμόρφωσης των τειχών. 
1. Διάγραμμα ενδεικτικό της ταυτόχρονης έκκλισης του τείχους και καταβύθισης των όπισθεν αυτού ασυμπίεστων 
στρωμάτων λατύπης.  2. Διαφορετικές μορφές της έκκλισης:  2α, ολόσωμη στροφική έκκλιση, 2β, διαδοχικές οριζό-
ντιες μετατοπίσεις προς τα έξω, 2γ, συνδυασμός των περιπτώσεων 2α και 2β.  3. Εσωτερική αποδιοργάνωση συνο-
δευτική της έκκλισης (3α) ή της ύβωσης (3β).  4. Εξέλιξη των φαινομένων της περιπτώσεως 3β, αντίστοιχα προς την 
εικ. 13γ (εννοείται ότι παρόμοια εξέλιξη ακολουθεί και τα φαινόμενα της περιπτώσεως 3α). Η φάση 4γ αντιστοιχεί 
προς  την εικ. 13δ (Σχέδιο: Μ. Κορρές)
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20ο αιώνα, το πάχος t ενός τοίχου αντιστηρίξεως σε στάθμη κατά h υπολειπόμενη της 
στέψης προσεγγίζεται: 
t = h [-0,08+√6Εf/dh3 +0,03] όπου Ε η ώθηση σε Τ/μ,  f = ~1/3h  και d η πυκνότητα 
του τοίχου ~2,5. 

Κατά τα ως άνω, τα τείχη της Ακροπόλεως είναι ασφαλή έναντι ωθήσεων, όπως 
άλλωστε εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις, έστω σπά-
νιες, κατά τις οποίες αδρανή έχοντα κατάλληλη μορφή και διάστρωση παράγουσα συ-
νεχείς μάζες με υψηλή θλιπτική αντοχή και εσωτερική συνοχή, ενώ δεν παρουσιάζουν 
ρευστότητα, δύναται να ασκούν οριζόντιες δυνάμεις αυτοενσφήνωσης, δίκην χαμηλού 
θόλου. Αυτές όχι σπάνια υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνάμεις των κανονικών ωθήσεων 
των γαιών. Τα φαινόμενα αυτά αίρονται είτε με την αυτοσύνθλιψη των ασθενέστερων 
μερών ενός τέτοιου περιστασιακού θόλου, είτε μετά από μια μικρή ένδοση του αναλημ-
ματικού τοίχου. Τέτοιες ενδόσεις (εμπίπτουν στο επόμενο ζήτημα) είναι πολύ μικρές, 
ωστόσο προκαλούν σοβαρή καταπόνηση και, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται πιο 
κάτω, συμβάλλουν στην υποβάθμιση. 

γ.1. Οριζόντια ολίσθηση - γ.2. Έκκλιση - γ.3. Ανατροπή (εικ. 14.2b, 2a, αντιστοί-
χως)

Τα ελεύθερα ιστάμενα κτίσματα, ιδίως ο Παρθενών, προσφέρονται για παρατηρή-
σεις αξιοποιήσιμες και σε άλλα πεδία μελέτης. Έχει λοιπόν διαπιστωθεί ότι οι κίονες 
δεν ολισθαίνουν επί του στυλοβάτου, παρά την απουσία γόμφων, ενώ τούτο συμβαίνει 
σε διάφορα μέρη του θριγκού και των τοίχων. Η εξήγηση βρίσκεται εν μέρει στον 
δεσμό τριβής, ο οποίος πλησιάζει το 80% του κατακορύφου φορτίου. Οι μετακινή-
σεις των υψηλότερα ευρισκομένων λίθων συμβαίνουν συνήθως κατά τη στιγμή ενός 
λικνισμού, λόγω υψηλών σεισμικών επιταχύνσεων. Ο λικνισμός π.χ. ενός κίονος ανα-
σηκώνει στιγμιαία επιστύλια και άλλους προστυχόντες λίθους, οπότε καταλυομένου 
του δεσμού τριβής συντελούνται κάποιες μετακινήσεις. Στα τείχη τέτοια φαινόμενα 
θεωρητικώς δεν είναι δυνατά και ίσως δεν συμβαίνουν πρωτογενώς. Όμως, επειδή 
σε πολλές θέσεις οι διάτονοι λίθοι έχουν διατμηθεί, συμβαίνει οι αντίστοιχες σειρές 
εξωτερικών λίθων να μη διαθέτουν τον αρχικό ισχυρό δεσμό με το λοιπό σώμα της 
κατασκευής. Όταν αυτό συνδυάζεται και με συμπίεση κάποιων εξ αυτών (βλ. επόμενο 
ζήτημα) και ταυτόχρονη ώθηση εκ των έσω, διάφορες μικροολισθήσεις λαμβάνουν χώ-
ραν, οι οποίες κατά περίπτωση δύναται να ευνοούν άλλες μεγαλύτερες. Αυτές πάλιν, 
όταν συνδυάζονται με παραμορφωτικές συμπιέσεις τού, ως συνήθως, έξω μέρους των 
λίθων ή και με συναφείς απολεπίσεις και ακολούθως πολύ μεγαλύτερες αποθραύσεις 
αυτού, ευνοούν την έκκλιση (κλίση προς τα έξω) μεμονωμένων λίθων ή και ομάδων 
λίθων. Το φαινόμενο αυτό όταν αρχίζει δεν σταματά. Στα μέσω αυτού παραγόμενα 
εσωτερικά χάσματα, υλικά εκ της φυσικοχημικής διαλύσεως των εσώτερων λίθων, οι 
οποίοι εν αντιθέσει προς τους εξωτερικούς είναι μαλακοί, μετακινούνται, σωρεύονται, 
δημιουργούν συνθήκες στάθμευσης ύδατος και τρέφουν έναν φαύλο κύκλο, όπου απο-
τελέσματα της μιας φάσης παραμορφώσεων γίνονται αίτια της άλλης. Κάποτε φθάνει η 
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στιγμή που κάθε συνθήκη ευσταθείας του λίθου εξαντλείται και επέρχεται η ανατροπή 
αυτού, μόνου ή μετά των επ’ αυτού (στον βαθμό που οι διάτονοι έχουν ήδη διατμηθεί), 
η οποία καταλήγει στην πτώση. Ο σεισμός προσφέρει συνήθως την τελική συνθήκη 
της, τα αληθινά όμως αίτιά της βρίσκονται στην δομή και την φύση του έργου. 

δ. Φυσικοχημικός παράγων παραμόρφωσης λίθων 

Οι εξωτερικοί λίθοι επί το πλείστον ανήκουν στα καλύτερα είδη πειραϊκού Ακτί-
του ή Πώρου, οι εσωτερικοί λίθοι κατά κανόνα ανήκουν στους μαργαϊκούς μαλακούς 
πωρολίθους της περιοχής της Καστέλλας. Οι εξωτερικοί λίθοι, ιδίως του Νοτίου τεί-
χους, υπόκεινται σε αέναους θερμοκρασιακούς κύκλους, οι οποίοι σε συνδυασμό με 
την εσωτερική γεωλογική ανισοτροπία και την συνακόλουθη αυτοεντατική κατάσταση, 
προκαλούν ρηγματώσεις, απολεπίσεις και διαρρήξεις. Αυτά ανακουφίζουν μεν την αυ-
τοεντατική κατάσταση, πολλαπλασιάζουν όμως την έκταση των επιφανειών και εσω-
τερικών ασυνεχειών, στις οποίες δρουν άλλοι βλαπτικοί παράγοντες.  Και ενώ αυτά 
συμβαίνουν, οι ανυποχώρητες μηχανικές καταπονήσεις τα επιδεινώνουν. Παραλλήλως 
προχωρεί η διάβρωση, διαφορετική σε κάθε πλευρά ή θέση, με έντονο τον βιολογικό 
παράγοντα, ιδίως στην βόρεια πλευρά του συνόλου ή και εκάστου εκτεθειμένου λίθου 
χωριστά. Οι εσωτερικοί λίθοι, φαινομενικώς ή πραγματικώς μη εκτεθειμένοι στον υετό, 
παρουσιάζουν πολύ χειρότερα φαινόμενα φθοράς. Πολλοί εξ αυτών υφίστανται γοργή 
διάλυση, λόγω της συνεχούς ύγρανσής τους από τα εντός της κατασκευής λανθάνοντα 
ύδατα. Ο μικρός αερισμός του δικτύου των εσωτερικών κενών και αυτονοήτως ο μη 
ηλιασμός, είναι οι λόγοι της αναπτύξεως όλων των φαινομένων υγράς καταστάσεως. Τα 
εν λόγω ύδατα μόνον δευτερευόντως προέρχονται από άμεση εισχώρηση υετού πίπτο-
ντος στις εξωτερικές επιφάνειες. Το μέγιστο μέρος τους έρχεται από την επίχωση (βλ. 
μεθεπόμενο) και την άνω μάζα του τείχους. Ασχέτως προελεύσεως της υγρασίας, λίαν 
ανεπιθύμητη, ως ποικιλοτρόπως βλαπτική, είναι η αυτοφυής βλάστηση κατά μήκος 
αρμών και χασμάτων.  

ε. Διαφορική συμπίεση λαξευτής λιθοδομής μεγάλου πάχους και ρηγμάτωση (εικ.14, 3a)

Ένα από τα επακόλουθα της χημικής διάλυσης των εσωτερικών λίθων είναι και 
η μηχανική εξασθένηση, ιδίως όταν η λιθολογική δομή παρουσιάζει επίπεδα προδι-
αγεγραμμένης διάλυσης οριζόντια ή παραοριζόντια, με αποτέλεσμα την ένδοση στα 
υπερκείμενα φορτία. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται όμως εις εαυτόν. Επειδή κάθε 
πρώτη εκ των έξω σειρά μαλακών δρομικών λίθων φέρει το έσω ήμισυ των σκληρών 
εξωτερικών διατόνων λίθων, η όλη δομή παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα μηχανικής 
συνεργασίας των δύο ειδών πετρώματος. Οι διάτονοι λίθοι φέρουν πολλά στο πρόσθιο 
άκρον τους, χωρίς αυτό να στηρίζεται επαρκώς, με αποτέλεσμα την συχνή εμφάνιση 
των διαρρήξεων που ήδη αναφέρθηκαν. Αλλά και εκεί όπου οι εσώτεροι μαλακοί λί-
θοι διαπλέκονται μόνον με ομοίους των, μικρές διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών 
αυτών, ιδίως της φοράς των εναλλάξ εμφανιζομένων μάλλον μαργαϊκών και μάλλον 
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ασβεστιτικών στρωμάτων,  έχουν ως αποτέλεσμα κάθετες διαρρήξεις, οι οποίες λόγω 
της επιρρέπειας προς πλαστική συμμόρφωση εκάστου λίθου προς τον άλλον, συνήθως 
μεταδίδονται καθέτως στους υποκειμένους λίθους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το δόμημα 
σε πολλές θέσεις μεταβάλλεται σε παράλληλες κατακόρυφες φέτες (στο εξής στυλό-
μαζες) χωριζόμενες μέσω ενός συστήματος ασυνεχειών απαρτιζομένων από αρμούς 
εναλλασσομένους με ρήγματα υπερκείμενα ή υποκείμενα αυτών. Αργά αλλά σταθερά η 
δομή από στρωματική μετατρέπεται σε στυλοειδή και αυτό είναι κυρίως που ελαττώ-
νει την αντίστασή της έναντι ισχυρών πλευρικών ωθήσεων. Το φαινόμενο έχει μεγάλη 
ομοιότητα με ό,τι συμβαίνει στις παρυφές λόφων με επάλληλα ιζηματογενή στρώματα 
ή ακόμη και στα υπό διατμητική καταπόνηση άκρα των παγετώνων. Τα σώματα αυτά 
(διάφορα πετρώματα ή βράχοι από πάγο), αρχικώς μορφωμένα κατά στρώματα, τελι-
κώς διασπώνται σε διαδοχικές κατακόρυφες φέτες, λίαν ασταθείς και επιρρεπείς προς 
την τελική πτώση. Υπό ιδανικές συνθήκες προστασίας αυτά θα συνέβαιναν σε πολύ 
μικρό βαθμό, χωρίς όμως να απουσιάζουν τελείως, επειδή εκτός του υδραυλικού πα-
ράγοντος δρουν και άλλοι, λιθολογικού και δομομηχανικού μάλλον ενδιαφέροντος.  

 
ζ.1. Τρόποι διάταξης αδρανών επιχώσεως - ζ.2. Στασιμότητα - ζ.3. Ρευστότητα 

Η αόριστη εντύπωση των μη ειδικών ότι πίσω από τις αρχαίες αναλημματικές 
κατασκευές απλώς σωρεύονται διάφορα χώματα συλλήβδην, είναι τελείως εσφαλμένη. 
Κατά κανόνα, τα όπισθεν ενός αρχαίου αναλημματικού τοίχου υλικά ισοπεδώσεως δι-
ατάσσονται σε καθαρά στρώματα λιθαρίων και λατύπης. Η προσθήκη γαιών είναι μάλ-
λον μικρή και πολύ περισσότερο συμβάλλει στο δέσιμο των λίθινων τεμαχίων παρά 
στην υποκατάστασή των. Εν πάση περιπτώσει, η διαδοχική επανάληψη των διαστρώ-
σεων και των επ’ αυτών εργασιών βαρέως τύπου παρήγε λίαν συνεκτικά και ασυμπί-
εστα στρώματα. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση των τεχνητών εδαφών 
της Ακροπόλεως. Ένα πλήθος λίαν εποπτικών φωτογραφιών, ανασκαφικές περιγραφές 
και οι τυχόν σχεδιαστικές παραστάσεις των ανασκαφικών τομών δεν αφήνουν αμφι-
βολία για την σύσταση και ποιότητα των πάλαι ποτέ ισοπεδώσεων. Πρέπει επίσης να 
τονισθεί ότι όπου η υψομέτρηση των οδηγών δαπεδοστρωσίας είναι δυνατή, δηλαδή 
στην επιφάνεια εδράσεως των στηθαίων και την ευθυντηρία των κτηρίων, με κυρίαρχη 
εκείνη του Παρθενώνος, διαπιστώνεται η αρχική ύπαρξη σχεδιασμένων ρύσεων προς 
την περίμετρο, όπου σε τακτά διαστήματα υπήρχαν υδρορρόες. 

Η αυτοπροστασία της επιχώσεως δεν μειώθηκε κατά τους Μέσους και τους Νεω-
τέρους Χρόνους έως τον 19ο αιώνα, αλλά μάλλον ενισχύθηκε. Τα κτίσματα που σκέ-
πασαν μεγάλο μέρος της μεταξύ μνημείων και τείχους εκτάσεως, είχαν όλα κεραμο-
σκεπές και ιδιαίτερη έκαστο δεξαμενή. Τα όμβρια από κάθε στέγη και αυλή κατέληγαν 
σε στεγανές δεξαμενές και δεν πήγαινε ούτε μια σταγόνα βροχής χαμένη. Οι μεγάλες 
δεξαμενές, τροφοδοτούμενες από την στέγη του μεσαιωνικού Παρθενώνος και οι αντί-
στοιχες των Προπυλαίων και του Ερεχθείου συνέλεγαν γιγάντιες ποσότητες. Από τις 
10 χιλιάδες κυβικών μέτρων των βροχοπτώσεων ενός έτους, εν τρίτον κατέληγε στις 
δεξαμενές και το υπόλοιπο, μέσω πολλών υδρορρόων, εκτός Ακροπόλεως, και μόνον 
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ολίγον ίσως κατέληγε στην αρχαία επίχωση33. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με την 
ερείπωση των αρχαίων κτηρίων και την τελευταία φάση οικιστικής χρήσεως, κατά την 
οποία πολλές σκαπτικές εργασίες διέσπασαν κατά θέσεις την πριν συνέχεια. Πολύ 
περισσότερο όμως αυτή διαταράχθηκε με την διεξαγωγή των ανασκαφών, από το 1835 
έως το 1891. Αναγκαστικώς τα αναφερθέντα έντεχνα στρώματα λίθων, λατύπης και 
γαιών αφαιρέθηκαν σε πολύ μεγάλη έκταση και με τα υλικά τους, αναμεμειγμένα με 
ακάθαρτα χώματα από τα υψηλότερα στρώματα των Νεωτέρων χρόνων, τα τεράστια 
σκάμματα αναγομώθηκαν, κατά τρόπον όμως ατελή. Ούτε την αυτή συμπίεση και στε-
γανότητα απέκτησαν, ούτε την δέουσα τελική στάθμη έλαβαν, εις πείσμα κάθε αγαθής 
και δηλωμένης προθέσεως του Καββαδία και άλλων για μια κατά το δυνατόν ανάκτηση 
της μορφής των εδαφών της κλασικής εποχής. Αντ’ αυτού όλα έμειναν σε μια προσω-
ρινή μεταανασκαφική κατάσταση, με πάμπολλα ακάλυπτα τμήματα της επιφάνειας του 
Βράχου και των διαφόρων θεμελίων. Έκτοτε το έδαφος όχι μόνον δεν προστατεύει, 
αλλά μάλλον εμπεριέχει συνθήκες γοργότερης βλάβης θεμελίων κτηρίων, τειχών και 
Βράχου. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα εξασφάλισαν ένα πολύ μεγάλο μέρος 
του Βράχου έναντι της βλαπτικής δράσεως των ομβρίων, όπως άλλωστε και έναντι 
κινδύνων βραχομηχανικής φύσεως. Η επιτυχία αυτού του προγράμματος επιτρέπει αι-
σιοδοξία και για το πρόγραμμα αποκαταστάσεως των εδαφών.

 
η.1. Διαβροχή - η.2. Εμποτισμός - η.3. Κορεσμός

Με τα προηγούμενα φάνηκε ήδη το μέγιστο των προβλημάτων: το υδραυλικό. Μετά 
από κάθε νεροποντή, τα όμβρια λιμνάζουν στα χαμηλότερα μέρη της επιχώσεως, αλλά 
και εντός των μνημείων, με πρώτο τον Παρθενώνα, στον οποίο αντιστοιχεί ετήσια βρο-
χόπτωση χιλίων περίπου κυβικών μέτρων. Οι έως τώρα τρόποι αντιμετώπισης περιέ-
χουν συστήματα παροχέτευσης σε διάφορα σημεία της Ακροπόλεως, συμπεριλαμβανο-
μένου και του εσωτερικού του Παρθενώνος. Προσφάτως εκδηλώθηκε μια νέα μορφή 
του προβλήματος, με αποτέλεσμα τoν εμποτισμό του Νοτίου τείχους σε μεγάλη έκταση 
μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδος. Η αιτία του εντοπίσθηκε στα φρεάτια του προαυλίου 
του παλαιού μουσείου και σε μια δεξαμενή υποκάτω αυτού και ήδη αντιμετωπίζεται. Το 
συμβάν επέτρεψε την εις βάθος μελέτη και κατανόηση του φαινομένου του εμποτισμού 
(ή και της κατακλύσεως) των επιχώσεων, η οποία ήδη αξιοποιείται στην ευρύτερη με-
λέτη και την επεξεργασία των προτάσεων οριστικής, ει δυνατόν, αντιμετώπισης. 

Το φαινόμενο της διαβροχής έχει και αυτό ένα μερίδιο στην φθορά των τειχών. 
Περιορίζεται στις επιφάνειες και ευθύνεται για την βραδεία χημική αποδόμησή τους. 
Στην βόρεια πλευρά και σε κάθε δυτική επιφάνεια η εξ αυτού διάβρωση είναι εντονότε-
ρη, λόγω της μακρότερης επί ώρες διατήρησης της διαβροχής εκ της πρωινής δρόσου 
ή μετά από κάθε βροχή. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει επιπτώσεις στη δομική ασφά-
λεια, ωστόσο δεν είναι ασήμαντο, επειδή αφαιρεί από το μνημείο, όπως και από κάθε 
άλλο, συμπεριλαμβανομένων και των ναών, ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει: την επιφάνεια, 
φορέα της μορφής, της υφής και της τεχνοτροπίας.

33 Korres 1990, 36-8. 
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θ. Σεισμική επιδείνωση των ως άνω α, β, γ, ε και ζ.3 

Η σεισμική δράση στα ελεύθερα ιστάμενα κτίσματα έχει μελετηθεί συστηματικά. 
Αλλά ακόμη και έτσι δεν είναι πάντοτε δυνατή η αναγνώριση, ερμηνεία ή αντιμετώπιση 
των επ’ αυτών των κτισμάτων αποτελεσμάτων της. Κατά μείζονα λόγο τούτο είναι πολύ 
δυσκολότερο στην περίπτωση των τειχών και ειδικότερα των αναλημματικών τοίχων, 
δεδομένης της σπανιότητος σχετικών μελετών και της ατελούς γνώσης των συνθηκών 
εντός και όπισθεν αυτών των κατασκευών. Ωστόσο, η έως τώρα ιστορική αλλά και 
ζώσα εμπειρία δεν αφήνει αμφιβολία αναφορικώς προς τα δυνατά αποτελέσματα με-
γάλων σεισμών, ακόμη και σε κατασκευές τόσο ευσταθείς και δεμένες με τη γη, όσο 
τα τείχη. Είναι πλέον αρκετά γνωστή η κατάρρρευση μεγάλου μέρους του ανατολικού 
τείχους κατά τον σεισμό του 1705, ο οποίος μεταξύ άλλων προκάλεσε και την κατάρ-
ρευση γιγάντιων βράχων.

Πολύ χονδρικά, φαίνεται ότι εάν ένας ελεύθερα ιστάμενος τοίχος δονείται κα-
θέτως προς το μήκος του, ταλαντούμενος κινείται περίπου το ίδιο εύκολα ή δύσκολα 
προς την μια και την άλλη πλευρά. Εάν όμως η μια πλευρά του εφάπτεται ερμητικά με 
τελείως ανένδοτο σώμα (όπως π.χ. συνέβαινε με το Μνημείο του Θρασύλλου), τότε, 
έστω και εάν είναι ελεύθερος κατά την άλλη έννοια, δεν δύναται να εκτελέσει κανονική 
ταλάντωση. Εάν πάλιν εφάπτεται ερμητικά σε όχι τελείως στερεό σώμα αντιστηριζόμε-
νο από αυτόν, εν προκειμένω επίχωση, κάθε απομάκρυνση από αυτήν έστω στιγμιαία, 
διαρκούσης μιας σεισμικής ταλαντώσεως, δύναται να προσφέρει στην επίχωση ελευ-
θερία χαλαρώσεως προς το μέρος της απομάκρυνσης. Η χαλάρωση αυτή κατά κανόνα 
δεν είναι αναστρέψιμη, ενώ σπανίως τούτο είναι δυνατόν, αλλά μόνον εν μέρει.  Μετά 
από περισσότερα παρόμοια συμβάντα ο τοίχος εκκλίνει και η όπισθεν επίχωση απλώ-
νεται, με αποτέλεσμα, λόγω του βάρους της, να χάνει σε ύψος όσο κερδίζει σε έκταση. 
Ένδειξη αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε στο σημείο συνάντησης του θεμελίου 
της δυτικώς του Παρθενώνος αναλημματικής κατασκευής με το Νότιο τείχος. Ο νοτι-
ότερος λίθος αυτής δεν εφάπτεται στο τείχος και αντί να είναι οριζόντιος παρουσιάζει 
κλίση προς νότον, ισχυρότερη της κανονικής, της οφειλόμενης στην εμπρόθετη κα-
μπυλότητα των γραμμών κατά μήκος της βραχότμητης κλίμακος. Κατά πάσαν πιθανό-
τητα (βάσει αυτών των παρατηρήσεων) η προς τα έξω μετατόπιση του τείχους φθάνει 
τα 30 εκ., αν όχι περισσότερο. 

ι. Σύνθεση των ως άνω α έως θ κατά διαφόρους τρόπους

Στην θέση των ως ανωτέρω συμπτωμάτων (βλ. προηγούμενο) οι εξωτερικές επεν-
δύσεις (1754) δεν επιτρέπουν την γνώση της καταστάσεως της όψεως του τείχους, και 
οι επιχώσεις εμποδίζουν κάθε παρατήρηση τυχόν μεταβολών της κλίσεως των επιφα-
νειών οριζοντίων και καθέτων αρμών (παραλλήλων στην όψη). Κατά πάσαν πιθανό-
τητα η παραμόρφωση είναι ένας συνδυασμός εκκλίσεως του άνω μέρους (φαινόμενο 
γ2), συμπίεσης και καταστροφής της εξωτερικής δομής (φαινόμενο δ), στυλοειδούς 
διάτμησης (φαινόμενο ε) του κάτω μέρους και εκκλίσεως της εξωτερικής τουλάχιστον 
στυλόμαζας (φαινόμενο γ2). 
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Δυτικότερα από την εν λόγω θέση, μετά το μέσον της νότιας πλευράς του Βραυρω-
νίου, όπου και πάλιν οι επενδύσεις αποκρύπτουν την παρατήρηση της καταστάσεως, 
οι εκεί σωζόμενοι κατώτεροι λίθοι του στηθαίου (βλ. 2.7.) παρουσιάζουν, μετά των 
υποκειμένων αυτών, έκδηλη κλίση προς τα έξω (περίπου 10%). Προφανώς τούτο δεν 
θα ήταν δυνατόν χωρίς συνδυασμό των φαινομένων που ο γράφων υπέθεσε ανωτέρω. 

Στο Βόρειο τείχος, σε θέσεις με πολύ μικρότερο ύψος και απλώς δίπλινθη δομή, η 
συχνά παρατηρούμενη έκκλιση δεν πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζεται με υποθετική 
διάσχιση σε παράλληλες στυλόμαζες. Οι παρατηρούμενες εξωτερικές απολεπίσεις ή 
συμπιέσεις λίθων των κατωτέρων στρώσεων (φαινόμενο δ) αρκούν ως ενδείξεις μιας 
ολόσωμης έκκλισης, δηλαδή ανατροπής (φαινόμενο γ3), συνοδευόμενης από αντίστοι-
χη ανασήκωση της κατασκευής, πιθανώς αντιληπτή σε διανοίξεις οριζόντιων αρμών 
των εν λόγω στρώσεων (των οποίων η παρατήρηση εμποδίζεται από την επίχωση). 

Στο στηθαίο βορείως του Ερεχθείου ισχυρή έκκλιση, συνοδευόμενη από συμπτώ-
ματα του φαινομένου α (γεωμετρικοί μηχανισμοί παραμόρφωσης της δομής ακάμπτων, 
λίαν στερεών λίθων), αντιμετωπίσθηκε (αρχές 20ού αι. ή παλαιότερα) με ενσφήνωση 
σιδηρελασμάτων κατά μήκος οριζοντίων αρμών, των οποίων η προϊούσα διόγκωση 
εξ αιτίας οξειδώσεως προκαλεί ανύψωση των λίθων αντιληπτή λόγω της μέσω αυτών 
διελεύσεως φωτός. Ο κατάλογος των θέσεων με συμπτώματα ως ανωτέρω είναι μα-
κρός, όπως και εκείνος των θέσεων στις οποίες τα εν λόγω εξήντλησαν κάθε απόθεμα 
αντοχής. 

Ως εκ τούτου, τμήματα του τείχους κατέρρεαν κατά καιρούς, όπως φαίνεται σε 
φωτογραφίες διαφόρων εποχών, αλλά πάντοτε ακολουθούσε η σχετική ανακατασκευή 
κατά τον πλέον τρέχοντα τρόπο αργολιθοδομής (βλ. επόμενο). 

5.  Στόχοι - Αρχές

Α) Δεδομένης της ιστορικής και φυσικής μαρτυρίας καταρρεύσεων τμημάτων του 
Βράχου και λίθων ή τμημάτων του τείχους, ενίοτε πολύ μεγάλων, κρίνεται αναγκαία η 
συνέχιση των έως τώρα ενεργειών και επεμβάσεων με κύριο στόχο (Στόχος 1), όπως 
και παλαιότερα, την πλήρη ασφάλιση έναντι επαναλήψεως των ως άνω φαινομένων. 
Ο Στόχος 1 αναλύεται στα εξής: 1α. Επαύξηση της στερεότητας του Βράχου σε θέσεις 
δυσμενούς ρηγμάτωσης ή μειωμένης στήριξης. 1β. Παρεμπόδιση της εντός του Βράχου 
εισχώρησης και δράσης των υδάτων. 1γ. Αποκατάσταση της στήριξης του Βράχου επί 
του υποβάθρου του, όπου είναι μειωμένη, 1δ. Παρεμπόδιση της περαιτέρω φθοράς 
του υποβάθρου και της συνακόλουθης μείωσης της στήριξής του. 1ε. Επαύξηση της 
στερεότητας του Βράχου σε θέσεις επικίνδυνης παραμόρφωσης. 1ζ. Επαύξηση της στε-
ρεότητας της επίχωσης και ελάττωση της διείσδυσης και βλαπτικής δράσης υδάτων σε 
όλη την έκτασή της.

Β) Δεδομένης της καταχρηστικής ενσωμάτωσης πολύτιμων μαρμάρων (γλυπτών 
του Παρθενώνος, φατνωματικών πλακών του Παρθενώνος κ.ά.) ως απλών αργών λί-
θων σε τελείως ευτελείς και άτεχνες επισκευές, ένας δεύτερος στόχος υψηλής προτε-
ραιότητας θα έπρεπε να είναι η ελευθέρωση αυτού του υλικού χάριν συμπληρώσεως 
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των γλυπτών ως συνόλου και χάριν αναδείξεως της κλασικής αρχιτεκτονικής ως συ-
νόλου (Στόχος 2). 

Γ) Δεδομένης της ιστορικής και μορφολογικής σπουδαιότητας της αρχικής κατα-
σκευής των τειχών, ένας επόμενος, αλλά πάντως λίαν επιθυμητός στόχος θα έπρεπε να 
είναι η κατά το δυνατόν ανάκτηση της αρχικής μορφής αυτών (Στόχος 3).

Κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν ως συνήθως 
οι ισχύουσες αρχές – Χάρτα της Βενετίας και λοιπά καταστατικά έγγραφα – όπως ει-
δικότερα έχουν διατυπωθεί από τον Καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα για τα έργα της 
Ακροπόλεως, με την προσθήκη της Αρχής της Αναστρεψιμότητος και της Αρχής 
του Σεβασμού του Αυθεντικού Δομικού Συστήματος. Οι επεμβάσεις δεν πρέπει 
να προχωρήσουν πέραν του αρχαιολογικώς και τεχνικώς ασφαλούς, η μορφή τους θα 
πρέπει να είναι τεχνικώς αντιστρεπτή και η τεκμηρίωση της πριν κατάστασης, αλλά 
και κάθε ενδιάμεσου βήματος, θα πρέπει να διασφαλίζει την δυνατότητα επανάληψης 
ή αναθεώρησης της επέμβασης.  

6.  Προτάσεις 

Α) Για την προσέγγιση του 1ου στόχου απαιτούνται ενέργειες [α], μελέτες [β] και 
τεχνικές επεμβάσεις [γ] ως εξής:
[α1] Παρακολούθηση της μηχανικής συμπεριφοράς του Βράχου και του τείχους σε 
κατά το δυνατόν περισσότερες επίφοβες θέσεις. Κατά προτεραιότητα, στην νοτιοα-
νατολική άκρη του Βράχου και στις θέσεις όπου ήδη είναι εγκατεστημένα τα όργανα 
παρακολούθησης της τυχόν συνεχιζόμενης έκκλισης του Νοτίου τείχους. Παρόμοιες 
μετρήσεις είναι επιθυμητές και δυνατές στα τμήματα α, δ και ε του Βορείου τείχους 
και στην ελεύθερη γωνία του βορειοδυτικού ανδήρου (η οποία παρουσιάζει ισχυρή 
παραμόρφωση και έντονη ετοιμορροπία). 
[α2] Υδρολογικές μετρήσεις των επιχώσεων και του τείχους κατά τη διάρκεια νεροπο-
ντής και αμέσως μετά ή με κατάλληλη επί τόπου προσομοίωση των συνθηκών.
[α3] Δοκιμαστικές τομές της επιχώσεως σε επιλεγμένες θέσεις πλησίον του τείχους για 
την τεκμηρίωση των δομικών, μηχανικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών αυτής.
[β1] Ακριβέστερη μορφολογική τεκμηρίωση του Βράχου, παρόμοια με την ήδη πραγ-
ματοποιημένη για το τείχος. Είναι λίαν επιθυμητή η πιστή απεικόνιση των ελεύθερων 
επιφανειών του, των ορατών εκδηλώσεων των ρηγμάτων του και των ορατών εκδηλώ-
σεων των επιφανειών επαφής αυτού προς το υπόβαθρο. 
[β2] Ακριβής μορφολογική τεκμηρίωση των σπηλαίων και των λοιπών καρστικών 
κοιλοτήτων, αλλά και του εσωτερικού χάσματος της βόρειας πλευράς, με σκοπό την 
ερμηνεία του και την πρόγνωση της συμπεριφοράς της προς βορράν βραχόμαζας. 
[β3] Βάσει συστηματικής αυτοψίας η υπάρχουσα λίαν λεπτομερής απεικόνιση των τει-
χών (ανάπτυγμα ορθών προβολών με υψηλή ακρίβεια Χ,Ψ,Ζ για κάθε σημείο) να συ-
μπληρωθεί με εγκάρσιες γραφικές τομές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις, αναφορικώς 
προς τις (διαφόρων τύπων) παραμορφώσεις (έκκλιση, ύβωση, κάμψη κ.ά.), αλλά και 
προς τα τμήματα της αυθεντικής δομής και της κατά καιρούς επισκευής.  
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[β4] Αναλόγως προς τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, σύνταξη τεχνικής μελέ-
της αναγκαίων επεμβάσεων. 
Για την επίτευξη του 1ου στόχου, βάσει των υπαρχουσών ενδείξεων και με κάποια επι-
φύλαξη έως την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης, οι εξής επεμβάσεις φαίνονται σκόπιμες 
– είτε από κοινού, είτε διαζευκτικώς κατά συνδυασμούς:
[γ1] Αποκατάσταση των εδαφών επί της Ακροπόλεως με τις ήδη γνωστές αρχικές κα-
νονικές κλίσεις και κατάλληλη διάστρωση, με παρεμβολή ειδικών στεγανωτικών για 
την αποφυγή της κατείσδυσης ομβρίων κ.τ.λ. 
[γ2] Αγκύρωση του τείχους έναντι ωθήσεων μέσω οριζοντίων αγκυρίων εισχωρούντων 
στο Βράχο επί το πλείστον σε στάθμη αντίστοιχη προς τα 2/3 του κατά θέσεις ύψους 
της λιθοδομής. Ο αριθμός των αγκυρίων πρέπει να αποκλείει την πιθανότητα μεγάλης 
συγκεντρώσεως τάσεων ικανών να συμπιέσουν ή να διατρήσουν το τείχος. 
Η νοτιοανατολική γωνία, αποκολλημένη κατά μήκος ενεργού ρήγματος εκτάσεως ~50 
μ2, θα απαιτήσει ειδική διάταξη ριζοπασσάλων.
[γ3] Αποτόνωση των ωθήσεων μέσω ανακουφιστικής τάφρου μεταξύ του τείχους και 
της επιχώσεως, συνδυαζομένη με ακινητοποίηση της τελευταίας μέσω ενεμάτωσης ή 
με πλέγματα και αγκύρια. 
[γ4] Αγκύρωση επικινδύνως αποκολλημένων εξωτερικών τμημάτων του τείχους με 
αγκύρια εισχωρούντα στην εσώτερη και ευσταθέστερη μάζα αυτού. 
[γ5] Συμπλήρωση του υποβάθρου της νοτιοανατολικής γωνίας του Βράχου έως απο-
στάσεως 4 μ. από το απομένον περίγραμμα της εδράσεως αυτού. Το συμπλήρωμα 
πρέπει να έχει τα βραχομηχανικά χαρακτηριστικά του υποβάθρου να εδράζεται κα-
ταλλήλως σε αυτό και να μη προκαλεί την εμφάνιση βλαπτικών υδρολογικών φαινο-
μένων (ζητήματα εξόχως σπουδαία και δυσεπίλυτα). Για την αποφυγή ατονίας, μετά 
την πλήρη λίθωση του νέου σώματος, θα πρέπει μέσω κατάλληλου δικτύου αγωγών 
να εισαχθεί στην επιφάνεια στήριξης ένεμα υπό πίεση 0,3 αt προς ικανή πλήρωση των 
κενών (αλλά όχι των φυσικών αρμών του Βράχου, οι οποίοι θα μείνουν ελεύθεροι) και 
ακολούθως σε ένα κάπως χαμηλότερα κείμενο σύστημα επάλληλων οριζόντιων αρμών 

Εικ. 15. Διαγραμματική παράσταση της στεγάνωσης του εδάφους (διακεκομμένη γραμμή) και της μέσω αγκυρίων 
(βέλη) ασφάλισης του τείχους έναντι περαιτέρω εκκλίσεως (Σχέδιο: Μ. Κορρές). 
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(προετοιμασμένων εντός του συμπληρώματος) άλλο ένεμα υπό πίεση 7 αt σε διαφορε-
τικούς για κάθε αρμό χρόνους (π.χ. ανά εξάμηνο) με ταυτόχρονη παρακολούθηση των 
αρμών του βράχου, της συμπίεσης της (επί αιώνες άτονης) περιοχής του υποβάθρου 
και της τελικώς επιτυγχανόμενης τάσης στήριξης. 

Β) Για την προσέγγιση του 2ου στόχου απαιτούνται ενέργειες [α] μελέτες [β] και 
τεχνικές επεμβάσεις [γ] ως εξής:
[α4] Συστηματική αυτοψία και έρευνα αρμών και χασμάτων με χρήση ενδοσκοπίου, 
κατά κύριον λόγο στην ανατολικότερη αντηρίδα (9) και ακολούθως στις δυτικώς αυ-
τής, για τον εντοπισμό κάθε γλυπτού του Παρθενώνος και κάθε αξιόλογου αρχιτεκτο-
νικού μέλους. 
[β5] Φωτογραφική και τεχνική τεκμηρίωση.
[γ7] Αποτοίχιση των ευρημάτων και προσωρινή αναπλήρωση του κενού με άνευ ειδι-
κής αξίας λίθους. 

Γ) Για την προσέγγιση του 3ου στόχου (ο οποίος είναι προαιρετικός) απαιτούνται 
ενέργειες [α], μελέτες [β] και τεχνικές επεμβάσεις [γ], ως εξής:
[α5] Στοχευμένες τομές στις νεώτερες στηρικτικές κατασκευές για την αποκάλυψη 
αυθεντικών μαρτυριών της αρχαίας δομής και μορφής, προς έλεγχο ή αναθεώρηση 
των έως τώρα δημοσιευμένων μελετών και κυρίως προς επίτευξη μιας πολύ λεπτομε-
ρέστερης γνώσης. 
[β6] Μελέτη της αρχαίας δομής και μορφής βάσει των προηγουμένων.
[β7] Μελέτη των τεχνικώς αναγκαίων επεμβάσεων στο σώμα του τείχους (μετά από 
την [β4]).  
[β8] Μελέτη του εργοταξίου.
[β9] Μελέτη του τρόπου παραγωγής και μόρφωσης των λίθων και των λοιπών υλι-
κών.
[γ8] Προσωρινή αντιστήριξη του τείχους κατά τμήματα (τα οποία θα χωρισθούν σε 
θέσεις νεωτερικών ανακατασκευών).
[γ9] Ανάταξη εκάστου τμήματος, ει δυνατόν, χωρίς συναρμολόγηση, μετά από προη-
γούμενη εκτέλεση της εργασίας [γ3].
[γ10] Καθαίρεση των νεωτέρων στηρικτικών κατασκευών (οι λίθοι θα συλλεγούν για 
αρχαιολογικούς σκοπούς).
[γ11] Ανακατασκευή των ελλειπόντων μερών σε συμφωνία προς την αρχαία δομή και 
μορφή. 
[γ12] Ανάταξη των πεσόντων από τον Βράχο γιγάντιων τεμαχών. Η εργασία θα απαιτή-
σει ανακατασκευή του απολεσθέντος υποβάθρου (βλ. [γ5]) και ανυψωτικά συστήματα 
ικανότητος έως 2.000 τόνων, θα αποδώσει όμως σε αυτόν την έως το 1705 αρχαία 
μορφή του34 και θα επιτρέψει στα μεν ανατολικά την αποκατάσταση του Περιπάτου 
και του Ιερού της Αγλαύρου35, στα δε δυτικά την αποκατάσταση της ανατολικής ανα-
βάθρας του επιθεάτρου. 
34 Το αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει κάποτε και στην βορειοανατολική άκρη του Αρείου Πάγου (βλ. 1.7).
35 Εκεί, ακριβές αντίγραφο της ενεπίγραφης στήλης θα πρέπει να ανατοποθετηθεί στην κατά χώραν βάση της, 
όχι μόνον για λόγους ανάδειξης του τόπου και της μαρτυρίας, αλλά και προς διάψευση κάποιας αβάσιμης 
αμφισβήτησης της επιγραφικής ταυτίσεως αυτού του μέρους με το Αγλαύρειον.
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Τα ως άνω, Στόχοι και Προτάσεις, υπερβαίνουν κατά πολύ την κλίμακα των τρε-
χόντων έργων συντηρήσεως των μνημείων της Ακροπόλεως και, λαμβανομένων υπ’ 
όψιν των σημερινών συνθηκών, φαίνονται, και επί το πλείστον είναι, μη ρεαλιστικά. 

Σχετικά με αυτή την αναμενόμενη γνώμη πρέπει να σημειωθεί ότι για τόσο σπου-
δαίο μνημείο, όπως τα τείχη της Ακροπόλεως, ο χαρακτηρισμός μαξιμαλιστική πρότα-
ση θα ήταν άδικος. Στην παρούσα περίπτωση, κάθε πρόταση, ακόμη και λίαν συντη-
ρητική, δύναται να οδηγεί σε μεγάλης κλίμακας και δαπάνης έργο, κυρίως επειδή το 
αντικείμενο έχει τεράστια έκταση, ιδιαίτερη συνθετότητα και εξαιρετικές εργοταξιακές 
δυσκολίες. 

Όμως το τι είναι μεγάλο και τι μικρό, καλώς ή κακώς είναι λίαν σχετικό. Για 
εκείνους που πριν από έναν αιώνα ξανάκτισαν το Παναθηναϊκό Στάδιο (~40.000 με-
γάλοι λαξευτοί λίθοι, επί το πλείστον μάρμαρα), ακόμη και η πλήρης αντικατάσταση 
της εξωτερικής δομής των τειχών της Ακροπόλεως με κανονικούς λαξευτούς ασβε-
στόλιθους (~15.000 λίθοι) δεν θα φαινόταν αντιρρεαλιστική, τουλάχιστον εξ αιτίας 
μεγέθους. Δεν θα φαινόταν ως τοιαύτη ούτε και σε εκείνους που σε ελάχιστο χρόνο 
ξανάκτισαν τον Περίβολο του Ολυμπιείου (με γιγάντιους λαξευτούς ασβεστόλιθους),  
αναστήλωσαν την στοά του Αττάλου, αναστήλωσαν τα κλιμακοστάσια του Ηρωδείου 
και αναμαρμάρωσαν το κοίλον του. Τι άλλαξε στα 50 χρόνια που μεσολάβησαν από 
την εποχή του τελευταίου παραδείγματος, ως προς το έμψυχο και το υλικό περιεχό-
μενό του; Πόσο δικαιολογημένη δύναται να είναι η εξ αιτίας μεγαλύτερης επιστημο-
σύνης παράταση των έργων; ή όντως, εμείς, οι σημερινοί πρωταγωνιστές, υστερούμε 
τόσο ενός π.χ. Ορλάνδου, ως προς την ποσοτική απόδοση, επειδή τάχα έχουμε πολύ 
μεγαλύτερη ευαισθησία από εκείνον; Έστω και εάν ήταν όντως έτσι, κατά πόσες φορές 
πρέπει, λόγω της ευαισθησίας μας ή λόγω της δικαιολογημένης λεπτολογίας μας, να 
διαστέλλονται χρόνος και δαπάνες; 

Η συνεχής ανάπτυξη των μέσων και ημών των ιδίων, συνοψιζομένη πολύ πρό-
χειρα ως εξής: ψηφιακή φωτογράφηση, έναντι απαιτητικής μηχανολογίας και χημείας 
του φωτογραφικού εργαστηρίου, ηλεκτρονική αλληλογραφία, έναντι μετακινήσεων 
και αναμονής στα ταχυδρομεία, ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη συλλογή βιβλιογραφίας, 
έναντι τακτικής μετακίνησης και εργασίας σε βιβλιοθήκη, φωτοαναπαραγωγή, έναντι 
χειρόγραφης αντιγραφής, φωτογραμμετρία έναντι μετρητικής εργασίας σε βουνά ή σε 
ικρίωμα, και ψηφιακή τρισδιάστατη σάρωση έναντι χρονοβόρας, σημείο προς σημείο, 
μέτρησης και δια της φυσικής οράσεως χειρόγραφης σχεδίασης, χρήση ηλεκτρικής 
κοπής έναντι τύκου 5 χιλιογράμμων στο λατομείο, και πλήθος ηλεκτρικών εργαλείων 
έναντι απλών σιδηρίων του Γύφτου, ηλεκτρικά ανυψωτικά έναντι σχοινιών και χειρο-
κίνητων αλυσίδων, ελαφρότατα μεταλλικά ικριώματα έναντι θηριωδών ξύλων στημέ-
νων με εξαντλητικό σωματικό μόχθο, και, τέλος, σώματα 10 τουλάχιστον πόντους και 
20 κιλά μεγαλύτερα από τα παλιά, πολύ καλύτερα ταϊσμένα, και τέλος πνεύματα με 12 
τουλάχιστον ή 16 και 20 χρόνια στα θρανία, θα έπρεπε να μας καθιστά αποτελεσματι-
κότερους. Θα έπρεπε ταχύτερα να βλέπουμε, καλύτερα να γράφουμε, δυνατότερα να 
σηκώνουν τα χέρια μας, γρηγορότερα να βλέπουμε και να λύνουμε τα προβλήματα, 
αφθονότερα να παράγουμε, δεδομένου άλλωστε ότι είμαστε περισσότεροι από ποτέ, 
μέσα στα χρόνια ύπαρξης του νεοελληνικού κράτους. 
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36 Γι’ αυτό, είναι απορίας άξια η εγκατάλειψη της σύντομης προσπάθειας που προ δύο δεκαετιών, εντός με-
ρικών ημερών, απέφερε τέσσερις από τις 17 εξαφανισμένες νότιες μετόπες του Παρθενώνος! Τόσο γρήγορα 
κορέσθηκε το ενδιαφέρον για τα τεμάχια των λοιπών 13 μετοπών, που ακόμη παραμένουν στις λιθοδομές του 
1753 και δη σε θέσεις από τις οποίες αβίαστα και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο γι’ αυτές δύναται να αφαιρε-
θούν. Είναι χρησιμότερα στο τείχος παρά στο μουσείο;  

Μήπως με την ως άνω γνώμη δεν συμβαδίζουν πλέον οι αξίες μας και οι τρόποι 
μας, χωρίς να το συνειδητοποιούμε; Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα μας: ποια έκταση 
πρέπει εν τέλει να δοθεί στα απομένοντα να γίνουν, ώστε αυτά να είναι πραγματοποιή-
σιμα σε κανονικό και όχι απαράδεκτα μακρό χρόνο; 

Με αυτές κυρίως τις σκέψεις βασανιζόμενος, νομίζω ότι, δεδομένων των δυσμε-
νών συνθηκών (μειωμένη αποδοτικότητα, πίεση χρόνου, πιθανότητα νέων βλαβών στα 
τείχη), δεν έχουμε την πολυτέλεια για ιδιαιτέρως απαιτητικές λύσεις, επαρκώς ανταπο-
κρινόμενες στον Στόχο 1 ή έστω και ελάχιστα στον Στόχο 3. (Ο Στόχος 2 είναι ευκο-
λότερος όλων και αυτονόητος36). Προφανώς, η ευκολότερη απάντηση στο πρόβλημα 
της επόμενης νέας μετακίνησης του τείχους στην μια ή την άλλη θέση (πλην της αυτο-
νοήτως αναγκαίας στεγανώσεως της επίχωσης και του ιδίου) είναι η αγκύρωσή του με 
περίπου οριζόντιους μεταλλικούς τένοντες σε ανένδοτα σημεία, χάριν της οποίας θα 
πρέπει να γίνουν οριζόντια τρήματα από την έξω επιφάνεια του τείχους, τα οποία μέσω 
της επιχώσεως θα καταλήγουν στην υπ’ αυτήν προς το μέσον της Ακροπόλεως αφανώς 
ανερχόμενη επιφάνεια του Βράχου. Προς αποφυγήν της βεβαίας βλάβης αξιόλογων 
αρχαίων, ευρισκομένων εντός της επιχώσεως, εξεταστέα είναι και η περίπτωση της διά 
χειρός ορύξεως τάφρων μεταξύ τείχους και Βράχου, εν αντιστοιχία προς τους τένοντες. 
Ο υπολογισμός των τενόντων θα γίνει για σεισμικό φορτίο αντίστοιχο προς την αγκυ-
ρούμενη μάζα υπό επιτάχυνση εδάφους της τάξεως του 40%. Επειδή οι δυνάμεις θα 
είναι πολύ μεγάλες και θα επαπειλούν νέες βλάβες στο τείχος καθεαυτό, οι κατά την 
εξωτερική μάζα του τείχους κεφαλές των τενόντων θα πρέπει να είναι πλατύτατες και 
ίσως συνδεδεμένες μέσω συστήματος δοκίδων. Η απόκρυψη όλων αυτών δεν παρου-
σιάζει αρχαιολογικές δυσκολίες, επειδή σχεδόν ανεξαιρέτως δύνανται να ενταχθούν 
στις περιοχές του τείχους, στις οποίες νεώτερες αργολιθοδομές καταλαμβάνουν το έξω 
μέρος του σε μεγάλο πάχος και πολύ μεγαλύτερη έκταση. 
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Εικ. 1.  Το Αρχείο και τα είδη των τεκμηρίων.

Εικ. 2. Βάση δεδομένων. Διάγραμμα ανάλυσης μνημείου.
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Η ΤΕΚΜΗΡΙωΣΗ ΤωΝ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚωΝ ΕΡΓωΝ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

 
Δρ. Ε. Λεμπιδάκη, Αρχαιολόγος. Προϊσταμένη Γραφείου Τεκμηρίωσης, ΥΣΜΑ

Αναπόσπαστο μέρος των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγ-
ματοποιούνται στα μνημεία της Ακρόπολης από το 1975 μέχρι σήμερα, αποτελεί η 
αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης των μνημείων και η λεπτομερής καταγραφή 
των εργασιών που πραγματοποιούνται σ’ αυτά, προκειμένου αυτές να είναι εμφανείς 
και κατανοητές στις μελλοντικές γενιές και την επιστημονική κοινότητα1. Τη φύλαξη, 
αρχειοθέτηση και περαιτέρω διαχείριση του πολυτιμότατου αυτού υλικού που συγκε-
ντρώνεται συστηματικά τα τελευταία 37 χρόνια, καθώς και των τεκμηρίων που αφο-
ρούν στις παλαιότερες αναστηλώσεις των μνημείων, διαχειρίζεται σήμερα το Γραφείο 
Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Μέσω του οργανω-
μένου αυτού επιστημονικού αρχείου (εικ. 1) διασφαλίζεται η επιβεβλημένη από τη 
διεθνή αναστηλωτική δεοντολογία τήρηση των αρχών του Χάρτη της Βενετίας για την 
αποκατάσταση των μνημείων2, καθώς και η θεωρητική αρχή της αναστρεψιμότητας 
των επεμβάσεων την οποία ακολουθεί η ΕΣΜΑ. Σήμερα το Αρχείο αυτό περιλαμβάνει 
περί τις 235.000 φωτογραφίες, 50.000 σχέδια και χαρτογραφήσεις, 250 ημερολόγια 
εργασιών, 570 πρωτότυπα τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραμμετρικές 
αποτυπώσεις, 2.000 μελέτες και εκθέσεις και περί τα 2.000 βιβλία, περιοδικά και ανά-
τυπα άρθρων. Ειδικευμένο προσωπικό στο Αρχείο και σε κάθε εργοτάξιο φροντίζει για 
τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την καταγραφή των παραγόμενων τεκμηρίων. 

Η πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην ηλεκτρονική 
ευρετηρίαση και διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων της 
Ακρόπολης ήταν η ανάπτυξη της πρώτης βάσης δεδομένων με το λογισμικό Sigmini, 
την περίοδο 1989-1994, για τη διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης του Ερεχθείου. 
Σήμερα, το υλικό τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων διαχειρίζεται η ενιαία βάση 
δεδομένων της ΥΣΜΑ, το λογισμικό της οποίας αναπτύχθηκε από την εταιρεία Athens 
Technology Center το 1997 στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ (1996-1999), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν με τη συνεργασία του αρχείου και των τεχνικών γρα-
φείων των εργοταξίων. 

Η λογική σχεδιασμού της και ο λειτουργικός της ρόλος έχουν αναλυθεί στην προ-
ηγούμενη Διεθνή Συνάντηση το 20023. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η εφαρ-
μογή αναπτύχθηκε με κεντρικό άξονα τα μνημεία και τη δομική τους ανάλυση στα 
αρχιτεκτονικά τους μέλη, με τα οποία συσχετίζονται τα διαφορετικά είδη τεκμηρίων. 
Το σύστημα υλοποιεί το ιεραρχικό σχήμα ανάλυσης του κάθε μνημείου (εικ. 2) στα 

1 Όπως υπαγορεύει το άρθρο 16 του Χάρτη της Βενετίας, Χάρτα της Βενετίας 1964.    
2 Άρθρα 1-16, ό.π.
3 Μαλλούχου-Tufano-Αλεξόπουλος-Λεμπιδάκη 2002, 353-362, εικ.1-8, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.        
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επιμέρους δομικά του τμήματα, που απεικονίζονται κωδικοποιημένα και ταξινομημένα 
έως το επίπεδο των διακριτών αρχιτεκτονικών μελών, κατ’ αντιστοιχία με το αρθρωτό 
δομικό σύστημα των μνημείων της κλασικής αρχαιότητας, διευκολύνοντας την πλοή-
γηση του χρήστη.    

Κάθε εγγραφή του αρχείου αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 3, 5, 6, 7) περιγράφει την 
ταυτότητα και την ακριβή θέση ενός τμήματος ή αρχιτεκτονικού στοιχείου ή μέλους 
στο διάγραμμα του μνημείου στο οποίο ανήκει και συνοδεύεται από έξι ομάδες ειδικών 
πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά, τα ίχνη των ιστορικών φάσεων, την κατάσταση 
διατήρησής του και τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτό. Οι πληροφορίες 
αυτές συνοδεύονται από τους αντίστοιχους καταλόγους τεκμηρίων (κειμένων, εικό-
νων, σχεδίων), στα οποία ο χρήστης έχει άμεσα πρόσβαση. Με βάση κριτήρια αναζή-
τησης η βάση παρέχει σύνθετες απαντήσεις για τα αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων ή 
ευρύτερα τμήματά τους και τις επεμβάσεις που δέχτηκαν. 

Η εισαγωγή τεκμηρίων στη νέα βάση δεδομένων ξεκίνησε το 1997 με την εισα-
γωγή υλικού του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα από το προσωπικό του κε-
ντρικού Αρχείου και την προσαρμογή και μετεγγραφή στο νέο σύστημα των 6.500 
τεκμηρίων της επέμβασης στο Ερέχθειο. Σταθμό στην ανάπτυξη του συστήματος απο-
τέλεσε η δικτύωση των εργοταξίων με το Κεντρικό Αρχείο από τη νεοσύστατη Υπηρε-
σία της ΥΣΜΑ, που επέτρεψε την απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, και 
η τοποθέτηση αρχαιολόγων ως υπεύθυνων τεκμηρίωσης στα έργα αποκατάστασης του 

Εικ. 3. Βάση δεδομένων. Αρχείο μελών: Προπύλαια. Ψηφιακό δελτίο της οροφής της δυτικής αίθουσας.  Στις φω-
τογραφίες που έχουν επιλεγεί διακρίνεται η νότια όψη της αναστηλωμένης από τον Ν. Μπαλάνο οροφής (αριστερά) 
και η αναστηλωμένη οροφή του βορείου κλίτους μετά τη σύγχρονη επέμβαση (δεξιά).
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Ιερού Βράχου, με τους οποίους άρχισε να πραγματοποιείται καθημερινά, απ’ ευθείας 
στα εργοτάξια, η συστηματική εισαγωγή του υλικού τεκμηρίωσης όλων των επεμβά-
σεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 20014 από την 
ομιλούσα στο έργο του ναού της Αθηνάς Νίκης (εικ. 2, 4 και 7), περίπτωση εξαιρετικά 
πρόσφορη για τη δοκιμαστική ανάπτυξη της βάσης στο εργοτάξιο, λόγω του σχετικά 
εύκολα εποπτευόμενου αριθμού μελών (327) του μικρών διαστάσεων μνημείου, το 
οποίο μετά από δύο αναστηλώσεις αποσυναρμολογήθηκε και αποκαταστάθηκε πλή-
ρως. Την επόμενη χρονιά, το πρόγραμμα επεκτάθηκε στον Παρθενώνα (εικ. 5) και τα 
Προπύλαια (εικ. 3 και 6).

Της έναρξης της καταχώρισης τεκμηρίων προηγήθηκε η ανάλυση του ιεραρχικού 
σχήματος των μνημείων (εικ. 2) και η κωδικογράφηση των μελών τους, εργασία με 
διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε μνημείο5 ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Η κω-
δικογράφηση των μελών, που ταυτίστηκαν από τις νέες μελέτες αποκατάστασης και 
βρήκαν την αυθεντική τους θέση στα μνημεία, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την 
εξέλιξη των εργασιών.

4 Τον Οκτώβριο του 2002 το πρόγραμμα παρουσιάστηκε με σχετική ανακοίνωση στην 5η Διεθνή Συνάντηση, 
βλ. Μαλλούχου-Tufano-Αλεξόπουλος-Λεμπιδάκη 2002, 356-358, εικ. 5-8.   
5 Η κωδικογράφηση των μελών ακολουθεί το σύστημα που ορίζεται: για τον Παρθενώνα, στα Κορρές -Μπού-
ρας 1983, 212-232 και Μαλλούχου-Tufano-Αλεξόπουλος 2001α, για τα Προπύλαια στα Τανούλας - Ιωαννίδου 
2002, 33-44 και Μαλλούχου-Τufano - Αλεξόπουλος 2001β.  και για το ναό της Αθηνάς Νίκης στα Ζιρώ 1994, 
131-186, 192-231 και  Μαλλούχου-Τufano - Αλεξόπουλος 2001γ. 

Εικ. 4. Η τεκμηρίωση στα εργοτάξια. 
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Εικ. 6. Βάση δεδομένων. Αρχείο μελών: Προπύλαια. Ψηφιακό δελτίο λίθου γείσου, όπου έχουν εισαχθεί τα δελτία 
αποτύπωσης (αριστερά) και δομικής αποκατάστασης του μέλους (δεξιά). 

Παράλληλα, την περίοδο 1997-2009 πραγματοποιήθηκε η συστηματική ψηφιο-
ποίηση6 των συμβατικών τεκμηρίων, εργασία που συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή 
της. Η εισαγωγή τεκμηρίων σε εγγύτητα με τα ίδια τα μνημεία και τους μελετητές 
τους και σε χρονική εγγύτητα με τις εργασίες, συνετέλεσε στην υψηλή αξιοπιστία των 
εγγραφών. Σήμερα, η βάση δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης πλη-
ροφόρησης για την κατάσταση διατήρησης των μνημείων και τις εργασίες αποκατά-
στασης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε μέλος του Ερεχθείου, του Παρθενώνα (εικ.5) 
−  στις περιοχές του προνάου, του οπισθονάου, της βόρειας κιονοστοιχίας, των τοίχων 
του σηκού και της δυτικής πλευράς του − του ναού της Αθηνάς Νίκης (εικ. 4 και 7) και 
των Προπυλαίων (εικ. 3 και 6) − στην περιοχή της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου. 

Η δυνατότητα της εφαρμογής να παρουσιάζει ταχύτατα και με κάθε επιθυμητό 
τρόπο αρχιτεκτονικά μέλη ή και ευρύτερα τμήματα των μνημείων, με το σύνολο της 
τεκμηρίωσής τους καθώς και των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά, αλλά 
και η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της από τον εξειδικευμένο αρχαιολόγο, 
που κατέχει τη δομή του συστήματος, αποφασίζει για το βαθμό ανάλυσης του τεκμη-

Εικ. 5. Βάση δεδομένων. Αρχείο μελών: Παρθενών: Ψηφιακό δελτίο επιστυλίου ενημερωμένο με τη φωτογραφική 
του τεκμηρίωση. Στο πεδίο «κωδικός» εμφανίζεται η θέση που κατέχει το μέλος στη νέα αναστήλωση. Στο πεδίο 
«άλλοι κωδικοί» εμφανίζεται ο αριθμός αποσυναρμολόγησης και η θέση του κατά την αναστήλωση Μπαλάνου. 

6Η συστηματική ψηφιοποίηση των τεκμηρίων αφορούσε 70.000 φωτογραφίες και 9.700 σχέδια και δελτία 
Διασπάρτων. Το 2008, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων 
του ΥΠΠΟ», πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση 990 μελετών και εκθέσεων για την Ακρόπολη και τις αναστη-
λωτικές εργασίες της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ.
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ρίου και τη δημιουργία των κατάλληλων συσχετίσεων μεταξύ των τεκμηρίων και των 
πληροφοριών για τα αρχιτεκτονικά μέλη, ανέδειξαν τη βάση δεδομένων της τεκμηρίω-
σης των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης σε πολύτιμο έργο υποδομής και εύχρη-
στο εργαλείο στα χέρια των τωρινών και των μελλοντικών χρηστών του συστήματος. 
Έργο πολύτιμο όχι μόνο για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των έργων, την 
τεκμηρίωση των οποίων διασώζει και διατηρεί στη διάθεση της κοινωνίας αλλά και 
για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών και αποδόσεων των ολοκληρωμένων ανα-
στηλωτικών προγραμμάτων, και γενικότερα για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής και της 
ιστορίας των αποκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των φυσι-
κών τεκμηρίων. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν, το σύστημα αναβαθμίστηκε και αναπτύσσεται συ-
νεχώς. Ο ανασχεδιασμός7 του το διάστημα 2007-2009, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας, ως μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας «Ελληνική Φωτογραμμετρική» 
Ε.Π.Ε. (Elpho), και η προσαρμογή του στις απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν από την 
πολύχρονη χρήση της βάσης, αφορούσαν κυρίως στην αποτελεσματικότερη χρήση του 
διαγράμματος ανάλυσης των μνημείων ως πλοηγού στη δομή τους, στη δυναμικότερη 
διαχείριση των αρχείων εικόνας καθώς και στη βελτίωση του συστήματος διερεύνησης 
και ανάκτησης πληροφοριών. Επιδιώχθηκε επίσης πιλοτικά η πρόσβαση στη βάση δε-
δομένων μέσω πεπερασμένου αριθμού διαδραστικών εικόνων των τρισδιάστατων μο-

7 Το έργο παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αναστήλωση της Ακρόπολης» που διορ-
γάνωσε η ΥΣΜΑ τον Μάρτιο του 2010 στο Μουσείο Ακρόπολης, βλ. Αλεξόπουλος 2010, 32-34.      

Εικ. 6. Βάση δεδομένων. Αρχείο μελών: Προπύλαια. Ψηφιακό δελτίο λίθου γείσου, όπου έχουν εισαχθεί τα δελτία 
αποτύπωσης (αριστερά) και δομικής αποκατάστασης του μέλους (δεξιά). 
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ντέλων των μνημείων και της τεχνολογίας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 
(GIS). Η δυνατότητα αυτή, που προσφέρει ένα φιλικότερο περιβάλλον στο χρήστη, 
εφαρμόστηκε αρχικά για το Ερέχθειο8 (εικ. 8). 

Από το 2011, παράλληλα με την καθημερινή καταχώριση του υλικού τεκμηρί-
ωσης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καταχωρίζεται συστηματικά στη βάση 
δεδομένων, από αρχαιολόγους απασχολούμενους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και το πα-
λαιότερο (προ του 2000) υλικό τεκμηρίωσης των Προπυλαίων και του Παρθενώνα, 
αυτό των εργασιών της συντήρησης επιφάνειας9, καθώς και το υλικό των διάσπαρτων 
αρχιτεκτονικών μελών10, μέσω ενός αυτοτελούς αρχείου που συνδέθηκε με τα αρχεία 
φωτογραφιών και σχεδίων. 

Εικ. 7. Βάση δεδομένων. Αρχείο μελών: Ναός Αθηνάς Νίκης. Ψηφιακό δελτίο κιονοκράνου ενημερωμένο με τη 
σχετική τεκμηρίωση. Στο διάγραμμα ανάλυσης του κίονα αριστερά παρουσιάζονται τόσο οι εγγραφές των μελών 
που τον αποτελούν μετά τη νέα αναστήλωση όσο και αυτές των μελών της προηγούμενης αναστήλωσης (ΟΡΛ). 

8 Το ψηφιακό μοντέλο του μνημείου παρήχθη από την τρισδιάστατη σάρωσή του, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της δράσης που αφορούσε στην «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην 
Ακρόπολη των Αθηνών» (2007-2009). 
9 Από το 2012 καταχωρίζεται συστηματικά στη βάση δεδομένων στα εργοτάξια από συντηρητές και το υλικό 
τεκμηρίωσης των εργασιών της συντήρησης επιφάνειας. Η καταχώριση στα Προπύλαια είχε ξεκινήσει πιλο-
τικά το 2007 με την εισαγωγή τεκμηρίων από τον αρχαιολόγο Σ. Λεκάκη,  στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας».
10 Μέχρι σήμερα, έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων τεκμηρίωσης των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από 
την αρχαιολόγο Ε. Σαλαβούρα, υλικό τεκμηρίωσης της περιόδου 1993-2001.
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Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η εφαρμογή περιλαμβάνει περί τις 136.740 καταχωρί-
σεις11, από τις οποίες τον μεγαλύτερο όγκο συνιστούν τα φωτογραφικά τεκμήρια. 

Η νέα αναβάθμιση της βάσης που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προβλέπει 
την επέκταση της πρόσβασης, μέσω της ενσωμάτωσης τρισδιάστατου περιβάλλοντος 
οπτικοποίησης, και σε άλλα μνημεία στα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι επεμβά-
σεις, και τον εκσυγχρονισμό της πρόσβασης στην πληροφορία κάθε αρχιτεκτονικού 
μέλους χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο μοντέλο του μνημείου12. Η αναβάθμιση του 
συστήματος θα εξασφαλίσει επίσης τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης αρ-
χείων αυτοματοποιημένης σχεδίασης και αρχείων οπτικοακουστικού υλικού, προκει-
μένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συνεχώς αυξανόμενης τεκμηρίωσης των 
εργασιών με αυτά.

11 Οι καταχωρίσεις αναλύονται σε 17.420 εγγραφές αρχιτεκτονικών μελών, 108.700 φωτογραφικά τεκμήρια 
και 10.620 σχέδια.
12 Ο χρήστης θα μπορεί να περιστρέψει το μοντέλο, να επιλέξει το μέλος που τον ενδιαφέρει και να αποκτήσει 
πρόσβαση σε ολόκληρη την εγγραφή του, τις σχετικές με αυτό πληροφορίες και το σύνολο της τεκμηρίω-
σής του ή να ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία, από την εγγραφή του μέλους στο γραφικό μοντέλο που 
παρήχθη από την τρισδιάστατη σάρωση του μνημείου, για να δει τη θέση του σε όψη. Επίσης, θα μπορεί να 
επισημαίνει πάνω στο μοντέλο τα αρχιτεκτονικά μέλη που ικανοποιούν τις παραμέτρους ενός ερωτήματος, με 
βάση τις ιδιότητες του μνημείου. 

Εικ. 8. Βάση δεδομένων. Η επιλογή του νότιου τοίχου στο τρισδιάστατο μοντέλο του Ερεχθείου μετά τον ανασχεδιασμό 
της βάσης την περίοδο 2007-2009.
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Εικ. 9. Νέοι τύποι ψηφιακών τεκμηρίων.

Το 2011, ο κανονισμός λειτουργίας του Αρχείου (ΦΕΚ/Β/1593/23.12.2002), λαμ-
βάνοντας υπόψη τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, συμπληρώθηκε σε ότι αφορά θέματα 
χρήσης ψηφιακών μέσων13 στην παραγωγή και τη διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης, 
σύμφωνα με τη μελέτη ορθών πρακτικών14 για την ψηφιοποίηση και μακροπρόθεσμη 
διατήρηση των ψηφιακών συλλογών της υπηρεσίας που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό. 
Παράλληλα η ψηφιακή διαχείριση επεκτείνεται και στις υπόλοιπες συλλογές του Αρ-
χείου. Επιμέρους ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων (MS Access)15 που δημιουργήθηκαν 
για την καταχώριση και την ψηφιακή διαχείριση των συγγραμμάτων της βιβλιοθήκης, 
των πρωτότυπων αναστηλωτικών μελετών και εκθέσεων, των συμβατικών σχεδίων, 
των αρχείων αυτοματοποιημένης σχεδίασης (CAD), του οπτικοακουστικού υλικού16 
και των ημερολογίων της Υπηρεσίας, αντικαθιστούν σταδιακά τα συμβατικά βιβλία 
εισαγωγής και τους ψηφιακούς καταλόγους, ενώ τα φυσικά τεκμήρια που φυλάσσονται 
στο κεντρικό Αρχείο αναδιοργανώνονται χωροταξικά.

Όπως γίνεται φανερό, μετά από 25 χρόνια εισαγωγής δεδομένων και αναβαθμίσε-
ων της βάσης δεδομένων και παρά τις συνεχείς και αναγκαίες βελτιώσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν, η συνεχής αύξηση των τεκμηρίων και παράλληλα η ανάπτυξη των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών και τα νέα είδη τεκμηρίων (εικ. 9), επηρέασαν τις διαδικασίες 
τεκμηρίωσης και τις πρακτικές αρχειοθέτησης17 και δημιούργησαν νέες απαιτήσεις. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία που έχουν παραχθεί για 
την τεκμηρίωση και την υψηλής ακρίβειας σχεδιαστική αποτύπωση των μνημείων με 
τεχνικές φωτογραμμετρίας και σάρωση με λέιζερ, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Γε-
ωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών (2007-2009)», 
καθώς και τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης περιορισμένης κλί-
μακας, που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία σε τμήματα των μνημείων πριν και 
μετά τις επεμβάσεις, εξυπηρετώντας τη μελέτη της δομικής τους αποκατάστασης. Τα 
αρχεία αυτά, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας πληροφοριών που περιέχουν, 
δημιουργούν τελείως διαφορετικά θέματα διαχείρισης και σύνδεσής τους με το υπόλοι-
πο Αρχείο, τα οποία απαιτούν διαφορετική πολιτική διαχείρισης18. 

13 Η ψηφιακή φωτογραφία αντικατέστησε επίσημα την αναλογική ασπρόμαυρη λήψη ως μέσο φωτογραφικής 
τεκμηρίωσης των εργασιών αποκατάστασης των μνημείων το 2011, χρησιμοποιείτο όμως επικουρικά και 
παράλληλα με τη συμβατική φωτογραφία στα εργοτάξια ήδη από το 2000.
14 Η μελέτη εκπονήθηκε από τον ειδικευμένο σε θέματα ψηφιακής διαχείρισης τεκμηρίων αρχαιολόγο Μ. 
Κατσιάνη, βλ. Κατσιάνης 2011.
15 Ο σχεδιασμός των ανεξάρτητων βάσεων δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Μ. Κατσιάνη. Παράλληλα, 
αναδιοργανώθηκαν χωροταξικά τα φυσικά τεκμήρια. Η υλοποίηση των βάσεων των συμβατικών σχεδίων και 
των αρχείων αυτοματοποιημένης σχεδίασης βρίσκεται σε εξέλιξη.
16 Πρόκειται για 570 τεκμήρια σε φιλμ, μαγνητικά και ψηφιακά μέσα, που περιλαμβάνουν πρωτογενές υλικό 
κινηματογράφησης των εργασιών διάρκειας αρκετών εκατοντάδων ωρών.
17 Η ευκολία της παραγωγής φωτογραφιών με τη χρήση ψηφιακών μηχανών οδήγησε σε πλεόνασμα τεκμηρί-
ωσης που αντιμετωπίστηκε με αυστηρή επιλογή.
18 Η ενσωμάτωση και σύνδεση με το υπόλοιπο Αρχείο τεκμηρίωσης του τελικού προϊόντος που δημιουργείται, 
απαιτεί τη διατήρηση των αρχείων των ενδιάμεσων σταδίων της αποτύπωσης, το καθένα με τα δικά του μετα-
δεδομένα, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και να ελεγχθεί η ορθότητα της διαδικασίας δημιουργίας του.  
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Εικ. 9. Νέοι τύποι ψηφιακών τεκμηρίων.

Ο όγκος και η πολυμορφία του υλικού τεκμηρίωσης, εκτός από τις διαχειριστι-
κές ανάγκες που δημιουργεί, παρέχει και σημαντικές ευκαιρίες για την ανάδειξη των 
μνημείων και την προβολή των έργων στο ευρύ κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
η ιστοσελίδα19 της ΥΣΜΑ (www.ysma.gr), που από το 2001 παρέχει στο ευρύ κοινό 
πληροφορίες για το σύνολο των δράσεων της υπηρεσίας. Η ιστοσελίδα είναι δίγλωσ-
ση. Από την αρχική της σελίδα ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε 
συνοδευτικό υλικό, όπως τα ενημερωτικά δελτία της υπηρεσίας σε μορφή PDF, ο κα-
τάλογος δημοσιεύσεων κ.τ.λ., ενώ παρέχονται σύνδεσμοι για πρόσβαση στις υπόλοι-
πες διαδικτυακές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την Υπηρεσία: την ιστοσελίδα 
«Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών» 
(http://acropolis-gis.ysma.gr), όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει και να περιηγηθεί 
διαδραστικά, σε μια απλοποιημένη έκδοση του τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου, 
τμήματα των τειχών της Ακρόπολης, καθώς και αρχεία video που παρουσιάζουν ει-
κονικές περιηγήσεις στο πλήρες ψηφιακό μοντέλο του Ερεχθείου και στις ψηφιακά 
αποκατεστημένες Καρυάτιδες. 

19 Η εφαρμογή αναμορφώθηκε το 2008, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλ-
λογών Μνημείων του ΥΠΠΟ». Το 2011 η μορφή του ιστοτόπου ανανεώθηκε και πάλι και απέκτησε μια πιο ελ-
κυστική και εύχρηστη για τον επισκέπτη μορφή, που εξασφαλίζει ανεξαρτησία κατά τη διαδικασία ανανέωσης 
της πληροφορίας που περιέχει, βλ. Αλεξόπουλος – Κατσιάνης 2012, 20-1. Η ενημέρωση της ιστοσελίδας με 
νέο υλικό (κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο) πραγματοποιείται από το προσωπικό του Γραφείου Τεκμηρίω-
σης. Την επιμέλεια της ανανέωσης περιεχομένου έχει αναλάβει από το 2012 ο αρχαιολόγος Μ. Κατσιάνης.  
20 Βλ. Αλεξόπουλος – Κατσιάνης 2012, 21-3. 
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Στην πρωτότυπη διαδικτυακή εφαρμογή της εικονικής περιήγησης20 στον Βράχο 
της Ακρόπολης (www.acropolis-virtualtour.gr) (εικ. 10), που σχεδίασαν και επιμελή-
θηκαν ο πληροφορικός Γ. Αλεξόπουλος και η τοπογράφος μηχανικός Δ. Μαυρομάτη 
και επιμελήθηκαν με επεξηγηματικά κείμενα οι αρχαιολόγοι Ε. Πετροπούλου και Κ. 
Κουτσαδέλης, παρουσιάζονται μέσω εικόνων υψηλής ανάλυσης και πανοραμάτων, με 
τη χρήση διαδραστικών τεχνολογιών απεικόνισης, τα μνημεία και το αναστηλωτικό 
έργο. Στην εφαρμογή αυτή το ορθοφωτομωσαϊκό της κορυφής του Βράχου και των 
τειχών επαναχρησιμοποιήθηκε και ενσωματώθηκε ως διαδραστικός χάρτης, που επι-
τρέπει την πλοήγηση μεταξύ περιοχών και τη θέαση και μεγέθυνση επιλεγμένων από-
ψεων των τειχών. Ο επισκέπτης της εφαρμογής μπορεί να προσεγγίσει τα μνημεία από 
θέσεις που δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό, να εξερευνήσει τον χώρο με νυκτερινό 
φωτισμό ή να παρατηρήσει αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες μέσω εικόνων υπερυψηλής 
ανάλυσης. Η αναβάθμιση και επέκταση της εφαρμογής με την προσαρμογή της για 
χρήση από φορητές συσκευές στοχεύει στην ευρύτερη προβολή των μνημείων και του 
αναστηλωτικού έργου.

Δράσεις αυτού του είδους προβάλλουν τα μνημεία και τα έργα αποκατάστασής 
τους, τα κάνουν προσιτά στο κοινό και αξιοποιούν την αναγνωσιμότητα και την παι-
δευτική τους επιρροή. Τον ίδιο σκοπό υπηρετεί και η εκδοτική δραστηριότητα του 
Γραφείου Τεκμηρίωσης21 (εικ. 11), που περιέλαβε την περίοδο (2000-2012): την επι-
μέλεια και έκδοση επτά μελετών και ενημερωτικών εντύπων22, την περιοδική έκδοση 
του τεύχους των «Ενημερωτικών Ειδήσεων από την αναστήλωση των μνημείων της 
Ακρόπολης» (αρ.1-12: 2001-2012)23 στα ελληνικά και τα αγγλικά για την ελληνική 
και διεθνή πληροφόρηση, με την επιμέλεια της Καθηγήτριας Φ. Μαλλούχου-Tufano 
μέχρι το 2009 και της Ε. Πετροπούλου από το 2010, την έκδοση το 2012 του δίτομου 
έργου «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1987-1979). Η απόδοση του έργου» σε επι-
στημονική επιμέλεια των Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρα και τέλος την ψηφιακή 
έκδοση24, με την επιστημονική επιμέλεια των Χ. Μπούρα και  Β. Ελευθερίου, των νέων 
μελετών και των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης των μνημείων της 
Ακρόπολης της περιόδου 2000-201225, που διανέμεται σήμερα στο κοινό. 

21 Βλ. αναλυτικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (http://www.ysma.gr/news/δημοσιεύσεις).
22 Με αφορμή την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αποκατάστασης των μνημείων, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, 
το 2010 εκδόθηκε ειδικό ενημερωτικό τεύχος για τα αναστηλωτικά έργα με τίτλο «Η αναστήλωση των μνη-
μείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης» (1η έκδοση 2010, 2η έκδοση 2011, ελληνικά – αγγλικά),  με κείμενα των 
Μ. Ιωαννίδου - Ε. Λεμπιδάκη. Επίσης από το 2011 διανέμεται στους επισκέπτες της Ακρόπολης ενημερωτικό 
φυλλάδιο για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης στα ελληνικά και τα αγγλικά και σε γραφή Braille. Για 
την ενημέρωση του κοινού πραγματοποιήθηκε επίσης στο χώρο της Ακρόπολης η ανάρτηση επτά δίγλωσσων 
ενημερωτικών πινακίδων για τα αναστηλωτικά έργα της ΥΣΜΑ (2012), με την επιμέλεια της αρχαιολόγου Β. 
Βλάχου.
23 Το 10ο τεύχος περιέχει τα πρακτικά της ημερίδας με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αναστήλωση της 
Ακρόπολης» που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010 στο Μουσείο Ακρόπολης.
24 Την ψηφιακή έκδοση των νέων μελετών και των ολοκληρωμένων αναστηλωτικών έργων 2000-2012 επιμε-
λήθηκαν οι αρχαιολόγοι Μ. Κατσιάνης και Α. Σοφού, βλ. Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013.    
25 Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ο σύντομος απολογισμός του έργου της ψηφιακής διαχείρισης της 
τεκμηρίωσης στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης την περίοδο 2000-2012, βλ. Λεμπιδάκη – Καρακίτσου 
– Πετροπούλου − Αλεξόπουλος 2013.
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Εικ. 10. Η εικονική περιήγηση στα μνημεία της Ακρόπολης (www.acropolis-virtualtour.gr). 

Eικ. 11. Το βιβλίο του Α. Παπανικολάου «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου», 
Αθήνα: 2013, και ο ψηφιακός δίσκος που συνοδεύει την έκδοση. Τεύχη της ετήσιας έκδοσης «Ενημερωτικές ειδή-
σεις», και η ψηφιακή έκδοση  «Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013».
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Στις δραστηριότητες26 του Γραφείου Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο των «Ψηφιακών 
δράσεων της ΥΣΜΑ», περιλαμβάνονται επίσης η δημιουργία αίθουσας εικονικής πραγ-
ματικότητας στο Μουσείο Ακρόπολης, στην οποία διεξάγονται στερεοσκοπικές και 
απλές προβολές ταινιών για την ιστορία των αναστηλώσεων των μνημείων της Ακρό-
πολης, καθώς και η δημιουργία ταινιών, όπως η ταινία με τρισδιάστατα γραφικά «Το 
Ερέχθειο. Ιστορία και αναστηλώσεις»27. 

Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», η ΥΣΜΑ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις διαφάνειας, διάχυσης και επα-
ναχρησιμοποίησης του πολιτιστικού περιεχομένου που διαθέτει, διερευνά την πιλοτική 
ενσωμάτωση σε αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης συμβατικού υλικού της υπηρεσίας, 
όπως μελετών και εκδόσεων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ, χειρόγραφων ημερολογίων ερ-
γασιών, ταινιών και υλικού κινηματογράφησης των έργων μετά από ψηφιοποίησή τους, 
σε συνεργασία με φορείς που διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και την τεχνογνωσία. 
Απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση28 της διαχείρισης του υλικού αυτού, η οποία δεν 
μπορεί − και δεν είναι δόκιμο − να υποστηριχθεί από το σχήμα της υφιστάμενης βάσης 
δεδομένων, και η επιλεκτική διάθεσή του στο κοινό για την ανάδειξή του. Δυνατότητες 
διάχυσης επιλεγμένων τεκμηρίων στο ευρύτερο κοινό μπορούν επίσης να ισχύσουν και 
για συλλογές φωτογραφιών ή οπτικοακουστικού υλικού που αποτυπώνουν την ιστορία 
και τη μεθοδολογία των αναστηλώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ψηφιακός δί-
σκος29 παρουσίασης των πρωτογενών τεκμηρίων της αναστήλωσης του Ερεχθείου που 
αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων και έχουν επαναχρησιμοποιηθεί στο CD-ROM 
που συνοδεύει την έκδοση της απόδοσης του έργου.

Όπως απέδειξε η εμπειρία της ΥΣΜΑ, η ανάπτυξη δομών που τυποποιούν αποτε-
λεσματικά συγκεκριμένες πρακτικές τεκμηρίωσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για 
την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ενός πληροφοριακού συστήματος που διαχει-
ρίζεται υλικό τεκμηρίωσης εργασιών σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χρήση 
του συστήματος και ο σταθερός έλεγχος της λειτουργίας του επιτρέπει να επινοηθούν 
δυνατότητες βελτίωσης. Οι τακτικές αναβαθμίσεις είναι απαραίτητες για να συμβαδίζει 
με τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό όμως που θα διασφαλίσει την επιβί-
ωση των τεκμηρίων στο νέο ψηφιακό κόσμο είναι κυρίως η διαμόρφωση δομών που 
αποβλέπουν στη διάχυση των πληροφοριών τους.

26 Στις δραστηριότητες του Γραφείου Τεκμηρίωσης περιλαμβάνεται επίσης η οργάνωση εκδηλώσεων της Υπη-
ρεσίας, όπως η οργάνωση της παρουσίασης του δίτομου έργου του Α. Παπανικολάου, «Η αποκατάσταση του 
Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου», Αθήνα 2012, με την επιμέλεια Φ. Μαλλούχου-Tufano – X. 
Μπούρα,  στο Μουσείο της Ακρόπολης τον Απρίλιο του 2013,  καθώς και η διοργάνωση της παρούσας Διε-
θνούς Συνάντησης. 
27 Η ταινία δημιουργήθηκε το 2010 σε  σκηνοθεσία: Δ. Πατρίκιου, επιστημονική επίβλεψη - συντονισμό: Μ. 
Ιωαννίδου, κείμενο - επιστημονική επιμέλεια: Φ. Μαλλούχου-Tufano, και ψηφιακή αναπαράσταση: Πλ. Κων-
σταντόπουλου και Χρ. Κανελλόπουλου.  
28 Η προβλεπόμενη φιλοξενία αντιγράφων ασφαλείας των ψηφιακών δεδομένων σε εξυπηρετητές (servers) 
εκτός ΥΣΜΑ καθώς και η απαιτούμενη διαλειτουργικότητα του υλικού βάσει διεθνών προτύπων θα εξασφα-
λίσουν τη μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων. 
29 Χρησιμοποιώντας απλό γραφικό περιβάλλον ο χρήστης έχει πρόσβαση στην πρωτογενή φωτογραφική και 
σχεδιαστική τεκμηρίωση του μνημείου και των αρχιτεκτονικών του μελών, βλ. Αλεξόπουλος 2012, 621-7. 
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Κλείνοντας, θα αναφερθούμε σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα του Αρχείου, που 
είναι βέβαια η φύλαξή του. Η προγραμματιζόμενη μεταστέγαση του Αρχείου, με τη 
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, στο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, γνωστό ως «Οικία Κω-
λέττη» επί της οδού Πολυγνώτου 13, που παραχωρήθηκε στην ΥΣΜΑ το 2012, και η 
οριστική του τακτοποίηση σύμφωνα με σύγχρονες πρακτικές αρχειοθέτησης και φύ-
λαξης, πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσει αποτελεσματικά τη μακροπρόθεσμη διατήρηση, 
την ενοποίηση και την αποτελεσματική του διαχείριση. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους αρχαιολόγους του Γραφείου 
Τεκμηρίωσης30 για τον ζήλο με τον οποίο υπηρέτησαν μέχρι σήμερα το έργο της ψηφι-
ακής διαχείρισης των τεκμηρίων, και ιδιαίτερα τις υπεύθυνες τεκμηρίωσης του Παρ-
θενώνα και των Προπυλαίων Ε. Καρακίτσου και Ε. Πετροπούλου, που τα τελευταία 
12 χρόνια διαχειρίζονται με επιτυχία, χάρη στην υπομονή και τη φροντίδα τους, το 
τεράστιο σε όγκο και ιδιαίτερα απαιτητικό υλικό τεκμηρίωσης των δύο μνημείων, και 
βέβαια τον πληροφορικό Γ. Αλεξόπουλο, υπεύθυνο του δικτύου και εκ των βασικών 
συντελεστών της ανάπτυξης της βάσης. Σ’ αυτούς οφείλεται αυτό που είναι σήμερα η 
βάση δεδομένων. Ευχαριστώ επίσης την Καθηγήτρια Φ. Μαλλούχου-Tufano, Προϊστα-
μένη του Γραφείου μέχρι το 2009 και σήμερα μέλος της ΕΣΜΑ, που επί 34 χρόνια υπο-
στήριξε την υπόθεση του αρχείου, για το αστείρευτο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό 
με τον οποίο παρακολουθεί την εξέλιξή του.

30 Το έργο της ψηφιακής διαχείρισης της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης πραγματο-
ποιείται από το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ με Προϊσταμένη το διάστημα 2000-2009 την αρχαιολόγο 
Φ. Μαλλούχου-Tufano και, από το 2010 και εξής, τη γράφουσα. Υπεύθυνη τεκμηρίωσης στο ναό της Αθηνάς 
Νίκης το διάστημα 2000-2010 ήταν η γράφουσα.   Υπεύθυνη τεκμηρίωσης στον Παρθενώνα από το 2002 
μέχρι σήμερα είναι η αρχαιολόγος Ε. Καρακίτσου. Την καταχώριση παλαιότερου υλικού επιμελήθηκε το 2007 
η αρχαιολόγος Ε. Σαλαβούρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,  
και, από τον Μάιο του 2011, η αρχαιολόγος Ε. Μιμίδου. Υπεύθυνη τεκμηρίωσης στα Προπύλαια από το 2002 
μέχρι σήμερα είναι η αρχαιολόγος Ε. Πετροπούλου. Η ίδια επιμελείται από το 2010 και την περιοδική έκδοση 
των «Ενημερωτικών Ειδήσεων» της Υπηρεσίας. Την καταχώριση παλαιότερου υλικού επιμελείται από τον 
Μάιο του 2011 ο αρχαιολόγος Κ. Κουτσαδέλης.  Την ηλεκτρονική τεκμηρίωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονι-
κών μελών επιμελείται από τον Μάιο του 2011 η αρχαιολόγος Ε. Σαλαβούρα. 
Στο κεντρικό Αρχείο οι Γ. Αλεξόπουλος και Μ. Κατσιάνης προγραμματίζουν θέματα αναβάθμισης της βάσης 
δεδομένων και μεριμνούν για ειδικά θέματα ψηφιακής διαχείρισης και προβολής των τεκμηρίων. Υπεύθυνη 
της βιβλιοθήκης και του αρχείου σχεδίων της ΥΣΜΑ μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 ήταν η διοικητική υπάλ-
ληλος Κ. Λιακοπούλου. Η ίδια ασχολήθηκε και με την καταχώριση στη βάση δεδομένων των τεκμηρίων του 
Ερεχθείου και παλαιού υλικού του Παρθενώνα. Από τον Μάιο του 2011 μέχρι τον Μάιο του 2012, την επιμέ-
λεια της βιβλιοθήκης και της αντίστοιχης βάσης δεδομένων είχε η αρχαιολόγος Β. Βλάχου. Από τον Αύγουστο 
του 2012, το έργο αυτό καθώς και την ενημέρωση της ιστοσελίδας ανέλαβαν οι αρχαιολόγοι Α. Σοφού και Μ. 
Κατσιάνης. Η Α. Σοφού επιμελείται επίσης θέματα εκδόσεων. Την επιμέλεια της εισαγωγής, της τακτοποίησης 
και της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του φωτογραφικού υλικού, καθώς και των αποστολών των εκδό-
σεων της Υπηρεσίας έχει ο διοικητικός υπάλληλος Στ. Τυροπώλης. 
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THE DOCUMENTATION Of THE RESTORATION WORKS ON THE 
ACROPOlIS MONUMENTS AND ITS DIGITAl MANAGEMENT  

 
E. Lembidaki, Archaeologist, Ph.D. Head of the Documentation Office, YSMA

The use of Information Technology in the management of the documentation from 
the restoration interventions carried out on the Acropolis was introduced by ESMA in 
the 1990s and has been systematically developed by the newly created Documentation 
Office of the Acropolis Restoration Service (YSMA) between 2000-2013. Since 1997 
the Database Management System facilitates the digital management of all documents 
produced during the restoration and conservation works from 1975 onwards. Currently, 
the database contains approximately 132,000 records. The application facilitates the 
presentation of selected architectural members or larger parts of the monuments 
with all the information concerning their state of preservation and the interventions 
that are performed on each of them. In this sense, it constitutes a powerful tool for 
monitoring and supporting the works that can be used for research and also for the 
publication of the final reports on the completed restoration programs, while ensuring 
the preservation of the original documents. Since 2001, the installation of workstations 
in the work-sites has enabled the immediate, systematic entry of records into the 
database by archaeologists responsible for the documentation. Between 2007 and 
2009 the database has been redesigned and adapted to the current demands that were 
formulated by its use. In the context of the NSRF, the system is further upgraded, while 
the user interface is extended to incorporate an environment for the three-dimensional 
visualization of the monuments, where interventions are recently completed.  

At the same time, the use of digital technology is rapidly expanding to the 
management of additional collections of the archive (such as digital drawings, 
audiovisual material, day-books, restoration reports and studies). Furthermore, it 
provides the means for developing new activities, such as the website of the Acropolis 
Restoration Service and the virtual tour of the Acropolis monuments. Scheduled 
under the framework of the Digital Convergence Programme is the digitization of 
past conventional material (publications, handwritten day-books, films and raw 
footage of the works), as well as the pilot project for incorporating digital content 
from the Acropolis Restoration Service archive into an open-access repository, with 
the ultimate goal of promoting the material and communicating the course of the 
restoration works to the public. The provision for housing the archive of the Acropolis 
Restoration Service at the historical building known as “the Kolettis House” on 13 
Polygnotou Str., which was ceded to the Acropolis Restoration Service in 2012, and the 
final arrangement of all documents in accordance with current practices for archiving 
and storage, funded by the NSRF, will ensure their long term preservation, unification 
and efficient management.  
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦωΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΥΠωΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤωΝ ΑΘΗΝωΝ 

 
Δ. Μαυρομάτη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Υπεύθυνη Τοπογραφικής 

και Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης της Ακρόπολης, ΥΣΜΑ

1. Εισαγωγή

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της αποκατάστασης ενός μνημείου είναι η ακριβής 
γεωμετρική τεκμηρίωσή του. Η φωτογραμμετρία είναι μία από τις ταχύτερες τοπογρα-
φικές μεθόδους γεωμετρικής τεκμηρίωσης, που χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς για 
την αποτύπωση μνημείων, ιστορικών κτιρίων και συνόλων.

Η ανάγκη για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων τεκμηρίωσης-αποτύπωσης διατυπώ-
θηκε ήδη από το 1975, όταν ένα από τα θέματα συζήτησης κατά την πρώτη συνεδρίαση 
της νεοσύστατης τότε Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως ήταν και η φω-
τογραμμετρική αποτύπωση των μνημείων και του χώρου της Αθηναϊκής Ακρόπολης. 
Τα προϊόντα της δεκαετίας του ’80, παρά τη σπουδαιότητά τους ως πρωτοποριακές 
εφαρμογές στον συγκεκριμένο τομέα, ήταν ανεπαρκή για τους τελικούς αποδέκτες 
τους, τους αρχιτέκτονες και τους αρχαιολόγους.

Αυτό οφείλεται, πρωτίστως, στο ότι ο τοπογράφος δεν είναι συνήθως πλήρως κα-
ταρτισμένος για μία εξειδικευμένη αρχαιολογική και αρχιτεκτονική αποτύπωση/σχεδί-
αση, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να φαίνεται στα μάτια του ειδικού «ψυχρό», πολύ 
τεχνικό, και συχνά παρουσιάζει παρανοήσεις και ασάφειες στην απόδοση της μορφής 
και των χαρακτηριστικών τού αντικειμένου.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση ψηφιακών τεχνικών στη φωτογραμμετρία έδωσε 
τη δυνατότητα παραγωγής εικονιστικών προϊόντων, ορθοφωτομωσαϊκών και 3D μο-
ντέλων με υφή, τα οποία αποτελούν σήμερα τα συνήθη φωτογραμμετρικά παραδοτέα. 
Η ορθοφωτογραφία είναι μία εικόνα που έχει διορθωθεί γεωμετρικά, ώστε να εξα-
λειφθούν τα σφάλματα εξαιτίας της κλίσης της αλλά και οι αποκλίσεις από την ορθή 
προβολή που οφείλονται στο ανάγλυφο του αντικειμένου. 

Ο λόγος για τον οποίο τα ορθοφωτομωσαϊκά συνιστούν σήμερα τα πλέον διαδεδο-
μένα υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στις αρχιτεκτονικές-αρχαιολογικές αποτυπώ-
σεις είναι σχεδόν προφανής: συνδυάζουν τη γεωμετρική ακρίβεια του σχεδίου με την 
οπτική-ποιοτική πληροφορία της φωτογραφίας. Έτσι, η τελική εξειδικευμένη ερμηνεία 
και σχεδίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αντικειμένου γίνεται κυρίως από 
τον τελικό αποδέκτη, τον αρχιτέκτονα και τον αρχαιολόγο. 

2. Τα προβλήματα της φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης αρχαίων μνημείων

Η παραγωγή ορθοφωτομωσαϊκών για σκοπούς αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, συ-
γκρινόμενη με την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών που χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα 
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π.χ. σε μελέτες κτηματογράφησης ή οδοποιίας, παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες 
και δυσκολίες. Κατ’ αρχάς, το σχήμα των αρχαιολογικών αντικείμενων συνήθως είναι 
πολύπλοκο, χαρακτηρίζεται από ακανόνιστες μεταβολές του αναγλύφου, έντονες ασυ-
νέχειες, εσοχές και προεξοχές. Μεγάλα τμήματα ενός μνημείου είναι πιθανόν να κα-
λύπτονται από ικριώματα, ιδιαίτερα αν η τεκμηρίωση γίνεται σε διαφορετικές φάσεις 
της αναστήλωσής του. Επίσης, ένας αρχαιολογικός χώρος μπορεί να βρίσκεται σε μια 
πυκνοδομημένη περιοχή ή σε μια περιοχή που είναι δύσκολα προσβάσιμη. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος του προς αποτύπωση αντικειμένου, η κλίμακα που απαι-
τείται στις αρχαιολογικές αποτυπώσεις είναι μεγάλη. Οι συνήθεις κλίμακες είναι 1:10, 
1:20 και 1:50. Κατά συνέπεια, το εικονιστικό υπόβαθρο που παράγεται εκτός από τη 
γεωμετρική ακρίβεια θα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη οπτική ποιότητα, έτσι ώστε 
να είναι αξιοποιήσιμο από τον τελικό αποδέκτη. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν καθο-
ριστικά την εκτέλεση των λήψεων.

Oι λήψεις των εικόνων θα πρέπει να είναι πυκνές, ώστε να εξασφαλίζεται ικανο-
ποιητική επικάλυψη και καλές αλληλοτομίες. Επίσης, έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
υπάρχουν περιοχές που «κρύβονται» εξαιτίας της προοπτικής − είναι αυτονόητο ότι 
τμήματα που δεν έχουν φωτογραφηθεί δεν απεικονίζονται στο τελικό ορθοφωτομω-
σαϊκό.

Στην αρχαιολογική τεκμηρίωση τα μέσα των φωτογραφικών λήψεων (πλατφόρ-
μες) θα πρέπει να είναι κατάλληλα τόσο για οριζόντιες και κατακόρυφες λήψεις όσο 
και για μεγάλες και μικρές αποστάσεις λήψεων, μικρού βάρους και εύκολα μεταφερό-
μενα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι πάνω από τον βράχο της Ακρόπολης δεν επιτρέπεται 
η πτήση οποιουδήποτε μέσου με κινητήρα σε ύψος μικρότερο από 5.000 πόδια, για 
αεροσκάφη με έλικα, και μικρότερο από 10.000 πόδια, για αεροσκάφη τύπου jet.

Δύο τέτοιες λύσεις για την ανύψωση της μηχανής, που χρησιμοποιούνται με επι-
τυχία από τη Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου του 
ΥΠΠΟΑ, είναι ένα μπαλόνι ηλίου διαμέτρου 2 μ. και ένα κατάλληλα διαμορφωμένο 
τηλεσκοπικό κοντάρι. Η χρήση όμως μίας τόσο ασταθούς πλατφόρμας όπως είναι το 
μπαλόνι ηλίου, παρά το γεγονός ότι μπορεί να συνδεθεί με οθόνη, δεν επιτρέπει τον 
πλήρη έλεγχο των λήψεων, με συνέπεια την ακανόνιστη γεωμετρία των ζωνών λήψης 
(block) των εικόνων. Συχνά προκύπτουν εικόνες διαφορετικής κλίμακας, κάτι που 
εντείνεται από το έντονο ανάγλυφο της επιφάνειας. 

Οι στροφές των εικόνων, τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες λήψεις 
περί τον κατακόρυφο άξονα, είναι σημαντικές. Μπορεί και να ξεπερνούν τις 15º, με 
συνέπεια η επικάλυψη να είναι διαφορετική από εκείνη που είχε αρχικά προγραμμα-
τιστεί.

Σ’ αυτές τις δυσκολίες, όσον αφορά τις λήψεις που πραγματοποιήθηκαν και πραγ-
ματοποιούνται στον βράχο της Ακρόπολης, έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι ο αρ-
χαιολογικός χώρος της Ακρόπολης αποτελεί ένα τεράστιο εργοτάξιο: δύο γερανοί στον 
Παρθενώνα, μία γερανογέφυρα στα Προπύλαια και άλλη μία στο ναό της Αθηνάς Νί-
κης μέχρι το 2010, ικριώματα κάλυπταν μεγάλα τμήματα των μνημείων, μηχανήματα 
και εργοταξιακές κατασκευές καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα της επιφάνειας, άνθρω-
ποι εργάζονται πάνω στα ικριώματα ή στο έδαφος. Και όλα αυτά, με την ταυτόχρονη 
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παρουσία στον χώρο χιλιάδων επισκεπτών, καθώς η Ακρόπολη είναι ο μεγαλύτερος 
τουριστικός προορισμός των Αθηνών και δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί.

Κατά συνέπεια, εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί τον βαθμό δυσκολίας ενός 
έργου, όπως της «Μελέτης Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 
στην Ακρόπολη των Αθηνών», που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση περισσότερων 
από 1.600 λήψεων για την κάτοψη του Βράχου και περισσότερων από 2.250 λήψεων 
για τις όψεις του τείχους.

Η διαφορετική κλίμακα των γειτονικών εικόνων, η όχι πλήρως ελεγχόμενη επι-
κάλυψη και οι σημαντικές στροφές έχουν άμεση επίπτωση στην επίλυση του φωτο-
τριγωνισμού. Πρωτίστως σημαντική είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φωτοσταθερών, 
αλλά και σημείων ελέγχου, καθώς και η επιλογή πολλών, κατάλληλα κατανεμημένων, 
σημείων σύνδεσης. Η χρήση προσημασμένων στόχων είναι συνήθως προτιμητέα, γιατί 
έτσι εξασφαλίζονται ακριβέστερες μετρήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να μετρώνται και ση-
μεία λεπτομέρειας, ιδιαίτερα όταν η αποτύπωση γίνεται σε όλες τις φάσεις της αναστή-
λωσης του μνημείου, δηλαδή στις φάσεις αποσυναρμολόγησης και επανατοποθέτησης, 
τα οποία άλλωστε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μελλοντικές αποτυπώσεις.

Τα σημεία αυτά, όμως θα πρέπει να αναγνωρίζονται προσεκτικά, λόγω της φύσης 
του αντικειμένου αλλά και των συχνά έντονων διαφορών προοπτικής. 

Επιπλέον, όταν η αποτύπωση πραγματοποιείται για την τεκμηρίωση διαφορετι-
κών φάσεων της αναστήλωσης του μνημείου, θα πρέπει κάθε φορά να αποτυπώνονται 
κοινές περιοχές που θα παραμένουν αμετάβλητες, και να μετρώνται τοποσταθερά ση-
μεία, των οποίων η θέση (οι συντεταγμένες τους) είναι γνωστή με ακρίβεια μεγαλύτερη 
από αυτή της αποτύπωσης. 

Κρίσιμη, τόσο για τη γεωμετρική ακρίβεια όσο και για την οπτική ποιότητα της 
τελικής ορθοφωτογραφίας, είναι επίσης η ακριβής περιγραφή (μοντελοποίηση) της 
επιφάνειας του αντικειμένου. Η περιγραφή αυτή υλοποιείται με τις γραμμές αλλαγής 
κλίσης (breaklines) και τα υψομετρικά σημεία. Όμως, τα εμπορικά λογισμικά μοντε-
λοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται με 2D τριγωνισμό Delaunay, δηλαδή σε κάθε 
οριζοντιογραφική θέση μπορεί να αντιστοιχεί ένα μόνο υψόμετρο. Κατά συνέπεια, ένα 
από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στη συλλογή (φωτογραμμετρικά) του ψηφιακού 
μοντέλου αναγλύφου των περισσότερων αρχαίων μνημείων − τα οποία χαρακτηρίζο-
νται από απότομες αλλαγές κλίσης − είναι η περιγραφή επιφανειών που είναι παράλ-
ληλες στη διεύθυνση προβολής. Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή, εμπειρία και πλήρης 
έλεγχος στα στερεοσκοπικά μοντέλα για τον προσδιορισμό των περιοχών που «πρέπει» 
να προβληθούν κατά τη φάση της συλλογής του μοντέλου αναγλύφου, αλλά και άριστη 
γνώση της γεωμετρίας του αντικειμένου που αποτυπώνεται, διότι η μη ακριβής περι-
γραφή ή τοπικά εσφαλμένη περιγραφή της επιφάνειας οδηγεί όχι μόνο σε γεωμετρικά 
σφάλματα αλλά και σε παραμορφώσεις.

Για παράδειγμα, στην εικόνα 1 η αριστερή ορθοφωτογραφία δημιουργήθηκε από 
τοπικά εσφαλμένο μοντέλο αναγλύφου κατά μήκος της ασυνέχειας, που είχε ως συνέ-
πεια τις παραμορφώσεις που σημειώνονται, ενώ η δεξιά ορθοφωτογραφία δημιουργή-
θηκε από σωστό μοντέλο αναγλύφου.
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Εικ. 1. Αριστερά: η ορθοφωτογραφία δημιουργήθηκε από τοπικά εσφαλμένο μοντέλο αναγλύφου. Διακρίνονται 
οι παραμορφώσεις κατά μήκος της ασυνέχειας. Δεξιά: η ορθοφωτογραφία δημιουργήθηκε από σωστό μοντέλο 
αναγλύφου.

Εικ. 2. Δεξιά: εχίνος κιονοκράνου. Διακρίνονται τα εσφαλμένα προβαλλόμενα τμήματα. Αριστερά: η τελική 
ορθοφωτογραφία.
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Αντίστοιχα, στην εικόνα 2, στην αριστερή ορθοφωτογραφία ο εχίνος του κιονο-
κράνου αποτυπώνεται εσφαλμένα, διότι κατά τη φάση της συλλογής του μοντέλου 
αναγλύφου δεν έγινε πλήρης έλεγχος στα στερεοσκοπικά μοντέλα για τον προσδιο-
ρισμό των περιοχών που «πρέπει» να προβληθούν. Επίσης, εδώ καταδεικνύεται πόσο 
σημαντικό είναι ο τοπογράφος να γνωρίζει άριστα τη γεωμετρία του αντικειμένου που 
αποτυπώνεται.

Αντίθετα, στις εικόνες 3 και 4 δίνονται κάποια παραδείγματα αρχικών εικόνων 
και των αντίστοιχων ορθοφωτομωσαϊκών από μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί, όπου 
φαίνεται πως κάθε ορατό σημείο καταλαμβάνει την ορθή οριζοντιογραφική θέση του.

Τέλος, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στις λήψεις και την επιλογή 
της θέσης των φωτοσταθερών σημείων, σημαντικό στοιχείο πριν από την έναρξή τους 
είναι η επιλογή των επιπέδων προβολής, η οποία θα πρέπει να γίνει μετά από συνερ-
γασία του τοπογράφου με τον αρχιτέκτονα. Και εάν για τις κατόψεις το επίπεδο προβο-
λής (των σημείων) είναι δεδομένο, δεν ισχύει το ίδιο και για τις όψεις, για τις οποίες 
πρέπει να επιλεγούν τα κατάλληλα σημεία στροφής του επιπέδου προβολής, ώστε το 
επίπεδο να είναι παράλληλο στις βασικές γραμμές του μνημείου ή, με άλλα λόγια, να 
εντάσσεται με τον βέλτιστο τρόπο στο κοινό σύστημα αναφοράς. Για παράδειγμα, στον 
Παρθενώνα, λόγω των παραμορφώσεων, το επίπεδο αναφοράς ορίζεται σε σχέση με 
τον στυλοβάτη.

Εικ. 3. Αριστερά: αρχικές εικόνες (Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης, 2008). Δεξιά: ορθοφωτομωσαϊκό της όψης 
του δυτικού τμήματος του θριγκού της νότιας πλευράς του Παρθενώνα (Δ. Μαυρομάτη, 2012).
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3. «Μελέτη Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Αποτυπώσεων 
στην Ακρόπολη των Αθηνών»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, στο πλαίσιο του έργου «Συντή-
ρηση και Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης» του ΕΣΠΑ, ΠΕΠ «Αττική 2007-
2013», τον Οκτώβριο του 2011 προκήρυξε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης τοπογραφικών 
και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο διαγωνισμός 
διεξήχθη σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και απο-
φάσεις, και είχε ως σκοπό την υποστήριξη και τεκμηρίωση των εργασιών αναστήλω-
σης. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η σύμπραξη «Γεωανάλυση Α.Ε. – Ελληνική 
Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε. (Elpho) – Φωτοπό Α.Ε». Η σύμβαση υπεγράφη τον Μάιο του 

Εικ. 4. Επάνω: λεπτομέρεια αρχικής εικόνας (Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης, 2008). Κάτω: λεπτομέρεια του ορθοφωτομω-
σαϊκού της βόρειας γωνίας της ανατολικής όψης του θριγκού και του αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώ-
να (Δ. Μαυρομάτη, 2009). 
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2012, με προϋπολογισμό 339.480 €. Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης και ακριβής 
γεωμετρική τεκμηρίωση τμημάτων του Παρθενώνα, των Προπυλαίων και του ναού της 
Αθηνάς Νίκης.

Ειδικότερα, η γεωμετρική τεκμηρίωση περιλαμβάνει:
Στον Παρθενώνα: 
Α. τη φωτογραμμετρική αποτύπωση των λίθων του θριγκού στη βορειοδυτική και στη 
νοτιοδυτική γωνία σε κάτοψη, και 
Β. την παραγωγή ακριβούς ψηφιακού ορθοφωτομωσαϊκού (true orthophoto) της κάτο-
ψης της βόρειας πλευράς και της όψης του θριγκού της βόρειας πλευράς του μνημείου, 
με χρήση δεδομένων που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
Στα Προπύλαια: 
Α. τη φωτογραμμετρική αποτύπωση όλων των λίθων της νότιας πτέρυγας του μνημείου 
σε όψεις και σε κάτοψη, και
Β. τη φωτογραμμετρική αποτύπωση της κάτοψης του μνημείου
Στον ναό της Αθηνάς Νίκης: 
τη φωτογραμμετρική αποτύπωση της κάτοψης του μνημείου.

3.1 Περιγραφή του αντικειμένου

Στον Παρθενώνα προβλέπονταν:
Α. Φωτογραμμετρική αποτύπωση σε κάτοψη των στρώσεων των λίθων του θρι-

γκού στη βορειοδυτική και στη νοτιοδυτική γωνία, περιοχές που βρίσκονται σε ύψος 
13 μ. περίπου από το δάπεδο του μνημείου. Οι μετρήσεις προβλεπόταν να γίνουν αμέ-
σως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποσυναρμολόγησης ή επανατοποθέτησης 
σε κάθε οριζόντια στρώση, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα παρακάτω: 

στρώση τριγλύφων-διαζωμάτων νοτιοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρεση •	
(κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 20 τ.μ.
στρώση επιστυλίων νοτιοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρεση (κλίμακα απο-•	
τύπωσης 1:20) 20 τ.μ.
στρώση κιονοκράνων βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας μετά την επανατο-•	
ποθέτηση (κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 20 τ.μ.
στρώση επιστυλίων βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας μετά την επανατοπο-•	
θέτηση (κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 20 τ.μ.
στρώση τριγλύφων-διαζωμάτων βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας μετά την •	
επανατοποθέτηση (κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 20 τ.μ.
στρώση οριζόντιων γείσων βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας μετά την επα-•	
νατοποθέτηση (κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 26 τ.μ.
στρώση ορθοστάτη τυμπάνου-λιθοπλίνθων βορειοδυτικής γωνίας μετά την επα-•	
νατοποθέτηση (κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 26 τ.μ. 
στρώση καταέτιων γείσων-τυμπάνου νοτιοδυτικής γωνίας μετά την επανατοποθέ-•	
τηση (κλίμακα αποτύπωσης 1:20) 26 τ.μ.
τελική κάτοψη βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας μετά την επανατοποθέτη-•	
ση (κλίμακα αποτύπωσης 1:10) 40 τ.μ.
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Επιπλέον, προβλέπονταν η παραγωγή ακριβούς ψηφιακού ορθοφωτομωσαϊκού •	
(true orthophoto), σε κλίμακα 1:20 σε κάθε οριζόντια στρώση, και σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:
στρώση οριζόντιων γείσων βορειοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρεση (26 •	
τ.μ).
στρώση τριγλύφων-διαζωμάτων βορειοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρεση •	
(20 τ.μ.).
στρώση επιστυλίων βορειοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρεση (20 τ.μ.).•	
στρώση καταέτιων γείσων-τυμπάνου νοτιοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρε-•	
ση (26 τ.μ.).
στρώση οριζόντιων γείσων νοτιοδυτικής γωνίας πριν από την καθαίρεση (35 τ.μ.).•	

Από την ΥΣΜΑ διατέθηκαν στον ανάδοχο τα ψηφιακά αρχεία των λήψεων που 
είχαν ήδη πραγματοποιηθεί από την απόσταση των 8 μ., με ψηφιακή φωτογραμμετρική 
μηχανή 12 MP (full frame, 24 x 36 mm, 4368 x 2912 pixel) με φακό 35 mm. Επίσης, 
δόθηκαν οι συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) προσημασμένων φωτοσταθερών σημείων, καθώς 
επίσης και το αντίστοιχο τεύχος σκαριφημάτων. Η ακρίβεια μέτρησης των φωτοσταθε-
ρών σημείων είναι της τάξης των 0,2 εκ. 

Β1. Παραγωγή ακριβούς ψηφιακού ορθοφωτομωσαϊκού (true orthophoto) της 
κάτοψης της βόρειας πλευράς του μνημείου (μήκος 70 μ. και πλάτος 2,6 μ.), σε κλίμα-
κα 1:20, με χρήση δεδομένων τα οποία δόθηκαν από την Υπηρεσία.

Από την ΥΣΜΑ διατέθηκαν στον ανάδοχο τα ψηφιακά αρχεία συνολικά 82 έγχρω-
μων εικόνων, σε μορφή tiff. Οι λήψεις είχαν γίνει τον Απρίλιο του 2010 από την από-
σταση των 5 μ., με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή 12 MP (full frame, 24 x 36 mm, 
4368 x 2912 pixel) με φακό 35 mm. Επίσης, δόθηκαν οι συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) 184 
προσημασμένων φωτοσταθερών σημείων καθώς και το αντίστοιχο τεύχος σκαριφημά-
των. Η ακρίβεια μέτρησης των φωτοσταθερών σημείων είναι της τάξης των 0,2 εκ. 

Β2. Παραγωγή ενός ακριβούς ψηφιακού ορθοφωτομωσαϊκού (true orthophoto) 
της όψης του θριγκού της βόρειας πλευράς του μνημείου (μήκος 70 μ. και ύψος 3,5 μ.), 
σε κλίμακα 1:20, με χρήση δεδομένων τα οποία δόθηκαν από την Υπηρεσία.

Από την ΥΣΜΑ διατέθηκαν στον ανάδοχο τα ψηφιακά αρχεία συνολικά 67 έγχρω-
μων εικόνων, σε μορφή tiff. Οι λήψεις είχαν γίνει το τελευταίο τρίμηνο του 2010 από 
την απόσταση των 5 μ., με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή 12 MP (full frame, 24 x 
36 mm, 4368 x 2912 pixel) με φακό 35 mm. Επίσης, δόθηκαν οι συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) 
180 προσημασμένων φωτοσταθερών σημείων και σημείων λεπτομέρειας, καθώς επίσης 
και το αντίστοιχο τεύχος σκαριφημάτων. Η ακρίβεια μέτρησης των φωτοσταθερών ση-
μείων είναι της τάξης των 0,2 εκ. 

Στα Προπύλαια προβλεπόταν η φωτογραμμετρική αποτύπωση των τεσσάρων 
πλευρών της νότιας πτέρυγας του μνημείου σε όψη, σε κλίμακα 1:25, στην κατάσταση 
που αυτές βρίσκονταν πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. Πιο συγκε-
κριμένα, προβλεπόταν να αποτυπωθούν οι δύο πλευρές (ανατολική-δυτική) του ανα-
τολικού τοίχου της πτέρυγας, συνολικού εμβαδού 162 τ.μ., οι δύο πλευρές (βόρεια-
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νότια) του νότιου τοίχου, συνολικού εμβαδού 171 τ.μ., οι δύο πλευρές (βόρεια-νότια) 
της βόρειας πρόσοψης (κιονοστοιχία), συνολικού εμβαδού 184 τ.μ., και, τέλος, οι δύο 
πλευρές (ανατολική-δυτική) της δυτικής πρόσοψης, συνολικού εμβαδού 96 τ.μ. Το 
μέγιστο ύψος των προς αποτύπωση πλευρών είναι 11 μ.

Με το πέρας της αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας θα αποτυπωθούν από την 
κάθε πλευρά μόνον εκείνα τα τμήματα που αναστηλώθηκαν (επιφάνειας περίπου 15 
τ.μ. ανά πλευρά). Πιο συγκεκριμένα, στις δύο πλευρές του ανατολικού τοίχου θα απο-
τυπωθεί επιφάνεια συνολικού εμβαδού 36 τ.μ., στις δύο πλευρές του νότιου τοίχου 
θα αποτυπωθεί επιφάνεια συνολικού εμβαδού 80 τ.μ., στις δύο πλευρές της βόρειας 
πρόσοψης επιφάνεια συνολικού εμβαδού 70 τ.μ. και στις δύο πλευρές της δυτικής πρό-
σοψης επιφάνεια συνολικού εμβαδού 45 τ.μ. Με την ολοκλήρωση της αναστήλωσης θα 
γίνει επίσης η αποτύπωση της νότιας πτέρυγας και σε κάτοψη, σε κλίμακα 1:25.

Στα Προπύλαια και στο ναό της Αθηνάς Νίκης προβλεπόταν να γίνει φωτογραμ-
μετρική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής της κάτοψης των μνημείων, έκτασης πε-
ρίπου 800 τ.μ. για τα Προπύλαια και 280 τ.μ. για το ναό της Αθηνάς Νίκης, σε κλίμακα 
1:100. Η αποτύπωση εντάχθηκε στην προηγούμενη αποτύπωση, που πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 
στην Ακρόπολη των Αθηνών».

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα αποτελέσματα της μελέτης.

3.2 Φωτογραμμετρική αποτύπωση σε κάτοψη των στρώσεων των λίθων του θρι-
γκού στη βορειοδυτική και στη νοτιοδυτική γωνία του Παρθενώνα

3.2.1 Νοτιοδυτική γωνία, στρώση τριγλύφων - μετοπών - διαζωμάτων
Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 12,8 ΜP (full frame, 
24 x 36 mm, 4368 x 2912 pixel) με φακό 35 mm. Xρησιμοποιήθηκαν συνολικά 50 
εικόνες με επικάλυψη μεγαλύτερη από 75%. Μετρήθηκαν συνολικά 36 φωτοσταθερά 
σημεία. Ο φωτοτριγωνισμός των 50 εικόνων επιλύθηκε με μέση τετραγωνική απόκλιση 
1,7 χιλ. στα φωτοσταθερά. Το τελικό ορθοφωτομωσαϊκό παρουσιάζεται στην εικόνα 5.

3.2.2 Βορειοδυτική γωνία, στρώση επιστυλίων
Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 12,8 ΜP (full frame, 
24x 36 mm, 4368 x 2912 pixel) με φακό 35 mm. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 15 εικό-
νες, με επικάλυψη μεγαλύτερη από 75%. Μετρήθηκαν συνολικά 23 φωτοσταθερά ση-
μεία. Ο φωτοτριγωνισμός των 15 εικόνων επιλύθηκε με μέση τετραγωνική απόκλιση 1,0 
χιλ. στα φωτοσταθερά. Το τελικό ορθοφωτομωσαϊκό παρουσιάζεται στην εικόνα 6.

3.3 Φωτογραμμετρική αποτύπωση της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων

Στα Προπύλαια, όπως ήδη αναφέρθηκε, έγινε η φωτογραμμετρική αποτύπωση των 
τεσσάρων πλευρών της νότιας πτέρυγας του μνημείου σε όψη, σε κλίμακα 1:25, στην 
κατάσταση που αυτές βρίσκονταν πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. 
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Εικ. 5. Ορθοφωτομωσαϊκό της κάτοψης της νοτιοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα,  στρώση τριγλύφων - μετοπών - 
διαζωμάτων («Μελέτη Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών», 2013). 

Εικ. 6. Ορθοφωτομωσαϊκό της κάτοψης 
της βορειοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα, 
στρώση επιστυλίων («Μελέτη Τοπογραφι-
κών και Φωτογραμμετρικών Αποτυπώσε-
ων στην Ακρόπολη των Αθηνών», 2013).
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Η βασική δυσκολία στην αποτύπωση της νότιας πτέρυγας προέκυψε από το γεγονός 
ότι η εγκατάσταση της γερανογέφυρας και των ικριωμάτων (εικ. 7) έγινε πριν ξεκινή-
σουν οι εργασίες της αποτύπωσης. 

3.3.1 Η κιονοστοιχία, βόρεια όψη
Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 12.8 ΜP (full frame, 
24 x 36 mm, 4368 x 2912 pixel) με φακό 35 mm. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 108 
εικόνες, με επικάλυψη μεγαλύτερη από 75%. Μετρήθηκαν συνολικά 95 φωτοσταθερά 
σημεία. Ο φωτοτριγωνισμός των 108 εικόνων επιλύθηκε με μέση τετραγωνική από-
κλιση 1,0 χιλ. στα φωτοσταθερά. Το τελικό ορθοφωτομωσαϊκό παρουσιάζεται στην 
εικόνα 8.

3.4 Φωτογραμμετρική αποτύπωση των Προπυλαίων και του ναού της Αθηνάς 
Νίκης

Στα Προπύλαια και στο ναό της Αθηνάς Νίκης έγινε η φωτογραμμετρική αποτύπωση 
της ευρύτερης περιοχής της κάτοψης των μνημείων, συνολικής έκτασης περίπου 1100 
τ.μ., σε κλίμακα 1:100. Η αποτύπωση εντάχθηκε στην προηγούμενη αποτύπωση που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών». Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 131 εικόνες 
και μετρήθηκαν 120 φωτοσταθερά σημεία. Ο φωτοτριγωνισμός των 131 εικόνων επι-
λύθηκε με μέση τετραγωνική απόκλιση 4,1 χιλ. στα φωτοσταθερά (εικ. 9).

4. Αποτύπωση με χρήση 3D επίγειων σαρωτών λέιζερ

Όπως ήδη αναφέρθηκε και στην αρχή, τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα ορθο-
φωτομωσαϊκά χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά στις αποτυπώσεις μνημείων η 
πλήρως τρισδιάστατη μοντελοποίηση επιφανειών. Η τεχνολογία 3D καταγραφής με 
επίγειους σαρωτές λέιζερ επιτρέπει την ταχεία συλλογή μεγάλου αριθμού σημείων μιας 
επιφάνειας. Ωστόσο, συχνά η θέση, η διάταξη αλλά και η μορφολογία του αντικειμένου 
καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη ή και αδύνατη την πρόσβαση στον σαρωτή. Στις περι-
πτώσεις αυτές η φωτογραμμετρία καλείται να συμπληρώσει την απαραίτητη γεωμε-
τρική πληροφορία (π.χ. αποτύπωση ολόκληρων μνημείων). Αλλά και όταν η σάρωση 
είναι εφικτή απαιτούνται πολλές ανεξάρτητες σαρώσεις από διαφορετικές θέσεις, λόγω 
του σύνθετου αναγλύφου που αποκρύπτει τμήματα του αντικειμένου. Οι πολλαπλές 
σαρώσεις πρέπει στη συνέχεια να συνενωθούν και αυτό απαιτεί έντονες επικαλύψεις 
στις σαρώσεις, εργασία σε εξειδικευμένα λογισμικά και διαχείριση τεράστιου όγκου 
δεδομένων. Ακόμα, για την απόδοση φωτογραφικής υφής στα παραγόμενα 3D μοντέ-
λα απαιτούνται πολλές επικαλυπτόμενες εικόνες με τυχαία γεωμετρία, ώστε να απο-
φεύγονται αποκρύψεις, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον προσανατολισμό 
τους αλλά και τη βαθμονόμηση της φωτογραφικής μηχανής. Επιπλέον, για μεγάλα 
αντικείμενα (π.χ. 3D μοντέλο του Ερεχθείου ή του Βράχου και των τειχών της Ακρό-
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Εικ. 7. Νότια πτέρυγα Προπυλαίων, 
βόρεια όψη της κιονοστοιχίας 
(«Μελέτη Τοπογραφικών και Φωτο-
γραμμετρικών Αποτυπώσεων στην 
Ακρόπολη των Αθηνών», 2013). 

Εικ. 8. Ορθοφωτομωσαϊκό της βόρειας όψης της κιονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας Προπυλαίων 
(«Μελέτη Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών», 2013). 
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πολης), η αποθήκευση και η διαχείριση των τελικών μοντέλων με φωτογραφική υφή 
είναι εξαιρετικά δυσχερής και απαιτεί εξειδικευμένα λογισμικά και ιδιαίτερα ισχυρούς 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Τέλος, δυσκολίες προκύπτουν κατά τη χρήση των πλήρως 3D ψηφιακών μοντέ-
λων επιφάνειας ως υποβάθρου για την παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων (π.χ. 
ορθοφωτομωσαϊκών). Αναφέρουμε ενδεικτικά τον χειρισμό 3D μοντέλων στο περι-
βάλλον των τυπικών φωτογραμμετρικών λογισμικών που επιτρέπει µόνο 2D τριγωνι-
σμό επιφανειών, τον εντοπισμό αποκρύψεων κατά την προβολή στο εκάστοτε επίπεδο 
προβολής, αλλά και το πρόβλημα της διαχείρισης του μεγάλου όγκου δεδομένων.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, εκτός από τις 3D σαρώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν την περίοδο 2007-2009, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφι-
κών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», το 2011 ξεκίνησαν 
από την Υπηρεσία σαρώσεις των αρχιτεκτονικών μελών του θριγκού της βορειοδυτι-
κής γωνίας του Παρθενώνα κατά τις εργασίες αποσυναρμολόγησης, με υπεύθυνη την 
τοπογράφο μηχανικό Ά. Βαλάνη. Aπό τον Φεβρουάριο του 2013, oι εργασίες των 3D 
σαρώσεων συνεχίστηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Η. Καλησπεράκη και συμπλη-
ρώθηκαν με την απόδοση υφής. 

Όλες οι 3D σαρώσεις πραγματοποιήθηκαν με τον σαρωτή λέιζερ της Υπηρεσίας, 
ο οποίος ανήκει στην κατηγορία σαρωτών «Time of flight». Σύμφωνα με τον κατασκευ-
αστή, η γεωμετρική ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης μεμονωμένων σημείων είναι 6 
χιλ., ενώ η γεωμετρική ακρίβεια των παραγόμενων 3D μοντέλων επιφάνειας (3D mesh 
models) είναι καλύτερη, της τάξης των 2 χιλ. 

Για κάθε μέλος πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 10-15 μεμονωμένες σαρώσεις 
από διαφορετικές στάσεις, με πυκνότητα σημείων ανά 2 χιλ., όση δηλαδή και η τυπι-
κή ακρίβεια του σαρωτή. Τα διακριτά νέφη σημείων (point clouds) που προέκυψαν 
συνενώθηκαν στη συνέχεια με αλγόριθμους συνταύτισης επιφανειών. Ακόμα, με κα-
τάλληλους αλγόριθμους επεξεργασίας τα ενιαία νέφη σημείων καθαρίστηκαν από τον 

Εικ. 9. Κάτοψη Προπυλαίων. 
Λεπτομέρεια του ορθοφω-
τομωσαϊκού της κάτοψης 
του βράχου της Ακρόπολης 
(κλίμακα 1:100) («Μελέτη 
Ανάπτυξης Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστη-
μάτων στην Ακρόπολη των 
Αθηνών», 2007-2009, 
«Μελέτη Τοπογραφικών και 
Φωτογραμμετρικών Αποτυ-
πώσεων στην Ακρόπολη των 
Αθηνών», 2013). 
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θόρυβο και τριγωνίστηκαν, ώστε να παραχθούν τα τελικά 3D μοντέλα των μελών, τα 
οποία αποτελούνται περίπου από 5-10 εκατομμύρια τρίγωνα. 

Παράλληλα με τη 3D σάρωση, τα μέλη φωτογραφήθηκαν με ψηφιακή μηχανή 
ανάλυσης 20,3 MP, ώστε να αποδοθεί φωτογραφική υφή στα 3D μοντέλα επιφάνειας. 
Οι λήψεις έγιναν από κατάλληλες θέσεις και απόσταση, ώστε να διασφαλίζεται πολ-
λαπλή επικάλυψη και εδαφοψηφίδα καλύτερη των 2 χιλ. Οι εικόνες βαθμονομήθηκαν 
και προσανατολίστηκαν μέσω φωτοτριγωνισμών με τη μέθοδο της δέσμης (bundle 
adjustment), με ομόλογα σημεία που μετρήθηκαν αυτόματα σε εξειδικευμένο φωτο-
γραμμετρικό λογισμικό. Ως φωτοσταθερά χρησιμοποιήθηκαν φυσικά σημεία των με-
λών, τα οποία εντοπίστηκαν και μετρήθηκαν τόσο στο 3D μοντέλο του σαρωτή όσο 
και στις εικόνες. Τέλος, από τις προσανατολισμένες εικόνες αποδόθηκε φωτογραφική 
υφή στα 3D μοντέλα επιφανειών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος 
αλγόριθμος, που εντοπίζει αυτόματα τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεται κάθε τρίγωνο 
του μοντέλου και το χρωματίζει με διαδικασία παρεμβολής χρώματος, ώστε να επιτυγ-
χάνεται η οπτική συνέχεια του τελικού αποτελέσματος.

Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται το τρισδιάστατο μοντέλο της γωνιακής επαετίδος 
σίμης με τη λεοντοκεφαλή και το μοντέλο με φωτογραφική υφή. Το τελικό 3D μοντέλο 
αποτελείται από 4.000.000 τρίγωνα και χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 69 εικόνες για 
την απόδοση της φωτογραφικής υφής. 

5. Συμπεράσματα

Δεν γεννάται αμφιβολία ότι η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει εργαλεία και προϊ-
όντα τεκμηρίωσης αξιόπιστα και αναντικατάστατα, ειδικά στις αποτυπώσεις μεγάλης 
κλίμακας. 

Οι φωτογραμμετρικές μέθοδοι αποτύπωσης δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής 
αξιόπιστων υποβάθρων σε περιοχές που δεν προσεγγίζονται ή παρουσιάζουν έντονο 
ανάγλυφο. Τα τελικά υπόβαθρα έχουν ενιαία ακρίβεια, ανεξαρτήτως της έκτασης των 
προς αποτύπωση περιοχών ή της μορφολογίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος 
της αποτύπωσης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιλέγεται αφού εκτιμηθούν 
όλες οι παράμετροι, ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε περίπτωσης. 

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διεπιστημο-
νική συνεργασία, ώστε το τελικό προϊόν να είναι αξιοποιήσιμο από όλους τους μελετη-
τές, διαφόρων ειδικοτήτων, που ασχολούνται με την αποκατάσταση μνημείων. 
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Εικ. 10. Γωνιακή επαετίδα σίμη με τη λεοντο-
κεφαλή. Τρισδιάστατο μοντέλο με υφή (3D 
σάρωση: Ά. Βαλάνη, 2012 − Απόδοση υφής: 
Η. Καλησπεράκης, 2013).
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TOPOGRAPHIC AND PHOTOGRAMMETRIC DOCUMENTATION
AT THE ACROPOlIS Of ATHENS 

 
D. Mavromati, Rural and Surveying Engineer, NTUA. 

Head of the Programme of Topographic and Photogrammetric Plotting of the Acropolis, YSMA

Geometric documentation is essential as a basis for any study in the field of the 
restoration of monuments.

The introduction of digital photogrammetry techniques in recent years has 
brought significant changes in the final deliverables and has lead to the progressive 
replacement of line drawings by raster products that combine the geometric 
accuracy of a drawing with the visual – qualitative information of a photograph, that 
is, orthophotomosaics and 3D textured models. These products are now standard 
photogrammetric deliverables, especially for the recording of archaeological sites and 
monuments. 

In the context of the presentation, reference will be made to the project 
“Development of Geographical Information Systems at the Acropolis of Athens,” 
which was funded from the European Union and the Greek State. The main aims of 
the project were the relief mapping of the Acropolis along with complete topographic 
and photogrammetric documentation, the relief mapping of the Walls with accuracy 
of approximately 1 cm and of the groundplan of the Acropolis with an accuracy of 
approximately 3 cm, as well as the 3D scanning of the Erechtheion and of the Walls. 
For the management of all the data, the project involved the development of a flexible 
Geographical Information System (GIS) as well as the upgrade of the existing database 
of the restoration interventions. It should be noted that this project is internationally 
pioneering because of the object size and morphology. Furthermore, reference will 
be made to the photogrammetric studies that were carried out by the Acropolis 
Restoration Service, from 2007 to 2012, on parts of the Parthenon at a large scale 
(1:10 and 1:20), to meet the needs of the projects that are in progress. 

Finally, taking into account that the production of orthophotomosaics for the 
purposes of archaeological documentation presents significant peculiarities and 
difficulties compared to the production of orthophotomaps that are used as bases, 
for instance, in land register studies or road planning, reference will also be made 
to the problems that arise in the photogrammetric documentation of the ancient 
monuments.

 

draft2.indd   248 6/23/15   3:22:19 PM



249

Η ΝΕΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΕΚΑΤΟΜΠΕΔΟΥ» NAOY 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΠωΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 

Δρ. Ε.Π. Σιουμπάρα, Αρχαιολόγος. 
Προϊσταμένη Έργου Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών, ΥΣΜΑ

Το Έργο των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών εστιάζεται από το 2008 στην κα-
ταγραφή, ταξινόμηση και φύλαξη των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών της Ακρόπολης1. 
Με την επιλογή αυτή δόθηκε σαφώς προτεραιότητα στη μελέτη των αρχαϊκών κτισμάτων 
της Ακρόπολης που είχαν ως κύριο οικοδομικό υλικό τον πειραϊκό ακτίτη λίθο.  

Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στα νέα αποτελέσματα της μελέτης του διά-
σπαρτου υλικού2, και συγκεκριμένα στην έρευνα των πώρινων διάσπαρτων αρχιτε-
κτονικών μελών του «Εκατομπέδου»3 ή της επονομαζόμενης «Η-Architektur»4 ή του 
«Urparthenon - Πρωταρχικού Παρθενώνα»5 ή του «Αρχαϊκού Παρθενώνα»6, όπως απα-
ντά στη βιβλιογραφία. Ο συγκεκριμένος ναός είναι ο πρώτος εξ ολοκλήρου λίθινος, 
μνημειακός, δωρικός περίπτερος ναός της Αθήνας και της Αττικής, του οποίου τις 
αετωματικές συνθέσεις αντικρίζουμε ανεβαίνοντας τη μεγάλη κλίμακα του νέου Μου-
σείου Ακρόπολης, όπου εικονίζονται τεράστια πώρινα λιοντάρια να κατασπαράσσουν 
ταύρο, η πάλη μεταξύ Ηρακλή και Τρίτωνα και ο «Τρισώματος Δαίμονας» από το δυτι-
κό αέτωμα και η λέαινα να ξεσχίζει ένα μοσχάρι στο ανατολικό αέτωμα, με φίδια στις 
γωνίες7. Χρονολογείται στα 570-560 π.Χ.8.  

1 Η υπογράφουσα ανέλαβε ως υπεύθυνη αρχαιολόγος του Έργου Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών το 
2008, όταν στο τεχνικό δελτίο του Έργου προβλεπόταν η αρίθμηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και διευθέτηση 
των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών στο Βράχο της Ακρόπολης. Πρβλ. Ιωαννίδου 2007, 12-3 και το άρθρο 
της ιδίας στον παρόντα τόμο.         
2 Για ένα σύντομο απολογισμό του Έργου την περίοδο 2000-2012, βλ. Κίσσας 2002, 373-80. Σιουμπάρα 2008, 
19-21. Σιουμπάρα 2013. Πρβλ. επίσης τα άρθρα των Μ. Ιωαννίδου και Β. Ελευθερίου στον παρόντα τόμο και 
στις ετήσιες Ενημερωτικές Ειδήσεις της ΥΣΜΑ.
3 Ο όρος «Εκατόμπεδον» απαντά στη γνωστή επιγραφή IG I3 4, που πρώτος δημοσίευσε ο Lolling 1890, 92 
κ.εξ., και συσχετίστηκε με τον πρώτο μνημειακό, πώρινο ναό της Ακρόπολης την ίδια χρονιά από τον Dörpfeld 
1890, 422-3. Τον όρο ακολούθησε και ο Wiegand 1904, 1 κ.εξ. Πρβλ. την πρόσφατη μονογραφία της Butz 
2010, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία για την επιγραφή IG I3 4.        
4 Ο όρος εισήχθη από τον Heberdey 1919, 136 κ.εξ. o οποίος ακολουθεί τη σειρά ονομασίας των πώρινων μι-
κρών κτηρίων όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τh. Wiegand το 1904 (A, B, C, D, E) και χρησιμοποιεί το γράμμα 
F για το ναό του Διονύσου Ελευθερέως, το γράμμα G για τον Αρχαίο Νεώ της Αθηνάς Πολιάδας και το γράμμα 
Η για το «Εκατόμπεδον», ως το όγδοο κατ’ ουσία αρχαϊκό κτήριο στην περιοχή της Ακρόπολης.
5 Ο όρος απαντά για πρώτη φορά στην γερμανική βιβλιογραφία από τον Buschor 1922, 98, ο οποίος ήταν ο πρώτος 
από τους υποστηρικτές της ανέγερσης του «Εκατομπέδου» στην θέση του μεταγενέστερου Παρθενώνα.           
6 Τον όρο εισάγει ο Korres 1997, 225 κ.εξ. 
7 Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία απαντά, λόγω των αετωματικών του συνθέσεων και κυρίως του «Τρισώματου 
Δαίμονα-Κυανοπώγωνα», και ως Bluebeard-Temple. Για τη νέα έκθεση των αετωματικών γλυπτών στο νέο 
Μουσείο Ακρόπολης, βλ. Παντερμαλής – Ελευθεράτου − Βλασσοπούλου 2013, 102-9.         
8 Ακόμα και αν οι απόψεις για την ακριβή χρονολόγηση του ναού και των γλυπτών του διίστανται, επικρα-
τέστερη μέχρι σήμερα θεωρείται μία χρονολόγηση στα 570-560 π.Χ. Πρβλ. την πρόσφατη μονογραφία του 
Santi 2010, 146-9, όπου παρατίθενται οι προγενέστερες απόψεις αναφορικά με τη χρονολόγηση, κυρίως, των 
αρχιτεκτονικών γλυπτών του ναού. 

draft2.indd   249 6/23/15   3:22:19 PM



250

Εικ. 1. Αναπαραστάσεις του «Εκατομπέδου» κατά α)Wiegand 1904, πίν.1, β) Schrader 1928, εικ. 34-5, 
γ) Schuchhardt 1935-1936, εικ. 8, δ) Dinsmoor 1947, εικ. 7.

Εικ. 2. Προτεινόμενες θέσεις ανέγερσης «Εκατομπέδου» επί των θεμελίων Dörpfeld ή στη θέση του 
μεταγενέστερου Παρθενώνα (Korres 1997, εικ. 1). Στο κέντρο η ορθοφωτογραμμετρική αποτύπωση 
της κάτοψης της Ακρόπολης με σημειωμένες τις παραπάνω θέσεις («Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών»).
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Τόσο η αρχιτεκτονική όσο και τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του «Εκατομπέδου» 
αποτελούν, μέχρι και σήμερα, επίμαχα ζητήματα στην έρευνα9. Η αρχιτεκτονική του 
«Εκατομπέδου» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Theodor Wiegand το 190410. 
Από τότε αποτέλεσε αντικείμενο πλήθους μελετών οι οποίες δεν τύχαιναν καθολικής 
αποδοχής, διότι οι προτεινόμενες αναπαραστάσεις των αετωματικών γλυπτών και το 
πώς αυτές συμπαρέσυραν την κατανομή των συνθέσεων καθόριζαν τη μορφή του ναού 
ή, αντίστροφα οι αναπαραστάσεις του μεγέθους των αετωμάτων καθόριζαν την απο-
κατάσταση του αετωματικού γλυπτού διακόσμου11. Ενδεχομένως, δεν υπάρχει άλλο 
οικοδόμημα της αρχαιότητας για το οποίο να έχουν γίνει τόσο πολλές και ταυτόχρονα 
αντικρουόμενες μεταξύ τους προτάσεις αναπαράστασης, την ίδια στιγμή μάλιστα που 
έχει διασωθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός αρχιτεκτονικών μελών και αετωματικών 
γλυπτών, ενώ ταυτόχρονα επιγραφικές μαρτυρίες και αρχαίες πηγές12 συμπληρώνουν 
τις γνώσεις μας για το συγκεκριμένο ναό της Ακρόπολης. 

Τα φλέγοντα ερωτήματα στην ιστορία της έρευνας είναι δύο: α) το πρώτο αφορά 
τη μορφή του ναού, εάν πρόκειται δηλαδή για ένα σχετικά μικρό πρόστυλο, αμφι-
πρόστυλο ή εν παραστάσει ναό ή για ένα μεγάλο, αμφιπρόστυλο ή δωρικό περίπτε-
ρο ναό13 (εικ. 1) β) το δεύτερο σχετίζεται με τη θέση στην οποία είχε ανεγερθεί ο 
ναός, στη θέση του θεμελίου Dörpfeld ή στη θέση του μεταγενέστερου Παρθενώνα14 
(εικ. 2). Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά, εν συντομία, σε δύο μόνο σημεία από την 
ιστορία της έρευνας, και ιδιαίτερα στο πρώτο ερώτημα, εκείνο της μορφής του ναού, 
στο οποίο και εστιάζεται η συγκεκριμένη μελέτη15. Τα συμπεράσματα των ερευνών 
παρουσιάστηκαν και στις δύο περιπτώσεις μετά από εξονυχιστική μελέτη μέρους του 
αυθεντικού υλικού και παραμένουν, μέχρι σήμερα, αδιαμφισβήτητα: α) από τη μελέτη 
της σίμης από τον Walter Herwig Schuchhardt16, το 1935-1936, προέκυψε, βάσει του 
μήκους της επαετίδος σίμης, ότι το «Εκατόμπεδον» είχε πολύ μεγαλύτερα αετώματα από 
τα μέχρι τότε υποτιθέμενα. Επομένως ήταν ένας δωρικός ναός μεγάλων διαστάσεων, 

9 Δύο πρόσφατες μονογραφίες για την αρχαϊκή Ακρόπολη επανέρχονται στο θέμα αυτό, βλ. Kissas 2008 και 
Santi 2010.            
10 Wiegand 1904, 1-72.
11 Λεπτομερέστατη περίληψη και κριτική της βιβλιογραφίας αναφορικά με το «Εκατόμπεδον» δίνει ο Korres 
1997, 218-25 καθώς και Κορρές 1996, 84-9. Πρβλ. πιο πρόσφατα τον Santi 2010, 80-4, 95-146 που πραγμα-
τεύεται τη «H-Architektur», τη θέση ανέγερσης και τη μορφή που είχε η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, με την 
προγενέστερη βιβλιογραφία. Bιβλιοκρισία στον Santi 2010 από τον A. Stewart AJA, 116 (2012) http://www.
ajaonline.org/online-review-book/1095.
12 Αναφορικά με τη διαφορετική ανάγνωση των αρχαίων πηγών σχετικά με το αν αναφέρουν έναν ή δύο μεγά-
λους ναούς στην αρχαϊκή Ακρόπολη, πρβλ. την κριτική της βιβλιογραφίας από τη Wallat 1997, 23-6.   
13 Για τις κυριότερες αναπαραστάσεις και τη μορφή αυτών βλ. Κορρές 1996, 84-8 με εικ. 15-19.
14 Για τις κυριότερες απόψεις για τη μορφή του ναού και κυρίως τη θέση ανέγερσής του, βλ. Κorres 1997, 
218-25 με εικ. 1 στη σελ. 221.           
15 Το δεύτερο ερώτημα αναφορικά με τη θέση ανέγερσης του ναού θα αναπτυχθεί διεξοδικά, με βάση και τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω, σε επόμενη μελέτη.
16 Schuchhardt 1935-1936, 1-98, ο οποίος πέραν των 107 γνωστών στον Th. Wiegand θραυσμάτων της σίμης, 
ταύτισε και μελέτησε ακόμα 109 θραύσματα από τη σίμη του «Εκατομπέδου».         

Εικ. 1. Αναπαραστάσεις του «Εκατομπέδου» κατά α)Wiegand 1904, πίν.1, β) Schrader 1928, εικ. 34-5, 
γ) Schuchhardt 1935-1936, εικ. 8, δ) Dinsmoor 1947, εικ. 7.
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σίγουρα εξάστυλος στην πρόσοψη, οπότε πιθανότατα και περίπτερος (εικ. 1γ)17. β) 
η μελέτη των κιονοκράνων από τον Μανόλη Κορρέ18 το 1997 ανέδειξε τουλάχιστον 
δεκαπέντε διαφορετικά προφίλ σε ισομεγέθη κιονόκρανα, κάτι που αποδείκνυε ότι το 
«Εκατόμπεδον» πρέπει να αναπαρασταθεί μόνο ως περίπτερος δωρικός ναός, εφόσον 
πλεόναζαν τουλάχιστον τρία κιονόκρανα από αυτά που θα απαιτούσε ένας δωρικός 
εξάστυλος ναός, και μάλιστα αμφιπρόστυλος (εικ. 3). Επιπρόσθετα, τα κιονόκρανα με 
το μεγαλύτερο μέγεθος είχαν ελαφρές αποκλίσεις μεταξύ τους, οπότε και αποδόθηκαν 
τα μεγαλύτερα εξ αυτών στις προσόψεις (με πλάτος άβακα 1.93 μ.) και τα μικρότερα 
στις πλάγιες όψεις της περίστασης (με πλάτος άβακα 1.86 μ.), ενώ τα κιονόκρανα με 
το σαφώς μικρότερο μέγεθος (με πλάτος άβακα 1.45 μ.) αποδόθηκαν στις προστάσεις 
του σηκού19. Απέδειξε λοιπόν de facto ο Μ. Κορρές την ύπαρξη περίστασης, συνεπώς 
και τη μορφή του «Εκατομπέδου» ως δωρικού περίπτερου ναού. 

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών του «Εκατομπέ-
δου», επανεξετάστηκε το υλικό που είχε πρωτοδημοσιεύσει ο Th. Wiegand το 1904, 
κυρίως με τη μορφή συνοπτικού καταλόγου και με λίγα αντιπροσωπευτικά σχέδια20, 

17 O W.H. Schuchhardt τον αναπαριστά ως δωρικό περίπτερο επί των θεμελίων Dörpfeld, και τον θεωρεί μία 
πρώτη φάση του Αρχαίου Νεώ της Αθηνάς Πολιάδος, Schuchhardt 1935-1936, 72 με εικ. 8 και 98 κ.εξ. Ο 
ίδιος αργότερα (Schuchhardt 1963, 819 κ. εξ.) εγκατέλειψε την αρχική του θεωρία ότι το «Εκατόμπεδον» είχε 
ανεγερθεί στη θέση του θεμελίου Dörpfeld.  
18 Korres 1997, 218-36, ο οποίος και υποστήριξε ότι η θέση ανέγερσης του «Εκατομπέδου» βρισκόταν στη 
θέση του μεταγενέστερου Παρθενώνα, γι’ αυτό και εισήγαγε τον όρο «Αρχαϊκός Παρθενών», για να τον δια-
χωρίσει από τους τρεις που ακολούθησαν (ο πρώτος και ο δεύτερος ως δύο φάσεις του Προ-Παρθενώνα και 
τρίτος ο περίκλειος Παρθενών, πρβλ. και Korres 1994).          
19 Korres 1997, 231 εικ. 6.
20 Wiegand 1904, 1-72. Η δημοσίευση ανταποκρίνεται πλήρως, αν δεν τα ξεπερνά, στα κριτήρια της εποχής 
του. Η τεράστια αξία της μονογραφίας του Th. Wiegand και των συνεργατών του έγκειται στο ότι συγκέντρω-
σαν και δημοσίευσαν υποδειγματικά για την εποχή τους το υλικό – τόσο της αρχιτεκτονικής όσο και των αετω-
ματικών  γλυπτών −  από επτά οικοδομήματα της αρχαϊκής Ακρόπολης, μεταξύ των οποίων δύο μνημειακοί 
ναοί, ένα επίτευγμα που δεν θα τολμούσε κανείς στις μέρες μας.   

Εικ. 3. Αναπαράσταση του 
«Εκατομπέδου» από τον 
Μ. Κορρέ, αποτύπωση των 
προφίλ των κιονοκράνων 
και τα αναπαριστώμενα 
κιονόκρανα (Korres 1997, 
εικ. 4-7).

draft2.indd   252 6/23/15   3:22:19 PM



253

το οποίο ήταν συσσωρευμένο σε λιθοσωρό νοτίως του παλαιού Μουσείου Ακροπόλε-
ως και στην πραγματικότητα μη προσιτό21. Ο λιθοσωρός διαλύθηκε σταδιακά και τα 
μέλη μεταφέρθηκαν, αριθμήθηκαν, καταγράφηκαν, μελετήθηκαν και αποτυπώθηκαν 
επιλεκτικά, εκ νέου. 

Η ταύτιση και μελέτη των αρχιτεκτονικών μελών αποσκοπούσε πρωτίστως στην 
απόδοση και κατανομή όλων των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών μελών της ανωδομής 
του κτηρίου εντός του, αποδεδειγμένα πλέον, περίπτερου δωρικού ναού του «Εκατο-
μπέδου». Για το λόγο αυτό, μεθοδολογικά η έρευνα επικεντρώθηκε πρωτίστως στα 
αρχιτεκτονικά μέλη των θριγκών, δηλαδή στα επιστύλια, στα τρίγλυφα και στις μετό-
πες από τη δωρική ζωφόρο, και τέλος στα γείσα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν και 
οδήγησαν στη νέα αναπαράσταση των μεταξονίων, τόσο της περίστασης όσο και των 
προσόψεων του σηκού του «Εκατομπέδου», παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω. 

Αρχικά αναλύονται οι τέσσερεις κύριες κατηγορίες του υλικού από τους διαθέσι-
μους δωρικούς θριγκούς, δηλαδή τα επιστύλια, τα τρίγλυφα, οι μετόπες και τέλος τα 
γείσα.

Τα επιστύλια από πειραϊκό ακτίτη22 διαχωρίζονται σε τρεις τύπους (εικ. 4), όπως 
κατηγοριοποιήθηκαν μετά από αποτύπωση και μελέτη όλων των υφιστάμενων θραυ-
σμάτων. 

21 Λίγα αρχιτεκτονικά μέλη του «Εκατομπέδου» είχαν φυλαχθεί σε κλειστό χώρο του παλαιού Μουσείου Ακρό-
πολης, σε σύγκριση με αυτά που είχαν αφεθεί στο ύπαιθρο. Εξαίρεση αποτέλεσαν εξαρχής τα εγχάρακτα 
καταέτια γείσα, τα περισσότερα από τα οποία διατηρούσαν και τον χρωματικό τους διάκοσμο, τα οποία φυλά-
χθηκαν στο μουσείο αμέσως μετά την ανακάλυψή τους στη διάρκεια της Μεγάλης Ανασκαφής της Ακρόπολης 
(1895-1900).
22 Για τα επιστύλια και τις υποκατηγορίες τους όπως τα πρωτοδημοσίευσε ο Th. Wiegand, βλ. Wiegand 1904, 
1-5 και 39-44.       

Εικ. 4. Οι τρεις τύποι των επιστυλίων του «Εκατομπέδου» σε αναπαράσταση, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
από κάθε τύπο (Ακρ. 7889, ΑΕ Διασπάρτων 20765, 20706), (Σχέδια: Γ. Ασλάνης − Ε.Ταγαρίδη).
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23 Στην αναπαράσταση της πρόσοψης και των πλαϊνών όψεων του «Εκατομπέδου», σύμφωνα με τον Wiegand 
1904, 23 εικ. 24 και 46 εικ. 64, τα επιστύλια τύπου Α τοποθετούνται στις προσόψεις και τα επιστύλια τύπου 
Β και Γ στις πλαϊνές όψεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των δύο τελευταίων τύπων. Εξαιτίας των 
ανισουψών κανόνων τους, δεν μπορεί να ισχύει η γωνιακή τους σύνδεση όπως αυτή αναπαριστάται από 
τον Wiegand 1904, 23 εικ. 24 και 46 εικ. 64. Tην ίδια αστοχία στη λεπτομέρεια αυτή επαναλαμβάνει και ο 
Dinsmoor 1947, 143 με εικ. 9, ο οποίος ακολουθεί τον Wiegand τόσο στο διαχωρισμό των τύπων των επιστυ-
λίων όσο και στην κατανομή τους, εντός όμως ενός τρίστυλου και όχι δίστυλου εν παραστάσει ναού, στη θέση 
ανέγερσης του μεταγενέστερου Παρθενώνα και όχι στο εσωτερικό θεμέλιο Dörpfeld.  

Εικ. 5. Οι τέσσερεις τύποι των τριγλύφων του «Εκατομπέδου» σε αναπαράσταση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 
(ΑΕ Διασπάρτων 21432, 20662), (Σχέδια: Γ. Ασλάνης − Ε. Ταγαρίδη).

Α) επιστύλια μονόλιθα καθ’ ύψος, με ταινία, κανόνες με έξι σταγόνες και σημεία 
μεταξύ των κάτω άκρων των κανόνων. Η άνω όψη τους φέρει απολαξεύσεις, προερχό-
μενες από την αρχική μορφή του μέλους, ακριβώς πίσω από τους κανόνες, όχι όμως 
και στην περιοχή πίσω από τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των κανόνων. 

Β & Γ) επιστύλια με ταινία και μικρότερους σε ύψος κανόνες, χωρίς σταγόνες και 
χωρίς σημεία μεταξύ των κανόνων23, τα οποία διαχωρίζονται στους τύπους Β και Γ, ως 
ακολούθως: 

Β) επιστύλια μονόλιθα καθ’ ύψος, με τις χαρακτηριστικές απολαξεύσεις στην άνω 
όψη, όπως στην κατηγορία Α. 

Γ) επιστύλια δίλιθα καθ’ ύψος, με ή χωρίς απολαξεύσεις στην άνω τους όψη, με 
τους αρμούς τους να μην ακολουθούν υποχρεωτικά τους κανόνες.

Στα τρίγλυφα από πειραϊκό ακτίτη διακρίνονται τέσσερεις τύποι (εικ. 5), όπως 
κατηγοριοποιήθηκαν μετά από αποτύπωση και μελέτη επίσης όλων των υφιστάμενων 
θραυσμάτων.

Α & Β) Ο πρώτος και δεύτερος τύπος συμπεριλαμβάνουν τρίγλυφα μονοκόμματα, 
πλακοειδή, με δύο διαφορετικά αρχικά πλάτη, με μέσο όρο περίπου 0.82 μ. και 0.78 μ. 
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αντίστοιχα, με ή χωρίς υποδοχές για την ένθεση της ταινίας της μετόπης στα πίσω 
άκρα των ταινιών τους, καθώς επίσης και με ή χωρίς οριζόντια εγκοπή κατά μήκος της 
κάτω επιφάνειας έδρασης24.

Γ) Τρίγλυφα συμφυή με μετόπη25.
Δ) Τρίγλυφα συμπαγή και καθ’ ύψος δίλιθα ή τρίλιθα. 
Οι μετόπες, στην πλειονότητά τους από υμήττιο μάρμαρο, διαχωρίζονται επίσης 

σε τέσσερεις τύπους (εικ. 6), σύμφωνα με τα παλιότερα ευρήματα26 και με το πρόσφα-
τα δημοσιευμένο υλικό27: 

A & Β) μαρμάρινες μετόπες από υμήττιο μάρμαρο, με εγχάρακτα φύλλα ακριβώς 
κάτω από την ταινία, ιδίου ύψους με τα προαναφερθέντα πλακοειδή τρίγλυφα (τύπος Α 
& Β), οπότε και συνανήκουσες με αυτά. Η ταινία τους είναι συνεχής (τύπος Α) ή διακό-
πτεται πριν από το πέρας των όψεων (τύπος Β), σε αντιστοιχία με τα τρίγλυφα (τύπος 
Α και Β). Το κάτω δεξί σωζόμενο άκρο της μετόπης Ακρ. 18300 α-β-γ , της μόνης που 
σώζει ακέραιο το ένα από τα δύο κάτω άκρα μετά την ταύτιση των τριών συνανηκόντων 
θραυσμάτων της28 (εικ. 6 κάτω δεξιά), μας επιτρέπει να αποκαταστήσουμε στα κάτω 
άκρα των μετοπών − ή έστω σε κάποιες από αυτές − μικρές αποτμήσεις. Η γνωστή 
επιγραφή του «Εκατομπέδου» IG I3 4 έχει χαραχτεί σε μετόπη αυτού του τύπου29.  

Γ) Ο τύπος Γ περιλαμβάνει μαρμάρινες μετόπες από υμήττιο μάρμαρο, χωρίς δια-
κόσμηση κάτω από την ταινία. Σε μία μετόπη αυτού του τύπου (Ακρ. 7530), στα μέσα 
του 5ου αι. π.Χ., είχε αναγραφεί με ερυθρό χρώμα η ερωτική επιγραφή IG I3 1406 
Λυσίας Καλός30. Δύο, σχεδόν ακέραιες μετόπες του τρίτου τύπου, μαρμάρινες και ακό-

24 Ο Wiegand 1904, 8-9 με βάση τα τρίγλυφα τύπου Δ, που αποτελούνται από δύο ή και τρία μέλη καθ’ ύψος 
(σύμφωνα με το μοναδικό τρίγλυφο που διαθέτει και δημοσιεύει στη σελ. 8 εικ. 9) υποθέτει, ατυχώς κατά 
την άποψή μου, ότι και τα μονοκόμματα, πλακοειδή τρίγλυφα (τύπου Α και Β) αποτελούνταν από δύο ή και 
τρία μέλη καθ’ ύψος, παρερμηνεύοντας με αυτό τον τρόπο τις  οριζόντιες εγκοπές, που αυτά διατηρούν στην 
κάτω επιφάνειά τους, ως μέσο σύνδεσης των μεμονωμένων, επάλληλων καθ’ ύψος τμημάτων ενός τέτοιου 
τριγλύφου. Η τεχνική αυτή λεπτομέρεια δεν έχει σχολιαστεί ποτέ στη μεταγενέστερη βιβλιογραφία και θα 
σχολιαστεί από την γράφουσα σε επόμενη μελέτη.         
25 Για τον τύπο αυτό βλ. Wiegand 1904, 12, όπου αναφέρεται στους τύπους των μετοπών και προστίθεται 
στους δύο τύπους που αναφέρονται από τον Korres 1997, 229.
26 Wiegand 1904, 10-3. Korres 1997, 229-31.        
27 Kissas 2008, 39-50.
28 Kissas 2008, 48 με τον αρ. καταλόγου Β 10, σχέδιο στη σελ. 49. Πρόκειται για τη μοναδική μετόπη που σώ-
ζει όλο το ύψος της στη δεξιά πλευρά, κάτω από τη σημεία που οριοθετεί το διακοσμητικό μοτίβο των φύλλων 
που υπήρχε κάτω από την ταινία και έχει απολαξευτεί.            
29 Η ενεπίγραφη μετόπη Β εκτίθεται στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας. Είχε αναστραφεί 180° από την 
αρχική της χρήση για την αναγραφή του κειμένου, με αποτέλεσμα μέρος από τα δωρικά, ανεστραμμένα πλέ-
ον, εγχάρακτα φύλλα να διατηρούνται στην κάτω αριστερή γωνία. Μετά από επιτόπια αυτοψία η πλάκα της 
μετόπης είναι βέβαιο ότι έχει απολαξευτεί στη δεύτερη χρήση της σε όλες τις πλευρές τις, για να χρησιμο-
ποιηθεί ως πλάκα εγχάραξης της επιγραφής, για αυτό και το σωζόμενο πλάτος της με 1.02 μ. δεν ισούται με 
το αρχικό της πλάτος. Αντιθέτως, η αυτοψία των θραυσμάτων που σώζονται από τη μετόπη Α έδειξε ότι αυτή 
δεν ήταν δευτερογενώς απολαξευμένη, τουλάχιστον στα σημεία που διατηρούνται ακόμα οι παρυφές της (οι 
ακμές διατηρούνται σε τρία θραύσματα, με αριθμό ευρετηρίου Επιγραφικού Μουσείου 6794 Α, Θ και Δ). 
Θερμές ευχαριστίες οφείλω στη συνάδελφο Ε. Χωρέμη για την άδειά της να εξετάσω τα θραύσματα της IG I3 4 
στο Επιγραφικό Μουσείο. Για δύο νέα θραύσματα που βεβαιώθηκε ότι προέρχονται από την επιγραφή αυτή 
και μάλιστα από τη μετόπη Α, και τα οποία συναρμόζουν κατά θραύση με άλλα ήδη γνωστά, βλ. Ματθαίου 
2000-2003, 19-22.
30 Προσφάτως Kissas 2008, 50 με αρ. καταλόγου Β14 με την προγενέστερη βιβλιογραφία.           
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Εικ. 6. Οι τέσσερεις τύποι των μετοπών του «Εκατομπέδου» σε αναπαράσταση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 
(Φωτ.: Κίσσας 2008, πίν. 11.1-13.4, Ακρ. 18300 α-β-γ), (Σχέδια: Γ. Ασλάνης − Ε. Ταγαρίδη).

σμητες, διατηρούνται κατά χώραν σε μία μεταγενέστερη χρήση τους ως επένδυση του 
μυκηναϊκού τείχους, νοτιοανατολικά των Προπυλαίων, ενώ η τρίτη στη σειρά ανήκει 
στον τύπο Α, με εγχάρακτα φύλλα31. 

Δ) Ο τύπος Δ των μετοπών, από πειραϊκό ακτίτη, συμπίπτει με τον προαναφερό-
μενο τύπο Δ των τριγλύφων και περιλαμβάνει μετόπη συμφυή με τρίγλυφο. 

Κοινό χαρακτηριστικό στα θραύσματα όλων των τύπων των μετοπών είναι ότι 
δεν σώζεται το αρχικό τους πλάτος, παρά μόνο σε μία μετόπη αποτελούμενη από τρία 
συνανήκοντα θραύσματα (Ακρ. 3862 & 3864 & 886732), με ακέραιο πλάτος 1.09,5 μ. 
και ορατό πλάτος 1.00 μ., σύμφωνα με τις κάθετες σημείες που δηλώνουν ταυτόχρονα 
τα δύο άκρα του διακοσμητικού μοτίβου33. 

Οι μετόπες με γλυπτό διάκοσμο που αποδίδονται στο «Εκατόμπεδον» δεν αποτέ-
λεσαν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία. 

31 Πρώτη δημοσίευση από τον Wiegand 1904, 109-14. Για αναλυτική δημοσίευση των μετοπών αυτών με 
πλήρη σχέδια και αναπαραστάσεις βλ. Dinsmoor Jr. 1980, 24-7 και πίν. 9-11 με αναλυτικές μετρήσεις των 
μετοπών στον πίν. 10,  καθώς και  Eiteljorg 1995, 111-23 και εικ. 4-16. 
32 Τα δύο θραύσματα Ακρ. 3862 & 3864, που δίνουν και το αρχικό πλάτος,  είχαν αναγνωριστεί και δημοσιευ-
τεί  ως συνανήκοντα ήδη από τον Wiegand 1904, 9 κ.εξ. εικ. 14α πάνω αριστερά, ενώ το τρίτο θραύσμα Ακρ. 
8867 ταυτίστηκε το 1998 και δημοσιεύτηκε από τον Kissas 2008, 46 αρ. καταλόγου Β1.        
33 Θεωρητικά, το ορατό πλάτος της μετόπης θα μπορούσε να είναι και λίγο μεγαλύτερο, αν τα δύο άκρα της 
δεν εισχωρούσαν σε όλο το πλάτος των εγκοπών υποδοχής των τριγλύφων. Στην αναπαράσταση της πρόσο-
ψης και της πλαϊνής όψης του Wiegand 1904, 23 εικ. 24 και 46 εικ. 64 το συγκεκριμένο σωζόμενο πλάτος της 
μετόπης χρησιμοποιείται με «ελαστικά κριτήρια», δηλ. στην πρόσοψη δίδεται πλάτος γωνιακής μετόπης με 
1.11,5 μ. (ελαφρά μεγαλύτερο από το σωζόμενο 1.10 μ.) και με τα εγχάρακτα φύλλα να διακόπτονται σαφώς 
πριν από το πέρας του ορατού πλάτους της μετόπης. Αυτή η σχεδιαστική αναπαράσταση σημαίνει ταυτόχρονα 
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Τέλος, στα γείσα34 διακρίνονται τρεις τύποι (εικ. 7), όπως κατηγοριοποιήθηκαν 
μετά από αποτύπωση και μελέτη όλων των υφιστάμενων θραυσμάτων. 

Α) Ο τύπος Α που αντιστοιχεί σε γείσο με κεκλιμένη την άνω επιφάνεια, οπότε και 
προέρχεται από τις μακρές πλευρές του δωρικού περίπτερου ναού. 

Β) Ο τύπος Β, που αντιστοιχεί σε οριζόντιο γείσο, με βάση την οριζόντια άνω όψη 
του και προέρχεται από τις προσόψεις του δωρικού περίπτερου ναού, και τέλος

Γ) Ο τύπος Γ που αντιστοιχεί στα γωνιακά γείσα του ναού, από τα οποία σώθηκε 
ένα θραυσματικά σωζόμενο μέλος.

Η μελέτη της παραπάνω τυπολογίας των αρχιτεκτονικών μελών των θριγκών οδή-
γησε στη νέα αναπαράσταση των μεταξονίων της περίστασης και των προστάσεων του 
σηκού, όπως ακολουθεί. 

ότι οι μετόπες στην πρόσοψη δεν εισχωρούσαν καθόλου στις εγκοπές υποδοχής τους στα τρίγλυφα, κάτι που 
είναι κατασκευαστικά τεχνικώς αδύνατο. Στην αναπαράσταση της πλαϊνή όψης του «Εκατομπέδου» και σε 
άμεση συνέπεια με την αναπαράσταση της πρόσοψης, δίδεται το ορατό πλάτος της γωνιακής μετόπης ορθά 
με 1.05,5 μ.,  για να συνάδει και με τις διαστάσεις της προμόχθου και της οδού του γείσου που αποδίδει ο 
Τh. Wiegand στην πλευρά αυτή. Τώρα όμως, τα άκρα από το εγχάρακτο μοτίβο των δωρικών φύλλων κάτω 
από την ταινία συμπίπτουν σωστά με τα άκρα του ορατού πλάτους της μετόπης, οπότε και η μετόπη εισχωρεί 
με τα άκρα της στις πλαϊνές εγκοπές υποδοχής στα τρίγλυφα. Συμπληρωματικά αναφέρω ότι, παρόλο που ο 
Wiegand 1904, 109 κ.εξ. σχολιάζει εκτενώς τις τρεις μαρμάρινες μετόπες που επενδύουν το μυκηναϊκό τείχος 
καθώς και τη μετόπη B της επιγραφής IG I3 4, δεν χρησιμοποιεί στην αναπαράστασή του το μέγιστο σωζόμενο 
πλάτος των δύο ακόσμητων μετοπών με 1.31,7 μ., όπως παρατηρεί και ο Dinsmoor 1947, 141. 
34 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα καταέτια γείσα στην τυπολογία που παρουσιάζεται ευθύς αμέσως, καθώς δεν είχε 
ολοκληρωθεί τη χρονική στιγμή του συνεδρίου η μελέτη τους. Για το υλικό αυτό βλ. Wiegand 1904, 23-39.           

Εικ. 7. Οι τρεις τύποι των γείσων του «Εκατομπέδου» σε αναπαράσταση, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από 
κάθε τύπο (ΑΕ Αρχείου Διασπάρτων 21430, Ακρ. 20456, Ακρ.4391), (Σχέδια: Γ. Ασλάνης − Ε. Ταγαρίδη).
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Εικ. 8. Φωτογραφία και 
αποτύπωση γείσου με ΑΕ 
Αρχείου Διασπάρτων 21430
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης. 
Σχέδιο: Ε. Ταγαρίδη). 

Ως σημαντικότερα μέλη για την κατανομή όλων των μελών του θριγκού κρίνονται 
τα γείσα, τα οποία προέρχονται από τον θριγκό αποκλειστικά και μόνο της περίστα-
σης και όχι από το σηκό. Για το λόγο αυτό, τα επιστύλια, τα τρίγλυφα και οι μετόπες 
που συνανήκουν με τα γείσα προέρχονται και αυτά υποχρεωτικά από την περίσταση. 
Η νέα έρευνα των λιγοστών σωζόμενων θραυσμάτων γείσων κατέδειξε ότι το γείσο 
με ΑΕ 21430 (εικ. 8) είναι στην πραγματικότητα γείσο προερχόμενο από τις πλάγιες 
όψεις του ναού, λόγω της κεκλιμένης άνω επιφάνειάς του, και όχι οριζόντιο οπότε και 
από τις προσόψεις, όπως είχε δημοσιευτεί λανθασμένα από τον Th. Wiegand35 και ως 
τέτοιο είχε χρησιμοποιηθεί σε όλες τις αναπαραστάσεις που ακολούθησαν36, σύμφωνα 
με την επικρατούσα μέχρι σήμερα άποψη. 

Για το λόγο αυτό ακολουθεί πρώτα η νέα αναπαράσταση των μεταξονίων των πλά-
γιων όψεων της περίστασης (εικ. 9). Οι διαστάσεις της προμόχθου και της οδού του 
γείσου ΑΕ 21430 (0.52,5 και 0.33 μ. αντίστοιχα) προϋποθέτουν επιστύλια, τρίγλυφα 
και μετόπες συγκεκριμένων διαστάσεων (επιστύλια μήκους περίπου 3.95 μ., τρίγλυφα 
πλάτους περίπου 0.78 μ., μετόπες ορατού πλάτους περίπου 1.18,5 μ.). Το ανατολικό 

35 Wiegand 1904, 14 όπου πρόκειται για τον αρ. 9 στον κατάλογο των «Horizontalgeisa» με την αποτύπωσή 
του στη σελ. 15 εικ. 16c. Πρβλ. επίσης την αποτύπωση της άνω όψης του ίδιου γείσου στη σελ. 56 εικ. 75α, 
όπου και λείπουν οι υφιστάμενες εντορμίες για τη γόμφωση της σίμης (πρβλ. εικ. 8). Το συγκεκριμένο γείσο 
είναι ίσως το μοναδικό αρχιτεκτονικό μέλος όπου διαπιστώνεται λάθος στις αποτυπώσεις της συγκεκριμένης 
δημοσίευσης, που απ’ ό,τι φαίνεται αποδείχτηκε καθοριστικό και για τις μετέπειτα του Th. Wiegand δημο-
σιεύσεις της αρχιτεκτονικής του «Εκατομπέδου». Για χρήση του γείσου αυτού ως οριζόντιου και πώς αυτό 
μπορεί να επηρεάσει μια αναπαράσταση  βλ. προσφάτως και Kissas 2008, 109-10.  
36 Αυτό προκύπτει διότι, σχεδόν ανεξαιρέτως, όλες οι νέες προτάσεις αναπαραστάσεων που ακολούθησαν 
του Wiegand 1904 βασίστηκαν στη δημοσίευση του υλικού απ’ αυτόν, εφόσον δεν είχαν τη δυνατότητα να 
επανεξετάσουν ή να σχεδιάσουν εκ νέου το υλικό. Εξαίρεση (πλην των ήδη αναφερθέντων W. H. Schuchhardt 
και M. Κορρέ) αποτελεί ο Ι. Beyer, ο οποίος δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα όλο το υλικό που μελέτησε 
τη δεκαετία του 1970, πρβλ. τα δύο άρθρα του Beyer 1974, 639-51 και Beyer 1977, 44-74. Το συγκεκριμένο 
γείσο ΑΕ 21430 είχε εναποτεθεί ανατολικά του Ερεχθείου και ήταν ορατό, με τα δύο θραύσματά του να έχουν 
επανασυνενωθεί από τον I. Beyer, σύμφωνα με προφορική πληροφορία από τον Μ. Κορρέ.      
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από τα τρία εντειχισμένα επιστύλια στο νότιο, κιμώνειο, τείχος της Ακρόπολης, με-
ταξύ έβδομης και όγδοης αντηρίδας37, έχει συνολικό μήκος 3.96 μ. σύμφωνα με τις 
νέες φωτογραμμετρικές μετρήσεις38, οπότε και, σύμφωνα με τα παραπάνω, προέρχεται 
σίγουρα από μεταξόνιο των πλαϊνών όψεων της περίστασης. Το ίδιο και τα πλακοειδή 
τρίγλυφα με πλάτος 0.78 μ. (τύπος Β, εικ. 5). Οι ακόσμητες μαρμάρινες μετόπες, χωρίς 
σωζόμενο αρχικό πλάτος39, αναπαριστώνται στα πλαϊνά μεταξόνια και συμπληρώνουν 
την εικόνα της δωρικής ζωφόρου. Το μεσαίο επιστύλιο που βρίσκεται εντειχισμένο στο 
κιμώνειο τείχος, ίσως το διασημότερο αρχιτεκτονικό μέλος του «Εκατομπέδου», με 
βαθμιδωτό το δεξιό αρμό του, με μήκος στην κάτω πλευρά 3.8440 - 3.85,541 μ., και ύψος 
ίσο με τα δύο επιστύλια εκατέρωθέν του, ανήκει, κατά τη γνώμη μου, επίσης στις πλά-
γιες όψεις της περίστασης. Η συγκεκριμένη ερμηνεία προϋποθέτει ότι το βαθμιδωτό 

37 Τα τρία εντειχισμένα στο νότιο τείχος επιστύλια από το «Εκατόμπεδον» αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά 
από τον Penrose 1888, πίν. 46 εικ. 4, αλλά ορθά και με τις μετρήσεις τους από τον Wiegand 1904, 1 κ.εξ. με 
εικ. 1 και 2. 
38 Ο Wiegand 1904, 1 με εικ. 2 δίνει το μήκος του ανατολικού επιστυλίου, του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα 
δεν είναι ορατό πίσω από την αντηρίδα αρ. 7, με περίπου 3.90 μ. (1.20 + c. 2.50 + 0.20 = 3.90 μ.). Η νέα 
φωτογραμμετρική αποτύπωση από τη «Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην 
Ακρόπολη των Αθηνών» έδωσε  σε τέσσερεις μετρήσεις ένα μέσο όρο με 3.96 μ. Για την ακρίβεια των με-
τρήσεων της τάξεως του ± 1 εκ. στις συγκεκριμένες αποτυπώσεις πρβλ. Μαυρομάτη 2010, 16-9 καθώς και 
το άρθρο της ιδίας «Τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις στην Ακρόπολη των Αθηνών», στον 
παρόντα τόμο.        
39 Το μέγιστο σωζόμενο πλάτος ακόσμητης μετόπης από υμήττιο μάρμαρο (τύπος Γ) ισούται με 1.31,7 μ., 
σύμφωνα με τις μετρήσεις του Dinsmoor Jr. 1980, πίν. 10 στις δύο βορειοανατολικές μετόπες, που έχουν 
αναστραφεί κατά 90° όταν χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενώς ως επένδυση του μυκηναϊκού τείχους, βλ. και 
Wiegand 1904, 109 κ.εξ.  
40 Wiegand 1904, 2 εικ. 3.     
41 Dinsmoor 1947, 142 εικ. 8.

Εικ. 9. Αναπαράσταση μεταξονίων πλάγιων 
όψεων «Εκατομπέδου» (Σχέδιο: Γ. Ασλάνης).
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πέρας προέρχεται από δευτερογενή απολάξευση στο δεξιό αρμό ώσεως42. Η υπόθεση 
αυτή φαίνεται να είναι η πιο πιθανή, εφόσον συνυπολογιστεί το ότι δεν πρόκειται για 
τη μοναδική δευτερογενή απολάξευση στα τρία εντειχισμένα επιστύλια, δεδομένης της 
απολάξευσης ολόκληρης της ταινίας, όχι μόνο του μεσαίου αλλά και των τριών επα-
ναχρησιμοποιημένων επιστυλίων στο κιμώνειο τείχος43. Συνεπώς θα πρέπει το μεσαίο 
επιστύλιο να αποδεσμευτεί από μία γωνιαία σύνδεσή του με τοίχο44. Εφόσον ισχύει 
αυτό, τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπόθεση ότι το αρχικό μήκος στην κάτω πλευρά 
είτε έχει υποστεί μείωση λόγω της δευτερογενούς τριβαθμιδωτής απολάξευσης στον 
δεξιό αρμό του, που θεωρείται και η πιθανότερη εκδοχή, ή, αν και εφόσον πρόκειται 
για το αρχικό μήκος κάτω και η απολάξευση περιορίζεται μόνο στους δύο πρώτους 
αναβαθμούς από πάνω, τότε υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ των πλευρικών μεταξονίων 
της περίστασης του «Εκατομπέδου», γύρω στα 0.10 μ., όπως απαντούν και σε πολλούς 
άλλους αρχαϊκούς ναούς του ιδίου ή και μικρότερου ακόμα μεγέθους45. 

Ακολουθεί η νέα αναπαράσταση των μεταξονίων των προσόψεων, τα οποία και 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των πλάγιων όψεων, όπως συμβαίνει 
στους αρχαϊκούς ναούς της μητροπολιτικής Ελλάδας46. Το γείσο με ΑΕ 20456 (εικ. 
7β), δημοσιευμένο ήδη από τον Th. Wiegand47, είναι το μοναδικό οριζόντιο γείσο που 

42 Πιθανότητα που δεν αποκλείει ούτε ο Κορρές 1996, 92 («Σπουδαιότατο μέλος για τη μελέτη του «κτηρίου 
Η»  είναι το μεσαίο από τα αναχρησιμοποιημένα στο τείχος επιστύλια…Επειδή δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι το 
βαθμιδωτό πέρας είναι αυθεντικό στοιχείο του λίθου, δεν είναι επίσης βέβαιον ότι το επιστύλιο προέρχεται 
από μία πρόσταση»), ακόμα και αν στην αναπαράστασή του το χρησιμοποιεί ως γωνιακό από τον πρόναο, βλ. 
Korres 1997, 229 και 232 εικ. 7.     
43 Η δευτερογενής απολάξευση όλης της ταινίας και στα τρία επιστύλια οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στις 
απολαξεύσεις που αυτά έφεραν αρχικά στην άνω επιφάνειά τους πίσω από τους κανόνες (βλ. παραπάνω τύπος 
Α επιστυλίων), προκειμένου η άνω επιφάνεια και των τριών επιστυλίων να καταστεί πλήρως επίπεδη και να 
χρησιμοποιηθούν πιο εύκολα στην ανωδομή του κιμώνειου τείχους. 
44 Ως τέτοιο το χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων οι Wiegand 1904, 46 εικ. 64. Dinsmoor 1947, 143 εικ. 9. Korres 
1997, 232 εικ. 7. Η χρήση του από τον Schuchhardt 1935-1936, 72 εικ. 8 ως γωνιακού επιστυλίου στην 
όψη της περίστασης του δωρικού περίπτερου ναού που αποκαθιστά ως το «Εκατόμπεδον» επί των θεμελίων 
Dörpfeld δεν έπεισε ποτέ. Έντονη κριτική στην αναπαράσταση του Schuchhardt – παρά την ορθότητα της 
μελέτης του για τη σίμη του ναού – ασκήθηκε από τον Dinsmoor 1947, 115 με τη χαρακτηριστική ρήση «By 
stretching the measurements of all the architectural members to a degree somewhat exceeding the normal 
elasticity limit of stone».      
45 Για αποκλίσεις σε μεταξόνια της ίδιας πλευράς περίστασης σε αρχαϊκούς δωρικούς περίπτερους ναούς, βλ. 
Mertens 1993, 15. 
46 Τα μεταξόνια στις προσόψεις και τις πλάγιες όψεις της περίστασης στο ναό της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα 
είναι 3.05 και 2.91 μ. αντίστοιχα, του ναού του Απόλλωνα της Κορίνθου 4.02,8 και 3.74,4 μ. αντίστοιχα, 
στον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς 4.10, και 3.95-4.00 μ. αντίστοιχα, στον δεύτερο ναό της 
Αθηνάς Προναίας στους Δελφούς 2.49 και 2.42 μ. αντίστοιχα,  στον Αρχαίο Νεώ της Αθηνάς Πολιάδος στην 
Ακρόπολη 4.04 και 3.84 μ. αντίστοιχα  (βλ. Gruben 2000, 106-8, 113-5, 121-6. Courby 1927, 111) και τέλος 
στον πρόσφατα αποκαλυφθέντα αρχαϊκό ναό στην Τραπεζά, ΝΔ του Αιγίου στην Αχαΐα, 2.92 και 2.69 μ. 
αντίστοιχα, από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. (πληροφορία από τον N. Hellner, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Για το 
ναό αυτό βλ. Hellner 2008). Για υστεροαρχαϊκούς ναούς με σχεδόν ίσα ή ίσα μεταξόνια μεταξύ προσόψεων 
και πλαϊνών όψεων, όπως ο νότιος ναός στο Καλαπόδι ή ο ναός της Αθηνάς Μακίστου στο Μάζι βλ. Hellner 
2013, 52. Νακάσης 2004, 219, 230.           
47 Wiegand 1904, 13 αρ. καταλόγου 1 με την αποτύπωσή του στην εικ. 16α και την αποτύπωση της άνω όψης  
στη σελ. 56 εικ. 75b. Το γείσο αυτό επαναχρησιμοποιήθηκε στο λεγόμενο «θριγκό Μηλιάδη» στην εξωτε-
ρική βορειοανατολική γωνία του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως, όπου αναπαριστάται ένα μεταξόνιο του 
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διατηρεί αρχικές διαστάσεις προμόχθου και οδού, με 0.50,8 και 0.27 μ. αντίστοιχα. 
Με τις διαστάσεις αυτές προϋποθέτει σχεδόν ίσα πλάτη τριγλύφων, αλλά σαφώς μι-
κρότερα πλάτη μετοπών (περίπου 1.05 μ.) από τα αντίστοιχα των πλαϊνών όψεων του 
ναού (με 1.18,5 μ.) − σύμφωνα με τη νέα αναπαράσταση − όπως αναλύθηκε πα-
ραπάνω, κάτι που προξενεί εντύπωση και μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: το 
μικρότερο πλάτος μετοπών σημαίνει ότι α) είτε τα μεταξόνια των προσόψεων είναι 
μικρότερα από αυτά των πλαϊνών όψεων και μάλιστα γύρω στα 0.24 μ., φαινόμενο που 
απαντά αποκλειστικά και σε ορισμένους μόνο αρχαϊκούς ναούς της Δυτικής48, και όχι 
της μητροπολιτικής Ελλάδας49 είτε β) το συγκεκριμένο γείσο που απαιτεί μικρότερο 
πλάτος μετόπης προέρχεται από τα γωνιακά μεταξόνια, οπότε και θα έχουμε υπέρμε-
τρη γωνιακή σύμπτυξη στα γωνιακά μεταξόνια, φαινόμενο γνωστό προπαντός από τον 
περίκλειο Παρθενώνα50. Δεδομένου, επιπρόσθετα, ότι υφίστανται θραύσματα τριγλύ-
φων και επιστυλίων με αποκατεστημένο αρχικό πλάτος μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
των πλαϊνών όψεων της περίστασης, μόνο η δεύτερη ερμηνεία μπορεί να ευσταθεί, 
εφόσον διαφορετικά τα συγκεκριμένα θραύσματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε 
καμία άλλη θέση εντός του κτηρίου51. Επιπλέον, η ερμηνεία της υπέρμετρης γωνιακής 
σύμπτυξης, που απαιτεί μικρότερες μετόπες στα γωνιακά μεταξόνια52, επιτρέπει την 
τοποθέτηση και της μοναδικής με αρχικό πλάτος μαρμάρινης μετόπης, με εγχάρακτη 
διακόσμηση φύλλων (Ακρ. 3862 & 3864 & 8867) και με ορατό πλάτος περίπου 1.00 
μ., στο γωνιακό μεταξόνιο των προσόψεων.

«Εκατομπέδου» με την αναχρησιμοποίηση 22 αρχαίων θραυσμάτων. Αποτυπώθηκε χωρίς να είναι δυνατή η 
πρόσβαση στις πλαϊνές του όψεις (πρβλ. εικ. 10). 
48 Για παράδειγμα βλ. τους αρχαϊκούς ναούς της Ήρας («Βασιλική») στην Ποσειδωνία, τους ναούς D, F και G 
(Απόλλωνος) στον Σελινούντα. Πρβλ. Mertens 1993, 81-2. Gruben 2000, 312-20. Mertens 2006, 227-36.        
49 Η μικρή διαφορά μεταξύ των μεταξονίων στον ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα με 2.00,6 και 2.05 μ. στις 
προσόψεις και πλαϊνές όψεις αντίστοιχα, από την πρώτη δεκαετία του 5ου αι. π.Χ. (βλ. Ορλάνδος 1967-1968, 
92 κ.εξ. 98), δεν αξιολογείται ως παράδειγμα με σκοπίμως μεγαλύτερα μεταξόνια στις πλαϊνές όψεις απ’ ό,τι 
στις προσόψεις, αλλά αυτή η διαφοροποίηση των μεταξονίων ανάγεται στην αρχαΐζουσα μακρόστενη κάτοψη 
του ναού, βλ. Mertens 1993, 159. Αποτελεί, πάντως, το μοναδικό παράδειγμα αρχαϊκού, και μάλιστα ύστε-
ρου, δωρικού περίπτερου ναού με ελαφρώς μεγαλύτερα μεταξόνια στις πλάγιες όψεις από τις προσόψεις στη 
μητροπολιτική Ελλάδα.    
50 Για το φαινόμενο της υπέρμετρης  γωνιακής σύμπτυξης βλ. Osthues 2005, 84-95. Ο Osthues 2005, 89-90 
υποθέτει με βάση τις αποτυπώσεις του μεσαίου εντειχισμένου στο νότιο τείχος επιστυλίου και την τοποθέ-
τησή του στον πρόναο/οπισθόναο του δωρικού περίπτερου ναού, σύμφωνα με τον Korres 1997, ότι μπορεί 
να υφίσταται υπέρμετρη γωνιακή σύμπτυξη στο «κτήριο Η», ενώ κάνει πολύ πιθανή την ύπαρξη υπέρμετρης 
γωνιακής σύμπτυξης στην περίσταση του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς Πολιάδος στην Ακρόπολη, βλ. Osthues 
2005, 90. Ίσως αποτελεί η υπέρμετρη γωνιακή σύμπτυξη άλλο ένα χαρακτηριστικό της ναοδομίας στην αθη-
ναϊκή Ακρόπολη, μαζί με άλλα, όπως ο ναϊκός τύπος του διπλού ναού, που έχει ήδη επισημάνει ο M. Kορρές, 
πρβλ. Κορρές 2000, 5-45 και ιδιαίτερα 12 κ.εξ. Για τη βεβαιωμένη υπέρμετρη γωνιακή σύμπτυξη στον Παρ-
θενώνα και τις αιτίες της, βλ. Korres 1994, 69-72. Κορρές 2000, 10-2. Osthues 2005, 90 με την προγενέστερη 
βιβλιογραφία.             
51 Η θεωρητική μόνο πιθανότητα να προέρχονται από τους εσωτερικούς θριγκούς του σηκού, δηλαδή να έχουν  
οι προστάσεις του σηκού μεγαλύτερα μεταξόνια από αυτά της περίστασης, αποκλείεται με βάση τόσο τα δεδο-
μένα που μας παρέχουν οι αρχαίοι δωρικοί περίπτεροι ναοί όσο και το υπόλοιπο υλικό του Εκατομπέδου που 
αποδίδεται στο σηκό, βλ. αμέσως παρακάτω.
52 Osthues 2005, 89.           
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Εικ. 10α. Αναπαράσταση μεταξονίων προσόψεων «Εκατομπέ-
δου». Προοπτικό νοτιοδυτικής γωνίας περίστασης με υπέρμε-
τρη γωνιακή σύμπτυξη (ο οπισθόναος εδώ αναπαρίσταται ως 
πρόστυλος με τέσσερεις κίονες). (Σχέδιο: Γ. Ασλάνης).

Εικ. 10β. Αναπαράσταση μεταξονίων προσό-
ψεων «Εκατομπέδου», αναπαράσταση μεταξο-
νίου πρόσοψης (Σχέδιο: Γ. Ασλάνης).

Συμπερασματικά, με βάση το υλικό και αφού δεν είναι γνωστό το αρχικό πλάτος 
των μετοπών με την εγχάρακτη διακόσμηση των δωρικών φύλλων κάτω από την ται-
νία τους53, από τα κανονικά μεταξόνια των προσόψεων, τα μεταξόνια των προσόψεων 
αναπαριστώνται με τουλάχιστον 4.06 μ. (εικ. 10), παρότι είναι βέβαιο ότι ήταν μεγαλύ-
τερα, αλλά άγνωστο − όπως αναφέρθηκε − το πόσο ακριβώς μεγαλύτερα ήταν. 

Το επόμενο και τελευταίο ζήτημα αφορά στην κατανομή των υπολοίπων κατη-
γοριών μελών του θριγκού, και συγκεκριμένα των επιστυλίων χωρίς σταγόνες (τύπος 
Β και Γ), των συμφυών τριγλύφων και μετοπών (τύπος Γ) καθώς και των δίλιθων ή 
τρίλιθων καθ’ ύψος τριγλύφων (τύπος Δ).  

Τα μονόλιθα καθ’ ύψος επιστύλια χωρίς σταγόνες (τύπος Β, εικ. 4, 11), αποδίδο-
νται στον πρόναο, όπου έχουν αποδοθεί ήδη τα μικρότερα κιονόκρανα από τον Μανό-
λη Κορρέ54 (εικ. 3). Κανένα θραύσμα δε σώζει ακέραιο μήκος κανόνα ή μισού κανόνα, 
πληροφορία που θα συνέβαλε σημαντικά στην αποκατάσταση των μεταξονίων των 
προστάσεων. Το επιστύλιο με ΑΕ 21700 (εικ. 11 δεξιά) διατηρεί το δεξιό αρμό του και 
ταυτόχρονα κανόνα μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0.42,5 μ. που προϋποθέτει τρίγλυφο 
σχεδόν ίσου πλάτους με αυτό των προσόψεων της περίστασης, στοιχείο που συνηγορεί 

53 Το μέγιστο σωζόμενο πλάτος των μετοπών με εγχάρακτη διακόσμηση ισούται με 1.09,5 των τριών συνα-
νηκόντων θραυσμάτων Ακρ. 3862 & 3864 & 8867, ενώ στην τρίτη σωζόμενη μετόπη από την επένδυση του 
μυκηναϊκού τείχους νοτιοανατολικά των Προπυλαίων μόλις με 1.00,5 μ. και στην μετόπη Β της επιγραφής 
IG I3 4 με 1.02 μ.  
54 Korres 1997, 231-2 με εικ. 6-7. Αποκλείω την πιθανότητα να προέρχονται τα επιστύλια τύπου Β και Γ από 
την περίσταση, διότι διαφοροποιούνται, αφενός, τόσο μορφολογικά (χωρίς σταγόνες) όσο και στις μετρήσεις 
τους (διαφορετικό ύψος κανόνα)  και, αφετέρου, στην τεχνική τους  (δίλιθα ο τύπος Γ) από τον τύπο Α των 
επιστυλίων, τα οποία έχουν αποδοθεί με βεβαιότητα στην περίσταση.            
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Εικ. 11. Αναπαράσταση μεταξονίων προνάου «Εκατομπέδου», όπου α) ο πρόναος αναπαρίσταται ως δίστυλος 
μεταξύ παραστάδων β) επιστύλιο τύπου Β, ΑΕ Αρχείου Διασπάρτων 21700 (Σχέδια: Γ. Ασλάνης – Ε. Ταγαρίδη).

υπέρ σχεδόν ίσων μεταξονίων μεταξύ περίστασης και προστάσεων55. Αυτή η πρόταση 
αναπαράστασης επιβεβαιώνεται και από το υπόλοιπο υλικό. Τα τρίγλυφα με συμφυή 
μετόπη από πειραϊκό ακτίτη (τύπος Γ, εικ. 5), προσαρμόζονται στο ανισοϋψές επίπεδο 
των άνω όψεων των επιστυλίων, και, επιπλέον, το αποκατεστημένο πλάτος τους αντα-
ποκρίνεται σε αυτό που απαιτούν τα επιστύλια με κανόνες χωρίς σταγόνες (εικ. 12). 

Τέλος, απομένουν επιστύλια και τρίγλυφα αποτελούμενα από επάλληλους λίθους 
καθ’ ύψος, δύο ή και τρεις στα τρίγλυφα (τύπος Γ επιστυλίων, εικ. 4 και τύπος Δ 
τριγλύφων, εικ. 5). Επειδή τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, δηλαδή τα μεγέθη της 
ταινίας και των κανόνων στα επιστύλια, καθώς και το πλάτος στα τρίγλυφα, είναι σε 
συμφωνία με αυτά που μόλις αποδόθηκαν στον πρόναο, η τοποθέτησή τους σε ένα 
πιθανό εσωτερικό θριγκό των προστάσεων, όπως στον αρχαϊκό ναό της Αφαίας56, ή 
σε μία πιθανή εσωτερική κιονοστοιχία του κυρίως σηκού57 θα πρέπει να αποκλειστεί ως 
πιθανότητα. Το πιθανότερο είναι να προέρχονται από τον οπισθόναο, όπου φαίνεται να 

55 Για τη σχέση των μεταξονίων μεταξύ περίστασης και προστάσεων σηκού σε δωρικούς περίπτερους ναούς βλ. 
Coulton 1975, 20 κ.εξ. Φυσικά ο ισομερισμός του πλάτους ενός κανόνα μεταξύ δύο ελεύθερων επιστυλίων δεν 
αποτελεί απαράβατο κανόνα, ιδίως στους πρώτους λίθινους δωρικούς ναούς. Ίσα περίπου μεταξόνια μεταξύ 
περίστασης και προστάσεων συνεπάγονται ότι δεν υφίστατο δωρική αξονικότητα μεταξύ περίστασης και σηκού 
και ότι ο σηκός ήταν πλατύτερος απ’ ότι θα ανέμενε κανείς σε ένα δωρικό περίπτερο ναό, κάτι που συνάδει 
άμεσα με το φαινόμενο της υπέρμετρης γωνιακής σύμπτυξης και των αιτιών της (διαπλάτυνση του σηκού), όπως 
γνωρίζουμε και από τον περίκλειο Παρθενώνα. Πρβλ. Korres 1994, 69-72. Κορρές 2000, 10-2.
56 Schwandner 1985, 60-70.
57 Το υποθετικό αυξημένο πλάτος του σηκού (βλ. υποσ. 55) θα δικαιολογούσε την ύπαρξη εσωτερικής κιονο-
στοιχίας για στατικούς λόγους.           
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Εικ. 12. Αναπαράσταση μεταξονίου προνάου με τρίγλυφο τύπου Γ, ΑΕ Αρχείου Διασπάρτων 20651 
(Σχέδια: Γ. Ασλάνης – Ε. Ταγαρίδη).

χρησιμοποιήθηκε άλλη τεχνική συναρμογής (εικ. 13). Διαφοροποιήσεις μεταξύ ανα-
τολικής και δυτικής πλευράς έχουν παρατηρηθεί ήδη σε άλλα ομοειδή αρχιτεκτονικά 
μέλη, όπως π.χ. στην επαετίδα σίμη με διαφορετικό διακοσμητικό μοτίβο στην άνω 
απόληξή της (ψαροκόκαλο στην ανατολική πλευρά, ζατρίκιο στη δυτική)58, για να ανα-
φερθώ σε ένα μόνο παράδειγμα. Το κατά πόσο αυτό μπορεί να υποδεικνύει διαφορετι-
κά εργαστήρια ή πιθανώς εκτεταμένο χρόνο κατασκευής, παραμένουν προς το παρόν 
μόνο υποθέσεις.

Συνοψίζοντας, η νέα έρευνα αποκατέστησε τόσο τα μεταξόνια της περίστασης του 
«Εκατομπέδου», καθώς και αυτά των προστάσεων του σηκού, χρησιμοποιώντας όλες 
τις κατηγορίες του αρχιτεκτονικού υλικού των δωρικών θριγκών που έχουν ταυτιστεί 
ως αρχιτεκτονικά του μέλη. Τα νέα μεταξόνια είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα μέχρι 
τώρα αναπαριστώμενα στη βιβλιογραφία, οπότε μεγαλύτερος και συνεπώς μνημειακό-
τερος είναι και ο ναός στο σύνολό του. Νέες αποτυπώσεις και η μελέτη των υπολοίπων 
αρχιτεκτονικών μελών − εκτός αυτών των θριγκών − όπως σπονδύλων, σιμών και 
ακροκεράμων, συνέβαλαν στη συνολική αναπαράσταση του δωρικού περίπτερου ναού 
του «Εκατομπέδου» στις εικ. 14-15, χωρίς να απεικονίζονται τα αρχιτεκτονικά γλυ-
πτά59, οι οποίες αποτελούν και μία πρώτη προσέγγιση. 

58 Schuchhardt 1935-1936, 1 κ.εξ. Για διαφοροποιήσεις μεταξύ των πλευρών αρχαϊκών περίπτερων ναών στη 
Δύση βλ.  Mertens 2006, 115 κ.εξ.
59 Η αναπαράσταση των αετωμάτων ακολουθεί τη δημοσίευση του Beyer 1974, 639-51.         
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Εικ. 13. Αναπαράσταση μεταξονίων οπισθονάου «Εκατομπέδου», όπου α) ο οπισθόναος αναπαρίσταται ως δίστυλος 
μεταξύ παραστάδων β) τρίγλυφο τύπου Δ Ακρ. 20449 και επιστύλιο τύπου Γ, ΑΕ Αρχείου Διασπάρτων 20706 
(Σχέδια: Γ. Ασλάνης – E. Ταγαρίδη).

60 Η έκταση του παρόντος άρθρου καθορίστηκε από τους επιμελητές της έκδοσης των πρακτικών του συνεδρί-
ου. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη σχεδιάστρια του Έργου, κα Ε. Ταγαρίδη για τις απο-
τυπώσεις των μελών, και τον σχεδιαστή Γ. Ασλάνη για την τρισδιάστατη απεικόνιση της νέας αναπαράστασης 
με το πρόγραμμα Auto-CAD. Οι μετρήσεις και «αναγνώσεις» των μελών καθώς και η επίβλεψη των παραπάνω 
εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τη γράφουσα. Θερμές ευχαριστίες επίσης στο εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Έργου, κ.κ. Α. Αθανασόπουλου, Σ. Τσέπερη, Δ. Κούβα, Λ. Ζαχαρόπουλο, Κ. Τσιριντουλάκη, Δ. Βουζιούρη 
και Κ. Τσιφλά, για πολλαπλούς λόγους.

Ακόμα και αν η παρούσα πρώτη παρουσίαση της μελέτης του υλικού έγινε στη 
βάση λεπτομερών αποτυπώσεων του συνόλου του υλικού, δεν ήταν δυνατό να δοθεί 
βάρος σε όλα τα ανοιχτά θέματα που σχετίζονται με το «Εκατόμπεδον». Παρόλα αυτά, 
από τη συνοπτική παρουσίαση του ζητήματος60 της μορφής του ναού με βάση την 
κατανομή των μελών των θριγκών σύμφωνα με τη νέα αναπαράσταση, αναδεικνύεται 
αναμφίβολα μια μοναδική αρχιτεκτονική από το πρώτο μισό του 6ου αι. Η αρχιτεκτο-
νική αυτή μορφή ανοίγει νέους δρόμους στη διερεύνηση του ρόλου που η συγκεκριμέ-
νη αθηναϊκή αρχιτεκτονική έρχεται να παίξει τόσο στη γέννηση όσο και στην εξέλιξη 
του σημαντικότερου τύπου ιερού οικοδομήματος στην ελληνική κλασική αρχαιότητα, 
του δωρικού περίπτερου ναού, θέτοντας πιθανόν εν αμφιβόλω την ίδια στιγμή τη μέχρι 
σήμερα αποδεκτή πρωτοπορία της Κορίνθου, της Αργολίδας και εν γένει της Πελοπον-
νήσου, στη διαμόρφωση και εξέλιξη του κατεξοχήν ελληνικού ναού, του δωρικού περί-
πτερου.  

Εικ. 12. Αναπαράσταση μεταξονίου προνάου με τρίγλυφο τύπου Γ, ΑΕ Αρχείου Διασπάρτων 20651 
(Σχέδια: Γ. Ασλάνης – Ε. Ταγαρίδη).
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Εικ. 14. Αναπαράσταση «Εκατομπέδου», όπου οι κίονες αποδίδονται με ένταση (Ψηφιακό μοντέλο: Γ. Ασλάνης).

Εικ. 15. Αναπαράσταση «Εκατομπέδου», όπου οι κίονες αποδίδονται με ένταση (Ψηφιακό μοντέλο: Γ. Ασλάνης).
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Συντομογραφίες – Βιβλιογραφία

Ενημερωτικές ειδήσεις: Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης. Ενημερωτική πε-
ριοδική έκδοση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Αθήνα: ΥΣΜΑ (δίγλωσση έκδοση: Ελληνικά – Αγγλικά).

AA: Archäologischer Anzeiger
AF: Archäologische Forschungen 
AJA: American Journal of Archaeology
AM: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung
JDAI: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
JHS: Journal of Hellenic Studies
ÖJh: Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien

Beyer 1974: Beyer, Ι. 1974. Die Reliefgiebel des Alten Athena-Tempels auf der Akropolis. AA, 639-51. 
Beyer 1977: Beyer, I. 1977. Die Datierung der großen Reliefgiebel des Alten Athenatempels der Akropolis. 

AA, 44-74.
Buschor 1922: Buschor, E. 1922. Burglöwen. AM 47, 92-105.
Butz 2010: Butz, P.A. 2010. The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style. Leiden-

Boston.
Coulton 1975: Coulton, J.J. 1975. The Second Temple of Hera at Paestum and the Pronaos Problem. JHS 95, 

13-24.
Courby 1927: Courby, M.F. 1927. Fouilles de Delphes II. Topographie et architecture. Le sanctuaire d’Apollon. Paris.
Dörpfeld 1890: Dörpfeld, W. 1890. Der Alte Athenatempel auf der Akropolis zu Athen IV. AM 15, 420-39.
Dinsmoor 1947: Dinsmoor, W.B. 1947. The Hekatompedon on the Athenian Acropolis. AJA 51, 109-51.
Dinsmoor 1980: Dinsmoor, W.B. Jr. 1980. The Propylaia to the Athenian Akropolis I. The Predecessors. Princeton 

N.J. 
Eiteljorg 1995: Eiteljorg, H. 1995. The Entrance to the Athenian Acropolis before Mnesicles. Dubuque - Iowa.
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A NEW RECONSTRUCTION Of THE “HEKATOMPEDON” 
TEMPlE bASED ON THE POROS SCATTERED 
ARCHITECTURAl MEMbERS Of ACROPOlIS

 
E.P. Sioumpara, Archaeologist, Ph.D. 

Head of the Project of Scattered Architectural Members of the Acropolis, YSMA

The focus of this paper is on the presentation of the new findings of the research 
that has been carried out in the context of recording, arrangement, and full documen-
tation of the poros architectural members of the Acropolis, especially of the members 
originating from the archaic buildings of the 6th c. BC. 

Particular emphasis is given on the so-called “Hekatompedon” temple, the first 
Athenian monumental, Doric peripteral temple made of stone, which was built around 
570 BC. The “Hekatompedon” temple on the Athenian Acropolis is, even today, one of 
the most contentious issues in the research of classical archaeology. The questions relat-
ing to the form and type of the temple, as well as its exact position on the Sacred Rock, 
have been the subject of numerous and conflicting studies during the past 130 years. 

New identifications of architectural members as well as recent observations on 
members that were already known, along with newly-identified adjoining fragments of 
architectural members, have been recorded and fully documented through drawings. 
These constitute the basis for new approaches to issues pertaining to the morphology 
of the “Hekatompedon” temple and to topographical questions regarding the archaic 
Acropolis.

 The study of all the architectural members from the entablature of the “H-
Architektur” (architraves, triglyphs and metopes and lastly cornice-blocks) resulted to 
a very detailed new classification of the existing types for each category. This led to a 
new reconstruction of the axial-intercolumniations of the “Hekatompedon’s” peristasis 
and porches, which are wider than previously assumed. The new reconstruction allows 
not only for a more monumental temple than the one until recently believed but also 
highlights once again its unique architecture from the beginning of the 6th c. BC.   
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Η ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ…
ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
Ε. Καϊμάρα, Αρχαιολόγος. Προϊσταμένη του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, ΥΣΜΑ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, σχεδόν όλοι οι μαθητές της Ελλάδας 
επισκέπτονται με το σχολείο τους τουλάχιστον μία φορά την Ακρόπολη και το μουσείο 
της. Στόχος όλων των εκπαιδευτικών δράσεων που οργανώνονται από τον Τομέα Ενη-
μέρωσης & Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ είναι η γνωστική, αισθητική και συναισθηματική 
εξοικείωση των μαθητών με τα μνημεία της Ακρόπολης και η ανάπτυξη μιας βιωμα-
τικής σχέσης με αυτά. Επιδίωξή μας είναι να ενεργοποιηθεί, στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό, η εκπαιδευτική δυναμική των θεμάτων που επιλέγουμε ν’ αναπτύξουμε, ώστε η 
επίσκεψη των μαθητών να είναι μια δημιουργική κι ευχάριστη εμπειρία.

Για τον λόγο αυτό, το κάθε θέμα με το οποίο ασχολούμαστε προσεγγίζεται με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως η διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος, η 
έκδοση συνοδευτικού εντύπου, η δημιουργία εκπαιδευτικής μουσειοσκευής, η επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών μέσα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων και, τέλος, η ανάπτυξη 
ψηφιακών εφαρμογών για το διαδίκτυο. Ιδιαίτερη επίσης βαρύτητα δίνεται στην αξιο-
λόγηση όλων αυτών των δράσεων, κυρίως με τη χρήση ερωτηματολογίων που συμπλη-
ρώνονται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Πριν αναφερθώ σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συνολικής προσέγ-
γισης και πολυτροπικού σχεδιασμού με θέμα την αναστήλωση των μνημείων της 
Ακρόπολης, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ομάδα μας. Τον Τομέα Ενημέρωσης 
και Εκπαίδευσης στελεχώνουν οι αρχαιολόγοι Α. Λεοντή και Σ. Παράσχου καθώς και 
η αρχιτέκτων-αρχαιολόγος Κ. Χατζηασλάνη, Προϊσταμένη του τομέα έως το 2011, η 
οποία συνεχίζει να συμμετέχει καθημερινά σ’ όλες τις δράσεις μας, να μας εμπνέει και 
να μας προσφέρει τις πολύτιμες συμβουλές της. Eπίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
το Μουσείο Ακρόπολης και την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 
για την εξαιρετική συνεργασία τους.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μία 
μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας τα μνημεία της», που πραγματοποιήθηκε τον 
Μάρτιο του 2012 και απευθυνόταν σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Στόχος του ήταν να 
γνωρίσουν οι μαθητές τα μνημεία και το μεγάλο σύγχρονο τεχνικό έργο που συντελεί-
ται στην Ακρόπολη, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δέκα βιωματικά εργαστήρια. Συμ-
μετείχαν συνολικά 600 μαθητές και 38 εκπαιδευτικοί από 21 σχολεία της Αττικής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σχολείου στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα ήταν η παρακολούθηση από τους καθηγητές ενός σεμιναρίου, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης ένα μήνα πριν από το πρόγραμμα (εικ. 1). Κατά τη 
διάρκειά του οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν αρχικά για τα προβλήματα των μνημείων 
και τις αναστηλωτικές επεμβάσεις που γίνονται σε αυτά, παρακολούθησαν αποσπάσμα-
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Εικ. 1. Σεμινάριο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας 
τα μνημεία της».

Εικ. 2. Τα έντυπα του εκπαιδευτικού φακέλου «Ακρόπολη και Αναστήλωση».
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τα από ταινίες σχετικές με τα έργα αναστήλωσης και ξεναγήθηκαν στο μουσείο, όπου 
είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον γλυπτικό διάκοσμο του κάθε μνημείου.

Καθώς δίνεται πάντα ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και παροχή εκπαιδευτικού 
υλικού για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών και την ουσιαστικότερη επεξεργα-
σία των διαφόρων θεμάτων, προσφέρθηκε σε κάθε σχολείο ο εκπαιδευτικός φάκελος 
«Ακρόπολη και Αναστήλωση» (εικ. 2) μαζί με βιβλία και αφίσες για τη βιβλιοθήκη του. 
Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει δέκα εκπαιδευτικά έντυπα χωρισμένα σε δύο ενότητες. 
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με την ανα-
στήλωση των αρχαίων μνημείων και ειδικά εκείνων της Ακρόπολης, ενώ στη δεύτερη 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αναστηλωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε 
κάθε ένα μνημείο του Ιερού Βράχου. Ο εκπαιδευτικός φάκελος περιλαμβάνει επίσης 
την ταινία «Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη». 

Την ημέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος μοιράστηκε σε όλους τους συμμε-
τέχοντες ένας ειδικά σχεδιασμένος χάρτης του χώρου με τις θέσεις των εργαστηρίων 
(εικ. 3), προκειμένου να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν από το ένα εργαστήριο στο άλλο 
και τι θα παρακολουθήσουν στο κάθε ένα απ’ αυτά. 

Στο πρώτο εργαστήριο, βλέποντας το ναό της Αθηνάς Νίκης, οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν ένα ολοκληρωμένο αναστηλωτικό πρόγραμμα, καθώς όλα 
τα μέλη του ναού αποσυναρμολογήθηκαν, εξυγιάνθηκαν και στη συνέχεια ανατοποθε-
τήθηκαν στις θέσεις τους.

Στα Προπύλαια, μέσα στο μνημείο, οι μαθητές θαύμασαν την εντυπωσιακή οροφή 
με τα δύο νέα ιωνικά κιονόκρανα, τις τεράστιες δοκούς και τα φατνώματα που προ-
έκυψαν από την έρευνα και τις νέες συγκολλήσεις θραυσμάτων. Επίσης, είδαν από 
κοντά τα εργαλεία των λιθοξόων, έμαθαν για τις τεχνικές λάξευσης του μαρμάρου και 
είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και οι ίδιοι τις ικανότητές τους στη λάξευση ενός 
λίθου. 

 Στην επόμενη θέση, στην περιοχή των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, κατα-
νόησαν τον τρόπο αναγνώρισης των θραυσμάτων και την απόδοσή τους στα αντίστοιχα 
μνημεία. 

Στο Ερέχθειο, οι μαθητές είδαν ένα ακόμη μνημείο που η αναστήλωσή του έχει 
ολοκληρωθεί και έμαθαν για τη μεταφορά των Καρυατίδων στο μουσείο αλλά και τον 
καθαρισμό τους με τεχνολογία ακτίνων λέιζερ.

Στον Παρθενώνα, μέσα στο μεγαλύτερο μνημείο του Ιερού Βράχου, οι μαθητές 
είδαν τα ολοκληρωμένα έργα της ανατολικής όψης του ναού, του προνάου και της 
βόρειας κιονοστοιχίας. Επίσης, είδαν από κοντά τη μέθοδο λάξευσης των ραβδώσε-
ων των κιόνων και παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον τις εργασίες συγκόλλησης 
των τμημάτων ενός αρχαίου αρχιτεκτονικού μέλους, επάνω σε ειδική πλατφόρμα συ-
γκόλλησης. Είχαν ακόμη την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μεθόδους (εικ. 4) και 
τα εργαλεία συντήρησης της επιφάνειας, καθώς και για τον τρόπο αντιγραφής ενός 
εκμαγείου σε μάρμαρο με τη βοήθεια σημειοθέτη ή αυτόματα με μηχανή γλυπτικής 
αντιγραφής, τον παντογράφο. 
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Εικ. 3. Ειδικά σχεδιασμένος χάρτης του χώρου της Ακρόπολης με πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Μία μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας τα μνημεία της».

Στη δυτική πλευρά του ναού, ενημερώθηκαν για τις αναστηλωτικές εργασίες που 
ήταν σε εξέλιξη και έμαθαν για το πρόγραμμα του οπισθονάου. Ειδικότερα, είδαν τα 
αντίγραφα της δυτικής ζωφόρου που τοποθετήθηκαν στο μνημείο μετά τη μετακίνηση 
των πρωτότυπων λίθων στο Μουσείο Ακρόπολης.

Η οργάνωση και παρουσίαση στους μαθητές των θεμάτων του κάθε εργαστηρί-
ου έγινε από το έμπειρο προσωπικό της Υπηρεσίας μας, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, 
πολιτικούς μηχανικούς, συντηρητές και λιθοξόους, τους οποίους και ευχαριστούμε 
πολύ.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια 
αξιολόγησής του, ένα για τους μαθητές και ένα για τους εκπαιδευτικούς που συμμε-
τείχαν. Σκοπός της αξιολόγησης ήταν η διερεύνηση της επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος, η αποτύπωση της συνολικής εμπειρίας των μαθητικών ομάδων και η 
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καταγραφή προτάσεων για μελλοντικά παρεμφερή προγράμματα. Η ανταπόκριση των 
μαθητών στην αξιολόγηση αποτέλεσε ανέλπιστο γεγονός, καθώς συμμετείχε το 75% 
των μαθητών. Συγκεντρώθηκαν 446 ερωτηματολόγια από τους μαθητές και 34 από 
τους εκπαιδευτικούς-συνοδούς. 

Στο ερωτηματολόγιο των μαθητών διερευνήθηκε αρχικά το προφίλ όσων συμμε-
τείχαν στην αξιολόγηση, καθώς και οι παλαιότερες εμπειρίες επίσκεψης αλλά και οι 
προηγούμενες γνώσεις των μαθητών σχετικά με την Ακρόπολη και τα αναστηλωτικά 
προγράμματα. Το ποσοστό των μαθητών που είχε επισκεφθεί ξανά τον Βράχο ανερ-
χόταν στο 85%. Τα 3/4 των μαθητών γνώριζαν αρκετά (81%) για την Ακρόπολη, ενώ 
σχεδόν αντίθετη ήταν η εικόνα για τα έργα αναστήλωσης (26%). 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η εμπειρία των μαθητών κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος. Οι μαθητές τοποθετήθηκαν σε προκαθορισμένες προτάσεις σχετικά με 
αυτά που τους άρεσαν στο πρόγραμμα, με ΝΑΙ, ΟΧΙ και ΙΣΩΣ (εικ. 5). Ελέγχθηκε η 
γνωστική διάσταση της επίσκεψης (έμαθα για την Ακρόπολη και τα επαγγέλματα της 
αναστήλωσης), η βιωματική της διάσταση (συμμετείχα σε εργαστήρια) και η κοινωνικο-
συναισθηματική διάσταση της επίσκεψης (ένιωσα συγκίνηση, ήταν μια διαφορετική 
επίσκεψη, μπήκα στο εσωτερικό των μνημείων, ήμουν με τους συμμαθητές μου σ’ ένα 
χώρο εκτός σχολείου). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, τα ποσοστά των μαθητών που 
απάντησαν θετικά ανέρχονται πάνω από το 70%. 

Οι μαθητές είχαν επίσης τη δυνατότητα να προσθέσουν, εάν ήθελαν, και δικά 
τους σχόλια τόσο για τα έργα αναστήλωσης όσο και γενικά για την εμπειρία της επί-
σκεψης. Μολονότι η ερώτηση δεν ήταν υποχρεωτική, ήταν εντυπωσιακό ότι περίπου 
οι μισοί από τους μαθητές (200) θέλησαν να σχολιάσουν κάτι συμπληρωματικά. Τα 
σχόλια τους ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά. Αφορούσαν το 

Εικ. 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μία μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας τα μνημεία της». Μαθητές παρακο-
λουθούν τις μεθόδους και τα εργαλεία συντήρησης της επιφάνειας ενός αρχιτεκτονικού μέλους.

Εικ. 3. Ειδικά σχεδιασμένος χάρτης του χώρου της Ακρόπολης με πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Μία μέρα στην Ακρόπολη: Αναστηλώνοντας τα μνημεία της».
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προσωπικό και τη διαδικασία της αναστήλωσης, την αρχιτεκτονική και το μέγεθος των 
μνημείων, την επίσκεψη στο εσωτερικό του Παρθενώνα, τα υλικά/εργαλεία της ανα-
στήλωσης, ακόμα και τη θέα από την Ακρόπολη.

Τέλος, διερευνήθηκαν οι τάσεις των μαθητών μετά τις δραστηριότητες του προ-
γράμματος και οι προτάσεις τους. Απάντησαν ότι, με αφορμή το πρόγραμμα, παρακι-
νήθηκαν να αναζητήσουν πληροφορίες: το 46% για τα μνημεία της Ακρόπολης, ενώ το 
39% για τα αναστηλωτικά έργα. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών, οι πρώτες ερωτήσεις αφο-
ρούσαν την προετοιμασία των μαθητών τους καθώς και το σεμινάριο επιμόρφωσης 
που παρακολούθησαν. Αρχικά, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σχε-
δόν στο σύνολό του. Πρόκειται για τον εκπαιδευτικό φάκελο «Ακρόπολη και Αναστή-
λωση», την ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ, την ταινία για τα αναστηλωτικά έργα και τα έντυπά 
μας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν το σεμινάριο και απάντησαν σχεδόν ομό-
φωνα ότι η συμβολή του στην προετοιμασία τους ήταν πολύ μεγάλη.

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν την υλοποίηση του ίδιου του προγράμματος 
στην Ακρόπολη. Οι εκπαιδευτικοί έκριναν σχεδόν στο σύνολο τους ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των μαθητών. Βαθμολογώντας προεπιλεγμένα χαρα-
κτηριστικά του προγράμματος, απάντησαν ότι, όπως οι μαθητές έτσι και οι ίδιοι, βίω-
σαν μια πρωτόγνωρη και διαφορετική εμπειρία και εντυπωσιάστηκαν κυρίως από την 
παρουσίαση των εργασιών μέσω των εργαστηρίων, την επίσκεψη στο εσωτερικό των 
μνημείων και την επαφή με τα διαφορετικά επαγγέλματα των ανθρώπων που δουλεύ-
ουν στα έργα (εικ. 6).

Εικ. 5. Γράφημα: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους μαθητές.
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Εικ. 6. Γράφημα: Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς.

Προκειμένου να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί την εμπειρία που βίωσαν οι μα-
θητές τους τοποθετήθηκαν επίσης σε προκαθορισμένες προτάσεις. Τα αποτελέσματα 
ήταν πολύ ικανοποιητικά και, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις των μαθητών που πα-
ρουσιάστηκαν ήδη, δείχνουν ότι η εμπειρία τους ήταν πολυδιάστατη. Αν και ο προ-
φανής στόχος του προγράμματος ήταν η κατανόηση του θέματος των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων, παρατηρούμε ότι επιτεύχθηκε επίσης ο εμπλουτισμός των γνώσεων, η 
καλλιέργεια αξιών και συναισθημάτων και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
μαθητών.

Η τελευταία ερώτηση προέτρεπε τους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν οποιοδήπο-
τε σχόλιο δικό τους ή των μαθητών. Ενδεικτικά, σας αναφέρω τα ακόλουθα:

Από τα σχόλια των εκπαιδευτικών:
«Ήταν η εμπειρία που αλλάζει την οπτική του ανθρώπου, μαθητή και εκπαιδευτι-

κού, για τη ζωή και τη χώρα μας». 
«Μια εξαιρετικά ωφέλιμη, πρωτότυπη και διαφορετική εμπειρία. Μας βοήθησε να 

δούμε με άλλο μάτι τα μνημεία της Ακρόπολης και να βιώσουμε την ιστορική συνέχεια 
του πολιτισμού, παρατηρώντας πώς η σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζει, προστατεύει 
και αναδεικνύει την αρχαία τέχνη. Συγχαρητήρια». 

Από τα σχόλια των παιδιών:
«Μ’ εντυπωσίασε το πάθος και ο σεβασμός που είχε ο κάθε άνθρωπος που δού-

λευε και έκανε επεμβάσεις στα μνημεία», «…η συνεργασία και η αλληλοσυμπλήρωση 
των ειδικοτήτων. Δεν το περίμενα!».
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«Μου άρεσαν όλα. Απορώ με την υπομονή, την αφοσίωση και την εργατικότητα 
αυτών των ανθρώπων».

Αναλυτική παρουσίαση της αξιολόγησης του προγράμματος θα μπορείτε να βρεί-
τε σύντομα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.

Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δύο ερωτηματολογίων, 
προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή στη δημιουργία μιας διαδραστικής εφαρ-
μογής για το διαδίκτυο (εικ. 7), που επιτρέπει την προσέγγιση του θέματος από πολύ 
περισσότερα παιδιά αλλά και από το ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για το «Πρόγραμμα 
Γλαύκα», ένα διαδικτυακό παιχνίδι για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπο-
λης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το θέμα παρουσιάζεται με τη βοήθεια μιας 
γλαύκας-ρομπότ και βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδυάζει χαρακτήρες, ρόλους, 
αποστολές και επιβράβευση των παιδιών, μέσα από πέντε θεματικές ενότητες. Κάθε 
ενότητα περιλαμβάνει την προετοιμασία, δηλαδή τη συνοπτική παρουσίαση του θέμα-
τος, και τη δοκιμασία, δηλαδή το παιχνίδι στο οποίο ανακεφαλαιώνονται οι γνώσεις 
όλης της ενότητας. 

Η πρώτη ενότητα με τίτλο «Το Ταξίδι», έχει ως θέμα τις φθορές και τα αίτια των 
επεμβάσεων. Στο παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να οδηγήσουν την Ακρόπολη στο τα-
ξίδι της και να αποφύγουν τα εμπόδια που προκαλούν τη φθορά, αξιοποιώντας τις 
γνώσεις τους μέσω ενός κουίζ με ερωτήσεις.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Η Βοήθεια», το θέμα είναι τα είδη των επεμβάσεων, 
η δομική αποκατάσταση και η συντήρηση της επιφάνειας του μνημείου. Στο παιχνίδι 
της ενότητας τα παιδιά πρέπει να βάλουν στη σωστή σειρά τα βήματα της μεθόδου 
δομικής αποκατάστασης (εικ. 8).

Στην τρίτη ενότητα που τιτλοφορείται «Το Πλήρωμα», παρουσιάζεται η ομάδα της 
αποκατάστασης, οι άνθρωποι δηλαδή που πραγματοποιούν τα αναστηλωτικά έργα, οι 
ειδικότητες τους, το αντικείμενό τους, οι επιστήμες και οι τέχνες τους, ο κοινός σκο-
πός, οι αξίες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους. Στο παιχνίδι το παιδί αναγνωρίζει 
τα επαγγέλματα της αναστηλωτικής ομάδας.

Στην τέταρτη ενότητα με τίτλο «Η Δράση», παρουσιάζονται τα έργα αποκατάστα-
σης που έχουν γίνει σε κάθε ένα από τα μνημεία ξεχωριστά, με τη βοήθεια πολλών 
φωτογραφιών. Eδώ, το παιχνίδι είναι μια προσομοίωση συναρμολόγησης του ναού της 
Αθηνάς Νίκης (εικ. 9). 

Στην τελευταία ενότητα με τίτλο «Στο Μέλλον», το θέμα είναι τα μηχανήματα και 
οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναστήλωση της Ακρόπολης. Στο 
παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να βρουν πού και πώς χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνο-
λογίες στην αποκατάσταση. 

Όταν το παιδί ξεπεράσει και τις πέντε δοκιμασίες, έχει ολοκληρώσει την αποστο-
λή του και μπορεί να προχωρήσει στο τελευταίο στάδιο: να σχεδιάσει το ρομπότ, να το 
χρωματίσει και, φυσικά, να πάρει το βραβείο του.

Η εφαρμογή ολοκληρώνεται με την ενότητα «Μάθε περισσότερα» που περιλαμ-
βάνει τη «Βιβλιοθήκη της Γλαύκας», με επιπλέον ενημερωτικό υλικό και συνδέσμους 
προς σχετικό περιεχόμενο εκτός της εφαρμογής.
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Εικ. 7. Το «Πρόγραμμα Γλαύκα», ένα 
διαδικτυακό παιχνίδι για την αποκατά-
σταση των μνημείων της Ακρόπολης 
http://www.ysma.gr/theglafkaproject/. 

Εικ. 8. «Πρόγραμμα Γλαύκα» - παιχνίδι για 
τη μέθοδο της δομικής αποκατάστασης.

Εικ. 9. «Πρόγραμμα Γλαύκα» - 
παιχνίδι συναρμολόγησης του 
ναού της Αθηνάς Νίκης.

Εικ. 10. Αποθετήριο εκπαιδευτικού 
περιεχομένου για την Ακρόπολη 
http://repository.acropolis-education.gr/. 
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Στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση 
των ποσοτικών στοιχείων της, ενώ σχεδιάζεται κατά την προσεχή σχολική χρονιά και 
ποιοτική ανάλυση με τη χρήση ερωτηματολογίων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι σας παρουσιάσαμε την πιο πρόσφατη δι-
αδραστική εφαρμογή του Τομέα μας για το διαδίκτυο. Επειδή όμως εδώ και χρόνια 
μας ενδιαφέρει η εξακτίνωση των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η μεγιστοποίηση του 
αριθμού των αποδεκτών τους και ο εμπλουτισμός του μαθήματος για τα μνημεία της 
Aκρόπολης, έχουμε ήδη δημιουργήσει τις διαδικτυακές εφαρμογές, «Η Ζωφόρος του 
Παρθενώνα» και «Αθηνά − η θεά της Ακρόπολης», που σημειώνουν περίπου 100.000 
επισκέψεις τον χρόνο. Επίσης, πρόσφατα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης, προχωρήσαμε και στην ψηφιοποίηση του συνόλου του εκπαιδευτικού μας 
υλικού και την ένταξή του σ’ ένα διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικού αποθετηρίου 
(εικ.10). Oι χρήστες του αποθετηρίου έχουν πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης (ανά 
τίτλο, τύπο περιεχομένου, μάθημα, εκπαιδευτικό επίπεδο, θέμα, μνημείο), μπορούν να 
εντοπίσουν αποτελεσματικά και γρήγορα αυτό που τους ενδιαφέρει, να κινηθούν σε 
προεπιλεγμένες διόδους αλλά και να κάνουν χρήση της σύνθετης αναζήτησης. Παράλ-
ληλα, το υλικό μας μπορεί να οργανωθεί και να ανανεωθεί εύκολα και άμεσα, καθώς 
και να είναι ευρέσιμο από μηχανές αναζήτησης και εργαλεία συσσώρευσης δεδομένων, 
χάρη στην αρχειοθέτησή του με βάση τα διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων. Τέλος, είναι 
προσβάσιμο όχι μόνο τοπικά αλλά και από τον παγκόσμιο ιστό των δεδομένων και εί-
ναι συμβατό με διεθνή αποθετήρια. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, 
που βοηθάει την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινό να ενημερωθούν 
και να προετοιμαστούν όσο γίνεται καλύτερα για την επίσκεψή τους στον αρχαιολογι-
κό χώρο και στο Μουσείο Ακρόπολης.

Κυρίες και κύριοι,
μέσα από το σύνολο όλων των εκπαιδευτικών δράσεων που σας παρουσίασα, επι-

διώκουμε τη βαθμιαία διαμόρφωση μιας νέας γενιάς εκπαιδευτικών, που θα μπορέσει 
να κατανοήσει και να μεταδώσει το μήνυμα της αρχαίας τέχνης έχοντας άμεση βιωμα-
τική εμπειρία του μεγαλείου της. Κυρίως όμως, επιδιώκουμε τη διαπαιδαγώγηση μιας 
νέας γενιάς παιδιών: αυτών που ως πολίτες θα πάρουν στο μέλλον την ευθύνη της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς, έχοντας περισσότερες γνώσεις, οξυμένη ευαισθησία 
και συναίσθηση συμμετοχής στην ανθρωπιστική παιδεία.
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ACROPOlIS RESTORATION fOR KIDS...ON SITE AND ONlINE!
 

I. Kaimara, Archaeologist. Head of the Information and Education Department, YSMA

The educational activities of the Department of Information and Education aim 
at the cognitive, aesthetic, and emotional involvement and familiarization of pupils 
with the Acropolis monuments in a manner that is engaging and enchanting. For 
this reason, each subject is approached in many different ways, i.e. by carrying out 
a particular educational programme, by the publication of an accompanying booklet, 
the creation of an educational museum kit, and the development of web applications. 
Particular emphasis is also given to the evaluation of all these activities, primarily 
through the use of questionnaires both for teachers and for pupils. 

A representative case of such a holistic approach to the restoration of the 
Acropolis monuments as well as its thorough evaluation is presented below. In 2012, 
the educational programme “A Day at the Acropolis: Restoring its Monuments” 
was carried out for pupils of the third grade of secondary school. The aim was to 
familiarize students with the monuments and the great contemporary technical project 
carried out at the Acropolis through their participation in 10 workshops presented 
by the personnel of our Service. Special resources prepared by the Department, in 
combination with an analytical seminar, helped teachers delve into the subject. The 
number of participants amounted to a total of 600 pupils and 38 teachers from 21 
schools in Attica. 

After the completion of the programme, two evaluation questionnaires were 
designed, one for the pupils and one for the teachers, and they were sent to the schools 
that had participated in the programme. Analysis of the questionnaires showed that 
pupils really enjoyed having participated in the programme, they comprehended the 
importance of the interventions, and showed keen interest in both the technology 
and the methods of restoration, as well as in the professions of the experts working 
towards the implementation of the restoration project. 

An online application made the approach to the subject possible for many more 
children as well as the general public. The application, the GLAFKA project (www.
ysma.gr/theglafkaproject), is an online game about the restoration of the Acropolis 
monuments. The subject is presented with the help of a glafka (an owl)-robot, 
and combines characters, roles, missions, and a certificate of participation for the 
children. 
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Άποψη του Παρθενώνα και του Ερεχθείου από τα Προπύλαια (Φωτ.:  Β. Ελευθερίου, 2010).
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 Το ακροατήριο κατά τις εργασίες της 6ης Διεθνούς Συνάντησης στο Μουσείο της Ακρόπολης 
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2013).
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Β. Λαμπρινουδάκης: Καλησπέρα σας! Μπορούμε να αρχίσουμε την τελευταία 
συνεδρία, η οποία είναι, όπως θα έχετε δει στο πρόγραμμα, αφιερωμένη σε ερωτήσεις, 
σχόλια και παρατηρήσεις των συνέδρων για όσα ακούστηκαν. Θα ακολουθήσουμε τη 
σειρά των ανακοινώσεων. Για κάθε ανακοίνωση, θα δούμε αν υπάρχουν σχετικά ερω-
τήματα ή παρατηρήσεις και, στη συνέχεια, μπορεί κανείς να κάνει γενικής φύσης ερω-
τήσεις ή παρατηρήσεις. Επίσης, θέλαμε να πούμε ότι για τα τρία μεγάλα θέματα, όπως 
είναι η αποκατάσταση των πλευρικών τοίχων του Παρθενώνα, η στέγαση του δυτικού 
πτερού ή ο δυτικός τοίχος, έχει δοθεί το ερωτηματολόγιο. Επομένως, σήμερα δε θα 
υπάρξουν τελικές τοποθετήσεις, μπορούν όμως να γίνουν. Παράκλησή μας είναι, στο 
ερωτηματολόγιο που σας έχει διανεμηθεί να έχει υπάρξει απάντηση, είτε ηλεκτρονικά 
είτε ταχυδρομικά, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. 

J.J. Coulton: Για τη διάλεξη της κας Μ. Ιωαννίδου, που έγινε χθες το απόγευμα, 
έχει κανείς ερωτήσεις ή παρατηρήσεις; Όχι. Για την επόμενη διάλεξη της κας Β. Ελευ-
θερίου για τα αναστηλωτικά έργα κατά την τρέχουσα περίοδο; Ναι.

Χ. Μπούρας: Ήθελα απλώς να κάνω μια παρατήρηση, ότι και οι δύο αυτές πα-
ρουσιάσεις είχαν μια πληρότητα, κάλυψαν δηλαδή όλα τα επιμέρους αντικείμενα με 
τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή, το τεχνικό γραφείο και οι εργαζόμενοι πάνω στην 
Ακρόπολη. Αυτή η πληρότης οφείλεται σε μια μακρά διαδικασία συγγραφής, η οποία 
μάλιστα κάποια στιγμή φάνηκε ότι μπορούσε να υποκαταστήσει και την απόδοση ορι-
σμένων έργων. 

Συγκεκριμένως, η βόρεια κιονοστοιχία, που ήταν το μεγάλο έργο αυτής της περι-
όδου, όπως διατυπώθηκε και γράφτηκε στο κείμενο της κας Μ. Ιωαννίδου, είχε τέτοια 
πληρότητα ώστε διερωτώμαι τι περισσότερο θα έχει στην τελική απόδοση. Το λέω 
αυτό με σκέψεις κατά κάποιο τρόπο ώριμες: δεν πρέπει να στοχεύσουμε σε τεράστιες 
αποδόσεις έργων στην Επιτροπή μας. Πρέπει να έχουμε κείμενα πλήρη, τα οποία να 
καλύπτουν όλα τα θέματα, αλλά να μην πλατειάζουν. Δυστυχώς, η απόδοση του Ερε-
χθείου δεν απέδωσε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ένα πολύ μεγάλο κείμενο, μπήκε 
σε τρομερές λεπτομέρειες που δεν ενδιαφέρουν πια και τις οποίες θα μπορούσε κάθε 
ενδιαφερόμενος να τις αναζητήσει στο αρχείο και στη βάση δεδομένων. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να έχουμε ως στόχο μικρότερες αποδόσεις, περιεκτικότερες και, το σπουδαιό-
τερο, σύντομες. 

Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να ανακοινώσω στο συνέδριο σχετικά με τον 
οπισθόναο, όπου τα έργα έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ότι, ενώ έγιναν 
πολλές συζητήσεις περί του πώς θα αποδοθεί και μερικοί από τους συνεργάτες μας 
κατέθεσαν τα κεφάλαια που είχαν υποχρέωση να γράψουν, παρά ταύτα η απόδοσή του 
δεν είναι έτοιμη. Αυτό, βέβαια, οφείλεται στον φόρτο εργασίας του συντονιστή όλου 
του έργου. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εκδώσουμε την απόδοση αυτή, ίσως μέσα 
στον επόμενο χρόνο. 

J.J. Coulton: Ευχαριστώ! Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να σχολιάσει τη διάλεξη της 
κας Χ. Βλασσοπούλου. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις, να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα 
σ’ αυτές και θα συνεχίσουμε με τα άλλα. Όχι. Εντάξει. Και για τη διάλεξη του Καθηγητή 
Δ. Παντερμανλή, η οποία είχε κάπως άλλο χαρακτήρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια 
− εγώ τουλάχιστον είχα πολύ καλές εντυπώσεις.  
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Φ. Δροσογιάννη: Ήθελα να ρωτήσω γι’ αυτά τα φατνώματα και τις δοκούς που 
είχε ετοιμάσει ο Αν. Ορλάνδος και πρόκειται τώρα να τοποθετηθούν. Θα τοποθετη-
θούν μεταξύ της περιστάσεως και της δυτικής κιονοστοιχίας ή μεταξύ της δυτικής κιο-
νοστοιχίας και του δυτικού τοίχου του σηκού; 

Μ. Κορρές: Το πρώτο.
Φ. Δροσογιάννη: Γιατί μεταξύ του δυτικού τοίχου του σηκού και της δυτικής 

περιστάσεως υπάρχει ο μεσαιωνικός πύργος. Ως βυζαντινολόγος, ενδιαφέρομαι για τη 
διατήρηση του μεσαιωνικού πύργου. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο πύργος ή έχει 
κατεδαφιστεί;

Μ. Κορρές: Όχι, υπάρχει. Ο Καθηγητής Χ. Μπούρας θα σας απαντήσει. 
Φ. Δροσογιάννη: Με απασχολεί το θέμα, γιατί είδα τις μελέτες που έχουν γίνει 

για την αποκατάσταση του οπισθονάου και του οπισθοδόμου και βλέπω ότι υπάρχει 
μια κάποια παρασιώπηση των βυζαντινών τοιχογραφιών. Εικονίζεται στο δικό σας το 
κείμενο μια Παναγία δορυφορούμενη από αγγέλους στη δυτική όψη του δυτικού τοί-
χου του σηκού. Δεν εικονίζεται, όμως, μια μορφή που τρέχει και βρίσκεται στη βόρεια 
όψη του μεσαιωνικού πύργου. Αυτό σώζεται; Θα διατηρηθεί;

Μ. Κορρές: Σώζεται. Σεβάζουσα.
Φ. Δροσογιάννη: Σεβάζουσα; Δεν ξέρω τι είναι. Κάποια περίεργη μορφή. Ίχνη 

είναι βέβαια. Και ίσως είναι υπερβολικό να ενδιαφέρεται κανείς για τα βυζαντινά, αλλά 
τελευταίως έχει υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, έχουν μάλιστα εκδοθεί δύο ωραία βιβλία 
από το Cambridge University Press: της J. Neils, το 2005, και του A. Kaldellis, το 2009, 
το οποίο ανατυπώθηκε το 2010 και δίνει μεγάλη σημασία στον χριστιανικό Παρθενώ-
να. Προσωπικά, θα ήθελα να δοθεί περισσότερη έμφαση στη διατήρηση των ιχνών του 
χριστιανικού Παρθενώνος.

Β. Λαμπρινουδάκης: Μισό λεπτό παρακαλώ. Οι παρεμβαίνοντες παρακαλούνται 
να λένε στην αρχή το όνομά τους, για να καταγραφεί στα πρακτικά της Συνάντησης.

Χ. Μπούρας: Εν πάση περιπτώσει, ο πύργος είναι στον οπισθόναο, δηλαδή είναι 
πίσω από την πρόσταση, η οποία χωρίζει τον οπισθόναο από το πτερόν. Εμείς αυτή τη 
στιγμή μιλάμε για την κάλυψη του πτερού.

Φ. Δροσογιάννη: Η επέμβαση περιορίζεται μόνο στο πτερό.
Χ. Μπούρας: Βεβαίως μόνο στο πτερό, διότι αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός 

της καλύψεως της ζωφόρου που βρίσκεται απ’ έξω. Όσο για τον πύργο αυτόν που λέτε, 
μπορώ να σας πω όλη την ιστορία. Γύρω στο 1962, ο μακαρίτης Ευστάθιος Στίκας άρ-
χισε να γκρεμίζει τον πύργο, λέγοντας τότε ότι αυτό είναι ένας πύργος τούρκικος, ένας 
μιναρές. Αλλά, βέβαια, μετά παρενέβη το Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τον σταμάτησε. 
Αν πάτε επί τόπου θα δείτε ότι σε τρεις ή τέσσερις σειρές δόμων λείπουν πέτρες. Αυτές 
όλες οι πέτρες βρίσκονται κάτω. Πολλές φορές έχω παρέμβει στην Επιτροπή και έχω 
πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τις ξαναβάλουμε στη θέση τους. Επ’ ουδενί λόγο θα 
καταστρέφαμε τον πύργο. Αυτός είναι ένας πύργος για τον οποίο διαφωνούμε ο Κα-
θηγητής Μ. Κορρές και ’γώ. Ο κ. Κορρές πιστεύει ότι είναι φράγκικος. Εγώ πιστεύω 
ότι είναι βυζαντινός, ότι ανήκει στον 12ο αιώνα και ότι ήταν ένα κωδωνοστάσιο, όπως 
κωδωνοστάσιο είχε και το Δαφνί και πλείστοι άλλοι ναοί εκείνη την εποχή. Λοιπόν, 
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αυτό δεν το πειράζουμε, αντιθέτως θα το αποκαταστήσουμε, και η κάλυψις του πτερού 
δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα. 

Αυτά που είπατε περί Βυζαντίου, ότι τώρα αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το Βυ-
ζάντιο, προς Θεού, εδώ κάθε χρόνο γίνεται ένα τακτικό Συμπόσιο Βυζαντινής Αρχαιο-
λογίας στην Αθήνα. Νομίζω ότι κάθε άλλο – το αντίθετο μάλιστα. Ένα μεγάλο πλήθος 
νέων αρχαιολόγων ασχολείται με το Βυζάντιο, με τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική. 
Εν γένει, αυτή η ετήσια Συνάντηση που γίνεται στο Βυζαντινό Μουσείο έχει αποδώσει 
πάρα πολύ από επιστημονικής πλευράς.

Φ. Δροσογιάννη: Ναι, αλλά είναι καθαρά βυζαντινού ενδιαφέροντος.
Χ. Μπούρας: Βεβαίως, βυζαντινού ενδιαφέροντος.
Φ. Δροσογιάννη: Σε θέματα μεικτά, βυζαντινού και κλασικού ενδιαφέροντος, 

εκεί δεν πολυανακατεύονται.
Χ. Μπούρας: Θα σας παραπέμψω στον Καθηγητή Μ. Κορρέ και πάλι. Ο κ. Μ. 

Κορρές έχει δημοσιεύσει μέσα στις περιλήψεις ένα πλήρες σχέδιο. Αφού καλύψαμε το 
δάπεδο του Παρθενώνος, μας έδωσε μία αποτύπωση του τι ήταν κάτω από την προσω-
ρινή κάλυψη του δαπέδου. Εκεί έχει αναφερθεί σε όλα τα στοιχεία που δείχνουν πώς 
λειτουργούσε ο μεσαιωνικός Παρθενών. Για τον μεσαιωνικό Παρθενώνα υπάρχουν 
πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω ότι απλώς δεν αφορούν τη σημερινή Συνάντηση.

Φ. Δροσογιάννη: Εγώ νομίζω ότι ανήκουν. Είδα την αποτύπωση του δαπέδου 
που έκανε ο Καθηγητής Μ. Κορρές, με τους τάφους και ένα βαπτιστήριο. Επίσης, είδα 
την ανατολική πρόσοψη του δυτικού τοίχου του σηκού, όπου εικονίζονται μόνο μερι-
κά στηθάρια, ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερα ίχνη στη δυτική πρόσοψη του δυτικού 
τοίχου του σηκού. 

Μ. Κορρές: Αυτά τα είχε δημοσιεύσει ο N.H.J. Westlake παλιά και υπάρχουν σε 
ωραίες φωτογραφίες του Fr. Boissonnas. Μετά, δεν μπορεί να προσθέσει κανείς κάτι, 
γιατί αυτά σιγά-σιγά χάνονται.

Φ. Δροσογιάννη: Μα πώς χάνονται;
Μ. Κορρές: Αυτά που σημείωσε ο N.H.J. Westlake δεν μπορεί να είναι λιγότερα 

και αυτά που βλέπουμε εμείς σήμερα περισσότερα. Είναι αδύνατον. Εμείς απλώς ση-
μειώσαμε άλλη μια φορά αυτά που αναφέρατε ότι είδατε. Δεν υπήρξε ποτέ στιγμή που 
παραβλέψαμε ή εγκαταλείψαμε ένα ζήτημα χριστιανικής αρχαιολογίας στα όρια της 
δικαιοδοσίας μας.

Φ. Δροσογιάννη: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Μ. Κορρές: Ποτέ δεν συνέβη αυτό! Και έχουμε τη φιλοδοξία στο μέλλον να προ-

σθέσουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτά για τα οποία έχουμε ήδη κάνει παρατη-
ρήσεις.

Φ. Δροσογιάννη: Σας ευχαριστώ!
Μ. Κορρές: Εμείς σας ευχαριστούμε, κα Δροσογιάννη, για το ενδιαφέρον σας!
H. Kienast: Παρεμπιπτόντως, η κα Φ. Δροσογιάννη έχει θίξει ένα θέμα που πα-

ρουσιάζει ενδιαφέρον: είναι τα φατνώματα του Ορλάνδου. Μας το περιέγραψε ο Καθη-
γητής Χ. Μπούρας και εξέφρασε τον προβληματισμό γύρω από αυτά. Εμένα με ενδια-
φέρει πώς του ήρθε του Ορλάνδου τότε η ιδέα. Γιατί είχε προετοιμάσει φατνώματα γι’ 
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αυτό το σημείο; Με ποια λογική, με ποιο σκεπτικό; Εγώ δεν έχω αντίρρηση να μπουν 
στη θέση τους, αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί τα ετοίμασε για τη συγκεκριμένη θέση, 
αυτήν εκεί στον οπισθόναο. Ξέρουμε; 

J.J. Coulton: Ο Καθηγητής Χ. Μπούρας πάλι, θα μας δώσει τις απαντήσεις.
Χ. Μπούρας: Μα, νομίζω ότι απάντησα. Τότε δεν υπήρχε καθόλου η άποψη ότι 

μπορούσαν να αποξηλώσουν τη δυτική ζωφόρο και να τη μεταφέρουν στο Μουσείο. 
Νόμιζαν ότι αυτά θα μείνουν ες αεί στη θέση τους. Και για να προφυλάξουν τη δυτι-
κή ζωφόρο από τα νερά της βροχής, από τον παγετό και από όλα αυτά, απεφάσισαν 
να φτιάξουν αυτή την φατνωματική οροφή σε όλη της την έκταση. Και έκαναν και 
τις φατνωματικές πλάκες και τις δοκούς οι οποίες έλειπαν. Ήταν μια, πώς να το πω, 
σωστή τότε άποψις, έχοντας υπ’ όψιν ότι τα γλυπτά θα μείνουν στη θέση τους. Αργό-
τερα, όταν ο Ε. Στίκας έγραψε στο αφιέρωμα στον Αν. Ορλάνδο το σχετικό κομμάτι 
γι’ αυτά, υποστήριξε ότι αυτή ήταν μια σοφή απόφαση και ότι έκτοτε ουδείς τόλμησε 
να τα τοποθετήσει στη θέση τους. Εγώ, όμως, θυμάμαι πολύ καλά γιατί δεν τόλμησαν, 
διότι απλούστατα τότε οι κίονες της εσωτερικής προστάσεως είχαν ήδη καταπονηθεί 
και έδειχναν την καταπόνησή τους. Δεν είχε γίνει ακόμα η εργασία που έγινε αργότερα 
στα πλαίσια της αποκαταστάσεως του οπισθονάου. Επομένως, οι προθέσεις τότε ήταν 
σωστές, βρίσκονταν στο πνεύμα εκείνης της εποχής. Τώρα, ποιο πνεύμα θα καλύψουμε 
τώρα; Σας προκαλώ! 

J.J. Coulton: Ευχαριστώ, κ. Μπούρα! Ο κ. Σβολόπουλος. 
Δ. Σβολόπουλος: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Καθηγητή Χ. Μπούρα, τον κ. Πρό-

εδρο, αλλά και τους προηγούμενους ομιλητές, για το εξής ζήτημα: έχουν περάσει 38 
χρόνια από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια ενασχόλησης της ΕΣΜΑ με αυτό το επί-
πονο έργο, αυτή η πολύ σπουδαία περιπέτεια της συντήρησης και της αποκατάστασης 
των μνημείων της Ακρόπολης. Απ’ ό,τι έχω αντιληφθεί, έχει σημειωθεί σημαντική πρό-
οδος, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το έργο αυτό έχουν ωριμάσει επιστημονικά, 
χρησιμοποιούνται νέες τεχνικές και τεχνολογίες. Θα θυμίσω το εξής, ότι με την έναρξη 
των έργων αυτών ο Καθηγητής Χ. Μπούρας είχε διατυπώσει μια σειρά από κανόνες 
αναστήλωσης. Ήταν, αν θέλετε, ένα είδος προσαρμογής, επεξεργασίας των διεθνών 
κανόνων των χαρτών της αναστήλωσης. Η ερώτησή μου είναι η εξής: ύστερα από 38 
χρόνια ενασχόλησης, όπως έχουμε ωριμάσει επιστημονικά, μπορούμε να διατυπώσου-
με και νέους κανόνες για την αναστήλωση, συμπληρωματικούς, και προς ποια κατεύ-
θυνση; Σας ευχαριστώ πολύ!

J.J. Coulton: Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε τον λόγο πάλι. 
Χ. Μπούρας: Νομίζω ότι η φύσις των μνημείων είναι αυτή που μας αποτρέπει 

να αλλάξουμε τις τότε αρχές, τις οποίες είχαμε θεσπίσει. Δηλαδή, η πολύ μεγάλη αρ-
χαιολογική αξία αυτών των μνημείων, που είναι τόση ώστε κάθε τετραγωνικός πόντος 
επάνω στον Παρθενώνα να αποτελεί ιστορικό μνημείο. Να αλλάξουμε κάτι από αυτά 
που λέγαμε στην αρχή περί αναστρεψιμότητος, περί απολύτου σεβασμού του αρχαιο-
λογικού μέρους, των ιστορικών στοιχείων κ.τ.λ., δεν μπορούμε. 

Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η γενικότερη νοοτροπία των ανθρώπων που εκπο-
νούν τις μελέτες και μετά τις εφαρμόζουν, οι οποίοι έχουν απλούστατα αποκτήσει μια 
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πολλαπλάσια εμπειρία από αυτή που είχαμε εμείς όταν ξεκινούσαμε. Είναι σαφές ότι, 
όταν ξεκινούσαμε, δεν είχαμε ιδέα του τι πρόκειται να επακολουθήσει. Εγώ θυμάμαι 
ότι, όταν με τον αείμνηστο Τρυπάνη βγήκε η πρώτη πίστωση ύψους 5.000.000 δρχ., 
είπα «μα τι τα θέλουμε τόσα χρήματα, θα χρειαστούνε;». Νόμιζα ότι θα μπορέσουμε να 
κάνουμε κάτι με αυτά τα ελάχιστα χρήματα. Και κανείς δεν φανταζόταν ότι τόσα και 
τόσα χρόνια, δεκαετίες θα κρατούσε αυτό το έργο. Γιατί; Διότι απλούστατα δεν είχαμε 
μελετήσει τον Παρθενώνα. Δεν τον είχαμε καταλάβει εις βάθος. 

Επαναπαυόμεθα, αυτό οφείλω να το πω από πλευράς ιστορικής, επαναπαυόμεθα 
πάρα πολύ στο βιβλίο του Αν. Ορλάνδου «Ο Παρθενών. Η αρχιτεκτονική του Παρθε-
νώνος», ένα σοφότατο βιβλίο, τον πρόλογο του οποίου αν διαβάσετε, θα καταλάβετε 
γιατί εγράφη. Στο βιβλίο αυτό, λοιπόν, αναφέρει ο Αν. Ορλάνδος ότι «το γράφω για να 
συγκεντρώσω όλα τα διάσπαρτα πράγματα που έχουν γραφεί για τον μεγάλο ναό μέχρι 
τώρα». Ήθελε, δηλαδή, να κάνει ένα βιβλίο που θα περιλάβει οτιδήποτε είχε λεχθεί 
έως τότε. Είχε μεγάλη γνώση, βέβαια, των γερμανών μελετητών, ήταν σε θέση να τους 
κρίνει. Τελικά, το βιβλίο αυτό πραγματικά είναι ένα αριστούργημα παρουσιάσεως του 
ναού καθ’ αυτού. Δεν λέει όμως ούτε μία λέξη για τα ρήγματα. Δεν λέει ούτε μία λέξη 
για τα πράγματα τα οποία ήταν ετοιμόρροπα στον Παρθενώνα. 

Αυτά ξεκίνησαν αργότερα, με την Επιτροπή. Πρέπει να πω, είναι εις πίστωσιν του 
Καθηγητή  Μ. Κορρέ, ότι είναι αυτός ο οποίος έριξε το βάρος του από την πρώτη στιγ-
μή στον Παρθενώνα. Ήδη από πιο πριν είχε ξεκινήσει τις παρατηρήσεις του. Σιγά-σιγά 
αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται περί ενός τεράστιου έργου, το οποίον 
όφειλε να γίνει. Και έτσι φθάσαμε σ’ αυτή την κατάσταση. 

Για να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Δ. Σβολόπουλου, δεν νομίζω ότι σήμερα 
μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα από τις αρχές μας. Μπορούμε να τις ξαναδιαβάσουμε, 
και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αποχρών λόγος αλλαγής κάποιας από αυτές. Ίσως κατηγο-
ρηθώ επί συντηρητισμώ, βεβαίως, και είναι πολύ λογικό, αλλά δεν βλέπω γιατί πρέπει 
να τις αλλάξουμε. Οι κυρίες διευθύντριες ίσως θέλουν να πουν δύο λόγια σχετικά.

Μ. Ιωαννίδου: Σχετικά με το αν έχουν αλλάξει οι αρχές από τότε μέχρι σήμερα, 
πρέπει να πω ότι οι αρχές τέθηκαν τότε, αλλά ουσιαστικά δεν είχαν εφαρμοστεί κατά 
τις αποκαταστάσεις. Στην πορεία των εργασιών διαπιστώθηκε ότι, για να λυθούν πάρα 
πολλά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τον τρόπο επέμβασης στα μνημεία, έπρεπε 
να προβληματιστούμε για το πώς θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τα αρχιτεκτο-
νικά μέλη ή και ολόκληρες περιοχές, διατηρώντας τις αρχές που είχαν θεσπιστεί και 
στηριζόμενοι σ’ αυτές. Αυτό ήταν ένας τεράστιος προβληματισμός και για την Επιτρο-
πή και για το τεχνικό γραφείο, που προκαλούσε συζητήσεις μέχρι να καταλήξουμε σε 
μια τελική απόφαση. 

Ακόμη και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια εμπειρίας σε αποκαταστάσεις, όσοι 
συμμετέχουν στην Επιτροπή έχουν ζήσει πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα της 
αποκατάστασης του δεύτερου κιονοκράνου από βορρά στη δυτική πλευρά, όπου ανα-
ζητήθηκαν πάρα πολλές λύσεις. Η κα Ρ. Χριστοδουλοπούλου το πρωί ανέφερε πολλές 
από αυτές τις λύσεις που προτάθηκαν, προκειμένου να αποκατασταθεί μ’ ένα τρόπο 
που θα είναι σύμφωνος με τις αρχές που έχουν τεθεί από τότε που ξεκίνησαν τα έργα. 
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Eπομένως, χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, οι αρχές εκείνες 
μάλλον εμπλουτίστηκαν με εφαρμογές. Γι’ αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι μάλλον εδραι-
ώθηκαν παρά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καινούρια πράγματα. Έχουν εδραιωθεί, 
με την έννοια ότι η εφαρμογή των αρχών οδήγησε σε τεχνικές επιλογές, κατασκευαστι-
κές λύσεις, οι οποίες στηρίζουν πια αυτό που λέμε «αναστήλωση της ΕΣΜΑ»: δηλαδή 
τη σύγχρονη προσέγγιση των αναστηλώσεων από την ΕΣΜΑ.

Φ. Μαλλούχου-Tufano: Σε σχέση με την ερώτηση του κ. Δ. Σβολόπουλου, εγώ 
ήθελα να πω το εξής: οι αρχές που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Ακροπόλεως, από 
την αρχή του έργου της, βασίστηκαν στον Χάρτη της Βενετίας. Είναι οι αρχές του 
Χάρτη της Βενετίας εμπλουτισμένες με ορισμένους κανόνες, η διατύπωση των οποίων 
οφείλεται στον Καθηγητή Χ. Μπούρα. Οι νέοι αυτοί κανόνες έχουν σχέση με τον ειδικό 
τύπο της κλασικής ελληνικής αρχιτεκτονικής που είναι κατασκευασμένη με το εν ξηρώ 
αρθρωτό δομικό σύστημα. 

Ο Χάρτης της Βενετίας αντανακλά την ευρωπαϊκή σκέψη και βασίζεται στις δύο 
δεκαετίες των εμπειριών που συγκεντρώθηκαν κατά την ανοικοδόμηση της Ευρώπης 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αρχές του αφορούν κυρίως ευρωπαϊκά μνημεία, 
τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον, είναι κατασκευασμένα από στερεά 
υλικά, τα οποία όταν ερειπώνονται διατηρούν τη μάζα τους, ένα μεγάλο μέρος του 
κατασκευαστικού τους υλικού. Δεν εξαφανίζονται όπως άλλα μνημεία ιθαγενών λαών, 
που είναι από τη φύση τους κατασκευασμένα από φθαρτά υλικά και εκεί παίζουν ρόλο 
άλλοι παράγοντες. Δεύτερον, έχουν έναν πρωταρχικό ιστορικό και καλλιτεχνικό χαρα-
κτήρα. Αυτές είναι οι κύριες αξίες στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών μνημείων. 

Ο Χάρτης της Βενετίας αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα μνημεία, οπότε τα μνημεία 
της Ακρόπολης, τα κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκά μνημεία αυτού του χαρακτήρα, δεν νομίζω 
ότι έχουν ανάγκη να αποστούν από τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας. Βέβαια, τώρα με 
την παγκοσμιοποίηση του ζητήματος της προστασίας των μνημείων, που ξεκινά κυρί-
ως από το 1972, με τη θέσπιση της Σύμβασης της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO, αλλάζουν και οι αρχές. Αλλάζουν οι αρχές με αυτή την όσμωση 
των πολιτισμών, τη συνάντηση πολιτισμών ιθαγενών λαών και άλλων πολιτισμών με 
μη ευρωπαϊκές καταβολές.

Συνεπώς, επικρατούν πια σε παγκόσμιο επίπεδο άλλες αρχές, οι οποίες πολλές 
φορές αντιτίθενται στις αρχές του Χάρτη της Βενετίας, και για να καλύψουν αυτές τις 
αρχές έχουν συνταχθεί και ψηφιστεί δεκάδες συμπληρωματικοί χάρτες, που σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις αντικαθιστούν τον Χάρτη της Βενετίας για χώρες που έχουν μνημεία 
άλλων πολιτισμικών καταβολών. Αναφέρομαι λ.χ. στον Χάρτη Burra που καλύπτει 
την Αυστραλία και άλλες χώρες, όπου διάφορα άρθρα έρχονται σε ευθεία αντίθεση με 
αυτά που ορίζει ο Χάρτης της Βενετίας. Διεθνώς πλέον, παγκοσμίως πλέον, ανθούν οι 
ανακατασκευές. Υπάρχουν χάρτες, πάρα πολλοί χάρτες που είναι υπέρ των ανακατα-
σκευών, για διάφορους λόγους. 

Επομένως, οι αρχές έχουν αλλάξει διότι έχουν αλλάξει και οι συνθήκες της προ-
στασίας. Η προστασία ξεκίνησε ως αμιγώς ευρωπαϊκό ζήτημα και τώρα έχει γίνει πα-
γκόσμιο, οπότε φυσικά και οι αρχές έχουν αλλάξει, αλλά οι αρχές της αναστήλωσης 
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των μνημείων της Ακρόπολης, που είναι ευρωπαϊκά μνημεία, καλύπτονται πλήρως από 
τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας.

J.J. Coulton: Ευχαριστώ! Ο κ. Τ. Τανούλας.
Τ. Τανούλας: Θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Να υπενθυμίσω μάλλον, σε σχέση με 

την ομιλία του Καθηγητή Χ. Μπούρα, ότι υπάρχει μία μελέτη δημοσιευμένη το 1994 
για τη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, όπου γίνεται πλήρης τεκμηρίωση τόσο για 
τη θεμελίωση όσο και για την ανωδομή, όπως και προτάσεις επέμβασης, οι οποίες 
βεβαίως διακρίνουν πέντε διαφορετικές βαθμίδες επέμβασης. Σ’ αυτήν είχε προταθεί 
η αφαίρεση του ήδη υπάρχοντος δαπέδου από τσιμέντο. Επίσης, η υπάρχουσα κατα-
σκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ήδη από το 2008 στερεωθεί με σύγχρονα υλικά 
και μεθόδους από ένα πολύ εξειδικευμένο συνεργείο, με βάση τη μελέτη και υπό την 
επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού Β. Παπαβασιλείου. Οπότε, αυτό είναι ένα θέμα το 
οποίο για πολλά χρόνια δεν θα παρουσιάζει εμφανή προβλήματα προς τα έξω. Αυτό 
ήθελα να επισημάνω, ότι υπάρχει μια μελέτη η οποία τεκμηριώνει πλήρως τις μετακι-
νήσεις της ανωδομής, τουλάχιστον, της Πινακοθήκης. Με καρτεσιανές συντεταγμένες 
έχουν αποτυπωθεί όλα τα μετακινημένα τμήματα των τοίχων. 

Επίσης, το θέμα της δυτικής πρόσβασης και της χρήσης όλου του πλάτους του 
μνημείου είναι κάτι πολύ συζητήσιμο, αν δηλαδή θα γίνει μια ανακατασκευή της ανα-
βάθρας για την προσέγγιση των Προπυλαίων σε όλο το πλάτος τους. Σε σχέση με τις 
αρχές για τις οποίες έγινε συζήτηση πριν από λίγο, αυτό θα είναι ένα θέμα που θα 
πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ και το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ το θεωρώ 
αδύνατο και αντίθετο με τις αρχές. Τέλος πάντων, δεν θα μακρηγορήσω άλλο, επειδή 
υπάρχει και η μελέτη και σκοπεύω να καταθέσω σχετικό κείμενο για τα πρακτικά. Σας 
ευχαριστώ!

J.J. Coulton: Ο Καθηγητής Χ. Μπούρας.  
Χ. Μπούρας: Ότι υπήρχε μια παλιά μελέτη είναι βέβαιο, αλλά απλούστατα έχει 

λησμονηθεί. Είναι πολύς καιρός που δεν έγινε εκεί κάποια επέμβαση. Αυτή η πλάκα 
δεν είναι μόνο ότι έχει σιδηρούν οπλισμό και όλα τα νερά της βροχής τη διαβρέχουν, 
είναι ότι απάδει και προς τη σπουδαιότητα του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν κάποτε να 
μπαίνουμε στην Πινακοθήκη και να πατάμε σε αυτό το τσιμέντο. Όλοι απορούν γιατί 
υπάρχει. 

Το θέμα της προσβάσεως είναι μια ιδέα την οποία πρέπει να τη δούμε, απαιτείται 
δηλαδή μια πάρα πολύ σοβαρή και δύσκολη μελέτη. Δεν είπα με κανέναν τρόπο ότι 
μπορούμε να φτιάξουμε την αναβάθρα σε όλο της το μέγεθος. Η αναβάθρα διακόπτεται 
από το υστερορρωμαϊκό τείχος και από την πύλη Beulé. Επεκτεινόταν πολύ πιο κάτω. 
Η κλίση της ήταν τέτοια που διερωτώμαι – το έχει πει και ο Καθηγητής Μ. Κορρές 
αυτό – αν σήμερα υπήρχε η αναβάθρα, αν οι Αθηναίοι θα ανέβαιναν αυτή την τρομερή 
ανηφόρα για να φτάσουν στα Προπύλαια. Μοιραίως, λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύστημα 
από κλίμακες. Δεν αποκλείεται να αξιοποιηθούν μερικές από αυτές που υπάρχουν 
ακόμα και σήμερα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, όταν φθάνουμε ψηλά, να υπάρ-
χει μπροστά από τα Προπύλαια ένα είδος πλατείας. Κάτι της τάξεως των επτά, οκτώ, 
δέκα μέτρων, στο οποίο να καταλήγουν οι αναβάσεις με τις κλίμακες, ώστε να μπορεί 
ο κόσμος να μπαίνει σε όλο το πλάτος των Προπυλαίων. 
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Το εννοώ αυτό και το υπαινίχθην το πρωί, ότι δηλαδή τα Προπύλαια, ως έκθεμα, 
αυτή τη στιγμή υποβαθμίζονται αφάνταστα. Ενώ έχουμε ένα μνημείο του Μνησικλή 
εξαιρετικής ποιότητας, με εξαιρετικής ποιότητος αναστήλωση των τελευταίων ετών, 
δεν το βλέπει κανένας. Όλοι περνάνε από αυτόν το στενό διάδρομο, κοιτάνε μπρο-
στά τους μόνο για να περάσουν μέσα. Πρέπει ο κόσμος να κυκλοφορήσει σ’ αυτήν 
τη μεγάλη αίθουσα, η οποία άλλοτε ήταν μια πλήρης υπόστυλη αίθουσα με ιωνικούς 
κίονες. Και ακόμα, κάποτε πρέπει να λυθεί το θέμα της προσβάσεως προς τον ναό της 
Αθηνάς Νίκης και την Πινακοθήκη, διότι και η Πινακοθήκη πρέπει κάποτε να γίνει 
επισκέψιμη. 

Αυτή η πρακτική, την οποία σιγά-σιγά συνηθίσαμε, να περιορίζουμε τους επισκέ-
πτες σε διαδρόμους, τελικά πρέπει κάποτε να τελειώσει, και σε αυτό το πνεύμα είναι 
και η μελέτη του Καθηγητή Μ. Κορρέ για την αποκατάσταση των εδαφών. Προς Θεού, 
δεν είπα ότι αυτό θα γίνει αύριο το πρωί! Αυτή η ιδέα, διότι ακόμα ιδέα είναι − δεν 
υπάρχουν μελέτες, όπως σας είπα − θα υλοποιηθεί αργότερα: όταν ωριμάσουν οι συν-
θήκες και αρχίσει περισσότερος κόσμος να έρχεται και όταν θα έχουμε τελειώσει με 
τη συντήρηση του δαπέδου αυτής της αίθουσας, ούτως ώστε να δεχθεί ένα προσωρινό 
νέο επίστρωμα βατό, στο οποίο θα κυκλοφορεί ο κόσμος. Επιμένω όμως ότι αργά ή 
γρήγορα πρέπει ο κόσμος να κυκλοφορεί σε όλο τον χώρο των Προπυλαίων. Εν πάση 
περιπτώσει, δεν το έχουμε συμπεριλάβει στα ερωτήματα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα 
ωριμάσει σιγά-σιγά και στην Επιτροπή. Δεν ξέρω και το Υπουργείο πώς το βλέπει, 
διότι το θέμα του τουρισμού και της εξυπηρετήσεως όλων αυτών των επισκεπτών δεν 
είναι αμελητέο ούτε από πλευράς οικονομικής ούτε από πλευράς, αν θέλετε, πνευμα-
τικής. Έχουμε, δηλαδή, τέτοιο μνημείο στην Ελλάδα και εμείς σας περνάμε μέσα από 
τον διάδρομο που άλλοτε περνούσαν τα κριάρια και τα βόδια.

Φ. Δροσογιάννη: Έτσι, όμως, δεν απομακρυνόμαστε από τον αρχικό σκοπό; Τα 
Προπύλαια δεν ήταν αρχικώς κατασκευασμένα ως μια είσοδος;

Μ. Κορρές: Ο κ. Τ. Τανούλας θέλει ακόμη τον λόγο. 
J.J. Coulton: Κύριε Τ. Τανούλα; 
Μ. Κορρές: Το μικρόφωνο στον κ. Τ. Τανούλα.
Τ. Τανούλας: Θα ήθελα να μιλήσω πάλι εγώ, σε σχέση με το δάπεδο της Πινακο-

θήκης. Το δάπεδο αυτό ποτέ δεν ήταν από μάρμαρο. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος, καμία 
ένδειξη. Μάλλον όλες οι ενδείξεις αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε μαρμάρινο δάπεδο 
εκεί. Οπότε, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο όταν φύγει το υπάρχον δάπεδο. Έτσι 
και αλλιώς, όταν είχαν γίνει οι προτάσεις το 1994, υπήρχε μια πρόταση για την αφαί-
ρεση της υπάρχουσας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και την αντικατάστασή 
της με ένα άλλο δάπεδο, που θα εξασφάλιζε στην υποδομή της Πινακοθήκης − η οποία 
είναι από υλικό μεγάλης αξίας, σε δεύτερη χρήση − μουσειακές συνθήκες, κατά κά-
ποιο τρόπο. Φυσικά, το πώς θα γινόταν αυτό το δάπεδο είναι ένα ζητούμενο. Πάντως, 
το ζητούμενο είναι να προστατεύσει ό,τι υπάρχει, και, ως προς την εμφάνιση, η άνω 
επιφάνειά του δεν μπορεί να είναι από μάρμαρο. Θα πρέπει να είναι ένα άλλο υλικό, το 
οποίο να θεωρούμε αισθητικά αποδεκτό. Νομίζω ότι το τσιμέντο, όταν του δώσουμε 
μία κατάλληλη υφή και χρώμα, έχει μια διάρκεια και αισθητική. Τέλος πάντων, αυτό 
είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον, όταν αρχίσει να προγραμματίζε-
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ται η μελέτη. Απ’ ό,τι κατάλαβα, ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που μετατίθεται στο 
απώτερο μέλλον. Ευχαριστώ!

J.J. Coulton: Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις αυτές. Η κ. Β. Ελευθερίου έχει τον 
λόγο. 

Β. Ελευθερίου: Θα μου επιτρέψετε να επαναφέρω τη συζήτηση στο θέμα που 
έθεσε ο κ. Δ. Σβολόπουλος. Νομίζω ότι και αυτός θα πρέπει να μας πει την άποψή του 
σχετικά. Δεν ξέρω αν το ερώτημα αφορά μόνο τις αρχές. Κατάλαβα ότι μάλλον αφορά 
το αν έχουμε σκεφτεί ή το αν θα πρέπει να σκεφτούμε πρόσθετα στοιχεία, συμπλη-
ρωματικά, για τον τρόπο που δουλεύουμε και το αν πρέπει να σκεφτούμε και άλλα 
πράγματα – όχι να αναιρέσουμε τις αρχές πάνω στις οποίες δουλεύουμε, και οι οποίες 
έχουν υπαγορευθεί από το υλικό που διαχειριζόμαστε και τον τρόπο κατασκευής των 
μνημείων. 

Πριν, λοιπόν, σας ζητήσω να μας πείτε και εσείς την άποψή σας σχετικά, εκείνο 
που εγώ αισθάνομαι είναι ότι ο προγραμματισμός μπορεί μάλλον να βελτιωθεί πε-
ρισσότερο. Ναι μεν καλούμαστε να θέσουμε τα νέα προγράμματα, να εκπονήσουμε 
βεβαίως τις μελέτες, να καταγράψουμε τις βλάβες κ.τ.λ., αλλά, όταν συντάσσουμε τις 
προτάσεις για τα μελλοντικά προγράμματα, πόσο έχουμε λάβει υπ’ όψιν το κόστος και 
τον χρόνο που θα απαιτηθεί; Πόσο έτοιμοι θα είμαστε να ανταποκριθούμε είτε σε ένα 
μακροπρόθεσμο είτε σε ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα; Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι μας 
προκύπτει από τις συνθήκες. Το θέμα αυτό έχει τεθεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της ΕΣΜΑ, προβληματίζει και εμάς, και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς θα 
το διαχειριστούμε.

J.J. Coulton: Ευχαριστώ! Ο κ. Δ. Σβολόπουλος. 
Δ. Σβολόπουλος: Ρώτησα τον Καθηγητή Χ. Μπούρα, διότι οι αρχές οι οποίες 

είχε διατυπώσει ως συνέχεια του Χάρτη της Βενετίας ήταν για εμάς το πρότυπο για όλα 
τα αναστηλωτικά έργα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. 
Έθεσα αυτή την ερώτηση και λίγο ως ενδοσκόπηση, παρατηρώντας διάφορα προβλή-
ματα που ανακύπτουν στα μνημεία. Τηρούμε μεν όλες τις αρχές των χαρτών και τους 
κανόνες που απορρέουν, τα προβλήματα γεννώνται δευτερογενώς εν πάση περιπτώσει. 
Θα μιλήσω για δύο-τρία ζητήματα, τα οποία μου φαίνεται ότι πρέπει να τα σκεφθούμε 
περισσότερο. Δεν ήθελα να αναφερθώ τώρα, αλλά κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Υπάρχει το ζήτημα της συμπλήρωσης του ορθοστάτη του τυμπάνου του Παρθενώ-
να. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει στερεωτικό χαρακτήρα, επομένως θα μπορούσε 
κανείς να το θεωρήσει περιττό. Εντούτοις, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για την όψη του 
μνημείου. Να μιλήσουμε για το αέτωμα της Νίκης, όπου τηρώντας τους κανόνες τελικά 
αφήσαμε ένα κενό. Βλέποντάς το αυτές τις μέρες, ξανά και ξανά με το φως, με διαφορε-
τικό φωτισμό, από πολλές γωνίες, μας αφήνει πάντα ένα αίσθημα ανικανοποίητου. 

Θα μιλήσω και για κάτι άλλο που παρατηρώ: αφορά κυρίως ένα αισθητικό ζή-
τημα. Προσπαθώντας να συμπληρώσουμε αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία έπρεπε να 
ενταχθούν στο μνημείο πάλι, χρησιμοποιούμε νέο υλικό το οποίο, πέραν του ότι είναι 
καινούριο, πέραν του ότι είναι φρέσκο υλικό, στην προσπάθειά μας να αποδώσουμε 
την αρχική μορφή, οι επιφάνειές του εξέχουν του αυθεντικού, υπερέχουν, αν θέλετε, 
οι ακμές είναι καινούριες. Βλέπουμε μια τεράστια υπεροχή των νέων μελών έναντι του 
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αυθεντικού το οποίο προσπαθούμε να επανεντάξουμε στο μνημείο. Το έχουμε λύσει 
λέγοντας, βέβαια, ότι γνωρίζουμε τις διαστάσεις, γνωρίζουμε, αν θέλετε, τις μορφές, τη 
γεωμετρία κ.τ.λ. Έχω την αίσθηση, όμως, ότι τελικά κάπου χάνουμε εκεί. Ίσως όχι στην 
Ακρόπολη τόσο πολύ, θα σας μιλήσω για τον Επικούριο, πώς έχει γίνει η αναστήλωση. 
Ενώ τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες, ξαφνικά τα καινούρια υπερτερούν πάρα πολύ έναντι 
των παλιών. Ξαφνικά μου θυμίζει λίγο τη σοκολάτα με το αμύγδαλο, όπου η σοκολάτα 
είναι το καινούριο και το αμύγδαλο είναι το αυθεντικό υλικό που, ενώ κάναμε τόση 
προσπάθεια να το διασώσουμε ως κόρη οφθαλμού, τελικά με αυτή την επέμβαση το 
υποβαθμίζουμε. 

Διερωτώμαι μήπως τελικά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε τις περιο-
χές μετάβασης ή κάποια άλλη λογική. Δεν αρκεί, δηλαδή, ότι σεβόμαστε τις αρχικές 
διαστάσεις, τη γεωμετρία ή επαναφέρουμε το αυθεντικό. Εντούτοις, θέλω να πω εν 
ολίγοις το εξής: δεν θα αλλάξουμε τις αρχές, αλλά ίσως θα πρέπει να συμπληρώσου-
με ορισμένους κανόνες. Προβληματίζομαι. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο. Σας 
ευχαριστώ! 

J.J. Coulton: Σας ευχαριστώ! Η κα Παπακωνσταντίνου.
Π. Παπακωνσταντίνου: Αυτό που θα θέσω έχει ενδεχομένως συνάφεια με τη 

συζήτηση που γίνεται, χωρίς να θέλω να διακόψω τον διάλογο μεταξύ των αρχιτεκτό-
νων: το θέμα της προστασίας. Ήδη από αυτά που ακούσαμε, η κα Ε. Σιουμπάρα το 
έθεσε ευθέως ότι τα πώρινα του προ-Παρθενώνα πρέπει να προστατευθούν. Αυτά που 
ακούσαμε από την κα Ε. Αγγελακοπούλου, δηλαδή για τα καινούρια ευρήματα με τα 
χρώματα, που διατηρούνται μεν πάνω στις επιφάνειες αλλά δεν τα βλέπουμε με γυμνό 
μάτι, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν άμεσα για το θέμα της προστασίας και 
με την ευρεία έννοια. Εννοώ, όχι μόνο τη μέθοδο προστασίας που κάποτε συζητούσαμε 
με τον αείμνηστο Καθηγητή Θ. Σκουλικίδη, αλλά και νέες λύσεις. 

Ας σκεφτούμε δηλαδή ότι οι φατνωματικές οροφές του Ερεχθείου επί της λεγόμε-
νης αναστήλωσης Παπανικολάου ήταν στο έδαφος ανάποδα και, παρόλα αυτά, σώζο-
νται τα ίχνη του χρώματος που είδαμε − όσοι θυμάστε τι είδαμε. Σκέφτομαι, λοιπόν, 
ότι αυτά δεν τα βλέπαμε με γυμνό μάτι και διερωτώμαι τι ενδεχομένως έχουμε χάσει 
από το γεγονός ότι ήταν εκτεθειμένα. Είδαμε τη σίμη του Παρθενώνα που στην εκτε-
θειμένη επιφάνειά της σώζονται αυτά τα ίχνη των καρδιόσχημων λωτών κ.τ.λ. Αυτά 
πόσο καιρό θα μας περιμένουν; Είναι μυστικά που δεν φαίνονταν με γυμνό μάτι. Οι 
καινούριες μη καταστροφικές μέθοδοι μας επιτρέπουν πια να τα δούμε. Είναι μέθοδοι 
πολύ απλές, χωρίς δειγματοληψία. Μας περίμεναν τόσους αιώνες. Όσο μένουν εκεί 
πάνω, πόσο καιρό ακόμα θα μας περιμένουν για να αποκαλυφθούν; Είναι βέβαιον ότι 
οι τεχνικές εξελίσσονται. Εγώ είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλά ακόμα μυστικά κρυμ-
μένα, που περιμένουν να αποκαλυφθούν, αρκεί να τους το επιτρέψουμε. 

Δεν εννοώ, βέβαια, ούτε να βάλουμε σε γυάλινο θόλο τα μνημεία, παλιές ιστορίες, 
ούτε να μεταφέρουμε όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη, αλλά να ενεργήσουμε με τη λογική 
των γλυπτών: τότε μεταφέραμε τα γλυπτά όλα για λόγους προστασίας, γιατί ήταν πο-
λύτιμη η επιφάνειά τους. Το ίδιο πολύτιμη είναι και η επιφάνεια των αρχιτεκτονικών 
μελών. Σκέφτομαι, λοιπόν, πέρα από την προστασία που θα πρέπει να υπάρξει – και 
δεν θέλω να ανοίξω τώρα την κουβέντα του προστατευτικού υλικού – τώρα που είναι 
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σε εξέλιξη οι εργασίες στα αποξηλωμένα μέλη, καλό είναι να μη μένουν εκτεθειμένα 
για χρόνια έξω. Διότι, όταν είναι αποξηλωμένα, μελετάνε και καταγράφουν οι μελετη-
τές, οι συντηρητές λεπτομέρειες που τις βλέπουν μπροστά στα μάτια τους, οι οποίες 
πολύ γρήγορα μπορεί να χαθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται σε κάποιο στέγαστρο. Ξέρω 
τις απόψεις του Καθηγητή κ. Χ. Μπούρα, ότι έχει στηθεί μια παραγκούπολη επάνω, 
αλλά το λέω αυτό. Ο τίτλος είναι: προστασία για να σώσουμε τις πληροφορίες και τα 
τεκμήρια. Ευχαριστώ!

J.J. Coulton: Ευχαριστώ! Ο κ. Παπαδημητρίου; 
Β. Παπαδημητρίου: Από την αρχή της συζήτησης με προβληματίζει το θέμα των 

αρχών, γιατί εγώ το αντιλήφθηκα από τον δισταγμό της εισηγήσεως και των προτάσεων. 
Για μια καθορισμένη πρόταση είχαμε δηλαδή εναλλακτικές προτάσεις μίας μέγιστης 
επέμβασης, μίας μέσης και μίας μικρότερης. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας δισταγμός, 
μία σχετική ασάφεια για τα όρια της επέμβασης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για 
τις βασικές αρχές, όπως είναι η αναστρεψιμότητα, η εφαρμογή της αρχαίας μεθόδου 
των εδράσεων, συγκολλήσεων κ.τ.λ., υπάρχει όμως μια αμφιβολία όσον αφορά τα όρια 
της επέμβασης. Αυτός ο δισταγμός δικαιολογείται. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 
’60 συντάχθηκε ο Χάρτης της Βενετίας, στη Συνάντηση για τον οποίο συμμετείχαμε με 
αντιπρόσωπο τον Γκίκα, φαντάζομαι ότι η παρουσία του, αλλά και η κατανόηση της 
Συνάντησης αυτής, είχε ως συνέπεια να προταθεί η ελληνική λέξη «αναστήλωση» ως 
όρος για τις αρχαιότητες. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δείχνει, δηλαδή, ότι η 
Συνάντηση αυτή επεφύλαξε μια ειδική μεταχείριση για τα αρχαία μνημεία και για τα 
ελληνικά μνημεία. 

Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ελεύθεροι, λιγότερο διστακτικοί στις επεμ-
βάσεις στα αρχαία μνημεία. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις λειτούργησε από μόνο του, 
όπως για παράδειγμα στην ακρόπολη της Λίνδου. Εκεί είχε προηγηθεί μια αναστήλωση 
από τους Ιταλούς σε μεγάλη κλίμακα και έπρεπε να γίνει μια επέμβαση διορθωτική, 
κατά την οποία υποχρεωτικά ένα μεγάλο τμήμα του υλικού απομακρύνθηκε, γιατί από 
τη φύση του ως πωρόλιθος είχε φθαρεί πολύ και δεν ήταν δυνατό να επανατοποθετη-
θεί. Η αναστήλωση αυτή η ίδια σε μέγεθος και σε έκταση επαναλήφθηκε με ελάχιστο 
υλικό και με πάρα πολύ ξένο υλικό προσθετικά. Ενώ υπήρχε ένας δισταγμός, τελικά 
και η Επιτροπή και το ΚΑΣ συναίνεσε σ’ αυτό και το αποτέλεσμα είναι καλό, είναι απο-
δεκτό. Αντίθετα, μια δραστική μείωση αυτού του σκηνικού θα ήταν κάτι άσχημο, κάτι 
αρνητικό. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λιγότερο διστακτικοί. 

Προσωπικά, στις τρεις αυτές προτάσεις που έγιναν για τις διάφορες περιοχές του 
Παρθενώνα, θα συνηγορούσα σαφώς υπέρ μιας αυξημένης επέμβασης. Οπωσδήποτε 
αυτό θέτει ορισμένα προβλήματα. Προβλήματα όπως αυτά που έθεσε η κα Β. Ελευθε-
ρίου προηγουμένως, ότι, δηλαδή, υπάρχουν κάποια όρια. Δεν μπορούμε και για οικο-
νομικούς λόγους, αλλά όχι μόνο. Δεν μπορεί όλη η Ακρόπολη να μετατραπεί σε εργο-
τάξιο. Υπάρχουν, επίσης, προβλήματα χρονικής διάρκειας. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η 
επέμβαση; Ακούγονται παράπονα. Όταν ξεκίνησε το ’75 η επέμβαση αυτή, θεωρείτο ότι 
θα ολοκληρωνόταν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, πολύ μικρότερο από αυτό που 
έχει ήδη διανύσει. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι πρέπει να γίνουν 
αυτά τα έργα σε μεγάλη κλίμακα, αλλά ίσως να μειώσουμε το μέτωπο. Να αποδεχθού-
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με, δηλαδή, ότι είναι ένα έργο που θα διαρκεί εις το διηνεκές αλλά με μικρότερο μέτω-
πο, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι και το κόστος πιο ελεγχόμενο και η εργοταξιακή 
ενόχληση στον αρχαιολογικό χώρο μειωμένη.

J.J. Coulton: Ευχαριστώ πολύ! Πολύ ενδιαφέρουσες, πρέπει να πω, απόψεις. Η 
κα Β. Μανιδάκη.

Β. Μανιδάκη: Καλησπέρα και από εμένα! Μια που ξεκίνησε η συζήτηση για την 
αποκατάσταση του δυτικού τυμπάνου, θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση σε σχέση με 
το σκεπτικό που αναπτύχθηκε για τη συμπλήρωση του τυμπάνου του δυτικού αετώμα-
τος. Ο κ. Δ. Σβολόπουλος επίσης έθεσε το θέμα ότι πρόκειται και για ζήτημα αισθη-
τικής. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ζητήσω από το προεδρείο να προβάλουμε την 
εικόνα που  έχει προετοιμαστεί γι’ αυτό. Είναι ο πίνακας που ετοιμάστηκε ακριβώς γι’ 
αυτό το ερώτημα, το οποίο τίθεται στους συνέδρους. 

Κατ’ αρχάς, να πω ότι το τύμπανο του δυτικού αετώματος σωζόταν ολόκληρο έως 
το 1800, οπότε κατέπεσαν οι δύο ορθοστάτες, ο έκτος και ο έβδομος. Η εικόνα που 
λίγο πολύ έχουμε σήμερα, είναι μια εικόνα των τελευταίων 200 χρόνων. Στην κάτω 
εικόνα βλέπετε την υφιστάμενη κατάσταση. Το θραύσμα από τον έκτο ορθοστάτη, το 
οποίο αναστήλωσε ο Αν. Ορλάνδος, μαζί με το μεγάλο θραύσμα που ταύτισε ο Καθη-
γητής Μ. Κορρές αποκαθιστούν τον έκτο ορθοστάτη σε όλο του το ύψος, που φθάνει 
στα 3,5 μέτρα περίπου. Προκειμένου να μπει αυτό το θραύσμα, σύμφωνα με τις αρχές 
που ακολουθούνται στα αναστηλωτικά έργα, θα πρέπει ο συγκεκριμένος ορθοστάτης 
να συμπληρωθεί στις αρχικές του διαστάσεις. Με αυτό το σκεπτικό είχε τεθεί τότε και 
το 2008, στα πλαίσια της μελέτης αποκατάστασης και των προγραμμάτων της δυτι-
κής πλευράς, η εναλλακτική αυτή συμπλήρωση του έκτου ορθοστάτη, προκειμένου 
να ενταχθεί το ταυτισμένο θραύσμα επάνω στο μνημείο. Η εναλλακτική της πλήρους 
συμπλήρωσης, με την ανακατασκευή του έβδομου ορθοστάτη, είναι στα πλαίσια της 
πρότασης που είχε κάνει αρχικά ο Καθηγητής Μ. Κορρές στα προγράμματα του Παρ-
θενώνα, η οποία είχε γίνει τότε για στατικούς και αισθητικούς λόγους. Στατικοί, γιατί 
με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν όλοι οι ορθοστάτες κατά μήκος και με 
τον αντιθηματικό τοίχο, επαναλαμβάνοντας την αρχαία συνδεσμολογία. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα έπρεπε να τοποθετηθούν σύνδεσμοι ειδικού τύπου, οι οποίοι ξεφεύγουν 
βέβαια από την αρχαία δομή. 

Οι δύο εναλλακτικές αυτές προτάσεις είχαν συζητηθεί το 2008 στην ΕΣΜΑ, στην 
Επιτροπή Ακροπόλεως, και τότε είχε προκριθεί η πλήρης συμπλήρωση του τυμπάνου. 
Στη συνέχεια είχαν τεθεί υπό συζήτηση στο ΚΑΣ και σε εκείνη την περίπτωση προκρί-
θηκε πάλι η συμπλήρωση του τυμπάνου. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι το θέμα δεν 
μπορεί να συζητηθεί εκ νέου, καθώς όλα τα ζητήματα που αφορούν τις αποκαταστά-
σεις των μνημείων της Ακρόπολης είναι ανοικτά. Στην προκειμένη περίπτωση, απλώς 
θα θέσω, σε σχέση με τον προβληματισμό για την αλλαγή που επιφέρει μια τέτοια 
επέμβαση στην εικόνα του μνημείου, ότι είναι σαν να μπαίνει ένα δίλημμα: να επιλέ-
ξουμε ανάμεσα στη διατήρηση των αρχών που ακολουθούνται μέχρι τώρα σε αποκα-
ταστάσεις, δηλαδή στην ένταξη των ταυτισμένων θραυσμάτων επάνω στο μνημείο, και 
στην υιοθέτηση μιας άλλης μεθοδολογίας, η οποία θα σήμαινε να προκρίνουμε τη μη 
αλλαγή μιας εικόνας που, στην προκειμένη περίπτωση, είναι εμβληματική. 
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Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι κάθε επέμβαση που γίνεται στα μνημεία σε 
όλες τις αποκαταστάσεις σημαίνει και αλλαγή της εικόνας. Η εικόνα των μνημείων έχει 
αλλάξει στον μεγαλύτερο βαθμό. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι οι εμβληματικές 
εικόνες επίσης αλλάζουν, όπως βλέπουμε και μέσα από την ιστορία. Ένα άλλο σημείο 
σχετικά με την αποκατάσταση ή μη του τυμπάνου είναι η σχέση της δυτικής πλευράς 
με τη βόρεια πλευρά. Καθώς αυτές οι δύο πλευρές γίνονται ορατές ταυτόχρονα, τις 
αντιλαμβάνεται κανείς ταυτόχρονα. Αν ακολουθηθεί διαφορετική μεθοδολογία, αυτό 
θα είναι κάτι το οποίο θα γίνεται φανερό, καθώς θα έχουμε μια αποκατεστημένη βόρεια 
πλευρά με πολλές συμπληρώσεις και μια δυτική πλευρά με ελάχιστες συμπληρώσεις. 

J.J. Coulton: Ευχαριστώ!
Β. Μανιδάκη: Γι’ αυτά δεν γνωρίζω. Ήθελα να συνοψίσω τα κύρια σημεία, τα 

οποία οδήγησαν στην πρόταση για τη συμπλήρωση του δυτικού τυμπάνου.
Μ. Κορρές: Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτό αλλά και στο ζήτημα των 

αρχών. Κατ’ αρχάς, επειδή το τελευταίο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή ακόμη νωπό, θα 
ήθελα να πω ότι είμαι θετικός μάλλον υπέρ τού να αποκατασταθεί ο ορθοστάτης, για 
διάφορους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, φυσικά, το είχαμε προτείνει παλιά ο Καθηγητής 
Χ. Μπούρας και εγώ, στη μελέτη μας που εγκρίθηκε το 1983. Βέβαια, ήταν σε επίπεδο 
προμελέτης, δεν ήταν δεσμευτικό, αλλά και προσφάτως πάλι είχε συζητηθεί στο Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο και έλαβε θετική γνωμοδότηση.  Ένας λόγος που διαισθάνομαι 
ότι βαρύνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που μας κάνει πιο διστακτικούς για ό,τι πριν 
αντιμετωπίζαμε αισιόδοξα, είναι ότι στον διαρρεύσαντα χρόνο δεν σταθήκαμε ικανοί 
να τηρήσουμε χρονοδιαγράμματα και οικονομικά μεγέθη. Συνεχώς χάναμε αυτή τη 
σχέση του χρόνου και του αποτελέσματος και θα αναφερθώ ακόμα και στο ζήτημα της 
συζήτησης. Ακόμα και η συζήτηση είναι χρόνος, ο οποίος ξοδεύεται. 

Πρέπει να πω ότι, όταν έχτιζαν τον Παρθενώνα, ήταν τελείως διαφορετικοί οι όροι 
της συμμετοχής και της απόδοσης. Ο Πλούταρχος σημειώνει, και νομίζω ότι αυτό δεν 
πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι έγινε σε σύντομο χρόνο για να διαρκέσει πολύ. Φυσι-
κά, ο άλλος πρωταγωνιστής είχε πει «φιλοκαλοῦμεν μετ’ εὐτελείας», δηλαδή κάνου-
με μεγάλα έργα με οικονομία μέσων. Το να επιτυγχάνει κανείς μεγάλα αποτελέσματα 
δαπανώντας πάμπολλα δεν είναι και το μέγιστο κατόρθωμα. Όλα αυτά νομίζω έχουν 
συμψηφιστεί και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρός μας − ενώ φυσικά 
δεν χάνει από την εποπτεία του όλες τις πλευρές και όσα έχουν παλαιότερα συζητη-
θεί − τον τελευταίο καιρό μας θυμίζει περισσότερο την υποχρέωσή μας να κάνουμε 
συντομεύσεις εις όφελος και της οικονομίας χρόνου και της οικονομίας χρημάτων. Την 
ποιότητα ποτέ δεν τη θυσιάσαμε. Μπορεί να θυσιάσουμε την ποσότητα, για να μείνει η 
ποιότητα. Αυτά έχω να πω για το θέμα που συζητούμε. 

Παρόλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο ένας ορθοστάτης, αν είναι ο καινού-
ριος, έχει μόνο αξία μαρμάρου, διότι δεν προϋποθέτει χειροτεχνική εργασία μόρφωσης. 
Η εργασία του είναι πολύ μικρότερη απ’ ό,τι η διαμόρφωση επιφανειών συνάρμοσης σε 
ένα μπάλωμα, που είναι χρονοβόρα. Άρα, είναι μόνο αξία μαρμάρου. Επομένως, μένει 
στο επίπεδο των αρχών.

Οπότε πάμε στο θέμα που έθεσε ο κ. Δ. Σβολόπουλος. Για τις αρχές, νομίζω ότι 
μια εξειδίκευση που μπορεί να γίνει είναι η εξής: αναγνωρίζουμε γενικώς αξίες ιστο-
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ρικές και καλλιτεχνικές. Για παράδειγμα, το φρούριο Άλαμο στην πολιτεία του Τέξας 
έχει τεράστια ιστορική αξία για τους Αμερικανούς, αλλά η αξία του ως έργου τέχνης 
είναι μηδαμινή. Συγκρίνεται με το Χάνι της Γραβιάς εδώ στην Ελλάδα, το οποίο είναι 
μείζονος ιστορικής αξίας, αλλά, αν υπήρχε − δεν σώζεται, όπως ξέρετε έχει χαθεί 
− δεν θα είχε καλλιτεχνική αξία. Υπάρχουν μνημεία τα οποία έχουν μείζονα καλλι-
τεχνική αξία και μηδαμινή ιστορική αξία. Ας πούμε, ο ναός του Επικουρίου Απόλλω-
νος στην πραγματικότητα έχει μηδαμινή ιστορική αξία. Το μόνο ιστορικό γεγονός που 
συνδέεται με αυτό το μνημείο είναι η ίδια του η δημιουργία, ότι δημιουργήθηκε σε μια 
μεγάλη εποχή. Καμία άλλη ιστορική αξία δεν προστέθηκε στο μνημείο. Λησμονήθηκε 
και απλώς ανακαλύφθηκε τους νεώτερους χρόνους ως ένα βουβό κατάλοιπο μιας χα-
μένης εποχής. Ο ναός του Ηφαίστου, που είναι περίπου συνομήλικος με τον ναό του 
Επικουρίου Απόλλωνος, στερείται καλλιτεχνικής πρωτοτυπίας. Η καλλιτεχνική αξία 
του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο, ο ναός του 
Ηφαίστου έχει περισσότερη ιστορία, διότι η Αθήνα ήταν πάντοτε ζωντανή και στο ναό 
αυτό διαβάζονται τα στρώματα της αθηναϊκής ιστορίας. Υπήρξε εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου, μουσείο εθνικό, φιλοξένησε τις αρχαιότητες, εκεί γύρω έγιναν εορτές πανα-
θηναϊκές κατά τον Μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους, υπάρχουν πολλές ιστορίες 
σχετικά. Ο Κ. Μπίρης και άλλοι Αθηνογράφοι έχουν διασώσει τις σχετικές πληροφορί-
ες. Η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη είναι ρωμαϊκό μνημείο. Η χριστιανική του φάση είναι 
παρασάγγας ανώτερη της αρχαίας, ενώ στον Παρθενώνα η χριστιανική φάση – όσο, κα 
Δροσογιάννη, και να είμαστε υπέρ αυτής – και η μουσουλμανική είναι πολύ κατώτερες 
της αρχαίας. 

Επομένως, ανακαλύπτουμε εις ό,τι αφορά την καλλιτεχνική αξία ότι είναι κάτι 
μετρήσιμο και διακριτό από την ιστορική αξία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν 
να τα διαχωρίσουν, ώστε να είναι όλα μαζί σαν ένα άλυτο νεφέλωμα μέσα στο μυαλό 
μας. Ο μόνος τρόπος είναι να τα καταμερίζουμε λογικά κατά κατηγορία. Εκτός από 
την καλλιτεχνική και ιστορική αξία υπάρχουν και άλλες αξίες, όπως η συμβολική, η 
τοποσήμου και τα τοιαύτα. Νομίζω, λοιπόν, ότι στον Παρθενώνα η ιστορική αξία, όσο 
μεγάλη και να είναι, δεν αρκεί να φθάσει την καλλιτεχνική. Ο Παρθενών έχει αυτό το 
χαρακτηριστικό. Επομένως, στην περίπτωση που συζητείται γενικότερα η επέμβαση 
σε ένα μνημείο, καλό είναι η συζήτηση να γίνεται κατά την αξία τη μία ή την άλλη του 
μνημείου και να συζητούνται τα κέρδη και οι ζημίες. 

Φέρνω, επίσης, ένα παράδειγμα: το Καστέλο Αντζοβίνο στη Νάπολη είχε πολλά 
πλήγματα από κανονιές στις επιφάνειές του. Επειδή έχει, όμως, και καλλιτεχνική αξία, 
έγιναν εργασίες επούλωσης των πληγών του. Παρ’ όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, αν έχετε, 
λέω, έναν αθλητή των ράλι ή, παλιά, έναν ξιφομάχο και έχει δύο τραύματα στο μάγου-
λο, τα οποία κάπως αποτελούν μία παραφωνία στο πρόσωπο, δεν είναι το ίδιο με ένα 
φωτομοντέλο, το οποίο σε ένα τροχαίο αποκτά όμοιες αμυχές στο μάγουλο. Αν κάνετε 
πλαστική εγχείρηση στον ξιφομάχο, είναι σαν να του αφαιρείτε μία από τις δόξες που 
αποδεικνύουν την παλληκαριά του. Στο φωτομοντέλο δεν θα είχε καμία χρησιμότητα 
να μείνει ένα τυχαίο τραύμα από τροχαίο ατύχημα, διότι εκεί η αξία είναι στην αρτιό-
τητα, την τελειότητα και στην ομορφιά. 
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Εάν σε ένα φρούριο μπορεί κανείς να επουλώνει βόμβες από πλήγματα κανονιών, 
δεν μπορεί να το πράξει στον Παρθενώνα, ο οποίος είναι βομβαρδισμένος, όπως οποιο-
δήποτε οχύρωμα. Η αξία αυτών των πληγμάτων, τα οποία είναι 700, απλώς δείχνει 
ότι δεν ήταν εύστοχες οι βολές και χρειάσθηκαν εκατοντάδες μέχρι να χτυπήσουν την 
πυρίτιδα. Εάν ήταν πιο εύστοχη η βολή, με τις δέκα ή είκοσι βόμβες θα είχε τιναχτεί ο 
Παρθενών, αλλά η δυτική πλευρά θα ήταν όπως χτίστηκε. Θέλω να πω ότι αυτά είναι 
ασήμαντης ιστορικής αξίας. Δηλαδή, το ιστορικό μήνυμα είναι ότι ο σκοπευτής ήταν 
ατζαμής. Αυτή την ιστορικότητα σώζει η πρόσοψη. Επομένως, εγώ θα δεχόμουν ότι το 
πρόβλημα έχει κυρίως οικονομικές διαστάσεις. Εφ’ όσον εμείς, η γενιά αυτή, δεν στα-
θήκαμε τόσο αποτελεσματικοί όσο εκείνοι που έχτισαν τα μνημεία, πρέπει να μειώσου-
με τη φιλοδοξία και την περηφάνιά μας ως αναστηλωτές. Αυτό νομίζω. Ζούμε σε μια 
εποχή η οποία ζητεί θυσίες και εγώ ευχαρίστως θα έβλεπα να θυσιάζεται ένα παλιό μου 
όραμα, να δω περισσότερα νέα συμπληρώματα στον Παρθενώνα χάριν της αρτιότητος 
αυτού του καλλιτεχνήματος, που, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι σπουδαιότερο ως 
έργο τέχνης παρά ως μνημείο κάποιων πολεμικών συμβάντων. Νομίζω ότι εδώ μπορώ 
να σταματήσω, γιατί έδωσα ένα παράδειγμα για το ζήτημα των αρχών και για το θέμα 
που συζητούμε. 

Όσο για την ταυτόχρονη θέαση δυτικής πλευράς, κυρίως αετώματος και αναστη-
λωθησομένων τοίχων της βόρειας πλευράς, το έθιξε η κα Ρ. Χριστοδουλοπούλου, ίσως 
προλαμβάνοντας την παρέμβαση της κας Β. Μανιδάκη. Ωστόσο, παρ’ όλο που και οι 
δύο θέσεις είναι τόσο καλά τεκμηριωμένες, η κα Ρ. Χριστοδουλοπούλου σήμερα το 
πρωί είπε ότι στη μια περίπτωση είναι κάτι από επάνω, στην άλλη περίπτωση είναι κάτι 
κάτω, το οποίο θα σηκώσει άλλα επ’ αυτού. Η κα Β. Μανιδάκη προσέθεσε ότι, αν πα-
ρακάμψουμε αυτό το εικαστικό ζήτημα ή το ζήτημα της θέσεως, ενισχύεται η ακαμψία 
αυτού του κατασκευάσματος έναντι οριζοντίων καταπονήσεων, δεδομένου ότι αποκτά 
το πλήρες πάχος η ζώνη με τον ορθοστάτη και το αντίθημα. Είναι καλό επιχείρημα, 
λοιπόν, όσο καλό είναι και η διαφραγματική λειτουργία των αναστηλωθησομένων φατ-
νωματικών πλακών, που θα συμβάλει στην καλύτερη σεισμική απόκριση. 

Επειδή όλα αυτά δεν είναι καν βέβαια και δεν είμαι βέβαιος αν και οι πολιτικοί 
μηχανικοί έχουν πει τον τελευταίο λόγο για το τι είναι περισσότερο ή λιγότερο, δεν 
θα ήθελα να καταφύγω στην περιοχή των πολιτικών μηχανικών για να αποφύγω τη 
συζήτηση πάνω στο καθαρά θεωρητικό ζήτημα των αρχών. Επομένως, μένω σε αυτά 
που είπα πριν, αναφορικώς προς τις παλαιότερες αρχές και τις νέες θέσεις που τις 
ακολουθούν, όπως εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο. Απλώς δηλώνω ότι κατ’ εξαίρεσιν 
βλέπω πως θα μπορούσε να γίνει η εργασία στο τύμπανο για τους λόγους που ανέφε-
ρα, κυρίως ότι το ένα μάρμαρο είναι τελείως καινούριο και το άλλο πρέπει να γίνει 
για να ενωθεί το εύρημα, που δεν είναι μικρό κομμάτι. Είναι περισσότερο από 2 μ. το 
νέο μάρμαρο, αυτό το αρχαίο θραύσμα που βρίσκεται στη γη. Είναι σχεδόν 2,40 μ. το 
μήκος του, με σχεδόν 1 μ. πλάτος, και νομίζω θα είναι ευπρόσθετο. Επίσης, έχει ένα 
αρχαιολογικό στοιχείο επ’ αυτού στην κορφή, τις εγκοπές που μαρτυρούν την τελείως 
ειδική μορφή που είχαν τα κορυφαία καταέτια. Γι’ αυτούς τους λόγους θα υποστήριζα 
την παλιά μας πρόταση, κ. Πρόεδρε, που περιλάμβανε αναστήλωση και αυτού του 
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συγκεκριμένου μέρους, συμφωνώντας μαζί σας, όμως, για όλα τα άλλα ζητήματα περί 
οικονομίας και περιορισμού των δαπανών. 

Χ. Μπούρας: Κατ’ αρχάς, εγώ δεν περίμενα ότι θα προσπαθήσουμε να επηρε-
άσουμε τους συνέδρους στους οποίους μοιράσαμε ερωτηματολόγια. Πρέπει να τους 
αφήσουμε να πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεύτερον, ομολογώ ότι, όταν έγινε η εισήγη-
ση στο ΚΑΣ − θα τα θυμάται ο Καθηγητής Β. Λαμπρινουδάκης − δεν πρόσεξα τότε ότι 
γινόταν προσθήκη, και μάλιστα του δεύτερου κομματιού του τυμπάνου. Το τρίτο θέμα 
αφορά τις αρχές. Μία από τις αρχές που θέσαμε τότε, το 1976-1977, ήταν ότι δεν θα 
αλλάξουμε, κατά το δυνατόν, την όψη των μνημείων. Ήταν πολύ πρόσφατη η αντίληψη 
των αποτυχιών του Μπαλάνου και λέγαμε ότι εμείς θα κρατήσουμε τη μορφή την οποία 
βρήκαμε και θα την αλλάξουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτό ίσως το ξεπεράσαμε 
βάζοντας τον τελευταίο κίονα στο Ερέχθειο, αλλά η προσθήκη αυτή νομίζω ότι ήταν 
μεγάλο κέρδος από πλευράς εντυπώσεως του ναού. Εν προκειμένω, όμως, νομίζω ότι 
μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτή την αρχή της ελάχιστης επεμβάσεως. Ακόμα κάτι: 
όταν βλέπουμε σήμερα τον ναό, βλέπουμε πίσω και τον αντιθηματικό τοίχο, τον οποίο 
θα παύσουμε να βλέπουμε. Το ότι, δηλαδή, υπήρχε από πίσω ένας τοίχος κανονικά 
χτισμένος, το βλέπουμε σήμερα αλλά θα παύσετε να το βλέπετε στο μέλλον. 

Όσον αφορά αυτό που λέμε «εμβληματική» όψη: τον Παρθενώνα συνηθίσαμε, κα-
λώς ή κακώς, να τον βλέπουμε ακρωτηριασμένο ως προς το αέτωμα. Έχει αποτυπωθεί 
με αυτό τον τρόπο σε χιλιάδες βιβλία, σε εκατοντάδες εγχειρίδια και ιστορίες αρχιτε-
κτονικής. Προσωπικά, βλέποντας την τελευταία φωτογραφία πάνω δεξιά, νομίζω ότι 
είμαι στη Σικελία ή κάτι τέτοιο. Έχετε δηλαδή μια σικελική αντίληψη σχετικά με τη 
διατήρηση των τυμπάνων. Νομίζω ότι θα αλλοιώσουμε τον Παρθενώνα, αν προσθέ-
σουμε αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι το οποίο βρήκε ο Καθηγητής Μ. Κορρές μπορεί 
να μπει στη θέση του και να στηριχθεί με έναν αρκετά σύνθετο τρόπο, αλλά όχι να 
συμπληρωθεί το άλλο μισό και ακόμη ένα, το οποίο δεν υπάρχει καθόλου. 

Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Παρακαλώ να μας στείλετε 
τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, ώστε μετά να ακολουθήσουμε τη διαδικασία των 
συλλογικών οργάνων, όπως γνωρίζετε, δηλαδή: συζήτηση στην ΕΣΜΑ, γνωμάτευση 
από την ΕΣΜΑ, μετά συζήτηση στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο − και εκεί βεβαίως θα 
υπάρξει και παράσταση, αν θέλετε, των υπερμάχων των συμπληρώσεων − και να δού-
με τι θα προκύψει τελικά με την υπουργική απόφαση. 

Μ. Κορρές: Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Κουφόπουλος. 
Π. Κουφόπουλος: Καλησπέρα σας και από εμένα! Αυτό που μου έλειψε λίγο από 

το συνέδριο ήταν ένα γενικότερο σχέδιο διαχείρισης ενός μνημείου, του καθενός χω-
ριστά και της Ακρόπολης εν συνόλω. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει στο μυαλό όλων των 
ανθρώπων που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια στην Ακρόπολη, από την εμπειρία τη δική 
μου, αλλά μην έχοντας οι ακροατές και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο μια εικόνα τού 
προς τα πού θα πάνε τα μνημεία, νομίζω ότι δεν μπορούν να κρίνουν και τις επιμέρους 
αποφάσεις. 

Όταν πρωτοπήγα στην Ακρόπολη το 1986, ως μαθητής και βοηθός του Καθηγητή 
Μ. Κορρέ για να αποτυπώνω αρχιτεκτονικά μέλη, είδα τα πρώτα σχέδια της προτά-
σεως, τα πρωτότυπα, και ρώτησα «γιατί τόση συμπλήρωση;» Είχε απάντηση. Δεν θα 
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την πω τώρα. Είχε πρόθεση. Στο επόμενο συνέδριο, ο Bernard Feilden αναφερόταν 
πάρα πολύ στον Καθηγητή Μ. Κορρέ ως «knowledgeable, but not wise» και υπήρχε 
μια εχθρότητα σχετικά με το αν μπορούσαν οι Έλληνες να κάνουν την αναστήλωση 
τότε. Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να γίνει η αναστήλωση. Κατηγο-
ρούσε τον Καθηγητή Μ. Κορρέ και τον Καθηγητή Χ. Μπούρα ως «ruin designers». 
«Ruin designers»: σχεδιάζουν ερείπια. Και πρέπει να ομολογήσω ότι το «ερείπιο» που 
σχεδιάστηκε, φτιάχτηκε στη Νάξο. Είναι εξαιρετικό! Έτσι, εκ του μη όντος, υπάρχει 
ένα μνημείο πρώτης σειράς στο Σαγκρί της Νάξου. Δεν είναι κακό, λοιπόν, να υπάρχει 
στο μυαλό μας, πίσω από τις αρχές που διέπουν τη συνολική διαχείριση αλλά και τον 
τρόπο με τον οποίο θα εντάξουμε ένα σύνδεσμο μέσα στην εντορμία, χωρίς να κάνουμε 
ζημιά στον πυθμένα όπου βρίσκεται η αρχική λάξευση. Η ίδια αρχή της διατήρησης της 
αυθεντικότητας υπάρχει και στη μια περίπτωση και στην άλλη.

Δεν είναι κακό, λοιπόν, να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό και μια γενική εικόνα 
για το πού προτίθεται η Επιτροπή και το Ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία, να 
οδηγήσει τα μνημεία, όχι σε 10 χρόνια που μου είπαν ότι θα τελειώσει ο Παρθενώνας 
όταν πρωτοπήγα – έχουν περάσει 30 από τότε – αλλά στα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό 
που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη: ένα master plan. Άρα, όταν μιλάμε για το τι θα 
κάνουμε με το δυτικό αέτωμα, εγώ έρχομαι στην κα Δροσογιάννη και λέω τι θα κάνου-
με όχι με την προστασία των τοιχογραφιών αλλά και των χαραγμάτων του οπισθονάου 
και των κιόνων. Κι ότι έπρεπε να μπει μια σύγχρονη στέγη − είναι το πρόβλημα της 
κας Β. Μανιδάκη που δεν θίχτηκε − δηλαδή, τι κάνουμε με τη στέγαση του Ερεχθείου, 
εάν αυτά τα μνημεία θα αποκτήσουν κάποια στιγμή στέγη που διώχνει μακριά τα νερά. 
Γιατί ο Καθηγητής Μ. Κορρές έλεγε πάντα ότι τα μνημεία, και ειδικά ο Παρθενώνας, 
ήταν πάντα στεγασμένα, ώστε τα νερά να μην περνούν μέσα από το δάπεδο. Τα τε-
λευταία 200 χρόνια, περνώντας τα νερά μέσα από το δάπεδο του Παρθενώνα, έχουν 
προκαλέσει τέτοιες ζημιές που έχουν αρχίσει οι πρώτες αποκλίσεις των κιόνων από 
την αρχική τους θέση. 

Αυτό, λοιπόν, το συνολικότερο σχέδιο διαχείρισης θα καθορίσει τις επιλογές α, 
β, γ, ελάχιστη και μέγιστη, και δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ποτέ οικονομικά τα 
κριτήρια για τα μνημεία της Ακρόπολης. Αν είναι οικονομικά, ας απλώσει το έργο σε 
χρόνο. Μπορούν να περιμένουν μερικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι παράλληλα με τις 
αρχές πρέπει να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης. Τι θα γίνει το πα-
λαιό Μουσείο Ακροπόλεως; Τι θα στεγάσει; Να αποφασισθεί αν πρέπει να διατηρηθεί 
το κτήριο, αν πρέπει να μείνει με αυτή τη μορφή. Ποια θα είναι η τελική επιφάνεια που 
ακούσαμε στο προηγούμενο συνέδριο και ποια θα είναι η τελική διαμόρφωση των επι-
φανειών για την κίνηση των επισκεπτών, θέμα που έχει θίξει ο Καθηγητής Μ. Κορρές. 
Τι θα γίνει με την πρόσβαση και την αδυναμία εισόδου και εξόδου τόσων επισκεπτών 
επάνω στην Ακρόπολη, στα Προπύλαια; Η θέαση των Προπυλαίων. Όλα αυτά είναι 
ένα αντικείμενο γενικότερης και συνολικότερης αντιμετώπισης, όχι αποσπασματικής: 
τα δέκα μαρμαράκια μου, αν ταιριάζουν δεξιά και αριστερά και αν το έλυσα το παζλ. 
Νομίζω ότι εμένα αυτό μου έλειψε από αυτό το συνέδριο. 

Βέβαια, είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Εγώ ήμουν της παλιάς σχολής, από τους 
τελευταίους που δουλεύαμε στο χέρι, δεν είχαμε προλάβει τους υπολογιστές. Μετά το 

draft2.indd   301 6/23/15   3:22:32 PM



302

1996, που έφυγα από την Ακρόπολη, έχει γίνει η μεγάλη ανατροπή. Πρόκειται για έναν 
νέο κόσμο, πολλά υποσχόμενο. Ενώ, λοιπόν, έχει κατακτηθεί η μέθοδος, έχει κατακτη-
θεί ήδη η αναστήλωση, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και η υλικοτεχνική υποδομή 
για να γίνουν άριστες αναστηλώσεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές στο 
κοινό αν υπάρχει πλέον το όραμα, το concept. Πού πάμε; Ο καθηγητής όλων μας είμαι 
βέβαιος ότι έχει μια σαφή εικόνα πώς θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, προτείνω σε αυτή 
τη φάση μια ομάδα εργασίας  να εισηγηθεί κάποιες κατευθύνσεις σε επίπεδο γενικών 
κατευθυντήριων γραμμών, για το πώς πρέπει να καταλήξουν οριστικά τα μνημεία και 
η ίδια η Ακρόπολη εν συνόλω μετά τον κύκλο των επεμβάσεων.

J.J. Coulton: Η κα Β. Ελευθερίου.
Β. Ελευθερίου: Σε αυτό έχετε δίκιο, βέβαια. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής, σε 

σχέση με το οικονομικό ζήτημα που θέσατε: δεν αναφέρθηκα στα οικονομικά με την 
έννοια των χρημάτων. Ένα παράδειγμα είναι το εξής: όταν εμείς κάναμε τον προγραμ-
ματισμό για το ΕΣΠΑ, είπαμε: «σε αυτό το χρονικό διάστημα ποια επείγουσα εργασία 
θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε από τη δυτική πλευρά;» «Τις δύο γωνίες». Σήμερα 
εγώ, ως Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, θα πρότεινα να ολοκληρώσουμε πρώτα την επέμβαση 
στη μια γωνία, και μετά να προχωρήσουμε στην άλλη. Θεωρώ, δηλαδή, ότι ήταν ένα 
μεγάλο άνοιγμα – που είχε βέβαια ένα θετικό στοιχείο, γιατί δουλεύαμε παράλληλα 
και το εργοτάξιο μπορούσε να προετοιμάζει τη μία φάση, να πηγαίνει στην άλλη και να 
υπάρχει μια αλληλοεμπλοκή των εργασιών – αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος που τώρα, 
αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι ήταν το 2010, όταν κάναμε τον 
προγραμματισμό του ΕΣΠΑ. Με αυτή τη λογική πρέπει στο εξής να προγραμματίζουμε 
διαφορετικά τις εργασίες μας. 

Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να επανεξετάσουμε λίγο 
τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το συνέδριο, για όλους βέβαια και οπωσδήποτε για 
εμάς, επειδή εμπλακήκαμε στην προετοιμασία του για να συγκεντρώσουμε το υλικό, 
ήταν και από αυτή την άποψη θετικό:  συγκεντρώνοντας όλο το υλικό και προετοιμάζο-
ντας αυτή τη Συνάντηση είδαμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα συζητούσαμε στο 
προηγούμενο συνέδριο και ίσως ατόνησαν, άρα τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Λέμε 
ότι πρέπει να τα ξαναδούμε, ότι πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα. Νομίζω 
ότι αυτό χρειάζεται να γίνει μ’ ένα πνεύμα πάντως λίγο διαφορετικό. Είναι, δηλαδή, οι 
συνθήκες αρκετά διαφορετικές απ’ ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τώρα, θα ήθελα 
να κάνω ένα σχόλιο. Ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου ότι ακούγονται παράπονα για τα 
μνημεία. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τα παράπονα που ακούγονται αλλά ότι έχουμε 
την ευθύνη γι’ αυτά. Επομένως, γι’ αυτό πρέπει να έχουμε και εναλλακτικά σενάρια, με 
στόχο να αποφεύγουμε να έχουμε πολλά προγράμματα σε εξέλιξη παράλληλα. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Ρ. Χριστοδουλοπούλου.
Ρ. Χριστοδουλοπούλου: Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η κα Β. 

Ελευθερίου ότι από το προηγούμενο συνέδριο έχει αλλάξει εντελώς το περιβάλλον και 
η αίσθηση που έχουμε. Στο προηγούμενο συνέδριο είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε 
οράματα, να προγραμματίζουμε μακροπρόθεσμα. Σήμερα υπάρχει μια σαφής διαφο-
ρά, την οποία μας υπενθυμίζει συνέχεια ο Καθηγητής Χ. Μπούρας, για να μας πιέσει 
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να προχωρήσουμε: «να μην μας μείνουν τα μάρμαρα κάτω». Έχουμε, δηλαδή, φτάσει 
στο σημείο πλέον, ενώ έχουμε κάνει τον προγραμματισμό – και θα μπορούσε η κα Β. 
Ελευθερίου να σας πει τι είχαμε προγραμματίσει για το 2016-2020 – όσο περνάει ο 
καιρός καταλαβαίνουμε ότι με δυσκολία πλέον θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε   
τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2015. Ένα παράδειγμα είναι και το 
κιονόκρανο στο οποίο αναφέρθηκα το πρωί, το δεύτερο, το δυτικό, το οποίο ανέφερα 
γι’ αυτόν το συγκεκριμένο λόγο. Ενώ είναι έτοιμα όλα τα μέλη των δύο γωνιών της δυ-
τικής πλευράς, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανατοποθέτηση λόγω ενός προβλή-
ματος και τεχνικού και θεωρητικού, το οποίο δεν είχαμε προβλέψει. Έχουμε σχεδόν 
διανύσει ενάμιση χρόνο διερευνώντας όλες αυτές τις δυνατότητες. Είμαστε, λοιπόν, 
πολύ περιορισμένοι. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ένα συνολικό όραμα, αλλά 
πρέπει να κοιτάμε και το άμεσο μέλλον, ώστε να είμαστε συνεπείς και στα πλαίσια 
του ΕΣΠΑ, όπου έχουμε πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Να είμαστε συνεπείς στα 
μικρά, έστω, προγράμματά μας. Άμεση προτεραιότητα νομίζω ότι έχει η αποκατάσταση 
της δυτικής πλευράς. Πιστεύω, δηλαδή, ότι θα είμαστε σε πολύ καλό σημείο αν μπορέ-
σουμε να αποκαταστήσουμε τη δυτική πλευρά σύμφωνα με τα επτά υπο-προγράμματα 
που περιλαμβάνει η μελέτη.

Β. Ελευθερίου: Στη δυτική πλευρά, όπου έχουμε τον γερανό και τα ικριώματα, 
και δεδομένου ότι συμπληρώνουμε προς τη δυτική πλευρά, τι κάνουμε με το αέτωμα; 
Διότι, θεωρητικά, και εγώ είμαι υπέρ της άποψης να το αποκαταστήσουμε. Επίσης, 
θεωρώ πως είναι περισσότερη δουλειά το να προσαρμόσουμε το θραύσμα που έχει 
ταυτιστεί παρά να συμπληρώσουμε έναν καινούριο ορθοστάτη. Ας σημειωθεί ότι έχουν 
βρεθεί και τα μάρμαρα, που είναι ένας πρόσθετος παράγοντας για το αν θα προχωρή-
σουμε ή όχι στην αποκατάσταση. Όμως, επιμένουμε σε αυτό το σημείο ή προχωράμε 
σε ένα σημείο που έχει ανάγκη από σωστική επέμβαση; Αυτό είναι ένα ερώτημα για το 
οποίο θα ήθελα τη γνώμη σας.

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Λαμπρινού.
Λ. Λαμπρινού: Θα συμφωνήσω με τον Καθηγητή Χ. Μπούρα ότι η εικόνα του 

αντιθηματικού τοίχου πίσω από το δυτικό αέτωμα είναι μια πασίγνωστη εικόνα και, 
προσωπικά, θα ήθελα να συνεχίσω να τη βλέπω. Φυσικά, η ιδέα μας πάντα είναι να 
εισαγάγουμε στο μνημείο όσο περισσότερα θραύσματα, οπότε προφανώς υπάρχει 
ανάγκη, φαντάζομαι, να συμπληρωθεί ο ορθοστάτης με το θραύσμα, το οποίο έχει 
ταυτισθεί από τον Καθηγητή Μ. Κορρέ. Αλλά την ολοκλήρωση του αετώματος, εάν 
φυσικά δεν είναι τελείως αναγκαία για στατικούς λόγους, δεν θα την έβλεπα τελείως 
απαραίτητη. Εξάλλου, και το αέτωμα στην Αθηνά Νίκη δεν συμπληρώθηκε, διότι θεω-
ρήθηκε ότι ήταν πλεονάζον το τμήμα του αετώματος που λείπει. Νομίζω ότι θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να είμαστε φειδωλοί, δηλαδή να σταματάμε εκεί που υπάρχει η ανα-
γκαιότητα για τη στατική επάρκεια και η αναγκαιότητα για την ένταξη στα μνημεία των 
θραυσμάτων τα οποία ταυτίζουμε. Ευχαριστώ!

Β. Λαμπρινουδάκης: Ο Καθηγητής K. Nohlen. 
K. Nohlen: Formerly I dealt with the anastelosis of a Trajaneum in Pergamon. I 

found it very interesting to have the division between historical and aesthetic worth, 
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but if you follow the aesthetic principle as the most important principle, I ask where 
the limits are. If you put on this one orthostate apart you have found, I think that 
anastelosis means just to put on the place the disiecta membra. I didn’t understand why 
it is necessary to put on this part the whole thing for its standing alone. And the next 
orthostate is just for aesthetic reason. I wonder whether it makes sense if you put 
more load on the top where you have not so good conditions. Well, my question is 
whether you really intend to put aesthetic principles on the first place.

Μ. Κορρές: Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του Καθηγητή K. Nohlen. Στην πραγ-
ματικότητα, δεν είμαι φανατικός, είμαι αρκετά χαλαρός με τις αρχές. Μίλησα για ιστο-
ρική και καλλιτεχνική αξία, όχι αισθητική αλλά καλλιτεχνική − δεν είναι ακριβώς το 
ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έφερα παραδείγματα που δείχνουν ότι σε ορισμένα 
μνημεία η ιστορική αξία έχει μεγαλύτερο βάρος και σε άλλα έχει μεγαλύτερο βάρος 
η καλλιτεχνική. Η ιδέα τώρα είναι ότι η ίδια ακριβώς επέμβαση, δηλαδή το να προ-
σθέσουμε δύο στοιχεία σε ένα κενό, σε μνημείο που έχει ιστορική αξία, μειώνει, έχει 
δηλαδή αρνητικό αποτέλεσμα. Η ζημιά είναι μεγαλύτερη από το κέρδος. Αντιθέτως, σε 
ένα μνημείο με καλλιτεχνική αξία η συμπλήρωση ενός τμήματος, το οποίο κατά κάποιο 
τρόπο αναδεικνύει την καλλιτεχνική αξία, εισκομίζει περισσότερο απ’ ό,τι αφαιρεί. 
Είναι, δηλαδή, μια ιδέα κερδών και ζημιών: ότι η ίδια ακριβώς πράξη στην περίπτωση 
(α) επιφέρει πιο πολλά κέρδη, ενώ στην περίπτωση (β) επιφέρει πιο πολύ ζημιά. 

Φ. Δροσογιάννη: Το κριτήριο είναι υποκειμενικό. 
Μ. Κορρές: Όχι, δεν είναι. Έφερα παραδείγματα, τα οποία ήταν αρκετά καλά. 

Βέβαια, ήταν ακραία. Δηλαδή, το φρούριο Άλαμο ή το Χάνι της Γραβιάς versus η Αφρο-
δίτη της Μήλου. Εάν βρείτε ένα χέρι στην Αφροδίτη της Μήλου, θα το τοποθετήσετε 
ασφαλώς. Δεν θα το αφήσετε επειδή είναι γνωστή χωρίς χέρια. Εάν πάλι έχετε έναν 
ήρωα πολέμου, που όλη του η δόξα είναι, ας πούμε, τα τραύματά του, τα είπα, τα παρα-
δείγματα αυτά είναι πολύ απλά και κατανοητά. Επομένως, είναι αρκετά αντικειμενικά. 
Προσπαθώ να αντικειμενικοποιήσω, κατά το δυνατόν, αυτό που όλοι το αποφεύγουν 
ως αόριστο και υποκειμενικό, μετρήσιμο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα; Οι συζητή-
σεις θεωρητικών θεμάτων, ιδίως όταν όλοι έχουν κουραστεί και κάθονται, διαρκούν 
πολύ. Οι αρχαίοι, όμως, μας έχουν δώσει παραδείγματα γρήγορων αποφάσεων. Λόγου 
χάριν, όταν ήθελαν να μάθουν ποιο άγαλμα, ποιο έργο του θεωρούσε ο Πραξιτέλης 
καλύτερο, φυσικά, αν έκαναν συζήτηση επί θεμάτων θεωρίας, ιστορίας κ.τ.λ., αυτή θα 
μπορούσε να διαρκέσει πάρα πολλές ώρες. Έβαλαν, λοιπόν, κάποια φίλη του καλλι-
τέχνη να μπει αιφνιδιαστικά και να πει: «καίγεται το ατελιέ! Καίγεται! Ένα προλαβαί-
νουμε να βγάλουμε». Και εκείνος είπε: «βγάλτε τον Έρωτα». Μπορούσε πολύ εύκολα 
να πάρει μια απόφαση και να παρακάμψει αυτή την υποκειμενικότητα, που δίνει την 
εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορούμε να λύσουμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, διότι 
και το ένα και το άλλο μας έχουν δώσει πολλά παραδείγματα καθαρών αποφάσεων και 
τρόπων να βρεις ποιος είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Αν ρωτούσαν έτσι, 
δεν θα μάθαιναν ποτέ. Η ερώτηση ήταν: «ποιόν θεωρείτε τον δεύτερο καλύτερο στην 
Ελλάδα;» Και έτσι το έμαθαν εύκολα. 

Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η διαδικασία σχηματισμού γνώμης διευκολύ-
νεται. Εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει να συζητούμε τα πάντα επί 
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μακρόν, επειδή όλα είναι πολύπλοκα. Θεωρούμε δε ότι πέφτει το επίπεδό μας αν τα 
απλουστεύουμε. Η πολυπλοκότητα των θεμάτων είναι κάτι το οποίο έχει γίνει μανιέρα 
και ευθύνεται για τις καθυστερήσεις. Όσο για το κιονόκρανο, αυτό το δεύτερο της 
ανατολικής πλευράς, προφανώς κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική γνώμη και μπορούν 
να συζητούν όλοι. Δεν έχουμε κανένα, θα έλεγα, δείκτη αξιοπιστίας της γνώμης του 
καθενός. Έτσι είναι η δημοκρατία. 

Ήθελα πάντως να πω, σχετικά με τις αρχές, ότι δεν είμαι φανατικός, και κάτι 
ακόμη και κλείνω. Εάν ένας συντηρητικός και ένας αντίθετος του συντηρητικού − 
δεν είναι προοδευτικός και συμφωνώ με τον πολιτικό ηγέτη κάποιας παράταξης που 
κατήγγειλε αυτούς που αυτοαποκαλούνται προοδευτικές δυνάμεις, αυτό θα το κρίνει 
η ιστορία και όχι κανείς αυτοαποκαλούμενος − εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιος συ-
ντηρητικός και ένας άλλος που δεν είναι συντηρητικός διαφωνούν, ο ένας θέλει το 
(α) και ο άλλος θέλει το (β) και αποφασίσουν να συμφωνήσουν στη μέση ακριβώς, 
ανάμεσα στο (α) και στο (β), ο μη συντηρητικός θα ικανοποιηθεί. Ο συντηρητικός δεν 
θα ικανοποιηθεί. Θέλει το σημείο συμφωνίας να βρίσκεται πιο κοντά στη συντηρητική 
άποψη. Το καταλαβαίνετε. Ο άλλος είναι σχεδόν αδιάφορος και μπορώ να σας πω ότι 
η δική μου στάση είναι περίπου αυτό. Απολογούμαι στους φίλους που πολλές φορές 
με ρωτούν: «δεν σε πειράζει που θα γίνει το άλλο;» Στην πραγματικότητα, περισσότερο 
με ενδιαφέρουν τα επιστημονικά κέρδη. Πιστεύω ότι αυτά τα μνημεία μας απασχο-
λούν, διότι είχαν τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον και απασχόλησαν την επιστημο-
νική κοινότητα επί γενεές. Χάρη σε αυτές τις έρευνες πλουτίστηκε ο πνευματικός μας 
πολιτισμός, η αρχαιογνωσία και τόσα άλλα. Και εύχομαι, όσοι θα τα μελετούν όχι μόνο 
να επιλύουν τα πρακτικά τεχνικά προγράμματα της φυσικής διατήρησης των μνημείων 
αλλά να ανταποκρίνονται και στους λόγους που μας ωθούν να δουλεύουμε σε αυτά, 
που είναι η επιστημονική αξία που έχουν, εισκομίζοντας και αυτοί με τη σειρά τους 
επιστημονικούς καρπούς από τη συνεχή ενασχόλησή τους με τα μνημεία. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Νομίζω ότι η κα Α. Μιλτιάδου ήθελε να μιλήσει. 
Α. Μιλτιάδου: Εγώ ήθελα να θίξω, επειδή συζητούσαμε για το θέμα του κιονο-

κράνου, ότι δεν μου έχει γίνει ξεκάθαρο από τις παρουσιάσεις που έγιναν αν τελικά 
βρέθηκε η λύση. Σε ποια, δηλαδή, λύση οδεύουμε και πώς αυτό συνδυάζεται με τις 
προτάσεις που γίνονται να τοποθετηθούν νέα μάρμαρα στο αέτωμα, να τοποθετηθούν 
όλα τα φατνώματα, πράγμα που αυτομάτως για μένα − χωρίς βέβαια να έχω μολύβι και 
χαρτί για να μπορώ να αξιολογήσω το ποσοστό του νέου υλικού και του φορτίου που 
θα μπει − αυτό σημαίνει ένα περαιτέρω φορτίο σε αυτό το κιονόκρανο. Αναρωτιέμαι 
λοιπόν μήπως δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα επόμενα βήματα τού τι θα κάνουμε 
με το τι φορτία λαμβάνει το κιονόκρανο. Εκτός εάν η προσέγγιση είναι, και θα ήθελα 
να το μάθω, ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κάποια 
στιγμή όλα τα φορτία και όλα τα φατνώματα θα έχουν τοποθετηθεί. Εκεί, βέβαια, ανα-
ρωτιέται κανείς ότι, αν δεν βρει τη λύση να το επισκευάσει επί τόπου, ίσως πρέπει 
να αναθεωρήσει αυτή την προσέγγιση, για να μπορέσει να το επισκευάσει in situ με 
μικρότερες ίσως απαιτήσεις ως προς τους οπλισμούς που θα μπουν ή τη λύση που θα 
δοθεί. Είναι ένα ερώτημα. 
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Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Α. Βρούβα; 
Α. Βρούβα: Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή έχει λάβει μια απόφα-

ση, η οποία βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε δύο από τις λύσεις που έχουν παρουσιαστεί 
στον πίνακα. Περιλαμβάνει ένα ειδικό σχήμα οπλισμού με ράβδους τιτανίου, όπως 
συνηθίζεται, απλά η κεντρική περιοχή είναι πιο ενισχυμένη με κυλινδρικά στοιχεία 
που θα παραλάβουν τη διάτμηση. Αυτό θα γίνει in situ με αποκόλληση του θραύσματος 
και επανατοποθέτησή του. Αυτή είναι η τρέχουσα απόφαση και αυτό το μοτίβο λύσης 
θα ακολουθήσουμε. Σχετικά με τα φορτία που υπολογίζονται, η πρόθεση είναι να απο-
κατασταθούν πλήρως οι οροφές, δηλαδή να μπορέσει το κιονόκρανο να φέρει πλήρως 
τα φορτία των οροφών. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Ε. Γατοπούλου παρακαλώ.
Ε. Γατοπούλου: Πράγματι, η συζήτηση για τα θέματα της αισθητικής αποκατά-

στασης των μνημείων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά μπορεί να αποβεί και ατέρ-
μων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά και αξιοπρόσεκτα επιχειρήματα απ’ όλες τις 
πλευρές. Από τη μια πλευρά τίθενται θέματα αισθητικής ολοκλήρωσης του μνημείου, 
αναγνωσιμότητας του μνημείου, το θέμα της επανατοποθέτησης αυθεντικών μελών, 
εφ’ όσον έχουν ανευρεθεί. Από την άλλη μεριά τίθενται και θέματα ορίων, αλλαγής δη-
λαδή της αντιληπτικής εικόνας του μνημείου, αυτής που έχει μείνει στο μυαλό μας και 
σε όλες τις γραπτές μαρτυρίες μέχρι σήμερα. Πέραν αυτών, όμως, νομίζω ότι πρέπει να 
τεθούν κάποια θέματα προτεραιοτήτων. Μέχρι τώρα, απ’ ό,τι έχω αντιληφθεί η ΕΣΜΑ 
και η ΥΣΜΑ κράτησαν ως όραμα και ως αρχή το θέμα της ανάγκης των άμεσων και των 
διαχρονικών σωστικών επεμβάσεων. Μας παρέδωσαν το Ερέχθειο αναστηλωμένο, το 
ναό της Νίκης, και ο Παρθενώνας προχωράει από πλευράς σωστικών επεμβάσεων, το 
ίδιο και τα Προπύλαια, σε έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό. 

Σχετικά με την επανατοποθέτηση των φατνωματικών οροφών, που τις οραματί-
στηκε με ένα στόχο και ένα λόγο ο Αν. Ορλάνδος: την προστασία των γλυπτών της 
ζωφόρου. Σήμερα, τα γλυπτά δεν χρειάζονται αυτή την προστασία, γιατί βρίσκονται 
ήδη μέσα στο μουσείο. Θα μου πείτε, και τα αντίγραφα έχουν ανάγκη προστασίας, 
αυτό όμως είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δεν έχω πεισθεί ότι λόγοι στατικοί, ας πούμε, 
επιβάλλουν την ύπαρξη των οροφών αυτών. Υπάρχουν, ενδεχομένως, λόγοι εκπαιδευ-
τικοί: το να έχει κανείς ένα παράδειγμα τού πώς ήταν. Ωστόσο, ενώ κάνουμε αυτές τις 
συζητήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, εγώ άκουσα ότι τα τείχη κινδυνεύουν. 
Ξέρω ότι ο Βράχος έχει προβλήματα, πρέπει δηλαδή να θέσουμε κάποιες προτεραιότη-
τες. Θα συμφωνήσω με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Π. Κουφόπουλο, ο οποίος μίλησε 
για τη σύνταξη ενός master plan ώστε να δούμε δίχως καθυστέρηση από τι κινδύνους 
πρέπει να προφυλαχθούμε. Επειδή και τα χρήματα δεν είναι ανεξάντλητα, νομίζω ότι 
πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά που την απαιτούν άμεσα.

Β. Λαμπρινουδάκης: Ευχαριστούμε! Κα Κουτσούμπα, έχετε τον λόγο.
Δ. Κουτσούμπα: Κατ’ αρχάς, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτό το 

συνέδριο και η συζήτηση, κυρίως γιατί την χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Κατά πρώτον, 
έχουν περάσει πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια έγιναν μείζονες επεμβάσεις στα 
μνημεία της Ακρόπολης, αλλά είχε καθυστερήσει πάρα πολύ να γίνει ένα αντίστοιχο 
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συνέδριο. Κατά δεύτερον, θεωρώ και εγώ ότι η επιστημονική συζήτηση δεν είναι κα-
θόλου χάσιμο χρόνου και με αυτή την έννοια δεν με πειράζει, ειδικά για τα έργα και τα 
μνημεία της Ακρόπολης.

Νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση ως κοινωνία και ως κράτος και 
να ξεφύγουμε από τη λογική του «έργου», του «ΕΣΠΑ», ότι «τελειώνει τον τάδε μήνα» 
κ.τ.λ. ή από τη λογική ότι ως δημόσιο έργο θα έπρεπε να είχε τελειώσει σε 10, σε 15 
χρόνια. Ποιος μπορεί να πει σήμερα πότε μπορεί να τελειώσει το έργο της αναστή-
λωσης της Ακρόπολης ή ποιος μπορεί να πει ότι πρέπει να τελειώσει; Προσωπικά, 
πιστεύω ότι και οι επεμβάσεις που γίνονται θα πρέπει να παρακολουθούνται. Πέρα 
από τα σωστικά έργα, να παρακολουθούνται, να παράγουν πρωτότυπη έρευνα, να πα-
ράγουν επιστημονική γνώση. Χρειαζόμαστε ένα έργο αναφοράς στην Ελλάδα τέτοιου 
τύπου, διεπιστημονικό. Με αυτή την έννοια, θα πρότεινα να δούμε τα έργα στην Ακρό-
πολη σε βάθος, δηλαδή εις το διηνεκές, αλλά, ταυτόχρονα, με τη λογική ότι προχω-
ρούν με εθνικούς πόρους και όχι  «το εργάκι, το εργάκι, το εργάκι», ώστε να υπάρχει 
μια συνολική εικόνα για το πού το πάμε. 

Νομίζω ότι σωστά τίθεται το ζήτημα του master plan και του σχεδιασμού, γιατί, αν 
από το ’75 σχεδιαζόταν ότι μιλάμε για μία επέμβαση πεντηκονταετίας, ή αν πριν από το 
2004 δεν υπήρχε αυτό το άγχος ότι πρέπει να τελειώσει άμεσα, πιστεύω ότι θα κάναμε 
τις ίδιες επεμβάσεις πιο απλωμένες στο χρόνο, ούτως ώστε το μνημείο, που είναι ένα 
επισκέψιμο και ζωντανό μνημείο κάθε μέρα, να μην είναι συνέχεια και σε τόσο μεγάλο 
βαθμό ένα εργοτάξιο. Νομίζω ότι και αυτό έχει την αξία του. Εργάζομαι στην Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων. Περνάω κάθε μέρα κάτω από τον Παρθενώνα. Έχω αρχίσει πια 
να ενοχλούμαι από το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας και να φωτογραφηθείς κάπου 
χωρίς σκαλωσιές στην Ακρόπολη − τώρα τελευταία ίσως υπάρχουν κάποιες γωνίες. 
Νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε, αν ο σχεδιασμός ήταν μακρόπνοος, οι ίδιες επεμ-
βάσεις να απλώνονταν πιο πολύ στο χρόνο. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα μείωνε την 
ποιότητα του έργου. 

Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Παρθενώνα, νομίζω ότι, αν ακολουθήσουμε το αισθητικό 
κριτήριο, δεν υπάρχει όριο. Κανονικά δηλαδή, πρέπει να τον ξανακάνουμε όπως ήταν, 
αν θέλουμε μια αισθητική πληρότητα. Πιστεύω ότι η κατηγοριοποίηση των αξιών είναι 
καλή για να συζητάμε μεταξύ μας, να βάζουμε αρχές κ.τ.λ. Όμως, όταν μιλάς για ένα 
μνημείο σαν τον Παρθενώνα πάνω στην Ακρόπολη, το συμβολικό φορτίο που έχει και 
η ιστορική του διαδρομή, που είναι συνδεδεμένη με την ιστορία ενός έθνους-κράτους, 
δεν μπορεί να διαχωριστεί από το καλλιτεχνικό, το αισθητικό κ.τ.λ. Με αυτή την έν-
νοια, και επειδή εγώ το βλέπω περισσότερο ως πυγμάχο παρά ως φωτομοντέλο − γιατί 
ως πυγμάχος κατάφερε να παραμείνει όρθιος στα τόσα χρόνια της ιστορίας του − θα 
έλεγα, με απλά επιχειρήματα, ότι θέτω ένα θέμα δεοντολογίας στο ποιος αποφασίζει 
για τη μορφή, την ιστορική αυτή μορφή που έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες τα 
τελευταία 200 χρόνια. Θα προσέθετα το εξής: εάν για παράδειγμα αύριο αποφάσιζαν 
στην Αίγυπτο να συμπληρώσουν τη μύτη της Σφίγγας, θα θέλαμε και εμείς να έχουμε 
γνώμη σε αυτό; Θα μας αναστάτωνε με κάποιον τρόπο; 

draft2.indd   307 6/23/15   3:22:32 PM



308

Νομίζω ότι για ένα μνημείο, το οποίο είναι σύμβολο μιας ολόκληρης κοινωνίας, 
μιας πόλης και ενός έθνους, η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει εντός της ΕΣΜΑ ούτε 
εντός του ΚΑΣ μόνο. Θέτω ένα ζήτημα ηθικής δεοντολογίας. Πρέπει αυτή η κουβέντα 
να ανοίξει στον κόσμο. Δεν έχει σημασία τι αρέσει σε εμένα πιο πολύ ή τι αρέσει στον 
Καθηγητή Μ. Κορρέ πιο πολύ. Ειδικά για το συγκεκριμένο, επειδή αυτό το μνημείο 
ανήκει όντως σε όλους και ο καθένας έχει να διηγηθεί μια ιστορία γι’ αυτό, νομίζω ότι 
πρέπει να γίνει μια δημόσια συζήτηση για το αν θα συμπληρωθεί ή όχι η βασική του 
όψη, που έχει αποτυπωθεί σε τόσα εξώφυλλα βιβλίων. Όπως θα γινόταν και για τη 
μύτη της Σφίγγας.

Β. Λαμπρινουδάκης: Να παρακαλέσω, μία τελευταία παρατήρηση. Παρακαλώ. 
Δ. Κουτσούμπα: Ναι, μια τελευταία παρατήρηση θα κάνω. Τις γρήγορες αποφά-

σεις δικαιολογούνται να τις παίρνουν αυτοί που το δημιούργησαν το μνημείο. Εμείς 
δεν το δημιουργούμε ξανά. Επειδή στις αναστηλώσεις το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή 
φτάνεις μέχρι ένα σημείο και λες «αφού φτάσαμε ως εδώ, δεν βάζουμε και κάτι ακό-
μα;», νομίζω ότι έχει σημασία η γνωστή λαϊκή ρήση «αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, 
θα πας εκεί που κοιτάς». Με αυτή την έννοια, επιστρέφω στο θέμα του master plan, 
που θέτει μια λογική για το ποιος είναι ο στόχος μας, με σχεδιασμό μακρόπνοο − όχι 
του επόμενου ενός έτους, ούτως ώστε και τα επί μέρους να μπορούν να ενταχθούν σε 
κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ!

Β. Λαμπρινουδάκης: Θα παρακαλέσω για μια τελευταία παρατήρηση πάνω σε 
αυτό το θέμα, διότι δεν συζητήθηκε καθόλου το ζήτημα της αποκατάστασης των πλευ-
ρικών τοίχων του Παρθενώνα και έχει περάσει η ώρα, είμαστε στα τελευταία τρία 
τέταρτα. Ας δώσουμε τον λόγο στην κα Ε.-Ε. Τουμπακάρη, αλλά σύντομα.

Ε.-Ε. Τουμπακάρη: Η παρατήρησή μου θα δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η 
συζήτηση για το θέμα που θέσατε, κύριε καθηγητά, για τους τοίχους. Κατ’ αρχάς, θα 
ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους μου, οι οποίοι παρουσίασαν  
αυτές τις μέρες με τόσο θαυμάσιο και απολύτως κατανοητό τρόπο όλες αυτές τις πολ-
λές και ενδιαφέρουσες εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στα μνημεία. Αυτό που 
μου έλειψε, και την ιδέα μου την έδωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Κουφόπουλος, 
ήταν η αποτίμηση των ετών 2000-2010.

Μέχρι σήμερα, αυτή ήταν η περίοδος που, κατά γενική ομολογία, υπήρξε το μεγα-
λύτερο ανοιχτό μέτωπο από την περίοδο Μπαλάνου. Αυτά τα χρόνια έγιναν πάρα πολ-
λά και για πρώτη φορά είχαμε ανοιγμένα στα χέρια μας, μπροστά μας, τα δομικά μέλη 
ένα-ένα. Αυτό δεν θα ξαναγίνει. Τελείωσε με τη βόρεια κιονοστοιχία. Μπήκαν τα μέλη, 
δεν θα τα ξαναδεί κανείς. Τελείωσε με τον οπισθόναο, δεν θα τα ξαναδεί κανείς. Όσοι 
δουλέψαμε εκείνα τα χρόνια, δίνοντας τη σκυτάλη στους νεώτερους συναδέλφους, κά-
ναμε πολλές νέες παρατηρήσεις. Αυτό που θα χρειαζόταν να γίνει και το προτείνω, 
είναι κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τα επιστημονικά κέρδη εκείνης της περιόδου, 
που αποτελούν την προϋπόθεση για όσα καινούρια γίνονται αυτή τη στιγμή.

Μια και θέσαμε το θέμα των αρχών, το πρώτο σημείο που θέλω να θίξω, ενδεικτι-
κά, είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση. Χάρη στις ενδελεχείς παρατηρήσεις 
για τη δομική παθολογία − και επαναλαμβάνω ότι αυτή την παρατηρείς όταν έχεις τα 
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μέλη κάτω και τα βλέπεις από όλες τις πλευρές − χάρη, λοιπόν, σε αυτές τις δυνατό-
τητες που είχαμε εμείς τότε, επήλθε μια θεωρητική μεταβολή στην προσέγγιση της 
δομικής αποκατάστασης. Περάσαμε – και μπορείτε αναλυτικότερα να τα δείτε στον 
ψηφιακό δίσκο που σας διανεμήθηκε – από μια αντιμετώπιση πολιτικού μηχανικού σε 
όρους αθροίσματος μεμονωμένων μελών, σε μια αντίληψη ότι έχουμε μεν ανεξάρτητα 
μέλη, τα οποία θα διατηρήσουμε ανεξάρτητα, πλην όμως αυτά αλληλεπιδρούν. Αυτό 
ήταν η μεγάλη θεωρητική στροφή στα χρόνια που προηγήθηκαν. Τα κέρδη αυτής της 
στροφής είναι το ζήτημα των τοίχων που μόλις θέσατε. Η προσέγγιση, την οποία μας 
έδειξαν και η οποία προετοιμάστηκε από μελέτες που κάναμε εκείνα τα χρόνια στον 
Παρθενώνα, υλοποιεί ακριβώς αυτό: βλέπει τον τοίχο ως σύνολο. Και αυτό είναι πάρα 
πολύ σημαντικό! 

Όσον αφορά τους τοίχους τέθηκε το θέμα των δύο συμπληρώσεων, πλήρους ή 
μερικής. Κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές ότι στο αναστηλωτικό πεδίο μόνο για 
μερικές συμπληρώσεις μπορούμε να συζητάμε. Ποιες μερικές; Αυτές που αναφέρουν οι 
αρχές, δηλαδή οι αναγκαίες. Ποιες είναι οι αναγκαίες; Έχοντας μια τόσο μεγάλη κατα-
σκευή, το δομικό πρόβλημα καθίσταται κυρίαρχο. Οι ελάχιστες αναγκαίες είναι αυτές 
που μας εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ως προς το ζήτημα αυτό 
η διερεύνηση θα πρέπει να πάει στην κατεύθυνση του να καθοριστούν με σαφήνεια 
οι ελάχιστες εκείνες επεμβάσεις που εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Δεν θα αναφερθώ 
περισσότερο, γιατί κάθε ένα από αυτά τα θέματα είναι πολύ μεγάλο σε πεδίο πολιτικού 
μηχανικού. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα την ονόμαζα minimum minimorum, η 
ελάχιστη αποδεκτή για την ασφάλεια. Και αυτό βρίσκεται προς την κατεύθυνση που 
εργάζονται οι συνάδελφοι. Μετά, επάνω σε αυτή θα μπορούσαν να χτιστούν περαιτέρω 
προσεγγίσεις που θα αντιμετωπίζουν τυχόν μορφολογικά θέματα, εάν προκύπτουν. 

Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε αυτή την πορεία, επειδή 
οι στατικές αποφάσεις δεν είναι ουδέτερες αλλά ούτε είναι ουδέτερες οι εκκινήσεις των 
στατικών μελετών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των συνδετηρίων 
στοιχείων. Ο σωστός σχεδιασμός τους θα βοηθήσει, ώστε να γείρει η πλάστιγγα προς 
την κατεύθυνση των ελάχιστων συμπληρώσεων. Σε αυτό το σημείο συμφωνώ απόλυ-
τα με τον Καθηγητή Χ. Μπούρα, ο οποίος το πρωί έθεσε τον προβληματισμό για τις 
συμπληρώσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν. Διότι, όπως φάνηκε τα τελευταία χρόνια, 
η φέρουσα ικανότητα των τόσο μικρών κομματιών που χρειάζονται για να συμπληρώ-
σουν κατεστραμμένες εντορμίες – και, στην περίπτωση των τοίχων, εκεί είναι η δομική 
παθολογία, στις κατεστραμμένες εντορμίες − η φέρουσα, λοιπόν, ικανότητά τους είναι 
τόσο μικρή, ώστε από στατικής απόψεως για πολλές από αυτές δεν έχει νόημα η συ-
μπλήρωση. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο κατά τα άλλα, διότι μας επιτρέπει να μειώσουμε 
τις συμπληρώσεις όχι μόνο για λόγους οικονομικούς − που είναι πολύ σημαντικοί και 
το λέω έχοντας υπ’ όψιν μου τον κόπο και τον χρόνο και τα έξοδα που έγιναν τα χρόνια 
που ήμασταν εμείς στην Ακρόπολη − αλλά και γιατί αυτό θα επιτρέψει να διατηρήσου-
με την εικόνα του ερειπίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

Ως εκ τούτου, η θεωρητική μεταστροφή που έγινε σε επίπεδο πολιτικού μηχανι-
κού αυτά τα χρόνια, από το μεμονωμένο μέλος στο σύνολο ανεξάρτητων μεν αλληλε-
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πιδρώντων δε μελών, θεωρώ ότι στο εξής θα συμβάλλει και προς την κατεύθυνση που 
όλοι αναζητούμε, και πιστεύω ότι όλοι ευχόμαστε: να γίνουν οι ελάχιστες συμπληρώ-
σεις, αλλά με εξασφάλιση της δομικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ!

Β. Λαμπρινουδάκης: Ναι, κα Ιωαννίδου. 
Μ. Ιωαννίδου: Φυσικά και συμφωνώ με την κα Ε.-Ε. Τουμπακάρη ότι οι συμπλη-

ρώσεις που πρέπει να γίνουν και στους δύο τοίχους πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνα-
τές που απαιτούνται, έτσι ώστε οι τοίχοι να είναι ευσταθείς. Αυτό είναι δεδομένο και 
προαποφασισμένο. Ωστόσο, οποιαδήποτε διερεύνηση γίνει προς αυτή την κατεύθυνση 
απαιτεί μια δεδομένη μορφή τοίχου. Δεν μπορεί να γίνει στατική διερεύνηση χωρίς να 
υπάρχει μια μορφή, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί. Αυτή, λοιπόν, είναι η κατεύ-
θυνση της πρότασης που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο κ. Κ. Σκαρής έχει ετοιμάσει αυτή 
τη μορφή, η οποία θα διερευνηθεί ως προς τη στατική επάρκεια. Και προς αυτή την 
κατεύθυνση, των ελάχιστων απαιτήσεων προς συμπλήρωση, κινείται η Επιτροπή και 
η Υπηρεσία. 

Β. Παπαδημητρίου: Θέλω να αναφερθώ στους προηγούμενους ομιλητές και να 
διαφοροποιηθώ ως πολιτικός μηχανικός. Η ιδιομορφία των αρχαίων μνημείων είναι 
ότι οποιαδήποτε επισκευή-συντήρηση προϋποθέτει διάλυση. Προϋποθέτει, δηλαδή, 
διάλυση και επαναδημιουργία του μνημείου. Από τη στιγμή, λοιπόν, που επαναδημι-
ουργούμε το μνημείο, που ξαναχτίζουμε το μνημείο, αυτόματα τίθενται θέματα αισθη-
τικής. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Η μόνη περίπτωση που μπορούμε να τα 
αποφύγουμε είναι να κάνουμε προσωρινές εξωτερικές στερεώσεις. Κι ίσως αυτό είναι 
μια λύση και σε ένα θέμα που έθεσε η κα Β. Ελευθερίου προηγουμένως και τέθηκε και 
από άλλους ομιλητές: τι κάνουμε με τα επείγοντα. Εφ’ όσον αλλάζουν τα δεδομένα και 
δεν μπορούμε να έχουμε πια μεγάλα μέτωπα, μπορούμε να κάνουμε στερεώσεις τελείως 
προσωρινές, μέχρι να έρθει η σειρά για να προχωρήσουμε στην κανονική επέμβαση. 

Α. Μιλτιάδου: Επί του θέματος που έθιξε ο συνάδελφος δεν ισχύει αυτό πάντα. 
Ήδη στον Παρθενώνα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια με την επέμβαση που κάναμε στον 
οπισθόναο. Στο τμήμα αυτό που ποτέ δεν είχε αποσυναρμολογηθεί κάναμε τεράστια 
προσπάθεια με έρευνες για να αναπτύξουμε αυτή την ειδική τεχνική των ενεμάτων, 
ώστε να σταθεροποιηθεί και να μπορέσουν να κατέβουν τα επιστύλια χωρίς να απο-
συναρμολογηθεί. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση − από αυτά που ακούσαμε αυ-
τές τις μέρες από τους συναδέλφους, αυτές τις εξαίρετες δουλειές – βρίσκεται όλη η 
προσέγγιση στον οπισθόναο, στα τμήματα τα οποία δεν έχουν αποσυναρμολογηθεί 
και στο παρελθόν: να βαδίσουμε με λύσεις με τις οποίες, και αν ακόμη αναγκαστούμε 
ορισμένα τμήματα να τα κατεβάσουμε και να τα ξανασυναρμολογήσουμε, αυτά να είναι 
τα ελάχιστα. Το κυρίαρχο είναι: διατηρούμε εκείνα τουλάχιστον τα τμήματα που στις 
παλαιότερες επεμβάσεις δεν είχαν αποσυναρμολογηθεί. Επομένως, δεν ισχύει η γενική 
τοποθέτηση ότι τα μνημεία αυτά πάντα τα αποσυναρμολογούμε. 

Ήθελα να καταθέσω ότι ίσως το γενίκευσε πάρα πολύ ο συνάδελφος, γιατί ήδη στο 
συνέδριο αυτό ακούσαμε διαφορετικές προσεγγίσεις και ήδη έχουμε εφαρμόσει στο 
παρελθόν στον Παρθενώνα διαφορετικές προσεγγίσεις. Σ’ αυτό βοηθάει πάρα πολύ το 
γεγονός ότι σήμερα τα έχουμε εφαρμόσει και έχουν εγκατασταθεί ήδη στην Ακρόπολη 
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συστήματα ενόργανης παρακολούθησης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα 
δώσει, νομίζω, πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά ορισμένων κατασκευών. 
Επιπλέον,  από την ομιλία της κας Μιχαλοπούλου, κατάλαβα ότι παρόμοια συστήματα 
θα τοποθετηθούν και στα Προπύλαια ή έχετε δρομολογήσει την τοποθέτησή τους, γε-
γονός που θα συμβάλει ίσως στο να εντοπιστούν εκείνα τα τμήματα που είναι εντελώς 
αναγκαίο να αποσυναρμολογηθούν και να γίνουν άλλες προσεγγίσεις, που να διατη-
ρούν το αρχαίο υλικό όσο γίνεται πιο άθικτο χωρίς νέες επεμβάσεις. Ευχαριστώ!

Φ. Δροσογιάννη: Δεν γνωρίζω και πολύ καλά τα θέματα της Ακρόπολης και τι 
έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω, ο βόρειος τοίχος του σηκού έχει ή 
δεν έχει αναστηλωθεί;

J.J. Coulton: Ίσως κάποιος μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση.
Μ. Ιωαννίδου: Ο βόρειος τοίχος είχε αποσυναρμολογηθεί. Αυτή τη στιγμή, το 

ζήτημα που τίθεται είναι η αναστήλωσή του. Έχει, δηλαδή, λυθεί το θέμα από αρχαιο-
λογικής πλευράς και διερευνάται το θέμα της στατικής ισορροπίας του, προκειμένου 
να γίνει η αναστήλωση. Στην παρούσα φάση εκπονούνται ακόμα οι μελέτες.

Φ. Δροσογιάννη: Έχω στα χέρια μου μια αποτύπωση, νομίζω του κ. Ν. Τογανίδη, 
που δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη κλίση του τοίχου προς τα έξω. Αυτό έχει αντιμετω-
πιστεί; 

Μ. Ιωαννίδου: Ο τοίχος είναι αποσυναρμολογημένος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι 
έτσι ο τοίχος. Δεν υπάρχει ο τοίχος. 

Φ. Δροσογιάννη: Αυτό δείχνει ο Ν. Τογανίδης. 
Μ. Ιωαννίδου: Είναι το σχέδιο παραμορφωμένο. Δεν είναι έτσι. 
Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Ε. Δεληνικόλα θέλει να μιλήσει.
Ε. Δεληνικόλα: Ευχαριστώ! Προσωπικά, έχω ασχοληθεί όχι με μνημεία της αρ-

χαιότητας αλλά με μνημεία βυζαντινά και μεταβυζαντινά. Έγινε εδώ μια συζήτηση που 
έχει και την παράμετρο της οικονομίας. Αν πραγματικά αναλογιστώ το πλήθος και 
τη σημασία πάρα πολλών μνημείων που δεν έχουν την τύχη των μνημείων της Ακρό-
πολης, θα έλεγα ότι θα μπορούσε κανείς να δει το οικονομικό κριτήριο με ένα τέτοιο 
βλέμμα, ότι τα χρήματα είναι λίγα, τι θα κάνουμε και λοιπά. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω 
ότι η γνώση που αποκτάται από αυτές τις πολύ εξειδικευμένες επεμβάσεις δεν περιο-
ρίζεται μόνο στις λύσεις που δίνονται σε αυτά τα μνημεία. Κατά κάποιο τρόπο, εγώ η 
ίδια, από αυτά που άκουσα, βρήκα απαντήσεις για επιμέρους θέματα – για κονιάματα, 
για μαρμάρινα μνημεία όπως καμπαναριά – που όμως αντιμετωπίζονται με παρόμοιους 
τρόπους, για τα οποία είμαι σίγουρη ότι ως μελετήτρια δεν θα είχα ποτέ τη χρηματοδό-
τηση να κάνω την αντίστοιχη έρευνα.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ένα master plan, 
για να ξέρει κανείς τις προοπτικές και την πνοή που θα έχει αυτό το έργο συνολικά 
στον χρόνο. Δεν πρέπει όμως να αγνοούμε και το γεγονός ότι, για να συνεχιστεί και να 
προωθηθεί η έρευνα, πράγματι κάποια μνημεία με πάρα πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά 
− είτε ιστορική βαρύτητα την πούμε, είτε καλλιτεχνική, είτε εθνική ή όπως αλλιώς την 
προσδιορίσουμε − μας δίνουν τη δυνατότητα να προωθήσουμε τη γνώση. Θα ήμουν 
πάρα πολύ ευτυχής, τώρα που θα ξεκινήσετε και τα θέματα των τειχών, να συνεχιστεί 
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μια ενόργανη παρακολούθηση αυτών των αναστηλώσεων, γιατί θα πρέπει να δούμε 
πώς θα συμπεριφερθούν από εδώ και εμπρός στους σεισμούς και στις περιβαλλοντικές 
δράσεις. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι αυτή η εμπειρία, η μετρήσιμη − ακριβώς επειδή 
οι επεμβάσεις είναι καταγεγραμμένες με μεγάλη λεπτομέρεια, ξέρουμε ακριβώς τι είχε 
γίνει, ακριβώς τι υλικό είχε μπει − θα είναι πάρα πολύ πολύτιμη και για τη γενικότερη 
γνώση μας για επιμέρους μνημεία. Άρα, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση η αναστήλωση 
της Ακρόπολης δίνει όλες αυτές τις δυνατότητες και έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί − 
όχι με μια στενή αντίληψη ότι, για παράδειγμα, διαφωνούμε για έναν λίθο, αν θα μπει 
ή δεν θα μπει στο αέτωμα, ενώ άλλα μνημεία πέφτουν. Πράγματι, είναι μια αλήθεια, 
αλλά αυτός ο λίθος μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σε πολύ σοβαρά επιστημονικά 
ζητήματα που θα είναι χρήσιμες και σε άλλα μνημεία. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Α. Βρούβα.
Α. Βρούβα: Μια παρατήρηση σχετικά με τα προηγούμενα. Είμαι πολιτικός μηχα-

νικός και εργάζομαι στα έργα του Παρθενώνος. Σχετικά με τον βόρειο τοίχο του σηκού 
του Παρθενώνος, αυτό που δεν αναφέρθηκε, και νομίζω ότι είναι παράλειψη, είναι 
ότι ήδη έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση ενός ερευνητικού προγράμματος, που έγινε 
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Ψυχάρη. Εκεί 
δόθηκαν οι βάσεις για τον αρχικό σχεδιασμό και οι κατευθύνσεις, βάσει των οποίων 
έγιναν οι παρουσιάσεις που είδατε σήμερα, οι λύσεις που προτάθηκαν για τον βόρειο 
τοίχο του σηκού. Προφανώς, θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και θα υπάρξουν και 
επόμενες φάσεις. Απλά δεν έχει ολοκληρωθεί το στατικό κομμάτι, γιατί ακριβώς υπήρ-
χε η συζήτηση του αρχιτεκτονικού προβλήματος. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ 
πολύ!

J.J. Coulton: Συζητήσαμε για τον Παρθενώνα πολύ, αλλά σήμερα μάθαμε ότι έχει 
άλλου είδους προβλήματα με τα αρχαϊκά θραύσματα που βρέθηκαν και τα οποία σώ-
ζουν πολύ σημαντικές πληροφορίες. Τέθηκε το ερώτημα τι θα κάνουμε με αυτά; Πώς 
θα τα εκθέσουμε; Πώς θα διατηρήσουμε όλα αυτά τα αρκετά μικρά και δύσκολα κομ-
μάτια, που παρέχουν πολλές σημαντικές πληροφορίες; Έχει κανείς να πει τίποτα αν ο 
χώρος στο παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως επαρκεί για να γίνει μια έκθεση αυτών των 
υλικών ή τι έχουμε υπ’ όψιν μας να γίνει; 

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κα Β. Ελευθερίου.
Β. Ελευθερίου: Νομίζω ότι το θέμα του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως δεν είναι 

ένα θέμα που μπορούμε εμείς ως ΕΣΜΑ και ως ΥΣΜΑ να θέσουμε − βέβαια θα συ-
μπληρώσει και ο κύριος Πρόεδρος − γιατί η χρήση του αφορά κυρίως την Α΄ ΕΠΚΑ. 
Η Επιτροπή αποφαίνεται για τα μνημεία και τις επεμβάσεις. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Τα πώρινα ανήκουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.
Β. Ελευθερίου: Τα πώρινα, ναι. Για τα πώρινα τι εναλλακτικές προτάσεις υπάρχουν…
J.J. Coulton: Είναι νωρίς.
Β. Ελευθερίου: Είναι ακόμα νωρίς.
Χ. Μπούρας: Εάν μου επιτρέπετε, αν επιτευχθεί η απόκτηση κάποιων σημαντι-

κών αρχιτεκτονικών μελών αναγνωρίσιμων και εκθέσιμων, μερικά πράγματα, όπως 
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έχω συνεννοηθεί με τον Καθηγητή Δ. Παντερμαλή, μπορούν να μεταφερθούν στο νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης, κοντά στα αετώματα. Τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν, βεβαί-
ως, σε κάποια αποθήκη, η οποία θα είναι αποθήκη-έκθεση, δηλαδή θα μπορεί κανείς 
να τα μελετήσει εκεί. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Τώρα, για το παλαιό Μουσείο Ακρο-
πόλεως, καλύτερα να μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Η ΕΣΜΑ έχει αποφασίσει να 
διατηρηθεί, με τον όρο να έχει αρχαιολογική χρήση.

Μ. Κορρές: Επειδή γίνεται συζήτηση για τα πώρινα αρχιτεκτονικά θραύσματα, 
ήθελα μόνο να συγχαρώ την κα Ε. Σιουμπάρα γι’ αυτή την πληρέστατη έρευνά της, η 
οποία προωθεί κατά πολύ τη γνώση της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής της Ακρόπολης. Επί 
τη ευκαιρία, να προσθέσω ένα σχόλιο: εάν στην Ακρόπολη δεν υπήρχε τίποτα από τον 
Παρθενώνα, αν δεν είχε χτιστεί ποτέ ο Παρθενών ή αν δεν υπήρχε το Ερέχθειο, τίποτα 
από τα κλασικά, και πάλι η Ακρόπολη θα ήταν το πρώτο τη τάξει ιερό της αρχαιότητος 
μόνο και μόνο για το πλήθος των αρχαϊκών μνημείων της. 

Είναι δύο μεγάλοι δωρικοί ναοί από τον 6ο αιώνα μαζί, από τους οποίους σώζονται 
όλα τα επιστύλια, πάμπολλοι κίονες, δεκάδες κιονόκρανα − αυτό δεν το έχετε πουθενά 
αλλού στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πουθενά αρχαϊκούς ναούς με τέτοια διατήρηση, σε 
τέτοιο πλήθος, με τα χρώματα, με τα γλυπτά και λοιπά, συν τα άλλα ήσσονα αρχαϊκά 
μνημεία που είναι πέντε-έξι ακόμη. Άρα, και μόνο με αυτά η Ακρόπολη θα ξεπερνούσε 
όλα τα άλλα ιερά. Επειδή όμως έχει τα κλασικά μνημεία, η απόλυτη αξία των αρχαϊκών 
πέρασε σχεδόν αναξιοποίητη, επισκιαζόμενη από εκείνη των κλασικών. Και έτσι μόνον 
εξηγείται ότι απέμειναν στο ύπαιθρο τα τεμάχια, τα θραύσματα που μελέτησε πρώτος 
ο Th. Wiegand. Τώρα είναι πολύ σπουδαίο το έργο που έγινε, χάθηκε φυσικά χρόνος, 
αλλά με αυτή την έρευνα που μας παρουσίασε η κα Ε. Σιουμπάρα δεν θα χαθεί άλλος 
χρόνος και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. 

Β. Λαμπρινουδάκης: Παρακαλώ, κα Μιλτιάδου.
Α. Μιλτιάδου: Με αυτή την ευκαιρία, ήθελα να μιλήσω σχετικά με το θέμα των 

ερευνών που έγιναν από τον Τομέα Συντήρησης της Ακρόπολης πώς θα μπορέσουν να 
συγκολληθούν αυτά τα κομμάτια. Είδαμε μια πολύ ωραία δουλειά και θα πρέπει να 
αναφερθούμε σε αυτό. Αυτό το υλικό είναι μεν ακτίτης λίθος αλλά, επειδή υπάρχει μια 
ποικιλία σε αυτό, ίσως θα χρειαστεί οι συνάδελφοι να συνεχίσουν τις έρευνές τους για 
να το προσεγγίσουν ακόμη κατά το δυνατόν καλύτερα. Επίσης, ήταν πάρα πολύ ωραία 
η παρουσίαση που έγινε για το θέμα των χρωμάτων και όλου αυτού του διακόσμου και 
ελπίζω ότι στα πλαίσια της μελλοντικής δουλειάς το έργο αυτό θα ενισχυθεί. Προσω-
πικά εντυπωσιάστηκα με το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτόν τον διάκοσμο με 
τις νέες μη καταστρεπτικές τεχνικές. Κάτι που έθεσε και η κα Π. Παπακωνσταντίνου 
είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα επόμενο βήμα: Πώς, άραγε, θα μπορέσουμε να 
προστατέψουμε τον διάκοσμο in situ; Νομίζω ότι σε αυτό τον τομέα δεν έχετε ακόμα 
επεκταθεί, θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να στραφείτε και σε αυτό το θέμα, γιατί είναι 
εντυπωσιακό. Τουλάχιστον να τον συντηρήσουμε για τις επόμενες γενεές, τηρώντας 
μία από τις βασικές αρχές που έχουμε υποχρέωση ως αναστηλωτές.

Β. Λαμπρινουδάκης: Υπάρχει άλλη παρέμβαση; Παρακαλώ;
Δ. Εγγλέζος: Μερικές σκέψεις για το περιμετρικό τείχος, με αφορμή και την εξαι-

ρετική παρουσίαση του Καθηγητή Μ. Κορρέ. Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε 
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αναλυτική προσέγγιση από πλευράς πολιτικού μηχανικού για το τείχος της Ακρόπολης 
σαφώς θα έχει ως θεμέλιο λίθο τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της δομής του τείχους, σύμ-
φωνα με τη μελέτη του Καθηγητή Μ. Κορρέ. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι 
το περιμετρικό τείχος είναι ένα μνημείο εν ενεργεία, δεν είναι απλώς ένα μνημείο προς 
θέαση. Είναι ένας τοίχος αντιστήριξης σε πλήρη λειτουργία και οποιοδήποτε ζήτημα 
ασφάλειας δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο το μνημείο, αλλά ενδεχομένως και τους επισκέ-
πτες και τους εργαζομένους είτε πάνω στο επίπεδο της Ακρόπολης είτε από κάτω. 

Τώρα, όσον αφορά τις δράσεις, από αυτές που παρουσιάστηκαν θα έλεγα ότι ση-
μαντικότερη είναι η σεισμική δράση και δευτερευόντως η δράση των υδάτων. Αν μου 
επιτρέπετε να κάνω μια αναλογία, θα έλεγα ότι στη μία περίπτωση έχουμε ακαριαίο 
θάνατο, ενώ στην άλλη έναν αργό θάνατο. Ήταν πολύ εύγλωττο το παράδειγμα της 
αστοχίας που έδειξε ο Καθηγητής Μ. Κορρές με την κατάρρευση τμήματος του ανα-
τολικού τείχους και τις μεγάλες δομικές βλάβες στο νότιο τείχος. Εδώ, θα ήθελα να 
προσθέσω ότι σε σεισμό οφείλεται και η κατάρρευση των γείσων στο βόρειο τμήμα του 
τείχους. Επίσης, υπολογιστικά προβλέπεται η μετακίνηση που έχει μετρήσει ο Καθη-
γητής Μ. Κορρές, δηλαδή το 1 μ. οριζόντια μετακίνηση στη στέψη στην περιοχή του 
Παρθενώνα, με βάση σεισμικές αναλύσεις με δεδομένα συμβατά με τα σεισμολογικά 
δεδομένα της Ακρόπολης. 

Όσον αφορά την επίχωση, θα συμφωνήσω κατ’ αρχάς ότι τα τελευταία 120 χρόνια 
έχει πράγματι αλλάξει η διακίνηση των υδάτων. Ένα άλλο σημείο όμως που είναι πολύ 
σημαντικό, είναι ότι με την επανεπίχωση που έγινε μετά τη Μεγάλη ανασκαφή κατά 
πάσα πιθανότητα η συμπύκνωση δεν έχει γίνει με την ίδια αρχική επιμέλεια και με τον 
ίδιο τρόπο. Πιθανότατα έχουμε μια πολύ πιο χαλαρή συμπύκνωση και αυτό σημαίνει 
πολύ πιο ισχυρές ωθήσεις σε στατικές συνθήκες και πολύ περισσότερο σε σεισμικές. 

Επίσης, όσον αφορά τον αρχαίο σχεδιασμό του τείχους, από υπολογιστικές ανα-
λύσεις που έχω κάνει σε αυτό το θέμα προκύπτει ότι ο αρχαίος σχεδιασμός όσον αφο-
ρά τις γεωστατικές συνθήκες είναι επαρκής, ακόμα και με αυξημένες απαιτήσεις των 
σύγχρονων κανονισμών. Οριακά επαρκής, θα έλεγα, στο βόρειο τείχος και απόλυτα 
επαρκής στο νότιο. Η εξωτερική επένδυση είναι σαφές ότι βοηθά την αντιστήριξη του 
τείχους αλλά, από την άλλη μεριά, δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τη στράγγιση. Παρότι 
υπάρχουν σποραδικές οπές στην εξωτερική όψη, είναι σαφές ότι υπάρχουν ζητήματα 
στράγγισης. 

Επίσης, ένα σχόλιο για τη λύση στερέωσης με αγκύρια: προφανέστατα, τα αγκύρια 
επιτρέπουν αύξηση της εξωτερικής ευστάθειας του τείχους, δηλαδή αύξηση της αντί-
στασης σε ολίσθηση και ανατροπή. Εντούτοις, θέτουν άλλα ζητήματα στατικής φύσε-
ως, όσον αφορά την εσωτερική δομή του τείχους. Δηλαδή, έχουμε τοπικές περιοχές με 
πολύ αυξημένη ένταση επί δομικών στοιχείων, όπως οι πώρινοι λίθοι του τείχους που 
είναι ιδιαίτερα καταπονημένοι από τη φθορά και τη γήρανση του χρόνου. Ένα άλλο 
θέμα που θέτουν τα αγκύρια που δημιουργούν δεσμεύσεις μετακίνησης, είναι η αυξη-
μένη σεισμική ώθηση που προκαλούν, σε αντίθεση με την ανακούφιση που δημιουργεί 
ένας τοίχος που μπορεί να μετακινηθεί − και αυτό, βέβαια, είναι κοινός τόπος σε 
όλους τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διερευνηθούν 
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και άλλες λύσεις, παθητική ενίσχυση θα την έλεγα, δηλαδή λύσεις που μειώνουν τη 
δράση επί του τείχους και δεν οδηγούν τόσο στην ενίσχυση της δομής.

Όσον αφορά τώρα τον σχεδιασμό μέτρων, είναι σαφές ότι πρέπει να στηρίζεται σε 
αξιόπιστα δεδομένα. Μιλάω κυρίως για γεωτεχνικά, δομικά και σεισμολογικά δεδομέ-
να. Ακούστηκε ότι οι κατακόρυφες διατρήσεις δεν επιτρέπονται. Πάντως, με κάποιο 
τρόπο, με φρέατα, με άλλες μεθόδους μη καταστροφικές θα πρέπει να αντληθούν γεω-
τεχνικά στοιχεία για να μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε σχεδιασμός επέμβασης επί του 
τείχους. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη προσομοίωση για τις αναλύ-
σεις, η οποία να λαμβάνει υπ’ όψιν τη διακριτή δομή του τείχους. Σας ευχαριστώ!

Β. Λαμπρινουδάκης: Υπάρχει άλλη παρέμβαση;
Μ. Κορρές: Ένα σχόλιο.
Β. Λαμπρινουδάκης: Ναι, κ. Μ. Κορρέ.
Μ. Κορρές: Σχετικά με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου κ. Δ. Εγγλέζου, ήθελα 

να πω ότι ήταν η πιο σύντομη και ταυτοχρόνως περιεκτική αναφορά στα θέματα του 
τείχους και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

Β. Λαμπρινουδάκης: Κα Ν. Βαλάκου.
Ν. Βαλάκου: Κατ’ αρχάς, ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικα-

νοποίησή μου γι’ αυτά τα οποία ακούστηκαν και συζητήθηκαν τις δύο αυτές μέρες στο 
συνέδριο. Από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον, πιστεύω ότι μέσα από την παρουσία-
ση των έργων − έτσι όπως αναγκαστικά έγινε σύντομα και περιεκτικά από όλους τους 
ομιλητές τόσο χθες, που παρουσιάστηκε συνολικά τι έχει γίνει στα έργα, όσο και σή-
μερα, που ήταν πιο εξειδικευμένες οι ανακοινώσεις − νομίζω ότι έχουμε ένα τεράστιο 
κέρδος, κέρδος επιστημονικό, όπως ειπώθηκε ήδη και από προηγούμενους ομιλητές. 
Όπως, επίσης, πιστεύω πως φαίνεται και αποδεικνύεται ότι μέσα από την προσπάθεια 
που γίνεται εδώ, τη συνολική, κυρίως από τους αναστηλωτές και όλους τους άλλους 
επιστήμονες που συνεργάζονται καθώς και τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στον 
Βράχο, μερικές φορές κερδίζονται και πρωτοποριακές λύσεις και επιτεύγματα, που 
συλλαμβάνονται ή εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε επιμέρους προβλήματα. 

Συμφωνώ απολύτως ότι, όπως είπε και η κα Γενική Διευθύντρια πριν και η Διευ-
θύντρια της ΥΣΜΑ, καθώς και οι περισσότεροι ίσως εδώ, υποχρεωτικά και αναγκαστι-
κά κινούμεθα μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο ενός προγράμματος, το οποίο σχε-
διάζεται με όρους οικονομικούς, χρονικούς και πολλούς άλλους. Πρέπει, δηλαδή, να 
εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε, μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών προ-
γραμμάτων και τις μελέτες να εκπονήσουμε και τα έργα να υλοποιήσουμε. Άρα, πρέπει 
να προσαρμοζόμαστε σε αυτό, όμως τίποτα δεν μας εμποδίζει όταν έχουμε το δυναμικό 
να προχωράμε σε μελέτες, ώστε να υπάρχει μια παρακαταθήκη για την επόμενη ή τη 
μεθεπόμενη περίοδο. Υπάρχει ο στόχος της επόμενης προγραμματικής περιόδου, όπως 
όλοι γνωρίζουμε, μέχρι το ’20. Αναφέρθηκε ειδικά αυτό και νομίζω ότι μέσα στα όρια 
της επόμενης προγραμματικής είναι μάλλον επιτακτική ανάγκη να γίνουν ιεραρχήσεις. 
Να ορίσουμε, δηλαδή, για τον κάθε τομέα του αναστηλωτικού έργου των μνημείων της 
Ακρόπολης πώς πρέπει και τι ακριβώς πρέπει να στοχεύσουμε να κάνουμε. Από εκεί 
και ύστερα, μελετητικά, να αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα αλλά για το μέλλον, για 
ένα άλλο πρόγραμμα. 
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Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό και σε αυτό το πλαίσιο είναι 
που μπορούμε να έχουμε το master plan που ανέφερε και ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
Π. Κουφόπουλος, και καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό τώρα και 
άλλα πράγματα σε επόμενη φάση. Αυτό, νομίζω, είναι το πιο βασικό. Δεν θέλω να 
υπεισέλθω σε άλλα θέματα – τα αναστηλωτικά, τα οποία τέθηκαν, και τις αρχές της 
αναστήλωσης που συζητήθηκαν από ειδικότερους από εμένα. Πιστεύω, όμως, ότι στην 
προσπάθεια που γίνεται και έτσι όπως γίνεται από όλους, όσοι συμμετέχουν στο έργο 
αυτό, προκύπτει τελικά η βέλτιστη λύση. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω αποκομίσει. 
Ευχαριστώ!

Β. Λαμπρινουδάκης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κα Ν. Βαλάκου έκανε μια 
πάρα πολύ καλή εκτίμηση του συνεδρίου σήμερα. Η συζήτηση που έγινε αυτές τις 
δυόμιση ώρες ήταν και ουσιαστική και εποικοδομητική. Αποτελεί μια πρώτη ζύμωση 
για τον προβληματισμό που θα απασχολήσει τους συναδέλφους οι οποίοι θα μας απα-
ντήσουν γραπτώς για τα θέματα που έχουν τεθεί. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της 
συνεδρίασης της αποψινής και του Συνεδρίου, και θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο της 
ΕΣΜΑ, τον Καθηγητή Χ. Μπούρα, να πει δυο τελευταία λόγια. 

Χ. Μπούρας: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής 
της Συναντήσεως. Νομίζω ότι όλα πήγαν πολύ καλά, βάσει του προγράμματος. Πα-
ρουσιάστηκαν όλα όσα ήθελαν η Επιτροπή και τα τεχνικά γραφεία της Ακρόπολης να 
παρουσιάσουν. Νομίζω ότι η έκθεση στη διπλανή αίθουσα κατατοπίζει τους πάντες με 
λεπτομέρειες. Όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα τα ανεβάσουμε στο διαδίκτυο, ούτως ώστε 
να μπορέσετε να τα συμβουλευθείτε σε περίπτωση που θελήσετε να απαντήσετε στο 
ερωτηματολόγιο. 

Τελικά, νομίζω ότι η συζήτηση απόψε, αν και λειψή – εγώ θα περίμενα να μιλή-
σουμε άλλες δύο-τρεις ώρες – ήταν πολύ καλή και πολύ εποικοδομητική. Δεν πρέπει 
να κολλάμε στις λεπτομέρειες, πρέπει να δούμε τα πράγματα γενικά. Θέλω να πω στον 
Αναπληρωτή Καθηγητή Π. Κουφόπουλο, που μας λέει πως θίγει θέματα στρατηγικής, 
ότι δυστυχώς, όπως έχουν τα πράγματα με τις χρηματοδοτήσεις, τα προγράμματα και 
το προσωπικό, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους μεγάλες, μακροχρόνιες προ-
βλέψεις. Μοιραίως, αγόμεθα σε συνεχείς προσεγγίσεις ορισμένων θεμάτων. Πάντως, 
φάνηκε, νομίζω, από τα τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα ότι μέχρι την επόμενη 
Συνάντηση, η οποία ελπίζουμε να γίνει σε μερικά χρόνια, υπάρχει δυνατότητα να δου-
λέψουμε εποικοδομητικά, ώστε να παρουσιάσουμε τα έργα σε πολύ καλύτερη κατά-
σταση. Υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν εθίγησαν. Υπάρχουν θέματα οικονομικά και 
θέματα προσωπικού, εν γένει διαχειρίσεως των ίδιων των έργων. Έχω τον φόβο ότι τα 
οικονομικά δεν θα βελτιωθούν στα επόμενα χρόνια. Έχω δηλαδή  τον φόβο ότι αυτά 
τα ζητήματα, που με τόση ευκολία τα προγραμματίζουμε και τα συζητούμε αυτή τη 
στιγμή, με δυσκολία θα πραγματωθούν. Μακάρι να κάνω λάθος. Εύχομαι να μην κάνω 
καλή πρόβλεψη. Εν πάση περιπτώσει, σκεφθείτε το και αυτό:  Υπάρχει το ενδεχόμενο 
όλα ξαφνικά να καταρρεύσουν, και τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. 

Όπως και να έχει το θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι προσήλθατε 
εδώ ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή μας. Να ευχαριστήσω όλους, ιδιαιτέρως τα 
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μέλη των τεχνικών γραφείων και τις δύο διευθύντριες, τέως και νυν, για τις εξαιρετικές 
παρουσιάσεις τις οποίες έκαναν. Να ευχαριστήσω, επαναλαμβάνω, εσάς που ήρθατε 
να μας ακούσετε και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσετε με το ερωτηματολόγιο, ούτως 
ώστε σε μια αντίληψη συλλογικής και δημοκρατικής αποφάσεως να διαμορφώσουμε 
γνώμες, τις οποίες θα περάσουμε από τα συλλογικά όργανα. Στο τέλος, ας καταλήξουν 
αυτά στις πιο σωστές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ, και πάλι, πάρα πολύ!

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Α1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί MSc - Α. ΒΡΟΥΒΑ Πολιτικός Μηχανικός MSc

Η δυτική πλευρά διατηρεί την αυθεντικότητα της αρχαίας κατασκευής ωστόσο παρου-
σιάζει προβλήματα, οφειλόμενα σε φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Η αναστήλωση της 
περιόδου 1898- 1902, υπό τον Ν. Μπαλάνο, περιλάμβανε αποσυναρμολογήσεις λίθων 
του θριγκού [3], κυρίως στις γωνίες, περιορισμένες συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο [4] 
και πολυάριθμες συρραφές - ενισχύσεις με εξωτερικούς σιδηρούς συνδέσμους [5-8]. Η 
διάβρωση αυτών προκάλεσε επιπρόσθετες εκτεταμένες ρηγματώσεις και θραύσεις [10, 
12]. Η μελέτη του καθ. Μ. Κορρέ (1983) επανεξετάστηκε το 2008 με νέες μετρήσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες καταγράφηκαν παραμορφώσεις που υποδεικνύουν εξώθηση 
των γωνιών (οριζόντια καμπυλότητα βέλους 7εκ. στο ύψος των επιστυλίων και 12εκ. 
στο ύψος των οριζοντίων γείσων) και διανοίξεις αρμών, οι οποίες αθροιστικά επιμήκυ-
ναν την πρόσοψη στο ύψος των επιστυλίων έως και 6 εκ. (σε μήκος 31μ.) Παράλληλα 
παρατηρήθηκε ενεργοποίηση παλαιότερων ρηγμάτων σε λίθους των επιστυλίων [7]. 
Ρήγμα εύρους 1 εκ. προκλήθηκε, μετά τους σεισμούς του 1981 και 1999, στον εξω-
τερικό λίθο του νότιου επιστυλίου στην ΝΔ γωνία [11]. Στους κίονες, τα προβλήμα-
τα εντοπίζονται κυρίως στην σημαντική απώλεια μάζας που παρουσιάζουν ορισμένοι 
σπόνδυλοι [13], σε διαμπερή ρήγματα σπονδύλων ενώ στο σύνολο των κιονοκράνων 
παρατηρούνται θραύσεις εξαιτίας των αρχαίων γόμφων των επιστυλίων.
Στόχος της επέμβασης δεν είναι η αποκατάσταση του συνόλου των βλαβών αλλά η 
αποκατάσταση των θραυσμένων μελών, κυρίως επιστυλίων και κιονοκράνων, και των 
συνδέσεων τους καθώς και η άρση μέρους των παραμορφώσεων, με τις ελάχιστες 
επεμβάσεις. 
Όλες οι εργασίες στη δυτική πλευρά επιμερίστηκαν σε 8 υποπρογράμματα [9]. Άμεσης 
προτεραιότητας θεωρήθηκαν τα προγράμματα των δύο γωνιών του μνημείου, όπου 
κρίθηκε αναγκαία, για σωστικούς λόγους, η αποσυναρμολόγηση των λίθων έως και 
την στάθμη των επιστυλίων [1-2]. Με την αποσυναρμολόγηση των γωνιών καθίστα-
ται εφικτή η δομική αποκατάσταση των ρηγματωμένων και μετακινημένων επιστυλίων 
(συγκόλληση με εσωτερικό οπλισμό), η φέρουσα ικανότητα των οποίων είναι κρίσιμη 
για την ευστάθεια της κατασκευής. Η ευστάθεια ενισχύεται και με την άρση της εξώ-
θησης των γωνιών, η οποία μετά την επανατοποθέτηση των λίθων επιτυγχάνεται σε 
ποσοστό περίπου 50%.
Τα υπόλοιπα προγράμματα θα υλοποιηθούν μελλοντικά μετά την εκπόνηση των επί 
μέρους μελετών.
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Α1. RESTORATION STUDY Of THE WEST SIDE Of THE 
PARTHENON

V. ELEFTHERIOU, V. MANIDAKI Αrchitects MSc - A. VROUVA Civil Engineer MSc

The west side retains the authenticity of the ancient structure but nonetheless presents 
problems which are owing to natural and human causes. The restoration of the period 
1898-1902, by N. Balanos, included the dismantling of architectural members of the 
entablature [3], especially in the corners, limited use of new marble supplements 
[4], and numerous connections reinforcements with external iron clamps [5-8]. The 
corrosion of these clamps caused additional, extensive cracks and fractures [10, 12]. 
The study by Professor M. Korres (1983) was re-examined in 2008 based on new 
measurements according to which there were deformations recorded, which indicate 
extrusion of the corners (horizontal curvature -deviation of 6,3cm at the level of the 
architraves and 12,6 cm at the level of the cornice blocks) and opening of joints, which 
cumulatively lengthen the front at the level of the architraves up to 6cm (31m in 
length). At the same time, it has been observed that earlier cracks on blocks of the 
architraves have been activated [7]. After the earthquakes of 1981 and 1999, a crack of 
1cm width appeared on the external stone block of the southern architrave on the SW 
corner [11]. Problems identified on the columns mostly pertain to the significant loss 
of mass detected in certain column drums [13], to side-to-side cracks on other column 
drums, while in all column capitals there are fractures which are owing to the ancient 
dowels of the architraves. 
The aim of the intervention is not to repair all the damage but to restore the fractured 
members, particularly architraves and column capitals, and their connections, as well 
as to eliminate part of the deformation with minimum intervention.
All the work on the west side was divided into 8 subprojects [9]. The programmes for 
the two corners of the monument were of immediate priority, whereby the dismantling 
of the architectural members up to the level of the architraves was deemed necessary in 
order to salvage the monument [1-2]. The dismantling of the corners makes possible 
the structural restoration of fractured and shifted architraves (joining by means of 
internal reinforcement), the bearing capacity of which is critical to the stability of the 
structure. After the resetting of the blocks the extrusion of the corners is expected to 
be approximately 50% restored. Stability is also enhanced through the elimination of 
this deformation.
The remaining programmes will be implemented in the future, after further studies 
are carried out.
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Α2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Λ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ Aρχιτέκτων Mηχανικός MA, Aρχαιολόγος - Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτικός 
Μηχανικός

Ο δυτικός τοίχος του σηκού του Παρθενώνα αποτελεί το δυτικό άκρο του κτηρίου 
εντός της περίστασης και ως θυραίος τοίχος του Οπισθοδόμου εμπεριέχει την πρόσβα-
ση στο δυτικό διαμέρισμα, τον αρχικά επονομαζόμενο Παρθενώνα. Ο θυραίος τοίχος 
του Οπισθοδόμου, αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο κατά χώραν τμήμα του σηκού.
Προβλήματα προερχόμενα από την αναστήλωση του δυτικού υπερθύρου από τον Νι-
κόλαο Μπαλάνο το 1926, έκαναν αναγκαία μια νέα επέμβαση στην περιοχή αυτή. Συνε-
χείς αντιπαραθέσεις ως προς τα υλικά και την αισθητική του μπαλάνειου τσιμεντένιου 
υπερθύρου οδήγησαν στην απόφαση για αντικατάσταση του. Αυτή η αντικατάσταση 
αποτελεί το 10ο από τα 12 προγράμματα αναστήλωσης του Παρθενώνα, τα οποία πρό-
τειναν ο Μανόλης Κορρές και ο Χαράλαμπος Μπούρας το 1983. Η νέα πρόταση για 
το υπέρθυρο του δυτικού τοίχου ακολουθεί την αποδεκτή μέθοδο συνδυασμού νέων 
συμπληρώσεων από μάρμαρο με τα αρχαία θραύσματα με τη χρήση συστήματος εσω-
τερικών οπλισμών τιτανίου.
Η κύρια επιχείρηση έγκειται στην αποξήλωση 19 λιθοπλίνθων του ανώτερου τμήμα-
τος του δυτικού τοίχου, όπως και κάποιων από τους σταθμούς της θύρας. Το υπάρχον 
τσιμεντένιο υπέρθυρο θα τεμαχιστεί επιτόπου σε τμήματα, έτσι ώστε να απομακρυνθεί 
με ασφάλεια. Η δυτικότερη πλινθίδα του αρχαίου υπερθύρου, η οποία παραμένει κατά 
χώραν, είχε ενσωματωθεί μέσα στο τσιμεντένιο υπέρθυρο. Μετά την απομάκρυνση του 
τσιμεντένιου τμήματος, η πλινθίδα θα αποξηλωθεί για να αποκατασταθεί στατικά πριν 
την εκ νέου ανατοποθέτηση της.
Τα θραύσματα των δύο εσωτερικών πλινθίδων του υπερθύρου θα συνενωθούν με την 
παρεμβολή νέων συμπληρώσεων από μάρμαρο και οπλισμούς τιτανίου. Νέες συμπλη-
ρώσεις από μάρμαρο θα τοποθετηθούν στην 20η εσωτερική στρώση του τοίχου. Έτσι 
θα δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τοποθέτηση τριών λιθοπλίνθων της 
υπερκείμενης 21ης στρώσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και ταυτίστηκαν από τον Μ. 
Κορρέ το 1994. Προτείνεται η συντήρηση της επιφάνειας του τοίχου και από τις δύο 
του πλευρές, ενώ μικρές επεμβάσεις προτείνονται στα κατώτερα σημεία του. Το προ-
τεινόμενο πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια.
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Α2. RESTORATION STUDY Of THE WEST WAll Of THE CEllA 
Of THE PARTHENON

L. LAMBRINOU Αrchitect MA, Αrchaeologist - V. PAPAVASILEIOU Civil Engineer

The west wall of the Cella of the Parthenon consists of the western limit of the 
building, inside the peristasis, which contains the doorway into the Opisthodomos. 
The west wall of the Opisthodomos represents the best preserved part of the Cella. 
Problems arising from the restoration of the west wall by Nikolaos Balanos, in 
the early 20th century, have made necessary a new restoration project. Continued 
opposition to the material and the aesthetics of Balanos’ concrete lintel led to calls for 
its replacement in the 1980’s. This replacement became the 10th of the 12 projects 
proposed for the Parthenon in 1983 by Manolis Korres and Charalambos Bouras. The 
new proposal for the lintel in the Parthenon’s west wall follows the long-accepted 
method of combining new marble additions with original fragments using a system of 
internal titanium rods.
The main operation consists of dismantling 19 blocks from the wall’s upper structure, 
as well as some of the blocks at the sides of the doorway. The existing concrete 
lintel will be cut into sections, so as to be removed safely. The original westernmost 
block of the lintel, which still remains in situ, was incorporated by Balanos into the 
replacement cement lintel. The surfaces of this original member will be cleaned, then 
the block taken down for structural repair. 
The fragments of the two internal ancient beams of the lintel will be joined together 
through new marble additions and titanium reinforcements. New marble additions 
will be installed in the 20th course of the west wall’s internal area. These will serve 
as a solid bedding for three original blocks, identified by Korres in 1994, which will 
now be positioned above in the 21st course. Surface conservation of both faces of the 
west wall are proposed, along with limited interventions in lower parts of the wall. 
The proposed project has a timetable of two years.
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Α3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΔ ΓωΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤωΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙωΝ

Δρ. Κ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Aρχιτέκτων Mηχανικός - Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός 

Η επέμβαση στη ΒΔ γωνία των Προπυλαίων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δο-
μικών προβλημάτων της περιοχής αυτής του μνημείου που περιλαμβάνουν θραύσεις, 
μετατοπίσεις και διαρρήξεις των αρχιτεκτονικών μελών [1-4]. Επιπλέον, η επέμβαση 
παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν στον βόρειο τοίχο και στη κιονοστοιχία της δυτι-
κής πρόσοψης του Κεντρικού Κτηρίου του μνημείου, αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη των 
οποίων αναγνωρίσθηκε η αρχική θέση.
Το κιονόκρανο του ΒΔ κίονα παρουσιάζει σοβαρά δομικά προβλήματα τα οποία θέτουν 
σε κίνδυνο την ευστάθεια του συνόλου της ΒΔ γωνίας του Κεντρικού Κτηρίου [1-3]. 
Ο όγκος του μαρμάρου από τον οποίο είχε κατασκευασθεί το κιονόκρανο παρουσίαζε 
εγγενές ελάττωμα (γεωλογικό κομμό) το οποίο αντιμετωπίσθηκε κατά την ανέγερση 
των Προπυλαίων με την ενίσχυσή του με τρείς μολυβδοχοημένους σιδερένιους συν-
δέσμους που τοποθετήθηκαν στην άνω έδρα του άβακα. Από αυτούς στη θέση τους 
βρίσκονται οι δύο, ο μεσαίος και ο βόρειος. Ο βόρειος σύνδεσμος, έχει οξειδωθεί και 
διογκωθεί με αποτέλεσμα την διάρρηξη του μαρμάρου και την αποκόλληση θραύσμα-
τος από την ΒΑ γωνία του κιονοκράνου [3]. Δομικές βλάβες παρουσιάζουν επίσης ο 
εξωτερικός λίθος και το αντίθημα του επιστυλίου της βόρειας πρόσοψης καθώς και τα 
μέλη της ζωφόρου [4].
Η μελέτη της επέμβασης προτείνει την αποσυναρμολόγηση έντεκα συνολικά αρχιτε-
κτονικών μελών από την ΒΔ γωνία των Προπυλαίων προκειμένου να γίνει δομική απο-
κατάσταση και συντήρηση της επιφάνειάς τους στο έδαφος. Κατά την ανατοποθέτηση, 
προτείνεται να ενταχθούν στο μνημείο τρεις αυθεντικοί λίθοι του δυτικού άκρου του 
βόρειου τοίχου και ένας λίθος από νέο μάρμαρο. Η επέμβαση θα ολοκληρωθεί με την 
ανατοποθέτηση, στην αρχική τους θέση, των τεσσάρων σωζόμενων σφονδύλων [5] 
της κιονοστοιχίας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων και ενός ακόμα από νέο 
μάρμαρο. Συνολικά θα αναστηλωθούν είκοσι αρχιτεκτονικά μέλη 
Η επέμβαση, εκτός από τον σωστικό της χαρακτήρα, θα διασφαλίσει την προστασία 
του αρχαίου υλικού με την ένταξή του στο μνημείο. Επίσης, θα έχει ευνοϊκά αποτελέ-
σματα στη γενικότερη στατική επάρκεια της περιοχής, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει 
την αναγνωσιμότητα της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων.
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Α3. RESTORATION STUDY Of THE NW CORNER AND THE WEST 
fAÇADE Of THE PROPYlAIA

K. KARANASOS Αrchitect Ph.D - M. IOANNIDOU Civil Engineer

The intervention on the NW corner of the Propylaia aims at the treatment of the 
structural problems of this area of the monument, which involve fractures, shifting, 
and fragmentation of the architectural members [1-4]. Furthermore, the intervention 
offers the opportunity to integrate into the north wall and the colonnade of the west 
façade of the Central Building ancient architectural members the original position of 
which has been identified.
The column capital of the NW column presents serious structural problems which 
threaten the stability of the entire northwest corner of the Central Building [1-3]. The 
block of marble from which the column capital had been constructed had an intrinsic 
defect (geological split) which had been treated during the construction of the Propylaia 
through its reinforcement with three lead sheathed iron clamps set in the upper façade 
of the abacus. Of these, two are in place, the middle and the north clamps. The north 
clamp has been oxidized and swollen, resulting in the fragmentation of the marble and 
the detachment of a fragment from the NE corner of the column capital [3]. Structural 
damage has also been detected on the outer block and the inner block (antithema) of 
the architrave of the north façade, as well as on the members of the frieze [4].
The study for the intervention proposes the dismantling of eleven architectural 
members in total from the NW corner of the Propylaia so that structural restoration 
and conservation of their surface may be performed on the ground. During resetting, 
it is proposed that three original blocks from the west end of the north wall and a 
block made of new marble be integrated in the monument. The intervention will be 
completed with the resetting of the four surviving column drums [5] of the western 
colonnade of the Propylaia to their original positions and of another drum made of 
new marble. In total, twenty architectural members will be restored.
The intervention, apart from its rescue character, will ensure the protection of the 
ancient material through its integration into the monument. Moreover, it will also 
have beneficial effects on the overall static sufficiency of the area, while, at the same 
time, it will improve the legibility of the western façade of the Propylaia.
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Β1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΑΕΤωΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ Αρχιτέκτονες Μηχανι-
κοί MSc

Το τύμπανο του αετώματος του Παρθενώνα συντίθεται από 10 Ορθοστάτες με μέγιστο 
ύψος 3.425 μ. Οι ιδιαίτερα υψηλοί κεντρικοί ορθοστάτες συνδέονταν με τον αντιθη-
ματικό τοίχο συμπληρωματικά με οκτώ ζεύγη συνδέσμων ειδικής μορφής - τους λεγό-
μενους στρεπτοσυνδέσμους και στο σύνολό τους ήταν γομφωμένοι αμφίπλευρα επάνω 
στα οριζόντια γείσα. Η τοποθέτηση τους έγινε από το μέσον προς τα άκρα.
Το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού αετώματος και των εναέτιων γλυπτών, όπως και το 
σύνολο των ορθοστατών του τυμπάνου σώζονταν ακόμη και μετά την μεγάλη ανατί-
ναξη του 1687. Η σταδιακή καταστροφή του άρχισε με τις ανεπιτυχείς ενέργειες για 
την απόσπαση των εναέτιων γλυπτών.Από σειρά σχεδίων της εποχής τεκμηριώνεται 
πως το σύνολο των ορθοστατών του τυμπάνου διατηρούνταν έως τα τέλη του 18ου αι. 
Εντοπίζεται χρονικά η πτώση των δύο ορθοστατών του νότιου τμήματος του τυμπάνου 
(ίσως κατέπεσαν σε σεισμό) στη περίοδο 1799-1802. 
Στα νεότερα χρόνια ταυτίστηκε μεγάλο μάρμαρο από τον κεντρικό ορθοστάτη της νό-
τιας πλευράς (ΔΤΥ6)το οποίο και αναστηλώθηκε από τον Ορλάνδο. Δεύτερο μεγάλο 
θραύσμα του ίδιου ορθοστάτη εντοπίστηκε από τον Μ. Κορρέ το οποίο μαζί με το προ-
ηγούμενο συμπληρώνει τον ορθοστάτη σε όλο του το ύψος. Στη εγκεκριμένη μελέτη 
προτείνεται, όπως και στο παρελθόν (μελέτη αποκατάστασης Παρθενώνα Μ.Κορρέ, 
Χ.Μπούρας 1983), η αποκατάσταση του ορθοστάτη στις αρχικές διαστάσεις του με την 
συμπλήρωση των δύο θραυσμάτων με νέο μάρμαρο.
 Για αισθητικούς αλλά και στατικούς λόγους τίθεται προς συζήτηση η ανακατασκευή 
του 7ου ορθοστάτη, του μόνου εκ του συνόλου που δεν διατηρείται. Η τεκμηρίωση 
της μορφής τους είναι πλήρης (η θέση του κατακόρυφου αρμού τεκμηριώνεται από τις 
εντορμίες στρεπτοσυνδέσμων στον αντιθηματικό τοίχο, το συνολικό του μήκος των 
ορθοστατών αθροιστικά υπολογίζεται κατ’ αναλογία με το βόρειο διατηρούμενο τμή-
μα).
Η πλήρης συμπλήρωση των ορθοστατών του δυτικού τυμπάνου εγκρίθηκε από την 
ΕΣΜΑ και το ΚΑΣ το 2008 στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού του έργου. 
Καθώς όμως προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του υποπρογράμματος απο-
κατάστασης των ορθοστατών τίθεται εκ νέου το ερώτημα της πλήρους ή μερικής συ-
μπλήρωσής τους.
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Β1. RESTORATION Of THE TYMPANUM Of THE PARTHENON 
WEST PEDIMENT

ARCHITECTURAL PROPOSALS: V. ELEFTHERIOU, V. MANIDAKI Architects MSc

The tympanum of the pediment of the Parthenon is composed of 10 orthostates with a 
maximum height of 3.425 m. The particularly tall central orthostates were connected 
to the backing wallby eight additional pairs of clamps of a special type - known as 
twisted clamps, all of which were doweled on both sides on the horizontal cornices. 
They were set from the middletowards the edges. 
The greatest part of the western pediment and pedimental sculptures, as well as all of 
the orthostates of the tympanum had survived even after the great explosion of 1687. 
The gradual destruction began with the unsuccessful efforts towards the removal of 
pedimental sculptures. Based on a series of drawings of the time, it has been verified 
that all the orthostates of the tympanum had been preserved until the late 18th 
century. The collapse of the two orthostates of the southern part of the tympanum 
(perhaps during an earthquake) is temporally located in the period 1799-1802. 
In later years, a large marble fragment from the central orthostate of the south side 
(ΔTY6) had been identified, and it was restored by Orlandos. Another large fragment 
of the same orthostate had been located by M. Korres and, combined with the previous 
one, they complete the orthostate in its full height. In the approved study it is proposed, 
as in the past (study for the restoration of the Parthenon by M. Korres, Ch. Bouras 
1983), to restore the orthostate to its original dimensions by supplementation of the 
two fragments with new marble. 
For aesthetic but also structural reasons, the reconstruction of the 7th orthostate, the 
only one that has not preserved, is to be discussed. The documentation of their form 
is complete (the position of the vertical joint is detected by the presence of the socket 
for the twisted clamps in the inner side of the backing wall, and the entire length of 
the orthostates is calculated by analogy with the preserved northern part).
The complete supplementation of the orthostate of the western tympanum was approved 
by the Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA) and the 
Central Archaeological Council (CAC) in 2008 in the context of the overall programming of 
the project. However, as the project involves an implementation study for the subproject of 
the restoration of the orthostates, the question of the complete or partial supplementation 
of the orthostates is posed anew.
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Β2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ 
ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Κ. ΣΚΑΡΗΣ Aρχιτέκτων Mηχανικός ΜΑ 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Α. ΒΡΟΥΒΑ Πολιτικός Μηχανικός MSc

Η παρουσίαση αφορά στις προτάσεις αποκατάστασης των 17 στρώσεων του βόρειου 
τοίχου του Παρθενώνα. Η μελέτη των λιθοπλίνθων που αποσυναρμολογήθηκαν (ανα-
στήλωση Πιττάκη 1843) και του διάσπαρτου υλικού είχε ως αποτέλεσμα την απόδοση 
252 λιθοπλίνθων στις αρχικές ή σε ομόλογες θέσεις (Κ. Ματάλα, Ν. Τογανίδης). Προϋ-
πόθεση για την αναστήλωσή τους είναι η ενσωμάτωση 109 νέων ακεραίων λιθοπλίνθων 
στις θέσεις όπου δεν έχουν αποδοθεί αρχαία μέλη.
Η ισχυρή καταστροφή από φωτιά που έχουν υποστεί οι επιφάνειες των λιθοπλίνθων 
προς το εσωτερικό του σηκού έχει απομειώσει μεγάλο μέρος της μάζας τους. Οι περι-
ορισμοί που τίθενται στο σχεδιασμό της επέμβασης από τον προκαταρκτικό στατικό 
έλεγχο είναι: α) επιλογή των λιθοπλίνθων με καμένες εσωτερικές επιφάνειες, οι οποί-
οι θα συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο έχοντας ως κριτήριο την άμεση μεταφορά των 
φορτίων του τοίχου προς τους ορθοστάτες, β) σχεδιασμός συμπληρωμάτων με τρόπο 
που να εξασφαλίζει αφενός αλληλοεπικάλυψη 2/3 στις όμορες έδρες των στρώσεων 
και αφετέρου αποτροπή κινδύνου ανατροπής των λίθων σε κάθε φάση του έργου, γ) 
ανακατασκευή του μεσότοιχου σε μήκος τουλάχιστον μισής λιθοπλίνθου του και σε 
ύψος έως τρεις στρώσεις χαμηλότερα από το προβλεπόμενο ύψος αποκατάστασης του 
βόρειου τοίχου στη θέση αυτή.
Οι παραπάνω περιορισμοί καθιστούν σαφές ότι το ποσοστό των συμπληρώσεων νέου 
μαρμάρου προς την εσωτερική παρειά του τοίχου θα είναι αναπόφευκτα μεγάλο. Έτσι, 
ο θεωρητικός προβληματισμός επικεντρώνεται ανάμεσα στην επιλογή της πλήρους 
συμπλήρωσης της εσωτερικής παρειάς του τμήματος του τοίχου που αναστηλώνεται 
[1] και στην επιλογή διατήρησης ασυμπλήρωτων ομάδων πλίνθων, όπου αυτό είναι 
εφικτό, σύμφωνα με τους περιορισμούς του προκαταρκτικού στατικού ελέγχου [2]. Η 
πρώτη επιλογή αποκαθιστά τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά περιορίζει την παρατήρηση 
του τεκμηρίου της καταστροφής των λίθων από την πυρκαγιά μόνο στο κατά χώρα 
σωζόμενο τμήμα του τοίχου. Η δεύτερη επιλογή περιορίζει τη χρήση νέου υλικού και 
διατηρεί τη μαρτυρία της πυρκαγιάς στο τμήμα που αναστηλώνεται. Ωστόσο, οι κα-
μένες επιφάνειες των λίθων θα βρίσκονται σε ισχυρή εσοχή ως προς την υπόλοιπη 
ανακατασκευασμένη επιφάνεια του τοίχου, δημιουργώντας αντιθέσεις και έντονες φω-
τοσκιάσεις.
Η ανακατασκευή τμήματος του μεσότοιχου μέχρι το ύψος της 14ης στρώσης, ως αντέ-
ρεισμα του βόρειου τοίχου, προτείνεται να γίνει κατά το μήκος των δύο πρώτων λίθων 
του ορθοστάτη. Τα τμήματα των λιθοπλίνθων που αναπόφευκτα θα εξέχουν στο νότιο 
άκρο προτείνεται να περιοριστούν, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα στατικά και αι-
σθητικά προβλήματα. Η αλλοίωση των αρχικών διαστάσεων των λιθοπλίνθων μπορεί 
να υποδηλωθεί με αδρότερη λάξευση των επιφανειών κοπής.
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Β2. RESTORATION PROPOSAlS fOR THE NORTH CEllA WAll 
Of THE PARTHENON

PRESENTATION OF ARCHITECTURAL PROPOSALS: K. SKARIS Αrchitect MA 
STRUCTURAL ISSUES: A. VROUVA  Civil Engineer MSc

This presentation covers the restoration proposals of the 17 courses of blocks of the 
north cella wall of the Parthenon. The study of the dismantled stone blocks (previously 
restored by Pittakis in 1843) together with the scattered material resulted in the 
identification of 252 stone blocks with their original or corresponding positions (K. 
Matala, N. Toganidis). The restoration of the ancient material requires the addition of 
109 new stone blocks for the positions that no original material has been identified.
The immense destruction caused by fire on the internal surfaces has resulted in 
extensive mass loss from the stone blocks. The limitations posed to the strategy of the 
intervention as indicated by the preliminary structural assessment are the following: a) 
the selection of the stone blocks with burnt internal surfaces to be supplemented with 
new material in a way that ensures the direct transfer of the loads to the orthostates, 
b) the selection of the new supplements in a way that ensures both an overlap of two 
thirds (2/3) on the bedding faces of the adjacent courses and the prevention of the 
risk of the blocks overturning in any phase of the project, c) the reconstruction of the 
partition wall to an extent at least as half of its blocks in length and up to three courses 
below the estimated level of restoration of the north wall in height, in this position.
The above constraints lead to an inevitably high percentage of new material on the 
internal surface of the wall. Thus, the theoretical arguing focuses between the solution 
of completing the internal surface for the part of the wall that will be restored [1] and the 
solution of keeping as many of the burnt stone blocks uncovered as possible according 
to the constraints set by the preliminary structural assessment [2]. The former solution 
restores the original design, yet it restricts the observation of the evidence of the fire 
solely to the in situ part of the wall. The latter limits the use of new material and retains 
the evidence of the fire on the part of the wall that will be restored. Nevertheless, the 
burnt faces of the stones will be in a considerable recess with respect to the rest of the 
reconstructed wall surface, causing contrasts and sharp shadows.
The partial reconstruction of the partition wall up to the height of the 14th course, to 
buttress the north wall, is proposed to reach the length of the first two blocks of its 
orthostate. The parts of the stone blocks that will inevitably protrude over the south 
end of the partition wall, are to be reduced, in order to avoid additional structural and 
aesthetic problems. The inconsistent reproduction of the dimensions of these stone 
blocks can be indicated by rough chiseling of the cutting surfaces.
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Β3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝωΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ 
ΔΥΤΙΚΟ ΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Κ. ΣΚΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός MA
ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Ζ. ΚΟΝΤΕΑΣ Πολιτικός Μηχανικός MSc

Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα, που είναι 
σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, θα επιτρέψει την αποκατάσταση της οροφής του δυτικού 
πτερού που εκκρεμεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του Οπισθονάου 
(2004). Οι λόγοι προστασίας των γλυπτών που οδήγησαν στην ετοιμασία των αρχιτε-
κτονικών μελών της οροφής πριν από το 1960 δεν υφίστανται πλέον, με δεδομένη την 
αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου από χυτά αντίγραφα. Το υλικό, ωστόσο, παραμέ-
νει αχρησιμοποίητο μαρτυρώντας την επιδεξιότητα μιας καταξιωμένης και ιστορικής 
πλέον γενιάς μελετητών και μαρμαροτεχνιτών.
Σύμφωνα με τον στατικό έλεγχο, η επανατοποθέτηση των δοκών, έστω και μόνο των 
αρχαίων, επιβάλλει την πάκτωση του θράνου στο διάζωμα με εισαγωγή ράβδων τι-
τανίου, έναντι της αρχαίας γόμφωσης με ιδιαίτερα μεγάλα συνδετήρια, ως την μόνη 
αποδεκτή λύση. Η επέμβαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του σεβασμού της 
στατικής αυτονομίας του κάθε αρχιτεκτονικού μέλους, επιλύει όμως μια αποδεδειγμέ-
νη αδυναμία της αρχικής δομής που προέκυψε από την αλλαγή του σχεδίου κατά την 
κατασκευή, και είναι αναστρέψιμη. Ας σημειωθεί ότι οι δοκοί της οροφής θα μείνουν 
ασύνδετες ως προς τους θράνους, σύμφωνα και με την αρχαία κατασκευή.
Η επανατοποθέτηση μόνο των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών και θραυσμάτων της 
οροφής που αποσυναρμολογήθηκαν ή ταυτίστηκαν στις αρχικές τους θέσεις, χωρίς 
προσθήκες νέου υλικού, είναι ανεπαρκής για την ευστάθειά τους [1]. Ο θεωρητικός 
προβληματισμός για την ένταξη των διαθέσιμων αρχιτεκτονικών μελών επικεντρώ-
νεται μεταξύ δύο προτάσεων [2-3]. Η πρόταση που περιγράφεται από το σχέδιο 2 
προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση των ελεύθερων δοκών και μεταδόκιων πλακών. 
Η λύση αποκαθιστά πλήρως την αρχική μορφή της εσχάρας με προσθήκη νέου υλικού 
σε ποσοστό 35%. Η πρόταση που περιγράφεται από το σχέδιο 3 προβλέπει την πλή-
ρη αποκατάσταση της οροφής με τοποθέτηση όλων των διαθέσιμων φατνωματικών 
πλακών, που είναι σε βάρος της αυθεντικότητας του μνημείου (ποσοστό νέου υλικού 
62%). Ωστόσο, πλεονεκτήματα είναι η προστασία ενός σημαντικού μέρους του μνη-
μείου από τα όμβρια και κυρίως η αναβάθμιση της διδακτικής αξίας του, καθώς απο-
καθίσταται η αρχική αντίληψη του χώρου του δυτικού πτερού και οι αρχικές συνθήκες 
θέασης της δυτικής ζωφόρου.
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Β3. RESTORATION Of THE COffERED CEIlING AT THE WEST 
PTEROMA Of THE PARTHENON

PRESENTATION OF ARCHITECTURAL PROPOSALS: K. SKARIS Architect MA
STRUCTURAL ISSUES: Z. KONTEAS Civil Engineer MSc

The completion of the restoration of the west side of the Parthenon, which is currently 
underway, will make possible the restoration of the ceiling of the west pteroma 
which has been pending since the completion of the programme of the opisthonaos 
(2004). The reasons for the protection of sculptures that led to the preparation of the 
architectural members of the ceiling before 1960 are no longer an issue, given the 
replacement of the west frieze by cast copies. The material, however, remains unused, 
attesting to the skill of an acclaimed and, by now, historic generation of scholars and 
of marble craftsmen.
According to the structural inspection, the resetting of the beams, at least of the 
ancient ones, necessitates the anchoring of the crown (thranos) to the inner frieze 
blocks by means of inserting titanium bars as the only acceptable solution instead 
of making a connection with oversized dowels according to the ancient technic. This 
intervention contrasts with the principle of respect to the structural autonomy of each 
architectural member, but amends a proven weakness of the original structure which 
resulted from a change in the design made during construction and it is reversible. It 
should be noted that the beams of the overlying ceiling will remain unconnected to 
the crown (thranos), as they also were in the ancient structure.
The resetting of the ancient architectural members and fragments of the ceiling which 
were dismantled or have been identified among the scattered material, without any 
additions of new material, is inadequate for their stability [1]. The theoretical arguing 
regarding the addition of the prepared architectural members focuses between two 
proposals [2-3]. The proposal illustrated in plate 2 suggests the completion of all 
beams and inter-beam slabs. This proposal restores the original form of the grid by 
adding 35% of new material. The proposal illustrated in plate 3 suggests the complete 
restoration of the ceiling, involving the setting of all available coffered panels, which is 
detrimental for the authenticity of the monument (percentage of new material 62%). 
However, advantages of this proposal are the protection of an important part of the 
monument from rainwater and mainly the upgrade of its didactic value, as the original 
spatial perception of the western pteroma and the initial viewing conditions of the 
west frieze are restored.
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Ο ναός της Αθηνάς Νίκης από ΒΑ. (Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2010).

Η μεταλλική εσχάρα πάνω στην οποία εδράστηκε 
ο ναός της Αθηνάς Νίκης, η οποία αντικατέστησε 
το σύστημα έδρασης της αναστήλωσης 1939-1940 
(Φωτ.: Δ. Μιχαλοπούλου, 2004).
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Γ1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤωΝ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙωΝ

Δρ. Τ. ΤΑΝΟΥΛΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολι-
τικοί Μηχανικοί 

H νότια πτέρυγα των Προπυλαίων διατήρησε το σύνολο του υλικού της έως τον 15ο 
αι., με την εξαίρεση των οροφών και της στέγης. Τον 15ο αιώνα, τα τρία υποστυλώματα 
του δυτικού άκρου, τα αντίστοιχα τμήματα του θριγκού και το σύνολο των γείσων απο-
ξηλώθηκαν και εντάχθηκαν στον πύργο που οικοδομήθηκε από τους Acciauoli επάνω 
στα αμετακίνητα τμήματα του μνημείου [1]. Ο πύργος κατεδαφίστηκε το 1874-5 [2], 
απελευθερώνοντας το υλικό της νότιας πτέρυγας που, στις επόμενες τρείς δεκαετίες, 
μελετήθηκε από τους W. Dörpfeld, R. Bohn, W. D. Wood και W. B. Dinsmoor. Μεταξύ 
1946 και 1960, ο Α. Ορλάνδος αναστήλωσε τα αποξηλωμένα υποστυλώματα και τέσ-
σερις λίθους επιστυλίων [3, 5, 6]. Μετά το 1960, το υπόλοιπο υλικό διεσπάρη. 
H μελέτη της νότιας πτέρυγας προβλέπει την αναστήλωση του συνόλου του εκτός θέ-
σης αρχαίου υλικού, που αποτυπώθηκε και μελετήθηκε εκ νέου κατά τις τελευταίες δε-
καετίες, αποκαθιστώντας το μνημείο έως και την στρώση των γείσων [7-10]. Προβλέ-
πεται, επίσης, η αποκατάσταση του μαρμάρινου καλύμματος μεταξύ κεντρικού κτιρίου 
και νότιας πτέρυγας [4]. Το έργο εγγράφεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με προϊσταμένη 
την Δ. Μιχαλοπούλου, πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα τον Κ. Καρανάσο και πολιτικό 
μηχανικό τον Β. Παπαβασιλείου. Όταν ολοκληρωθεί, θα έχουν ενταχθεί στο μνημείο 
63 αρχιτεκτονικά μέλη. Το ποσοστό νέου μαρμάρου που απαιτεί η αναστήλωση αντι-
στοιχεί στο 10% του υλικού που θα αναστηλωθεί. Η αποκατάσταση της νότιας πτέρυ-
γας θα συμβάλει στην κατανόηση της μορφολογικής ιδιαιτερότητάς της [7-10].
Η διερεύνηση των δομοστατικών θεμάτων απέδειξε την ανάγκη αποσυναρμολόγησης 
- πέραν των παρατοποθετημένων από τους Acciaiuoli λίθων που δεν είχαν απομα-
κρυνθεί κατά την κατεδάφιση του πύργου - και των αναστηλωμένων από τον Ορλάνδο 
επιστυλίων, προκειμένου να αποκατασταθούν σύμφωνα με τις αρχές και μεθοδολογία 
που εφαρμόζονται στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Η αναστήλωση της νότιας 
πτέρυγας των Προπυλαίων θα διασφαλίσει την προστασία του αρχαίου υλικού με την 
ένταξή του στο μνημείο, και θα βελτιώσει την συμπεριφορά του σε σεισμικά φορτία.
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Γ1. RESTORATION STUDY Of THE SOUTH WING Of THE 
PROPYlAIA

T. TANOULAS Architect Ph.D - M. IOANNIDOU, V. PAPAVASILEIOU Civil Engineers

The south wing of the Propylaia maintained the entirety of its material until the 15th 
century, with the exception of the ceilings and the roof. In the 15th century, the three 
supporting elements (northwest column, intermediate pier of the west front and the 
pier of the western end), the corresponding parts of the entablature and the cornice 
were dismantled and incorporated in the tower built by the Acciaiuoli upon the rest 
of the south wing [1]. The tower was demolished in 1874-5 [2], thereby releasing 
the material of the south wing, which, over the next three decades, was studied by 
W. Dörpfeld, R. Bohn, W. D. Wood and W. B. Dinsmoor. Between 1946 and 1960, A. 
Orlandos restored the dismantled supporting elements and four architrave blocks [3, 
5, 6]. After 1960, the remaining material was dispersed on the rock.
The study of the south wing provides for the restoration of all the ancient material 
that is not in place, and which has been documented and studied anew during the last 
decades, thereby restoring the monument up to the level of the cornice [7-10]. The 
restoration of the marble cover of the niche between the main building and south wing 
[4] has also been provided for. The project is part of the NSRF, with D. Michalopoulou, 
civil engineer, as head of the project, architect K. Karanasos and civil engineer V. 
Papavassiliou. By the time the project is completed, 63 architectural members will have 
been incorporated into the monument. The percentage of the new marble required for 
the restoration corresponds to 10% of the material to be restored. The restoration of 
the south wing will contribute to the comprehension of its morphological uniqueness 
[7-10].
The investigation of structural issues rendered imperative the dismantling not only of 
the blocks that had been misset by the Acciaiuoli, and which had not been removed 
during the demolition of the tower, but also of the architraves that had been restored 
by Orlandos, in order for them to be restored anew in accordance with the principles 
and methodology applied to the restoration work on the Acropolis. The restoration 
of the south wing of the Propylaia will ensure the protection of the ancient material 
through its integration into the monument, and will improve its behaviour under 
seismic loads.
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Γ2. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Κ. ΣΚΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜΑ 

Η αποκατάσταση του αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου αποτελεί υποπρόγραμμα της 
αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα (4ο πρόγραμμα). Ο τοίχος ανα-
πτύσσεται πάνω από τη στρώση του οριζοντίου γείσου και πίσω από τους ορθοστάτες 
του τυμπάνου του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Αποτελείται από έξι στρώσεις 
λιθοπλίνθων μέσων μέγιστων διαστάσεων 1,80 Χ 0,85 Χ 0,54 εκ. Η διαμόρφωση των 
δύο κεκλιμένων επιφανειών του αετώματος γίνεται με τη χρήση ειδικών σφηνοειδών 
πλίνθων στα άκρα των στρώσεων. H σημερινή του κατάσταση είναι αποτέλεσμα, κατά 
κύριο λόγο, της μεγάλης πυρκαγιάς του 3ου μ.Χ. αιώνα και τις σφοδρής έκρηξης του 
1687. Η φωτιά έχει προκαλέσει κατακερματισμό των πλίνθων στο μεγαλύτερο μέρος του 
πάχους του τοίχου. Ένα ορθό-ορθοπλάγιο ρήγμα βορειότερα του άξονα συμμετρίας, που 
διαπερνά τις στρώσεις των πλίνθων και αποτελεί συνέχεια σημαντικών διανοίξεων στους 
αρμούς των μελών του υποκείμενου θριγκού, προκλήθηκε πιθανότατα από σεισμό.
Αποτελέσματα παλαιότερων αναστηλωτικών προσπαθειών (Ν. Μπαλάνος 1898-1902, 
Εφορεία 1970) είναι οι πρόχειρες συγκολλήσεις θραυσμάτων και σφραγίσεις ρηγμάτων 
με τσιμεντοκονίαμα, η εισαγωγή σιδηρών συνδέσμων σε θέσεις διαφορετικές από τις 
αρχαίες, η πλήρωση κενών ανάμεσα σε αρχιτεκτονικά μέλη με πρόχειρο κονιόδεμα και 
οι προσθήκες συμπληρωμάτων νέου μαρμάρου σε θέσεις και σχήματα που αγνοούν τον 
αρχικό σχεδιασμό. Οι απροστάτευτοι σιδερένιοι σύνδεσμοι οξειδώθηκαν προκαλώντας 
πρόσθετες θραύσεις και μετακινήσεις μελών.
Η μελέτη προτείνει τις ελάχιστες δυνατές αποσυναρμολογήσεις αρχαίου υλικού για 
την αντιμετώπιση των βλαπτικών παραγόντων (οξειδωμένα σιδερένια στοιχεία, τσιμε-
ντοκονιάματα κ.α.). Ο σχεδιασμός συμπληρωμάτων νέου υλικού δεν μπορεί να οριστι-
κοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση των στατικών μελετών του ίδιου του τοίχου αλλά και 
των γειτονικών μελών που στηρίζονται ή συνδέονται με αυτόν (ορθοστάτες τυμπάνου, 
καταέτια γείσα). Έτσι, η μελέτη παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην Ε.Σ.Μ.Α. με δύο 
εναλλακτικές προτάσεις σε ότι αφορά στην προσθήκη νέου υλικού. Η πρώτη πρότα-
ση εξασφαλίζει μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες εδράσεις για τα υπερκείμενα καταέτια 
γείσα και είναι προτιμητέα, ως λιγότερο παρεμβατική. Η δεύτερη πρόταση οριοθετεί 
ανώτατο ποσοστό ενσωμάτωσης νέου υλικού 14%, κυρίως περιμετρικά του αδιατά-
ρακτου αρχαίου υλικού, στοχεύοντας στην κάλυψη πιθανών πρόσθετων απαιτήσεων 
ευστάθειας και προστασίας του υλικού, επιχειρώντας παράλληλα τη βελτίωση της ανα-
γνωσιμότητας του αντιθηματικού τοίχου.
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Γ2. RESTORATION Of THE TYMPANUM bACKING WAll AT THE 
WEST SIDE Of THE PARTHENON

ARCHITECTURAL STUDY: K. SKARIS Architect MA

The restoration of the backing wall of the tympanum is a subproject of the restoration 
of the west side of the Parthenon (4th programme). The wall rises above the layer 
of the horizontal cornice and behind the orthostates of the tympanum of the west 
pediment of the Parthenon. It consists of six courses of stone blocks of average 
maximum dimensions 1.80 x 0.85 x 0.54 cm. The two inclined surfaces of the pediment 
are formulated by use of special wedge-shaped blocks at the ends of the courses. Its 
current condition is primarily the result of the great fire of the 3rd century AD and 
of the devastating explosion of 1687. The fire has caused fragmentation of the blocks 
in the greater part of the thickness of the wall. A vertical/vertical-oblique crack north 
of the axis of symmetry, which penetrates the courses of the blocks and constitutes 
the continuation of significant gaping in the joints of the members of the underlying 
entablature, was probably caused by an earthquake.
Results of earlier restoration efforts (N. Balanos 1898-1902, Ephorate, 1970) are the 
rough joining of fragments and sealing of cracks with cement mortar, the insertion 
of iron clamps in positions other than the ancient ones, the filling of gaps between 
architectural members with concrete, and the new marble supplements that have 
been added in positions and shapes that denote disregard for the original design. 
The unprotected clamps have been oxidized, causing additional cracks and shifting of 
members.
The study proposes the minimum required dismantling of ancient material for the 
treatment of detrimental factors (oxidized iron components, cement mortars, etc.). 
The design of supplements made of new material cannot be finalized prior to the 
completion of structural studies of the wall but also of the neighbouring members 
that are supported by or connected with it (orthostates of the tympanum, raking 
cornices). Thus, the study was presented to and discussed by the Committee for the 
Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA) with two alternative proposals as 
regards the addition of new material. The first proposal ensures only the minimum 
bedding required for the overlying raking cornices and it is preferable as less intrusive. 
The second proposal determines 14% as the maximum percentage of integration of 
new material, especially around the undisrupted ancient material, aiming to satisfy 
possible additional requirements for stability and protection of the material, while 
attempting to make the design of the backing wall better understood.
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Γ3. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ 
ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ 

ΜΕΛΕΤΗ: A. ΒΡΟΥΒΑ Πολιτικός Μηχανικός MSc

Έπειτα από τις αποξηλώσεις διαπιστώθηκε η δομική παθολογία του 2ου από Βορ-
ρά κιονοκράνου της Δυτικής κιονοστοιχίας και έθεσε σημαντικούς προβληματισμούς 
σχετικά με την επιλογή της βέλτιστης λύσης για την αποκατάστασή του. 
Συνοπτική παρουσίαση παθολογίας
Είχε ήδη πραγματοποιηθεί συστηματική προσπάθεια για εξασφάλιση των εμφανών χα-
λαρών θραυσμάτων του. Η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων βλαβών έγκειται κύρια 
στην υπονόμευση της έδρασης του ανατολικού λίθου του επιστυλίου του δεύτερου 
μετακιονίου [1-3].
Μετά τις εργασίες αποξήλωσης [4] τεκμηριώθηκε ότι τα ρήγματα οφείλονται σε εγγενή 
αδυναμία του υλικού, η εκτόνωση της οποίας υποβοηθήθηκε από τη δράση των γόμ-
φων σε συγκεκριμένες θέσεις και αποκαλύφθηκε, επίσης, ένα ρήγμα στην άνω έδρα.
Για την εκπόνηση της μελέτης ευστάθειας υπολογίστηκαν τα φορτία που καλείται να 
αναλάβει κάθε θραύσμα εξαιτίας των υπερκειμένων αρχιτεκτονικών μελών [5]. 
Προτάσεις Αποκατάστασης
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν και μελετήθηκαν για την αποκατάσταση του κιονοκρά-
νου διέθεταν κλιμάκωση όσον αφορά στην επεμβατικότητα και την πρωτοτυπία τους, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης και των αποφάσεις της Ε.Σ.Μ.Α.
1) Όπλιση των ρηγμάτων με χρήση οπλισμών τιτανίου και τσιμεντοκονίαμα [6].
2) Χρήση εξωτερικής προέντασης [7].
3) Αποκόλληση ΝΑ θραύσματος διαμόρφωση νέου συμπληρώματος, λάξευση κιονο-
κράνου και χρήση εσωτερικών οπλισμών [8].
4) Εξασφάλιση του εσωτερικού λίθου του επιστυλίου με χρήση δοκού επί του μεσαίου 
και του εξωτερικού λίθου [9].
5) Αντικατάσταση με νέο μέλος [10].
6) Αποκόλληση θραύσματος και ένθεση ειδικής διάταξης όπλισης με διατμητικά σφαι-
ρίδια εμπλοκής και ελκυστήρες [11].
Η τελική απόφαση λήφθηκε από την ΕΣΜΑ και η επέμβαση πρόκειται να περιλαμβάνει 
την αποκόλληση του θραύσματος και την ένθεση ειδικής διάταξης οπλισμού, βασισμέ-
νη στην ιδέα του 6.
Συμπεράσματα
Ο μελετητικός προβληματισμός δείχνει ότι οι αναστηλωτικές αποφάσεις λαμβάνονται με 
συνεκτίμηση πολλών και αντικρουόμενων συχνά παραμέτρων και ότι η διαδικασία ωρί-
μανσης μιας τέτοιας απόφασης διαθέτει πολλά στάδια που αλληλεπιδρούν με την μελέτη.
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Γ3. RESTORATION Of THE SECOND fROM THE NORTH CAPITAl 
Of THE PARTHENON’S WEST SIDE

STUDY: A. VROUVA Civil Engineer MSc

After the dismantling in the NW corner, the structural pathology of the 2nd from the 
North capital of the west colonnade was established, which raised important concerns 
regarding the selection of the optimal solution for its restoration.
Overview of pathology
A systematic effort to secure the obviously loose fragments had already been made by 
Balanos. The risk inherent in this particular kind of damage lies mainly in how it may 
undermine the seat of the eastern s in the NW corner, the structural pathology of the 
2tone block of the architrave of the second intercolumniation [1-3]. 
After the dismantling [4] it was established and documented that the cracks are owing 
to an inherent weakness of the material, the manifestation of which was aided by the 
action of dowels that are found in specific places, while an additional fracture was 
revealed in the upper face. 
In the context of the stability study, there was a calculation of the loads that each 
fragment is intended to bear due to the overlying architectural members [5]. 
Restoration Proposals
In the studied proposals for the restoration of the column capital there was an 
escalation in terms of invasiveness and originality, depending on the directions taken 
by the study and on the decisions reached by the Committee for the Conservation of 
the Acropolis Monuments (ESMA).
1) Reinforcement with titanium bars and cement mortar [6]. 
2) Use of external tendons [7]. 
3) Detachment of SE fragment and formulation of new completion, chiseling of column 
capital and use of external reinforcement [8].
4) Securing the inner block of the architrave by means of a beam set on the middle 
and outer blocks [9]. 
5) Replacement by new capital [10].
6) Insertion of special reinforcement set-up with interlocking shear spheres and tie 
rods (proposal by M. Korres) [11].
The final decision was reached by ESMA whereby the ancient fragment is to be detached 
and reinforced with a special reinforcement set up, based on the general idea of 6. 
Conclusions
The issues arising in the study demonstrate that the decisions regarding restoration 
work are made through simultaneous consideration of multiple and often conflicting 
parameters and that the maturation process of such a decision involves many stages 
influenced by and affecting the study.
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Γ4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤωΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙωΝ ΣΤΙΣ ΓωΝΙΕΣ ΤΗΣ 
Δ. ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝA

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί MSc, Ρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟYΛΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ζ. ΚΟΝΤΕΑΣ Πολιτικός Μηχανικός MSc 

Η αποκατάσταση των επιστυλίων στις γωνίες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα 
απετέλεσε την σημαντικότερη αιτία επέμβασης στην δυτική πλευρά του μνημείου και 
προσδιόρισε την έκταση των απαιτούμενων αποσυναρμολογήσεων στο σχετικό πρό-
γραμμα.
Σοβαρότερα δομικά προβλήματα παρουσίαζαν οι γωνιακοί λίθοι [Δ.Ε.1.1 και Δ.Ε.7.1], 
στους οποίους είχαν εκδηλωθεί -όπως και στους αντίστοιχους ανατολικούς- διαμπερείς 
κατακόρυφες θραύσεις, οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στον «εμβολισμό» τους από τα 
συντρέχοντα στις θέσεις αυτές επιστύλια των μακρών πλευρών του ναού. Οι θραύσεις 
αυτές είναι άμεσα σχετιζόμενες με την γενική παραμόρφωση της δυτικής περίστασης, 
που χαρακτηρίζεται από την εξώθηση των γωνιών.
Επέμβαση στην περιοχή, είχε προηγηθεί από τον Μπαλάνο (1898-1902), χωρίς την 
μετακίνηση των επιστυλίων, αλλά μόνο τοποθετώντας επιμήκεις εξωτερικούς συνδέ-
σμους, μορφής διπλού ταυ.
Με την αποσυναρμολόγηση των επιστυλίων στις δύο γωνίες διαπιστώθηκαν διαφορο-
ποιήσεις στην δομή, τόσο ως προς τον τυπικό δωρικό θριγκό, όσο και ως προς την ανα-
τολική πλευρά του μνημείου. Οι –ιδιαιτέρως βαρείς- γωνιακοί λίθοι είχαν απολαξευθεί 
στην εσωτερική τους πλευρά με σκοπό την μείωση του βάρους τους, ενώ τα διάκενα 
είχαν πληρωθεί με λατύπη, χώμα και αποτμήματα μελών. Οι μεσαίοι λίθοι που είχαν 
ύψος μικρότερο από το κανονικό είχαν συμπληρωθεί στην άνω επιφάνεια με «λίθους 
ισοστάθμισης», που κατά κανόνα γεφύρωναν τα διάκενα μεταξύ των εξωτερικών λίθων. 
Χαρακτηριστική είναι η χρήση μέλους που προορίζονταν για άλλη περιοχή, στην θέση 
του Δ.Ε.1.2, όπως και η χρήση λίθου ισοστάθμισης από πωρόλιθο.
Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και στην συνδεσμολογία μεταξύ των μελών της ΒΔ 
γωνίας και αυτών της ΝΔ, καθώς τα δεύτερα διέθεταν ελάχιστους συνδέσμους, αλλά 
και γόμφους στα υποκείμενα κιονόκρανα.
Από τους έξι λίθους των επιστυλίων της ΒΔ γωνίας που καταβιβάστηκαν στο πλαίσιο 
του τρέχοντος Προγράμματος, δύο συγκολλήθηκαν και σε τρεις τοποθετήθηκε οπλι-
σμός ενίσχυσης. Από τους αντίστοιχους έξι λίθους της ΝΔ γωνίας, δύο συγκολλήθη-
καν και ένας ενισχύθηκε με εσωτερικό οπλισμό. Έγιναν επίσης in situ συγκολλήσεις 
θραυσμάτων, συμπληρωμάτων και τοποθετήθηκε οπλισμός ενίσχυσης σε λίθους των 
παρακείμενων επιστυλίων.
Κατά την επανατοποθέτησή τους προβλέπεται η επαναφορά της αρχαίας συνδεσμολογίας.
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Γ4. RESTORATION Of ΤΗΕ PARTHENON’S WEST SIDE CORNER 
ARCHITRAVES

V. ELEFTHERIOU, V. MANIDAKI Architects MSc, R. CHRISTODOULOPOULOU Architect, 
Z. KONTEAS Civil Engineer MSc

The restoration of the architraves on the corners of the west peristasis of the Parthenon 
was the most important reason for the intervention on the west side of the monument 
and determined the extent of the dismantling required in the relevant programme. 
More serious structural problems were detected on the corner blocks [Δ.E.1.1 and 
Δ.E.7.1], which – like the corresponding eastern ones– had vertical side-to-side 
fractures mainly caused due to their “ramming” by the architraves of the long sides 
which converge in these positions. These fractures are directly related to the overall 
deformation of the west side, which is characterized by the outwards displacement of 
the corners. 
An earlier intervention on this area had been performed by Balanos (1898-1902), 
when longitudinal double T external clamps had been used. 
With the dismantling of the architraves on both corners, differences in the structure 
were detected, compared both to the typical Doric entablature and the eastern side of 
the monument. The particularly heavy corner blocks had been hewn on their back side 
in order for their volume to be reduced, while the gaps were filled with marble chips, 
earth and fragments of blocks. Middle blocks which were shorter than the regular had 
been filled on the upper surface with “height-completion blocks’’, which had typically 
been used to bridge the gaps between the exterior blocks. Worth to mention the use 
of a architectural member intended for a different position, in place of the Δ.Ε.1.2, as 
well as the use of a height-completion block of poros. 
A significant difference was observed between the connection scheme used for the 
blocks in the NW corner and the ones in the SW corner, as the latter involved only a 
few connectors, both clamps and dowels on the underlying column capitals. 
Of the six architrave blocks of the NW corner which were dismantled during the 
current programme, two were joined and three were strengthened by reinforcement 
bars. Of the corresponding six blocks of the SW corner, two were joined and one was 
strengthened by internal reinforcement. In situ joining of fragments and supplements 
has also been performed, while reinforcement bars have been added in blocks of the 
adjacent architraves. 
It has been planned that the ancient connection scheme will be repeated during the 
resetting of the architraves. 
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Γ5. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Ν. ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ, Ρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Δρ. Ε.Ε. 
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ Πολιτικός Μηχανικός, Β. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ, Ε. ΤΑΒΟΥΚΤΣΗ Πολιτικοί Μηχα-
νικοί MSc 

Το πρόγραμμα της αποκατάστασης του ορθοστάτη του βόρειου τοίχου εξελίσσεται 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη που απέδωσε στις αρχικές τους θέσεις όλα τα 
αναστηλωμένα (αναστήλωση Πιττάκη, 1843) και διάσπαρτα μέλη που ανήκαν στην 
εξωτερική βόρεια στρώση του. Η ανασύσταση του ορθοστάτη, που είχε διαλυθεί κατά 
το ανατολικό τμήμα του και σε μήκος 17 μελών στην έκρηξη του 1687, θα επιτευχθεί 
με την ανατοποθέτηση 14 αρχαίων μελών και 2 νέων στην εξωτερική στρώση, και 16 
νέων μελών στην εσωτερική, όπου αποδόθηκε μόνο ένα τμήμα αρχαίου μέλους.
Η αρχαία πυρκαγιά, η έκρηξη και οι σεισμικές δράσεις υπήρξαν οι κύριες αιτίες της 
παθολογίας του ορθοστάτη. Τα σωζόμενα μέλη παρουσιάζουν συστηματικές βλάβες 
στις περιοχές των συνδετήριων στοιχείων, κατακόρυφες ρηγματώσεις ή και θραύσεις, 
απώλεια μάζας κυρίως στην έδραση του βορείου μετώπου λόγω έντονου λικνισμού. 
Η δομική αποκατάσταση των μελών του ορθοστάτη περιλαμβάνει τη συγκόλληση συ-
μπληρωμάτων από νέο μάρμαρο, με στόχο την αποκατάσταση τους στις αρχικές δια-
στάσεις την ασφαλή έδραση τόσο των ιδίων όσο και των υπερκείμενων τους, καθώς 
και την εξασφάλιση αρχαίων θραυσμάτων και διαμπερών ρηγμάτων. Οι απαιτούμενοι 
οπλισμοί υπολογίζονται για το φορτίο που προκύπτει από την νέα τροποποιημένη με-
λέτη του Βόρειου Τοίχου, που απέδωσε μεγαλύτερο ποσοστό αρχαίου υλικού προς 
ένταξη. 
Στις περιπτώσεις επιφανειακής απώλειας υλικού σε σχετικά μεγάλη έκταση, αλλά μι-
κρό πάχος κυρίως στα βόρεια μέτωπα των μελών- έγινε αναθεώρηση της μορφής των 
συμπληρωμάτων, ώστε να μην δίδεται ψευδής εντύπωση της χρήσης μεγάλου ποσο-
στού νέου υλικού. Λόγω του μικρού διατιθέμενου μήκους αγκύρωσης των ράβδων 
συγκόλλησης, εφαρμόστηκαν ειδικής διάταξης ράβδοι με περικόχλιο.
Η ανατοποθέτηση των μελών ξεκίνησε από το δυτικό άκρο της εξωτερικής στρώσης. 
Για την γόμφωση τους εφαρμόζονται ειδικού τύπου γόμφοι, λόγω της συστηματικής 
απώλειας μάζας στις εσωτερικές γωνίες της έδρασης. Προηγουμένως, εκτελούνται επι-
λεκτικά πρόσθετες επεμβάσεις στον τοιχοβάτη που είχε αποκατασταθεί πριν το 2000, 
με την απόδοση των διάσπαρτων μελών στις αρχικές τους θέσεις, την εκ νέου σύνδεση 
τους -όπου κρίθηκε απαραίτητο- και τη συμπλήρωση ορισμένων μελών με νέο μάρμα-
ρο ή κονίαμα.
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Γ5. RESTORATION Of THE ORTHOSTATE Of THE PARTHENON’S 
CEllA NORTH WAll

N. TOGANIDIS, R. CHRISTODOULOPOULOU Αrchitects, E.E. TOUBAKARI Structural 
Engineer Ph.D, V. PALIERAKI, E. TAVOUKTSI Civil Engineers MSc

The programme for the restoration of the orthostate of the north wall is currently 
underway in accordance with the architectural study whereby all restored (restoration 
by Pittakis, 1843) and scattered architectural members that belonged to the outer 
north course of the cella were attributed to their original positions. The reconstruction 
of the orthostate, which had been deconstructed along its eastern part and in a length 
of 17 blocks in the explosion of 1687, will be achieved through the resetting of 14 
ancient and two blocks on the outer course as well as of 16 new blocks into the 
interior course, where only a fragment of an ancient architectural member has been 
attributed. 
The ancient fire, the explosion and earthquake actions were the main causes of the 
pathology of the orthostate. Discernible on the surviving blocks are systematic failures 
in the areas of the connecting elements, vertical cracks or fractures, and loss of mass 
mainly in the bedding of the northern front due to intense rocking. 
The structural restoration of the orthostate blocks involves the joining of new marble 
supplements onto them, to restore them to their original dimensions for the secure 
bedding both of the blocks themselves and of the overlying ones, as well as to secure 
ancient fragments and side-to-side cracks. The required reinforcement is calculated 
for the load resulting from the new, modified study of the north wall, given that more 
ancient material will be incorporated to the structure.
In cases of surface loss of material in a relatively large area but in small depth mainly 
in the northern faces of blocks the supplements form was revised, in order to avoid 
giving the false impression that a large proportion of new material has been used. Due 
to the small available anchorage length of the reinforcements, special bars with a nut 
anchorage were implemented. 
The resetting of the blocks began at the western edge of the outer course. For their 
doweling, a special kind of dowels are implemented, due to the systematic loss of mass 
in the bedding inner corners. Prior to this, additional interventions were selectively 
performed on the toichobate which had been restored -before 2000- by attributing the 
scattered blocks to their original positions, connecting them anew where necessary 
and filling certain blocks with new marble or mortar.

draft2.indd   347 6/23/15   3:22:34 PM



348

Γ6. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧωΡΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Κ. ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc

Στο εσωτερικό του πύργου της Αθηνάς Νίκης, κάτω από το δάπεδο του ναού, σώζονται 
μία σειρά από αρχαιολογικά κατάλοιπα, χρονολογούμενα από τη μυκηναϊκή έως και 
την κλασική περίοδο, με σημαντικότερο από αυτά τα ερείπια ενός πώρινου ναού, αφι-
ερωμένου επίσης στην Αθηνά Νίκη. Κατά την αναστηλωτική επέμβαση της περιόδου 
1935-40, και προκειμένου αυτά να καταστούν επισκέψιμα διαμορφώθηκε, εντός του 
πύργου, μία υπόγεια αρχαιολογική κρύπτη [5, 13, 14].
Η κατασκευή της παραπάνω κρύπτης (1938) διέσωσε τα αρχαιολογικά ευρήματα των 
παλαιότερων περιόδων, παράλληλα όμως ανέτρεψε τη βασική αρχή της έδρασης του 
μνημείου επί συμπαγούς θεμελιώσεως, καθώς τμήμα του εδράστηκε επάνω σε πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου προγράμματος αποκατάστασης (2000-12) πραγματο-
ποιήθηκε μία σειρά επεμβάσεων στον υπόγειο χώρο, με σκοπό αφ’ ενός να αντιμετω-
πιστούν δομικά προβλήματα σχετιζόμενα με τη γήρανση των υλικών της κατασκευής 
της περιόδου 1935-40, αφ’ ετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες προστασίας και επισκε-
ψιμότητας των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Οι επεμβάσεις αυτές συνοψίζονται στα παρακάτω:
Επανασχεδιάστηκε η φέρουσα κατασκευή κάτω από τον μαρμάρινο ναό. Η έδραση •	
σε αυτή τμήματος του μνημείου, οι περιορισμοί στην διαστασιολόγηση του νέου 
φορέα και η απαίτηση για μεγαλύτερο ελεύθερο άνοιγμα λόγω του υποκείμενου, 
αρχαιότερου πώρινου ναού οδήγησαν στη διερεύνηση και εφαρμογή πρωτότυπων 
κατασκευαστικών λύσεων. Η προγενέστερη σύμμικτη κατασκευή και τα κατακό-
ρυφα φέροντα στοιχεία της απομακρύνθηκαν [2] και στην ίδια θέση τοποθετή-
θηκε μία μεταλλική εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L [3-4]. Για την έδρασή 
της χρησιμοποιήθηκε αφ’ ενός η παλαιότερη λίθινη κατασκευή τμήμα της οποίας 
αντικαταστάθηκε από τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος - αφ’ ετέρου κατασκευά-
στηκαν μεταλλικά υποστυλώματα σε θέσεις που δεν επιβαρύνουν το πώρινο μνη-
μείο [10, 11, 15].
Αποσυναρμολογήθηκε και αποκαταστάθηκε τμήμα του πώρινου ναού το οποίο •	
παρουσίαζε δομικές βλάβες [9-12]. Επιπλέον ο σχεδιασμός της μεταλλικής σχά-
ρας επέτρεψε την απομάκρυνση παλαιότερων, επιβαρυντικών για το μνημείο, 
κατασκευαστικών στοιχείων [5-6] και πέτυχε την προστασία του από τα όμβρια 
ύδατα που διείσδυαν μέσω του ανοίγματος που είχε αφεθεί, κατά την προηγούμενη 
αναστήλωση, στο δάπεδο του μαρμάρινου ναού [5].
Έγινε ενίσχυση και στεγάνωση των οροφών από οπλισμένο σκυρόδεμα στο νότιο •	
και ανατολικό τμήμα του υπογείου χώρου [1, 7, 8].
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Γ6. INTERVENTIONS IN THE bASEMENT CRYPT Of THE ATHENA 
NIKE TEMPlE 

STUDY - SUPERVISION: D. MICHALOPOULOU Civil Engineer, K. MAMALOUGAS Architect 
MSc

Inside Athena Nike bastion, beneath the floor of the temple, survives a group 
of archaeological remains, dating from the Mycenaean up to the classical era. The 
most important of them are the remains of a poros shrine, also dedicated to Athena 
Nike. During the intervention of the period 1935-1940, in order to make these ruins 
accessible to visitors, an archaeological crypt was formed inside the bastion [5, 13, 
14]. 
The construction of the crypt (1938) salvaged the archaeological findings of earlier 
periods, but, at the same time, it subverted the basic principle of founding the 
monument on solid foundation, as part of it was supported by a reinforced concrete 
slab.
During the last restoration programme (2000-2012), a number of interventions were 
made in the basement crypt in order to address structural problems associated with 
the aging of the construction materials of the period 1935-1940, as well as to improve 
the conditions for the protection and accessibility of the archaeological remains. 

These interventions may be summarized as follows:
The bearing structure beneath the marble temple was redesigned. The fact that •	
part of the monument was to be borne by the new structure, the limitations 
imposed by the available space to the dimensions of its structural members and the 
requirement for a wider span, owing to the underlying older poros temple, led to 
the investigation and implementation of innovative constructional solutions. The 
earlier composite structure as well as its vertical bearing elements were removed 
[2] and, in its place, a metal grid of stainless steel 316L was set [3-4]. The new 
structure is supported by the older stone structure part of which was replaced 
by a reinforced concrete wall as well as by stainless steel pillars, constructed in 
positions that do not aggravate the poros monument [10, 11, 15].
Part of the poros shrine that had sustained structural damage was dismantled and •	
restored [9-12]. Moreover, the design of the metal grid permitted the removal of 
older aggravating constructive elements [5-6] and ensured the protection of the 
monument from rainwater that used to seep through the opening that had been 
left during the previous restoration in the floor of the marble temple [5].
Action was taken to strengthen and waterproof the reinforced concrete slabs that •	
form the ceilings in the southern and eastern part of the basement crypt [1, 7, 
8]. 
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Επίσης, για την προστασία αλλά και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων, •	
κρίθηκαν απαραίτητες μία σειρά από μικρότερες επεμβάσεις όπως η διάνοιξη θύ-
ρας προς την αίθουσα στην οποία σώζονται οι βωμοί και η κατασκευή ξύλινης 
διάβασης για τους επισκέπτες του χώρου. Τέλος επανασχεδιάστηκε και αντικατα-
στάθηκε ο παλαιότερος, ανεπαρκής, φωτισμός και η ηλεκτρική εγκατάσταση [13, 
16-20].

Γ7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤωΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠωΝ ΤΟΥ ΑΡΡΗΦΟΡΙΟΥ 

Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ Aρχιτέκτων Mηχανικός MSc, Δρ. Δ. ΕΓΓΛΕΖΟΣ Πολιτικός Μηχανικός, Ε. ΠΑ-
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χημικός Μηχανικός Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ, Α. ΜΑΡΙΔΑΚΗ, Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 
Συντηρητές Αρχαιοτήτων

Τα θεμέλια του Αρρηφορίου βρίσκονται βορειοδυτικά του Ερεχθείου και σε επαφή με 
το Βόρειο Τείχος της Ακρόπολης. Το υλικό τους είναι ένας εξαιρετικά εύθρυπτος πω-
ρόλιθος (μικροψαμμιτικός ασβεστόλιθος του Πειραιά). Η έκθεση τους στις καιρικές 
συνθήκες για διάστημα 130 χρόνων (από την εποχή της πρώτης μερικής τους ανα-
σκαφής το 1877) είχε ως αποτέλεσμα την έντονη φθορά τους. Η πρόταση προστασίας 
που τελικά προκρίθηκε από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως τον 
Ιανουάριο του 2005 μετά από την εξέταση εναλλακτικών προτάσεων, ήταν η πλήρης 
κατάχωση του μνημείου.
Σε πρώτη φάση κρίθηκε απαραίτητη η αποχωμάτωση του Οίκου και η αποκάλυψη των 
θεμελίων σε όλο τους το ύψος. Διαπιστώθηκε πως στο τέλος του 19ου αι οι ανασκαφείς 
Καββαδίας-Kawerau είχαν χρησιμοποιήσει ως υλικό της επίχωσης του χώρου πλήθος 
θραυσμένων μαρμάρων από αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων της Ακρόπολης. Κατά 
τις συστηματικές εργασίες αποχωμάτωσης στο διάστημα 2005-2006 υπό την επίβλεψη 
της Α’ ΕΠΚΑ, τα μάρμαρα απομακρύνθηκαν και παράλληλα εκτελέστηκαν οι εργασίες 
αντιστήριξης και στερέωσης ετοιμόρροπων θραυσμάτων των θεμελίων. Στη συνέχεια 
έγινε συστηματική και εξαντλητική τεκμηρίωση των ερειπίων.
Η κατάχωση του Οίκου των Αρρηφόρων υλοποιήθηκε το διάστημα 2006-2007 με την 
συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη (ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ) υπό την επίβλεψη της 
ΥΣΜΑ. Η επίχωση έγινε με την τεχνική της «οπλισμένης γης», προκειμένου να απο-
φευχθούν πλάγιες ωθήσεις και ο κίνδυνος παραμόρφωσης του Βόρειο Τείχους της 
Ακρόπολης: Στρώσεις καλά συμπυκνωμένου επίλεκτου αμμοχάλικου, με τη χρήση 
διαχωριστικού γεωϋφάσματος ανά 25 cm και γεωπλέγματος ανά 50 cm, με την κύρια 
αντοχή στη διεύθυνση Β-Ν. Σε επαφή με το εύθρυπτο υλικό των θεμελιοτοίχων παρεμ-
βλήθηκε καθαρή άμμος. Για την επικάλυψη της οπλισμένης επίχωσης τοποθετήθηκε 
σφραγιστική στρώση από εδαφικό υλικό χαμηλής περατότητας, από μείγμα αργιλικού 
υλικού και αμμοχάλικου.
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Furthermore, for the more effective protection and presentation of the archaeological •	
remains, a series of smaller scale interventions were deemed necessary, such as 
opening a doorway to the hall where the altars are preserved and constructing a 
wooden walkway for visitors to the site. Finally, the earlier, inadequate lighting 
and electrical installation were redesigned and replaced [13, 16-20].

Γ7. PROTECTION Of ΤΗΕ ARRHEPHORION REMAINS

V. MANIDAKI Αrchitect ΜSc, D. EGGLEZOS Civil Engineer Ph.D, E. PAPAKONSTANTINOU 
Chemical Engineer, G. FRANTZI, A. MARIDAKI, I. FRAGKIADAKI Conservators of 
Antiquities

The foundation of the Arrhephorion lies northwest of the Erechtheion and is in contact 
with the north wall of the Acropolis. The material it is made of is an extremely friable 
poros stone (micropsammitic limestone of Piraeus). Its exposure to weathering for a 
period of 130 years (from the time of their first partial excavation in 1877) resulted in 
its marked deterioration. The proposal for its protection that was ultimately approved 
by the Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA) in 
January 2005, after consideration of alternative proposals, was the complete reburial 
of the monument. 
Initially, the unearthing of the Arrephorion monument was deemed necessary so 
as to uncover its foundation in its full height. It was found that, in the late 19th 
century, the excavators Kavadias-Kawerau had used a multitude of marble fragments 
from architectural members of the Acropolis monuments as backfill material. During 
the systematic work of unearthing in the period 2005-2006 under the supervision of 
the 1st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, the marbles were removed 
while, at the same time, there was shoring and consolidation work performed on 
dilapidated fragments of the foundation. This was followed by systematic and 
exhaustive documentation of the ruins. 
The reburial of the House of the Arrhephoroi was realized in the period 2006-2007 with 
the aid of an external associate (EDRASOMICHANIKI S.A.) under the supervision of 
the Acropolis Restoration Service (YSMA). Backfilling was achieved by means of the 
“reinforced earth” technique, in order to prevent lateral thrust and mitigate the risk of 
deformation of the north wall of the Acropolis: Layers of well compacted select gravel, 
with geotextile separators every 25 cm and geogrid every 50cm, with the principal 
strength in the NS direction. Pure sand was inserted in between, coming into contact 
with the friable material of the foundation walls. A sealing layer of low permeability 
soil material, made of a mixture of clay material and gravel, was used as a cover over 
the reinforced backfill.  
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Οι θεμελιότοιχοι του Οίκου, όπως και μικρού τμήματος του τοίχου του Περιβόλου, 
καλύφθηκαν στο σύνολό τους. Η κάλυψη των θεμελιοτοίχων ανήλθε στο έδαφος της 
τελευταίας ιστορικής φάσης του μνημείου κατά την κλασική εποχή. Στην άνω επιφά-
νεια της, στην νέα στάθμη εδάφους επισημαίνεται με διαφοροποιημένη διάστρωση, η 
θέση και η διάταξη των θεμελιότοιχων.

Γ8. ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕωΣ  

ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Καθ. Μ. ΚΟΡΡΕΣ Aρχιτέκτων Μηχανικός, Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Πολι-
τικός Μηχανικός, Α. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τα τείχη, μνημειακό σύνολο εξαιρετικής σημασίας, διατηρούνται σχεδόν πλήρως, αλλά 
με πάμπολλες επισκευές από την ύστερη αρχαιότητα έως σήμερα. Το αρχαιότερο τεί-
χος, μυκηναϊκό κυκλώπειο, τμήματα του οποίου είναι ορατά, χρονολογείται στον 13ο 
αι. π.Χ. Τον 5ο αιώνα π.Χ, μετά τις νίκες των Αθηναίων επί των Περσών, το Θεμιστό-
κλειο ή Βόρειο τείχος, κτισμένο σχεδόν μόνον με αρχιτεκτονικά μέλη από τα ερειπω-
μένα ιερά, αντικαθιστά το αντίστοιχο τμήμα του μυκηναϊκού, ενώ λίγο αργότερα (466 
π.Χ) το Κιμώνειο περιβάλλει το μυκηναϊκό τείχος κατά τη νότια, αλλά και την ανατο-
λική πλευρά. Κατά την Φραγκοκρατία και την Τουρκοκρατία γίνονται εκτεταμένες επι-
σκευές και προσθήκες, ενώ μετά την απελευθέρωση, πραγματοποιούνται στερεωτικές 
εργασίες σε αρκετές περιοχές του τείχους.
Τα δομικά προβλήματα - εκτεταμένες μετακινήσεις και παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, 
θραύσεις και αποκολλήσεις λίθων – οφείλονται: στην γήρανση των υλικών κατα-
σκευής, 

στην ανεπαρκή συνεργασία πρόσθετων ή επισκευασμένων και εσώτερων αυθεντι-•	
κών μαζών,
στις ισχυρές ωθήσεις των γαιών, σε συνδυασμό με σεισμικές δράσεις και •	
στη διάβρωση λίθων και κονιαμάτων εξ αιτίας υγρασίας και ομβρίων υδάτων. Η •	
διάβρωση δεν είναι μόνον επιφανειακή, αλλά εκτείνεται σε όλη τη μάζα, από τα 
ύδατα που εισδύουν εκ των έξω και εκ των όπισθεν γαιών. 

Τα τελευταία χρόνια (2001–2010) πραγματοποιήθηκαν, με χρηματοδότηση από το Γ’ 
ΚΠΣ δράσεις με στόχο την τεκμηρίωση της μορφής και της κατάστασης διατήρησης 
των τειχών. Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

μετρήσεις παραμορφώσεων και μετακινήσεων με μηχανικά και ηλεκτρονικά όργα-•	
να (ρωγμόμετρα, εκτασιόμετρο INVAR, τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας), 
[1]
γεωφυσικές διασκοπήσεις (κατά τις οποίες εντοπίσθηκαν περιοχές των τειχών με •	
αυξημένη υγρασία), [2]
εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων, [3]•	
παρακολούθηση με συστήματα οπτικών ινών, [4]•	
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The foundation walls of the House of the Arrhephoroi as well as a small part of the 
Circuit Wall, where completely covered. The covering of the foundation walls reached 
the ground level of the last historical phase of the monument during the classical 
era. On the upper surface of this covering, on the new ground level, the position and 
arrangement of the foundation walls is indicated by altered layering.

Γ8. THE ACROPOlIS WAllS  

RESEARCH - PRESENTATION: Prof. M. KORRES Architect, M. IOANNIDOU Civil Engineer, 
A. HATZIPAPA Architect

The walls, an aggregate of monuments of great significance, survive almost in their 
entirety, but with numerous repairs from late antiquity to the present. The most 
ancient wall, a Mycenaean Cyclopean wall parts of which are still visible dates from 
the 13th century BC. 
In the 5th century BC, after the victories of the Athenians over the Persians, the 
so-called “Themistoclean” or North wall, built almost exclusively of architectural 
members from the dilapidated sanctuaries, replaced the corresponding section of 
the Mycenaean wall, while some years later (466BC) the “Kimonian wall” was built 
around the Mycenaean wall along the south and the east side of the Acropolis rock. 
During the Frankish domination and the Ottoman rule there were extensive repairs 
and additions, while, after the war of independence, consolidation work was performed 
on several areas of the wall. 
The structural problems of the walls – extensive shifting and deformation, cracks, 
fractures and detachment of stone blocks – are due to: 

the aging of the construction materials •	
the insufficient interaction between added or repaired masses and interior original •	
masses 
the powerful thrusts of land, combined with seismic actions, and •	
the erosion of stone blocks and mortars by humidity and rainwater. The erosion •	
is not only limited to the surface, but extends to the entire mass, as a result of the 
water seeping in from the outside and rear land. 

In recent years (2001-2010), actions aimed at the documentation of the form and state 
of preservation of the walls were carried out with funding from the 3rd CSF. These 
include: 

measurements of displacement and shifting with mechanical and electronic •	
instruments (crack depth measuring gauge, steel INVAR distance measuring 
wire, surveying instruments of high precision), [1]
geophysical prospection surveys (during which areas with a high amount of •	
dampness were located), [2]
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φωτογραμμετρική αποτύπωση και τρισδιάστατη σάρωση. Οι τελευταίες έδωσαν τη •	
δυνατότητα παραγωγής ορθοφωτομωσαϊκών και τρισδιάστατων μοντέλων, υψη-
λής ποιότητας και ακρίβειας [5]

Σε φάση μελέτης προκειμένου να πραγματοποιηθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
είναι: 
α) Η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο σύνολο της επιφάνειας της Ακρόπολης, 
επέμβαση που θα συμβάλει στην προστασία των τειχών, καθώς θα αρθεί η κύρια αιτία 
διάβρωσής τους και 
β) Η εκτέλεση πιλοτικής επέμβασης στερέωσης στο νότιο τείχος, στην περιοχή μεταξύ 
της 6ης και 7ης αντηρίδας [6]

Γ9. ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΡΤωΝ, ΠωΡΙΝωΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚωΝ ΜΕΛωΝ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Δρ. E.Π. ΣΙΟΥΜΠΑΡΑ Aρχαιολόγος (συντονίστρια έργου) - 
Δρ. Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Μηχανικός - Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτικός μηχανικός 

Το Έργο των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Mελών της Υ.Σ.Μ.Α. ενέταξε στο πρόγραμ-
μα του, το 2008, την καταγραφή, την ταξινόμηση και τη διευθέτηση των πώρινων δι-
άσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών της Ακρόπολης. Τα μέλη αυτά είχαν εναποτεθεί, 
κυρίως, εντός μεγάλων λιθοσωρών, νοτίως του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης. Με 
τη συγκεκριμένη επιλογή δόθηκε προτεραιότητα στη μελέτη των αρχαϊκών οικοδο-
μημάτων της Ακρόπολης του 6ου αι. π.Χ., όπου και είχε χρησιμοποιηθεί ως κύριο 
οικοδομικό υλικό ο πειραϊκός ακτίτης λίθος.
Η μελέτη 850 περίπου πώρινων αρχιτεκτονικών μελών οδήγησε, με βάση τα μορφο-
λογικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, στη συγκρότηση 18 διαφορετικών κατη-
γοριών, οι οποίες και συστηματοποίησαν την αναζήτηση συνανηκόντων θραυσμάτων. 
Μόνο οι δωρικοί σπόνδυλοι κιόνων χωρίστηκαν σε 12 υποκατηγορίες, με βάση τις 
διαστάσεις και τη μορφή των ραβδώσεών τους. Οι 117 νέες ταυτίσεις ισοδυναμούν με 
54 νεοδημιουργηθέντα αρχιτεκτονικά μέλη, που το καθένα απαρτίζεται από δύο έως 
πέντε θραύσματα.
Προκειμένου να συγκολληθούν οι παραπάνω ταυτίσεις, ανατέθηκε στο Πολυτεχνείο 
της Κρήτης ο σχεδιασμός κατάλληλου κονιάματος συγκόλλησης. Συνολικά αποτιμή-
θηκαν 14 συνθέσεις κονιαμάτων συγκόλλησης. Ακολούθησε η πιλοτική τους εφαρμο-
γή στο εργοτάξιο της Ακρόπολης και επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί κονίαμα συγκόλ-
λησης με υδράσβεστο, μετακαολίνη, αδρανή ασβεστολιθικής φύσης και νανοτιτανία. Η 
προσθήκη της νανοτιτανίας επιταχύνει την ενυδάτωση των υδραυλικών ενώσεων και 
την ενανθράκωση της υδρασβέστου ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των βιολογικών φθορών και των ρύπων. 
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installation of accelerographs, [3]•	
monitoring with optical fiber systems, [4] •	
photogrammetric recording and 3D scanning. The latter made possible the •	
production of orthophotomosaics and 3D models of high quality and precision, 
[5] 

Two projects currently under study in order to be implemented with funding from the 
NSRF are the following: 
a) The arrangement of the course of rainwater over the entire surface of the Acropolis, 
an intervention which will contribute to the protection of the walls, as it will eliminate 
the main cause of erosion, and
b) The implementation of a trial consolidation intervention on the south wall, in the 
area between the 6th and 7th butresses [6]

Γ9. IDENTIfICATION AND JOINING Of POROS, SCATTERED 
ARCHITECTURAl MEMbERS Of THE ACROPOlIS       

STUDY - SUPERVISION: E.P. SIOUMPARA Αrchaeologist Ph.D (project manager) - 
E. AGGELAKOPOULOU Chemical Engineer Ph.D - V. PAPAVASILEIOU Civil Engineer    

The project of Scattered Architectural Members of the Acropolis Restoration Service 
(YSMA) included in its programme, in 2008, the inventorying, classification and 
arrangement of the poros scattered architectural members of the Acropolis. These 
members had been gathered mainly in large stone piles, south of the Old Acropolis 
Museum. By means of this particular choice, priority was given to the study of the 
archaic buildings of the Acropolis from the 6th century BC, where the main building 
material used was aktitis stone from Piraeus. 
The study of approximately 850 poros architectural members led, based on their 
morphological and geometrical characteristics, to the formation of 18 different 
categories, which systematized the search for adjoining fragments. The Doric column 
drums alone were divided into 12 subcategories according to the dimensions and the 
form of their fluting. The 117 new identifications are the equivalent of 54 newly-
created architectural members, each consisting of two to five fragments. 
For the joining of the aforementioned identifications, it was assigned to the Technical 
University of Crete to design a suitable adhesive mortar. A total of 14 compositions 
of adhesive mortars were evaluated. This was followed by a test application of these 
mortars at the worksite of the Acropolis and the mortar selected for use was an 
adhesive mortar containing lime, metakaolin, calcareous aggregates and nano-titania. 
The addition of nano-titania accelerates the hydration of hydraulic compounds and 
the carbonation of lime, while, at the same time, it contributes to the treatment of 
biodeterioration and air pollutants. 
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Μέχρι σήμερα έχουν συγκολληθεί 77 συνανήκοντα θραύσματα, ενώ μένει να γίνουν οι 
συγκολλήσεις στα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά μέλη, κάποια από τα οποία περιλαμβά-
νουν και συμπληρώματα από νέο πειραϊκό ακτίτη. Ως παράδειγμα δίδεται η τρίγλυφος 
με ΑΕ 21432 που απαρτίζεται από δέκα συνανήκοντα θραύσματα και προέρχεται από 
τον επονομαζόμενο «Εκατόμπεδο» Ναό, τον πρώτο λίθινο μνημειακό δωρικό περίπτε-
ρο ναό της Αθήνας που χρονολογείται γύρω στα 570-560 π.Χ.

Γ10. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΙΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠωΡΙΝωΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚωΝ ΜΕΛωΝ ΤωΝ 
ΜΝΗΜΕΙωΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: Π. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ1, Ζ. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ2, Ε. ΛΙΟΝΑΚΗΣ1, Χ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ1, 
Α. ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : Ε. ΣΙΟΥΜΠΑΡΑ, Ε ΑΓΓΕΛΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 

Στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης σχεδιάστη-
καν και μελετήθηκαν κονιάματα συγκόλλησης πώρινων αρχιτεκτονικών μελών που 
διαχειρίζεται το Έργο απογραφής, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των Διασπάρτων Αρ-
χιτεκτονικών Μελών, προκειμένου να συγκολληθούν τα συνανήκοντα θραύσματα, τα 
οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν σε έργα αναστήλωσης και θα παραμείνουν σε εσωτε-
ρικό χώρο. 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης αρχικά μελέτησε δείγματα πωρολίθων που συναντώνται στα 
διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη και στη συνέχεια προχώρησε στην επιλογή των πρώ-
των υλών και τον κατάλληλο σχεδιασμό 14 διαφορετικών κονιαμάτων συγκόλλησης, 
τα οποία αποτιμήθηκαν ως προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους 
συναρτήσει του χρόνου. Η αποτίμηση περιελάμβανε: (α) την εξέλιξη της ενυδάτωσης, 
της ενανθράκωσης και της υδραυλικότητας, τον προσδιορισμό των μηχανικών αντο-
χών (θλίψη, κάμψη, μέτρο ελαστικότητας), τα υγρομετρικά χαρακτηριστικά (τριχοει-
δής αναρρίχηση, κορεσμός, διαπερατότητα σε υδρατμούς), τα φυσικά χαρακτηριστικά 
(μικροδομή, πορώδες, κατανομή μεγέθους πόρων) αμιγών κονιαμάτων και (β) τον 
έλεγχο συνάφειας των παραπάνω κονιαμάτων με την επιφάνεια των πωρολίθων μέσω 
δοκιμών κάμψης τεσσάρων σημείων και άμεσου εφελκυσμού με κατάλληλα διαμορφω-
μένες συσκευές που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι 
δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συγκολλημένα δοκίμια: α) διαμορφωμένων πω-
ρολίθων (4 x 4 x 8 cm) με κονίαμα (πάχους 1 cm) και β) ακανόνιστων πωρολίθων με 
κονίαμα. Τα εξαχθέντα αποτελέσματα της αποτίμησης συνεκτιμήθηκαν και προτάθη-

1Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
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So far, 77 adjoining fragments have been joined, while the joining of the larger 
architectural members is pending, some of which include supplements made of 
aktitis stone from Piraeus. For example the Triglyph Inv. Nr. 21432 consists of ten 
adjoining fragments and it comes from the so-called “Hekatompedon” Temple, the 
first monumental, Doric peripteral temple in Athens, dated around 570-560 BC.

Γ10. HYDRAUlIC MORTARS WITH NANO-TITANIA fOR THE 
ADHESION Of POROS ARCHITECTURAl MEMbERS Of THE 
ACROPOlIS MONUMENTS       

STUDY: P. MARAVELAKI1, Z. AGIOUTANTIS2, E. LIONAKIS1, CH. KAPRIDAKI1, 
A. VERGANELAKI1. COORDINATION-IMPLEMENTATION: E. SIOUMPARA, 
E. AGGELAKOPOULOU, E. FRAGKIADAKI, G. FRANTZI

In the context of this collaborative research project with the Technical University 
of Crete, various mortars were designed, analysed and studied for the adhesion of 
adjoining fragments of the poros stone architectural members which are managed 
by the technical office for inventory, documentation and cataloguing of the scattered 
architectural members. These fragments, after their joining, will not be used for 
restoration work and are to remain indoors.
Initially, two different kinds of specimens of poros stone from the above architectural 
fragments were studied by the Technical University of Crete in order suitable raw 
materials to be selected. Subsequently, 14 different bonding mortars were designed 
and evaluated, with the aim of formulating a complex system characterized by the 
highest compatibility according to their physico-chemical and mechanical properties at 
curing time. The evaluation involved: (a) the evolution of hydration, carbonation and 
hydraulic compound formation, the determination of uniaxial compressive strength, 
flexural strength and bending strength, hygric properties (water capillary absorption, 
water saturation, water vapour permeability), physical characteristics (microstructure, 
porosity, pore size distribution) of pure mortars and (b) the investigation of the 
compatibility of the aforementioned mortars with the surface of the poros stone and 
of the adhesive performance of the bonded stone-mortar specimens through the four-
point flexural strength test and the direct tensile strength test by means of suitably 
configured equipment specially designed and built by the Technical University of Crete. 
These tests were performed on bonded stone-mortar specimens of two different sizes: 

1 School of Architectural Engineering
2 School of Mineral Recourses Engineering, Technical Univercity of Crete   
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καν συγκεκριμένες συνθέσεις κονιαμάτων συγκόλλησης για κάθε είδος πωρολίθου.
Ακολούθησε η μελέτη εφαρμογής από τον τομέα συντήρησης της Υ.Σ.Μ.Α., η οποία 
αφορούσε στην παρασκευή των κονιαμάτων συγκόλλησης επί τόπου, στα έργα της 
Υ.Σ.Μ.Α. και στην πιλοτική εφαρμογή τους. Συνολικά ελέγχθηκαν εννέα συνθέσεις 
με στόχο να καθοριστούν οι διαδικασίες παρασκευής (προσδιορισμός νερού, κ.ά.) και 
συγκόλλησης (π.χ. χρόνος διαβροχής, λάξευση επιφάνειας, κ.ά.), οι συνθήκες συντή-
ρησης των συγκολλημένων δοκιμίων, καθώς και η ποιοτική αποτίμηση της αποτελε-
σματικότητας της συγκόλλησης. Τα αποτελέσματα συνεκτιμήθηκαν και επιλέχθηκε να 
χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση των πώρινων θραυσμάτων σύνθεση κονιάματος 
που περιλαμβάνει μετακαολίνη, υδράσβεστο, νανοτιτανία και ανθρακική άμμο (0,063-
0,250 μm).

Γ11. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤωΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: Δρ. Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Μηχανικός / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΣΜΑ

Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η φυσικομηχανική αποτίμηση κονιαμάτων 
αποκατάστασης (σφράγισης και πλήρωσης) για τις επεμβάσεις συντήρησης στα μνη-
μεία της Ακρόπολης. Προέκυψε ως αναγκαιότητα της διαρκούς βελτίωσης των υλικών 
συντήρησης και της εναρμόνισης με τη διεθνή τάση σχεδιασμού κονιαμάτων αποκατά-
στασης για τα μνημεία, χωρίς την προσθήκη τσιμέντου.
Τα κονιάματα εφαρμόζονται σε επαφή με το πεντελικό μάρμαρο το οποίο παρουσιάζει 
απομείωση των αρχικών μηχανικών αντοχών και υποβάθμιση των αρχικών ιδιοτήτων 
του, λόγω συνέργειας διαφορετικών τύπων φθοράς όπως εκτεταμένη ρηγμάτωση, απο-
φλοίωση, κατακερματισμό, επιφανειακή αποσάθρωση (ζαχαροποίηση) Κ.α. Η επιλογή 
των κονιαμάτων αποκατάστασης της Ακρόπολης θα πρέπει να διασφαλίζει την αντι-
στρεψιμότητα των επεμβάσεων και την μη πρόκληση βλαβών στα αυθεντικά υλικά. Τα 
επιθυμητά φυσικο-μηχανικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων περιγράφονται ως εξής:

Αντοχή σε θλίψη, Fc=6-10MPa (μικρότερη τιμή από το φθαρμένο μάρμαρο, ικα-•	
νοποιητική αντοχή και ανθεκτικότητα, ευκολία στην αφαίρεση του υλικού εάν 
χρειαστεί).
Αντοχή σε κάμψη, Ff>1,2MPa.•	
Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας, Ed<12.000MPa (όσο το δυνατόν μικρότερον - αυ-•	
ξημένη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών και μικροπαραμορφώσεων).
Πoρώδες (~30%)•	
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a) formulated poros stone specimens with dimensions of 4 x 4 x 8 cm bonded with 
mortar (thickness 1 cm) and b) irregularly shaped poros stone specimens bonded with 
mortar. According to the outcome of the evaluation, specific compositions of adhesive 
mortars were proposed for every type of poros stone.
This was followed by the implementation study by the Conservation Section of the 
Acropolis Restoration Service which pertained to the in situ preparation of the adhesive 
mortars, to the projects of the Acropolis Restoration Service. Nine compositions were 
tested in total in order to determine the production process (quantity of water, etc.), 
adhesion process (e.g., wetting time, chiseling of surface, etc.), the conservation 
conditions of the bonded specimens, as well as the qualitative evaluation of the 
effectiveness of the adhesion and the resistance of stone-mortar interfaces.
Finally, after consideration of the results, the mortar which was selected to be used for 
the adhesion of the poros fragments contains metakaolin, calcium hydroxide, nano-
titania and carbonate sand (from 0.063 to 0.250 mm).

Γ11. DESIGN AND EVAlUATION Of RESTORATION MORTARS 
fOR THE ACROPOlIS MONUMENTS

STUDY: E. AGGELAKOPOULOU Chemical Engineer Ph.D / IMPLEMENTATION: SURFACE 
CONSERVATION SECTION OF THE ACROPOLIS RESTORATION SERVICE

The aim of this paper is the design and physico-mechanical evaluation of the restoration 
mortars (for sealing and filling) for the conservation interventions οn the Acropolis 
monuments, which arose from the need to continuously improve the conservation 
materials and to conform to the international tendency to design restoration mortars 
for monuments without the addition of cement.
Mortars are applied in contact with the Pentelic marble where there is evident 
reduction of the initial mechanical strength of the marble and degradation of its 
initial properties due to the synergy different types of deterioration, such as extensive 
cracking, delamination, fragmentation, surface disintegration (sugaring) etc. The 
selection of the restoration mortars for the Acropolis should ensure the reversibility 
of interventions as well as the prevention of damage to the original materials. The 
desired physico-mechanical characteristics of the mortars are described as follows:

Compressive strength, Fc=6-10MPa (lower value than the worn marble, good •	
resilience and durability, ease of removal of the material if necessary).
Flexural strength, Ff> 1.2 Mpa.•	
Dynamic modulus of elasticity, Ed <12,000MPa (as small as possible increased •	
capacity for absorption of vibrations and microstrains).
Porosity (~30%).•	
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Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκαν συνθέσεις κονιαμάτων αποκατάστασης με βάση 
τον υδραυλικό ασβέστη, την υδράσβεστο και τον μετακαολίνη καθώς και λευκού τσι-
μέντου για συγκριτικούς λόγους. Ως αδρανή χρησιμοποιήθηκαν ασβεστολιθική ή χα-
λαζιακή άμμος, διαφορετικής κοκκομετρίας (O-1mm, 0-2mm, 0-4mm) ανάλογα με 
την εφαρμογή τους. Τα κονιάματα αποτιμήθηκαν σε χρόνο έως και 24 μήνες όσον 
αφορά στα μηχανικά χαρακτηριστικά (συμβατικές μηχανικές δοκιμές), στο δυναμι-
κό μέτρο ελαστικότητας (υπέρηχοι) και στα χαρακτηριστικά μικροδομής (πορομετρία 
υδραργύρου).
Τα αποτελέσματα της αποτίμησης έδειξαν ότι τα κονιάματα που έχουν παρασκευαστεί 
χωρίς την προσθήκη τσιμέντου, με υδραυλικό ασβέστηNHL3.5-Z και υδράσβεστο-
μετακαολίνη:20%-5% κ.β., πληρούν τα φυσικομηχανικά κριτήρια και θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν στις επεμβάσεις συντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης. Επι-
πλέον, πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές στα μνημεία προ-
κειμένου να αποτιμηθεί η συμπεριφορά των κονιαμάτων σε πραγματική κλίμακα.

Γ12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤωΝ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙωΝ

ΜΕΛΕΤΗ : Κ. ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ, Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Συντηρητές Αρχαιοτήτων 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. ΜΠΙΖΙΜΗ, Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Κ. ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ Συντηρητές 
Αρχαιοτήτων, Ε. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τεχνικός Συντήρησης, Λ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ, Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ Μαρμαροτεχνίτες

Στο βόρειο κίονα της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων [1], κατά το διάστημα 1980-
81 πραγματοποιήθηκαν σφραγίσεις, συγκρατήσεις περιμετρικά των θραυσμάτων και 
στερεώσεις σε μεγάλη έκταση στην επιφάνεια των σπονδύλων με κονία οξυχλωριού-
χου μαγνησίου.
Η κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονη αποσά-
θρωση, αποφλοιώσεις, εσωτερικά κενά, ετοιμόρροπα θραύσματα, ρωγμές, ρήγματα 
και κυψελοειδή φθορά. Οι θραύσεις στους σπονδύλους του κίονα, που εντοπίζονται 
υπό τη μορφή ρωγμών, ρηγμάτων και απώλειας τμημάτων σε συνδυασμό με τη γεωλο-
γική ετερογένεια του μαρμάρου (αργιλοπυριτικές φλέβες), οφείλονται σε μηχανική και 
θερμική καταπόνηση (έκρηξη, πυρκαγιά, πρόσκρουση οβίδων, οξείδωση σιδερένιων 
συνδέσμων). Αποφλοιώσεις, εσωτερικά κενά και ετοιμόρροπα θραύσματα παρατηρή-
θηκαν εκτεταμένα στον τρίτο και τέταρτο σπόνδυλο [2]. Στον έβδομο σπόνδυλο η 
πρόσκρουση οβίδας προκάλεσε μετακίνηση, ρήγμα και απώλεια μεγάλου τμήματος 
στο δυτικό τεταρτημόριο του λίθου. Η κυψελοειδής φθορά εντοπίζεται συχνότερα στο 
νοτιοδυτικό τεταρτημόριο του κίονα και λιγότερο βόρεια και ανατολικά με τη μορφή 
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In this paper, compositions of restoration mortars were designed based on hydraulic 
lime, calcium hydroxide and metakaolin as well as white cement for comparative 
reasons. Limestone sand or quartz sand of different grain size (O-1mm, 0-2mm, 
0-4mm) were used as aggregates depending on their application.
The mortars were evaluated over a period of up to 24 months in terms of mechanical 
characteristics (conventional mechanical tests), of dynamic modulus of elasticity 
(ultrasound) and microstructural characteristics (mercury intrusion porosimetry).
The outcome of the evaluation showed that the mortars that have been created 
without the addition of cement, with hydraulic lime NHL3.5-Z and calcium hydroxide-
metakaolin: 20% -5% by weight, satisfy the physicomechanical criteria and could be 
used on conservation interventions on the Acropolis monuments.
In addition, there was a small-scale test application performed on the monuments in 
order to evaluate the behaviour of mortars on a real scale.

Γ12. PRESERVATION CONDITION AND CONSERVATION 
INTERVENTIONS ON THE NORTH COlUMN Of THE WESTERN 
fAÇADE Of THE PROPYlAEA      

STUDY: K. FRANTZIKINAKI, I. FRAGKIADAKI Conservators of Antiquities
IMPLEMENTATION TEAM: A. BIZIMI, I. FRAGKIADAKI, K. FRANTZIKINAKI 
Conservators of Antiquities, E. DRAKOPOULOU Conservation Technician, L. MICHALAKOS, 
CH. CHRISTOPOULOU Marble Sculptors

In the period 1980-81, the work performed on the north column of the western façade 
[1] involved sealing, perimetrical stabilization of fragments, and consolidation in 
much of the surface of the column drums with magnesium oxychloride cement. 
The preservation condition of the surface is mainly characterized by intense 
disintegration, delamination, internal voids, dilapidated fragments, cracks, fissures 
and pitting erosion. Fractures in the column drums, which are detected in the form 
of cracks, fissures and loss of parts combined with the geological heterogeneity of the 
marble (aluminium silicate veins), are the result of mechanical and thermal activity 
(explosion, fire, bombardment, oxidation of iron clamps). Extensive flaking, internal 
voids and dilapidated fragments were observed on the third and fourth column drums 
[2]. On the seventh column drum there was a shifting, caused by the bombardment, 
as well as a crack and loss of a large part of the western quadrant of the stone block. 
Pitting erosion is mostly found on the southwestern quadrant of the column, and less 
on the northern and eastern parts, in the form of holes, appearing sporadically or in 
clusters. Its appearance is the result of the action of microorganisms, the development 
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οπών σποραδικά ή σε συστάδες. Η εμφάνισή της οφείλεται στη δράση μικροοργανι-
σμών, η ανάπτυξη των οποίων ευνοείται από την κατακράτηση υγρασίας στις περιοχές 
αυτές. Η κατάσταση διατήρησης του κίονα καθώς και οι τρέχουσες εργασίες συντήρη-
σης τεκμηριώνονται λεπτομερώς φωτογραφικά και σχεδιαστικά [3]. 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης σε τρεις σπονδύλους. Κατά τις ερ-
γασίες αφαιρέθηκαν κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων με μηχανικά μέσα καθώς 
και τα ετοιμόρροπα θραύσματα. Έγινε καθαρισμός των ρωγμών, των αποφλοιώσεων 
και των επιφανειών θραύσης, ώστε να ακολουθήσει η συγκόλληση των θραυσμάτων 
[4-6]. Στην περίπτωση των αποσαθρωμένων περιοχών με επάλληλες αποφλοιώσεις 
και πολλαπλά θραύσματα εφαρμoζόταν νάρθηκας από γύψο με σκοπό την ακέραιη 
απομάκρυνσή τους, την εξασφάλιση της θέσης τους και την ακριβή επανατοποθέτησή 
τους [7-9]. Τα εσωτερικά κενά και οι ρωγμές πληρώθηκαν με ένεμα. Στις ρωγμές, 
στους αρμούς συγκόλλησης των θραυσμάτων και των αποφλοιώσεων πραγματοποιή-
θηκαν σφραγίσεις με κονίαμα [10-11]. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις συντήρησης είναι ανόργανα, συμβατά 
ως προς τις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του μαρμάρου και με την απαιτού-
μενη αντοχή στους διαβρωτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος.
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of which is favored by moisture retention in these areas. The preservation condition of 
the column, as well as the current conservation work, is documented in detail through 
photographs and drawings [3]. 
Conservation work on three column drums was recently completed. In the course 
of this work, mortars from previous interventions were removed mechanically, as 
were the dilapidated fragments. There was cleaning of the cracks, the flakings and the 
fracture surfaces, in order for the reattachment of fragments to follow [4-6]. In the 
case of disintegrated areas with successive delamination and multiple fragmentation, a 
plaster cast was applied to them, so that they could be removed intact, secured to their 
position and reattached accurately [7-9]. Internal voids and cracks were filled with 
grout. The cracks and joints of the fragments and flakings were sealed with mortar 
[10-11]. 
The materials used in the conservation interventions are inorganic, compatible with 
the physicochemical and mechanical properties of the marble, and with the required 
resistance to corrosive agents of the environment.
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Γ13. TΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ζωΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΒΔ ΕΠΑΕΤΙΔΑΣ ΣΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Δρ. Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Μηχανικός, Α. ΠΑΝΟΥ, Ι. ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ, Γ. ΦΡΑ-
ΝΤΖΗ Συντηρητές Αρχαιοτήτων, Τ. ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ Φωτογράφος, Α. Π. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Χη-
μικός Μηχανικός Msc 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται τεχνική διερεύνηση του ζωγραφικού διακόσμου της 
βορειοδυτικής επαετίδας σίμης (ΒΔ.ΕΑ.) του Παρθενώνα, στην οποία διασώζονται 
ίχνη χρώματος και διακόσμου (φωτ. 1, 8). Στόχος της εργασίας είναι να απεικονιστεί 
η διακόσμηση των μελών, σε επιφάνειες όπου το σχέδιο δεν είναι ορατό με γυμνό 
μάτι, να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την τεχνική εναπόθεσης των χρωματι-
κών στρωμάτων και να προσδιοριστούν οι περιοχές ενδιαφέροντος από όπου θα ήταν 
θεμιτή η λήψη μικροδειγμάτων προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι διάφορες χρωστικές 
ή/και το συνδετικό μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί με αναλυτικές μεθόδους.
Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκε φορητό οπτικό μικροσκόπιο και εφα-
πτομενικός φωτισμός σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης όπως απεικό-
νιση της επαγόμενης φωταύγειας στην υπέρυθρη περιοχή προκαλούμενη από ορατή 
πηγή (VIL, Visible induced luminescence), απεικόνιση του έγχρωμου ορατού φθορι-
σμού που προκαλείται από υπεριώδη πηγή διέγερσης (UVF, Ultraviolet fluorescence) 
και απεικόνιση του υπεριώδους φθορισμού με USB μετρητικό μικροσκόπιο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στη δυτική όψη της επαετίδας σίμης, σε όλη 
την έκταση του λέσβιου κυμάτιου έχει χρησιμοποιηθεί ένα στρώμα προετοιμασίας του 
μαρμάρου, υπόλευκης-υποκίτρινης απόχρωσης και πάνω σε αυτό χαράσσονταν το αρ-
χικό εγχάρακτο σχέδιο (υπογραμμός) έως την επιφάνεια του μαρμάρου και στη συνέ-
χεια τοποθετούνταν οι χρωστικές (φωτ. 3-5). Η τεχνική (VIL) αποκάλυψε το συνολικό 
ζωγραφικό διάκοσμο στην περιοχή του καμπύλου ελλειψοειδούς τμήματος και του 
λεσβίου κυματίου, ο οποίος σε γενικές γραμμές είναι σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία 
εκτός από το σχέδιο των ανθών του λωτού (φωτ. 2, 7). Αιγυπτιακό μπλε ανιχνεύτηκε 
στο φόντο του λέσβιου κυματίου στη ΝΔ επαετίδα σίμη και είναι σε συμφωνία με τη 
βιβλιογραφία (φωτ. 2, 6). Με τις τεχνικές UVF προσδιορίστηκαν οι περιοχές ενδια-
φέροντος (φωτ. 9, 11, 13) από όπου θα ήταν θεμιτή η λήψη μικροδειγμάτων. Όλες 
οι τεχνικές απεικόνισης (VIL,UVF) καταγράφουν έντονη φωταύγεια και φθορισμό 
(φωτ.10) στις απολήξεις της χαίτης της λεοντοκεφαλής και γενικά στις περιοχές του 
μαρμάρου που έχουν υποστεί θραύση (κρούση από βλήμα κ.α.), εκτεταμένη φθορά και 
καταπόνηση, φαινόμενο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
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Γ13. TECHNICAl INVESTIGATION Of THE POlYCHROMY Of 
THE NW RAKING SIMA Of THE PARTHENON     
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Conservators of Antiquities, T. SOUVLAKIS Photographer, A. P. MOUTSATSOU Chemical 
Engineer MSc

This paper is a technical investigation of the polychromy of the northwest raking 
sima of the Parthenon, where traces of colour and decoration survive (Fig. 1, 8). The 
purpose of the present study is to illustrate the decoration of the surfaces, to collect 
information on the stratigraphy of paint layers and to identify regions of interest 
(ROIs) from which microsamples for the instrumental determination of various 
pigments and/or organic mediums, can be taken. In order to achieve this objective, 
modern imaging techniques were applied, i.e. optical microscopy by means of a 
portable microscope, examination with raking light, Visible Induced Luminescence 
(VIL) imaging, Ultraviolet Fluorescence (UVF) imaging and imaging of ultraviolet 
fluorescence with USB measuring microscope. 
The results of the investigation showed that on the west side of the raking sima, a 
primer layer of a whitish-yellowish hue had been used on the entire extent of the 
Lesbian cymatium. On this layer the original engraved drawing was incised (outline), 
reaching the surface of the marble. The colour layers were then applied (Fig. 3-5). 
VIL revealed the entire painted decoration in the area of the curved elliptical part and 
the Lesbian cymatium. The observation is generally in agreement with the literature, 
with the exception of the pattern of the lotus blossom (Fig. 2, 7). Egyptian blue was 
detected in the background of the Lesbian cymatium on the SW raking sima and 
this observation is in agreement with the literature (Fig. 2, 6). By means of the UVF 
techniques, interesting microsampling positions were determined (Fig. 9, 11, 13). All 
imaging techniques (VIL, UVF) record strong luminescence and fluorescence (Fig.10) 
at the ends/edges of the lion’s mane and in the areas where the marble has undergone 
fracturing, extensive deterioration and fatigue. This phenomenon requires further 
investigation.

draft2.indd   365 6/23/15   3:22:35 PM



366

Γ14. ΤΕΚΜΗΡΙωΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΑΡΧΑΙωΝ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙωΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Δρ. ΕΛ.-Ε. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ Πολιτικός Μηχανικός, Καθ. Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μεταλλειο-
λόγος Μηχανικός, Δρ. Π. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Χημικός Μηχανικός, Δρ. Π. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Μεταλλει-
ολόγος Μηχανικός

Στο πλαίσιο των Μελετών δομικής αποκατάστασης του Οπισθονάου (2001-2004), του 
ανώτερου τμήματος του θριγκού της Β. Κιονοστοιχίας (2004-2007), των Ορθοστατών 
του Β. Τοίχου (2004, 2006) και της Ν.Α. Παραστάδας του Σηκού (2004) μελετήθηκε 
αναλυτικά η κατάσταση διατήρησης των περιοχών αγκύρωσης των συνδέσμων & γόμ-
φων των δομικών μελών. Για την κατανόηση της χωροθέτησης και του μηχανισμού 
δημιουργίας ή μη βλαβών στις θέσεις αυτές θεωρήθηκε σημαντική η συσχέτιση της 
μακροσκοπικής εικόνας των σωζόμενων συνδετηρίων στοιχείων με την αντίστοιχη μι-
κροδομή. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
Α. Κατά την αποξήλωση των επιστυλίων διαπιστώθηκε μακροσκοπικά ότι οι περισ-
σότεροι σωζόμενοι αρχαίοι σύνδεσμοι και γόμφοι καλύπτονταν μεν από ένα λεπτό 
στρώμα οξείδωσης, το κυρίως όμως σώμα του υλικού βρισκόταν σε καλή κατάσταση. 
Διαβρωμένα βρέθηκαν κυρίως ορισμένα συνδετήρια στοιχεία στην περιοχή της ΝΔ 
γωνίας. Στο πλαίσιο της έργου αναστήλωσης του Οπισθονάου (2001-2004) κατατέθη-
κε κατάλογος των σωζόμενων συνδετηρίων με την αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρί-
ωση [1-4].
Β. Η αποκάλυψη του μοναδικού, εξ όσων γνωρίζουμε, σωζόμενου αρχαίου συνδέσμου 
της Β. Κιονοστοιχίας στην άνω έδρα του λίθου πλήρωσης 14048 θεωρήθηκε εξαιρετικό 
εύρημα και μοναδική ευκαιρία για τη διερεύνηση και την κατανόηση του βάθους της 
διάβρωσης του αρχαίου μετάλλου συναρτήσει του χρόνου [5-6]. Η μελέτη ανατέθηκε 
από την Α’ ΕΠΚΑ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ (Καθ. Γ. 
Παπαδημητρίου). Με την εφαρμογή οπτικής [7] & ηλεκτρονικής μικροσκοπίας [9-10] 
και περίθλασης ακτίνων Χ [8] δείχθηκε ότι «ο σύνδεσμος ήταν κατασκευασμένος κατά 
την αρχαιότητα, σύμφωνα με την “άμεση διαδικασία”. Στην παραπάνω διαπίστωση 
συνηγόρησε και το γεγονός ότι οι στοιχειακές αναλύσεις στο στρώμα μολύβδου που 
περιέβαλλε τον σύνδεσμο έδειξαν ότι, εκτός από μόλυβδο και οξυγόνο, περιέχεται και 
αρσενικό. Πρόκειται δηλαδή για μόλυβδο, ο οποίος έχει παραχθεί κατά την αρχαιό-
τητα και κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από το Λαύριο». Διαπιστώθηκε επίσης ότι 
το πάχος των προϊόντων διάβρωσης ήταν πολύ περιορισμένο (0.5 ως 2mm περίπου), 
επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του μετάλλου και την αργή εξέλιξη του φαινομέ-
νου της διάβρωσης.
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Γ14. DOCUMENTATION Of THE PRESERVATION CONDITION 
AND METAllOGRAPHIC STUDY Of THE MICROSTRUCTURE 
Of ANCIENT CONNECTORS Of THE PARTHENON   

E.-E. TOUMBAKARI Structural Engineer Ph.D, Prof. G. PAPADIMITRIOU Metallurgical 
Engineer, P. TSAKIRIDIS Chemical Engineer Ph.D, P. SKARVELIS Metallurgical Engineer 
Ph.D

In the context of the studies for the structural restoration of the opisthonaos (2001-
2004), of the upper part of the entablature of the north colonnade (2004-2007), of 
the orthostate of the north wall (2004, 2006) and of the SE anta of the cella (2004) a 
detailed investigation of the preservation condition of the anchorage areas of the clamps 
and dowels of the structural members has been carried out. 
For the understanding of the damage location and of the mechanism behind the 
occurance or not of damage in the anchorage areas, a correlation of the macroscopic 
image of the surviving connectors with the corresponding microstructure was deemed 
important. To this end, the following actions were implemented: 
A. During the dismantling of the architraves it was macroscopically discovered that 
most of the surviving clamps and dowels were indeed covered by a thin layer of 
oxidation, but the main body of the material was in good condition. Corrosion was 
mainly found on some connectors in the area around the SW corner. In the context of 
the project of the restoration of the opisthonaos (2001-2004), a corpus of the surviving 
connectors was submitted along with the corresponding photographic documentation 
[1-4]. 
B. The discovery of the unique, to our knowledge, surviving ancient clamp from 
the north colonnade on the top face of block 14048 was regarded as an outstanding 
find and a unique opportunity for the exploration and understanding of the depth of 
the corrosion of the ancient metal over time [5-6]. The study was assigned by the 
First Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities to the School of Mining and 
Metallurgical Engineering, NTUA (Prof. G. Papadimitriou). Through the use of optical 
[7] and electron microscopy [9-10] and X-ray diffraction [8] it was shown that “the 
clamp had been constructed in ancient times, according to the ‘direct process’. The 
above discovery was aided by the fact that the elemental analysis in the layer of lead 
surrounding the clamp showed that, apart from lead and oxygen, it also contained 
arsenic. Thus, this suggested that the lead had been produced in antiquity and it had 
probably originated in Lavrio.” It was also found that the thickness of the corrosion 
products was very small (about 0.5 to 2mm), thereby attesting to the durability of the 
metal and the slow progress of the corrosion. 
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ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2013 

Δρ. Φ. ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANO, Δρ. Ε. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, Ε. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, E. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(MPhil), Δρ. Μ. ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ, Δρ. Κ. ΚΟΥΤΣΑΔΕΛΗΣ, Δρ. Ε. ΜΙΜΙΔΟΥ, Δρ. Ε. ΣΑΛΑΒΟΥΡΑ - 
Aρχαιολόγοι, Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Πληροφορικός, Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Διοικητικός Υπάλληλος. 
Συνεργάτες: Athens Technology Center (ATC) - ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) - 
ORBITLAB Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ELPHO EΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

Η συστηματική τεκμηρίωση των αναστηλωτικών εργασιών που πραγματοποιούνται 
στα μνημεία της Ακρόπολης από το 1975 μέχρι σήμερα, υπήρξε ένας από τους κύριους 
στόχους της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). Το Γραφείο 
Τεκμηρίωσης υποστηρίζει τις διαδικασίες καταγραφής των επεμβάσεων και επιβλέπει 
τη διαχείριση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των παραγόμενων τεκμηρίων. 
Η ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων ξεκίνησε το 1987. Το σύστημα αποτελείται από πέ-
ντε επιμέρους αλληλοσυνδεόμενα αρχεία. Σε αυτά καταγράφονται πληροφορίες για τα 
μνημεία, τα επιμέρους τμήματά τους και τα αρχιτεκτονικά τους μέλη, ενώ παράλληλα 
εισάγονται οι φωτογραφίες, τα σχέδια και τα κείμενα που σχετίζονται με την τεκμηρί-
ωση της κατάστασης διατήρησής τους και των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε 
αυτά [1]. 
Το βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του συστήματος είναι η ιεραρχική διά-
κριση των επιμέρους δομικών τμημάτων κάθε μνημείου που επιτρέπει τη σύνδεσή τους 
με τους αντίστοιχους τύπους τεκμηρίων. Η ιεραρχική δομή υλοποιείται μέσω του δι-
αγράμματος ανάλυσης για κάθε μνημείο και την κωδικογράφηση των αρχιτεκτονικών 
μελών του [2].
Η εισαγωγή πληροφοριών για τα επιμέρους μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά 
των αρχιτεκτονικών τμημάτων, τα ίχνη των ιστορικών τους φάσεων και το είδος των 
επεμβάσεων που έχουν δεχτεί, συμβάλλει στην πληρότητα του αρχείου. Εργαλεία ανα-
ζήτησης παρέχουν αυξημένες δυνατότητες για τη διερεύνηση και την αντιπαραβολή 
του περιεχομένου [5].
Την τελευταία δεκαετία η καταχώριση τεκμηρίων διεξάγεται από αρχαιολόγους απευ-
θείας στα εργοτάξια [6]. Η καθημερινή εισαγωγή τεκμηρίων σε χρονική εγγύτητα με 
τη διεξαγωγή των εργασιών συντελεί στην υψηλή αξιοπιστία των εγγραφών και έχει 
καταστήσει το σύστημα ένα απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη και την παρα-
κολούθηση των έργων, αλλά και τη μελέτη της ιστορίας των αποκαταστάσεων των 
μνημείων [3]. Σήμερα η βάση δεδομένων της ΥΣΜΑ περιλαμβάνει περί τις 137.000 
καταχωρίσεις.
Η τελευταία αναβάθμιση του συστήματος εστιάζει στον εκσυγχρονισμό της πρόσβα-
σης στην πληροφορία κάθε αρχιτεκτονικού μέλους χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο 
μοντέλο του μνημείου. Ο χρήστης περιστρέφει το μοντέλο και μπορεί να επιλέξει το 
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& CO - ELPHO GREEK PHOTOGRAMMETRI Ltd.

The systematic documentation of the restoration works carried out on the Acropolis 
monuments from 1975 onwards has been one of the main objectives of the Committee 
for the Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA). The Documentation Office 
supports the recording operations during the interventions, while it also oversees the 
management and long-term preservation of the records produced. 
The development of the database began in 1987. The system consists of five interrelated 
repositories. These hold information about the monuments, their structural parts 
and their architectural members, and store all photographs, drawings and texts that 
document the state of preservation and the interventions performed on each member 
[1]. 
The key feature of the system’s architecture is the hierarchical division of each 
monument into distinct structural parts that allows their connection with their 
respective types of documents. This hierarchical structure is implemented through 
the diagram of analysis for each monument and the codification of its architectural 
members [2]. 
The addition of further information on the structural and morphological features of 
the architectural parts, their traces from earlier historical periods and the types of 
interventions performed on them, contributes to the extensiveness of the archive. 
Search tools provide additional means of content investigation and collation [5]. 
In the last decade, data entry is conducted by archaeologists directly at the worksites [6]. 
Recording on a daily basis and almost at the same time with the ongoing interventions 
has improved the consistency of the records and has transformed the system into an 
indispensable tool for the support and monitoring of the works, as well as for study 
of the history of the restoration of the monuments [3]. Today, the database contains 
approximately 137,000 records. 
The latest upgrade of the system focuses on improving the access to the information 
for every architectural member by using the three-dimensional model of each 
monument. The user can rotate the model and select the members of interest, thus 
gaining access to the information in the database. The user may also display on the 
model the architectural features that satisfy the parameters of a query based on the 
properties of the monument [4].
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μέλος που τον ενδιαφέρει αποκτώντας πρόσβαση στην πληροφορία της βάσης. Επίσης, 
μπορεί να επισημάνει πάνω στο μοντέλο τα αρχιτεκτονικά μέλη που ικανοποιούν τις 
παραμέτρους ενός ερωτήματος με βάση τις ιδιότητες του μνημείου [4].

Δ2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤωΝ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚωΝ 
ΕΡΓωΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Δρ. Φ. ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANO, Δρ. Ε. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, Ε. ΚΑϊΜΑΡΑ, Α. ΛΕΟΝΤΗ, Ε. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (MPhil), Δρ. Μ. ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ, Δρ. Κ. ΚΟΥΤΣΑΔΕΛΗΣ, Δρ. Α. ΣΟ-
ΦΟΥ, Χ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΜSc) - Αρχαιολόγοι, Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ - Aρχιτέκτων Mηχανι-
κός/Αρχαιολόγος, Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Πληροφορικός, Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ - Τοπογράφος 
Μηχανικός. Συνεργάτες: ORBITLAB Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - APPLAI Α. ΠΕΡ-
ΓΑΝΤΗΣ - Γ. Κουτσούκος

Στο πλαίσιο της προβολής των μνημείων και του αναστηλωτικού έργου της ΥΣΜΑ τα 
τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μια σειρά από ψηφιακές δράσεις.
Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας ανασχεδιάστηκε στο πλαίσιο μιας ευέλικτης και δυνα-
μικής διαδικτυακής εφαρμογής που συνοδεύεται από Σύστημα Διαχείρισης Περιεχο-
μένου [1]. Η αναβάθμιση επιτρέπει την αρτιότερη οργάνωση του περιεχομένου, προ-
σφέρει ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον θέασης και έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί 
και να επιδείξει ένα διαρκώς αυξανόμενο περιεχόμενο που περιλαμβάνει αρχεία ήχου, 
εικόνας και κινηματογραφικού υλικού σε ψηφιακή μορφή [2]. 
Η εφαρμογή εικονικής περιήγησης στην Ακρόπολη των Αθηνών επιτρέπει στον επι-
σκέπτη να εξερευνήσει τα μνημεία και ταυτόχρονα να αποκτήσει μια εικόνα για τα 
εκτελούμενα αναστηλωτικά έργα [4]. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη επιλογή μιας 
σειράς από διαδοχικές θέσεις επί του βράχου, όπου ο επισκέπτης αποκτά περιμετρική 
θέαση 360ο, και με την προσθήκη εικόνων υπερυψηλής ανάλυσης για την παρατήρηση 
λεπτομερειών [5]. Η λειτουργία της εφαρμογής επεκτείνεται και σε φορητές πλατφόρ-
μες τύπου ταμπλέτας.
Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία χρήσης η επισκεψιμότητα των εφαρμογών 
είναι αρκετά αυξημένη αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τα μνημεία και 
τις αναστηλωτικές εργασίες [3, 6]. 
Μία ακόμα ψηφιακή εφαρμογή είναι το «Πρόγραμμα Γλαύκα», ένα πολυεπίπεδο διαδι-
κτυακό παιχνίδι που έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την αποκατάσταση 
των μνημείων της Ακρόπολης, με τη βοήθεια μιας γλαύκας-ρομπότ [7]. Το περιεχό-
μενο οργανώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες που καλύπτουν διάφορες πτυχές των 
αναστηλωτικών εργασιών, όπως τα είδη των φθορών, τις τεχνικές των επεμβάσεων και 
τις επαγγελματικές ειδικότητες που συνεργάζονται στην προσπάθεια [8]. Κάθε ενότη-
τα περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση του θέματος και τη δοκιμασία, το παιχνίδι. 
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Δ2. DIGITAl APPlICATIONS fOR PROMOTING THE 
ACROPOlIS RESTORATION WORKS

F. MALLOUCHOU-TUFANO Ph.D, E. LEMPIDAKI Ph.D, E. KAIMARA, A. LEONTI, 
E. PETROPOULOU (MPhil), M. KATSIANIS Ph.D, K. KOUTSADELIS Ph.D, Α. 
SOFOU Ph.D, Ch. PARASCHOU (MSc) - Archaeologists, K. HADZIASLANI - Architect/
Archaeologist, G. ALEXOPOULOS - Information Technologist, D. MAVROMATI - Surveying 
Engineer. Partners: ORBITLAB A. GIANNAKIDIS & Co. - APPLAI A. PERGANTIS - G. 
KOUTSOUKOS

In recent years, a number of digital activities have been initiated in the context of 
promoting the monuments and the restoration works of the Acropolis Restoration 
Service (YSMA). 
The webpage of YSMA was redesigned in order to provide a flexible and dynamic online 
application linked to a Content Management System [1]. The upgrade facilitates the 
streamlined organization of the content, provides a retrofitted viewing environment 
and enables the seamless management and display of a constantly increasing content 
that includes audio, image and video material in digital form [2]. 
The application of the virtual tour on the Acropolis of Athens allows the visitor to 
explore the monuments and gain insight into the ongoing restoration projects [4]. 
This is achieved through the selection of a series of successive positions on the rock, 
whereby the visitor is afforded a 360ο view, and through the addition of ultra-high 
resolution images for observing details. The application is being extended to run on 
mobile devices, such as tablets. 
As usage statistics show, the website traffic is quite high demonstrating the public’s 
interest in the monuments and the restoration work [3, 6]. 
Another application is “the Glafka Project”, a multi-level online game that aims to 
familiarize children with the restoration of the Acropolis monuments with the help 
of an owl robot [7]. The content is organized into five thematic sections covering 
different aspects of the restoration works, such as the decay factors, the intervention 
techniques, and the professionals collaborating in this endeavour [8]. In every section 
there is a brief presentation of each theme followed by a game. Each game conducts a 
revision of the information provided in the entire section. 
Finally, as part of the publication of the final report of the restoration works on the 
Erechtheion, a digital disk was created, which supplements the volumes of this edition 
by including the original drawing and photographic documentation of the restoration 
interventions. The user navigates through the records by selecting the part of the 
monument for which information is sought [9].
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Σε κάθε παιχνίδι ανακεφαλαιώνονται οι γνώσεις όλης της ενότητας. 
Τέλος στο πλαίσιο έκδοσης της απόδοσης των αναστηλωτικών έργων στο Ερέχθειο δη-
μιουργήθηκε ψηφιακός δίσκος που συνοδεύει τους τόμους της έκδοσης και περιλαμ-
βάνει την πρωτογενή σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων. Ο χρήστης πλοηγείται στα τεκμήρια επιλέγοντας το τμήμα του μνημείου 
για το οποίο αναζητά πληροφορία [9].

draft2.indd   374 6/23/15   3:22:35 PM



Ε. Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις
στην Ακρόπολη των Αθηνών 2007-2012

draft2.indd   375 6/23/15   3:22:36 PM



376

Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦωΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠωΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤωΝ ΑΘΗΝωΝ 2007-2012 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της αποκατάστασης ενός μνημείου είναι η ακριβής 
γεωμετρική τεκμηρίωσή του. Η φωτογραμμετρία είναι μία από τις ταχύτερες τοπο-
γραφικές μεθόδους γεωμετρικής τεκμηρίωσης, που χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς 
για την αποτύπωση μνημείων, ιστορικών κτιρίων και συνόλων, άλλωστε ένα από τα 
θέματα συζήτησης κατά την πρώτη συνεδρίαση της νεοσύστατης Επιτροπής Συντηρή-
σεως Μνημείων Ακροπόλεως το 1975, ήταν και η φωτογραμμετρική αποτύπωση των 
μνημείων και του χώρου της Αθηναϊκής Ακρόπολης.
Ένα πρωτοποριακό έργο σε διεθνές επίπεδο, λόγω του μεγέθους και της δυσκολίας του 
προς αποτύπωση αντικειμένου, είναι η μελέτη «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφορι-
ακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», που εκπονήθηκε κατά την περίοδο 
2007-2009 και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του 
Γ΄ ΚΠΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 380.800 €. Το έργο περιλάμβανε: 

την χαρτογράφηση του αναγλύφου της Ακρόπολης με πλήρη τοπογραφική και •	
φωτογραμμετρική αποτύπωση, των Τειχών με ακρίβεια της τάξης του 1 cm και της 
κάτοψης της Ακρόπολης με ακρίβεια της τάξης των 3 cm. 
την τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning) του Ερεχθείου και των Τειχών•	
την ανάπτυξη ενός ευέλικτου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, σε συνδυ-•	
ασμό με την αναβάθμιση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων. 

Παράλληλα, για τις ανάγκες των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη εκπονούνται από 
την Υπηρεσία επιμέρους φωτογραμμετρικές μελέτες σε τμήματα του Παρθενώνα σε 
μεγάλη κλίμακα (1:10 και 1:20), ενώ τον Οκτώβριο του 2011 προκηρύχθηκε το έργο 
«Ανάθεση μελέτης τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων στην Ακρό-
πολη των Αθηνών» στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και Αναστήλωση των Μνη-
μείων της Ακρόπολης» του ΕΣΠΑ, ΠΕΠ «Αττική 2007-2013». Ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι 339.480 €.
Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης και ακριβής γεωμετρική τεκμηρίωση τμημάτων 
του Παρθενώνα, των Προπυλαίων και του ναού της Αθηνάς Νίκης. Η ανάθεση του 
έργου έγινε τον Μάιο του 2012. 

Αρχικές εικόνες της κάτοψης και των όψεων των Τειχών της Ακρόπολης. «Μελέτη 
Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών» 
2007-2009.
Τρισδιάστατο μοντέλο με υφή. 3D σάρωση: Α. Βαλάνη (ΥΣΜΑ), Απόδοση υφής: 
Η. Καλησπεράκης (ΥΣΜΑ).
Τρισδιάστατα μοντέλα με υφή. «Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συ-
στημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», 2007- 2009.
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Ε. TOPOGRAPHIC AND PHOTOGRAMMETRIC 
DOCUMENTATION AT THE ACROPOlIS Of ATHENS 2007-2012   

The first step in the process of restoration of a monument is its precise geometric 
documentation. Photogrammetry is one of the quickest surveying methods of geometric 
documentation, which was used very early on for the recording of monuments, 
historical buildings and sites. Moreover, one of the issues discussed during the first 
meeting of the Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA) 
– when it was newly founded in 1975 – was the photogrammetric documentation of 
monuments and of the site of the Athenian Acropolis.
A pioneering project on an international level, due to the object size and morphology, 
was the “Development of Geographical Information Systems at the Acropolis of 
Athens”, which was carried out in the period 2007-2009 and was funded from the 
European Union and the Greek State. The budget of the project was € 380,800. The 
main aims of the project were:

the relief mapping of the Acropolis along with complete topographic and •	
photogrammetric documentation, the relief mapping of the Walls at an accuracy 
of approximately 1 cm and of the ground plan of the Acropolis at an accuracy of 
approximately 3 cm.
the 3D scanning of the Erechtheion and of the Walls. •	
the development of a robust Geographical Information System (GIS) together •	
with the upgrade of the existing database of the restoration interventions.

Furthermore, additional photogrammetric studies are carried out by the Acropolis 
Restoration Service on parts of the Parthenon at a large scale (1:10 and 1:20) to meet 
the needs of ongoing projects, while in October 2011, the bidding process for the project 
“Assignment of the study of topographic and photogrammetric documentation at the 
Acropolis of Athens” opened under the programme “Conservation and Restoration of 
the Acropolis Monuments” of the National Strategic Reference Framework (NSRF), 
“2007-2013 Attica” ROP (Regional Operational Programme). The budget of the 
project is € 339,480 . 
The aim of the project is the complete and accurate documentation of parts of the 
Parthenon, the Propylaia and the Temple of Athena Nike. The contract was awarded 
in May 2012. 

Initial images of the top view and the elevations of the Acropolis Walls. “Study for 
the Development of GIS at the Acropolis of Athens,” 2007-2009.
3D textured model. 3D Scanning: A. Valanis (YSMA), Texture mapping: 
I. Kalisperakis (YSMA).
3D textured models. “Study for the Development of GIS at the Acropolis of 
Athens,” 2007-2009. 

draft2.indd   377 6/23/15   3:22:36 PM



378

Ε1. Oρθοφωτομωσαϊκό της όψης του θριγκού και του αετώματος της δυτικής 
πλευράς του Παρθενώνα 
Φωτογράφηση: Σ. Γεσαφίδης, Α. Σαντρουζάνος. Τοπογραφικές μετρήσεις: Ε. Πορτελάνου, 
Α. Καμπουράκη, Ε. Τσάκου Χ. Βασιλοπούλου και Β. Κυριακόπουλο (Διεύθυνση Τοπογραφήσεων 
Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.) Παραγωγή Oρθοφωτομωσαϊκού: 
Δ. Μαυρομάτη, (ΥΣΜΑ) 2008.
Λεπτομέρεια του Oρθοφωτομωσαϊκού, ΒΔ γωνία.
Λεπτομέρεια του Oρθοφωτομωσαϊκού, ΝΔ γωνία.

Ε2. Ορθοφωτομωσαϊκό της κάτοψης της βόρειας γωνίας της δυτικής πλευράς του 
Παρθενώνα 
Φωτογράφηση: Σ. Γεσαφίδης (Διεύθυνση Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογί-
ου του ΥΠ.ΠΟ.Α.), Τοπογραφικές μετρήσεις : Ι. Παρτσινέβελος, Σ. Λελούδας, Παραγωγή Oρθο-
φωτομωσαϊκού: Δ. Μαυρομάτη, (ΥΣΜΑ) 2011.

Ε3. Ορθοφωτομωσαϊκό της βόρειας γωνίας της ανατολικής όψης του θριγκού και 
του αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα 
Φωτογράφηση: Σ. Γεσαφίδης (Διεύθυνση Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας και Κτηματολο-
γίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.), Τοπογραφικές μετρήσεις: Ι. Παρτσινέβελος, Παραγωγή Oρθοφωτομωσαϊ-
κού: Δ. Μαυρομάτη, (ΥΣΜΑ), 2009.

Ε4. Ορθοφωτομωσαϊκά της κάτοψης της βόρειας πλευράς και της όψης του θρι-
γκού της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα 
«Μελέτη τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών». 
Η μελέτη εκπονείται από την σύμπραξη: «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜ-
ΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΦΩΤΟΠΟ», Επίβλεψη Μελέτης: Δ. Μαυρομάτη (ΥΣΜΑ), 2013.

Ε5. Ορθοφωτομωσαϊκά της κάτοψης του δυτικού τοίχου, της ανατολικής όψης 
του υπέρθυρου και της δυτικής όψης του υπέρθυρου, του δυτικού τοίχου του 
σηκού του Παρθενώνα 
Φωτογράφηση: Σ. Γεσαφίδης (Διεύθυνση Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας και Κτηματολο-
γίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.), Τοπογραφικές μετρήσεις: Ι. Παρτσινέβελος, Παραγωγή Oρθοφωτομωσαϊ-
κού: Δ. Μαυρομάτη, (ΥΣΜΑ), 2010-2011.

Ε6. Κάτοψη Προπυλαίων. Λεπτομέρεια του ορθοφωτομωσαϊκού της κάτοψης του 
βράχου της Ακρόπολης
«Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθη-
νών» 2007 - 2009. Η μελέτη εκπονήθηκε από την κοινοπραξία «Ελληνική Φωτογραμμετρική- 
Geotech», Επίβλεψη Μελέτης: Δ. Μαυρομάτη, Δ. Μουλλού (ΥΣΜΑ), «Μελέτη τοπογραφικών 
και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών». Η μελέτη εκπονείται 
από την σύμπραξη: «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-
ΦΩΤΟΠΟ», Επίβλεψη Μελέτης: Δ. Μαυρομάτη (ΥΣΜΑ) 2013.
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Ε1. Orthophotomosaic of the Elevation of the Entablature and the Pediment of 
the West Side of the Parthenon 
Image Acquisition: S. Gesafidis, A. Santrouzanos. Topographic measurements: E. Portelanou, 
A. Kambouraki, E. Tsakou, Ch. Vasilopoulou, and V. Kyriakopoulos (Directorate of Topography, 
Photogrammetry and Land Register of the Ministry of Culture and Sports) Production of 
orthophotomosaic: D. Mavromati, (YSMA) 2008.
Detail of the orthophotomosaic, northeast corner.
Detail of the orthophotomosaic, southeast corner.

Ε2. Orthophotomosaic of the North Corner of the Plan View of the Entablature 
and Pediment of the West Side of the Parthenon
Image Acquisition: S. Gesafidis (Directorate of Topography, Photogrammetry and Land Register 
of the Ministry of Culture and Sports), Topographic measurements: I. Partsinevelos, S. Leloudas,  
Production of orthophotomosaic: D. Mavromati, (YSMA) 2011.

Ε3. Orthophotomosaic of the North Corner of the East Elevation of the 
Entablature and of the Pediment of the West Side of the Parthenon 
Image Acquisition: S. Gesafidis (Directorate of Topography, Photogrammetry and Land Register 
of the Ministry of Culture and Sports), Topographic measurements: I. Partsinevelos,  Production of 
orthophotomosaic: D. Mavromati, (YSMA) 2009.

Ε4. Orthophotomosaics of the Plan View of the North Side and 
of the Elevation of the Entablature of the North Side of the Parthenon 
“Study of topographic and photogrammetric documentation at the Acropolis of Athens.” The study 
is carried out by the partnership: “GEOANALYSIS S.A.-ELLINIKI PHOTOGRAMMETRIKI Ltd 
– FOTOPO S.A.”, Supervision: D. Mavromati, (YSMA) 2013. 

Ε5. Orthophotomosaics of the Plan View of the West Wall, of the Eastern 
Elevation of the lintel and of the Western Elevation of the lintel of the West 
Wall of the Cella of the Parthenon   
Image Acquisition: S. Gesafidis (Directorate of Topography, Photogrammetry and Land Register 
of the Ministry of Culture and Sports), Topographic measurements: I. Partsinevelos, Production of 
orthophotomosaic: D. Mavromati, (YSMA) 2010-11.

Ε6. Plan View of the Propylaia. Detail of the Orthophotomosaic of the Plan View 
of the Acropolis Rock 
 “Study for the Development of GIS at the Acropolis of Athens” 2007-2009. The study was carried 
out by the consortium: “ELPHO Ltd.-Geotech”, Supervision: D. Mavromati, D. Moullou (YSMA), 
“Study of topographic and photogrammetric documentation at the Acropolis of Athens.” The study 
is carried out by the partnership: “GEOANALYSIS S.A. – ELLINIKI PHOTOGRAMMETRIKI 
Ltd-FOTOPO S.A.”, Supervision: D. Mavromati, (YSMA) 2013.
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Ε7. Κάτοψη αρχαίου ναού, Ερεχθείου. Λεπτομέρεια του ορθοφωτομωσαϊκού της 
κάτοψης του βράχου της Ακρόπολης 
«Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθη-
νών», 2007 - 2009. Η μελέτη εκπονήθηκε από την κοινοπραξία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜ-
ΜΕΤΡΙΚΗ-Geotech». Επίβλεψη Μελέτης: Δ. Μαυρομάτη, Δ. Μουλλού (ΥΣΜΑ).

Ε8. Ορθοφωτομωσαϊκό της όψης του βόρειου τείχους της Ακρόπολης 
«Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθη-
νών», 2007 - 2009. Η μελέτη εκπονήθηκε από την κοινοπραξία ««Ελληνική Φωτογραμμετρική- 
Geotech». Επίβλεψη Μελέτης : Δ. Μαυρομάτη, Δ. Μουλλού (ΥΣΜΑ).

Ε9. Ορθοφωτομωσαϊκό της όψης του ανατολικού τείχους της Ακρόπολης 
«Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθη-
νών», 2007 - 2009. Η μελέτη εκπονήθηκε από την κοινοπραξία «Ελληνική Φωτογραμμετρική-
Geotech». Επίβλεψη Μελέτης: Δ. Μαυρομάτη, Δ. Μουλλού (ΥΣΜΑ).
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Ε7. Plan View of the Archaios Naos, and of the Erechtheion. Detail of the 
Orthophotomosaic of the Plan View of the Acropolis Rock
“Study for the Development of GIS at the Acropolis of Athens,” 2007- 2009. The study was 
carried out by the consortium: “ELPHO Ltd.-Geotech.” Supervision: D. Mavromati, D. Moullou 
(YSMA).

Ε8. Orthophotomosaic of the Elevation of the North Wall of the Acropolis
“Study for the Development of GIS at the Acropolis of Athens,” 2007- 2009. The study was 
carried out by the consortium: “ELPHO Ltd. – Geotech.” Supervision: D. Mavromati, D. Moullou 
(YSMA).

Ε9. Orthophotomosaic of the Elevation of the East Wall of the Acropolis 
“Study for the Development of GIS at the Acropolis of Athens,” 2007- 2009. The study was 
carried out by the consortium: “ELPHO Ltd. – Geotech.” Supervision: D. Mavromati, D. Moullou 
(YSMA).
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Γενική άποψη των Προπυλαίων και του ναού της Αθηνάς Νίκης, από Δ. (Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2012).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΡωΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛωΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕωΣ

APPENDIX Α

QUESTIONNAIRE ON THE ACROPOlIS 
RESTORATION WORKS
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Ερωτηματολόγιο

Προς: Τους συμμετέχοντες στην 6η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των 
μνημείων της Ακρόπολης (Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου 2013)

Όπως και κατά τις Διεθνείς Συναντήσεις του 1989 και του 1994 η Επιτροπή Συ-
ντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), προκειμένου να λάβει αποφάσεις για 
επεμβάσεις σε μεγίστης αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας μνημεία, όπως αυτά 
της Ακροπόλεως, επιθυμεί να έχει την γνώμη όσο το δυνατόν περισσοτέρων ειδικών γι’ 
αυτές. Επειδή ο χρόνος των συζητήσεων είναι πολύ περιορισμένος και δεδομένου του 
μηχανισμού λήψεως αποφάσεων από τις υπεύθυνες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, 
ο προσφορότερος τρόπος συνεκτιμήσεως των απόψεων και των γνωμών των ειδικών 
που συμμετέχουν στην Διεθνή Συνάντηση είναι αυτός των απαντήσεων σε γραπτές 
ερωτήσεις. 

Η Επιτροπή, όπως και κατά τις παλαιότερες Συναντήσεις, κατέληξε στην άποψη 
ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικό να εκφραστούν οι απόψεις και οι γνώμες με 
ατομικές γραπτές απαντήσεις σε σαφώς διατυπωμένα ερωτήματα. Όλες οι απαντήσεις 
θα δημοσιευθούν αυτούσιες, έτσι ώστε σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο να υπάρχει 
ατομική ευθύνη για τα σχετικά θέματα. Αργότερα η Επιτροπή θα κάνει τη δική της 
εισήγηση στο κατά τον Νόμο αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο 
γνωμοδοτεί προκειμένου να εκδοθεί η τελική Υπουργική Απόφαση επί του πρακτέου.

Ειδικοί προσκεκλημένοι, που δεν μπόρεσαν να παραστούν στην Συνάντηση, μπο-
ρούν, αν το επιθυμούν, να στείλουν τις απόψεις τους, οι οποίες επίσης θα δημοσιευ-
θούν.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σε σχέση με τα θέματα του 
ερωτηματολογίου, από κείμενα και σχέδια των μελετητών, που παρουσιάζονται στην 
έκθεση των πινάκων. Οι τρεις σχετικοί πίνακες θα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα 
της ΥΣΜΑ: www.ysma.gr.

Τα ερωτήματα αφορούν το έργο αποκαταστάσεως του Παρθενώνος και, συγκεκρι-
μένα, ειδικά ζητήματα που συνδέονται με την εκτέλεση, στο άμεσο μέλλον, ορισμένων 
προγραμμάτων, μελετημένων στο παρελθόν και προσφάτως.  

1. Πρόγραμμα 4- Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, Υποπρό-
γραμμα 4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος (βασι-
ζόμενο σε πρόταση του 1983, του Μ. Κορρέ  και μελέτη του 2008- Γενικός προ-
γραμματισμός του έργου της δυτικής πλευράς, των Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη 
και Α. Βρούβα).

Το υποπρόγραμμα αυτό εξετάζει το ενδεχόμενο αποκατάστασης του τυμπάνου του δυ-
τικού αετώματος του μνημείου με την ανατοποθέτηση ταυτισθέντος αρχαίου θραύσμα-
τος στο ορθοστάτη αρ. 6 (από Β.) και την ανακατασκευή με νέο πεντελικό μάρμαρο του 
ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7.
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Παρουσιάζονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
Λύση Α: Εξυγίανση και αποκατάσταση του τυμπάνου του αετώματος χωρίς καμμία 
συμπλήρωση. Η λύση αυτή συνεπάγεται την μη ανατοποθέτηση στο μνημείο του ταυ-
τισθέντος αρχαίου θραύσματος. 
Λύση Β: Ανατοποθέτηση στον ορθοστάτη αρ. 6 του ταυτισθέντος αρχαίου θραύσμα-
τος. Εξετάζονται δύο εναλλακτικές υποπεριπτώσεις: 1. ανατοποθέτηση του αρχαίου 
θραύσματος με μερική συμπλήρωση με νέο μάρμαρο του ορθοστάτη, λύση που ενδε-
χομένως αποκλειστεί μετά τον στατικό έλεγχο τόσο για λόγους ευστάθειας όσο και 
για αισθητικούς λόγους  (λύση Β1) και 2. Αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 στις 
αρχικές διαστάσεις του με την συμπλήρωση των δύο θραυσμάτων με νέο μάρμαρο   
(λύση Β2). 
Λύση Γ: Αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 και αναπλήρωση με νέο μάρμαρο του 
ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7 του τυμπάνου του δυτικού αετώματος.  

Κατά την εξέταση των ως άνω λύσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 
παράμετροι: α) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως άνω λύσεων στην αποτυπωμένη 
στη μνήμη της διεθνούς κοινότητας ερειπιώδη μορφή του αετώματος, β) επιπτώσεις 
από την εφαρμογή των ως άνω λύσεων στο βαθμό αυθεντικότητάς του από πλευράς 
διατήρησης του αρχαίου υλικού και της προσθήκης νέου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
υπερκείμενα μέλη προς στήριξη, γ) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως άνω λύσεων 
στη στατική επάρκεια και την αντισεισμική ικανότητα του τυμπάνου σε σχέση και με 
την πιθανή αναγκαιότητα συμπλήρωσης του αντιθηματικού τοίχου (5η στρώση) του 
αετώματος, δ) τη συνάφεια των ως άνω λύσεων με αρχές και πρακτικές των αναστηλω-
τικών έργων της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη.
Οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση καλούνται να δηλώσουν ποια από τις ανωτέρω λύ-
σεις προτιμούν. 

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού (βασιζόμε-
νο σε αρχιτεκτονικές μελέτες, του 2002, των Κ.Παράσχη, Ν.Τογανίδη, Κ.Ματάλα 
και σε πρόσφατη επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ.Σκα-
ρή και Α.Βρούβα) 

Η ΕΣΜΑ έχοντας την πεποίθηση ότι η αναστήλωση στα μνημεία των διάσπαρτων 
στο έδαφος αρχιτεκτονικών μελών αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για τη διάσωσή τους, 
έχει περιλάβει στο πρόγραμμά της την αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού 
του Παρθενώνα. Προτεραιότητα δίνεται στην αναστήλωση του βόρειου τοίχου.  

Βόρειος τοίχος
Η πρόταση περιλαμβάνει την επανένταξη στον βόρειο τοίχο του συνόλου των αρχαίων 
σωζόμενων μελών του, δηλαδή 252 αρχαίων  λιθοπλίνθων καθώς και 109 νέων από 
πεντελικό μάρμαρο.  Η τοποθέτηση των νέων λιθοπλίνθων είναι  απαραίτητη για τη 
στερέωση των αρχαίων και την αναγκαία αναπλήρωση, για στατικούς λόγους, της ελ-
λείπουσας, λόγω των ιστορικών περιπετειών του μνημείου, εσωτερικής παρειάς του 
τοίχου.
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Προτείνονται δύο εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο αναπλήρωσης με νέο υλικό 
της εσωτερικής παρειάς του τοίχου:
Λύση Α: πλήρης συμπλήρωση της εσωτερικής πλευράς του υπό αναστήλωση τοίχου.
Λύση Β: συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του υπό αναστήλωση τοίχου με διατή-
ρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων, όπου αυτό είναι εφικτό, με βάση 
τον προκαταρκτικό στατικό έλεγχο. 

Εγκάρσιος τοίχος
Λόγω του μεγάλου ύψους του τοίχου και του φανερού κινδύνου σεισμικής του καταπό-
νησης είναι απαραίτητη η ανακατασκευή τμήματος του εγκάρσιου τοίχου, που χώριζε 
κατά την αρχαιότητα τον κυρίως ναό από τον οπισθόδομο, έως το ύψος του 14ου δόμου 
του βόρειου τοίχου. Από τον τοίχο αυτόν δεν σώθηκαν μέλη, είναι όμως γνωστή η δομή 
του. 

Παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη μορφή της τμηματικής 
αυτής ανακατασκευής του εγκάρσιου τοίχου-αντερείσματος. 
Λύση Α: τμηματική ανακατασκευή του τοίχου με χρήση νέων λιθοπλίνθων σε διαστά-
σεις όμοιες με των αρχαίων, τοποθετημένων σε αποκλιμακούμενη, βαθμιδωτή διάταξη, 
σύμφωνα με το ισόδομο σύστημα δομής (μήκος τοίχου στη στρώση του ορθοστάτη: 
13.20μ.).
Λύση Β: τμηματική ανακατασκευή του τοίχου με χρήση νέων λιθοπλίνθων σε διαστά-
σεις, κατά περίπτωση, όμοιες με των αρχαίων ή αποτετμημένων κατά το μήκος τους, 
ώστε να περιορίζεται η ελεύθερη προβολή τους (μήκος τοίχου στη στρώση του ορθο-
στάτη: 4.20μ.).

Κατά την εξέταση των ως άνω λύσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 
παράμετροι: α) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως άνω λύσεων στην εικόνα/εντύπω-
ση που θα προκύψει στο εσωτερικό του σηκού, β) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως 
άνω λύσεων στο βαθμό αυθεντικότητας του βόρειου τοίχου από πλευράς διατήρησης του 
αρχαίου υλικού και της προσθήκης νέου, γ) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως άνω 
λύσεων στην ένδειξη του τεκμηρίου των αρχαίων πυρκαγιών (ένδειξη τεκμηρίων φάσεων 
της ιστορίας του μνημείου), δ) τη συνάφεια των ως άνω λύσεων με αρχές και πρακτικές 
των αναστηλωτικών έργων της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη.

Οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση καλούνται να δηλώσουν ποια από τις ανωτέρω 
λύσεις προτιμούν. Μπορούν, αν το επιθυμούν να διατυπώσουν και άλλες απόψεις σχε-
τικά με την μορφή ή ακόμη και με το υλικό του αντερείσματος.

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώ-
να (βασιζόμενο σε μελέτες, του 1994, των Π. Κουφόπουλου και Κ. ζάμπα και σε 
πρόσφατη επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ. Σκαρή και 
ζ. Κοντέα) 

Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει και ολοκληρώνει την επέμβαση στον οπισθό-
ναο του Παρθενώνα των ετών 2000-2004 κατά την οποία εξυγιάνθηκε η παλαιότερα 
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αναστηλωμένη περιοχή, αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε στο Μουσείο Ακρο-
πόλεως η δυτική ζωφόρος, η οποία αντικαταστάθηκε στο μνημείο με αντίγραφα από 
τεχνητό λίθο και ενισχύθηκαν οι υποκείμενοι κίονες. Η προγραμματιζόμενη επέμβαση 
περιλαμβάνει την αναστήλωση στο μνημείο των δοκών της φατνωματικής οροφής του 
δυτικού πτερού, που είχαν καθαιρεθεί, για εργονομικούς λόγους, κατά την ως άνω 
επέμβαση. 

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο τοποθέτησης στο δυτικό πτερό του Παρθενώνα 
μελών από νέο μάρμαρο (δοκοί και φατνώματα), που είχαν κατασκευαστεί, με βάση 
σχέδια του μελετητή του Παρθενώνα Αν. Ορλάνδου, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, 
όταν είχε αποφασιστεί η ανακατασκευή της μαρμάρινης οροφής για λόγους προστασίας 
της τότε σωζόμενης κατά χώραν δυτικής ζωφόρου. Η επέμβαση αυτή δεν πραγματο-
ποιήθηκε τελικά. 

Παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την αποκατάσταση της 
οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα με χρήση των ήδη έτοιμων, [από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1950], μαρμάρινων μελών:
Λύση Α: Αποκατάσταση της στρώσης των δοκών της οροφής του δυτικού πτερού με 
την τοποθέτηση τόσο των σωζόμενων αρχαίων δοκών όσο και των νέων, της δεκαετίας 
του 1950. Η λύση αυτή αποκαθιστά την αρχική μορφή της εσχάρας της οροφής.
Λύση Β: Πλήρης αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού με την τοποθέτηση 
του συνόλου των μελών (δοκοί και φατνώματα) αρχαίων και νέων της δεκαετίας του 
1950. 

Κατά την εξέταση των ως άνω λύσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 
παράμετροι: α) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως άνω λύσεων στην προστασία του 
δυτικού τμήματος του μνημείου, στη στατική του επάρκεια και την αντισεισμική του 
ικανότητα, β) επιπτώσεις των ως άνω λύσεων στη διδακτικότητα και αναγνωσιμότητα 
της αρχιτεκτονικής του αρχαίου μνημείου, γ) επιπτώσεις των ως άνω λύσεων στην ει-
κόνα του ερειπίου του μνημείου και στον βαθμό της αυθεντικότητάς του από πλευράς 
διατήρησης αρχαίου υλικού, δ) επιπτώσεις των ως άνω λύσεων στη διαχείριση ιστορι-
κά καταξιωμένου αναστηλωτικού υλικού (μέλη δεκαετίας 1950) και ε) συνάφεια των 
ως άνω λύσεων με αρχές και πρακτικές των αναστηλωτικών έργων της ΕΣΜΑ στην 
Ακρόπολη.  

Οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση καλούνται να δηλώσουν ποια από τις δύο ανωτέρω 
λύσεις προτιμούν.

Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν αυτούσιες στον τόμο των Πρακτικών της παρού-
σης Συνάντησης. Παρακαλούμε οι απαντήσεις να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στην 
διεύθυνση Πολυγνώτου 10, 105.55, Αθήνα είτε ηλεκτρονικώς στο 6thmeeting.ysma@
culture.gr και να μην παραλείψετε να σημειώσετε στο τέλος της απάντησής σας: Όνομα 
– Επιστημονικούς τίτλους και θέση – Διεύθυνση – Ημερομηνία – e-mail
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Questionnaire

To: The participants in the 6th International Meeting for the Restoration of the 
Acropolis Monuments (Athens, 4-5th October 2013)

As in the International Meetings of 1989 and 1994, the Committee for the 
Restoration of the Acropolis Monuments (ESMA) would like to consult of as many 
experts as possible in the field, in order to decide for interventions on monuments 
of great archaeological and artistic value, as those of the Acropolis. Because of the 
limited time for discussion and given the process of decision making by the responsible 
services of the Greek State, replying in a written questionnaire is the most suitable 
way of considering the opinions and views of experts participating in the International 
Meeting.

The Committee, as in the previous Meetings, has concluded that the expression 
of the various opinions and views through individually written responses in clearly 
formulated questions is more effective. All answers will be published as received, 
so at least on a theoretical level there will be individual responsibility for the issues 
under discussion. Later on, the Committee will make its own recommendation to the 
responsible under the law Central Archaeological Council, which advises before the 
issue of the final Ministerial Decision.

Special guests, who could not participate in the Meeting, if they wish, can also 
send their opinions, which will be published.

Those interested can be informed about the issues set in the questionnaire from 
the texts and plans of the studies, presented in the poster exhibition. The three relevant 
poster will be also available in the website of YSMA: www.ysma.gr

The questions regard the project of the Parthenon restoration and, more 
particularly, special issues related to the execution, in the near future, of certain 
programmes, studied both recently and in the past. 

1. Programme 4 – Restoration of the western side of the Parthenon. Sub-
programme 4 – Restoration of the central orthostates of the pediment tympanum 
(based on a proposal of 1983 by M. Korres and a study of 2008 for the general 
programming of the western side project by V. Eleftheriou, V. Manidaki and A. 
Vrouva).

This sub-programme examines the possibility of restoring the tympanum of 
the western pediment of the monument with the resetting of an identified ancient 
fragment in the orthostates no 6 (from the N.) and the reconstruction in new Pentelic 
marble of the missing orthostates no 7.

Alternative solutions are presented:
Solution A: Conservation and restoration of the pediment tympanum without any 
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addition. This solution entails that the ancient identified fragment will not be reset 
on the monument.
Solution b: Resetting in the orthostates no 6 of the identified ancient fragment. 
Two alternatives are examined: 1. placement of the ancient fragment with partial 
supplementation of the orthostates with new marble. This solution may be rejected 
after the static analysis, for stability and aesthetic reasons (solution B1). 2. Restoration 
of the orthostates no 6 in its original dimensions, with supplementation of the two 
fragments with new marble (solution B2).
Solution C: Restoration of the orthostates no 6 and reconstruction in new marble of 
the missing orthostates no 7 of the western pediment tympanum.

During the consideration of the above solutions, the following parameters 
should be taken into account: a) consequences by the implementation of the above 
solutions in the ruined appearance of the pediment, as imprinted in the memory of 
the international community, b) consequences by the implementation of the above 
solutions in the degree of its authenticity, regarding the preservation of the ancient 
material and the addition of new material, given that there are no superimposed 
members to support, c) consequences by the application of the above solutions in the 
structural structural efficiency and earthquake resistance of the tympanum, in relation 
to the possible need of supplementing the backing wall (5th course) of the pediment, 
d) consistency of the above solutions to the principles and practices of the ESMA 
restoration works on the Acropolis.
The participants in the Meeting are requested to state which of the above solutions 
they are in favour of.

Programmes 7 & 8 – Restoration of the cella side walls (based on architectural 
studies of   2002, by K. Paraschi, N. Toganidis, K. Matala and on recent re-
examination of the restoration proposals by K. Skaris and A. Vrouva).

The ESMA, convinced that the anastelosis in the monuments of archaeological 
members that are scattered on the ground is the best way to rescue them, has included 
in its programme the restoration of the side walls of the Parthenon cella. Priority is 
given to the restoration of the Northern wall.

Northern Wall
The proposal includes the reintegration into the Northern wall of all the surviving 

ancient members, namely 252 ancient marble blocks and 109 new of Pentelic marble. 
The placement of new marble blocks is necessary for the consolidation of the ancient 
ones and the required completion, for structural reasons, of the missing inner face 
of the wall – result of the historical adventures of the monument. Two alternative 
solutions are proposed for the supplementation with new material of the wall inner 
face.
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Solution A: Full supplementation of the inner face of the wall under restoration.
Solution B:  Supplementation of the inner side of the wall under restoration, keeping 
non-supplemented sections of groups of marble blocks, where this is feasible based 
on preliminary static analysis.

Partition wall
Due to the great height of the wall and the obvious risk of seismic stress, it is 

considered necessary to reconstruct part of the partition wall up to a level corresponding 
to the 14th course of the north wall. In antiquity the partition wall separated the 
cella from the opisthodomos and although no architectural members of it have been 
preserved to date, its structure is known. 

Two alternative solutions are presented below, concerning the form of this partial 
reconstruction of the vertical wall - buttress. 
Solution A: partial reconstruction of the wall, using new marble blocks of dimensions 
similar to these of the ancient blocks, set in a degrading, stepped arrangement, in 
accord with the original isodomic dry articulated construction system (length of the 
wall at the level of the orthostates: 13.20m). 
Solution b: partial reconstruction of the wall, using new marble blocks in some cases 
similar in dimensions to the ancient blocks, and in other cases chiseled off lengthwise, 
so as to limit their protrusion  (length of the wall at the level of the orthostates: 
4.20μ.).

During the consideration of the above mentioned solutions the following 
parameters should be taken into account a) the consequences by the implementation 
of the above mentioned solutions to the image of the interior of the cella b) the 
consequences of the above mentioned solutions to the degree of authenticity of the 
north wall of the monument, regarding the preservation of ancient material and 
addition of new marble c) the consequences by the implementation of the above 
mentioned solutions to the visibility of evidence of various phases in the history of the 
monument, d) the consistency of the above mentioned solutions with the principles 
and practices of the ESMA restoration works on the Acropolis.  

The participants to the International Meeting are requested to state which of the above 
solutions they are in favour of. If they wish so, they can express another opinion about 
the form or even the material of the buttress. 

Programme 11- Restoration of the ceiling of the Parthenon west side pteron 
(based on studies by P. Koufopoulos and K. Zambas, 1994, and on a recent re-
examination of the restoration proposals by K. Skaris and Z. Konteas).

This programme supplements and completes the intervention in the Parthenon 
opisthonaos accomplished in 2004, during which the previously restored area was 
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restored again, the blocks of the Parthenon west frieze were dismantled, transported 
to the Acropolis Museum, and replaced on the monument by cast copies made of 
artificial stone, while the underlying columns were strengthened. The scheduled 
intervention comprises the restoration of the beams of the coffered ceiling of the 
west pteron, which had been dismantled in the past during the above mentioned 
intervention for ergonomic reasons.  

A further solution under investigation concerns the possibility to reset on the 
west pteron of the Parthenon architectural members (beams and coffer slabs) that 
had been constructed according to the study of A. Orlandos in late 1950s, when 
the reconstruction of the marble ceiling had been decided with a view to protecting 
the in situ preserved west frieze of the monument. This intervention was never 
accomplished. 

Below, two alternative solutions are presented, concerning the restoration of 
the ceiling of the Parthenon west pteron by using the marble architectural members, 
already constructed since the late 1950s:
Solution A: Restoration of the ceiling beams, through setting not only the preserved 
ancient beams, but also the new marble beams of the 1950s. This solution restores the 
original form of the ceiling grid. 
Solution b: Complete restoration of the ceiling of the west pteron through the setting 
all the architectural members (both beams and coffer slabs), ancient and new ones (of 
the 1950s). 

During the consideration of the above mentioned solutions the following 
parameters should be taken into account: a) the consequences by the implementation 
of the above solutions to the protection of the west part of the monument, to its 
structural efficiency and earthquake resistance, b) the consequences of the above 
mentioned solutions to the comprehensibility and the didactic dimension of the 
ancient monument’s architecture, c) the consequences of the above mentioned 
solutions to the appearance of the monument as a ruin and to the degree of authenticity 
regarding the preservation of the ancient material, d) the consequences of the above 
mentioned solutions to the handling of historically distinguished restoration material 
(architectural members of the 1950s) and e) consistency of the above mentioned 
solutions with the principles and practices of the restoration works of the ESMA on 
the Acropolis. 

The participants to the International Meeting are requested to state which of the two 
above mentioned solutions they are in favour of.

The answers will be published as received in the Proceedings of the present Meeting. 
Please send your answers by mail to the following address:
Polygnotou 10, 10555, Athens or electronically to the following e-mail address: 
6thmeeting.ysma@culture.gr
Please do not fail to clearly note at the end of your answer:
Name – academic titles and current position – address – date – e-mail address
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Alberto G. benvenuti
Dott. Emerito Segretario Generale Scuola Archeologica Italiana di Atene
Parthenonos 14 - GR 11742 Atene. 
alberto.g.benvenuti@scuoladiatene.it

8/10/2013

1. Programme 4 - Restoration of the western side of the Parthenon. Sub-programme 4 
Restoration     of     the     central     orthostates     of     the     pediment tympanum.

Solution C: Restoration  of the orthostates  no 6 and reconstruction  in new marble  of 
the missing orthostates no 7 of the western pediment tympanum.

2.  Programmes  7 of the cella & 8 - Restoration  side walls

Northern Wall
Solution  B:   Supplementation of the inner side of the wall under restoration, keeping 
non supplemented sections of groups of marble blocks, where this is feasible based on 
preliminary static analysis.

Partition wall
Solution  B:  partial reconstruction of the wall, using new marble blocks in some cases 
similar in dimensions to the ancient blocks, and in other cases chiseled off lengthwise, 
so as to limit their protrusion (length of the wall at the level of the orthostates: 
4.2011.).

Programme 11- Restoration of the ceiling of the Parthenon west side  pteron

Solution A: Restoration of the ceiling beams, through setting not only the preserved 
ancient beams, but also the new marble beams of the 1950s. This solution restores the 
original form of the ceiling grid.
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Maria letizia Conforto
Αrchitect, Soprintendenza Archeologica di Roma 1980-2007, 
via Pietro Sterbini 4, 00153 Roma, Italia;  CINAC@tiscali.it.
Maria Grazia Filetici
Αrchitect, Soprintendenza Archeologica di Roma, mariagrazia.filetici@beniculturali.it

Rome, 11/2013

6th INTERNATIONAL MEETING
FOR THE RESTORATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

Athens, October  4-5 th,  2013

Preliminary considerations
The outstanding results of the restoration works undergone in the past years 

on the Acropolis monuments  established assets which may constitute an important 
contribution to the execution of other restoration interventions as it has largely 
discussed in the previous meetings.  The  research on the marble blocs that lay 
scattered on the ground as well as on the ones dismantled from the monuments 
allowed the restoration of larger areas and the correction of   previous    interventions. 
This work also alerted a  new attention on the use of modern material in restoration 
interventions.

The identification of the most serious structural problems do to historical effects  
or to modern degradation of material, the scientific knowledge of each  monument and 
of any single part of it obtained recording and classifying  architectural members,  the 
documentation of previous restoration works and of their  conditions of preservation, 
represent a systematic demonstration of the high quality of the works performed on 
the Acropolis, of the  advanced technological application in their execution,  of the 
consistency of their performance with the principles and the practices  of  the original 
program.  

Among the most positive results must also be included  the training of highly 
specialized operators in restoration interventions on classical monuments with skilled 
capacity to integrate ancient damaged blocs and to carve new ones,  the development 
of technical expertise which helps to accelerate the performance of the work assets, 
the research on the structural stability and the behavior of the monuments during 
earthquake which allows to identify and manage  the treatment of the serious structural 
damages suffered, as well as the constant exploration on material which may  improve 
the conservation and may delay the surface erosion. 

The possibility to enter an upgraded database concerning all the documents of 
the restorative intervention is of international interest and may represent a key to 
understand and valuate the  attention  on storage, conservation and presentation of 
sculptures removed during restoration works and  now in the new Acropolis museum  
in the Parthenon Gallery and to appreciate the general program completed through the 
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identification and utilization of the surviving  ancient material, although no always 
satisfactory decisions have been reached in terms of aesthetic effect and structural 
efficiency. 

Ethic pertaining to interventions has been  proposed as a basic point in the 
present meeting. The principle of avoiding as far as possible the disassemble of 
undisturbed monument parts was strongly confirmed and, in order to establish the 
minimal extent of any intervention as a theoretical instance, the question of whether  
dismantled members  and  members still in place should be integrated  was related to 
the morphological integrity of the monument rather than to  stability reasons since 
structural studies are always requested to reduce to the minimum the  integration of 
new material in anastelosis works.

Restoration of the western side of the Parthenon

Restoration of the central orthostates of the pediment thympanum 
The resetting of the  identified ancient fragments may require the reconstruction 

of the orthostates no. 6 using new marble. Since   the identification and utilization 
of the surviving  ancient material, although no satisfactory  in terms of structural 
efficiency or aesthetic effects may represent the best solution for  conservation, the 
reposition of fragments is strictly connected to the principles and practices of the 
restoration works on the Acropolis as far as the integration is not overwhelming the 
original part.

      The minimal extent of any intervention  responds to an ethic principle, so 
no objection should be     advanced on the ruined appearance of  the pediment or on 
the degree of authenticity. Structural efficiency and earthquake resistance should also 
be submitted to the ethic principle of minimal intervention respecting the ruined 
appearance of the monument.

Restoration of the cella side walls

The northern wall
The anastelosis on the monument of archaeological members scattered on the 

ground is certainly the best way to rescue them. Since the replacement  of 252 ancient 
marble blocks  of recent identification requires the reconstruction of 109 new ones 
for structural reasons,  the proportion between ancient and new material could be 
ethically respected adopting the B solution.

The partition wall
The exact position of the partition wall seems  not to be clearly identified, although  

the presence of buttress is considered necessary for structural reasons. Proposal B 
seems to better fit the problem  with less implementation of new material and  the 
best possible consistency  with the principles and practices of the ESMA restoration 
works on the Acropolis.
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The ceiling 
The restoration of the beams  of the  ceiling of the western pteron which have 

been dismantled during the recent works  should  be limited to the preserved ancient 
ones. This solution could  give evidence to the ancient construction avoiding a heavy 
reconstruction. All the architectural members, beams and coffering slabs, of new 
construction now stored by the side could be ordered and exposed in the proximity of 
the Parthenon as if the  work was in progress, but only with the purpose of  inviting 
visitors to explore   the original structure of the monument from a close point of view. 
The monument will still appear as a ruin in its integrity from a distance sight, but the 
excellent work  of identification, dismantling, reconstruction could  didactically be 
explained to visitors on the Acropolis as well as in the Museum, not  pretending to 
complete the original form of the monument.

J.J. Coulton
MA, PhD, formerly Reader in Classical Archaeology at the University of Oxford and 
Professorial Fellow of Merton College, Oxford (now retired). 
Lytra St 66, Psychiko, 15452, Greece. 
jimcoulton@yahoo.gr

Date: 21/10/2013

SIXTH INTERNATIONAL MEETING FOR THE RESTORATION 
OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

Questions Relating to the Restoration of the Parthenon: October 2013
My views are affected by having recently conducted various non-specialist friends 

and relations around the Αcropolis. For these people, the Parthenon as an ancient 
monument 2,500 years old was more important than the Parthenon as an architectural 
work of genius – although the second was not neglected. There were continual 
questions of the kind: ‘Is that part ancient?’, and they obviously found it important to 
be able to recognise the mix of old and new.

Programme 4. Tympanum of west pediment. I am in favour of proposal B, preferably 
B1, which maximises the incorporation of ancient material with the minimum of new. 
The change to the familiar ruined appearance of the pediment will be insignificant, 
and this procedure is in line with the general principles and practices of ESMA. 

If the structural analysis shows that proposal B1 would require additional courses 
of new marble in the backing wall, whereas B2 would not, then I would favour B2. 
If both B1 and B2 would require new material in the backing wall, I would favour 
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proposal A.

Programmes 7 & 8 (i). Restoration of north wall: I am in favour of proposal B. The inner 
face of the north wall will be easily visible from the south side of the Parthenon, once 
the workshops have been removed, and a completely smooth new inner face would be 
intrusive. The graphic representations of proposal B show a series of diagonal panels 
with no supplement to the inner face separated by diagonal panels with inner blocks 
of new marble, in an almost regular pattern of diagonal stripes. This may be the only 
arrangement which is both structurally sound and faithful to the state of the ancient 
blocks, but the avoidance of a pattern would make it easier for visitors to see that the 
scheme does not derive from the ancient design.

(ii) Reconstruction of the partition wall as a buttress. Given that some buttressing 
of the north wall is essential, I am again in favour of proposal B. A longer partition wall 
(proposal A) would give a stronger indication of the separation of the two rooms of the 
Parthenon, but it would still be incomplete, and of course there are many important 
respects in which the original form of the temple can never be presented – internal 
colonnades, ceilings, roof. The original appearance of the temple is best conveyed by 
graphic reconstructions of the kind already used.

The combination of proposals (i) B and (ii) B is in my view the best response to 
the requirement to protect and display ancient material while minimising the impact 
of new material, and I believe that it is in line with the general principles and practices 
of ESMA.

Programme 11. Ceiling of the west pteron: I am in favour of proposal A. As I 
understand it, this gives sufficient lateral stability to the structure without adding 
unnecessary weight. 

As stated under Programmes 7 & 8 (ii), I do not believe that presentation of the 
original form of the building is, by itself, a primary goal for a restoration programme, 
although it may be an important secondary consideration. Nor do I believe that it is 
proper to incorporate, for its own sake, material from an earlier restoration proposal 
whose rationale has since disappeared (as in proposal B). From the point of view of 
a visitor, material of the 1950s is still ‘modern’. In my opinion proposal A conforms 
more fully to the general principles and practices of ESMA.
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francesco Giovanetti
Αrchitect. Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale (Municipality 
of Rome), currently manager of the Unit “Monumenti di Roma, scavi, restauri e 
valorizzazione”

6th INTERNATIONAL MEETING FOR THE RESTORATION 
OF THE ACROPOLIS MONUMENTS ATHENS, 4-5th OCT. 2013

Parthenon statements

Programme 4. Sub-programme 4

The pediment tympanum
My opinion is that the pediment tympanum should be completed entirely 

(solution C).
First: because of the need to reinstate the structural continuity of the entire 

front, both in its extent and its connection with the background wall. Second: for the 
opportunity to reinstate an architectural element of the monument whose shape is 
known from historical documents. The solution is consistent to the practice of the 
ESMA restoration works.

The first reason comes from the need of the monument survival. The second stems 
from a desire for reconstitution of the image, given the significance of the monument 
for Western culture, which endows the aesthetic side to claim a greater importance, 
even in the eventual future perspective of a relocation of sculptural groups. 

Programmes 7&8

Restoration of the cella side walls. Northern wall.
My opinion is that the solution A is to follow, in accordance with the criteria for 

the inclusion of new blocks related to preservation of the structural capacity of the 
wall which are reported in the relevant poster.

To avoid the unpleasant effect observed in the aftermath of the additions made 
in 1980s within the cell of the Erechtheus, due to strong contrast between the blocks 
consumed by fire and the new square and pure-white ones (the contrast is today 
attenuated by the natural patination of the years), the surface of the new blocks should 
be carved by means of a rough chiseling of the cutting surfaces and patinated to old. 
The solution appears consistent to the practice of the ESMA restoration works.

Transverse partition wall
Seismic concerns must be taken into consideration due to the extension and the 

height of the cell walls, which are devoid of a transverse connection. An earthquake 
could damage the colonnades of the monument. 
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In my opinion the preferable solution is the A, which appears consistent to the 
practice of the ESMA restoration works.

Programme 11

Restoration of the ceiling of the west side.
Reintegration of the whole ceiling is desirable, provided that the conservation status 

of the wall and columns is suitable to support the added weight, as it seems to be.
The understanding of the architectural character of the monument would be 

improved, also including the effect of the transition from outdoor lighting to an indoor 
environment. The whole image of the monument will not be altered. The re-use of 
pieces made in 1950, patinated by long exposure to weathering, would highlight an 
important aspect of continuity in the history of the restoration of the Parthenon.

Concerning the structural viewpoint, the link given from the ceiling about 
retaining walls will improve the ability to resist the thrusts in the horizontal plane in 
this part of the monument.

The best solution, in my opinion, is the A one, which is consistent with the 
practice of past restorations carried out by ESMA. It could be implemented in 2 
separate stages: first the beams and then, after some time needed to assess the result, 
the coffered slabs.

Nils Hellner 
Dr.-Ing. Building Archaeologist
German Archaeological Institute at Athens
Pheidiou 1, GR-10678 Athens
nils.hellner@dainst.de

Athens, 25/10/2013

QUESTIONNAIRE: 6th INTERNATIONAL MEETING 
FOR THE RESTORATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

Program 4 – Restoration of the western side of the Parthenon
Solution b1: placement oft he ancient fragment with partial supplementation of the 
latter according to statical requirements.

Programs 7 & 8 – Restoration of the cella side walls
Northern wall: 
Solution b: Supplementation of the inner wall-side keeping non-supplement sections 
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as big as possible according to statical requirements

Partion wall
Solution b: partial reconstruction of the wall with new material using the smallest 
possible amount according to statical requirements

Program 11 – Restoration oft he ceiling of the Parthenon west side pteron
Solution A: Restoration of the ceiling grid with the use of new marble beams of the 
1950s.

bernard Holtzmann
bernard.holtzmann@free.fr 

Réponse aux questions posées par le 6e colloque sur la restauration de l’Acropole, 
transmises par E. Sioumpara le 26 novembre 2013

Première question: le fronton ouest
La solution C, la plus extensive, peut être appliquée ici: tout en rétablissant 

l’unité visuelle du tympan, elle masque le mur de soutènement arrière qui n’était pas 
destiné à être vu et peut-être même le protègera. La proportion de marbre nouveau 
reste très nettement minoritaire.

Deuxième question: les murs latéraux du sèkos et le mur transversal
La solution B, dans les deux cas, me paraît ici préférable, qui limite les apports 

modernes au strict nécessaire. Reconstruire le mur transversal, ne serait-ce qu’au 
niveau des orthostates, reviendrait à nier l’usage byzantin et ottoman du bâtiment, où 
une porte monumentale et peut-être des fenêtres avaient été pratiquées dans ce mur.

Troisième question: la couverture du pteron ouest
Bien que la nécessité de protéger la frise originale n’existe plus, l’existence de 

caissons de plafond nouveaux déjà réalisés invite à adopter la solution B, qui permettra 
de juger à quel point la frise sculptée était peu visible!
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Dr. phil. Thomas Hufschmid    Noé Terrapon 
Responsables des monuments,    Restaurateur des monuments,
Aventicum      Aventicum
Site et Musée Romains Avenches    Site et Musée Romains Avenches
Av. Jomini 16; CP 237     Av. Jomini 16; CP 237
CH - 1580 Avenches     CH - 1580 Avenches
thomas.hufschmid@vd.ch    noe.terrapon@vd.ch

  
Avenches, 19/10/2013 

      
1) programme 4: 
Westside of the parthenon - central orthostates of the pediment tympanum 
preferred solution: solution B1 (placement of the ancient fragment with partial 
supplementation of the orthostates with new marble) 
argumentation: 
The completion of the whole tympanum would change the emblematic vision of the 
western pediment. The addition of the second ancient fragment at the 6th orthostate 
from N would be a sufficient solution to improve the didactic appearance of the western 
fassade, as the addition of this further ancient fragment will make visible the top of the 
tympanum so that the complete form of the pediment becomes easily recognizable. A 
completion of the tympanum with additional new material would diminish the degree of 
authenticity and destroy the ruinous appearance, given by the history of the monument, 
in favour of clear lines and closed proper forms. The completion of the tympanum with 
new orthostates doesn’t fullfill the definition of an anastylosis in sensu strictu and there 
is no structural or statical need given, it is hence not completely consistent with the 
principles and practices of the ESMA restoration works on the Acropolis. 

2) programmes 7 & 8: 
Restoration of the cella side walls - northern wall and partition wall 
preferred solutions: Northern wall: solution B (Supplementation of the inner side of 
the wall under restoration, keeping non-supplemented sections of groups of marble 
blocks) 
Partition wall: solution b (partial reconstruction of the wall, using new marble 
blocks ... with length of the wall at the level of the orthostates of 4,20 m) 
argumentation: 
As two thirds of the ancient blocks still exist and can be placed properly within their 
clear position, the idea of the anstylosis is quite present. Not positioning the blocks 
would mean in a certain way, that they are lost, as their value as membra disiecta is 
much lower. Nevertheless, full supplementation of the whole inner face of the wall 
with new marble material implements two main problems: first of all the appearance 
of the inner wall as a completely new and bright white reconstruction is in a far too 
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strong contrast with the antique monument and dominates the inner part of the cella 
completely, second the full supplementation will mask the complex and impressive 
history of the wall in favour of a monodimensional historical conception. Beside this 
a complete refection of the inner side of the northwall with new material would affect 
the authenticity of this part of the monument considerably! For this reason there 
should remain visible as much of the damaged backsides of the blocks as possible.

For the same reasons the reconstruction of the partition wall should be kept 
as discreet as possible and serve essentially to reinforce the northern wall; purely 
didactical motives should be kept aside, as there is no original material of this wall 
remaining. Thus the construction of the partition wall is rather contradictionary to 
the principles and practices of the ESMA restoration works and only justified by the 
statical and structural implications. 

3) programme 11: 
Restoration of the ceiling of the Parthenon west side pteron 
preferred solution: solution A (Restoration of the ceiling beams, through setting not only 
the preserved ancient beams, but also new marble beams of the 1950s) 
argumentation: 
As the motivation of the 1950s to reconstruct the ceiling of the west side pterion 
isn’t given anymore, because the original frieze has been replaced by casts, there 
is no indication to put the reconstructed coffer slabs. Such a reconstruction would 
affect the authenticity of the Parthenon considerably and would mask its typical 
ruinous appearence. Putting the framework of the beams in place would be already 
enough to strengthen the structural system of the covering and to make the technical 
construction comprehensible. There’s no reason to put the coffer slabs just because 
they have already been prepared in the 1950s. As all the slabs are new, and there are no 
surviving original fragments of them (contrary to the case of the slabs of the Propyleia) 
the situation of an anastylosis is not given! 
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Ms J. lesley fitton fSA, Keeper
Dr. Ian Jenkins ObE. fSA, Senior Curator 
Department of Greece and Rome, British Museum 
Great Russell Street, London, WC1B 3DG
jfitton@britishmuseum.org
ijenkins@britishmuseum.org

17/12/2013

QUESTIONNAIRE REGARDING THE PARTHENON ARISING FROM 
THE 6th INTERNATIONAL MEETING FOR THE RESTORATION 

OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

West Pediment Tympanum
The discovery of the fragment of the  marble backing of the west pediment is 

impressive. We feel, however, that the amount of new marble that would be added to 
recreate orthostats 6 and 7 for the reincorporation of this original fragment in options 
B and C is too great. We fear that the visitors’ first view of the Parthenon on emerging 
from the Propylaea will be negatively affected. Our preference therefore is for option A.

Cella Walls
We acknowledge the skill and patience of the personnel responsible for the study 

of the ashlar masonry of the cella walls. The proportion of 109 new blocks in relation 
to 252 originals will inevitably increase the already somewhat shrill and patchy 
appearance of, in particular, the upper registers of the north-side architecture. It is 
unfortunate, if unavoidable, that the colour of the Pentelic marble produced from the 
current quarry beds is so grey. Nevertheless, we endorse the decision to restore the 
north cella wall and recommend full implementation. That is to say Solution A.

Cella cross wall
We accept the proposal on structural grounds for restoring  the partition wall 

between cella and opisthodomos and recommend Solution B on the grounds that this 
is likely to produce the better aesthetic of the two options proposed. 

Restorations to the ceiling of the western pteron
Regarding the incorporation of the Orlandos coffers into the ceiling of the 

western pteron, we are of the opinion that this measure should be expedited without 
further discussion. Had it been implemented in Anastasios Orlandos’ own time, the 
damage done to the Ionic Frieze through atmospheric pollution in the second half of 
the previous century would have been reduced. The west Ionic frieze has since been 
removed, but the coffers should, we feel, nevertheless be installed, not least to protect 
from rainwater the historic surfaces of the west porch columns.
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Dr. Ing. Dr. h. c. Hermann J. Kienast 
Bauforscher, Ehemaliger Wiss. Direktor am 
Deutschen Archäologischen Institut Athen
Arcisstraße 50 – 80 799 München
h-kienast@t-online.de 

2/11/2013 

Κυρίες και κύριοι,
με κάποια καθυστέρηση σας στέλνω σήμερα τις απαντήσεις μου στα τρία ερωτήματα 
που αφορούν το έργο αποκαταστάσεως του Παρθενώνα. Με την ευκαιρία αυτή θα 
ήθελα να εκφράσω ξανά τα συγχαρητήριά μου για το τόσο επιτυχημένο συνέδριο στο 
οποίο είχα τη τιμή να συμμετάσχω.

Με τιμή
Hermann J. Kienast

Die vorgelegten Fragen zur Wiederherstellung des Parthenon betreffen eher 
formale und ästhetische Probleme. Da zwingende Argumente für die Beantwortung 
fehlen, ist die Entscheidung von mehr oder weniger subjektiven Überlegungen 
geprägt.

Programmpunkt 4
Die westliche Tympanonwand sollte m. E. nur so weit ergänzt werden, als es 

durch die originalen Werkstücke vorgegeben ist. Die von Orlandos und Korres 
identifizierten Fragmente sollten auf die volle Plattengröße ergänzt werden. Auf diese 
Weise wäre sowohl die Tympanonspitze als auch der Dreiecksschenkel nach Süden 
klar definiert. Eine vollständige Schließung der Tympanonwand würde nicht nur den 
bisher eingehaltenen Regeln einer Anastylosis widersprechen, sie würde auch den 
Giebelboden zusätzlich belasten. Ich befürworte folglich die Lösung B2.

Programmpunkt 7 und 8 
Ich schließe mich der Einstellung der ESMA an, dass die beste Konservierung 

antiker Blöcke durch einen Wiederaufbau erzielt werden kann. Das gilt auch für die 
252 Blöcke der Cella-Nordwand. Beim Wiederaufbau scheint mir aber wichtig zu sein, 
dass an der Innenseite die Ursache für die Zerstörung – nämlich die Brandspuren – 
so weit wie möglich sichtbar gemacht werden. Eine Wand aus völlig neuem Marmor 
würde das jedoch für immer verbergen und müsste als befremdend empfunden 
werden. Ich würde deshalb der reduzierten Lösung B den Vorzug geben.

Bei der Querwand erscheint mir die abgetreppte Lösung eher unbefriedigend, 
weil sie in solcher Ausführung als artifiziell empfunden wird und nicht das Bild eines 
Zerstörungszustandes vermittelt. Das ist auch bei der Alternativlösung kaum gegeben, 
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sie scheint mir aber überzeugender, weil sie eher als Provisorium erkennbar ist und 
auch die Raumabfolge in der Cella weniger stört. Auch hier Lösung B.

Programmpunkt 11 
Am schwierigsten erscheint mir die Entscheidung bei der Decke des Opisthonaos. 

Bei strenger Einhaltung bisheriger Prinzipien bleibt nur die Lösung A. Vorausgesetzt, 
dass die zusätzliche Belastung keine statischen Probleme nach sich zieht, würde ich 
dennoch der Lösung B den Vorzug geben, bei der sowohl die vorhandenen antiken 
als auch die von Orlandos hergerichteten Kassettenblöcke versetzt werden. Auf diese 
Weise würde sich eine Vorstellung von der Räumlichkeit in den Ptera des Tempels 
ergeben, die am gesamten Parthenon sonst nirgends zu schaffen ist.

Poul Pedersen
Professor, dr.phil.
Department of Classical Studies
University of Southern Denmark
DK-5230 Odense M
DENMARK

6th INTERNATIONAL MEETING FOR THE RESTORATION 
OF THE ACROPOLIS MONUMENTS.

Response to the questionnaire in relation to:

Programme 4 – Restoration of the western side of the Parthenon. Sub-Programme 4 – 
Restoration of the central orthostates of the pediment tympanon.
Programmes 7 & 8 – Restoration of the cella side walls.
Program 11 – Restoration of the ceiling of the Parthenon west side pteron.

GENERAl REMARKS:
I participated in the meeting and was extremely impressed by the professionalism, 

expertise and dedication of the various teams of experts working on the Acropolis 
restorations – both the experienced experts who have participated from the start of 
the program and by the new generation.

It is therefore with respect and some hesitation that I venture to present my own 
views on the subjects raised in the questionnaire.

REMARKS TO PROGRAMME 4 – Restoration of the western side of the 
Parthenon. Sub-Programme 4 – Restoration of the central orthostates of the 
pediment tympanon.
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I am in favour of “Solution B”. The remains of the orthostate no 6 should be 
restored to its original dimensions and reset in place. There should however not 
be added a completely new orthostate nr 7 as such a large white block will be too 
dominating and will close the well-known and informative view of the backing ashlar 
wall behind the orthostates. The addition of a large new orthostate nr 7 will result in 
a loss in the aesthetic appearance of the west side of the Parthenon as well as a loss 
in the information level of the structure of the building. Therefore “Solution B” is to 
be preferred.

REMARKS TO PROGRAMMES 7 & 8 – The restorations of the cella side walls.

These programmes are in several ways of immense importance for the appearance 
of the monument both as it appears from the outside, but certainly also in relation to 
the interior of the temple!

The north wall
In my opinion it is unfortunately necessary to accept the sad fact that the 

interior, south face of the north wall is lost. There does not seem to be good reason 
for exposing and exhibiting the heavily damaged and broken south face of the blocks 
of the wall, although these blocks do of course contribute to telling the long history 
of the building. The wall should therefore - regrettably – be supplemented with new 
stone, which will also, I suppose, make the wall stronger. I am therefore in favour of 
Solution A (– although not very strongly convinced).

The Cross-wall/partition wall
An entirely new attitude by Iktinos towards the interior space of the Greek temple 

may in fact constitute one of the most important innovations in the Parthenon and it 
had a great impact on the architecture of the following periods.

The interior of the Parthenon was not much discussed at the 6th international 
Meeting, but the degree to which the sidewalls and the cross-wall/partition wall of the 
cella are reconstructed will determine the appearance of the interior of the temple and 
be decisive for how a visitor will experience space in these huge interior rooms, when 
the cranes are removed and the inside of the Parthenon made accessible to the public 
sometime in the future.

In the east-room of the cella the Π-shaped colonnade surrounded the 
chryselefantine statue by Phidias in such a way that a visitor experienced the cult-
statue as standing in a huge columnar hall, and not as in the traditional manner, at 
the end of a long and narrow “corridor”. This may seem a moderate change in Greek 
architecture, but is in fact of great consequence. The proportions of the room will be 
understood much clearer when part of the partition wall is constructed. 
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The west-room or opisthodomos (the Parthenon proper) seems to introduce 
something entirely new in Greek architecture (except for occasional single standing 
examples): “The center space room”. At the exact center of the room there is a marble 
floor slab of precisely the same proportions as the room itself. This is surrounded 
by 5 expanding, concentric rectangles of floor slabs of identical dimensions and 
proportions. In the corners of the third rectangle there are four much larger slabs, 
which once carried huge columns of Ionic (- or Corinthian) order which supported 
the roof of the west-room.  The “monopteros” formed by the 4 columns constituted a 
rectangle repeating both the proportions of the central marble floor slab as well as the 
proportions of the entire room as delimitated by its walls. The architectural visions 
expressed in this room seem to have been the foundation for the tholoi of the 4th 
century BC.

     The north, west and south walls of the west-room are quite well-preserved 
and when part of the crosswall/partition wall is reconstructed, it will for the first time 
since Antiquity be possible to experience and understand the special character of the 
west-room of the Parthenon. When the concrete floor of the west room is removed 
and the floor made visible again with its 4 slabs for columns, and when the large lintel 
over the entrance door has been renewed this room will constitute a very important 
new insight into the creative spirit of Iktinos.

Therefore: Although the buttressing crosswall is constructed mainly of structural 
necessity its importance to the interior of the Parthenon should also be kept in mind. 
It should perhaps be discussed whether the continuation of the cross wall could be 
indicated discreetly across the cella in some way and whether a few - 2 or 3 - courses 
of the southernmost part of the cross wall could be constructed adjoining the south 
wall of the Parthenon to indicate the corners of the interior rooms.

However: the size of the new partition should nevertheless be kept restricted to a 
minimum, as this wall and the restored south face of the north wall with new blocks 
will otherwise complete dominate the appearance of the Parthenon from the inside. 

REMARKS TO PROGRAM 11 – Restoration of the ceiling of the Parthenon west 
side pteron.

I am slightly in favour of Solution B due to its important consequences for 
the comprehensibility of the monument and its didactic importance. I am not in a 
position to have any opinions concerning the structural consequences and earthquake 
resistance involved in the mentioned solutions, nor to judge to which extent these 
solutions are consistent with principles and practices of the ESMA. 
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Martin Schmid 
Architecte titulaire du diplôme DPLG
Ecole Française d’Athènes
6 rue Didotou
10680 ATHENES
martin.schmid@efa.gr 
tél. 210 36 79 908

6th MEETING YSMA

Προς την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Σας εκφράζω τα συγχαρητήρια για το έργο αποκατάστασης των μνημείων, για την 

οργάνωση της συνάντησης, την επίσκεψη της Ακροπόλεως  και σας ευχαριστώ για την 
ηλεκτρονική τεκμηρίωση που μας δώσατε.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να θαυμάσουμε το έργο που επιτελέστηκε τα τελευταία 
αυτα χρόνια, τόσο σε αισθητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και την φροντίδα 
με την οποία πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση των μαρμάρινων μνημείων της 
Ακρόπολης, των τόσο μοναδικών και ακόμα όρθιων.

Εξίσου αξιοθαύμαστο ειναι και το εύρος της τεκμηρίωσης και των νεων εξελιγμενων 
τεχνολογιών που εφαρμόζονταν, καθώς και η ιστοσελίδα.στο διαδίκτυο.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο
1. Πρόγραμμα 4: τουλάχιστον η Λύση Β2 (αποκατάσταση,του ορθοστάτη αρ.6 με 
συμπλήρωση με νέο μάρμαρο) πιθανως την Λύση Γ γιατι αν δεν γινει καμία επέμβαση 
με συμπλήρωση με νέο μάρμαρο στην δυτική πλευρα η αντίθεση μεταξύ της βόρειας 
πρόσοψης που εχει ήδη αναστηλωθεί σε μεγάλο βαθμό με την δυτική πρόσοψη θα 
ήταν μεγάλη καθώς ο επισκέπτης περνώντας τα  Προπύλαια βλέπει ταυτόχρονα τις δύο 
πλευρές του  Παρθενώνα, τη  βόρεια και τη  δυτική πλευρά.

Ομως για την λύση Γ έχω μερικές αμφιβολίες, επειδή  η μεγάλη επιφάνεια  του 
νέου μάρμαρου του ορθοστατη αρ.7 θα έχει ένα πολύ ισχυρό οπτικό αντίκτυπο στο 
κεντρο του τυμπάνου αετώματος και επίσης διότη μπορεί να μην υπάρχει στατική 
επάρκεια.

2. Πρόγραμμα 7, 8: βόρειος τοίχος λύση Α
Εγκάρσιος τοίχος  Λύση Β  επειδή η λύση Α μοιάζει με σκάλα

3. Πρόγραμμα 11  Λύση Β αν υπάρχει στατική επάρκεια.

Παρατήρησεις
Οι εργασίες λάξευσης των ραβδώσεων των συμπληρωμάτων των κιόνων του 

προνάου βελτιώνουν σίγουρα την αισθητική. Ομως, κατά την γνώμη μου, δεν αποτελούν 
προτεραιότητα επειδή δεν ειναι πολύ ορατός απο το εξωτερικό του μνημείου και επίσης 
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γιατι οι πιο δύσκολες και περίπλοκες εργασίες είναι στη δυτική πλευρά του ναού και.
απαιτούν τη συγκέντρωση όλων των δυνάμεων.

Εντυπωσιακές και επιτυχείς είναι όλες οι αναστηλωσεις των μνημείων της 
Ακρόπολης και ιδιαίτερα των προπυλαίων.

Μετά τιμής

Martin Schmid
P.S.

Prof. Dr. Takashi Seki
Professor Emeritus, Osaka City University
4-3-408, Mukogawa, Takarazuka, 
Hyogo, JAPAN – 665-0844
seki-fam@osb.att.ne.jp

Prof. Charalambos Bouras
President of the Committee for 
The Conservation of the Acropolis Monuments

10/12/2013
Dear Prof. Dr. Bouras,

In advance to answer the questionnaires, I feel it necessary to make a proposal to 
the ESMA. Recently it has been expected for the world cultural heritages to make best 
efforts to ensure freer accessibility to the site for people of special needs. Soon it may 
be requested for archaeological sites of great value, such as those of the Acropolis, to 
assure it. Therefore, we should be prepared to it, but how? Those who will visit the 
Acropolis on wheelchairs, for example, may be able to use an elevator to its top, but 
troubles begin at this point. The slippery and rocky surface of the Acropolis prevents 
them from going further. The present state of the Acropolis, however, is actually not 
the same as that of the ancient time. The conditions at the top of the Acropolis now 
are no better than an excavation site which has been left without being restored. In 
other words, it must have been much easier to visit the temenos of the goddess of 
Athena in the ancient time. 

It was on the final day of the International Meeting of 2002 when Prof. M. Korres 
announced the following statement: “All the levelling and terraces of the Acropolis 
will be restored after the completion of necessary studies and after the completion 
of any work being carried out on the monuments. The final layer will resemble that 
of antiquity”. This proposal is not only important, but also it will be one of the 
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most effective solutions for providing freer accessibility for visitors to the Acropolis. 
Accordingly I propose that the restoration of the levelling of the Acropolis should be 
proceeded with soon after the completion of necessary studies, at least partly, in order 
to increase the accessibility.

In answering the questionnaires, my fundamental position is not changed at all 
from the answer I made in 2002: If the work of intervention on the cultural monuments 
of the Acropolis keeps the careful observation of ‘reversibility’ and makes the best use 
of rapidly advancing information technology, the Acropolis restoration project may 
be entitled to keep on extensive restorations, if it is necessary, in order to make the 
Acropolis monuments more comprehensible to the eyes of the general public. Among 
the outstanding presentations carried out during the meeting of this year, some proved 
how effective it can be to show the difference between restored and original parts in 
colors. It also shows a possibility that, if one likes, it is possible even for an ordinary 
person to differentiate the restored states of the monuments from the original on 
his monitor, for example, on a tablet. Considering these matters, my answers to the 
questionnaires are as follows.

1. Program 4 
I am in favor of the solution C.

2. Programs 7 & 8
Northern Wall
I am in favor of the solution B.
Partition wall
I am in favor of the solution A.

3. Program 11
I am in favor of the solution B.

Yours faithfully,

Prof. Dr. Takashi Seki
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Stanislav Živkov 
Art Historian, Senior curator 
National Museum Pančevo 
Trg Kralja Petra I, No 7 
26000 Pančevo, Serbia  

Dear Mrs. Ioannidou, 
On the first place thank you for the materials from the 6th International Meeting 

for the restoration of the Acropolis monuments. I am very pleased to see all the 
progress in the restoration of the Acropolis monuments that you and all of your 
colleagues have managed to gain in the last 10 years. 

Here are my answers to the questions that you have asked me to prepare regarding 
the forthcoming works on the Parthenon. 

 1. Works on the reconstruction of the north lateral wall. I am strongly supporting 
the plan to re-erect the western part of the wall, together with the necessary part of 
the cross wall as required for the static reasons. I know that the main problem for this 
reconstruction is the bad state of preservation of the inner parts of the headers and 
the almost complete absence of the inner stretchers. I am strongly recommending the 
complete restoration of the inner parts of outer stretchers and the partial restoration 
of the inner stretchers in the manner which was executed during the restoration 
works by late Mr. Papanicolaou on the walls of the Erechtheion, together with the 
partial supplementation of the missing parts of the headers, as required for the static 
reasons. The same manner is strongly recommended for the south wall as well. 

 

Examples of the added marble 
on the west wall of Erechtheion 

Example of partial completion of the blocks on the 
south wall of Erechtheion, presentation of the missing 
cross wall
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Plausible partial completions of the blocks with the new marble 
on the west wall of Erechtheion, presentation of the cross wall 

Partial completions of the missing 
parts on the interior of the south 
wall of Erechtheion 

2. Regarding the reconstruction of the cross-wall I strongly recommend the 
reconstruction of the necessary part as far it is required for the static reasons, provided 
that the similar reconstruction is planned for the south part of the wall. The manner 
of the presentation of the broken blocks should follow the practice performed during 
the restoration of Erechtheion. 

The special problem is the restoration of the west façade of the Parthenon. I 
know that the most urgent interventions were carried on the corners of the temple, 
but, as far as I have seen in the movie on the DVD that you have kindly sent to 
me, the situation in the central part of the trabeation is also very delicate, as well 
as on the columns as well. The crude, or rather butchery interventions by Balanos 
are still there, as there are numerous heavy wounds on the columns and the outer 
parts of the architraves and the Doric frieze. Four of the geison blocks are broken and 

Partial completions with the new marble, 
SW corner of the Erechtheion 
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there are plans for their completion. Beside this, the whole area requires the surface 
conservation, and for this action the large scale scaffolding will be required. I think 
that, for the sake of time and money consuming, this is the unique opportunity to 
extend the restoration of the west facade to the middle part as well, because this is 
the only way to remove the remaining metopes, although they are heavily damaged 
to the museum, and replace them with the casts. The Doric frieze should also be 
restored as well as the broken geison blocks. I have read that the main objection for 
this intervention is the undisturbed structure above which, allegedly, should be kept 
undisturbed for an indefinite period. I remind that the lateral parts of superstructure 
were restored recently, and the restoration of the central area of the superstructure 
on another occasion will again require the arrangement of the working site in front of 
the west facade. Since the placement of the marble coffers over the west pteron is also 
planned it will be ideal occasion to make an extended programme which will include 
the following works: Dismantling of the central part of the superstructure of the west 
facade, removal of Balanos restorations, completion of the damages on the columns, 
resetting of the architrave and frieze together with the additional casts of the metopes, 
restoration of the missing ceiling beams, positioning of the coffered panels prepare by 
Orlandos, resetting of the west pediment together with the completed 6th orthostate 
and the addition of the 7th. I think that this restoration can be completed in relatively 
short time. 

Anyway I strongly recommend the complete restoration of the missing ceiling 
beams, placing of the coffers prepared by Orlandos, completion of the 6th orthostate 
of the pediment and the addition of the 7th orthostate provided that the complete 
structure is protected from the rainwater. 

Sincerely Your, Stanislav Živkov 

Κλήμης Ασλανίδης 
Αρχιτέκτων – Αναστηλωτής ΜΑ
Δεινοκράτους 77, 11521 Αθήνα
kaslanidis@yahoo.com 

Προς την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως

Αθήνα, 30/10/2013

Αναφορικά με τα ερωτήματα που ετέθησαν στην «6η Διεθνή Συνάντηση για την 
Αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης» και αφορούν στο έργο αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος, θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
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1. Το πρώτο ερώτημα αφορά σε ένα μικρής κλίμακας έργο, το οποίο, ωστόσο, έχει 
μείζονα σημασία για την τελική εικόνα της δυτικής όψης του μνημείου. Η περίπτωση της 
πλήρους αποκαταστάσεως του τυμπάνου, με συμπλήρωση του θραυσμένου ορθοστάτη 
και προσθήκη ενός ακόμη εξ ολοκλήρου νέου αρχιτεκτονικού μέλους (λύση Γ) θα 
έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να αποκλειστεί,  δεδομένου ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν 
σκοπό, αφού ο νέος ορθοστάτης δεν στηρίζει υπερκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη και, 
επιπλέον, αποκρύπτει αυθεντικά μέρη του κτηρίου, δηλαδή τον αντιθηματικό τοίχο 
που βρίσκεται πίσω του. Η λύση αποκαταστάσεως μόνον του έκτου ορθοστάτη, με 
ενσωμάτωση του ταυτισθέντος θραύσματος (λύση Β), είναι απολύτως ορθολογική 
και πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές και τις πρακτικές των αναστηλωτικών έργων 
της ΕΣΜΑ. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση αυτή, που αφορά στο σημείο κορύφωσης 
της πλέον εμβληματικής όψης του μνημείου, θεωρώ πως η απόκλιση από την συνήθη 
πρακτική και η υιοθέτηση της λύσης της διατηρήσεως ως έχει (λύση Α) θα ήταν 
απολύτως δικαιολογημένη και μάλλον συνετότερη, ώστε να μην τροποποιηθεί η εικόνα 
του μνημείου, όπως έχει αποτυπωθεί στη μνήμη της διεθνούς κοινότητας. Άλλωστε, 
η σκοπιμότητα της αναστήλωσης μπορεί να κριθεί από τις επόμενες γενιές, αφού το 
έργο είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί στο μέλλον, χωρίς να διαλυθούν τμήματα του 
κτηρίου. 

2. Το δεύτερο ερώτημα, που αφορά στην αναστήλωση του βορείου τοίχου του 
σηκού, είναι κρίσιμο, καθώς σχετίζεται με ένα μεγάλο και σύνθετο έργο, που πρόκειται 
να μεταβάλει σημαντικά την εικόνα του μνημείου. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα 
ευστάθειας του τοίχου, με δεδομένο το μεγάλο του ύψος, την απουσία εγκάρσιου 
στοιχείου αντιστήριξης και την κακή κατάσταση του υλικού, θέτει οπωσδήποτε 
ζήτημα σκοπιμότητας του έργου. Η πλήρης συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του 
τοίχου (βόρειος τοίχος, λύση Α) προσθέτει νέο υλικό σε έκταση που δεν απαντά στις 
αναστηλώσεις της Ακροπόλεως και πρέπει να αποκλειστεί. Η κατά τόπους συμπλήρωση 
της εσωτερικής παρειάς (βόρειος τοίχος, λύση Β) είναι μάλλον προτιμότερη, αλλά 
εξακολουθεί να περιλαμβάνει νέο υλικό σε μεγάλη έκταση και επιπλέον δημιουργεί 
ένα ανήσυχο οπτικά όσο και παράδοξο αποτέλεσμα στο εσωτερικό του σηκού, με 
εναλλαγή ακέραιων και κατεστραμμένων από την πυρκαγιά λιθοπλίνθων. Και οι δύο 
λύσεις ακυρώνουν την εικόνα ερείπωσης του μνημείου, που, παρά τις εκτεταμένες 
αναστηλώσεις, εξακολουθεί να κυριαρχεί και να αφηγείται με τρόπο εύγλωττο την 
ιστορία του. Μεγάλα είναι και τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εγκάρσιο τοίχο, 
η ανακατασκευή του οποίου, αν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει ασφαλώς να έχει τη 
μικρότερη δυνατή έκταση (εγκάρσιος τοίχος, λύση Β). Η ανακατασκευή σε μήκος 13,20 
μ. στη στρώση του ορθοστάτη  (εγκάρσιος τοίχος, λύση Α), εκτός από την πολύ μεγάλη 
της έκταση, διακρίνεται από κανονικότητα, που αντιτίθεται πλήρως στη νομοτέλεια 
της ερείπωσης του μνημείου. Δυστυχώς, η λύση της πρόχειρης αναστήλωσης του 
υλικού από τον Πιττάκη, εξακολουθεί να δείχνει ελκυστικότερη από μία επιστημονικά 
τεκμηριωμένη αναστήλωση. Ίσως, επομένως, να ήταν σκόπιμο να εξεταστεί και κάποια 
άλλη λύση, η οποία θα άφηνε μέρος του αρχαίου υλικού εκτός του μνημείου. 

3. Το τρίτο ερώτημα, που αφορά στην οροφή του δυτικού πτερού, είναι σύνθετο, 
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καθώς δεν σχετίζεται με τα συνήθη θεωρητικά προβλήματα των αναστηλώσεων, 
αλλά με την ολοκλήρωση μίας επέμβασης που σχεδιάστηκε πριν από εξήντα χρόνια 
και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η αποκατάσταση των δοκών της οροφής χωρίς τις 
φατνωματικές πλάκες (λύση Α) είναι σίγουρα πιο κοντά στις αρχές αποκατάστασης 
των μνημείων της Ακροπόλεως. Ωστόσο, ίσως στο σημείο αυτό του μνημείου, όπου 
η αναστήλωση δεν προκαλεί αισθητή μεταβολή στην τελική του εικόνα, ενώ το υλικό 
βρίσκεται έτοιμο παραπλεύρως και, όπως ορθώς σημειώνεται, έχει ήδη καταξιωθεί 
ιστορικά, θα μπορούσε να γίνει μία παρέκκλιση από τις καθιερωμένες αρχές. Άλλωστε, 
αν η τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών είχε ήδη γίνει στο παρελθόν, δύσκολα 
θα λαμβανόταν σήμερα η απόφαση αφαίρεσής τους και, επιπλέον, η επέμβαση είναι 
απολύτως αναστρέψιμη. 

 Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της ΕΣΜΑ και του Τεχνικού Γραφείου 
της ΥΣΜΑ. 

Με τιμή, Κλήμης Ασλανίδης

 

Σωτήρης Βογιατζής 
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
Λεμεσού 29 Παπάγου 15669
sotvog@gmail.com

Αθήνα, 9/10/2013

Προς την ΥΣΜΑ

Η ΥΣΜΑ στην σχεδόν 40ετή λειτουργία της έχει χαράξει νέα πορεία και 
δημιουργήσει νέες αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να αναγκαστικά να τοποθετηθούμε 
με πειθαρχημένο τρόπο. Συμμετέχοντας στον διάλογο σύμφωνα με την κωδικοποίηση 
των ερωτημάτων που θέσατε θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα: 

Ο Παρθενώνας, επειδή είναι ένα κτήριο υψηλής σχεδιαστικής ακρίβειας, δεν κρύβει 
άγνωστες πτυχές της κατασκευής του, συνεπώς μπορεί θεωρητικά να ανακατασκευαστεί 
σχεδόν πλήρως χωρίς να υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να 
μας οδηγεί σε υπερβολικές προσθήκες νέου υλικού με την δικαιολογία και μόνον ότι 
γνωρίζουμε επακριβώς ποια θα ήταν η αρχική δομή. Ωστόσο πέραν της διατήρησής του 
ως «διδακτικό ερείπιο» θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχειά του στο χρόνο, αλλά και 
η σχετική καλαισθησία του. Κατά περίπτωση λοιπόν μπορεί να γίνει η εφαρμογή των 
αρχών της αναστήλωσης με τις απαιτούμενες παρακλήσεις που απαιτεί το κάθε φορά 
πρωτότυπο πρόβλημα που τίθεται. Συνεπώς στα συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούν αν 
γίνουν οι εξής τοποθετήσεις:
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1. Υποπρόγραμμα 4. Η συμπλήρωση με νέο υλικό του τυμπάνου του δυτικού 
αετώματος ασφαλώς θα ολοκληρώσει την μορφή του ναού που τις τελευταίες 
εκατονταετίες έχει παραμορφωθεί από την πτώση δύο μελών. Ωστόσο η εμφάνιση 
μέρους της εσωτερικής δομής του τυμπάνου είναι εξαιρετικά διδακτική όσον αφορά 
την πολυπλοκότητα της εσωτερικής διάταξης ενός φαινομενικά «απλού» κτηρίου. 
Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί μόνο το μέλος 6, με συμπλήρωση 
νέου μαρμάρου όπου χρειάζεται για λόγους ευσταθείας, αλλά να παραμείνει κενή η 
επόμενη θέση (7). (Λύση Β2).

 2. Προγράμματα 7 & 8. Η αναστήλωση του βορείου τοίχου είναι ασφαλώς 
ένα από μακρού χρόνου αναμενόμενο έργο το οποίο θα προσδώσει διαφορετική και 
εναργέστερη μορφή στο ναό. Συνεπώς είναι απαραίτητη η επανένταξη των αρχαίων 
λιθοπλίνθων, καθώς και των συμπληρωματικών νέων. Ωστόσο άλλο τα διάσπαρτα νέα 
λευκά μέλη που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα σημεία και άλλο η δημιουργία 
μιας απαστράπτουσας λευκής επιφάνειας στο εσωτερικό που θα κάνει χρόνια να 
αποκτήσει πάτινα, ακόμα και τεχνητή. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι να διατηρηθούν 
ασυμπλήρωτα τμήματα των λιθοπλίνθων όπου θα αναδεικνύεται το αρχαίο υλικό. Στην 
περίπτωση, βέβαια, του εγκάρσιου τοίχου που δεν σώζεται τίποτα από το αρχικό υλικό 
είναι αναπόφευκτη η χρήση νέου μαρμάρου με τις διαστάσεις των σωζόμενων μελών. 
Η αποκλιμακούμενη βαθμιδωτή διάταξη δε, νομίζω ότι θα προσαρμοστεί καλλίτερα 
στην γενική μορφή που έχει σήμερα το μνημείο, παρά μια αποτετμημένη μορφή τοίχου 
μικρού μήκους.

3. Πρόγραμμα 11. Στην περίπτωση της αποκατάστασης του δυτικού πτερού όπου 
το τμήμα που θα γίνουν επεμβάσεις δεν είναι άμεσα ορατό από τα δυτικά νομίζω ότι 
είναι δυνατόν το υλικό που θα τοποθετηθεί να είναι περισσότερο. Συνεπώς προτείνω 
την πλήρη αποκατάσταση της οροφής με την τοποθέτηση του συνόλου των μελών 
(Λύση Β). Είναι προφανές ότι αυτό θα προσδώσει μεγαλύτερη ευστάθεια στο μνημείο, 
θα προστατεύσει αποτελεσματικά τις υποκείμενες κατασκευές και θα δημιουργήσει το 
απαραίτητο περιβάλλον για την μελλοντική επανατοποθέτηση της ζωοφόρου, όταν στο 
μέλλον οι συνθήκες το επιτρέψουν.
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Φανή Δροσογιάννη
Δρ. Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων 
Πιπίνου 42, Αθήνα 112 51
Τηλ. 210/8814005
E-Mail  natdross@otenet.gr

Προς Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 
Πολυγνώτου 10, Αθήνα 10555 

Αθήνα, 30/10/2013

6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου 2013,  Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί για την αποκατάσταση των μνημείων της 
Ακρόπολης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιόλογο. Οι μελετητές έχουν κάμει 
δουλειά σοβαρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη και έχουν προχωρήσει σε τολμηρές 
προτάσεις.  Είναι αισθητή όμως η απουσία αρχαιολόγου από την σύνταξη των μελετών. 
Ίσως αυτό προσδίδει μια ξηρότητα στο όλο εγχείρημα χωρίς όμως να μειώνει την 
σοβαρότητα του.

 Σχετικά με το ερωτηματολόγιο που μας δόθηκε οι απαντήσεις μου είναι οι εξής:

1. Πρόγραμμα 4- Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, Υποπρόγραμμα 
4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος (βασιζόμενο σε 
πρόταση του 1983, του Μ. Κορρέ και μελέτη του 2008-Γενικός προγραμματισμός του 
έργου της δυτικής πλευράς, των Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη και Α. Βρούβα).

Προτιμώμενη η Λύση Α. Η εξυγίανση του τυμπάνου του αετώματος χωρίς καμμία 
συμπλήρωση και η έκθεση του ταυτισθέντος θραύσματος στο Μουσείο Ακρόπολης 
κοντά στην εκεί εκτιθέμενη δυτική ζωφόρο.  Όταν αποσυνδέθηκε από τον Παρθενώνα 
η δυτική ζωφόρος αυτό έγινε αφ’ ενός με κάποια  θυσία για την αυθεντικότητα του 
μνημείου και αφ’ ετέρου με το σοβαρότατο αντιστάθμισμα την σωτηρία της ζωφόρου 
από την ατμοσφαιρική ρύπανση.  Αν όμως επανασυνδεθεί το ταυτισθέν αρχαίο 
θραύσμα  με το μνημείο θα υπάρξει αφ’ ενός μεν μία απώλεια αυθεντικότητος  στη 
σήμερα προέχουσα και προβάλλουσα όψη του Παρθενώνα αλλά αφ’ ετέρου αυτή η 
απώλεια θα συνοδεύεται αντίστοιχα από την έκθεση του ταυτισθέντος αρχαίου στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση.

Λαμβάνω υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους σχετικά με  τις λύσεις Β και Γ:
α) Θα έχουν πράγματι μια κάποια δυσμενή επίπτωση στην αποτυπωμένη στη μνήμη 
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της διεθνούς κοινότητος μορφή του αετώματος.  Όπως παρουσιάζονται οι λύσεις στην 
ανηρτημένη στο διαδίκτυο πρόταση (Ελευθερίου-Μανιδάκη) για μένα τουλάχιστον η 
απείραχτη μορφή του αετώματος είναι η πιο ωραία από καθαρά αισθητική άποψη.  
Ίσως αυτό οφείλεται σε επαγγελματική διαστροφή.  Αλλά μάλλον οφείλεται στην 
ανεξίτηλα αποτυπωμένη στη μνήμη και ως εκ τούτου ακλόνητα καταξιωμένη μορφή 
του μνημείου. Με το συμπληρωμένο αέτωμα ο Παρθενώνας μου φαίνεται ότι χάνει την 
ιδιαιτερότητα του και γίνεται ένα συμβατικό κτήριο χωρίς δικό του χαρακτήρα.

β) Θα υπάρξει μείωση της αυθεντικότητας του τυμπάνου αφού θα γίνουν προσθήκες 
νέου μαρμάρου στον  σπασμένο 6ο ορθοστάτη.  Η μείωση αυτή της αυθεντικότητας  
θα είναι ακόμα χειρότερη αν εφαρμοσθεί η λύση Γ που συνεπάγεται μια περαιτέρω 
προσθήκη, αυτή του 7ου ορθοστάτη.

γ)  Για τις πιθανές επιπτώσεις στη στατική επάρκεια του μνημείου δεν μπορώ 
να έχω γνώμη αλλά φοβούμαι ότι καμία τεχνική επιστήμη δεν μπορεί σίγουρα να 
προβλέψει τί προβλήματα θα ανακύψουν κατά την εξέλιξη του έργου όταν αρχίσει να 
αποσυντίθεται και να ανασυντίθεται ένα μέρος του αντιθηματικού τοίχου.

δ) Οι λύσεις Β και Γ είναι έντονα επεμβατικές και  μάλλον όχι ιδιαίτερα συναφείς 
προς τις αρχές και πρακτικές  των αναστηλωτικών έργων της ΕΣΜΑ  στην Ακρόπολη. 

2. Προγράμματα 7 και 8- Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού (βασιζόμενη 
σε αρχιτεκτονικές μελέτες, του 2002, των Κ. Παράσχη, Ν. Τογανίδη, Κ. Ματάλα και 
σε πρόσφατη επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ. Σκαρή και Α. 
Βρούβα).

Καμία από τις προτεινόμενες λύσεις δεν είναι σκόπιμο να επιχειρηθεί μεμονωμένα. 
Αυτό θα αποτελέσει σαλαμοποίηση του σηκού του Παρθενώνα.  Αν προηγηθεί η 
επέμβαση στους πλάγιους τοίχους και ακολουθήσει μετά η επέμβαση στον δυτικό 
υπάρχει ο κίνδυνος να εφαρμοσθούν σε αυτούς τρόποι επέμβασης που θα είναι 
βλαπτικοί για τον δυτικό, αλλά που θα είναι υποχρεωτικό πλέον να εφαρμοσθούν και 
σε αυτόν αφού θα έχουν προηγηθεί στους υπόλοιπους.

Ο βόρειος, ο νότιος και ο δυτικός τοίχος αποτελούν ένα σύνολο, τον σηκό, που 
είναι ο σωζόμενος αυθεντικός πυρήνας του ναού και συγχρόνως ο ζωντανός μάρτυρας 
της ιστορίας του. Σε αυτόν έχουν αποτυπωθεί σημάδια από εποχές δόξας και τραγωδίας.  
Εποχές δόξας όταν το ελληνικό στοιχείο κυριάρχησε στον κόσμο με την επικράτηση 
του χριστιανισμού (Αθηναΐς) ή όταν το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να διώξει τους 
από βορρά εισβολείς (Βασίλειος Βουλγαροκτόνος). Και εποχές τραγωδίας με τους 
σταυροφόρους από τη Δύση (Μιχαήλ Χωνιάτης) ή όταν πάλι η Ελλάδα ήλπιζε να την 
σώσει η Δύση από τους Τούρκους (Morosini). Βλ. τα σχετικά νέα βιβλία A. Kaldellis, 
The Christian Parthenon, Cambridge 2009 and 2010.- J. Neils (ed.), The Parthenon 
from Antiquity to the Present, Cambridge 2005.

Ο σηκός πρέπει να μελετηθεί σφαιρικά στο σύνολό του.  Κάθε επί μέρους επέμβαση 
σε ένα από τούς τρείς τοίχους (όσο σώζονται σήμερα) θα είναι ένα ξεκοίλιασμα του 
μνημείου ανάλογο (αν όχι και τόσο δραστικό) με την έκρηξη του Morosini.

Φοβούμαι ότι οι υψηλές κατασκευές στους πλάγιους τοίχους μπορεί να οδηγήσουν 
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τελικά για τεχνικούς λόγους στην ανάγκη της ουσιαστικής κατάργησης του δυτικού 
τοίχου με τον ενσωματωμένο μεσαιωνικό πύργο και την αντικατάσταση του με ένα 
παρόμοιο αλλά τεχνικά ισχυρό νέο δυτικό τοίχο.

     Η πρότασή μου είναι να συνεξετασθεί η παρούσα πρόταση αποκατάστασης του 
βόρειου τοίχου (καθώς και του νότιου) με την ήδη υπάρχουσα Μελέτη Αποκατάστασης 
Δυτικού Τοίχου Σηκού υπό Λ. Λαμπρινού, Β. Παπαβασιλείου, Α. Πάνου, 10ο 
Πρόγραμμα, Έργο Αποκατάστασης Παρθενώνα, Μάιος 2013.

     Ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες της πρότασης αποκατάστασης του βόρειου 
τοίχου:

α) Προβλέπει την ανέγερση του βορείου τοίχου σε μεγάλο ύψος και επί μεγάλου 
μήκους, που δικαιολογείται για να αξιοποιηθούν καί προστατευθούν ενσωματούμενοι 
σε αυτόν οι 252 διάσπαρτοι λίθοι που ανήκαν αρχικά στον τοίχο.  Επειδη  αυτοί οι 
διάσπαρτοι προέρχονται από διάφορα σημεία του τοίχου η ενσωμάτωση τους απαιτεί 
την ενσωμάτωση 190 νέων λίθων για να εξασφαλισθεί η στήριξη των διασπάρτων.  
Έτσι αφ’ ενός νοθεύεται η αυθεντικότης του υλικού και αφ’ ετέρου ο βόρειός τοίχος 
γίνεται πολύ ψηλός, πράγμα που δημιουργεί στατικό  πρόβλημα.

β) Για να αντιμετωπισθεί το στατικό πρόβλημα προτείνεται η ανακατασκευή 
τμήματος του εγκάρσιου τοίχου που θα είναι κατασκευασμένος από αποκλειστικά νέο 
υλικό.

γ) Το χειρότερο όμως είναι ότι οι ενσωματούμενοι αυθεντικοί διάσπαρτοι λίθοι 
έχουν τις επιφάνειες τους κατεστραμμένες από την πυρκαϊά και για στατικούς λόγους 
θα ενισχυθούν δεχόμενοι προσθήκες από νέο μάρμαρο. Έτσι όλη η εσωτερική πλευρά 
του βόρειου τοίχου θα είναι από νέο μάρμαρο. Για τον μετριασμό αυτής της νεωτερικής 
εικόνας προτείνεται σε μερικά μέρη του βόρειου τοίχου να παραμείνουν ει δυνατόν 
μερικοί αρχαίοι λίθοι χωρίς επικάλυψη με νέο λίθο και με ορατή την καμένη και 
κατεστραμμένη επιφάνεια τους.  Αυτό μάλλον σαν παραφωνία φαίνεται.

 Έτσι και ο προτεινόμενος βόρειος τοίχος και ο προτεινόμενος εγκάρσιος τοίχος
α)  Θα έχουν μάλλον δυσμενή επίπτωση στην εντύπωση που θα προκύψει στο 

εσωτερικό του σηκού
β)   Η αυθεντικότης του ορατού υλικού θα έχει ολοκληρωτικά απολεσθεί
γ)  Τα τεκμήρια των αρχαίων πυρκαϊών και η ιστορική διαδρομή του μνημείου θα 

έχουν εξαφανισθεί από τις ορατές επιφάνειες των τοίχων. Ακόμα και η δειγματολογική 
επίδειξη ολίγων καμένων λίθων  είτε μεμονωμένων είτε σε μικρές ομάδες 
εγκατεσπαρμένων μέσα στην νεωτερική επιφάνεια, όπως προβλέπει η λύση Β, δεν θα 
έχουν την δύναμη να ζωντανέψουν την ιστορική εικόνα.

δ) Αφίστανται ίσως από τις αρχές και πρακτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα.

Η πρότασή μου για τον βόρειο τοίχο είναι προς το παρόν να παραμείνει ως έχει (ό, 
τι δηλαδή απομένει από αυτόν ύστερα από την αφαίρεση του τμήματος εκείνου που είχε 
υποστεί τις επεμβάσεις του Πιττάκη), και οι 252 διάσπαρτοι λίθοι να αποθηκευθούν 
ταξινομημένοι και επισκέψιμοι σε στεγασμένο χώρο μέχρι να αποφασισθεί ποιά μορφή 
θα δοθεί στον εσωτερικό χώρο του σηκού του Παρθενώνα.
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Δυστυχώς το θέμα του βόρειου τοίχου δεν κατέστη δυνατόν να συζητηθεί καθόλου 
στην 6η Συνάντηση ελλείψει χρόνου.

Λυπούμαι όμως για το θέμα του σηκού γενικά και θέλω να διατυπώσω  το 
παράπονο μου ειδικά, διότι δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα μέριμνα για τα ίχνη 
βυζαντινών τοιχογραφιών (έργων ίσως του Μιχαήλ Χωνιάτη), που βρίσκονται κυρίως 
στο δυτικό τοίχο του σηκού και σε τοίχο του μεσαιωνικού πύργου.  Και τούτο παρά τη 
μεγάλη ιστορική σημασία τους, παρά το γεγονός ότι καθημερινά φθείρονται, παρά το 
γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμοι συντηρηταί χημικοί, και παρά τις  επανειλημμένες  
παρακλήσεις μου. Βλ. τα Πρακτικά της 3ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση 
των Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα 1990, σελ. 238 και συνοδευτικό κείμενο, και 
τα Πρακτικά της 4ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων 
Ακροπόλεως, Αθήνα 1995, σελ. 246-247 και σελ. 434. 

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
(βασιζόμενο στις μελέτες του 1994, των Π. Κουφόπουλου και Κ. Ζάμπα και σε πρόσφατη  
επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τούς Κ. Σκαρή και Ζ. Κοντέα)

Προτιμώμενη η Λύση Α
Αντίθετα η Λύση Β και οι δοκιμές με τα νέα φατνώματα θυμίζουν κάπως 

κατασκευαστικά παιχνίδια.
α) Η ενίσχυση της στατικής επάρκειας και αντισεισμικής ικανότητας του αρχαίου 

μνημείου είναι βέβαια ευκταία όταν επιτυγχάνεται
β) Η λύση θα επαυξήσει κάπως (καίτοι όχι σοβαρά) την αναγνωσιμότητα της 

αρχιτεκτονικής του αρχαίου μνημείου.  Αντίθετα τα φατνώματα της Β λύσης θα  
μειώσουν την αναγνωσιμότητα γιατί θα μειώσουν σοβαρά τον φωτισμό.

γ) Ο κύριος λόγος της αποδοχής της λύσεως Α είναι η επιστροφή στη θέση 
τους των καθαιρεθεισών συνδετηρίων δοκών.  Μειονέκτημα είναι η προβλεπόμενη 
προσθήκη νέου υλικού (4 νέες δοκοί), αλλά αυτό γίνεται ίσως απαραίτητο μάλλον για 
στατικούς λόγους.

δ) Ιστορικά καταξιωμένο υλικό είναι οι τέσσερεις αυθεντικές αρχαίες δοκοί.  Οι 
νέες δοκοί και τα φατνώματα δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ιστορικά 
καταξιωμένα.  Μάλλον ιστορικά απαξιωμένα είναι αφού ιστορικά έχουν απορριφθεί.

Απορίες.
Η φατνωματική πλάκα που εικονίζεται σε φωτογραφία της μελέτης Σκαρή-Κοντέα 

(αναρτημένης στην ιστοσελίδα) είναι αρχαία ή νέα;  Δεν την βρίσκω στη μελέτη 
Κουφόπουλου (εικ. 18-19).

Στην ανωτέρω μελέτη Σκαρή-Κοντέα παρουσιάζονται σε σχέδιο φατνωματικές 
πλάκες δύο μεγεθών.  Οι νέες φατνωματικές πλάκες που υπάρχουν σήμερα είναι δύο 
μεγεθών; 

     Από την μελέτη των διαφόρων προτάσεων ανακύπτει το συμπέρασμα ότι  
τα σημαντικότερα άλλα και συγχρόνως τα περισσότερο απειλούμενα και λιγότερο 
εξασφαλισμένα πράγματα είναι η αυθεντικότητα της αρχαίας κατασκευής και τα 
σημάδια που έχει αφήσει η ιστορία με το πέρασμά της πάνω από το μνημείο που του 
δίνουν ζωή και πνοή.
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Αννίτα Θεοχαράκη 
Δρ. Αρχαιολόγος
Αθανασίου Διάκου 27, Αθήνα 15237

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στις εργασίες της 6ης Διεθνούς 

Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης. Αν και το θέμα 
της μεταχείρισης των μνημείων της κλασικής αρχαιότητας είναι εξαιρετικά δύσκολο, 
κλίνω προς τις παρακάτω λύσεις:

1. Η αποκατάσταση της ιστορικής μορφής του τυμπάνου του δυτικού αετώματος 
του Παρθενώνα με την ανατοποθέτηση του ορθοστάτη αρ. 6 και την αναπλήρωση με νέο 
μάρμαρο του ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7 του τυμπάνου (Λύση Γ), νομίζω πως είναι 
προτιμητέα έναντι των άλλων λύσεων. Το τύμπανο του δυτικού αετώματος, μολονότι 
συμπληρωμένο με το σύνολο των ορθοστατών, θα εξακολουθεί, κατά τη γνώμη μου, να 
διατηρεί την αυθεντικότητά του ως ερειπίου. Τη λύση αποδέχομαι κυρίως ως ανάγκη 
για μορφολογική και αισθητική πληρότητα του αετώματος.

2. Ως προς τον τρόπο αναπλήρωσης της εσωτερικής παρειάς του βόρειου τοίχου 
του σηκού του Παρθενώνα, προκρίνω τη συμπλήρωση του νέου υλικού με παράλληλη 
διατήρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων πλίνθων, στις θέσεις όπου αυτό είναι 
εφικτό (Λύση Β). Με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί ορατή η ιστορική περιπέτεια 
του μνημείου σε όλο το πλάτος του τοίχου που δέχθηκε τις επιπτώσεις της φωτιάς 
και όχι μόνο στο κατά χώραν σωζόμενο τμήμα. Για τον εγκάρσιο μεσότοιχο, που 
χώριζε στην αρχαιότητα τον κυρίως ναό από τον οπισθόδομο, θα προτιμούσα την 
πρόταση τμηματικής ανακατασκευής, με χρήση νέων λιθοπλίνθων στο μέτρο που θα 
εξασφαλίζεται η περιορισμένη προβολή τους (μήκος τοίχου στη στρώση του ορθοστάτη: 
4.20 μ.) (Λύση Β). 

3. Ως προς το ερώτημα της αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού, νομίζω 
πως η καλύτερη λύση είναι αυτή που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του συνόλου των 
φατνωμάτων και των δοκών, τόσο των αρχαίων όσο και των νέων κατασκευών της 
δεκαετίας του 1950 (Λύση Β). Παρά το υψηλό ποσοστό του νέου υλικού, νομίζω πως 
η εικόνα του μνημείου δεν αλλοιώνεται από τις προσθήκες στις συγκεκριμένες θέσεις. 
Άλλωστε, η λύση εξασφαλίζει καλύτερη προστασία του μνημείου από τα όμβρια και, 
επιπλέον, αναβαθμίζεται η διδακτική αξία του· η πλήρης κάλυψη της οροφής στο 
δυτικό πτερό θα κάνει αναγνώσιμη την αντίληψη του χώρου στην αρχική του μορφή 
κατά την αρχαιότητα, ειδικά ως προς τη θέαση της ζωφόρου. 

Σε γενικές γραμμές, νομίζω πως το καινούργιο υλικό μπορεί να αναβαθμίσει τις 
αξίες του μνημείου, αρκεί να μην κατέχει δεσπόζουσα θέση στον χώρο. Η εύρεση 
αυτής της ισορροπίας είναι και ο λόγος που κάνει το θέμα τόσο δύσκολο και γι’ αυτό 
οι λύσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση. 

Με εκτίμηση, Αννίτα Θεοχαράκη

draft2.indd   422 6/23/15   3:22:37 PM



423

Πέτρος Γ. Καλλιγάς
Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων
Διονύσου 57, Κηφισιά 145 63
apcalligas@ath.forthnet.gr
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Προς: την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ)

Παρακαλώ δεχθείτε τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχή πραγματοποίηση 
της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης 
(Οκτώβριος 2013) και ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής μου σε αυτήν.

Ως προς τα ερωτήματα που αφορούν σε προγράμματα αποκατάστασης του 
Παρθενώνα σας γνωρίζω τις απόψεις μου ως ακολούθως:

1. Πρόγραμμα 4
Η ταύτιση ενός νέου θραύσματος που προέρχεται από τον ορθοστάτη αρ. 6 δεν 

δικαιολογεί κατά κανένα τρόπο την συμπλήρωση ολόκληρου του ορθοστάτη με νέο 
μάρμαρο.

Οπότε προκρίνεται η Λύση Α.
Υπενθυμίζεται ότι στις συμπληρώσεις πρέπει να επικρατεί το αξίωμα της προσθήκης 

στο αρχαίο μνημείο, όσον το δυνατόν λιγότερου νέου μαρμάρου. Το νέο θραύσμα μαζί 
με άλλα θραύσματα ανεγνωρισμένων αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου, που δεν θα 
χρησιμοποιηθούν στις αναστηλώσεις, θα πρέπει ταξινομημένα να βρουν στέγη σε χώρο 
του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως. Με τις κατάλληλες επεξηγήσεις θα συμβάλλουν 
στην μελέτη των αρχαίων μνημείων του βράχου.

2. Προγράμματα 7 και 8
Η ανασύσταση των πλάγιων τοίχων του σηκού του Παρθενώνα είναι από τα 

πολυπλοκώτερα προβλήματα του μνημείου. Η επιθυμία επανατοποθέτησης πλήθους 
ταυτισθέντων λιθοπλίνθων των τοίχων έρχεται σε αντιπαράθεση με την εκτεταμένη 
φθορά της εσωτερικής παρειάς των λίθων, που οφείλεται στην φοβερή έκρηξη από την 
ανατίναξη της αποθηκευμένης πυρίτιδας που προκλήθηκε από τις οβίδες του Μοροζίνη 
(1687). Η ταύτιση της θέσης όμως 252 αρχαίων λιθοπλίνθων συνεπάγεται και την 
ένταξη 109 λιθοπλίνθων από νέο μάρμαρο. Η αναλογία όμως νέου προς αρχαίο είναι 
υπερβολικά μεγάλη και θα πρέπει να αποφευχθεί. Αφ’ ετέρου η εσωτερική φθορά 
απαιτεί, σύμφωνα με την πρόταση, εκτεταμένες συμπληρώσεις από νέο μάρμαρο για 
λόγους στατικής επάρκειας του τοίχου.

Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποκλεισθεί η συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς 
των λίθων, καθότι οι ζημιές από την ανατίναξη Μοροζίνη σηματοδοτούν και αυτές 
ιστορική φάση του μνημείου. Ο τοίχος καλόν θα ήταν να αποκατασταθεί με αρχαίο 
υλικό μέχρι του σημείου που επιτρέπει η στατική επάρκεια του σωζομένου και με την 
χρήση του ελαχίστου νέου υλικού.

Φυσικά, θα πρέπει να αποκλεισθεί η προτεινόμενη κατασκευή εγκάρσιου τοίχου 
του σηκού, αφού σήμερα δεν σώζεται κανένα ίχνος αυτού. Εξ άλλου είναι αμφίβολο εάν 
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στο μέλλον θα είναι επισκέψιμος ο Παρθενών στο εσωτερικό του, λόγω της φθοράς 
που θα επιφέρουν στο μνημείο τα πλήθη των επισκεπτών.

3. Πρόγραμμα 11
Η περιοχή του οπισθονάου του Παρθενώνα είχε τύχει από το 1994 εντατικής 

φροντίδας λόγω της αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς της δυτικής ζωφόρου στο 
Μουσείο Ακροπόλεως (Παλαιό) και στην συνέχεια την αντικατάστασή της στο μνημείο 
από αντίγραφα (τεχνητού λίθου). Τότε είχε κριθεί αναγκαία και η επιτόπια ενίσχυση 
με ενέματα των υποκειμένων κιόνων.

Η εργασία αυτή ορθώς τώρα θα συμπληρωθεί με την αναστήλωση των αρχαίων 
δοκών της φατνωματικής οροφής του δυτικού πτερού, που είχαν τότε καθαιρεθεί. 
Όμως, η προτεινόμενη τοποθέτηση στο δυτικό πτερό του Παρθενώνα μελών από νέο 
μάρμαρο (δοκοί και φατνώματα) που είχαν κατασκευασθεί στη δεκαετία του 1950 
και δεν είχαν τότε τοποθετηθεί, θα πρέπει να αποκλεισθεί. Η προσθήκη στο μνημείο 
τόσο πολλών και ογκωδών συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο δεν έχει σήμερα κανένα 
λόγο, αφού έχει εκλείψει πλέον ο λόγος της προστασίας της πρωτότυπης ζωφόρου. 
Η πιθανή άποψη της «διδακτικότητας» δεν πρέπει ποτέ να αποβαίνει σε βάρος της 
αυθεντικότητας.

Είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή Συντήρησης θα καταλήξει και θα προτείνει τελικά 
τις άριστες λύσεις για τα πολύπλοκα αυτά θέματα συντήρησης και αναστήλωσης των 
σεβάσμιων μνημείων του Ιερού Βράχου.

Με εκτίμηση,
Πέτρος Γ. Καλλιγάς

Θεοδώρα Καράγιωργα
Δρ. Φιλ. Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
28ης Οκτωβρίου 4, 154 51, Νέο Ψυχικό

Αθήνα 22/10/2013

Προς: την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Πολυγνώτου 10, 105.55 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στο Ερωτηματολόγιο της 6ης Διεθνούς Συναντήσεως για την 
Αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης.

Προτιμώνται οι ακόλουθες λύσεις:
Πρόγραμμα 4: Λύση Α
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Προγράμματα 7 και 8
Βόρειος τοίχος: Λύση Β
Εγκάρσιος τοίχος: Λύση Β

Πρόγραμμα 11
Δεν κρίνεται αναγκαία η αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού με χρήση 
νέου υλικού (έτοιμα μαρμάρινα μέλη της δεκαετίας 1950). Αρκεί η αναστήλωση στο 
μνημείο των σωζόμενων αρχαίων δοκών.

Πέτρος Μ. Κουφόπουλος
Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Σισμανογλείου 11Β, Βριλήσσια 
15235, Αθήνα
pkoufop@upatras.gr

12/2013

Με βάση τις μελέτες που παρουσιάστηκαν στην 6η Διεθνή Συνάντηση για την 
Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης, τις συζητήσεις με τους μελετητές και 
την υπερδεκαετή  ενασχόλησή μου με το έργο Αποκατάστασης του Παρθενώνα στο 
παρελθόν (1986-7, 1990-1996 και 2001-2004) συνοψίζω τη γνώμη μου στα ερωτήματα 
που τέθηκαν στους συνέδρους ως ακολούθως:

Ερώτημα 1ο:  Πρόγραμμα 4 – Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του 
Παρθενώνος, Υποπρόγραμμα 4 - Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών 
τυμπάνου αετώματος. 

Θεωρώ ότι η πλήρης συμπλήρωση των ορθοστατών του τυμπάνου του δυτικού 
αετώματος, αφού προηγηθεί η εξυγίανση της περιοχής (γείσα, διατηρούμενοι κατά χώραν 
ορθοστάτες και αντιθηματικός τοίχος), είναι η ορθότερη πρόταση. Είναι αρτιότερη 
αισθητικά των δύο άλλων εναλλακτικών λύσεων που εξετάζονται, διότι αποκαθίσταται 
η γεωμετρία του τυμπάνου, αποκρύπτονται οι λιθόπλινθοι του αντιθηματικού τοίχου 
και το μνημείο αποκαθίσταται σε μια ιστορικά τεκμηριωμένη μορφή. Τα ζητήματα της 
αλλοίωσης της αυθεντικότητας του μνημείου λόγω της προσθήκης νέου μαρμάρου 
και της καταξιωμένης στη συλλογική μνήμη μορφής είναι ψευδοδιλλήματα. Η 
αποκατάσταση της αρτιότητας της μορφής υπηρετεί την δεσπόζουσα αισθητική αξία 
του Παρθενώνα, που προέχει των λοιπών γνωστικών και άλλων αξιών, καθώς και 
του σχετικά πρόσφατου τυχαίου γεγονότος της καταστροφής του κεντρικού τμήματος 
του τυμπάνου. Η επέμβαση παραμένει συνεπής στις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες 
πρακτικές της ΕΣΜΑ, όπου η αποκατάσταση των μνημείων του ιερού βράχου οδηγεί 
συχνά σε μια νέα εικόνα, διαφοροποιημένη από το αποτέλεσμα των αναστηλωτικών 
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εργασιών του Ν. Μπαλάνου, τεκμηριωμένη επιστημονικά και ποιοτικά εκτελεσμένη 
χωρίς να καταστρέφονται ή να αλλοιώνονται τα ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια 
που βρίσκονται αποτυπωμένα στα αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων (βλ. Ανατολική 
πρόσταση και τοίχοι του Ερεχθείου, οροφές Προπυλαίων, Πρόναος και βόρεια 
κιονοστοιχία Παρθενώνα, κ.ά). Ακόμη θεωρώ ότι η αποκατάσταση της συνέχειας των 
μελών του τυμπάνου, παρά το περιορισμένο πρόσθετο φορτίο του συμπληρώματος 
και του νέου λίθου, είναι ευνοϊκότερη και εξ επόψεως δομικής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
αρχικός μελετητής της αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, καθηγητής Μανόλης Κορρές 
αυτήν τη μορφή είχε προτείνει στην προμελέτη του, και η μορφή αυτή έχει ήδη εγκριθεί 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 
Ερώτημα 2ο:  Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλαγίων τοίχων του 
σηκού.

Σχετικά με τον τρόπο αναπλήρωσης του ελλείποντος υλικού της εσωτερικής 
παρειάς των πλαγίων μακρών τοίχων του σηκού, μεταξύ των δύο προτεινόμενων λύσεων 
θεωρώ ότι η πρώτη είναι η ορθότερη. Στην περίπτωση της πλήρους συμπληρώσεως με 
νέο μάρμαρο των καμένων εσωτερικών προσώπων των λιθοπλίνθων αποκαθίσταται η 
μόνη ασφαλής μορφή των τοίχων, που είναι η αρχική. Αυτή είναι η πλέον ουδέτερη 
αισθητικά εικόνα που δεν θα αποσπά από τα σωζόμενα κατά χώραν αυθεντικά μέρη 
του μνημείου, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες lacunae και σκιάσεις. Το τεκμήριο της 
φωτιάς είναι τόσο εμφανές στα υπόλοιπα μέρη του μνημείου που δεν είναι απαραίτητο 
να σκηνοθετηθεί η μαρτυρία του γεγονότος και στα αναστηλούμενα τμήματα του. Η 
πλήρης αποκατάσταση των λίθων σε όλο το πάχος του τοίχου θα είναι και δομοστατικά 
ασφαλέστερη και θα έχει καλύτερη συμπεριφορά και διάρκεια στο χρόνο. Σημειώνω 
απλώς ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην τελική διαμόρφωση των ανώτερων 2-3 
στρώσεων των τοίχων και των βαθμιδωτών ορίων τους, όπου θα μπορούσε να μην 
αποκατασταθεί πλήρως το εσωτερικό πρόσωπο (σύμφωνα με τη λύση Β), ώστε να 
αποφευχθεί το σκληρό τελείωμα της απόληξης, που θα έρχεται σε αντίθεση και δεν θα 
εναρμονίζεται με το υπόλοιπο ερείπιο. 

Η ανακατασκευή του εγκάρσιου τοίχου είναι απαραίτητη. Θα πρέπει όμως να 
περιοριστεί το ελάχιστο δυνατό μήκος όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη λύση Β. 

Ερώτημα 3ο:  Πρόγραμμα 11 – Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού. 
Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε με συνοπτικό τρόπο στο παρελθόν από τον γράφοντα 

με την ιδιότητα του μελετητή, οπότε εξετάστηκαν τρεις αντί των δύο λύσεων που 
παρουσιάστηκαν στην παρούσα Διεθνή Συνάντηση (βλ. Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος, τ. 3α). Θεωρώ αυτονόητη την πλήρη αποκατάσταση των δοκών και 
μεταδόκιων πλακών της οροφής, που επιβάλλεται όχι μόνον για λόγους αισθητικούς 
αλλά και δομοστατικούς. Η πρόσθετη σύνδεση της ζώνης των θράνων με ράβδους 
τιτανίου στο υποκείμενο διάζωμα, εφόσον δεν αρκούν οι αποκατεστημένοι γόμφοι, 
είναι αιτιολογημένη και δεν παραβιάζει την αρχή της αυτοτέλειας των μελών. Ο 
αριθμός των πρόσθετων ενισχύσεων θα πρέπει να περιοριστεί στον μικρότερο δυνατό 
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αριθμό και κυρίως στις θέσεις έδρασης των δοκών. Όσον αφορά στην αναστήλωση 
των φατνωματικών πλακών της δεκαετίας του 1950, που αποτελούν δείγματα υψηλής 
ποιότητος μαρμαρικής και δικαίως διεκδικούν μια θέση πάνω στο μνημείο, θεωρώ ότι 
μεταξύ των δύο προτεινομένων λύσεων η δεύτερη της πλήρους αποκατάστασης είναι 
προτιμότερη. Θα μπορούσε να εξεταστεί και μια μέση λύση της μερικής ανακατασκευής 
των φατνωμάτων τοποθετώντας πλάκες μόνον στα δύο νότια διάχωρα. Έτσι θα 
μετριαστούν τα μειονεκτήματα της λύσης και θα αποφευχθεί η πρόσθετη φόρτιση των 
δύο κεντρικών κιόνων της που παρουσίαζαν και τις σοβαρότερες δομικές  βλάβες. Η 
επιλογή της θέσης αυτής συνδέεται με την παρουσία του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου 
που λειτουργεί ενισχυτικά στους κίονες, καθώς και στην καλύτερη διατήρηση του 
σηκού και του Προνάου κατά μήκος της νότιας πλευράς. 

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα της κάλυψης όχι μόνον του δυτικού 
πτερού αλλά και της δυτικής προστάσεως μέχρι τον δυτικό τοίχο του σηκού με ένα 
ελαφρό διάφανο στέγαστρο προκειμένου να προστατευθούν τα διατηρούμενα λείψανα 
γραπτού διακόσμου και των επιγραφών που βρίσκονται στην περιοχή. Το στέγαστρο 
αυτό με τον κατάλληλο σχεδιασμό θα αποφεύγει να είναι παγίδα ενέργειας και δεν θα 
γίνεται αντιληπτό στους επισκέπτες από χαμηλά. 

Β.Ε.Ε. Κυριάκη 
Δρ. Αρχιτέκτων-Αναστηλώτρια, 
Υπεύθυνη έργου αποκατάστασης του  Πολυδύναμου Κτιρίου «Γυμνάσιο» -
«Τελετουργικό Εστιατόριο» της Επιδαύρου, 
Τεχνικό Γραφείο Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου,
Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου, Δήμος Ασκληπιείου 210 52
VSKyriak@otenet.gr

Επίδαυρος, 13/12/13

6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ,

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 4-5.10.2013

Το έργο για τη διάσωση των μνημείων της Ακρόπολης, που γίνεται όλα αυτά 
τα χρόνια, αποτελεί πρότυπο για τα υπόλοιπα αναστηλωτικά έργα της Ελλάδας και 
σημείο αναφοράς διεθνώς των επιστημόνων που απασχολούνται με σχετικά θέματα. 
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους του συντελεστές των έργων, από τα μέλη της ΕΣΜΑ 
μέχρι και τους διοικητικούς υπαλλήλους της ΥΣΜΑ, από τους επιστήμονες που 
στελεχώνουν το τεχνικό γραφείο κάθε υποέργου, τους τεχνίτες των συνεργείων, αλλά και 
τους διοικητικούς που συμβάλλουν καθημερινά στη διεκπεραίωση ποικίλων θεμάτων. 
Η άψογη διοργάνωση της 6ης Διεθνούς Συνάντησης, σε περίοδο που οι οικονομικές 
δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες, είναι ένα ακόμη δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς 
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που εκτελείται σε κάθε επίπεδο.   
1. Πρόγραμμα 4- Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, 

Υποπρόγραμμα 4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος 
(μελέτες, προτάσεις, προγραμματισμός: Μ.Κορρέ, Β.Ελευθερίου, Β.Μανιδάκη, 
Α.Βρούβα).

Σχετικά με την αποκατάσταση του ταυτισθέντος θραύσματος του ορθοστάτη αρ.6 
(από Β.) και την ανακατασκευή του ελλείποντος ορθοστάτη αρ.7.

Η επανατοποθέτηση οποιουδήποτε ταυτισθέντος αρχαίου θραύσματος επί ενός 
τόσο σημαντικού μνημείου είναι κατά τη γνώμη μου πάντα επιθυμητή, αν δεν προσκρούει 
σε άλλους απαγορευτικούς λόγους. Ειδικά η ένταξη δύσκολα αναγνωρίσιμων από μη 
ειδικούς μελών, όπως είναι η περίπτωση του θραύσματος ορθοστάτη του τυμπάνου, 
ενός μέλους που στο έδαφος θα περάσει πιθανότατα απαρατήρητο, βοηθά στον 
επαναπροσδιορισμό του ιδίου του μέλους, στην αυτοπροστασία του μέσω της ένταξης1, 
ενώ παράλληλα συμβάλλει στη συμπλήρωση της μορφής του τμήματος του κτιρίου από 
το οποίο προέρχεται, βελτιώνοντας τη συνολική  αναγνωσιμότητα και διδακτικότητα 
του μνημείου. 

Έτσι συμφωνώ με την συμπλήρωση και τοποθέτηση του αρχαίου θραύσματος 
ορθοστάτη αρ.6 επί του μνημείου, ενώ δεν με βρίσκει αντίθετη ούτε η προσθήκη 
του από νέο υλικό ορθοστάτη αρ.7 (λύση Γ). Με αυτόν τον τρόπο αδιαμφισβήτητα 
αποκαθίσταται η στατική και αισθητική πληρότητά του μέλους αρ.6, ενώ τα δύο μέλη 
συμπληρώνουν πλήρως τη μορφή του δυτικού τυμπάνου. Παρά την επιβάρυνση του 
κτιρίου με ένα μέλος μεγάλου μεγέθους, διαμορφωμένου από νέο υλικό, το τμήμα 
του μνημείου στο οποίο εντάσσεται αποκτά εμφάνιση πλησιέστερη προς αυτή με την 
οποία ήταν γνωστό  για αιώνες, όπως μαρτυρούν οι αποτυπώσεις του 18ου αιώνα, δεν 
παράγεται δηλαδή μια εξ ολοκλήρου νέα εικόνα, την οποία δεν είχε ποτέ το μνημείο 
στην ιστορία του, ενώ και τα πλεονεκτήματα από την πληρότητα της μορφής του 
τυμπάνου είναι κατά τη γνώμη μου προφανή ακόμη και για τον μέσο επισκέπτη.

Αντίθετα η λύση Α στερεί από το μνημείο ταυτισμένο τμήμα μέλους του, σε 
περίοδο μάλιστα που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες και υπάρχει άρα η δυνατότητα, 
με κατάλληλο προγραμματισμό, ένταξής του σε αυτό. Η λύση Β υπερτερεί της Γ μόνο 
στο βαθμό που αφήνει εμφανές τμήμα του αντιθηματικού τοίχου, παρέχοντας, κυρίως 
στον ειδικό, πληροφορίες για τη δομή του μνημείου, χρήσιμες για την κατανόηση 
των κατασκευαστικών επιλογών σε ένα κτίριο του μεγέθους του Παρθενώνα. Όμως, 
η αισθητική του στοιχείου αυτού, που δεν προοριζόταν να είναι θεατό, υπολείπεται  
σαφώς της ποιότητας των ορατών τμημάτων του μνημείου, ενώ και η αρμονία του 
συνόλου, που αντανακλά η πληρότητα της μορφής στη λύση Γ, αποτελεί κατά τη γνώμη 
μου ισχυρό επιχείρημα υπέρ της, έτσι θεωρώ ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να υλοποιήσει την 
εγκεκριμένη και από το ΚΑΣ λύση Γ.

1Βλέπε και επιχειρηματολογία ΕΣΜΑ για την αποκατάσταση των πλάγιων τοίχων του σηκού, αλλά και άλ-
λων προγραμμάτων αποκατάστασης όπως της Επιδαύρου (Λαμπρινουδάκης Β., Κυριάκη Β.Ε.Ε., Σβώλος 
Ι., «Εισαγωγή», στο Το Πρόπυλο του “Γυμνασίου” και η Θόλος στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Προτάσεις 
συντήρησης και μερικής αποκατάστασης, ΟΕΣΜΕ Αθήνα 1988, 7-10).
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2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού (μελέτες, 
προτάσεις: Κ. Παράσχη, Ν. Τογανίδη, Κ. Ματάλα, Κ. Σκαρή, Α. Βρούβα).

Σχετικά με την μερική αποκατάσταση του βόρειου τοίχου και του εγκάρσιου προς 
αυτόν: Η επανένταξη αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών στα μνημεία αποτελεί πράγματι 
έναν από τους καλύτερους τρόπους διάσωσής τους, όπως διατυπώνεται από την ΕΣΜΑ 
στη σχετική παράγραφο του ερωτηματολογίου της 6ης Διεθνούς Συνάντησης, αλλά και 
όπως έχει πια αποδειχθεί, τόσο σε θεωρητική βάση, όσο και εκ του αποτελέσματος, σε 
εργασίες αποκατάστασης που εκτελέστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους2. 

Η μερική αναστήλωση του βόρειου τοίχου του σηκού, με την επανένταξη σε αυτόν 
~250 αρχαίων λιθοπλίνθων και ~100 νέων, είναι κατά τη γνώμη μου επιθυμητή. Μεταξύ 
των δύο προτεινόμενων λύσεων, θα προέκρινα τη δεύτερη (λύση Β), τη διατήρηση 
δηλαδή ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων, θεωρώντας σημαντικό το 
τεκμήριο των φθαρμένων εσωτερικών παρειών τους, αποτέλεσμα των περιπετειών 
του μνημείου, εικόνα που υπάρχει άλλωστε και σε άλλες θέσεις, στο κατά χώραν 
σωζόμενο τμήμα του τοίχου. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να υιοθετηθεί όπου 
είναι εφικτό από στατική άποψη, ενώ και το αισθητικό αποτέλεσμα πρέπει βεβαίως 
να εξεταστεί λεπτομερέστερα στο πλαίσιο εναλλακτικών λύσεων και ενδεχομένως να 
επιβάλει περιορισμούς κατά την επεξεργασία τους ή να οδηγήσει σε δοκιμαστικές επί 
του μνημείου διατάξεις προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη λύση (συγκέντρωση ή 
διασπορά των ομάδων μελών που δεν θα συμπληρωθούν, μεγαλύτερες ή μικρότερες 
ομάδες κλπ.). 

Η πλήρης συμπλήρωση των μελών (λύση Α), αποκαθιστά βέβαια τη μορφή τους 
και σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για ιδιαίτερα, διακριτά μέλη αυτό 
είναι επιθυμητό, εμπεριέχει όμως τον κίνδυνο της οπτικά υπέρμετρης αύξησης του 
νέου υλικού3. Στην περίπτωση των παρόμοιων, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
λιθοπλίνθων, η πλήρης συμπλήρωση τους δεν υποστηρίζεται πειστικά, παρά μόνον αν 
υπαγορεύεται για στατικούς λόγους. 

Η μερική ανακατασκευή του εγκάρσιου τοίχου είναι σύμφωνα με την ΕΣΜΑ και 
τους μελετητές απαραίτητη για στατικούς λόγους, επομένως δεν μπορεί να αποφευχθεί. 
Μεταξύ δε των δύο προτεινόμενων λύσεων θα προτιμούσα την δεύτερη (λύση Β), που 
δείχνει να επιβαρύνει με μικρότερο αριθμό νέων μελών το μνημείο. Η προτεινόμενη 
αδρή λάξευση των απολήξεων των λιθοπλίνθων που θα έχουν τροποποιημένες 
διαστάσεις, παρέχει ικανοποιητικά την απαραίτητη για τον ειδικό ένδειξη αλλοίωσης 
των μετρητικών δεδομένων των μελών  αυτών.

2 Όπως στην Επίδαυρο, με πολύ υποδεέστερο βέβαια υλικό εκεί και πρόσθετα, άλλου είδους προβλήματα, 
βλ. και σημ.1. 
3 Βλέπε για παράδειγμα τους πλήρως συμπληρωμένους σφονδύλους των αποκατεστημένων δωρικών κιόνων 
του Προπύλου του Πολυδύναμου Κτιρίου που είναι γνωστό ως «Γυμνάσιο» ή «Τελετουργικό Εστιατόριο» της 
Επιδαύρου, στους οποίου η λύση της πλήρους συμπλήρωσης υπαγορεύτηκε κυρίως για στατικούς (αλλά και 
για αισθητικούς λόγους), σε αντίθεση με τις λιθοπλίνθους του τοίχου του ιδίου κτιρίου, όπου οι συμπληρώ-
σεις είναι πολύ περιορισμένες,  με αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση, αν και ο πυρήνας πολλών σφονδύλων 
είναι αρχαίος, η εικόνα που προσλαμβάνει ο επισκέπτης να είναι κυρίως του νέου υλικού, ενώ στα αρχαία 
μέλη των τοίχων η επιβάρυνση είναι σαφώς μικρότερη.
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Η μερική αποκατάσταση και των δύο τμημάτων των τοίχων, θα προσδώσει στο 
μνημείο μέρος από σημαντικά δομικά του στοιχεία, για χρόνια χαμένα, συμπληρώνοντας 
την εικόνα του και συμβάλλοντας στην ευχερέστερη κατανόηση τμημάτων του, αλλά 
και του συνόλου.

3. Πρόγραμμα 11 – Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
(μελέτες, προτάσεις: Π. Κουφόπουλου, Κ. Ζάμπα, Κ. Σκαρή, Ζ. Κοντέα).

Σχετικά με την αποκατάσταση των δοκών ή και των φατνωμάτων του δυτικού 
πτερού.

Η περίπτωση της αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
θέτει κατά τη γνώμη μου το πιο σύνθετο από τα τεθέντα αναστηλωτικό ερώτημα. 
Ζητήματα αυθεντικότητας της μορφής, πληρότητας τμήματος του μνημείου και 
αναβάθμισης της διδακτικής του αξίας, αλλά και αξιοποίησης έτοιμου οικοδομικού 
υλικού υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας, τεχνιτών της δεκαετίας του 1950, 
αλληλοσυγκρούονται και στη λήψη της σχετικής απόφασης θα πρέπει να  ληφθούν 
υπόψη όλοι οι παράγοντες.

Η πλήρης αποκατάσταση της εσχάρας της οροφής είναι οπωσδήποτε επιθυμητή, 
ώστε να συμπληρωθεί και πάλι το τμήμα αυτό του μνημείου (λύση Α ερωτηματολογίου/
πρόταση 2 poster), αλλά και απαραίτητη για λόγους ευστάθειας, όπως ενημερωνόμαστε 
από τους μελετητές. Η προσθήκη ορισμένων τουλάχιστον φατνωμάτων, θα ήταν επίσης 
επιθυμητή, έτσι ώστε μέρος αυτού του τμήματος του μνημείου να αποδίδει την αρχική 
του μορφή. Η τοποθέτηση του συνόλου των φατνωμάτων (λύση Β ερωτηματολογίου/
πρόταση 3 poster), δεν δείχνει να υπαγορεύεται καθοριστικά από κάποιον άλλο λόγο, 
πέραν της πληρότητας του τμήματος αυτού του μνημείου και της αξιοποίησης του 
έτοιμου υλικού της δεκαετίας του 1950. Το τελευταίο ετοιμάστηκε τότε, για να καλύψει 
συγκεκριμένη ανάγκη, η οποία όμως, με την επιτακτικότητα που είχε εκείνη τη χρονική 
περίοδο,  δεν υπάρχει πια. Βέβαια μακροπρόθεσμα προστασία χρειάζονται ενδεχομένως 
και τα εκμαγεία της ζωφόρου ή γενικότερα το δυτικό τμήμα, όπως αναφέρεται από τους 
μελετητές. Προσωπικά θα με ικανοποιούσε περισσότερο μια μερική αποκατάσταση των 
φατνωμάτων (λύση Γ;), έτσι ώστε η κατασκευαστική δομή της οροφής (εσχάρα δοκών 
και εδραζόμενες επί αυτών φατνωματικές πλάκες), να αποκαλύπτεται στον επισκέπτη, 
προσθέτοντας στη γνώση του και αυξάνοντας τη διδακτικότητα  επί μέρους τμημάτων 
του μνημείου. Η λύση αυτή δεν προτείνεται από την ΕΣΜΑ, ίσως λαμβάνοντας υπ όψη 
τα προαναφερθέντα ζητήματα γενικότερης προστασίας και στατικής επάρκειας του 
δυτικού τμήματος του μνημείου, τα οποία πιθανότατα δεν ικανοποιούνται με μερική 
αποκατάσταση των φατνωματικών πλακών. Σε αυτή την περίπτωση θα ήμουν υπέρ 
της δεύτερης λύσης (λύση Β), τονίζοντας στη σχετική επιχειρηματολογία ιδιαίτερα, 
εκτός των προαναφερθέντων λόγων, την αποκατάσταση της αρχικής αντίληψης του 
χώρου του δυτικού πτερού και των αρχικών συνθηκών θέασης της δυτικής ζωφόρου, 
όπως αναφέρεται από τους μελετητές και την ΕΣΜΑ και είμαι βέβαιη ότι αναπτύσσεται 
περαιτέρω σε εκτενέστερο κείμενό τους.
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bασιλική Mαχαίρα
Διευθύντρια Ερευνών
Kέντρον Eρεύνης της Aρχαιότητος της Aκαδημίας Aθηνών
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 AΘHNA
Tηλ. 210 3664648, φαξ 210 3602448
E-mail: vmachaira@academyofathens.gr

Αθήνα, 5/11/2013

Με την παρούσα θα ήθελα να σας γνωρίσω και τις προσωπικές μου απόψεις 
σχετικά με τα ερωτήματα που εθέσατε στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για 
την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης.

1. Συντάσσομαι εξ αρχής με την Λύση Α, δεδομένου ότι και η ηπιότερη συμπλήρωση 
με νέο μάρμαρο προϋποθέτει ενδελεχή στατικό έλεγχο. Σημαίνουσα είναι επίσης η 
ερειπιώδης μορφή του αετώματος στη μνήμη της διεθνούς κοινότητος.

2. Βόρειος τοίχος
Συντάσσομαι με την Λύση Β και την χρήση μόνον του απαραίτητου νέου υλικού και 
διατήρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων...
Εγκάρσιος τοίχος: Λύση Β με προσπάθεια να μην θίγεται η εντύπωση που θα προκύψει 
στο εσωτερικό του σηκού. Κυρίως δε να μην υπάρχει απόκλιση από το αρχικό [αρχαίο] 
σχέδιο.

3. Λύση Α με έμφαση κυρίως στο αρχαίο υλικό. Θα μπορούσε ενδεχομένως  να 
τοποθετηθεί μικρός αριθμός αρχαίων φατνωμάτων [εφ’ όσον αυτό είναι τεχνικά 
και στατικά εφικτό] για την πληρέστερη αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονικής του 
μνημείου. 
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Μαριλένα Μεντζίνη 
Δρ. Πολιτικός μηχανικός ΥΠ.ΠΟ.Α
Δεσποτοπούλου 4 25 100 Αίγιο 
email: mmentzini@culture.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 

Αίγιο, 21/10/2013

Αξιότιμοι Κύριοι
Ευχαριστώ καταρχάς που μας δίνετε την ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις 

μας σχετικά με τη μελλοντική εκτέλεση έργων που αφορούν την αποκατάσταση του 
Παρθενώνος.  Θεωρώντας ότι οι λιτά δομημένες απαντήσεις, αν είναι τεκμηριωμένες, 
παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη γνώμη του ερωτηθέντος προχωρώ στη 
διατύπωση των προσωπικών μου απόψεων.

1. Πρόγραμμα 4 –Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος 
Τάσσομαι υπέρ της λύσης Β2 δηλαδή: Αποκατάσταση  του αρ.6 ορθοστάτη στις 

αρχικές του διαστάσεις με την συμπλήρωση των δύο θραυσμάτων με νέο μάρμαρο. 
Με αυτόν τον τρόπο το αρχαίο θραύσμα εντάσσεται στην αρχική του θέση, 

ενώ παράλληλα αποκαθίσταται η ολοκληρωμένη μορφή του μέλους χωρίς ιδιαίτερη 
μεταβολή στην ερειπιώδη μορφή του αετώματος. Η συμβολή της βελτίωσης της 
απόκρισης της στρώσης σε εκτός επιπέδου δράση (άρα ενίσχυση της στατικής 
επάρκειας) συνηγορεί επιπλέον ως σημαντικός παράγοντας στην υιοθέτηση αυτής της 
λύσης (βλ. σχετικά “Μελέτη αποκατάστασης δυτικής πλευράς” ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α4.1, 
σελ.97, ΠΡΟΤΑΣΗ Β4, σελ.129 και Β5 σελ.141).

Θα ήθελα της ευκαιρίας δοθείσης να προσθέσω ότι κατά την άποψή μου η μνήμη 
της διεθνούς κοινότητας είναι μάλλον εξασθενημένη ως προς την αντίληψη του βαθμού 
συμπλήρωσης σε ένα αρχαίο μνημείο. Αυτό που παραμένει ισχυρό σαν εικόνα είναι  
η άμεση προσλαμβάνουσα και εκεί καθίσταται σημαντικός ο ρόλος της υπερβολικής 
χρήσης νέου μαρμάρου, που δημιουργεί την αίσθηση του ξένου-ανοίκειου και 
διαφορετικού-ασύμβατου σε σχέση με την κατάσταση διατήρησής του. Η γνώμη μου 
αυτή μαζί με τη θέση μου για απαίτηση στατικής ευστάθειας, καθορίζει και το πλαίσιο 
στο οποίο διαμορφώνονται όλες οι απαντήσεις μου.

2. Προγράμματα 7 & 8 - Αναστήλωση των πλαγίων τοίχων του σηκού του 
Παρθενώνος 

Τάσσομαι υπέρ της λύσης Β όσον αφορά και τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή: 
Συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του Βόρειου τοίχου με διατήρηση ασυμπλήρωτων 
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τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων, εκεί που ο στατικός έλεγχος το επιτρέπει και τμηματική 
ανακατασκευή του Εγκάρσιου σε μήκος στη στρώση του ορθοστάτη 4.20μ.

Η μερική συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς θα προσφέρει στο θεατή την 
ένδειξη του τεκμήριου των αρχαίων πυρκαγιών χωρίς να μειώνει ιδιαίτερα (όσο δυνατόν 
οι στατικοί λόγοι επιτρέπουν) το βαθμό αυθεντικότητας. Η απαραίτητη ανακατασκευή 
του τμήματος του εγκάρσιου τοίχου οφείλει να περιοριστεί στην ελάχιστη επιτρεπόμενη 
δυνατή για λόγους στατικής ασφάλειας, ώστε να περιοριστεί η αισθητική επιβάρυνση 
ή και η σύγχυση στην αναγνωσιμότητα του μνημείου που θα προκαλέσει η δημιουργία 
της νέας αυτής κατασκευής.   

3. Πρόγραμμα 11 –Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του 
Παρθενώνος 

Οι λόγοι της τοποθέτησης των νέων δοκών και φατνωμάτων της δεκαετίας του 
1950 (προστασία της ζωφόρου) έχουν πλέον εκλείψει. Τάσσομαι λοιπόν υπέρ της 
λύσης Α με τις εξής όμως επιφυλάξεις, παρατηρήσεις και συμπληρώσεις:

Το γεγονός που θα καθορίσει το βαθμό αναστήλωσης οφείλει να είναι η στατική 
επάρκεια και η αντισεισμική ικανότητα του δυτικού τμήματος του μνημείου. Πρέπει 
να εξεταστεί ενδελεχώς αν η συνεισφορά στην αποκατάσταση της διαφραγματικής 
λειτουργίας στην περιοχή, που θα προκύψει με την τοποθέτηση των απομακρυσμένων 
ή και νέων μελών είναι ουσιώδης και υπερέχει της τυχόν επιβάρυνσης με το επιπλέον 
φορτίο του πολυθραυσμένου κιονόκρανου ΔΚΚ2. Θα μπορούσε ακολούθως για 
παράδειγμα, να μελετηθούν και να αξιολογηθούν ανάλογα, διάφοροι συνδυασμοί 
τοποθέτησης νέων δοκών και μέρους φατνωματικών πλακών (των τελευταίων ίσως 
στη νότια περιοχή). Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών και συνυπολογίζοντας τα υπέρ 
και τα κατά, δύναται  τότε να προταθεί ακόμα και η τοποθέτηση των κατ’ ελάχιστο 
σε αριθμό φατνωματικών πλακών, οι οποίες θα συνέδραμαν στη διδακτικότητα και 
αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονικής του μνημείου χωρίς να αλλοιώνουν την εικόνα 
του ερειπίου ή το βαθμό της αυθεντικότητας από πλευράς διατήρησης του αρχαίου 
υλικού.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να επαναφέρω στο προσκήνιο την ερώτηση/πρόταση που 
διατύπωσε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων κ. Δ. 
Σβολόπουλος κατά τη διάρκεια της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση 
των μνημείων της Ακρόπολης. Πιστεύω ότι οι καιροί έχουν ωριμάσει, ώστε η μοναδική 
σε διεθνές επίπεδο εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια πάνω στο Βράχο της 
Ακρόπολης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ανάλογου ερευνητικού πεδίου, την 
τεχνολογική πρόοδο και τις καινοτόμες μεθόδους που αναπτύχθηκαν, θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν μια διεθνή συνάντηση για την κατάρτιση μιας νέας επικαιροποιημένης 
Χάρτας, που να αφορά την Αποκατάσταση των Αρχαίων Μνημείων.

Με τιμή, Δρ. Μαριλένα Μεντζίνη
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Μάνος Μπίρης
Oμότ. καθ. ΕΜΠ
Μαυρομιχάλη 15
145 62 Κηφισιά
τηλ.: 210 8012306

Προς την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (Ε.Σ.Μ.Α.)
 
Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην ευκαιρία την οποία μου παρέχετε, να 

εκφράσω την γνώμη μου στα ερωτήματα τα αφορώντα εις το έργο του Παρθενώνα – 
όπως αυτά προσδιορίζονται εις το κείμενο, το συναφές με την 6η Διεθνή Συνάντηση 
για την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακροπόλεως. 

1. Ως προς την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος, έχω να παρατηρήσω την 
ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Πρόκειται δηλαδή για ένα τόσον 
προβεβλημένο στοιχείο της αρχιτεκτονικής του μνημείου, ώστε κατά τους επόμενους 
αιώνες να αποτελέσει αυτό υποδειγματική σύνθεση, αναπόσπαστη από τους αισθητικούς 
κώδικες του παγκόσμιου κλασικισμού. 

Η υφιστάμενη εικόνα του, έχει αποτυπωθεί στην μνήμη αμέτρητων επισκεπτών 
της Ακροπόλεως και παρά την φθορά του χρόνου – επίσης εξαιτίας των καταστροφικών 
περιπετειών του οικοδομήματος – διατηρεί εις το ακέραιο την επαγωγική αξία της. 

Εκ των ανωτέρω στρέφομαι περισσότερο προς την εφαρμογή των μετρίας εκτάσεως 
συμπληρωμάτων, στην οποία υποθέτω ότι ανταποκρίνεται η λύση Β2. 

2. Οι τοίχοι του σηκού ουσιαστική αποστολή είχαν να οριοθετήσουν και να 
προστατεύσουν το «άβατον» της θεάς και επομένως τους χαρακτηρίζει – έναντι των 
άλλων τμημάτων του Παρθενώνος – η μονοσήμαντη χρηστική τους ιδιότητα. Κατά 
την αποκατάστασή του, φαίνεται να προσιδιάζει, προς την λειτουργία τους αυτή, 
η συνεχής στρώση δομής της νέας εσωτερικής παρειάς και η ήρεμη επιφάνεια του 
μαρμάρου (φυσικά με ελαφρώς τραχεία την επεξεργασία της) εναρμονιζόμενη μάλιστα 
με τα πλείστα συμπληρώματα του μνημείου – όπως, για παράδειγμα, την λευκότητα 
του νέου μεγάλου υπέρθυρου το οποίο θα εφαρμοσθεί στον δυτικό τοίχο. Αντιθέτως, 
οι διάσπαρτες εσοχές και τα ακανόνιστα κοιλώματα (προς επίδειξη του τεκμηρίου των 
αρχαίων πυρκαγιών) θα έχουν ένα αποτέλεσμα έντονα ανήσυχο, ίσως αποκρουστικό. 
Επ’ αυτού πιστεύω, ότι εάν αφεθεί μία ενιαία ασυμπλήρωτη επιφάνεια, λογικών 
διαστάσεων, (ίσως προς το αποκλιμακούμενο πέρας του τοίχου) αυτή η λύση αφ’ ενός 
μεν θα πρόσφερε διδακτικότητα και αφ’ ετέρου θα παρείχε μια περισσότερο ευνοϊκή 
εικαστική πρόσληψη του συνόλου. Απαραίτητη βεβαίως θα ήταν μία πληροφοριακή 
πινακίδα, περί του αντικειμένου. 

Η προτεινόμενη μέθοδος νομίζω ότι ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο και τις δύο 
λύσεις (Α και Β).

Τα δεδομένα για τον εγκάρσιο τοίχο δεν μου επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη 
κατανόηση του προβλήματος. Λογική είναι πάντως η ύπαρξή του, ως μέσου δομικής 
σταθερότητος. Η λύση Α, ικανοποιεί πιστεύω περισσότερο το ζήτημα της αναγνώρισης 

draft2.indd   434 6/23/15   3:22:37 PM



435

της εσωτερικής σύνθεσης του μνημείου – κατά τη γνώμη μου όμως, με την προϋπόθεση 
ότι η βαθμιδωτή αποκλιμάκωση θα είναι σχετικά απότομη στην αρχή της, ώστε εις 
το υπόλοιπο μήκος οι λίγες στρώσεις να υποδεικνύουν απλά την θέση του τοίχου. 
Θα αποφευχθεί έτσι ένας δυσάρεστος, αισθητικά, όγκος λιθοδομής, ο οποίος θα 
διετάρασσε την ισορροπία μαζών του υφιστάμενου περιβάλλοντος. 

3. Πιστεύω ότι, η αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονικής του μνημείου, θα ωφεληθεί 
σημαντικά από την πλήρη αποκατάσταση της οροφής. Η προστιθέμενη σκιά του βάθους 
θα συμβάλλει στην ανάδειξη των κιόνων κατά την εκ δυσμών θέαση του πτερού. 
Υπολογίσιμη θα είναι και η προστασία του χώρου από τις καιρικές συνθήκες. 

Από την άλλη πλευρά όμως, επιφυλάσσομαι να έχω γνώμη ως προς την μεταβολή 
(εκ των προσθηκών) της δομοστατικής καταστάσεως του οικοδομήματος. Η εφαρμογή 
μαζών σε μεγάλο ύψος, ίσως στην περίπτωση εντόνων ταλαντώσεων, να διαταράξει 
τις ισορροπίες μιας ήδη καταπονημένης κατασκευής. Προς την κατεύθυνση αυτή τον 
λόγο έχουν φυσικά οι πολιτικοί Μηχανικοί και επομένως θα ήταν αντιδεοντολογικό να 
υποστηρίξω αβίαστα την ως άνω λύση. 

Με εκτίμηση, Μάνος Μπίρης

Κωνσταντίνος Μπολέτης      
Αρχιτέκτων, ΜΑ, PHD 
Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως
coboleti@yahoo.com

31/10/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Δεν αποτελεί υπερβολή ότι τα αναστηλωτικά έργα στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως 
είναι η βάση στην οποία στηρίζονται τα προγράμματα αποκατάστασης πολυάριθμων 
μνημείων της χώρας μας από την δεκαετία του ’80 έως σήμερα. Η συνεχής πρόοδος 
στην έρευνα και ο διαρκής εμπλουτισμός της τεχνογνωσίας με νέες επιστημονικές 
κατακτήσεις από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) ήσαν 
πρόδηλες στην 6η Διεθνή Συνάντηση και άξιες θερμών συγχαρητηρίων. Εκτός από τα 
ζητήματα κατασκευαστικής ανάλυσης και αρχιτεκτονικής ερμηνείας, σημαντικά θέματα 
που αφορούν στις μεθόδους συντήρησης και δομικής αποκατάστασης των αρχαίων 
αρχιτεκτονικών μελών βρέθηκαν στο επίκεντρο υπό νέα οπτική γωνία, συμβατή προς 
τις προόδους της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη 
της κάθε μίας από αυτές.

Λιγότερο χρήσιμη θα ήταν η από πλευράς μου ανάπτυξη ζητημάτων 
αναστηλωτικής δεοντολογίας στο πλαίσιο της απάντησης του «ερωτηματολογίου» 
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των επιμέρους προτάσεων για τρία προγράμματα του Παρθενώνος, έχοντας υπ’ 
όψιν τον υψηλό επιστημονικό διάλογο που έχει σχετικά αναπτυχθεί στην Επιτροπή 
Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). Τα εξεταζόμενα προγράμματα και το 
ήδη πραγματοποιηθέν έργο της ΥΣΜΑ στον Ιερό Βράχο σε πολλές περιπτώσεις ορθώς 
υπερβαίνουν την πρόθεση της απλής συντήρησης και έχουν τον χαρακτήρα ενεργητικών 
παρεμβάσεων. Οι προτάσεις αυτές, κατά την άποψή μου, δεν υπαγορεύονται τόσο από 
τους μελετητές αλλά από το ίδιο το μνημείο. Η ατυχής απώλεια μεγάλων τμημάτων 
του Παρθενώνος συνηγορεί υπέρ μιας ουσιαστικής επανόρθωσης για τις βλάβες 
του εξέχοντος μνημείου, θύματος φυσικών καταστροφών και πολέμων, στόχου 
βανδαλισμών και κλοπών. 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις της ΥΣΜΑ δεν αφορούν σε ανασυστάσεις τμημάτων 
χωρίς διάλογο με το αρχαίο υλικό και έχουν ικανοποιητικές για το μνημείο αναλογίες 
παλαιού-νέου. Η πρόθεση της βελτίωσης της εικόνας και της ανάδειξης μορφολογικών 
και δομικών στοιχείων βρίσκεται σε ακολουθία και σε συμφιλίωση με τα έργα των αρχών 
του 20ου αι., παρά το γεγονός ότι τα τελευταία απετέλεσαν την αφορμή επανέναρξης 
εργασιών την δεκαετία του ’70 και η θεραπεία των τεχνικών αστοχιών τους έναυσμα 
για την συγκρότηση της ΕΣΜΑ. Εφ’ όσον δεν πραγματοποιούνται αποξηλώσεις σε 
αδιατάραχτα μέρη ενός μνημείου, δεν θεωρώ την «ενίσχυση» της μορφής ενός ερειπίου 
ιστορικό ατόπημα ή επικίνδυνη ενέργεια κατά της αυθεντικότητάς του, αφού αυτή 
βρίσκεται πλησιέστερα στην προσπάθεια απόδοσης της αρχικής μορφής και τις 
αξίες των αρχαίων δημιουργών του. Τα κατά καιρούς σχόλια περί αλλοιώσεων της 
εικόνας και των αισθητικών εντυπώσεων εγείρουν το ερώτημα σε ποια ιστορική μορφή 
αναφέρονται. Επιφυλάξεις θα διατύπωνα μόνον για την δημιουργία τυχόν «δυναμικών» 
μορφών μέσω της αναστήλωσης, αν και σε πολλές περιπτώσεις μνημεία διασώθηκαν 
σε μη αναμενόμενες μορφές, συχνά μη δυνάμενες να αντιστοιχηθούν αμέσως με τις 
ιστορικές περιπέτειές τους. 

Ο Παρθενών, σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού, είναι το πολυδιάστατο μνημείο 
της Κλασικής Αρχαιότητας στο οποίο κάθε ανθρώπινη παρέμβαση που στοχεύει στην 
αλλαγή ή αύξηση των προσλαμβανουσών για την δομική και μορφολογική του πληρότητα 
μπορεί άθελα να ανατρέψει  ή να αγνοήσει τις πάμπολλες, θεωρητικού χαρακτήρα 
προσεγγίσεις του. Σε κάθε περίπτωση, είναι τόσο ισχυρή η υπόσταση του Παρθενώνος 
ως ισταμένου μνημείου, μετά και από τις αναστηλώσεις του πρώτου ημίσεως του 20ου  
αι., που δύσκολα το προστιθέμενο καινούργιο υλικό μπορεί να κατηγορηθεί ως μέσο 
εσκεμμένης δημιουργίας νέας μορφής ερειπίου. Άλλωστε, αυτό απεδείχθη και στην 
περίπτωση των προσθετικών ενεργειών για την μερική αποκατάσταση του Προνάου, 
παρά το γεγονός ότι το ποσοστό του νέου υλικού στη συγκεκριμένη ενότητα είναι πολύ 
μεγαλύτερο και ίσως δυσερμήνευτο για τον μη ειδικό παρατηρητή από εκείνο που 
απαιτήθηκε για τις συμπληρώσεις της βόρειας κιονοστοιχίας. 

Για την ευρύτερη κοινή γνώμη, η εικόνα κλασικών μνημείων στα οποία λίθοι 
συμπληρώσεως ή νέα αρχιτεκτονικά μέλη διαλέγονται με αρχαίους λίθους βρίσκεται 
πλέον στην αντίληψη και –ίσως– στα αιτούμενα του μη ειδικού παρατηρητή, γιατί 
σαφώς βοηθάει στην κατανόηση των μορφών, του οργανισμού και της ιστορίας μιας 
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κατασκευής. Το χαμηλό ποσοστό νέου υλικού, με τις υψηλές προδιαγραφές του τρόπου 
κατασκευής και της τελικής κατεργασίας των συμπληρωμάτων, προσφέρει αισθητική 
απόλαυση και θετική εντύπωση για την διαχείριση των μοναδικών μνημείων της 
Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Κανόνες «εξορθολογισμού» ή συσταλτικές αναγνώσεις 
του Χάρτη της Βενετίας μπορεί να οδηγήσουν σε αναστηλωτικές λύσεις μη ευανάγνωστες 
και αισθητικά προβληματικές. Είναι προφανές ότι τα ερωτήματα που τίθενται και τα 
προγράμματα του Παρθενώνος που εξετάζονται για το εύρος και τον τρόπο εφαρμογής 
τους είναι πλέον αντικείμενα και υποκειμενικών αισθητικών προσεγγίσεων.

Η πλήρωση του κενού του τυμπάνου του δυτικού αετώματος του Παρθενώνος 
αποτελεί έλασσον ζήτημα «δημοσκόπησης», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνιστά 
απαιτητικό τεχνικό έργο. Ο προβληματισμός που εγείρεται για την νομιμοποίηση ή μη 
της πρότασης συμπυκνώνει με τον σαφέστερο τρόπο το ακανθώδες ζήτημα της συνάφειας 
ανάμεσα στην λεγόμενη εμβληματική εικόνα και την προτεινόμενη αναστηλωτική 
επέμβαση. Κατά την προσωπική μου άποψη, η προβολή του αντιθηματικού τοίχου 
του αετώματος από ρήγμα του κελύφους του τυμπάνου, δηλ. η παρείσφρηση στην 
«αρκετά πλήρη» δυτική όψη μιας υποστηρικτικής κατασκευής, αθέατης κατά την 
αρχαιότητα, δεν αναδεικνύει το περίγραμμα του κλασικού ναού, συμβάλλοντας μόνον 
με μία πληροφορία δομικού χαρακτήρα, εάν ο ισόδομος τοίχος δεν εκλαμβάνεται 
στο συγκεκριμένο σημείο ως μεταγενέστερη κατασκευή από τον απλό επισκέπτη. Το 
κενό στο τύμπανο προήλθε από φυσική καταστροφή και, συνεπώς, στερείται κάποιου 
σημαντικότερου λόγου που θα συνηγορούσε υπέρ της διατήρησής του, όπως στην 
περίπτωση των εξ ίσου δυσάρεστων κενών των μετωπών. Το επανατοποθετημένο στο 
μνημείο θραύσμα του 6ου από αριστερά ορθοστάτη πιστεύω ότι αυξάνει την δυσάρεστη 
εντύπωση αυτού του κενού. Το θραύσμα παρέχει την εντύπωση της ιδιαιτέρως 
βίαιης αποκοπής και η παρουσία του προδίδει αδυναμία ικανοποιητικής διαχείρισης 
αστερέωτων θραυσμάτων. 

Η αποκατάσταση του 6ου από αριστερά ορθοστάτη με την ενσωμάτωση των 
ταυτισθέντων αποτμημάτων συνάδει με τις αρχές και την αναστηλωτική πρακτική 
της ΕΣΜΑ. Ωστόσο, η κάλυψη του κενού μόνον με τον 6ο ορθοστάτη (Λύση Β2) θα 
καταστήσει ακόμη πιο φτωχό το επιχείρημα της διδακτικότητας, μειώνοντας στο ήμισυ 
τον χώρο ανάπτυξης της πληροφορίας για την «ανατομία» του κτηρίου. Παράλληλα, 
δεν θα εξαφανίσει τελείως το δυσάρεστο κενό, αν δεν το κάνει κιόλας περισσότερο 
δυσερμήνευτο. 

Σε περιπτώσεις καθοριστικών, για την γενική εικόνα του μνημείου, δομικών 
ζωνών, που κορυφώνουν όψεις, ή αρχετυπικών και ειδοποιών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων, όπως είναι οι αετωματικές επιστέψεις των κλασικών ναών, η αρχή της 
χρήσης νέου υλικού για την συμπλήρωση ενός κενού αποκλειστικά και μόνον στην 
περίπτωση που πρόκειται να εδραστεί πρόσθετο αρχαίο μάρμαρο θα πρέπει να μη 
είναι θέσφατο και να συνεκτιμώνται δεδομένα όπως το μέγεθος του κενού σε σχέση με 
το μέγεθος του μνημείου και η ύπαρξη ή μη αυθεντικού υλικού εκατέρωθεν. Συνεπώς 
για το υποπρόγραμμα 4 του προγράμματος 4, εφ’ όσον οι οικονομοτεχνικές συνθήκες 
το επιτρέπουν, τάσσομαι υπέρ της Λύσης Γ.
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Η διάλυση της ανασύνθεσης Πιττάκη στον βόρειο τοίχο του σηκού ήταν ενέργεια 
που θα μπορούσε, εφ’ όσον δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στατικής ισορροπίας, 
να είχε αποφευχθεί. Η αποσυναρμολόγηση παρείχε μεγάλα επιστημονικά οφέλη, 
όπως ταυτίσεις μελών κατά δόμο, εύρεση συνδυασμών γειτνιαζουσών λιθοπλίνθων, 
δυνατότητα συντήρησης επιφανειών κλπ. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, μαζί με το 
αιτούμενο της ανάκτησης της αφαιρεθείσης περιοχής, νέες παράμετροι που επιβάλλει η 
σύγχρονη στατική θεώρηση του αποκαθιστούμενου τμήματος απαιτούν αναστηλωτικές 
λύσεις έντονης αισθητικής επιβάρυνσης.

Δεν νομίζω ότι υφίσταται άλλη προοπτική για την τύχη του συγκεκριμένου 
αρχαίου υλικού πέραν της επιστροφής του στο μνημείο, ούτε ότι η προτεινόμενη από 
τους μελετητές μορφή στην βόρεια όψη έχει περιθώρια μεγάλων αναθεωρήσεων της 
Λύσεως Β που πλεονεκτεί, λόγω της σε μικρότερη έκταση προβολής του νέου υλικού 
και του χαμηλότερου κόστους (μικρότερος αριθμός αναγκαίων συμπληρωμάτων). 
Ίσως δεν θα έπρεπε καν να τεθεί σε «ερωτηματολόγιο» το θέμα της πλήρους ή της 
μερικής συμπλήρωσης της εσωτερικής παρειάς αφού η Λύση Β, με την κατ’ οικονομίαν 
απόκρυψη των φθορών, είναι μονόδρομος και βρίσκεται στο πλαίσιο της πρακτικής που 
ακολουθείται κατά την μορφολογική αποκατάσταση των δυτικών τμημάτων του κιόνων 
του Προνάου. Προφανώς καταλληλότερη είναι και η Λύση Β για τον εγκάρσιο τοίχο, 
ωστόσο πρέπει να διερευνηθεί από την Επιτροπή ο τρόπος κατεργασίας των επιφανειών 
διακοπής των λιθοπλίνθων που ενδεχομένως θα αποφασιστεί να αποτμηθούν κατά 
το μήκος τους. Κατά την άποψή μου, η υποδήλωση έντονης απόκρουσης μπορεί να 
θεωρείται «σκηνογραφική», ωστόσο, είναι καλύτερη από την κατεργασία με λιθοξοϊκό 
εργαλείο που θα παρέπεμπε σε κάτι άλλο (π.χ. σε αναθύρωση). 

Οι φατνωματικές πλάκες του Αν. Ορλάνδου, έργα μαρμαρικής τέχνης υψηλής 
ποιότητας, συνδέονται με μία σημαντική αναστηλωτική εκκρεμότητα που πρέπει να 
κλείσει, παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά μέλη είχαν κατασκευαστεί 
για λόγους που εν μέρει εξέλειπαν. Η τοποθέτησή τους στο μνημείο (Λύση Α), μπορεί 
μεν να απαιτήσει σοβαρές τεχνικές αποφάσεις για ορισμένα προβλήματα εφαρμογής, 
λόγω των νέων δεδομένων που παγιώθηκαν από την πρόσφατη επέμβαση στον 
οπισθόναο, αλλά, λογικά, θα δημιουργήσει σταθερότερες συνθήκες σε περίπτωση 
σεισμικής καταπόνησης ενώ θα επηρεάσει τον φυσικό φωτισμό στο πτερό, επιδρώντας 
θετικά στην αισθητική απόλαυση και αποτίμηση της δυτικής πλευράς της ζωφόρου 
μέσω της προσέγγισης των συνθηκών που υπήρχαν στην αρχαιότητα. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για τα σημαντικά επιστημονικά 
οφέλη που προέκυψαν κατά η 6η Διεθνή Συνάντηση. H παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας ήταν πλέον ευρεία και ισόρροπη παρά ποτέ, και το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων δεν περιορίστηκε στα αμιγώς αναστηλωτικά ζητήματα 
αλλά διευρύνθηκε με τον προβληματισμό και την μεθοδολογία που αφορούν συναφή 
με την αποκατάσταση θέματα, όπως η παρουσίαση διακεκριμένων αρχιτεκτονικών 
στοιχείων στο Νέο Μουσείο της Ακροπόλεως, ή την μύηση της μαθητιώσας νεολαίας 
στην αναστήλωση των μνημείων μέσω των πρότυπων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
του αρμόδιου τμήματος. 

draft2.indd   438 6/23/15   3:22:37 PM



439

Επισημαίνω ότι τα παρουσιαζόμενα προγράμματα στο «ερωτηματολόγιο», τα 
μελλοντικά προγράμματα που θεωρούνται ως επιστημονικά «ασφαλέστερα» (π.χ. η 
Αποκατάσταση του δυτικού τοίχου του σηκού του Παρθενώνος) και τα τρεχόντως 
εκτελούμενα προγράμματα (π.χ. η Αποκατάσταση της Νότιας Πτέρυγας των 
Προπυλαίων), συνθέτουν πρωτίστως μία μεγάλη ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει 
να χαθεί. Σε κάθε περίπτωση, το όραμα του Προέδρου και των Μελών της ΕΣΜΑ και 
ο συνεχής αγώνας της Διεύθυνσης και του προσωπικού της ΥΣΜΑ αποτελούν πηγή 
δύναμης και έμπνευσης για όλους μας. 

Κωνσταντίνος Μπολέτης

Αθανάσιος Νακάσης 
Δρ. Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.
Eπίτιμος Διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων 
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων 
και Τοποθεσιών – I.C.O.MO.S.  
Νεαπόλεως 62, Μαρούσι 15123
anakasis@gmail.com

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

19/11/2013

1. Πρόγραμμα 4. Προτιμώ τη «Λύση Β1» και εν συνεχεία τη «Λύση Α».

2. Προγράμματα 7 και 8.  
Βόρειος τοίχος: Προτιμώ τη «Λύση Α».
Εγκάρσιος τοίχος: Προτιμώ τη «Λύση Α».

3. Πρόγραμμα 11.
Προτιμώ τη «Λύση Β». 
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Νίκος Λ. Νινής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc./D.I.C. in Soil Mechanics & Engineering Seismology
Αποσπασμένος από το ΕΜΣΤ στη ΓΔΑΠΚ, με διάθεση στη ΔΙΠΚΑ
Διεύθυνση οικίας: Θάσου 23, Αθήνα 112 57
nikos.ninis@gmail.com

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

1. Πρόγραμμα 4 – Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος: Υποπρόγραμμα 
4 – Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος
Επιλέγεται η λύση Γ – αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 και αναπλήρωση με νέο 
μάρμαρο του ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7 του τυμπάνου του δυτικού αετώματος.

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού
Για τον βόρειο τοίχο επιλέγεται επί της αρχής η λύση Α της πλήρους συμπλήρωσης της 
εσωτερικής πλευράς του υπό αναστήλωση τοίχου. Επειδή, όμως, θεωρώ απαραίτητο να 
διαβάζεται και από την εσωτερική πλευρά του σηκού η ιστορία του μνημείου, προτείνω 
η επιφάνεια των καμένων λίθων που συμπληρώνονται να είναι διαφοροποιημένη και 
ως προς το μέτωπο (είτε σε ελαφρά υποχώρηση είτε αφήνοντας κάποιο άπεργο – η 
δεύτερη αυτή πρόταση έχει και το προφανές πλεονέκτημα της δυνατότητας μιας εκ των 
υστέρων διόρθωσης) και ως προς την κατεργασία (αδρή επιφάνεια αντί λεία).

Όμως, θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες επιφυλάξεις ως προς το ύψος της 
συμπλήρωσης στο δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου και ως προς την σχετικά απότομη 
μετάβαση από το πλήρες ύψος στο ύψος των ορθοστατών. Πιστεύω ότι η μετάβαση 
από το πλήρες ύψος (στο δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου) στο ύψος του ορθοστάτη 
(στο ανατολικό άκρο) καλό θα ήταν να γίνει σχεδόν γραμμικά. Στην περίπτωση αυτή 
θα μπορούσε, ίσως, να εξεταστεί η πιθανότητα τοποθέτησης των λίθων με καμένες 
επιφάνειες σε ομόλογες θέσεις με δυνατότητα τοποθέτησής τους χωρίς συμπλήρωση. 
Η αύξηση του νέου υλικού θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από τη μη συμπλήρωση των 
καμένων λιθοπλίνθων.

Για τον εγκάρσιο τοίχο επιλέγεται η λύση Β αλλά με αναθεωρημένο το μέγεθος 
και το σχήμα της ανακατασκευής έτσι, ώστε να μη δίνει την εντύπωση μιας τριγωνικής 
αντηρίδας του βόρειου τοίχου αλλά τμήματος τοίχου που συμβάλλει εγκάρσια στον 
τοίχο του σηκού. 

3. Πρόγραμμα 11 – Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του 
Παρθενώνα

Επιλέγεται η λύση Β της πλήρους αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού 
με την τοποθέτηση του συνόλου των μελών (δοκοί και φατνώματα) αρχαίων και 
νέων της δεκαετίας 1950, σύμφωνα με την τεκμηρίωση και το σκεπτικό της ομάδας 
μελέτης.
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Νικόλαος Παπαγιαννάκος   Ελπίδα Χαίρη-Παπαγιαννάκου
Αρχιτέκτων ΕΜΠ    Αρχιτέκτων  DPLG
DEA στην Κλασική Αρχαιολογία, Paris I  Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας Paris I
ΜΔΕ  κατηγορία 6-7, τάξη Γ   C.E.S.H.M.A.-Chaillot Paris

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Στο ζήτημα 1 προτείνεται η λύση Β1: «ανατοποθέτηση με μερική συμπλήρωση 
από νέο μάρμαρο του ορθοστάτη αρ. 6», διότι παρουσιάζει:
α) τις λιγότερες επιπτώσεις  στην αποτυπωμένη ιστορική μνήμη της ερειπιώδους 
μορφής του μνημείου
β) τις μικρότερες επιπτώσεις στο βαθμό αυθεντικότητας του αρχαίου σε σχέση με το 
προστιθέμενο νέο υλικό
γ) τις λιγότερες επιπτώσεις στη στατική επάρκεια και αντισεισμική ικανότητα του 
τυμπάνου
δ) τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια των λύσεων σύμφωνα με τις αρχές και τις πρακτικές 
των έργων  ΕΣΜΑ.    

Στο ζήτημα 2, όσον αφορά στο Β. τοίχο, προτείνεται η λύση Β «συμπλήρωση 
της εσωτερικής παρειάς του υπό αναστήλωση τοίχου με διατήρηση ασυμπλήρωτων 
τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων», ομοίως δε η λύση Β και στον εγκάρσιο τοίχο,  
«τμηματική ανακατασκευή του τοίχου με χρήση νέων λιθοπλίνθων… (μήκος τοίχου 
στη στρώση ορθοστάτη 4.20μ)» διότι εμφανίζουν:
α) τις λιγότερες επιπτώσεις στην εικόνα που θα προκύψει μόνο στο εσωτερικό του 
σηκού –ευτυχώς,
β) τις ελάχιστες επιπτώσεις στο βαθμό αυθεντικότητας του Β. τοίχου, διατηρουμένου 
του αρχαίου υλικού με την προσθήκη - κατά το δυνατό λιγότερο – νέου
γ) μηδενικές επιπτώσεις στην «ένδειξη τεκμηρίου φάσεων της ιστορίας του μνημείου» 
ως αναγκαία και ικανή συνθήκη 
δ) συνάφεια με αρχές και πρακτικές των αναστηλωτικών έργων ΕΣΜΑ, έτσι όπως 
ίσχυαν από την ίδρυσή της

Στο ζήτημα 3, προτείνεται η λύση Α «αποκατάσταση της στρώσης των δοκών της 
οροφής  του δυτικού πτερού με την τοποθέτηση τόσο των σωζομένων αρχαίων δοκών 
όσο και των νέων, της δεκαετίας του 1950» διότι εντοπίζονται:
α) οι ελάχιστες επιπτώσεις στην προστασία του μνημείου από πλευράς στατικής 
επάρκειας και αντισεισμικής ικανότητας
β) επιπτώσεις στη θεώρηση διδακτικότητας και αναγνωσιμότητας της αρχιτεκτονικής 
κάτω από το πρίσμα του μνημείου ως μοντέλου πειραματικής  ή ολοκληρωμένης 
αναστήλωσης

draft2.indd   441 6/23/15   3:22:37 PM



442

γ) επιπτώσεις θετικές ως προς τη συγκράτηση του βαθμού αυθεντικότητας με υπερέχον 
το αρχαίο υλικό
δ) λόγοι μη εμπλοκής νεότερου υλικού στη διαχείριση της αυθεντικότητας του 
μνημείου. 

Αναγνωρίζουμε ως καταξιωμένη για την ιστορία των αναστηλώσεων την μη 
υλοποιημένη πρόταση Ορλάνδου, η οποία φαίνεται ότι διατυπώθηκε βάσει των 
δεδομένων της εποχής, τα οποία σήμερα έχουν σαφώς μεταβληθεί.

Η πρόταση είναι συμβατή με τις αρχές και πρακτικές των αναστηλωτικών έργων της 
ΕΣΜΑ, χωρίς να υπερβαίνει τα μέχρι σήμερα αναγνωρισμένα όρια των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων.

Βάσος Παπαδημητρίου
vaspapm@gmail.com

27/10/2013

Όπως ελπίζω να προκύπτει από την παρέμβασή μου στην τελική συζήτηση, η άποψή 
μου συμπίπτει με την μέγιστη επέμβαση.
 
Με εκτίμηση Βάσος Παπαδημητρίου

Κώστας Παπαντωνόπουλος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
25ης Μαρτίου 10, 16233 Βύρων
kl-pap@ath.forthnet.gr

6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

29/10/13
1. Πρόγραμμα 4. Αποκατάσταση της Δ. πλευράς Παρθενώνος
Τάσσομαι υπέρ της λύσης Β2 (αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ.6 στις αρχικές 
διαστάσεις του με τη συμπλήρωση των δύο θραυσμάτων με νέο μάρμαρο).

2. Προγράμματα 7&8. Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού.
Γενικώς προτιμώ τις λύσεις Β, αν και οι σχετικές μελέτες φαίνονται ακόμη ανώριμες, 
δηλ. τα σχετικά ζητήματα δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος που να επιτρέπει μιαν οριστική 
απάντηση. 
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2.1 Βόρειος τοίχος. Η φράση «με διατήρηση τμημάτων λιθοπλίνθων, όπου αυτό 
είναι εφικτό, με βάση τον προκαταρκτικό στατικό έλεγχο» είναι αόριστη. Ο στατικός/
αντισεισμικός έλεγχος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, και ως εκ τούτου δεν 
οδηγεί κατ’ ανάγκην σε μονοσήμαντες λύσεις. 
2.2 Εγκάρσιος τοίχος. Θα άξιζε ίσως να εξεταστεί η ιδέα μιας μεταλλικής 
αντιστήριξης, έστω και αν μια τέτοια λύση εκφεύγει από την εφαρμοζόμενη πρακτική 
στις αναστηλώσεις της Ακρόπολης. 

3. Πρόγραμμα 11. Αποκατάσταση του Δ. πτερού του Παρθενώνος
Τάσσομαι υπέρ της λύσης Β (πλήρης αποκατάσταση της οροφής του Δ. πλευρού).

Χριστίνα Πινάτση
Αρχιτέκτων-Αναστηλώτρια, ΜΑ
Δεινοκράτους 77, Αθήνα
Τηλ. 210-7295566
cpinatsi@yahoo.com

Αθήνα, 30/10/2013

Στην 6η Διεθνή Συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης 
είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο 
των μελετών και των έργων που πραγματοποιούνται. Οι μελέτες αποκατάστασης τόσο 
σπουδαίων αλλά και περίπλοκων μνημείων, όπως ο Παρθενώνας, προϋποθέτουν 
τεράστιο κόπο και σκέψη. Όταν παρουσιάζονται σε τρίτους, ακόμα και συναδέλφους 
που μπορούν να εκτιμήσουν τον κόπο που κρύβουν πίσω τους, προβάλλονται έτοιμα 
τα αποτελέσματα της μακρόχρονης αυτής προσπάθειας. Έτσι, κάθε απόπειρα κριτικής 
είναι πολύ «εύκολη», και θα έλεγε κανείς  ότι γίνεται εκ του ασφαλούς, αφού ο 
εξωτερικός παρατηρητής δεν καλείται να αντιμετωπίσει όλον τον προβληματισμό και 
τις παραμέτρους που οι μελετητές έχουν προσπαθήσει να συγκεράσουν. Από την άλλη, 
ο εξωτερικός παρατηρητής, ακριβώς επειδή δεν έχει μπει στην διαδικασία να βασανιστεί 
για να εντοπίσει και να ταυτίσει αρχαία μέλη ή για να επινοήσει δύσκολες τεχνικές 
λύσεις, είναι ενδεχομένως πιο αποστασιοποιημένος και πιο αντικειμενικός, καθώς δεν 
επηρεάζεται από την επιθυμία να αξιοποιηθούν αναστηλωτικά τα επιστημονικά του 
επιτεύγματα ή ευρήματα. Για τον λόγο αυτό, ορθώς οι αναστηλωτές έχουν ως αρχή να 
στρέφονται στην επιστημονική κοινότητα για την επίτευξη ενός ευρύτερου διαλόγου 
για τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε τέτοια σπουδαία έργα.

Στην περίπτωση του Παρθενώνος, οι όντως εντυπωσιακές ταυτίσεις μελών δεν 
πρέπει να παρασύρουν τους αναστηλωτές σε μεγαλύτερης έκτασης ανακατασκευές, 
που θα αλλοιώσουν την αυθεντική υπόσταση του μνημείου, παρότι η αναστήλωση 
είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος προστασίας των ίδιων των μελών. 
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Θεωρώ ότι ιδίως στο ανώτερο τμήμα του κτηρίου και δη στην δυτική όψη, που 
δεν περιλαμβάνει γενικά νέο υλικό, η προσθήκη νέου υλικού που μάλιστα θα κρύψει 
αυθεντικό (τον αντιθηματικό τοίχο του τυμπάνου), χωρίς να φέρει αρχαία μέλη παρά 
μόνο το μικρό θραύσμα ορθοστάτη, είναι αδικαιολόγητη και αισθητικά επιβαρυντική, 
αφού τα νέα ακέραια και χωρίς πατίνα συμπληρώματα δεν θα συνάδουν με την 
ελαφρώς σπασμένη μεσαία πλάκα (αρ. 5) που σώζεται σήμερα, και θα αλλοιώνουν την 
πιο γνωστή παγιωμένη ως σήμερα άποψη του μνημείου. Για όλα τα παραπάνω, θεωρώ 
στο ερώτημα 1 ως ορθή επιλογή την λύση Α (εξυγίανση του αντιθηματικού τοίχου του 
τυμπάνου και καμμία συμπλήρωση των ορθοστατών).  

Αντιθέτως, η οροφή του δυτικού πτερού με την αποκατάστασή της θα προσδώσει 
καλύτερη αίσθηση του αυθεντικού χώρου του πτερού και των φωτοσκιάσεων του 
δυτικού τμήματος του ναού, με αναστήλωση αρκετών αρχαίων μελών, αλλά και 
των μελών της εποχής του Αν. Ορλάνδου, που από μόνα τους αποτελούν μνημεία 
της ιστορίας και της τεχνικής των αναστηλώσεων κατά τον προηγούμενο αιώνα, και 
προορίζονταν για το μνημείο ούτως ή άλλως, ενώ η μη  τοποθέτησή τους οφείλεται σε 
συγκυρίες. Για τον λόγο αυτό, στο ερώτημα 3 πιστεύω ότι ενδείκνυται η εφαρμογή της 
λύσης Β (πλήρης αποκατάσταση της οροφής με τοποθέτηση δοκών και φατνωμάτων, 
αρχαίων και της δεκαετίας του 1950).

Πιο περίπλοκα ζητήματα θέτει η περίπτωση της αναστήλωσης του βορείου τοίχου 
του σηκού, δηλαδή το ερώτημα 2. Διασώζεται μεγάλος αριθμός μελών, ωστόσο η 
αναστήλωσή τους απαιτεί πολύ νέο υλικό, και μάλιστα εις βάρος (οπτικά) του αρχαίου, 
το οποίο αποκρύπτεται στην περίπτωση της λύσης Α. Επιπλέον, η απόκρυψη όχι απλώς 
της παρειάς του αρχαίου υλικού, αλλά ουσιαστικά της φθαρμένης από την φωτιά 
όψης τους, αλλοιώνει την ιστορική αλήθεια και δίνει μια ψευδεπίγραφη εικόνα. Από 
την άλλη πλευρά, η λύση Β, δημιουργεί ανήσυχα και αισθητικά ενοχλητικά σχήματα 
που προδίδουν τον ενιαίο χαρακτήρα της ισόδομης τοιχοποιίας, αλλά ταυτοχρόνως 
προδίδουν και την νομοτέλεια του ερειπίου, όπως άλλωστε και η λύση Α.  Η όψη του 
ναού αυτή, που είναι ιδιαιτέρως προβεβλημένη, είτε για τους επισκέπτες πάνω στην 
Ακρόπολη είτε από το Μουσείο, υποβαθμίζεται τόσο με την λύση Α όσο και με την λύση 
Β. Ήδη το νέο υλικό στο πίσω μέρος του βόρειου θριγκού είναι οπτικά οριακό στην 
θέα  του ναού από το Μουσείο.  Έτσι, θα έπρεπε ενδεχομένως να επιλεγεί μια λύση πιο 
περιορισμένη, έστω με αναστήλωση λιγότερων μελών και ακόμα και με την παραδοχή 
αναστήλωσης μελών σε ομόλογες θέσεις, κατ’ εξαίρεση για τον Παρθενώνα, με τελικό 
αποτέλεσμα πιο κοντά στην όψη του τοίχου ως είχε αναστηλωθεί από τον Πιττάκη. 
Όσον αφορά στην εγκάρσια αντηρίδα, η μορφή τεχνητού ερειπίου εξ’ ολοκλήρου από 
νέο υλικό δεν δικαιολογείται όταν παίρνει μεγάλες διαστάσεις και κανονικό σχήμα, για 
τον λόγο αυτό σαφώς είναι προτιμότερη η λύση Β (μήκος 4,20 μ.). 

Έχω την πεποίθηση ότι η Επιτροπή και το επιστημονικό προσωπικό της ΥΣΜΑ 
θα επιλέξουν τις αρτιότερες λύσεις, εφαρμόζοντας τις αρχές που, έχοντας καθιερωθεί 
στην Ακρόπολη υπό την σοφή καθοδήγηση του Προέδρου της ΕΣΜΑ, λειτουργούν 
σαν φάρος για τις αναστηλώσεις των αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα. 

Με τιμή, Χριστίνα Πινάτση

draft2.indd   444 6/23/15   3:22:38 PM



445

Αθηνά Σαμαρά
Αρχιτέκτων μηχ/κός στο έργο της Επιστημονικής Επιτροπής 
« Έρευνα, Στερέωση, Αναστήλωση και Ανάδειξητων 
Μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως»/Α΄ ΕΠΚΑ / ΥΠΠΟ.
Θρασύλλου 20, 10558 Αθήνα
e-mail: samara.ath@gmail.com

Αθήνα, 05/11/2013

Προς την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Επιτροπή Συντήρησης 
Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρώτα απ’ όλα  θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια στην Επιστημονική 
Επιτροπή και σε όλο το προσωπικό της  ΥΣΜΑ που εργάζεται με μεγάλη  υπευθυνότητα 
για πολλά χρόνια στα μνημεία του Ιερού Βράχου. Τα αποτελέσματα του σπουδαίου αυτού 
αναστηλωτικού έργου, καθώς και οι μελέτες με τα προτεινόμενα νέα προγράμματα 
παρουσιάστηκαν στην κοινότητα των ειδικών κατά την 6η Διεθνή Συνάντηση για 
την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο. 
Αξιοσημείωτη ήταν για άλλη μία φορά η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση 
όλων των συντελεστών της Υπηρεσίας σας που επιλύουν καθημερινά  δύσκολα και 
σοβαρά προβλήματα για τη διάσωση των σημαντικότερων μνημείων της αρχαιότητας.  

Σε ότι αφορά στα θέματα του ειδικού ερωτηματολογίου σας παραθέτω κάτωθι τις 
απόψεις μου για τα επιμέρους ζητήματα:

1. Πρόγραμμα 4 - Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος, 
Υποπρόγραμμα 4 – Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος. 

Σύμφωνα με τα  στοιχεία των σχετικών μελετών η δυτική πλευρά του Παρθενώνα 
είναι η καλύτερα διατηρημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες και η κατασκευή της δεν 
διαθέτει τέτοιες μετακινήσεις ή αστοχίες μελών που εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία, 
ενώ οι δημιουργηθείσες ισορροπίες των μελών αυτών σε νέες θέσεις «επιτρέπουν την 
αποδοχή μικρών μετακινήσεων, τη μερική απώλεια εδράσεων η τη μερική απώλεια των 
συνδέσεων». 

Ασφαλώς τα προβλήματα της κατασκευής του δυτικού αετώματος κατά τις δύο 
γωνίες είναι τα σοβαρότερα και στην επίλυσή τους, σύμφωνα με τις προγραμματιζόμενες 
από την Υπηρεσία σας στερεωτικές επεμβάσεις, πρέπει να δοθεί  προτεραιότητα. Σε 
ότι αφορά στο πρόγραμμα αποκατάστασης των κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου 
αετώματος από τις τέσσερις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις του ερωτηματολογίου 
θα επέλεγα τη λύση Β2.

 Ως προς τα αισθητικά κριτήρια της επέμβασης αναμφίβολα η σημερινή ερειπιώδης 
μορφή του αετώματος, την οποία αντικρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, έχει μία αξία που 
δύσκολα μπορεί να υποτιμηθεί. Δε νομίζω όμως ότι με την  αποκατάσταση τού 6ου 
ορθοστάτη του τυμπάνου θα δημιουργηθεί ιδιαίτερη οπτική παραφωνία σε σχέση με 
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την σημερινή εικόνα  του αετώματος, αντιθέτως η εφαρμογή της λύσης Β2 θα προσφέρει 
στον επισκέπτη τη δυνατότητα ερμηνείας της αρχιτεκτονικής του εμβληματικότερου 
σημείου του μνημείου. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διατυπωθείσες παραμέτρους της 
συγκεκριμένης εφαρμογής είναι προφανή τα σοβαρά  ζητήματα που ενδεχομένως να 
προκύψουν με την στατική επάρκεια και αντισεισμική ικανότητα του μνημείου σε αυτή 
την περιοχή. Συνεπώς η ανάγκη της εκπόνησης πρόσθετων εμπεριστατωμένων μελετών 
για τη διερεύνηση και αποκατάσταση των λιθοπλίνθων του αντιθηματικού τοίχου και 
των υποκείμενων γείσων (για την  ασφαλή σύνδεση των αρχιτεκτονικών μελών που 
συναποτελούν το τύμπανο με στρεπτοσυνδέσμους και γόμφους) είναι επιβεβλημένη.

2.  Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού
α) Βόρειος τοίχος

Για την αναστήλωση του βόρειου τοίχου του σηκού με την αξιοποίηση διάσπαρτων 
αρχιτεκτονικών μελών και την αναγκαία προσθήκη σημαντικού αριθμού νέων 
λιθοπλίνθων από πεντελικό μάρμαρο θα προτιμούσα την εφαρμογή της λύσης Β. Η 
επιλογή της ηπιότερης λύσης σχετίζεται με την επέμβαση που θα γίνει σε πλάγιο τοίχο 
και θα είναι ορατή σε μεγάλο μήκος και επιφάνεια του κτιρίου. Πιστεύω ότι με τη 
συγκεκριμένη  λύση θα αναδεικνύεται πιο αρμονικά ο αποκαθιστούμενος τοίχος με τα 
ήδη αναστηλωμένα τμήματα της βόρειας κιονοστοιχίας.
β) Εγκάρσιος τοίχος

Για την τμηματική ανακατασκευή του εγκάρσιου τοίχου - αντερείσματος με τη 
χρήση νέων λιθοπλίνθων - θα προτιμούσα τη λύση Β ως περισσότερο ενδεδειγμένη 
από κάθε άποψη και εφόσον με την κατασκευή του αντερείσματος εξασφαλίζεται η 
απαιτούμενη ελάχιστη αντιστήριξη του πλάγιου βόρειου τοίχου του μνημείου.

3. Πρόγραμμα 11 – Αποκατάσταση της οροφής του Δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
Αναμφίβολα η επανεξέταση του ζητήματος της αποκατάστασης της οροφής του 

δυτικού πτερού του Παρθενώνα ήταν πολύ σημαντική. Η λύση Β εξασφαλίζει κατά την 
άποψή μου την «αποκατάσταση της αρχικής αντίληψης του χώρου του δυτικού πτερού» 
με πιο ολοκληρωμένο τρόπο και παράλληλα την προστασία μέρους του κτιρίου από 
τα όμβρια ύδατα. 

Αθηνά Σαμαρά
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Ε. Τουλούπα
Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων

Προς την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Πολυγνώτου 10, Ενταύθα 105.55 

Αθήνα, 15/12/2013

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Στα ερωτήματα που τέθηκαν από την ΕΣΜΑ στην 6η Διεθνή Συνάντηση σχετικά με τις 
επεμβάσεις στον Παρθενώνα οι απαντήσεις μου είναι οι εξής:
 
Πρόγραμμα 4 Αποκατάσταση Δυτικής πλευράς Παρθενώνα: Λύση Γ
Πρόγραμμα 7 και 8 Αναστήλωση πλάγιων τοίχων σηκού Παρθενώνα: Λύση Β
Αναστήλωση εγκάρσιου τοίχου σηκού Παρθενώνα: Λύση Β
Πρόγραμμα 11 Αποκατάσταση οροφής Δυτικού πτερού Παρθενώνα: Λύση Β

                                                                                               
Με τιμή, Ε. Τουλούπα

Μηνάς Ι. Φύτος 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός 
Θησέως 39 - Αθήνα 166 72 
minas.fytos@gmail.com 

Προς την: Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) 
Πολυγνώτου 10, Αθήνα 105 55

14/12/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 6η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Καταρχήν επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την ΕΣΜΑ για την 
πρόσκληση στην 6η Διεθνή Συνάντηση, καθώς επίσης και τα συγχαρητήριά μου προς 
όλους όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στο από του 2002 επιτελεσθέν έργο, 
πόσο μάλλον που -ιδίως κατά τα τελευταία έτη- οι πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές 
συνθήκες υπήρξαν εξόχως δυσμενείς. Στη συνέχεια, παραθέτω τις επιλογές και τις 
προσωπικές μου απόψεις στα θέματα που θέτει το ερωτηματολόγιο. 
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1) Πρόγραμμα 4: Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος. 
Υποπρόγραμμα 4: Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος 

Ως προς το θέμα της αποκατάστασης των κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου 
του δυτικού αετώματος, τάσσομαι υπέρ της εναλλακτικής λύσης Γ’ «Αποκατάσταση 
του ορθοστάτη αρ. 6 και αναπλήρωση με νέο μάρμαρο του ελλείποντος ορθοστάτη 
αρ. 7 του τυμπάνου του δυτικού αετώματος» διότι -πέραν των σωστικών σκοπών 
της- επιτυγχάνει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο τη μορφολογική αποκατάσταση του 
αετώματος. Ως προς τα ειδικότερα θέματα που θέτει το ερωτηματολόγιο, οι απόψεις 
μου μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

α) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στην 
αποτυπωμένη στη μνήμη της διεθνούς κοινότητας ερειπιώδη μορφή του αετώματος», 
πιστεύω ότι η «ερειπιώδης μορφή» είναι αποτυπωμένη στη μνήμη της διεθνούς 
κοινότητας μάλλον ως ένας γενικός χαρακτήρας παρά ως κάποια ακριβής -και μάλιστα 
με συγκεκριμένες λεπτομέρειες- εικόνα. Έτσι, κατά τις αναστηλωτικές δράσεις, μπορούν 
να επέλθουν διάφορες μεταβολές, επιβάλλονται μάλιστα, εφόσον επιφέρουν κάποιες 
σημαντικές βελτιώσεις. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις όπου 
επήλθαν αλλαγές στην προηγούμενη -ερειπιώδη- εικόνα (δηλ. αυτήν που είχε προκύψει 
από την αναστήλωση Μπαλάνου), δηλ., α.1), η αποκατάσταση της ΒΑ γωνίας της 
ανατολικής προστάσεως του Ερεχθείου, και, α.2), η τοποθέτηση αντιθήματος -με ένα 
τμήμα του ορατό- πίσω από την δωρική ζωφόρο της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. 
Οι περιπτώσεις αυτές, παρά τις – δραστικές ή λιγώτερο δραστικές – αλλαγές στην 
προηγούμενη -ερειπιώδη- εικόνα, έχουν γίνει αποδεκτές καθόσον δεν αναιρούν τον εν 
γένει ερειπιώδη χαρακτήρα των συγκεκριμένων όψεων. Παρομοίως, στην προκείμενη 
περίπτωση, οι επιπτώσεις είναι πολύ θετικές, διότι κλείνει ένα -οπτικώς πολύ κρίσιμο- 
χάσμα και αποκαθίσταται η συνέχεια της αρχιτεκτονικής μορφής χωρίς να αναιρείται 
ο ερειπιώδης χαρακτήρας του αετώματος [άλλωστε, αναίρεση του ερειπιώδους 
χαρακτήρα, θα ήταν δυνατή μόνον με μια φιλοσοφία εκτεταμένων ανακατασκευών 
(όπως, π.χ., στην περίπτωση της Στοάς του Αττάλου), η οποία όμως δεν έχει εφαρμογή 
από την ΕΣΜΑ]. 

β) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στον βαθμό 
αυθεντικότητάς του από πλευράς διατήρησης του αρχαίου υλικού και της προσθήκης 
νέου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν υπερκείμενα μέλη προς στήριξη», βεβαίως, όσο 
περισσότερο νέο υλικό προστίθεται, τόσο μειώνεται ο «βαθμός αυθεντικότητας» 
του μνημείου. Το σημείο ισορροπίας προκύπτει – πάντοτε, κατά περίπτωσιν – μετά 
από συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων, μεταξύ των οποίων (πρέπει να) είναι και η 
σχέση «κόστους - ωφέλειας». Στην προκείμενη περίπτωση, το «κόστος» είναι η χρήση 
αρκετού νέου υλικού, η «ωφέλεια» όμως που προκύπτει είναι σημαντικότατη: όχι 
μόνον θα κλείσει ένα χάσμα και θα αποκατασταθεί η μορφολογική συνέχεια, αλλά, 
εκ παραλλήλου, θα βελτιωθεί κατά πολύ η εκ του μακρόθεν εντύπωση του μνημείου: 
Παρακολουθώ από πολλών ετών την εικόνα της βόρειας πλευράς του Παρθενώνος 
από την οδό Πατησίων. Η εικόνα αυτή – μετά την αποπεράτωση του αναστηλωτικού 
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προγράμματος για τη βόρεια κιονοστοιχία – είναι εμφανώς βελτιωμένη (πιο «πλήρης» 
και πιο «ήσυχη»). Αντιστοίχως, παρακολουθώ και την εικόνα της δυτικής πλευράς από 
την οδό Πειραιώς, και είναι προφανές, ότι η βελτίωση που πρέπει να αναμένεται μετά 
την αποπεράτωση του υποπρογράμματος 4, θα είναι εξίσου σημαντική -και, τελικώς, 
κέρδος για ολόκληρη την πόλη. 

Περιπτώσεις όπου υπήρξε προσθήκη ολοκλήρων μελών κατασκευασμένων από 
νέο υλικό χωρίς να υπάρχουν αυθεντικά υπερκείμενα προς στήριξη, έχουν υπάρξει, 
και ενδεικτικώς αναφέρεται η ακόλουθη, β.1), δηλ. αυτή της εξωτερικής πλινθίδας 
του νοτίου επιστυλίου της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων και του συνεχόμενου 
επίτοιχου επιστυλίου. Συνεπώς, οι επιπτώσεις στον βαθμό αυθεντικότητας μπορεί να μην 
είναι απόλυτα θετικές, γίνονται όμως αποδεκτές, διότι τα οφέλη είναι σημαντικότατα. 

γ) Οι «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στη στατική επάρκεια 
και την αντισεισμική ικανότητα του τυμπάνου...» θα είναι θετικές μόνον εάν εκ 
παραλλήλου αποκατασταθεί και ο αντιθηματικός τοίχος μέχρι και την 5η στρώση, 
ώστε να τοποθετηθούν οι στρεπτοσύνδεσμοι που εξασφαλίζουν τους ορθοστάτες 
έναντι ανατροπής1. 

δ) Σε ό,τι αφορά τη «συνάφεια της ως άνω λύσης με αρχές και πρακτικές των 
αναστηλωτικών έργων της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη», πιστεύω ότι η επιλεγείσα λύση 
έχει απόλυτη συνάφεια με τις αρχές και τις πρακτικές της ΕΣΜΑ. Πιο συγκεκριμένα: 
H ΕΣΜΑ δέχεται τη χρήση νέου υλικού σε μέλη που στηρίζουν αυθεντικά υπερκείμενα 
(ενδεικτικώς: γείσο ΒΑ γωνίας Ερεχθείου, βόρεια κιονοστοιχία Παρθενώνος, αέτωμα 
ναού Αθηνάς Νίκης). Επίσης, όπως φαίνεται και από τις ενδεικτικές περιπτώσεις α.1), 
α.2) και β.1) που προαναφέρθηκαν, έχει γίνει αποδεκτή και η χρήση περισσοτέρου 
νέου υλικού σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι αναγκαιότητες ήσαν επιτακτικές. Στα 
φωτομωσαϊκά της προτεινόμενης λύσης που παρουσιάσθηκαν2, είναι εμφανές ότι δεν 
αναιρείται ο γενικότερος ερειπιώδης χαρακτήρας του μνημείου, και συνεπώς, η νέα 
παρέμβαση είναι στο πνεύμα των παλαιοτέρων.

 
Μία παρατήρηση για τον ορθοστάτη Δ.ΤΥ.7 

Στην αρχική μελέτη (1983), στο σχέδιο της προτεινόμενης αποκατάστασης της 
δυτικής πλευράς του Παρθενώνος3, στον ορθοστάτη Δ.ΤΥ.7, δεν υποδηλώνεται κάποιο 
αρχαίο θραύσμα. Λίγο αργότερα (1985) δημοσιεύεται το αρχικό σχέδιο του κ. Μ. Κορρέ 
με χρωματικές αποδόσεις4. Εκεί, στον ορθοστάτη Δ.ΤΥ.7 υποδηλώνεται ένα – ικανού 
μεγέθους – αρχαίο θραύσμα, για το οποίο όμως δεν γίνεται λόγος στο συνοδευτικό 
κείμενο5. Το σχέδιο αυτό δημοσιεύεται και σε μεταγενέστερη βιβλιογραφία6 (1994). 
Στην πρόσφατη μελέτη αποκατάστασης7 (2013) υιοθετείται η κατάσταση της αρχικής 
μελέτης. 
1 Ελευθερίου - Μανιδάκη - Βρούβα 2013, σελ. 141.
2 Ελευθερίου - Μανιδάκη - Βρούβα 2013, σελ. 122 (εικ. 141) και σελ. 132 (εικ. 143).
3 Κορρές - Μπούρας 1983, σελ. 439.
4 Proceedings 1983, μετά την σελ. 118.
5 Proceedings 1983, σελ. 100.
6 Παρθενώνας 1994, σελ. 336 και Acropolis Restoration 1994, σελ. 112.
7 Ελευθερίου - Μανιδάκη - Βρούβα 2013, σελ. 5, 6, 7, 122, 123.
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Πιστεύω ότι στο χρονικό διάστημα που διατίθεται μέχρι τη σύνταξη της μελέτης 
εφαρμογής, θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθεί το ιστορικό της ταύτισης του θραύσματος 
αυτού. 

2) Προγράμματα 7 & 8: Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού 

Ως προς το θέμα της αναστήλωσης των πλαγίων τοίχων του σηκού, τάσσομαι υπέρ 
της λύσης Β’ «Συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του υπό αναστήλωση τοίχου με 
διατήρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων, όπου αυτό είναι εφικτό, 
με βάση τον προκαταρκτικό στατικό έλεγχο», διότι ενσωματώνει μόνο το στατικώς 
απαραίτητο νέο υλικό και προβάλλει ικανοποιητικά τα τεκμήρια των αρχαίων 
πυρκαγιών. Επίσης, ως προς το θέμα της τμηματικής ανακατασκευής του μεσοτοίχου, 
τάσσομαι υπέρ της λύσης Β’ «Τμηματική ανακατασκευή του τοίχου με χρήση νέων 
λιθοπλίνθων [ ... ... ... ... ... ] (μήκος τοίχου στη στρώση του ορθοστάτη: 4,20 μ.)», διότι 
και αυτή ενσωματώνει μόνο το στατικώς απαραίτητο νέο υλικό. Ως προς τα ειδικότερα 
θέματα που θέτει το ερωτηματολόγιο, οι απόψεις μου μπορούν να συνοψισθούν στα 
παρακάτω: 

α) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στην εικόνα/
εντύπωση που θα προκύψει στο εσωτερικό του σηκού», οι επιπτώσεις αυτές δεν θα 
είναι απόλυτα θετικές, διότι η εικόνα αυτή, αφενός με την προσθήκη πολλού νέου 
υλικού (στους στατικώς απαραίτητους λίθους) και αφετέρου με τους ασυμπλήρωτους 
λίθους σε «εσοχές»8, αναπόφευκτα θα δημιουργεί κάποια σύγχυση στη «ανάγνωση» της 
αναστήλωσης. 

β) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στον βαθμό 
αυθεντικότητας του βόρειου τοίχου από πλευράς διατήρησης του αρχαίου υλικού και 
της προσθήκης νέου», οι επιπτώσεις αυτές δεν θα είναι απόλυτα θετικές, διότι το νέο 
υλικό που προστίθεται είναι πολύ8, είναι όμως το ελάχιστο απαραίτητο για λόγους 
στατικής. 

γ) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στην ένδειξη 
του τεκμηρίου των αρχαίων πυρκαγιών (ένδειξη τεκμηρίων φάσεων της ιστορίας του 
μνημείου)», οι επιπτώσεις αυτές είναι απόλυτα θετικές, διότι τα τεκμήρια της βλάβης από 
φωτιά γίνονται αντιληπτά κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό8. 

δ) Σε ό,τι αφορά «τη συνάφεια της ως άνω λύσης με αρχές και πρακτικές των 
αναστηλωτικών έργων της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη», η λύση έχει συνάφεια προς τη 
γενική αναστηλωτική φιλοσοφία της ΕΣΜΑ − καθόσον παρόμοια προβλήματα 
αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς και στην αναστήλωση του Ερεχθείου − υπερτερεί όμως της 
τελευταίας ως προς την τάξη μεγέθους. Τελικώς, η όλη επέμβαση είναι στο εσωτερικό, 
και έτσι δεν επηρεάζεται ο ερειπιώδης χαρακτήρας του εξωτερικού του μνημείου. 

8 Σκαρής - Βρούβα 2013.
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Ιδιορρυθμίες της προτεινόμενης επέμβασης 
Είναι εμφανές ότι έχει διασωθεί ικανό ποσοστό της αρχικής ποσότητας του υλικού, 

το οποίο, όπως απέδειξαν οι ταυτίσεις από τις προηγηθείσες μελέτες9 10, προέρχεται εν 
πολλοίς από την περιοχή του δυτικού διαμερίσματος (όπου και καθίσταται δυνατή μια 
αναστήλωση μέχρι και την 17η στρώση). 

Οι λιθόπλινθοι των πλαγίων τοίχων του σηκού έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, 
με κρισιμώτερες − για τη σκοπούμενη αναστήλωση − αυτές που εντοπίζονται στις 
επιφάνειες εδράσεως. Από τους περιορισμούς που θέτει ο προκαταρκτικός στατικός 
έλεγχος8, προκύπτει ότι αρκετοί λίθοι θα πρέπει να αποκτήσουν στατική λειτουργία, οι 
οποίοι και είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν. Αυτοί θα πρέπει επίσης να τοποθετηθούν 
στην χαρακτηριστική «κλιμακωτή» ή «τεθλασμένη» καθ’ ύψος διάταξη, προκειμένου να 
μεταφέρουν τα φορτία στους ορθοστάτες. Στα ενδιάμεσα − στατικώς μη κρίσιμα − 
διαστήματα τοποθετούνται ασυμπλήρωτοι λίθοι, ως τεκμήρια των αρχαίων πυρκαγιών. 
Μια τέτοια κατασκευή είναι ευάλωτη στη σεισμική καταπόνηση, και έτσι καθίσταται 
υποχρεωτική η ύπαρξη αντερείσματος. Τον ρόλο αυτό παραλαμβάνει πλέον το τμήμα 
του μεσοτοίχου, όπου, επειδή το αυθεντικό υλικό είναι περιορισμένο11, θα πρέπει να 
γίνει μία τμηματική ανακατασκευή. Έχουμε δηλ. μια αναστηλωτική εικόνα, η οποία 
δεν προκύπτει από κάποια αδήριτα αρχαιολογικά δεδομένα, ούτε από αρχιτεκτονικές 
ή αισθητικές επιλογές, αλλά από στατικές αναγκαιότητες, και έτσι, λίγο ως πολύ, 
αποτελεί «μονόδρομο». 

Επειδή η ίδια φιλοσοφία διέπει και την αναστήλωση του νότιου τοίχου, είναι 
σκόπιμο οι εσωτερικές όψεις τους − καθώς και τα «αντερείσματά» τους − να 
μελετηθούν από κοινού: η τελική μορφή τους θα πρέπει να είναι «εναρμονισμένη» και 
προς την έντονη εντύπωση «χωρικότητας» που θα υπάρχει στην περιοχή του δυτικού 
διαμερίσματος [λόγω της διατήρησης περισσότερου καθ’ ύψος υλικού, βλ. παραπάνω, 
καθώς επίσης και της σκοπούμενης αποκατάστασης του δυτικού (θυραίου) τοίχου του 
σηκού]. 

Οι προς συμπλήρωσιν λίθοι είναι πολλοί. Προς επιτάχυνση των εργασιών για τα 
συγκεκριμένα προγράμματα, μάλλον θα πρέπει να γενικευθεί η μέθοδος εργασίας «με 
σάρωση Laser των επιφανειών θραύσεως / τροφοδοσία των δεδομένων σε CNC φρέζα 
μαρμάρου / κατεργασία σε «τελικό» στάδιο» (αφού βεβαίως προσαρμοσθεί στην τάξη 
μεγέθους των λίθων και στις ιδιομορφίες των βλαβών). 

Τέλος, η πραγματοποίηση των λύσεων αυτών είναι δυνατή μόνον μετά την 
απομάκρυνση του τσιμεντένιου δαπέδου εργασίας. Επομένως, θα πρέπει να 
εναρμονίζεται και προς τις προβλέψεις του – τελευταίου − προγράμματος 12 («κρηπίδες 
και δάπεδα»), ιδίως εάν το εσωτερικό του Παρθενώνος καταστεί επισκέψιμο (και 
προβλεφθούν οδεύσεις κοινού, κλπ.). 

9 Παράσχη - Τογανίδης 2002.
10 Τογανίδης - Ματάλα 2002.
11 Κορρές - Μπούρας 1983, σελ. 428.
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Συναναστήλωση (;) 
Η «συναναστήλωση» − όπου τμήματα από διαφορετικές φάσεις του μνημείου 

μπορούν να αναστηλωθούν συγχρόνως − είναι δόκιμη12, και θα πρέπει να εξετάζεται 
εφόσον υπάρχει επαρκές, ιστορικώς σπουδαίο και εύκολα «αναγνώσιμο» υλικό. 
Υπενθυμίζεται ότι στη μελέτη για τον νότιο τοίχο είχε προταθεί, στην τμηματική 
ανακατασκευή του μεσοτοίχου να αποκατασταθεί ενδεικτικώς η πλευρική θύρα της 
χριστιανικής φάσης13. Επίσης υπενθυμίζεται, ότι και στη μελέτη για τον Πρόναο14, 
αρκετά μέλη της χριστιανικής φάσης συνυπάρχουν με την αναστηλωμένη αρχαία φάση. 
Στην προκειμένη περίπτωση, και, πιο συγκεκριμένα στο θέμα, εάν υπάρχουν κάποια 
κατάλοιπα ή ενδείξεις, που να επιτάσσουν την ενσωμάτωση (κάποιων ή και όλων) 
των θυρών της χριστιανικής φάσης στην πρόταση ανακατασκευής του μεσοτοίχου, 
δεν στάθηκε δυνατόν να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση: στη βιβλιογραφία που είναι 
προσιτή στον γράφοντα, υπάρχει μόνον μία σχεδιαστική ένδειξη (χωρίς κανένα άλλο 
στοιχείο) διμερούς κατωφλίου της μεσαίας θύρας15 καθώς και μία αναφορά σε ανώφλιο 
πλευρικής θύρας16. Επίσης, μία σύντομη διερεύνηση για συγκεκριμένες αναφορές 
στοιχείων από ενδείξεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο ίχνος του μεσοτοίχου (το 
οποίο τώρα καλύπτεται από το τσιμεντένιο δάπεδο εργασίας) δεν απέδωσε. 

Πιστεύω ότι, στο χρονικό διάστημα που διατίθεται μέχρι τη σύνταξη της μελέτης 
εφαρμογής, θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί το θέμα, διότι, εάν η ένδειξη θυρών κριθεί 
σκόπιμη, αλλάζουν ριζικά πολλά δεδομένα που αφορούν στη στατική λειτουργία του 
μεσοτοίχου ως αντέρεισμα. 

3) Πρόγραμμα 11: Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
Ως προς το θέμα της αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού, τάσσομαι 

υπέρ της εναλλακτικής λύσης Β’ «πλήρης αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού 
με την τοποθέτηση του συνόλου των μελών (δοκοί και φατνώματα), αρχαίων και νέων 
της δεκαετίας του 1950» διότι επαυξάνει σημαντικά τη διδακτική αξία του μνημείου. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογο ερώτημα είχε τεθεί και στο ερωτηματολόγιο που 
διανεμήθηκε στους συνέδρους μετά την 4η Διεθνή Συνάντηση (2-29 Μαΐου 1994), 
και οι τωρινές απαντήσεις μου είναι ταυτόσημες με τις τότε. Ως προς τα ειδικότερα 
θέματα που θέτει το ερωτηματολόγιο, οι απόψεις μου μπορούν να συνοψισθούν στα 
παρακάτω: 

α) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις από την εφαρμογή της ως άνω λύσης στην 
προστασία του δυτικού τμήματος του μνημείου, στη στατική του επάρκεια και την 
αντισεισμική του ικανότητα», πιστεύω ότι, οι επιπτώσεις, καταρχήν στην προστασία 
του δυτικού πτερού, θα είναι πολύ θετικές. Παρότι ο αρχικός λόγος της ανακατασκευής 
της οροφής (δηλ. η προστασία της τότε κατά χώραν ευρισκομένης ζωφόρου) έχει 

12 Κορρές 1989Α, σελ. 77.
13 Παράσχη - Τογανίδης 2002, σελ. 100, σχ. 47 και σχ. 48.
14 Κορρές 1989Β, πίν. 18 και πίν. 19.
15 Κορρές 1985. Το σχέδιο της σελ. 38 και στο Παρθενώνας 1994, σελ. 145.
16 Πρακτικά 1989, σελ. 35.
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εκλείψει, η προστασία τόσο των αντιγράφων όσο και των άλλων αρχιτεκτονικών μελών, 
είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί − και είχε ενταχθεί στο τότε 
ερωτηματολόγιο − ότι η προστασία αυτή συναρτάται με την κατασκευή μίας στέγης 
ειδικών προδιαγραφών, προς απορροή των ομβρίων. Η απάντησή μου ήταν θετική και 
για το θέμα της στέγης17. 

Επιπτώσεις στη στατική επάρκεια έχουν εκτιμηθεί παλαιότερα, και η αύξηση 
των μονίμων φορτίων δεν φαίνεται να δημιουργεί ουσιώδες πρόβλημα στους κίονες 
της περίστασης18. Πιστεύω ότι απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού συστήματος 
παρακολούθησης των μετακινήσεων, ώστε οι φορτίσεις κιόνων - στυλοβάτου να είναι 
υπό έλεγχον. 

Οι επιπτώσεις στην αντισεισμική ικανότητα του μνημείου έχουν επίσης εκτιμηθεί 
εκεί, και πρόκειται σαφώς για ένα πολύ πιο σύνθετο θέμα. Τότε επισημάνθηκε η ανάγκη 
να ενισχυθεί η στρώση των θράνων (οι οποίοι έκτοτε έχουν επαρκώς μελετηθεί19) καθώς 
και οι δοκοί να παραμείνουν «αγόμφωτοι» και «ασύνδετοι», όπως στην αρχαιότητα. 
Επίσης, προτάθηκε να χρησιμοποιηθούν κάποια μέσα (πλάκες τιτανίου) ώστε να 
διευκολυνθούν οι σχετικές κινήσεις των μελών και να μειωθούν οι οριζόντιες ωθήσεις 
προς την περίσταση. Η προτεινόμενη νέα πάκτωση των θράνων20 είναι στο πνεύμα 
αυτών των διαπιστώσεων / προτάσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα να αποδοθεί το 
υποπρόγραμμα 6 («κιόνων»), ώστε να υπάρχουν ακριβή δεδομένα, και μετά να γίνουν 
εκτεταμένες δυναμικές προσομοιώσεις σε υπολογιστή, για να καθορισθούν τα πλέον 
κατάλληλα για την περίπτωση πρόσθετα μέσα (πλάκες τιτανίου ή κύλιστρα ή ελαστικά 
εφέδρανα, κ.τ.ο.). 

β) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις της ως άνω λύσης στη διδακτικότητα και 
αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονικής του αρχαίου μνημείου», οι επιπτώσεις είναι όλες 
απόλυτα θετικές. Στην περιοχή αυτή έχουμε την ευτυχή συγκυρία μιας καθ’ ύψος 
διατήρησης της αυθεντικής δομής και τις αντίστοιχες (εν αντιγράφω) φατνωματικές 
πλάκες, η δε γενική εντύπωση ευλόγως αναμένεται να είναι διδακτικώς πιο πλήρης και 
από αυτή των Προπυλαίων. Πιστεύω ότι υφίσταται ακόμη μία αβεβαιότητα, δηλ. σε 
σχέση με τις ιδιότυπες συνθήκες φωτός – σκιάς που τώρα θα προκύψουν (ενδεικτικώς: 
οπισθόναος, βόρειο και νότιο πτερό παραμένουν ακάλυπτα). Ευτυχώς, στα έτη που 
έχουν διαρρεύσει από το 1994, οι προσομοιώσεις φωτισμού (renderings) έχουν γίνει 
πολύ αξιόπιστες, και έτσι θα είναι πολύ οικονομικό (και σύντομο) να εκτιμηθούν από 
ειδικούς οι συνθήκες φωτισμού (ιδίως της Ζωφόρου, σε διαφορετικές εποχές του έτους 
ή ώρες της ημέρας). 

γ) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις της ως άνω λύσης στην εικόνα του ερειπίου του 
μνημείου και στον βαθμό της αυθεντικότητάς του από πλευράς διατήρησης αρχαίου 
υλικού», πιστεύω ότι οι επιπτώσεις καταρχήν στην εικόνα του ερειπίου του μνημείου 
είναι πολύ θετικές. Η προσθήκη του νέου υλικού γίνεται στο εσωτερικό του μνημείου, 

17 Πρακτικά 1994, σελ. 277 – 280 (ιδίως 278) και σελ. 564 – 569 (ιδίως 565, 566 και 567).
18 Κορρές - Μπούρας 1983, σελ. 613, 614 και Ζάμπας 1994, σελ. 31 – 33.
19 Πρακτικά 2002, σελ. 137 – 148.
20 Σκαρής - Κοντέας 2013.
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σε υψηλή ζώνη με σαφή γεωμετρικά όρια (όπου και κατανέμεται ομοιόμορφα) και δεν 
διαταράσσει καθόλου τον εξωτερικό ερειπιώδη χαρακτήρα του μνημείου. Παρομοίως, 
και στο εσωτερικό, λόγω της πάτινας της 50ετούς έκθεσης στο ύπαιθρο καθώς και 
της τοποθέτησης αυθεντικών δοκών, δεν διαταράσσεται υπέρμετρα ο επικρατών 
ερειπιώδης χαρακτήρας. 

Οι επιπτώσεις στον βαθμό της αυθεντικότητας δεν θα είναι απόλυτα θετικές, διότι, 
όσο περισσότερο νέο υλικό προστίθεται, τόσο μειώνεται ο «βαθμός αυθεντικότητας». Εάν 
εξετάσουμε τη σχέση «κόστους - ωφέλειας», το «κόστος» είναι βέβαια η χρήση αρκετού 
νέου υλικού, η «ωφέλεια» όμως που προκύπτει είναι η πολύ μεγάλη αναβάθμιση της 
διδακτικής αξίας του μνημείου και της αναγνωσιμότητας των αρχιτεκτονικών μορφών. 
Συνεπώς, οι επιπτώσεις στον βαθμό αυθεντικότητας μπορεί να μην είναι απόλυτα 
θετικές, γίνονται όμως αποδεκτές, διότι τα οφέλη είναι σημαντικότατα. 

δ) Σε ό,τι αφορά τις «επιπτώσεις της ως άνω λύσης στη διαχείριση ιστορικά 
καταξιωμένου αναστηλωτικού υλικού (μέλη δεκαετίας 1950)», οι επιπτώσεις είναι 
απόλυτα θετικές. Το υλικό αυτό, πρώτης ποιότητος (και πολύ ακριβό με τα σημερινά 
δεδομένα), πράγματι καταξιώθηκε ιστορικά (ως μαρτυρία των τότε αναστηλωτικών 
ιδεών και δράσεων) και θα πρέπει να διαχειρισθεί με τρόπο ανάλογο όπως και το 
αυθεντικό, δηλ. να βρει τη θέση του στο μνημείο (αλλιώς είναι καταδικασμένο σε 
φθορά, υποβάθμιση και, τελικώς, απώλεια). 

ε) Σε ό,τι αφορά τη «συνάφεια της ως άνω λύσης με αρχές και πρακτικές των 
αναστηλωτικών έργων της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη», η λύση είναι προφανώς συναφής 
προς τη γενική αναστηλωτική φιλοσοφία της ΕΣΜΑ, και έχει επίσης μεγάλη συγγένεια 
προς τις παρόμοιες επεμβάσεις των Προπυλαίων. Και εδώ, η όλη επέμβαση είναι στο 
εσωτερικό, και έτσι δεν επηρεάζεται ο ερειπιώδης χαρακτήρας του εξωτερικού του 
μνημείου. 

Μηνάς Ι. Φύτος

Συντομογραφίες - Βιβλιογραφία 

Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος 
Κορρές - Μπούρας 1983: Κορρές Μ., Μπούρας Χ. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, [Τόμος 1], 

ΥΠΠΟ & Ε / ΕΣΜΑ, Αθήνα 1983. 
Κορρές 1989Α: Κορρές Μ., Τογανίδης Ν., Ζάμπας Κ., Σκουλικίδης Θ. κ.α. Μελέτη αποκαταστάσεως του 

Παρθενώνος, Τόμος 2α, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 1989. 
Κορρές 1989Β: Κορρές Μ. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 2β, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 

1989. 
Ζάμπας 1994: Ζάμπας Κ. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 3β, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 1994. 
Παράσχη - Τογανίδης 2002: Παράσχη K., Τογανίδης N. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 6, 

ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 2002. 
Τογανίδης - Ματάλα 2002: Τογανίδης Ν., Ματάλα Κ. Μελέτη αποκαταστάσεως βορείου τοίχου του 

Παρθενώνος, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 2002. 
Ελευθερίου - Μανιδάκη - Βρούβα 2013: Ελευθερίου Β., Μανιδάκη Β., Βρούβα Α. Μελέτη αποκαταστάσεως 

του Παρθενώνος, Τόμος 8, ΥΠΠΟ & ΑΘ / ΕΣΜΑ / ΥΣΜΑ, Αθήνα 2013 (διανεμήθηκε στους συνέδρους 
σε μορφή CD-ROM). 

draft2.indd   454 6/23/15   3:22:38 PM



455

Posters Συνεδρίου 
Ελευθερίου - Μανιδάκη 2013: Ελευθερίου Β., Μανιδάκη Β. Αποκατάσταση του τυμπάνου του δυτικού 

αετώματος του Παρθενώνα - αρχιτεκτονικές προτάσεις, Poster (ηλ. διεύθυνση: http://www.ysma.gr/
static/files/05.pdf). 

Σκαρής - Κοντέας 2013: Σκαρής Κ., Κοντέας Ζ. Αποκατάσταση της φατνωματικής οροφής στο δυτικό πτερό 
του Παρθενώνα - παρουσίαση αρχιτεκτονικής πρότασης, στατική διερεύνηση, Poster (ηλ. διεύθυνση: 
http://www.ysma.gr/static/files/06.pdf). 

Σκαρής - Βρούβα 2013: Σκαρής Κ., Βρούβα Α. Προτάσεις αναστήλωσης του βόρειου τοίχου του σηκού του 
Παρθενώνα - παρουσίαση αρχιτεκτονικών προάσεων, στατική διερεύνηση, Poster (ηλ. διεύθυνση: http://
www.ysma.gr/static/files/07.pdf). 

Πρακτικά 
Proceedings 1983: 2nd International Meeting for the Restoration of the Acropolis monuments, Parthenon, 

Athens 12 -14 September 1983, Ministry of Culture and Sciences / Committee for the Preservation of 
the Acropolis monuments, Athens 1985. 

Πρακτικά 1989: 3η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως (Αθήνα, 31 
Μαρτίου – 2 Απριλίου 1989), Πρακτικά, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 1990. 

Πρακτικά 1994: 4η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως (Αθήνα, 27 – 
29 Μαΐου 1994), Πρακτικά, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 1995. 

Πρακτικά 2002: 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως (Αθήνα, 4 – 6 
Οκτωβρίου 2002), Πρακτικά, ΥΠΠΟ / ΕΣΜΑ, Αθήνα 2004. 

Άλλες εκδόσεις 
Κορρές 1985: Κορρές Μ. Συμβολή στη μελέτη του χριστιανικού Παρθενώνος, 5ο Συμπόσιον Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας - Περιλήψεις, σελ. 36-38, ΧΑΕ, Αθήνα 1985. 
Παρθενώνας 1994: Τουρνικιώτης Π. (επιμ.) Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, 

Εκδοτικός οίκος «Μέλισσα», Αθήνα 1994. 
Acropolis Restoration 1994: Economakis R. (Ed.) Acropolis Restoration: The CCAM Interventions, Academy 

Editions, London 1994.

Δ. Χαραλάμπους                                                          
Χημικός  Μηχανικός                                                           
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Δεν διεκδικώ τον τίτλο του ειδικού σε θέματα Αναστήλωσης των Μνημείων. 
Μια και μου δίνεται όμως η ευκαιρία θα ήθελα, από τη σκοπιά του απλού επισκέπτη 
και μόνο, να εκφράσω την άποψη μου πάνω στα ερωτήματα που τέθηκαν στην 6η 
Διεθνή Συνάντηση Έργων Αναστήλωσης Ακρόπολης.

Θεωρώ λοιπόν, ότι κάθε λύση που θα βελτίωνε την αναγνωσιμότητα των μνημείων 
θα ήταν εκείνη που θα έπρεπε να επιδιωχθεί.

Γνωρίζοντας ότι οι μελέτες που έχουν γίνει στα πλαίσια της ΕΣΜΑ 
είναι υψηλοτάτου επιπέδου και οι προτάσεις αναστήλωσης που διατυπώνονται έχουν 
υψηλό βαθμό αξιοπιστίας,

Στο ερώτημα 1 Πρόγραμμα 4 θα προέκρινα τη Λύση Γ
Στο ερώτημα 2 Προγράμματα 7 και 8 θα προέκρινα
για τον βόρειο τοίχο τη Λύση Α, για τον εγκάρσιο τοίχο επίσης τη Λύση Α
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Στο ερώτημα 3 Πρόγραμμα 11 θα προέκρινα τη Λύση Β.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες Αναστήλωσης των Μνημείων της Ακρόπολης, 
όποια λύση και αν προκριθεί από τους ειδικούς. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι η 
καλύτερη.

Με τιμή, Δ. Χαραλάμπους

Ελένη-Άννα Χλέπα
Δρ. Αρχιτέκτων - Αναστηλωτής (MSc)
Nίκης 52, Αθήνα 105 58 
Τηλ:+30 210 3240426 - 6944738249
Fax: +30 210 9231305
e-mail: echlepa@gmail.com   
    
Προς  
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως
6η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση Των Μνημείων Ακροπόλεως

      Αθήνα, 31/10/2013

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

1. Υποπρόγραμμα 4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου 
αετώματος 

Λύση Α: Εξυγίανση και αποκατάσταση του τυμπάνου του αετώματος χωρίς 
καμμία συμπλήρωση. Η λύση αυτή συνεπάγεται την μη ανατοποθέτηση στο μνημείο 
του ταυτισθέντος αρχαίου θραύσματος.

 Η δυτική όψη διατηρεί μια ιστορικά διαμορφωμένη, και όχι επινοημένη, πρόσοψη 
του Παρθενώνα, που έχει καταγραφεί στην ιστορική μνήμη ήδη από τον 19ο αιώνα. Η 
προσθήκη του ταυτισμένου ορθοστάτη δεν προσδίδει κάτι παραπάνω στην κατανόηση 
της αρχιτεκτονικής της, ούτε εξασφαλίζει τα δομικά υλικά από τη διάβρωση.  

Δεδομένου  ότι  οι υπόλοιπες όψεις του Παρθενώνα έχουν επανειλημμένα 
αναστηλωθεί και αναδιαταχθεί κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί η δυτική όψη ως έχει, 
εφόσον αποτελεί  σήμα κατατεθέν του μνημείου, αποτυπωμένο σε πολλές  απεικονίσεις 
του. 
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2. Προγράμματα 7&8- Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού 

Βόρειος τοίχος
Λύση Β. Προτείνεται να επανεξεταστεί με επιφυλάξεις, η λύση Β, για προφανείς λόγους 
συνέπειας  με τις διεθνείς αρχές των αναστηλώσεων, αλλά και με τις συνήθεις πρακτικές 
της Υ.Σ.Μ.Α. Η όλη πρόταση θα πρέπει κατά τη γνώμη μου αναδιαμορφωθεί. Η νέα 
συμπλήρωση των 109 λίθων, ήτοι ποσοστό 43% ως προς τους αυθεντικούς λίθους, 
που είναι  252, και ποσοστό 30% στο σύνολο των  προς τοποθέτηση λίθων, είναι 
δυσανάλογη ως προς το αυθεντικό υλικό και αντίκειται σε όλες τις διεθνείς αρχές 
περί αυθεντικότητας των μνημείων. Το ζήτημα της στατικής επάρκειας δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει μια τόσο μεγάλη ανάκτηση τοίχου, που θα αλλοιώσει πλήρως την εικόνα 
του σηκού και ειδικότερα της εσωτερικής όψης  του βόρειου τοίχου του Παρθενώνα.

Εγκάρσιος τοίχος 
Δεν  προκρίνεται  καμμία από τις δύο λύσεις. Πρόκειται για την  ανοικοδόμηση τοίχου, 
ex novo, που δεν δικαιολογείται καν από την ταύτιση και επανένταξη διάσπαρτων 
αρχιτεκτονικών μελών. Συνεπώς είναι μια αθέμιτη, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές 
των αναστηλώσεων, και ταυτόχρονα μια δαπανηρή κατασκευή. Οι επιπτώσεις από την 
εφαρμογή των ως άνω λύσεων θα ήταν  δραματικές  στην εικόνα που θα προκύψει στο 
εσωτερικό του σηκού. Η «συναρμογή» του νέου υλικού με το αυθεντικό υλικό θα είναι 
ιδιαίτερα προβληματική από αισθητικής απόψεως, ενώ θα αλλοιώσει την αυθεντικότητα 
του μνημείου. Επιπλέον, η απαλοιφή ενδείξεων τεκμηρίων από τις ιστορικές φάσεις  
του μνημείου καθιστά σχεδόν απαγορευτική την επιλογή των λύσεων αυτών. 

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού  πτερού του 
Παρθενώνα

Προτείνω μόνον την αναστήλωση των δοκών της φατνωματικής στέγης του 
δυτικού πτερού, που είχαν καθαιρεθεί για εργονομικούς λόγους κατά την επέμβαση 
αποσυναρμολόγησης της  δυτικής  ζωφόρου. 

Η αποκατάσταση της αρχικής μορφής της εσχάρας της οροφής  μπορεί να 
παρουσιαστεί στους επισκέπτες με τα πλούσια μέσα που διαθέτει η σύγχρονη 
τεχνολογία.

Οι επιπτώσεις των λύσεων Α και Β στην εικόνα του ερειπίου του μνημείου θα 
είναι πολλαπλές, τόσο λόγω της κατάστασης διατήρησης του αρχαίου υλικού όσο και 
λόγω της  χρήσης νέων «παλαιωμένων» υλικών-δοκών. Η επέμβαση θα προκαλέσει 
περαιτέρω σύγχυση ως προς τα υλικά της αναστήλωσης,  αλλά και  ως προς τις  
υπόλοιπες  επεμβάσεις  στον Παρθενώνα.   

 Ε.-Α. Χλέπα
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Αντιγόνη Βρούβα
Πολιτικός Μηχανικός – MSc Έργων Υποδομής - ΔΠΜΣ Αναστηλώσεων
ΥΣΜΑ, Έργο Παρθενώνος
Ιωάννου Προδρόμου 17, Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300
a_vrouva@email.com

ΕΡΩΤΗΜΑ 1o
Το συγκεκριμένο ερώτημα παρουσιάζεται αποσπασματικά κατά την άποψή μου. Στην 
πραγματικότητα το τύμπανο του αετώματος δεν αποτελεί ένα αυτοτελές θέμα αποκα-
τάστασης, αλλά σχετίζεται άρρηκτα με την κατάσταση διατήρησης του αντιθηματικού 
τοίχου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του.  

Η λύση Α υπονοεί την εξεύρεση λύσης για τη συγκράτηση του υφιστάμενου κε-
ντρικού λίθου του ορθοστάτη του τυμπάνου. Ο λίθος αυτός έχει εξασφαλισθεί από τον 
Μπαλάνο με μια, οξειδωμένη πλέον, λάμα η οποία διατρέχει όλο το ύψος του αντιθη-
ματικού τοίχου και αγκυρώνεται στη στάθμη της βάσης αυτού. Η λάμα αυτή έχει τοπο-
θετηθεί σε υποκατάσταση των αρχαίων στρεπτοσυνδέσμων. Εξαιτίας της κατάστασης 
διατήρησης των λίθων του αντιθηματικού τοίχου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
νέοι στρεπτοσύνδεσμοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν. 

Η λύση Β1 δημιουργεί ένα πολύ υψίκορμο μέλος το οποίο πρέπει επίσης να εξα-
σφαλισθεί εγκαρσίως στην ίδια περιοχή με τον υφιστάμενο κεντρικό λίθο του ορθο-
στάτη του τυμπάνου. Η έλλειψη συνδετήριου στοιχείου στην άνω έδρα της απόληξης 
του λίθου προς νότο πρόκειται να αποτελέσει πρόσθετο πρόβλημα, καθώς για την εξα-
σφάλισή του θα πρέπει να υλοποιηθεί μια νέου τύπου συνδεσμολογία σε θέση άσχετη 
προς την αρχαία. Επίσης, δημιουργεί και ψευδή εντύπωση σχετικά με τις διαστάσεις 
των λίθων. Η λύση Β2 βελτιώνει σαφώς την ευστάθεια του συγκεκριμένου λίθου και 
παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης βάσει της αρχαίας συνδεσμολογίας, αλλά σε κάθε 
περίπτωση η κατάσταση των λίθων του αντιθηματικού τοίχου είναι αυτή που μπορεί 
να καθορίσει την εφικτότητα των σχετικών λύσεων.

Η λύση Γ πλεονεκτεί από πλευράς ευστάθειας των λίθων των ορθοστατών του 
τυμπάνου, γιατί κλείνει το μέτωπό τους, αλλά όχι και του δομικού συνόλου της όψεως 
απαραίτητα. Η συγκεκριμένη λύση διαθέτει άμεση επίπτωση στον τρόπο αντιμετώπι-
σης των λίθων του αντιθηματικού τοίχου, καθώς υπονοεί την επανάληψη ή υποκατά-
σταση των συνδέσεων όλων των λίθων σε περιοχές που η κατάσταση διατήρησής τους 
δεν το επιτρέπει. Αυτή η λύση μπορεί να σημαίνει ότι συγκεκριμένοι λίθοι του αντιθη-
ματικού τοίχου θα πρέπει να εξυγιανθούν ή και να αντικατασταθούν προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τη συνεργασία των δύο μετώπων. 

Η συνεισφορά των διαφόρων λύσεων στην αντισεισμική ικανότητα είναι κάτι που 
δεν μπορεί να αποτιμηθεί εκ του προχείρου, ειδικά στην περίπτωση που τα υποκείμενα 
δεν έχουν αποκατασταθεί και τα παρακείμενα βρίσκονται σε κακή κατάσταση και ως 
εκ τούτου η γνώμη διαμορφώνεται περισσότερο βάσει του αισθητικού αποτελέσματος 
και του συνόλου της σύνθεσης της αρχιτεκτονικής προτάσεως. Λαμβανομένων υπόψη  
των  παραμέτρων α), β) και γ) που τίθενται στο ερώτημα, δηλ. «α) επιπτώσεις από την 
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εφαρμογή των ως άνω λύσεων στην αποτυπωμένη στη μνήμη της διεθνούς κοινότητας 
ερειπιώδη μορφή του αετώματος, β) επιπτώσεις από την εφαρμογή των ως άνω λύσεων 
στο βαθμό αυθεντικότητάς του από πλευράς διατήρησης του αρχαίου υλικού και της 
προσθήκης νέου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν υπερκείμενα μέλη προς στήριξη, δ) 
τη συνάφεια των ως άνω λύσεων με αρχές και πρακτικές των αναστηλωτικών έργων 
της ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη», η μη συμπλήρωση και η μη απόδοση του θραύσματος 
φαίνεται μονόδρομος, γιατί α) η μορφή του μνημείου είναι αποτυπωμένη με την ερει-
πιώδη μορφή του αετώματος στη διεθνή μνήμη, καθώς έχουν παρέλθει αιώνες στη 
συγκεκριμένη κατάσταση, β) πρόκειται να προστεθεί σημαντική ποσότητα νέου υλι-
κού σε σχέση με το αρχαίο υλικό που προτείνεται να αποδοθεί στο μνημείο, στοιχείο 
που πρέπει να αξιολογηθεί ως αρνητικό, και δ) οι αρχές και  πρακτικές της ΕΣΜΑ 
έχουν περισσότερο σωστικό χαρακτήρα, παρά ανάδειξης και ενσωμάτωσης ταυτισμέ-
νων θραυσμάτων. 

Στον αντίλογο α) η διασωζόμενη σήμερα μορφή είναι αποτέλεσμα καταστροφής, 
ενώ τα μέρη που είναι σήμερα εμφανή, οι λίθοι του αντιθηματικού τοίχου του τυμπά-
νου, δεν ήταν σχεδιασμένα στην αρχική κατασκευή ως τέτοια, και αποτελούσαν εσωτε-
ρικά μέρη της κατασκευής, επομένως το αποτύπωμα της ερειπιώδους μορφής αποδίδει 
εσφαλμένη εντύπωση, β) η αυθεντικότητα του συνόλου της όψης δεν υποβαθμίζεται 
σημαντικά και σαφώς η προσθήκη των δύο λίθων των ορθοστατών είναι πολύ μικρό 
ποσοστό νέου υλικού, συγκρινόμενο με τον όγκο του αρχαίου υλικού της Δυτικής 
όψης και δ) οι αρχές δεν διαθέτουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ειδικά όταν πρόκειται για 
την απόδοση ενός ταυτισμένου μέλους. 

Νομίζω ότι πρέπει να αποδεχθούμε ότι η ταξινόμηση των παραπάνω αξιών είναι 
αρκετά προσωπικό και υποκειμενικό θέμα και δεν μπορούμε στην ουσία να το αντι-
κειμενικοποιήσουμε. Ο κάθε μελετητής δικαιούται την άποψή του και να προκρίνει 
ως σημαντική τη μία ή την άλλη λύση, με βάση το τελικό αποτέλεσμα που επιθυμεί. 
Στην ουσία κάθε επέμβαση διαθέτει πρόθεση και η πρόθεση πρέπει να είναι σαφής. 
Έτσι, κείμαι υπέρ της απόδοσης των ταυτισμένων μελών στο μνημείο και υπέρ της 
μαξιμαλιστικής προσέγγισης της συμπλήρωσης όλων των ορθοστατών του τυμπάνου, 
αποκλείοντας τη λύση της απλής τοποθέτησης του θραύσματος (επειδή πιστεύω ότι 
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα), αλλά και τη μερική συμπλήρωση αυτού (γιατί 
αν και λύνει ορισμένα προβλήματα θεωρώ ότι αισθητικά πάσχει).

Αυτό που είναι αντικειμενικό και μπορεί να αποτελέσει κριτήριο τελικής επιλογής 
είναι η βαθμονόμηση της απαιτούμενης επέμβασης για την εφαρμογή της κάθε λύσης, 
δηλαδή πόσο επεμβατική λύση θα βρεθεί για  την αποκατάσταση της συνδεσμολογίας 
σε κάθε περίπτωση, πόση επέμβαση θα απαιτηθεί και σε ποιους λίθους του αντιθημα-
τικού τοίχου, πόσοι νέοι λίθοι απαιτούνται στον αντιθηματικό τοίχο. 

Είναι σαφές ότι παρά το αισθητικό μέρος υπάρχει και το τεχνικό. Η επεμβατικό-
τητα της λύσης μπορεί να την καταστήσει απαγορευτική και επομένως είναι άτοπο να 
συζητείται. Σε αυτήν την περίπτωση, ως αμέσως επόμενη επιλογή είναι η διατήρηση 
της υφιστάμενης κατάστασης. 
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ΕΡωΤΗΜΑ 2ο
Σχετικά με το θέμα του αναστηλωτικού προγράμματος των πλάγιων τοίχων του σηκού 
και ειδικότερα όσον αφορά το θέμα του βόρειου τοίχου θεωρώ ότι η απόδοση αυτού 
του πολυπληθούς όγκου αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών στο μνημείο είναι σημαντι-
κότατη, ακολουθεί τις αρχές περί διατήρησης και διαφύλαξης του αρχαίου υλικού και 
παράλληλα αποδίδει μια μορφή στο μνημείο περισσότερο διδακτική, καθιστώντας ευ-
κρινή την ύπαρξη των τοίχων και προσφέροντας την αρχική θέαση της κιονοστοιχίας 
στο μεγαλύτερο μέρος της με φόντο την επιφάνεια του τοίχου. 

Προτιμώ τη λύση Β γιατί βρίσκεται εγγύτερα στη λογική της στοχευμένης επέμ-
βασης και της οικονομίας της κατασκευής με την ευρύτερη έννοια όρου. Αντίστοι-
χη λύση, εξάλλου, έχει δοθεί και στο εσωτερικό του Ερεχθείου, επομένως μπορεί εξ 
ορισμού να θεωρηθεί συμβατή με τις αρχές των επεμβάσεων που έχει μέχρι σήμερα 
ακολουθήσει η ΕΣΜΑ. 

Η λύση Α, αν και αρχιτεκτονικά σαφής, δίνει την εντύπωση εκτεταμένης ανακα-
τασκευής και είναι απολύτως ψευδής θεωρώντας και την εξωτερική παρειά του τοίχου. 
Ταυτόχρονα θέτει και τεχνικά ζητήματα, όπως το γεγονός ότι θα πρέπει να κατασκευα-
στούν ακόμη και μικρών διαστάσεων συμπληρώματα, ειδικά σφηνοειδή συμπληρώμα-
τα κοντά σε περιοχές συνδετηρίων στοιχείων, που θα τοποθετηθούν μόνο για αισθητι-
κούς λόγους. Οι αστοχίες αυτών υπό δεδομένες φορτίσεις πρέπει να θεωρηθεί βέβαιη, 
καθώς η όπλισή  τους είναι δυσχερής. Το αυτό έχει αποδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία 
από το αναστηλωτικό έργο.

Σχετικά με το θέμα του εγκάρσιου τοίχου, επειδή πρόκειται κατά το μεγαλύτερο 
τμήμα του για ανακατασκευή, και προαπαιτούμενο για τη στήριξη των πλάγιων τοίχων, 
θεωρώ πιο δόκιμη τη λύση Β, η οποία αποτελεί την ελάχιστη επιβεβλημένη επέμβαση. 
Για λόγους διδακτικότητας και προς αποφυγή σύγχυσης θα μπορούσε να κλείσει μόνο 
η σειρά των ορθοστατών, ώστε να καθίσταται σαφής η έλλειψη επικοινωνίας των δύο 
εσωτερικών χώρων του σηκού στον αρχικό σχεδιασμό.

Η τοποθέτηση των κλειστών αντηρίδων της λύσης Α δίνει μια μορφή που ούτε 
απαιτείται, ούτε αποτέλεσε κάποια φάση του μνημείου, και επομένως δεν υπάρχει λό-
γος να κατασκευαστεί. Έναντι αυτής η πλήρης ανακατασκευή του μεσότοιχου θα μπο-
ρούσε να εξεταστεί, αλλά χωρίς άλλο αίτιο πλήν της ίδιας της ανακατασκευής του. Θε-
ωρώ ότι μια τέτοια προσέγγιση βρίσκεται εκτός του πλαισίου επεμβάσεων της ΕΣΜΑ 
και της γενικότερης θεωρίας των αναστηλωτικών πεπραγμένων.

ΕΡωΤΗΜΑ 3ο 
Το ερώτημα αυτό σαφώς διέθετε διαφορετική δυναμική τη δεκαετία του ’50, οπότε η 
ζωφόρος του Οπισθονάου σωζόταν κατά χώραν και η απαίτηση για προστασία αυτής 
ήταν πιο κρίσιμη, και ήταν ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε και η κατασκευή 
αυτών των αρχιτεκτονικών μελών. Σήμερα δεν υπάρχει επί του μνημείου  ο γλυπτός 
διάκοσμος, αλλά το θέμα της γενικότερης προστασίας από τα όμβρια παραμένει επιτα-
κτικό και για τα λοιπά αρχιτεκτονικά μέλη, αν και η απαίτηση αυτή συχνά παραγνω-
ρίζεται. 
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Η λύση Β συμβάλλει στην προστασία των υφιστάμενων μελών, ακόμη και παρά το 
γεγονός ότι τα αυθεντικά γλυπτά της ζωφόρου προστατεύονται στο μουσείο. Η πλήρης 
τοποθέτηση των δοκών και των φατνωμάτων επαναφέρει στο συγκεκριμένο τμήμα το 
μικροκλίμα, και ταυτόχρονα αποδίδει μια διδακτικότερη μορφή στο μνημείο. Σε αυτά 
τα σημεία θεωρώ ότι υπερτερεί σημαντικά και ως εκ τούτου την κρίνω ως προσφορό-
τερη προς υλοποίηση.

Η λύση Α, αν και εντάσσει το μεγαλύτερο τμήμα του σωζόμενου αρχαίου υλικού, 
δίνει την εντύπωση περισσότερο ημιτελούς κατασκευής παρά ερειπιώδους μορφής και 
επομένως προκαλεί αισθητικά κενά στη δομή.

Τα θέματα της αντισεισμικής ικανότητας και στατικής επάρκειας είναι δύσκολο 
να απαντηθούν χωρίς περαιτέρω διερευνήσεις, καθώς επηρεάζονται: α) τα ήδη απο-
κατεστημένα μέλη του Οπισθονάου β) ορισμένα από τα υπό αποκατάσταση μέλη των 
γωνιών της Δυτικής κιονοστοιχίας γ) τα αποκατεστημένα από τα προηγούμενα ανα-
στηλωτικά προγράμματα με σιδηρούς οπλισμούς μέλη του κεντρικού τμήματος της 
Δυτικής κιονοστοιχίας. Λόγοι ασφάλειας ή σεισμικής επάρκειας είναι οι μόνοι που θα 
μπορούσαν να ανατρέψουν την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης. 

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Προστασία μνημείων 
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις που ετέθησαν, σχετικά με τα μελλοντικά αναστηλωτι-
κά προγράμματα στον Παρθενώνα, κατά την 6η Διεθνή Συνάντηση για την Απο-
κατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης

Έχοντας την δυνατότητα να συμμετέχω στις συζητήσεις που αφορούν στα ανα-
στηλωτικά προγράμματα για τα μνημεία της Ακρόπολης και να εκφράζω τις απόψεις 
μου από τη θέση της Διευθύντριας, φαίνεται παράδοξο να απαντώ  στις  ερωτήσεις που 
ετέθησαν κατά την 6η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των μνημείων της 
Ακρόπολης.  Θεώρησα όμως υποχρέωσή μου να το κάνω, σεβόμενη τις απόψεις όλων 
όσων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, κυρίως όμως των 19 συναδέλφων, μηχανικών 
και αρχαιολόγων της ΥΣΜΑ, οι οποίοι διατύπωσαν γλαφυρά τις απόψεις τους, υποστη-
ρίζοντας μία από τις εναλλακτικές προτάσεις και συμβάλλοντας στον προβληματισμό 
που αφορά στις μελλοντικές επεμβάσεις στο σημαντικότερο μνημείο του βράχου της 
Ακρόπολης.

1. Πρόγραμμα 4 - Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος. Υποπρόγραμ-
μα 4 - Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος

Το ερώτημα σχετίζεται με τη μελέτη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα που 
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εκπονήσαμε με τις συναδέλφους Β. Μανιδάκη και Α. Βρούβα το 2008. Η μελέτη έχει 
εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ως προς τον γενικό προγραμματι-
σμό και τα υποπρογράμματα 1 και 2. Στη μελέτη προβλέπεται και η πλήρης συμπλή-
ρωση των δύο ελλειπόντων ορθοστατών του τυμπάνου. Οι τελικές αποφάσεις ωστόσο 
θα ληφθούν στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής των υπόλοιπων υποπρογραμμάτων 
και υπό αυτήν την έννοια ζητείται η γνώμη των συνέδρων. 

Η άποψή μου σχετικά με τον βαθμό συμπλήρωσης των ορθοστατών του τυμπά-
νου παραμένει η ίδια, όπως είχε διατυπωθεί και στη μελέτη, δηλαδή τάσσομαι υπέρ 
της λύσης Γ. Η επανένταξη στο μνημείο αρχαίων θραυσμάτων αναβαθμίζει το ίδιο το 
μνημείο και αναδεικνύει τα επιμέρους ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, πόσο μάλλον τα 
θραύσματα. Η αποκατάσταση του 6ου από βορρά ορθοστάτη με τη συναρμογή των δύο 
σωζόμενων θραυσμάτων και τη συμπλήρωσή τους με νέο μάρμαρο αποτελεί μια πρα-
κτική απολύτως σύμφωνη με το πλαίσιο των επεμβάσεων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ. 
Θεωρώ ότι η συμπλήρωση, πλήρως τεκμηριωμένη, υπερέχει έναντι της διατήρησης της 
ερειπιώδους εικόνας του μνημείου τόσο ως προς την μοναδικότητα του συγκεκριμένου 
αρχιτεκτονικού μέλους όσο και ως προς το σχετικά περιορισμένο ποσοστό του νέου 
υλικού που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του. Η περίπτωση του 7ου ορθοστάτη δια-
φέρει από εκείνη του 6ου,  δεδομένου ότι θα αποτελέσει ένα εξ ολοκλήρου νέο μέλος. 
Οι διαστάσεις όμως του κενού που θα παραμείνει στο τύμπανο, στην περίπτωση που 
δεν τοποθετηθεί  ο ορθοστάτης, απαιτούν κατά την άποψή μου τη συμπλήρωσή του. Η 
συμπλήρωση, εκτός από την αποκατάσταση της γεωμετρίας του τυμπάνου, αναμένεται 
ότι θα βελτιώσει και δομοστατικά την κατασκευή. Επιπλέον, αν και δεν έχει ακόμη 
διερευνηθεί η ακριβής διάταξη των συνδετήριων στοιχείων για την εξασφάλιση των 
αρχιτεκτονικών μελών, είναι βέβαιον ότι αυτά θα επιβαρύνουν περισσότερο την υφι-
στάμενη αρχαία κατασκευή στην περίπτωση της τοποθέτησης του ενός μόνον από τους 
δύο ορθοστάτες. 

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού

Στο ερώτημα αυτό «εύκολα» θα απαντήσω ότι τάσσομαι υπέρ της λύσης Β τόσο 
για τον βόρειο τοίχο όσο και για τον εγκάρσιο. Η ευκολία της απάντησης  οφείλεται 
στο γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι προτεινόμενες συμπληρώσεις είναι περι-
ορισμένες έναντι αυτών που προτείνονται από τις λύσεις Α. Κατά συνέπεια, οι λύσεις 
Β επιτρέπουν να παραμείνει περισσότερο αυθεντικό υλικό ορατό, διατηρώντας τα ίχνη 
των αρχαίων πυρκαγιών, κυρίως όμως να αποφευχθεί η εντύπωση μιας εξ ολοκλήρου 
νέας κατασκευής στο εσωτερικό του μνημείου, πρακτική που δεν έχει εφαρμοστεί στο 
παρελθόν. 

Όσο όμως εύκολη είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα τόσο δύσκολη 
είναι η επίλυση του προβλήματος. Το ζήτημα της αισθητικής αποκατάστασης επιφα-
νειών των μνημείων που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά γενικώς παρουσιάζει 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Η αντίθεση  μεταξύ των φθαρμένων και απομειωμένου πάχους 
αρχαίων λίθων έναντι των νέων συμπληρώσεων, που αποκαθιστούν τα μέλη στις αρ-
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χικές τους διαστάσεις, απαιτεί μία ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση που υπερβαίνει 
κανόνες ποσοτικών ορίων. Στην Ακρόπολη υπάρχει το προηγούμενο της αποκατά-
στασης των τοίχων του Ερεχθείου, επιτυχές κατά γενική ομολογία. Στον Παρθενώνα 
ωστόσο το πρόβλημα εμφανίζεται πιο σύνθετο. Η δομή των μακρών τοίχων με διπλή 
δρομική στρώση στους άρτιου αριθμού δόμους κατέστησε τις εσωτερικές δρομικές 
στρώσεις ευπαθείς στη φωτιά. Με αποτέλεσμα, το ποσοστό απώλειας υλικού στις θέ-
σεις αυτές να είναι εξαιρετικά υψηλό και οι συμπληρώσεις για τη στατική επάρκεια 
της κατασκευής απολύτως αναγκαίες. Επομένως, στην περίπτωση των πλαγίων τοίχων 
του Παρθενώνα αναζητείται η λύση εκείνη με την οποία θα επιτευχθεί η επανατοπο-
θέτηση στο μνημείο του μέγιστου αριθμού των ταυτισμένων αρχαίων λιθοπλίνθων, με 
τις λιγότερες κατά το δυνατόν συμπληρώσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
στατική και αντισεισμική επάρκεια της κατασκευής. Δεδομένου ότι από αρχαιολογικής 
απόψεως έχει ταυτιστεί η θέση ικανού αριθμού αρχιτεκτονικών μελών, αυτό που αντι-
μετωπίζουμε πλέον είναι  η στατική διερεύνηση των εναλλακτικών σεναρίων για την 
αποκατάσταση των τοίχων, προκειμένου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις 
και να ληφθούν αποφάσεις. Η υλοποίηση των λύσεων θα αποτελέσει ένα άλλο μεγάλο  
κεφάλαιο του έργου της Υπηρεσίας, καθώς η έκταση των προς αναστήλωση περιοχών 
των τοίχων είναι μεγάλη και ο απαιτούμενος χρόνος προδιαγράφεται μακρύς.

3. Πρόγραμμα 11 - Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθε-
νώνα

Η αποκατάσταση της στρώσης των δοκών της οροφής του δυτικού πτερού θε-
ωρώ ότι πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τις σωζόμενες αρχαίες δοκούς και μετα-
δόκιες πλάκες, όλες τις αναγκαίες συμπληρώσεις, προκειμένου η εσχάρα της οροφής 
να αποκτήσει την πλήρη αρχική της μορφή. Εκτός από τη διάσωση και ανάδειξη του 
ταυτισμένου αρχαίου δομικού υλικού, το «κλειστό» σχήμα της εσχάρας εξασφαλίζει 
ευνοϊκότερη απόκριση της κατασκευής σε περιπτώσεις σεισμικών δράσεων, που είναι 
ζητούμενο ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις δομικών στοιχείων που γεφυρώνουν ελεύθερα 
ανοίγματα. Σημαντικός παράγοντας υπέρ της συμπλήρωσης των δοκών είναι και το 
γεγονός ότι οι νέες δοκοί έχουν ήδη κατασκευαστεί, διαθέτοντας επιπλέον την πάτινα 
του χρόνου.  

Αντίθετα με τις δοκούς, θα έβλεπα με περίσκεψη την τοποθέτηση των φατνω-
ματικών πλακών της οροφής. Θεωρώ ότι η εσχάρα εξασφαλίζει τη ζητούμενη δια-
φραγματική λειτουργία, ενώ τα φατνώματα, χωρίς να την ενισχύσουν σημαντικά, θα 
επιβαρύνουν με πρόσθετα φορτία την περιοχή. Επιπλέον, θεωρώ κρίσιμο το γεγονός 
ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατασκευάστηκαν οι φατνωματικές πλάκες, η προ-
στασία δηλαδή της ζωφόρου. Εναλλακτικά ίσως και για διδακτικούς λόγους  θα συμ-
φωνούσα με την τοποθέτηση τριών φατνωμάτων σε ένα από τα διάχωρα της οροφής, 
στη νότια μάλλον πλευρά, όπου η υποκείμενη κατασκευή, λόγω της προσθήκης του 
μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, εμφανίζεται ενισχυμένη έναντι των υπόλοιπων κιόνων 
της δυτικής προστάσεως. 
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Κατά συνέπεια, σχετικά με το πρόγραμμα αυτό τάσσομαι υπέρ της λύσης  Α.
Με την ευκαιρία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο θα ήθελα να καταθέσω την 

άποψη που διατύπωσα και στη συζήτηση σχετικά με τον προγραμματισμό των μελλο-
ντικών έργων στην Ακρόπολη. Ασφαλώς η αθηναϊκή Ακρόπολη θα πρέπει να είναι το 
κατεξοχήν έργο με ένα σαφώς διατυπωμένο master plan, όπως σωστά παρατήρησε ο 
κ. Κουφόπουλος. Γεγονός όμως είναι ότι οι επεμβάσεις στο μέλλον θα επικεντρωθούν 
στον Παρθενώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία ερωτήματα που τέθηκαν στη 
Συνάντηση αφορούσαν σε αναστηλωτικά προγράμματα σε αυτόν. Στο χρονικό διά-
στημα από τη συγκρότηση της ΕΣΜΑ έως σήμερα έχει υλοποιηθεί σημαντικό έργο 
στο μνημείο και έχουν αντιμετωπιστεί οι πλέον κρίσιμες περιοχές. Ωστόσο απομένει 
αρκετή ακόμη δουλειά, κυρίως εάν αναλογιστούμε τους πλάγιους τοίχους του σηκού 
και εκεί πρέπει να εστιάσουμε το έργο μας. Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομικά κα-
τάσταση που διανύουμε, θεωρώ αναγκαίο έναν προγραμματισμό που δεν θα αφήνει 
«ανοικτά μέτωπα» ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές του μνημείου. Η ευθύνη γι’ 
αυτό βαρύνει αποκλειστικά εμάς.

 

Μαρία Ιωαννίδου 
Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ 
Επίτιμη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ 

10/2/2014

Απαντήσεις και σχόλια μετά την 6η Διεθνή Συνάντηση 
για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης 

Με το παρόν σημείωμα επιθυμώ να συνεισφέρω, με τις απαντήσεις μου στα ερω-
τήματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, Ομ. καθ. Χ. Μπούρα, στην διαμόρ-
φωση των οριστικών αποφάσεων της Επιτροπής για τα αναστηλωτικά προγράμματα 
του Παρθενώνα που πρόκειται να υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια.

 
Ερώτημα 1ο: Πρόγραμμα 4 – Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος, 
Υποπρόγραμμα 4 - Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος 

Σχετικά με την αποκατάσταση των κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου αετώ-
ματος θεωρώ ότι η λύση Γ είναι η πλέον ορθή. Και αυτό γιατί η ανατοποθέτηση  στον 
ορθοστάτη με αρ. 6 του ταυτισθέντος από τον Μ. Κορρέ αρχαίου θραύσματος εξασφα-
λίζει με τον καλύτερο τρόπο τη διάσωσή του, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΜΑ. Η ανα-
τοποθέτηση αυτή οδηγεί κατά μοναδικό τρόπο στην συμπλήρωση του ορθοστάτη με 
νέο μάρμαρο στις αρχικές του διαστάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η στατική 
επάρκεια αλλά και η αισθητική πληρότητα του μέλους.

Η αναπλήρωση με νέο μάρμαρο του ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7 θα αποκατα-
στήσει την γεωμετρία και την αρτιότητα της μορφής του τυμπάνου, διαφορετική μεν 
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από την αποτυπωμένη στη μνήμη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας κατά τα τε-
λευταία 200 χρόνια, πλήρως όμως τεκμηριωμένης από επιστημονικής πλευράς και σε 
απόλυτη συνάφεια με τις αρχές και πρακτικές της ΕΣΜΑ. Η απόκρυψη των λίθων του 
αντιθηματικού τοίχου, ενός τμήματος του μνημείου προορισμένου να είναι αφανές από 
το εξωτερικό του, θα συντελέσει στην αισθητική αναβάθμισή της δυτικής όψης. Θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί επίσης ότι, η αποκατάσταση του ορθοστάτη 7 σε συνδυασμό με 
την ανακατασκευή της πέμπτης στρώσης του αντιθηματικού τοίχου και την αποκατά-
σταση των συνδέσεών της με το τύμπανο θα συνεισφέρει στη βελτίωση της σεισμικής 
συμπεριφοράς της περιοχής.  

Ερώτημα 2ο: Προγράμματα 7 & 8 - Αναστήλωση των πλαγίων τοίχων του σηκού.
Αναμφίβολα, η ένταξη στον Παρθενώνα του αρχιτεκτονικών μελών του, στις αρ-

χικές τους θέσεις που προέκυψαν μετά από τις εξαντλητικές διερευνήσεις των μελετη-
τών κατά τα τελευταία χρόνια, μετά την αποκατάσταση και συντήρησή τους, είναι μια 
επέμβαση που θα συμβάλει στην διάσωση τους, στην επαύξηση της αυθεντικότητάς 
του μνημείου, και είναι σε πλήρη συνάφεια με τις αρχές που ακολουθούνται από την 
ΕΣΜΑ  από την έναρξη των έργων αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης.

Σχετικά με τον τρόπο αναπλήρωσης του ελλείποντος υλικού της εσωτερικής πα-
ρειάς των τοίχων μεταξύ των δύο εναλλακτικών λύσεων θεωρώ ότι η λύση Β είναι η 
ορθότερη. Η λύση αυτή έχει σαφή πλεονεκτήματα: επιτρέπει την ένταξη του συνόλου 
του αρχαίου υλικού που έχει αναγνωρισθεί, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τον ερειπι-
ώδη χαρακτήρα του μνημείου, ενώ μειώνει στο ελάχιστο απαιτούμενο για τη στατική 
και αντισεισμική επάρκεια, ποσοστό του νέου μαρμάρου. Ταυτόχρονα, η εικόνα από το 
εσωτερικό του μνημείου θα επιτρέπει την διατήρηση και αναγνώριση σε ικανοποιητικό 
βαθμό των τεκμηρίων των ιστορικών περιπετειών του τοίχου.  

Ανάλογη μεθοδολογία εφαρμόσθηκε κατά την αναστήλωση από την ΕΣΜΑ των 
τοίχων του σηκού του Ερεχθείου. Η ανατοποθέτηση, των αρχαίων λίθων στις αρχικές 
τους θέσεις στο νότιο και βόρειο τοίχο του μνημείου, συνοδεύτηκε με την αναστήλωση 
λίθων από νέο μάρμαρο (για την κάλυψη των κενών  που προέκυψαν από την μετάθεση 
των λίθων και την συμπλήρωση, για στατικούς λόγους, των 21 αντιθημάτων της πίσω 
όψης των ορθοστατών του  νότιου τοίχου), αλλά  και από εκτεταμένες συμπληρώσεις 
(στους υποκείμενους λίθους των αντιθημάτων του νότιου τοίχου καθώς και των γω-
νιών των λίθων που είχαν καταστραφεί κατά  την αφαίρεση των σιδερένιων συνδέσμων 
και στους δύο τοίχους). Σήμερα, 27 χρόνια μετά την αναστήλωση εκείνη, οι φόβοι για 
τις έντονες αντιθέσεις μεταξύ των αρχαίων καμένων επιφανειών και των νέων ξεπερά-
στηκαν: οι νέες συμπληρώσεις έχουν ενταχθεί αισθητικά στον τοίχο ενώ αποδίδεται 
ταυτόχρονα το τεκμήριο της καταστροφής του μαζί με το τεκμήριο της ιστορικής πια 
επέμβασης της ΕΣΜΑ.

Τέλος, θα ήθελα, να τονίσω μία ακόμα παράμετρο, καρπό της πολύχρονης εμπει-
ρίας μου στην εκτέλεση των αναστηλωτικών επεμβάσεων της Ακρόπολης: την  παρά-
μετρο του εφικτού, που στις δύσκολες εποχές που ζούμε έχει ιδιαίτερη σημασία. Η 
αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού του Παρθενώνα αποτελεί μια τεράστια 
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επέμβαση. Ο χρόνος αποκατάστασης ενός λίθου στην περίπτωση που συμπληρώνεται 
με νέο μάρμαρο είναι πολύ μεγαλύτερος αυτού που απαιτείται για την κατασκευή ενός 
λίθου από νέο μάρμαρο. Η πλήρης συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του βόρειου 
τοίχου απαιτεί εκτός από την κατασκευή μελών από νέο μάρμαρο,  την συμπλήρωση 
πολύ μεγαλύτερου αριθμού λίθων, σε σχέση με την μερική. Αυτό οδηγεί σε συγκριτι-
κά πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αναπαραγωγή τους 
στην περίπτωση της Α λύσης, ακόμα και με τη πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Ανάλογα 
μεγαλύτερο θα είναι και το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί. Από την άποψη αυτή 
η λύση Β είναι σαφώς προτιμότερη.

Σχετικά με την τμηματική ανακατασκευή τμήματος του εγκάρσιου τοίχου θεωρώ 
ότι η λύση Β είναι πλεονεκτικότερη και από κάθε άποψη: παρέχει στον βόρειο τοίχο 
την απαιτούμενη επάρκεια για τις σεισμικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει 
την διδακτικότητα του τμήματος αυτού του μνημείου.

Ερώτημα 3ο: Πρόγραμμα 11-Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού 
Σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού του Παρ-

θενώνα είναι κατά την άποψή μου ορθότερη η λύση Β με την προϋπόθεση της εξασφά-
λισης της πάκτωσης των αρχαίων θράνων στο διάζωμα αλλά και της στερέωσης των 
κιόνων του οπισθονάου ώστε να αναλάβουν τα πρόσθετα  εφελκυστικά φορτία, θέμα 
που επισημαίνεται και στην μελέτη του Κ. Ζάμπα1. Η αποκατάσταση αυτή, πέρα από 
την αποκατάσταση της μορφής και την αναβάθμιση της διδακτικής αξίας του τμήματος 
αυτού του μνημείου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την συμπεριφορά της περιοχής σε σει-
σμικά φορτία, καθώς αποκαθιστά εν μέρει την διαφραγματική λειτουργία του στερεού 
δίσκου της οροφής. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί επίσης η προστασία του δυτικού 
τμήματος του μνημείου από τα όμβρια ύδατα. Η λύση Α θα πρέπει να εξετασθεί μόνον 
στην περίπτωση που η στατική  διερεύνηση  αποδείξει ότι δεν είναι εφικτή η εφαρμογή 
της λύσης Β. 

Θα έθελα επιπλέον να σχολιάσω το θέμα της  σύνταξης ενός master plan για τις 
αναστηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης, που τέθηκε από τον καθ. Π. 
Κουφόπουλο κατά τη συζήτηση της 6ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης.

Ο προγραμματισμός των επεμβάσεων των μνημείων της Ακρόπολης αποτελούσε, 
από την έναρξή τους το 1975, αντικείμενο εκτεταμένου προβληματισμού της ΕΣΜΑ. 
Οι προτεραιότητες υπαγορεύονταν από τα δομικά προβλήματα των μνημείων, αλλά και 
από τις δυνατότητες της Πολιτείας να υποστηρίξει τις επεμβάσεις. Βασική επιδίωξη της 
ΕΣΜΑ ήταν και παραμένει, παράλληλα με την εκτέλεση των επεμβάσεων, η σύνταξη 
μελετών από το επιστημονικό προσωπικό των έργων για τα μελλοντικά προγράμμα-
τα, ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο η κτηθείσα θεωρητική και πρακτική 
γνώση και εμπειρία. Στόχος είναι  οι μελέτες να είναι  εγκεκριμένες και έτοιμες να 
εφαρμοσθούν με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων σε εξέλιξη.  

1 Κ. Ζάμπα, Μελέτη Δομικής Αποκαταστάσεως του Οπισθονάου στο Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθε-
νώνος Τόμος 3β σελ. 29.
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Η τήρηση των αρχικών προτεραιοτήτων και χρονικών εκτιμήσεων της ΕΣΜΑ ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως εξ αιτίας των προβλημάτων που αποκαλύπτονταν μετά 
τις αποσυναρμολογήσεις που αρκετές φορές επέβαλαν την επέκταση των επεμβάσεων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι το έργο που παρήχθη κατά τα τελευταία χρό-
νια στην Ακρόπολη είναι τεράστιο, με σωστικές αλλά και επεμβάσεις αποκατάστασης 
και ανάδειξης των μνημείων με την αναστήλωση αρχιτεκτονικών μελών των οποίων 
αναγνωρίσθηκε η αρχική θέση και την διόρθωση των εσφαλμένων τοποθετήσεων κατά 
την προηγούμενη αναστήλωση. 

Σημαντική εργασία προς την κατεύθυνση ενός συνολικού προγραμματισμού των 
απομενουσών μελετών και επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης, αποτελεί το τεύ-
χος «Απολογισμός εργασιών 1975-2004, εργασίες σε εξέλιξη και χρονικές εκτιμή-
σεις ολοκλήρωσης των έργων» 2 που συντάχθηκε από την γράφουσα τον Φεβρουάριο 
του 2005, την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης του προγράμματος που χρηματοδο-
τήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ. Στο τεύχος, περιλαμβάνονται χρονικές εκτιμήσεις για όλα τα 
τρέχοντα τότε και μελλοντικά προγράμματα στα μνημεία και τα τείχη της Ακρόπολης, 
τόσο αυτά που είχαν ολοκληρωμένες μελέτες, όσο και αυτά για τα οποία έπρεπε να 
εκπονηθούν νέες,  καθώς και πίνακες με τις απαιτούμενες δαπάνες για κάθε έργο, δυ-
στυχώς αρκετά μακριά από τα σημερινά χρονικά και οικονομικά δεδομένα. Πιστεύω 
όμως, ότι η αξία τους είναι σημαντική καθώς επιτρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες συ-
γκρίσεις και επαναπροσδιορισμός τους με βάση τα διαμορφωμένα σήμερα στοιχεία.  
Μια συνολική εκτίμηση του προγραμματισμού του έργου στερέωσης των τειχών της 
Ακρόπολης, απορροής και διευθέτησης των ομβρίων του βράχου της Ακρόπολης  και 
του εναπομείναντος έργου για τη στερέωση των βραχωδών πρανών  της Ακρόπολης,  
συντάχθηκε πρόσφατα από την γράφουσα με το «Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων των τειχών και του βράχου της Ακρόπολης»3 που περιλαμβάνει την  
καταγραφή των απαιτούμενων μελετών και εργασιών. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές πάντως, ότι όλος ο προγραμματισμός των υπολειπό-
μενων έργων εντάσσεται στην ισχύουσα διαδικασία εκτέλεσης των έργων της; Ακρό-
πολης, δι’ αυτεπιστασίας, με το εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό της ΥΣΜΑ, υπό την διεπιστημονική εποπτεία της ΕΣΜΑ, την μόνη ενδει-
κνυόμενη διαδικασία, προκειμένου για επεμβάσεις σε μνημεία οικουμενικής σημασίας, 
μοναδικής ποιότητας και ιδιαίτερης ευαισθησίας, όπως αυτά της Αθηναϊκής Ακρόπο-
λης. 

2 Μ. Ιωαννίδου, Απολογισμός εργασιών 1975 – 2004, εργασίες σε εξέλιξη και χρονικές εκτιμήσεις ολοκλή-
ρωσης των έργων, Φεβρουάριος 2005,  Αρχείο ΥΣΜΑ/ΕΣΜΑ
3 Μ. Ιωαννίδου, Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων των τειχών και του βράχου της Ακρόπολης, 
29 Ιανουαρίου  2014 Αρχείο ΥΣΜΑ/ΕΣΜΑ
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Ειρήνη Καϊμάρα
Ασημίνα Λεοντή
Σύλια Παράσχου
Κορνηλία Χατζηασλάνη
Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης – ΥΣΜΑ
education.ysma@culture.gr

Απάντηση στο Ερωτηματολόγιο της ΥΣΜΑ για την 6η Διεθνή Συνάντηση για την 
Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης.

Οι παρακάτω απαντήσεις του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ 
στις ερωτήσεις που ετέθησαν κατά  την 6η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση 
των Μνημείων της Ακρόπολης, στηρίζονται  φυσικά στη στατική ευστάθεια και στην 
αντισεισμική ικανότητα του Παρθενώνα.

Ερώτημα 1  
Προτείνουμε τη λύση Γ για τους παρακάτω λόγους:

Πιστεύουμε  ότι η εύρεση του θραύσματος, μας προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία 
για τη συμπλήρωση ολόκληρου του ορθοστάτη που  αναβαθμίζει αισθητικά το αέτωμα 
και τη δυτική πλευρά του ναού.

Το τριγωνικό περίγραμμα του αετώματος, ολοκληρώνει το περίγραμμα του ναού. 
Ο Παρθενώνας είναι ένας οκτάστυλος δωρικός ναός και το αέτωμα έχει πολύ ειδικές 
αναλογίες που η τοποθέτηση του ορθοστάτη αναδεικνύει ενώ η έλλειψή του τουλάχι-
στον αδικεί. 

Πιστεύουμε ότι αρχαίοι που έκτισαν το ναό δεν θα ήθελαν να φαίνεται το πίσω μέ-
ρος δηλ. η κατασκευή, η υποδομή του τυμπάνου αλλά αυτό που είχαν σχεδιάσει για να 
φαίνεται: όχι οι τέσσερις στρώσεις με το τεθλασμένο τελείωμα  αλλά ο ορθοστάτης.

Η  ερειπιώδης μορφή του ναού είναι εμφανής και σαφής στη δυτική πλευρά του 
ναού, το τεθλασμένο του αετώματος κάνει πολύ πιο ανήσυχη την όψη του ναού, δεν 
την κάνει πιο ερειπιώδη την κάνει πιο άσχημη. 

Η αποτυπωμένη στη μνήμη της διεθνούς κοινότητας ερειπιώδης μορφή το 1801 
είχε τον ορθοστάτη (σχέδιο Gell). Δημιουργείται  το 1802 (σχ. Lusieri) οπότε τον 
χάνει , δηλ. μόνον 215 από τα 2450 χρόνια. Η πείρα μας μάς κάνει να πιστεύουμε ότι 
εκτός από τους πολύ ειδικούς πολύ λίγοι προσέχουν το αέτωμα και αυτοί  μάλλον  λένε 
«κρίμα που δεν σώθηκε».

Ερώτημα 2
Πιστεύουμε ότι οι φωλεές στον τοίχο του σηκού του Παρθενώνα δημιουργούν υποδο-
χές για ακαθαρσίες, σκόνη, φυτά κ.α. που χρειάζονται καθαρισμούς από τους συντηρη-
τές σε τακτικές χρονικές περιόδους, διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ύψους 
και της θέσης των φωλεών.

Η εσωτερικές παρειές (του νότιου) τοίχου του Ερεχθείου όπου η συνεχής ακα-
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νονιστία αποδίδει την καμένη επιφάνεια του τοίχου ίσως είναι μία καλύτερη λύση. 
Εάν αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν τότε πιστεύουμε ότι η λύση Α είναι προτιμητέα. 
Μεγάλο θέμα στην πρόταση αυτή αποτελεί το κόστος της  σε συνάρτηση με την οικο-
νομική κρίση.

 
Εγκάρσιος τοίχος
Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο διδακτικό κέρδος από την τμηματική ανακατασκευή 
του εγκαρσίου τοίχου  του μνημείου, ως «όρου» που χώριζε το ναό στα δύο διαμερί-
σματα του σηκού, ιδιαίτερο και όχι γνωστό σε πολλούς από το ευρύτερο κοινό, χαρα-
κτηριστικό του Παρθενώνα.

Προτείνουμε τη λύση Β (min. επέμβαση μήκους 4,20 μ.) και ομαλή βαθμιδωτή 
κλίση του εγκαρσίου τοίχου, όσο είναι βέβαια απαραίτητο για την σεισμική επάρκεια 
του τοίχου.

Ερώτημα 3
Λύση Β 

Το κέρδος από την αναστήλωση των οροφών των Προπυλαίων και οι εξαιρετικά 
θετικές κριτικές τόσο του επιστημονικού όσο και  του ευρύτερου κοινού, μας προσφέ-
ρει το προηγούμενο για  να προτείνουμε τη λύση Β, δηλ. την πλήρη αποκατάσταση της 
οροφής του δυτικού πτερού (δοκούς και φατνώματα) με την τοποθέτηση του συνόλου 
των μελών τόσο των αρχαίων όσο και των νέων που αποτελούν θαυμάσια δείγματα 
εξαιρετικής λιθοξοϊκής της δεκαετίας του 1950 και έργου του Αναστασίου Ορλάνδου 
και των θεωρητικών προσεγγίσεων εκείνης της εποχής. Και μπορεί να μην καλύπτει 
πλέον την αυθεντική ζωφόρο αλλά θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε την ανάγλυφη 
ζωφόρο με την στέγασή της αυξάνοντας τη διδακτικότητα και αναγνωσιμότητα  του 
ναού (θα είναι το μόνο τμήμα με στεγασμένο γλυπτό διάκοσμο στην Ακρόπολη) αλλά 
και την προστασία του ναού στο  τμήμα αυτό. 
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Κωνσταντίνος Καρανάσος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Διπλ. Εξειδίκευσης στην Προστασία Μνημείων 
Παν. Ρώμης “La Sapienza”
YΠ.ΠΟ.Α. – Υ.Σ.Μ.Α.
Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης των Προπυλαίων
Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα.
29 Οκτωβρίου 2013
kstnkaranassos@gmail.com

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο που έθεσε η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως στην 6η διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων 
της Ακρόπολης

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Ε.Σ.Μ.Α. για τη δυνα-
τότητα που μου δόθηκε να συμμετάσχω στην 6η Διεθνή Συνάντηση, καθώς και να 
εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με τις επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης μέσω 
αυτού του ερωτηματολογίου 

Με την ευκαιρία θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους συναδέλφους του τεχνικού γρα-
φείου του Παρθενώνα για τις πολύ σπουδαίες μελέτες που έχουν εκπονήσει, παράλληλα 
με το επίπονο έργο επίβλεψης των τρεχουσών εργασιών επέμβασης στο μνημείο.

Πριν προβώ στις απαντήσεις των θεμάτων του ερωτηματολογίου θα ήθελα να 
επισημάνω τα εξής. 

Θεωρώ απαραίτητο οι επεμβάσεις που εκτελούνται στα μνημεία της Ακρόπολης 
υπό την Ε.Σ.Μ.Α. να διατηρήσουν τον σωστικό τους χαρακτήρα. Παράλληλα, είναι 
πολύ σημαντικό οι έρευνες που έχουν ήδη γίνει, μαζί με εκείνες που εκτελούνται ή 
πρόκειται να γίνουν να μη μένουν στα χαρτιά αλλά να αξιοποιούνται με απώτερο στόχο 
τη βελτίωση της καλλιτεχνικής και παιδευτικής αξίας των μνημείων, σε συνδυασμό πά-
ντα με την καλλίτερη προστασία του αυθεντικού τους υλικού. Οι έως σήμερα επεμβά-
σεις στα μνημεία της Ακρόπολης όπως γνωρίζουμε στόχο είχαν την άρση των δομικών 
προβλημάτων που προκάλεσαν οι προηγούμενες αναστηλώσεις και κατ’ επέκταση την 
άρση των παρατοποθετήσεων των αυθεντικών τους αρχιτεκτονικών μελών. Η απο-
συναρμολόγηση ακόμα και των αναστηλωμένων τμημάτων του μνημείου δεν παύει 
να αποτελεί μια τραυματική διαδικασία για τον δομικό του ιστό. Ως εκ τούτου η οδός 
της αποσυναρμολόγησης, η οποία αναμφίβολα διευκολύνεται από τον τρόπο δομής 
της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, θα πρέπει να επιλέγεται όταν αυτή αποτελεί 
τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών δομικών προβλημάτων. Η προσθήκη του 
νέου υλικού δεν θα πρέπει να ξεπερνά το γενικώς αποδεκτό ποσοστό και αυτή να περι-
ορίζεται στα απολύτως απαραίτητα νέα συμπληρώματα προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η στήριξη αρχαίων μελών και να υπάρξει η επιθυμητή μορφική συνέχεια. Η συμπλή-
ρωση των μνημείων να γίνεται με κριτικό πνεύμα, κυρίως για στατικούς λόγους, και σε 
καμία περίπτωση με στόχο την μορφική τους πληρότητα.

Η αντικατάσταση του γλυπτού διακόσμου των μνημείων με χυτά αντίγραφα είναι 
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επιβεβλημένη από τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μολονότι είναι εις βά-
ρος της αυθεντικότητάς τους. Ωστόσο η χρήση του συγκεκριμένου υλικού θεωρώ ότι 
είναι ενδεδειγμένη, κυρίως από ηθικής πλευράς, διότι επιτρέπει στο μέλλον τη δυνα-
τότητα επιστροφής των γλυπτών στις θέσεις τους όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες 
το επιτρέψουν. 

Στις εργασίες που εκτελούνται στα μνημεία της Ακρόπολης δεν θα πρέπει να 
εγκαταλείπεται η «στρατηγική της ελάχιστης επέμβασης» σε συνδυασμό βέβαια με τη 
μέριμνα για τη ενδελεχή προστασία τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

1. Πρόγραμμα 4
Υποπρόγραμμα 4: Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πρόταση συμπλήρωσης του τυμπάνου του δυτικού 
αετώματος του Παρθενώνα γίνεται πρωτίστως με κριτήριο την αισθητική βελτίωση του 
μνημείου. Δεν αμφισβητώ τα θετικά αποτελέσματα από στατικής πλευράς που μπορεί 
να επιφέρει στην περιοχή η ως άνω επέμβαση, σε συνδυασμό και με την πρόταση απο-
κατάστασης του αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου. Θεωρώ, ωστόσο απαραίτητο να 
ειπωθεί ότι και αν παραμείνει ως έχει το τύμπανο δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα 
που να θέτει σε κίνδυνο την ευστάθειά του. Η ανατοποθέτηση του ταυτισθέντος αρχαί-
ου θραύσματος στον οσθοστάτη αρ. 6 μέσω της πλήρους συμπλήρωσής του, δεδομέ-
νου ότι η μερική αποκλείεται για στατικούς πρωτίστως λόγους, πιστεύω ότι είναι προς 
όφελος του μνημείου. Θεωρώ θετικό ότι η συγκεκριμένη επέμβαση δεν θα διαταράξει 
ιδιαίτερα την εικόνα της δυτικής πρόσοψης του Παρθενώνα έτσι όπως την έχουμε 
συνηθίσει ως σήμερα. Επιλέγω τη λύση Β2 ως καταλληλότερη για την αποκατάσταση 
του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, δεδομένου ότι είναι συναφής με τις αρχές και 
πρακτικές των αναστηλωτικών έργων της Ε.Σ.Μ.Α. στην Ακρόπολη.

2.  Πρόγραμματα 7 & 8 - Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού
Πιστεύω ότι η επανένταξη των 252 αρχαίων λίθοπλίθων στον βόρειο τοίχο του 

σηκού του Παρθενώνα θα συμβάλει όχι μόνο στη διάσωση του ίδιου του αυθεντικού 
υλικού, του μνημείου αλλά και στον προσδιορισμό του αρχικού χώρου του ναού μετά 
και την ολοκλήρωση του προγράμματος της βόρειας κιονοστοιχίας. Η αποκατάσταση 
των δύο μακρών τοίχων του σηκού στον βαθμό που αυτή είναι δυνατή, είναι επιβεβλη-
μένη και για αισθητικούς λόγους. Οι κιονοστοιχίες, βόρεια και νότια, της περίστασης 
του ναού στέκουν ως σήμερα δίχως το αρχικό «φόντο», με αλλοιωμένες επομένως τις 
αρχικές συνθήκες φωτισμού των επιφανειών των κιόνων και κατ’ επέκταση της αρχι-
κής αίσθησης του δομημένου χώρου1. 

1 Αυτός ήταν και ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ο Cesare Brandi σε άρθρο του τη 
δεκαετία του ’60 αμφισβητούσε την σκοπιμότητα της αναστήλωσης της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθε-
νώνα. Βλ. Michele Cordaro (επιμ.) Cesare Brandi. Il restauro teoria e pratica. Εditori Riuniti, Roma 1994. 
La ricostruzione del lato nord del Partenone, σ. 166-168. 
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Για την αναστήλωση του βόρειου τοίχου απαραίτητη θεωρείται η ενσωμάτωση 
σε αυτόν άλλων 109 λιθοπλίνθων από νέο μάρμαρο. Πρόκειται στην ουσία για ένα 
σημαντικό ποσοστό νέου μαρμάρου που προστίθεται στον δομικό ιστό του μνημείου, 
το οποίο όμως είναι απαραίτητο για στατικούς λόγους. Στην προκειμένη περίπτωση 
επιλέγω την λύση Β, δηλαδή εκείνης που αφήνει την εσωτερική παρειά του υπό ανα-
στήλωση τοίχου με διατήρηση όπου είναι εφικτό ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων 
λιθοπλίνθων. Πιστεύω ότι αυτή η λύση, μολονότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζή-
τημα του συνταιριάσματος των τέλεια λαξευμένων επιφανειών των νέων λιθοπλίνθων 
με εκείνες των αρχαίων λίθων που έχουν υποστεί τη φθορά της θερμικής θραύσης2, 
είναι καταλληλότερη τόσο από πλευράς βαθμού αυθεντικότητας του βόρειου τοίχου, 
όσο από πλευράς ένδειξης των τεκμηρίων φάσεων της ιστορίας του μνημείου καθώς 
και ως προς τη συνάφειά της με τις αρχές και πρακτικές των επεμβάσεων της Ε.Σ.Μ.Α. 
στην Ακρόπολη.

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση ανακατασκευής τμήματος του εγκάρσιου τοίχου ως 
αντέρεισμα του βόρειου τοίχου, επιλέγω την λύση Β. Μολονότι αναγνωρίζω τον διδα-
κτικό ρόλο των αποκαταστάσεων, κρίνω ότι μια λύση ανακατασκευής θα πρέπει να 
εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν συντρέχουν σοβαροί στατικοί λόγοι.

3. Πρόγραμμα 11
Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα

Η αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού είναι μεταξύ των υποπρογραμ-
μάτων (8ο σύμφωνα με τον προγραμματισμό) της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. 
Θεωρώ χρήσιμο να ανατοποθετηθεί τόσο το υπάρχον αυθεντικό υλικό των δοκών όσο 
και εκείνο που είχε προετοιμασθεί για τη στέγαση του δυτικού πτερού στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950. Επιλέγω επομένως τη λύση Β διότι πιστεύω ότι η πλήρης αποκα-
τάσταση της οροφής του δυτικού πτερού θα βοηθήσει αφενός τη στατική συμπεριφορά 
του κτηρίου, κυρίως την αντισεισμική του ικανότητα, οπωσδήποτε θα συνεισφέρει στα 
θέματα της αναγνωσιμότητας και διδακτικότητας του μνημείου, προπάντων όμως θα 
αξιοποιήσει ένα πολύτιμο και ιστορικά καταξιωμένο αναστηλωτικό υλικό το οποίο εί-
ναι ανώφελο να παραμένει στο έδαφος. 

Θεωρώ ότι το ζήτημα της αυθεντικότητας, όταν το νέο υλικό στην παρούσα επέμ-
βαση θα ισοδυναμεί με το 62% του υλικού της αναστήλωσης, είναι υποδεέστερο έναντι 
αφενός της προστασίας του μνημείου, που θα επιτευχθεί με την στέγαση της περιοχής 
αυτής, αφετέρου έναντι του πολύ σπουδαίου κατά τη γνώμη μου εγχειρήματος απο-
κατάστασης της αρχικής αντίληψης του χώρου του δυτικού πτερού σε συνδυασμό με 
τις αρχικές συνθήκες θέασης της δυτικής ζωφόρου. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη 
επέμβαση δεν θα αλλοιώσει την εξωτερική εικόνα του μνημείου. 

Αυτό όμως για το οποίο θα ήθελα να γίνει μια επανεξέταση είναι η προτεινόμενη 
ως μόνη αποδεκτή λύση της πακτώσεως του θράνου στο διάζωμα με εισαγωγή ράβδων 

2 Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεξετασθούν οι λύσεις ως προς το αισθητικό πρόβλημα που εφαρ-
μόσθηκαν κατά την ανασύνθεση των δύο τοίχων (βόρειου και νότιου) στην αποκατάσταση του Ερεχθείου.
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τιτανίου έναντι της αρχαίας γόμφωσης. Αυτή η λύση με βρίσκει αντίθετο διότι όπως 
επισημαίνεται και στην παρουσίαση των μελετητών, αντιβαίνει στην αρχή του σεβα-
σμού της στατικής αυτονομίας του κάθε αρχιτεκτονικού μέλους την οποία ακολουθούν 
πιστά οι επεμβάσεις που επιτελούνται στα μνημεία της Ακρόπολης υπό την Ε.Σ.Μ.Α.

 

Παντελής Κοκκινάκης
Ζωγράφος ΑΣΚΤ, Αρχιτέκτονας ΕΜΠ
Σχεδιαστής ΥΣΜΑ
Αγχιάλου 12, Ν. Ιωνία ΤΚ 14232, Αθήνα 
Ε: pkokkinakis0@vivodinet.gr

Προς  ΥΣΜΑ                 29/10/2013

Σχετικά με τα ερωτήματα:

Απάντηση στο ερώτημα 1.
Λύση Γ: Ανατοποθέτηση στον ορθοστάτη αρ.6  του ταυτισθέντος αρχαίου θραύσματος.

Ανατοποθέτηση του αρχαίου θραύσματος με μερική συμπλήρωση με νέο μάρμαρο 
του ορθοστάτη (αρ.6) και αναπλήρωση με νέο μάρμαρο του ελλείποντος ορθοστάτη 
αρ.7 του τυμπάνου του δυτικού αετώματος.

Η λύση είναι αναστρέψιμη, επειδή διασώζει το μοναδικό αυτό θραύσμα πάνω στο 
μνημείο αποκαθιστώντας την γεωμετρία του τριγώνου του τυμπάνου αρχιτεκτονικά 
και αισθητικά.

Απάντηση στο ερώτημα 2 
Βόρειος τοίχος
Λύση Α: Πλήρης συμπλήρωση της εσωτερικής πλευράς του υπό αναστήλωση τοίχου.

Μία ξεκάθαρη λύση που αποκαθιστά με τους όρους των αποκαταστάσεων αλλά 
και αισθητικούς όρους την εικόνα του τοίχου χωρίς την σύγχυση της λύσης Β, που 
εισάγει μία νέα εικόνα με πλήρη και κενά που δεν υπήρχαν ποτέ στην ιστορία του 
μνημείου.

Απάντηση στο ερώτημα 2 
Εγκάρσιος τοίχος
Λύση Β: Η περίπτωση των αποτετμημένων κατά το μήκος λιθοπλίνθων περιορίζει την 
έκταση του τοίχου-αντερείσματος και έρχεται σε αισθητική ισορροπία με την εκτεταμέ-
νη συμπλήρωση της Λύσης Α της εσωτερικής πλευράς του υπό αναστήλωση τοίχου.

Απάντηση στο ερώτημα 3
Λύση Β: Η Αποκατάσταση της οροφής με την τοποθέτηση του συνόλου των μελών 
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αρχαίων και νέων (της δεκαετίας του 1950).
Η Λύση Β είναι συμπληρωματική της λύσης Α, οπότε προκρίνω την λύση Β αν και 

το ποσοστό του νέου υλικού είναι αρκετό (62%).

ζαννὴς Κοντέας
Πολιτικὸς Μηχανικὸς ΕΜΠ
Ἀμφιτρύωνος 102-104 Ἀθῆναι
zanniskon@yahoo.com

Ἀπαντήσεις Ἐρωτηματολογίου

ζήτημα 1ο
Πρόγραμμα 4 - Ἀποκατάστασις τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος, Ὑποπρόγραμμα 
4- Ἀποκατάστασις κεντρικῶν ὀρθοστατῶν τυμπάνου ἀετώματος

Ἡ λύσις Α θὰ πρέπῃ νὰ ἀποκλεισθῇ, δεδομένου τοῦ ὅτι ἡ ἔνταξις τοῦ ταυτισμένου 
θραύσματος συνεπάγεται μικρὴ μόνο προσθήκη νέου ὑλικοῦ καὶ οὐδεμία ἄλλη ἐπι-
βάρυνσι τοῦ μνημείου, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν καὶ τοῦ ὅτι ἡ παραμονὴ τῶν ἀρχαίων 
θραυσμάτων ἐκτὸς τοῦ μνημείου ἐλλοχεύει τὸν κίνδυνο τῆς περαιτέρω φθορᾶς τους.

Ἡ λύσις Γ θὰ πρέπῃ, ἐπίσης, νὰ ἀποκλεισθῇ – τοὐλάχιστον πρὸς τὸ παρόν – δε-
δομένου τοῦ ὅτι δὲν ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἔνταξι στὸ μνημεῖο ἀρχαίου 
ὑλικοῦ, οὔτε συμβάλλει στὴν εὐστάθειά του ἔναντι σεισμικῆς ἢ ἄλλης καταπονήσεως, 
οὖσα ἀμιγὴς προσθήκη νέου ὑλικοῦ. Ἂς ληφθῇ, ἐπίσης, ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὰ κριτήρια ποὺ 
συναινοῦν στὴν ὑλοποίησι τῆς λύσεως Γ εἶναι κυρίως ἡ αὔξησις τῆς διδακτικότητος 
τοῦ μνημείου καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ πληρότητα τοῦ τυμπάνου. Τόσο, ὅμως, ἡ αὐθεντικὴ 
μορφή – ὅσο καὶ ἡ δομή – τοῦ μνημείου εἶναι ἀπολύτως σαφεῖς ἀκόμα καὶ χωρὶς τὴν 
προσθήκη τοῦ ἑβδόμου ὀρθοστάτου, ὁπότε ἡ αὔξησις τῆς διδακτικότητος εἶναι μικρή, 
ἐνῶ ἡ πλήρης ἀποκατάστασις τοῦ τυμπάνου θὰ σημάνῃ τὴν αἰσθητικὴ ὑποβάθμισι τοῦ 
συνόλου, καθὼς θὰ καταστήσῃ τὸ τύμπανο δεσπόζον ἔναντι τῶν ἄλλων μερῶν, πράγμα 
τελείως ξένο τόσο πρὸς τῆν τρέχουσα μορφὴ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, ὅσο καὶ ὡς πρὸς 
τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ μνημείου. Μία πλήρης ἀποκατάστασις τοῦ τυμπάνου θὰ ἦταν 
αἰσθητικῶς ἀποδεκτὴ στὴν περίπτωσι ποὺ εὐρίσκετο σὲ ἁρμονία μὲ τὸν βαθμὸ τῆς 
κατὰ χώραν διασώσεως – ἢ ἀποκαταστάσεως – τῶν γειτονικῶν ἀρχιτεκτονικῶν μερῶν 
καὶ ἐν προκειμένῳ τοῦ καταετίου γείσου. Κατὰ συνέπειαν, ἡ ὑλοποίησις τῆς λύσεως Γ 
θὰ μποροῦσε νὰ ἐπανεξετασθῇ στὸ μέλλον, ταυτοχρόνως μὲ τὴν προσθήκη κάποιων 
λίθων τοῦ καταετίου γείσου ἀπὸ νέο ὑλικό, ἐὰν αὐτὸ κριθῇ δέον.

Ἡ λύσις ἡ ὁποία θὰ πρέπῃ νὰ προκριθῇ εἶναι ἡ Β, εἴτε μὲ μερική, εἴτε μὲ πλήρη 
ἀποκατάστασι τοῦ ἕκτου ὀρθοστάτου. Πλησιέστερη πρὸς τὴν τρέχουσα πρακτικὴ εἶναι 
ἡ ἀποκατάστασις τοῦ μέλους στὶς ἀρχικές του διαστάσεις (Β2), ἐνῶ ὡς λύσις ἀποτελεῖ 
ἀπὸ ἀναστηλωτικῆς ἀπόψεως τὴν πλέον «εἰλικρινὴ» καὶ συνάμα τὴν πλέον ἰσορροπη-
μένη ἀισθητικῶς.
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ζήτημα 2ο
Προγράμματα 7 & 8 – Ἀναστήλωσις τῶν πλαγίων τοίχων τοῦ σηκοῦ
Βόρειος τοῖχος
Ἀναμφίβολα, ἡ λύσις Α ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν πλήρη συμπλήρωσι τῆς ἐσωτερικῆς 
πλευρᾶς τοῦ ὑπὸ ἀναστήλωσιν τοίχου, μειονεκτεῖ ὡς πρὸς τὴν Β, σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴν 
προσθήκη μεγαλυτέρας ποσότητος νέου ὑλικοῦ. Ὅπως, ὅμως, εἶναι φανερό, ἡ ποσό-
τητα τοῦ αὐθεντικοῦ ὑλικοῦ εἶναι ταυτόσημη καὶ γιὰ τὶς δύο λύσεις, ἐνῶ στὴν Α μει-
ώνεται μόνον ὡς ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ λύσις Α ἀφ’ ἑνὸς δὲν 
προσκρούει σὲ βασικὲς ἀναστηλωτικὲς ἀρχές, ἀφ’ ἑτέρου ἡ προσθήκη τμήματος τοῦ 
νέου ὑλικοῦ θὰ εἶναι ἀναστρέψιμη σὲ ὁποιονδήποτε χρόνο μὲ καταστροφὴ διακεκρι-
μένων λιθοπλίνθων χωρὶς τὴν ἀποσυναρμολόγησι τοῦ συνόλου, ἐὰν κάτι τέτοιο κριθῇ 
ἀπαραίτητο. 

Στὸ ζήτημα τῆς ἀναγνωσιμότητος τῶν ἱστορικῶν πυρκαϊῶν ὡς τεκμήριο φάσεων 
τοῦ μνημείου ἐπισημαίνεται ὅτι μὲ τὴν λύσι Α τὰ ἴχνη τῆς φθορᾶς ἐπὶ τῶν λίθων, ἁπλῶς 
καλύπτονται μὲ τὴν προσθήκη νέου ὑλικοῦ καὶ ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ δὲν ἀλλοιοῦνται ἢ 
ἐξαλείφονται, ὁπότε δὲν τίθεται θέμα ἀπωλείας τοῦ ἀρχαιολογικοῦ τεκμηρίου. Ἐπιση-
μαίνεται, ἐπίσης, ὅτι ἡ ἐπίδρασις τῶν ἱστορικῶν πυρκαϊῶν καθίσταται οὔτως ἢ ἄλλως 
σαφὴς σὲ ὁμόλογες θέσεις τοῦ μνημείου οἱ ὁποῖες θὰ μείνουν ἀδιατάρακτες καὶ ἐς ἀεὶ 
ὁρατὲς – ὅπως ἡ ἐσωτερικὴ παρειὰ τοῦ δυτικοῦ τοίχου ἢ τὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ βορείου 
τοίχου στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ὀπισθοδόμου – γεγονὸς ποὺ ὑποβαθμίζει σημαντικὰ τὴν ἀνά-
γκη ἀναγνωσιμότητος τῆς ἐπιδράσεως τῶν πυρκαϊῶν στὸ ὑπὸ ἀναστήλωσι τμῆμα τοῦ 
βορείου τοίχου. Ἡ πλήρης συμπλήρωσις τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ βορείου τοίχου 
ἀποκαθιστᾷ τὴν ἀρχική της μορφὴ καὶ μὲ αὐτὴν ἡ εἰκόνα τοῦ μνημείου στὶς ἀντίστοιχες 
φάσεις (πρὸ καὶ κατόπιν τῶν πυρκαϊῶν) καθίσταται ἰσόρροπα ἀναγνώσιμη, ὁπότε κατ’ 
αὐτὴν τὴν θεώρησι ἡ λύσις Α πλεονεκτεῖ τῆς Β.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν εἰκόνα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σηκοῦ, στὴν σημερινὴ ἐρειπιώδη 
καὶ πλήρη τοπικῶν ἀτελειῶν κατάστασι διατηρήσεως τοῦ ναοῦ, ἡ ἀναστηλωθησομένη 
ἐσωτερικῆ παρειὰ τοῦ βορείου τοίχου πλήρως συμπληρωμένη θὰ ἀποτελῇ ὁπτικῶς 
μία «νησίδα» ἀπηλλαγμένη ἐλαττωμάτων, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε αἰσθητικῶς νὰ 
ἐκληφθῇ ὡς παραφωνία. Ἐν συγκρίσει ὅμως, πρὸς τὴν λύσι Β εἶναι σαφῶς προτιμητέα, 
δεδομένου τοῦ ὅτι τὰ κενὰ ποὺ θὰ προκύψουν μὲ τὴν λύσι Β ἀπὸ τὴν διατήρησι ἀσυ-
μπληρώτων τμημάτων ὁμάδων λιθοπλίνθων θὰ ὑπαγορεύονται κατὰ κανόνα -ἂν ὄχι 
ἀποκλειστικῶς- ἀπὸ λόγους στατικούς, ὁπότε καὶ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι 
σὲ μεγάλο βαθμὸ αἰσθητικῶς ἄστοχο. Τυχοῦσα δὲ προσπάθεια ἐναρμονίσεως τῆς εἰκό-
νας τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς μὲ ἐκείνη τοῦ συνόλου τοῦ μνημείου εἶναι ἕνα πρόβλημα 
ὁ βαθμὸς ἀπροσδιοριστίας τοῦ ὁποίου ἀφ’ ἑνὸς καθιστᾷ ἀδύνατη τὴν εὕρεσι μονοσή-
μαντης λύσεως, ἀφ’ ἑτέρου εἰσάγει προσωπικὰ κριτήρια κατὰ τὴν ἐπίλυσί του, κάτι 
τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ σαφῶς νὰ ἀποφευχθῇ. Παραλλήλως, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ πλήρης 
συμπλήρωσις τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς ἀντιστοιχεῖ ἀπολύτως στὴν αὐθεντικὴ μορφὴ 
τοῦ μνημείου καὶ ἀναστηλωτικῶς ἀποτελεῖ τὴν πλέον «εἰλικρινὴ» λύσι, ἐπὶ πλέον δέ, 
ἡ ἀκρίβεια τῆς αὐθεντικῆς μορφῆς δὲν μπορεῖ ὡς κριτήριο νὰ ὑπερτερῇ τῆς ποιότητος 
τῆς ὁπτικῆς ἐντυπώσεως.

Βάσει τῶν παραπάνω προκρίνεται ἡ λύσις Α.
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Ἐγκάρσιος τοῖχος
Ὅπως εἶναι φανερό, δεδομένου τοῦ μήκους τοῦ ἐγκαρσίου τοίχου, ἀλλὰ καὶ τοῦ 

ὅτι ἀντίστοιχη ἀνάγκη ἀντιστήριξης θὰ προκύψῃ γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τοῦ νοτίου 
τοίχου, ἡ λύσις Α ὑπαγορεύει στὴν πραγματικότητα τὴν ἀνακατασκευὴ τοῦ ἐγκαρσίου 
τοίχου σὲ ὅλο του τὸ μῆκος σὲ ὕψος ποὺ ὑπερβαίνει τὰ 3,5 μ. ὁπότε καὶ θὰ ἀπεκόπτετο 
ὁριστικῶς ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δύο διαμερισμάτων τοῦ σηκοῦ. Πέραν τῶν πρα-
κτικῶν ζητημάτων γιὰ τὴν συνέχισι τοῦ ἀναστηλωτικοῦ Ἔργου, τὰ ὁποῖα, ὅμως, δὲν 
μποροῦν νὰ ἀποτελοῦν γνώμονα γιὰ τὴν λῆψι τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως, ἡ λύ-
σις Α συνιστᾷ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀνακατασκευή, δεδομένου τοῦ ἐλαχίστου ἀριθμοῦ αὐθε-
ντικῶν μελῶν ποὺ εἶναι διαθέσιμα, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν καινοφανὲς γιὰ τὸ τρέχον 
ἀναστηλωτικὸ Ἔργο.

Στὴν υἱοθέτησι τῆς λύσεως Α θὰ συνηγοροῦσαν στὴν πραγματικότητα μόνο ἡ 
αὔξησις τῆς ἀναγνωσιμότητος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς διδακτικότητος τοῦ μνημεί-
ου, μιᾶς καὶ ἀποκαθίσταται ἡ εἰκόνα τῆς διαμερισματοποιήσεως στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
σηκοῦ. Δεδομένης, ὅμως, τῆς ἰσχυρῆς συμβολικῆς ἀξίας τοῦ Παρθενῶνος τὰ ἀνωτέρω 
θὰ ἦσαν ἀρκετὰ ὥστε νὰ υἱοθετηθῇ ἡ λύσις Α μὲ δεδομένο μάλιστα ὅτι ὡς λύσις εἶναι 
πλήρως -καὶ μὲ ἁπλὰ μέσα- ἀναστρέψιμη. 

Μὲ τὸ παραπάνω σκεπτικὸ προκρίνεται ἡ λύσις Α.

ζήτημα 3ο
Πρόγραμμα 11ο Ἀποκατάστασις τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ τοῦ Παρ-
θενῶνος

Ἡ περίπτωσις τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ δὲν ἔχει στὴν 
πραγματικότητα προηγούμενο στὸ τρέχον ἀναστηλωτικὸ Ἔργο, καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ 
τίθεται τὸ θέμα διαχειρίσεως ἑνὸς ἱστορικὰ καταξιωμένου ἀναστηλωτικοῦ ὑλικοῦ σὲ 
τέτοια ποσότητα, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἑτοιμάστηκε γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕνα πρόβλημα 
τὸ ὁποῖο πλέον ἐξέλιπε (ἐν προκειμένῳ τὴν ἀνάγκη γιὰ προστασία τῆς δυτικῆς ζωφό-
ρου).

Ἡ υἱοθέτησις τῆς λύσεως Β ἐγείρει ὁπωσδήποτε τὸν προβληματισμὸ σὲ σχέσι μὲ 
τὴν σημερινὴ εἰκόνα τοῦ μνημείου καὶ τὴν αὐθεντικότητά του. Ἡ ἐρειπιώδης, ὅμως, 
εἰκόνα δὲν ἀλλοιοῦται ἀπὸ μία τέτοια προσθήκη, καθὼς τὰ φατνώματα δὲν ἔχουν δε-
σπόζουσα θέσι στὴν δυτικὴ πλευρά [ἡ ὁποία εἶναι ἄλλως τε σαφῶς λιγώτερο ἐρειπι-
ώδης ἀπὸ κάθε ἄλλη περιοχὴ τοῦ μνημείου], σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ δὲ τὸ ζήτημα τῆς αὐθεντι-
κότητος ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ποσότητα τοῦ νέου ὑλικοῦ δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως μεγάλη 
σὲ σύγκρισι μὲ τὸ αὔθεντικὸ ὑλικὸ στὴν περιοχὴ αὐτή, οὔτε ὡς ὄγκος, οὔτε ὡς ὁρατὴ 
ἐπιφάνεια. Μὲ δεδομένα τὰ παραπάνω ἡ λύσις Β ἀφ’ ἑνὸς δὲν κρίνεται ὡς ὑπὲρ τὸ 
δέον δραστική, ἀφ’ ἑτέρου πιστώνεται τὸ θετικὸ τῆς προστασίας τῶν ὑποκειμένων σὲ 
ἐπίπεδο μικροκλίματος.

Ὅλα, ὅμως, τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἥσσονα σὲ σχέσι μὲ τὴν συμβολὴ τῆς πλήρους ἀπο-
καταστάσεως στὴν αναγνωσιμότητα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τὴν διδακτικότητα τοῦ 
μνημείου μὲ δεδομένη παράλληλα τὴν τεράστια συμβολικὴ ἀξία τοῦ Παρθενῶνος, 
ὁ ὁποῖος στερεῖται σήμερα ὀροφῶν. Μὲ γνώμονα κυρίως τὸ τελευταῖο ἡ Λύσις Β θὰ 
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πρέπῃ νὰ προτιμηθῇ, λαμβανομένου παραλλήλως ὑπ’ ὄψιν τοῦ ὅτι πρόκειται γιὰ μία 
πλήρως ἀναστρέψιμη προσθήκη.

Κωνσταντίνος Κουτσαδέλης
Αρχαιολόγος, MPhil & PhD University of Cambridge
Γραφείο Τεκμηρίωσης ΥΣΜΑ – Εργοτάξιο Προπυλαίων
E-mail: c.koutsadelis@gmail.com                                             

Αθήνα,  17/2/2014

AΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΙΧΩΝ 
ΣΗΚΟΥ, ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. Θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τις προτεινόμενες αναστηλωτικές προτάσεις
  Οι προτεινόμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις στον Παρθενώνα (αποκατάστα-

ση τυμπάνου Δυτικού αετώματος, τοίχων σηκού και οροφών δυτικού πτερού), όπως 
και κάποια από τα κριτήρια αξιολογήσεώς τους που τίθενται στο ερωτηματολόγιο, 
εγείρουν ζητήματα σε σχέση τόσο με τις θεωρητικές αρχές, όσο και με τις πρακτικές 
της αναστηλώσεως. Παρακάτω, θα εστιασθώ εν συντομία σε δύο μόνον θέματα, στις 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια εντάξεως στο μνημείο νέου υλικού, καθώς και στην ανα-
στήλωση ως παράγοντα διαμορφώσεως συλλογικής μνήμης.

α) Χρήση νέου υλικού
  Κατά την εξέταση των προτεινόμενων εναλλακτικών προτάσεων για την αποκα-

τάσταση του Παρθενώνος, ως κομβικής σημασίας θέμα αναδεικνύεται το ζήτημα της 
χρήσεως νέου μαρμάρου. Το γεγονός αυτό καθιστά σκόπιμη την επανεξέταση τόσο των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες δικαιολογείται η ένταξη νέου υλικού στο μνημείο, όσο 
και του τρόπου με τον οποίον αυτή αξιολογείται. 

  Έως σήμερα, αρχή των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της Ακροπόλε-
ως αποτελούσε η θέση ότι η χρήση νέου υλικού επιτρέπεται προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η ένταξη στο μνημείο αυθεντικών μελών. Η αρχή αυτή θα ήταν ενδεχομένως 
σκόπιμο να επανεξετασθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παραμέτρους, όπως η ανάδειξη της 
αρχιτεκτονικής μορφής του μνημείου, η αποτελεσματική προστασία του, καθώς και η 
αισθητικά άρτια ένταξη του νέου υλικού στο μνημείο (Μαλλούχου-Tufano 2002: 450-
452).

  Απώτερος, βέβαια, στόχος των υφισταμένων περιορισμών στην χρήση νέου υλι-
κού είναι η αποτροπή μίας ενδεχόμενης ανακατασκευής εκτεταμένων τμημάτων του 
μνημείου με επακόλουθη αλλοίωση της αυθεντικότητάς του από ιστορικής, κυρίως, 
απόψεως. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασικό γνώμονα και 
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στις μελλοντικές αναστηλωτικές επεμβάσεις, κατά τις οποίες το ποσοστό νέου υλικού 
ως προς το αρχαίο θα πρέπει να παραμένει χαμηλό. Ο υπολογισμός, όμως, του ποσο-
στού αυτού, όπως και γενικότερα η αξιολόγηση των συνεπειών των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων, θα πρέπει να γίνεται στο σύνολο του μνημείου και όχι μόνον στα υπό 
αναστήλωση τμήματά του. Είναι προφανές ότι κάθε μνημείο αποτελεί μία αδιάσπαστη 
ενότητα και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, ανεξαρτήτως της διακρίσεως του 
έργου της αναστηλώσεως σε επί μέρους προγράμματα.

  Μία τέτοια προσέγγιση, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με την Χάρτα της Βε-
νετίας (άρθρο 12), ουσιαστικά αντιμετωπίζει την χρήση νέου υλικού ως μέσον για την 
ανάδειξη των αισθητικών αξιών του μνημείου, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν δι-
αταράσσεται ουσιωδώς η ισορροπία αρχαίου και νέου υλικού. Από την άλλη, θέματα, 
όπως ποια θα πρέπει να είναι η αναλογία αρχαίου και νέου υλικού, βάσει ποιων κριτη-
ρίων μπορεί να θεωρηθεί αρμονική η ένταξη του νέου υλικού σε ένα αρχαίο μνημείο, ή 
κατά πόσον είναι θεμιτή η ανάδειξη των αισθητικών αξιών ενός μνημείου μέσω εκτετα-
μένης χρήσης νέου υλικού παραμένουν ρευστά και χρήζουν εις βάθος συζήτηση. 

β) Αναστήλωση και μνήμη
  Ένα από τα κριτήρια που τίθενται κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσε-

ων είναι η εξέταση των επιπτώσεών τους στην ερειπιώδη μορφή του μνημείου.
  Επί της αρχής, η μεταβολή της εικόνας ενός υπό αναστήλωση μνημείου δεν είναι 

μόνον αναμενόμενη αλλά και θεμιτή, δεδομένου ότι στόχος της αναστήλωσης δεν είναι 
η παγίωση μίας συγκεκριμένης εικόνας του μνημείου αλλά η ανάδειξη των αισθητικών 
και ιστορικών του αξιών (Χάρτα της Βενετίας, άρθρο 9). Στην πραγματικότητα, όψεις 
της εικόνας των μνημείων της Ακροπόλεως τελούν διαρκώς υπό διαμόρφωση μέσω 
των διαδοχικών αναστηλωτικών προγραμμάτων, όμως η συνολική εικόνα τους έχει 
ελάχιστα μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών επεμβάσεων του Ν. 
Μπαλάνου. H διατήρηση της εικόνας αυτής αποτελούσε για χρόνια αρχή των σύγχρο-
νων επεμβάσεων (Bouras 2012: 4, Παπανικολάου 2012: 78) και, παρ’ ότι η στάση αυτή 
έχει πλέον αναθεωρηθεί, η επί δεκαετίες παγιωμένη εικόνα των μνημείων ουδέποτε 
τέθηκε υπό ουσιαστική αμφισβήτηση. 

  Ίσως, λοιπόν, αντί να εξετάζεται κατά πόσο μεταβάλλεται η εντυπωμένη στην 
συλλογική μνήμη εικόνα του ερειπίου από τις προτεινόμενες αναστηλωτικές επεμβά-
σεις, θα ήταν προτιμότερο να διερευνηθεί ο ρόλος των επεμβάσεων ως παράγοντας 
διαμόρφωσης συλλογικής μνήμης. Το μνημείο είναι κατ’ εξοχήν φορέας συλλογικής 
μνήμης, η οποία όμως δεν αποτελεί δύναμη στατική, αλλά δυναμική διαδικασία εξελισ-
σόμενη στο παρόν (Hutton 1993). Οι κοινωνίες με βάση τις ιδεολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες του εκάστοτε παρόντος διαχειρίζονται το παρελθόν τους, 
επιλέγοντας την μνήμη ορισμένων πτυχών του και την λήθη κάποιων άλλων. Σημα-
ντικό παράγοντα στην διαδικασία διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης αποτελούν οι 
αναστηλωτικές επεμβάσεις, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μνημείων με έντονο συμβολι-
κό/ιδεολογικό περιεχόμενο. Σε αυτά τα μνημεία δεν είναι σπάνιο να επιλέγονται προς 
ανάδειξη ορισμένες μόνον από τις αισθητικές και ιστορικές τους αξίες και να αποσιω-
πώνται άλλες.
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  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μνημεία της Ακροπόλεως. Από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, ρητός ή άρρητος στόχος των αναστηλω-
τικών επεμβάσεων στα μνημεία της Ακροπόλεως υπήρξε η αποκατάσταση της αρχικής 
τους μορφής (Μαλλούχου-Tufano 1998), γεγονός που απορρέει τόσο από την απαρά-
μιλλη αισθητική αρτιότητα των μνημείων κατά την κλασική τους φάση, όσο και από 
την αναγωγή της κλασικής αρχαιότητας σε συστατικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας 
των σύγχρονων Ελλήνων. Οι μεταγενέστερες επεμβάσεις αντιμετωπίστηκαν ως έργα 
κατακτητών, οι οποίες  θα έπρεπε να καθαιρεθούν όχι μόνον για την ανάδειξη της 
κλασικής μορφής των ερειπίων, αλλά και για την παράδοση στην συλλογική λήθη 
της ιστορικής περιόδου που αυτές αντιπροσώπευαν. Το ενδιαφέρον που σημειώνεται 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες για τις μεταγενέστερες  αρχιτεκτονικές φάσεις παραμέ-
νει σε επίπεδο καθαρά ερευνητικό και θεωρητικό (π.χ. Τανούλας 1997), αφού μετά 
τις αποξηλώσεις του 19ου αιώνος ελάχιστα τεκμήριά τους έχουν απομείνει, ανεπαρκή 
για να θέσουν υπό αμφισβήτηση τον υφιστάμενο τρόπο προσέγγισης της ιστορίας των 
μνημείων – και της Ιστορίας μέσω των μνημείων. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες ανα-
στηλωτικών επεμβάσεων, η ανάδειξη, στο μέτρο του εφικτού, της κλασικής μορφής 
των μνημείων – και μέσω αυτής η αναγωγή της κλασσικής αρχαιότητας ως ιδεολογικού 
πυλώνος του νεώτερου Ελληνισμού – αποτελεί γεγονός μη αναστρέψιμο (Παπαγεωρ-
γίου-Βενετάς 1990: 134). 

  Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λανθάνει της προσοχής το γεγονός ότι οι ιδεολογι-
κές προσεγγίσεις του 19ου και 20ου αιώνος, οι οποίες καθόρισαν την σημερινή εικόνα 
των μνημείων της Ακροπόλεως (Mallouchou-Tufano 2007), εξακολουθούν να καθορί-
ζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο τον τρόπο πρόσληψης του παρελθόντος από μεγάλο τμήμα 
της ελληνικής κοινωνίας, όσο και την ίδια την διαδικασία της αναστήλωσης. Εντός 
ενός τέτοιου πλαισίου, η εικόνα των μνημείων ως ερειπίων της κλασσικής αρχαιότητας 
όχι μόνον δεν απειλείται από τις σχεδιαζόμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις, αλλά στην 
πραγματικότητα μάλλον ενισχύεται από αυτές.

  Παρ’ όλα αυτά, στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα επόμενα αναστηλωτικά 
προγράμματα ο ρόλος της αναστήλωσης στην διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης θα 
πρέπει να αρχίσει να λαμβάνεται σοβαρότερα υπ’ όψιν.  Από τις μεταγενέστερες φά-
σεις των μνημείων, τα σημαντικότερα από τα εναπομείναντα τεκμήρια δεν είναι ίσως 
αρχιτεκτονικής φύσεως, αλλά ιστορικής: το πλήθος επιγραφών και χαραγμάτων στους 
λίθους των μνημείων (Ορλάνδος & Βρανούσης 1973, Καλδέλλης 2013: 134-143, Μαλ-
λούχου 1998: 78). Η προστασία τους, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, θα πρέπει όχι 
μόνον να αποτελέσει προτεραιότητα, αλλά και να καταστεί κριτήριο αξιολόγησης των 
μελλοντικών επεμβάσεων (π.χ. αποκατάσταση οροφών Δυτικού πτερού Παρθενώνος). 
Η ανάδειξή τους (ή μη), βέβαια, είναι θέμα ευρύτερο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον 
τρόπο που ως κοινωνία επιλέγουμε να αντικρίζουμε το παρελθόν μας. 
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2. Αξιολόγηση προτεινόμενων αναστηλωτικών επεμβάσεων στον Παρθενώνα

α) Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος Παρθενώνος
  Η αποκατάσταση των κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου του αετώματος μπο-

ρεί να δικαιολογηθεί μόνον προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανατοποθέτηση στο 
μνημείο του ταυτισθέντος αρχαίου θραύσματος στον ορθοστάτη αρ. 6. Κανείς άλλος 
λόγος, στατικός, αισθητικός ή διδακτικός δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει μία τέ-
τοια επέμβαση στην δυτική όψη του μνημείου, αφού η ευστάθεια του αετώματος δεν 
επηρεάζεται από την προσθήκη ή μη των ορθοστατών του τυμπάνου, ενώ το αέτωμα 
σώζεται επαρκώς, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η αρχική γεωμετρία του. Άλλω-
στε, η εντύπωση που προκαλούσε το αέτωμα του ναού κατά την αρχαιότητα δεν μπο-
ρεί ούτε στοιχειωδώς να αποκατασταθεί, δεδομένης της απουσίας των αετωματικών 
γλυπτών.

  Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι εάν η ένταξη του θραύσματος δικαιολογεί 
μία περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένη επέμβαση στο μνημείο. Η λύση της ανατο-
ποθέτησης του αρχαίου θραύσματος με μερική (λύση Β1) ή ολική (λύση Β2) αποκα-
τάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 θα ήταν θεμιτή, εάν δεν υπήρχε ο κίνδυνος εγέρσεως 
θεμάτων αισθητικής φύσεως, και μάλιστα στην πιο προβεβλημένη και καλύτερα δια-
τηρημένη όψη του Παρθενώνος. Το κενό στην θέση του ορθοστάτη αρ. 7 από το οποίο 
θα διακρίνονται οι στρώσεις των λίθων του αντιθηματικού τοίχου θα έρχεται σε έντονη 
αντίθεση με τις μεγάλες αδιαίρετες επιφάνειες των ορθοστατών του τυμπάνου, δημι-
ουργώντας μία αισθητική ανωμαλία, προϊόν όχι του χρόνου, αλλά της αναστήλωσης. 
Είναι πιθανόν σε αρκετούς επισκέπτες να δημιουργηθεί – δικαίως κατά την γνώμη μου 
– η επιθυμία πλήρωσης του κενού, προς άρση του αισθητικού προβλήματος. 

  Από αυτή την άποψη, θα ήταν προτιμότερη η πλήρης αποκατάσταση των ορθο-
στατών του τυμπάνου (λύση Γ), όμως η λύση αυτή παρουσιάζει ακόμα σοβαρότερα 
μειονεκτήματα. Η κλίμακα μίας τέτοιας αναστηλωτικής επέμβασης θα ήταν δυσανά-
λογα μεγάλη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, ενώ η ένταξη του θραύσματος θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως πρόσχημα για μία αμφιλεγόμενη επέμβαση «βελτίωσης» της 
εικόνας του ερειπίου. Αρνητικές θα ήταν οι συνέπειές της και σε σχέση με την αισθη-
τική και διδακτική αξία του μνημείου, αφού οι ορθοστάτες του τυμπάνου αποτελούσαν 
το βάθος επί του οποίου προβάλλονταν τα αετωματικά γλυπτά και όχι καθοριστικό 
στοιχείο της όψης του μνημείου.

  Για τους παραπάνω λόγους, συμφωνώ με την λύση της εξυγίανσης και αποκα-
τάστασης του τυμπάνου του αετώματος χωρίς καμία συμπλήρωση (λύση Α), η οποία 
εξασφαλίζει επαρκώς την στατική επάρκεια του τυμπάνου, χωρίς επιπτώσεις ούτε στην 
υφιστάμενη μορφή του αετώματος ούτε στην, από οποιαδήποτε άποψη,  αυθεντικότητά 
του.

β) Αναστήλωση τοίχων σηκού Παρθενώνος
  Η αντιμετώπιση των τοίχων του σηκού του Παρθενώνος θα πρέπει να γίνει συ-

νολικά, δεδομένου ότι αποτελούν μία ενότητα. Οι αρχές και μέθοδοι της αναστήλωσης 
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θα πρέπει να είναι κοινές τόσο για τον βόρειο όσο και για τον νότιο τοίχο του σηκού, 
ενώ η αξιολόγηση του αισθητικού και διδακτικού αποτελέσματος μίας ενδεχόμενης 
επέμβασης θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την συνολική εικόνα του μνημείου μετά την 
αποκατάσταση των δύο πλάγιων τοίχων και την μερική ανακατασκευή του εγκαρσίου. 
Δυστυχώς, όμως, στο παρόν ερωτηματολόγιο το θέμα της αποκατάστασης των τοίχων 
του σηκού αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.

Βόρειος τοίχος σηκού
  Η αποκατάσταση του βορείου τοίχου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανα-

στηλωτικά προγράμματα του Παρθενώνος. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη 
(Τογανίδης & Μάταλα 2002), 252 αρχαίοι λιθόπλινθοι θα επανατοποθετηθούν στις 
αρχικές τους θέσεις ή σε ομόλογες αυτών, αποκαθιστώντας εν μέρει τον σηκό και προ-
σφέροντας εκ νέου – μετά την αποξήλωση κατά τα έτη 1992-93 των αναστηλωμένων 
από τους Κ. Πιττάκη και Ν. Μπαλάνο τμημάτων των τοίχων – το απαραίτητο βάθος 
στους δυτικότερους κίονες της βόρειας κιονοστοιχίας, αλλά και υπόσταση στον κατε-
στραμμένο σηκό του ναού. Η επέμβαση αυτή, λοιπόν, αν και απαιτεί εκτεταμένη χρήση 
νέου μαρμάρου λόγω της ανάγκης αναπλήρωσης της κατεστραμμένης εσωτερικής πα-
ρειάς του τοίχου, συντελεί ουσιωδώς όχι μόνον στην πληρέστερη αποκατάσταση και 
καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής του μνημείου, αλλά και στην προστασία και 
αξιοποίηση διάσπαρτου αρχαίου υλικού, το οποίο επανεντάσσεται στο μνημείο.

  Όμως, τόσο η λύση της πλήρους όσο και αυτή της μερικής συμπλήρωσης της 
εσωτερικής πλευράς του τοίχου παρουσιάζουν προβλήματα αισθητικής φύσεως. Με 
την λύση της πλήρους αποκατάστασης (λύση Α) προκύπτει μία εξ ολοκλήρου ανακα-
τασκευασμένη και τέλεια λαξευμένη συνεχόμενη λευκή επιφάνεια,  (Δημακόπουλος 
1990: 130-131), η οποία στο εσωτερικό του ναού θα δίδει την εικόνα σύγχρονης κα-
τασκευής. Με την λύση της μερικής αποκατάστασης (λύση Β), θα προκύψουν έντονες 
φωτοσκιάσεις, λόγω της εσοχής των αρχαίων καμένων επιφανειών ως προς τις ανακα-
τασκευασμένες νέες, όπως επίσης και έντονες χρωματικές αντιθέσεις λόγω της αντιπα-
ράθεσης αρχαίου και κατάλευκου νέου μαρμάρου. 

  Οι αισθητικές επιπτώσεις και των δύο παραπάνω λύσεων θα είναι ιδιαιτέρως 
έντονες στο εσωτερικό του σηκού, ενώ θα γίνονται αντιληπτές και από συγκεκριμέ-
να σημεία θέασης του μνημείου, ανατολικώς και νοτίως αυτού. Η δυνατότητα, όμως, 
επίσκεψης του εσωτερικού του μνημείου είναι ένα ενδεχόμενο που αφορά μάλλον στο 
απώτερο μέλλον, όταν το κοινό θα έχει πλέον εξοικειωθεί με την νέα εικόνα του σηκού 
και οι επιφάνειες των νέων λίθων θα έχουν αποκτήσει φυσική πάτινα (βλ. Ερέχθειο). 
Με την πάροδο του χρόνου είναι επόμενο τα προαναφερθέντα αισθητικά προβλήματα 
να καθίστανται λιγότερο έντονα, αναλόγως βέβαια και της λύσης που θα προκριθεί.

  Πολύ σημαντικότερη είναι εντύπωση που θα δίδει το μνημείο από τα ανατολικά 
και τα νότια, δεδομένου ότι οι αρχαίοι ναοί είναι οικοδομήματα περίοπτα, προοριζόμε-
να για θέαση από έξω. Κατά την θέαση του μνημείου από τα ανατολικά οι επεμβάσεις  
αναμφίβολα θα είναι ορατές, η απόσταση όμως των αναστηλωμένων τμημάτων από 
τον θεατή, η χαμηλή και πλάγια γωνία θέασης, αλλά και η παρεμβολή της ανατολικής 
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κιονοστοιχίας και της κιονοστοιχίας του προνάου θα αμβλύνουν σημαντικά τις εντυ-
πώσεις.

  Στην παρούσα κατάσταση του μνημείου, πιο προβληματική θα είναι η μετωπική 
θέαση της αναστηλωμένης εσωτερικής πλευράς του βόρειου τοίχου από τον Νότο, 
παρ’ ότι  λόγω  της σημαντικά χαμηλότερης στάθμης του εδάφους από την ευθυντηρία 
του ναού δεν θα γίνεται αντιληπτή η πλήρης έκταση της επέμβασης. Ουσιαστική λύση 
στο θέμα θα έδιδε η αποκατάσταση και του νοτίου τοίχου του σηκού (Παράσχη & 
Τογανίδης 2002: 209-224), η οποία θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα θέασης του 
βορείου τοίχου από τον Νότο. 

  Δεδομένων των αισθητικών προβλημάτων που παρουσιάζουν και οι δύο λύ-
σεις, τα οποία όμως είναι διαχειρίσιμα και στις δύο περιπτώσεις, θεωρώ ότι η λύση 
της μερικής συμπλήρωσης της εσωτερικής  πλευράς του τοίχου (λύση Β) είναι σαφώς 
προτιμότερη από την πρώτη. Το νέο υλικό περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για 
την ένταξη στο μνημείο των αρχαίων λίθων, ενώ δεν μειώνεται η αυθεντικότητα του 
μνημείου, αφού το συνολικό ποσοστό νέου μαρμάρου στο οικοδόμημα διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα. Πρόκληση, βέβαια, αποτελεί η αρμονική ένταξη του νέου υλικού σε 
αυτό, η εμπειρία όμως από την αισθητικά και δομικά επιτυχημένη αναστήλωση των 
τοίχων του Ερεχθείου – για την οποία είχαν διατυπωθεί ανάλογοι προβληματισμοί – 
μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη (Παπανικολάου 2012: 525-533).

  Παράλληλα, τα τεκμήρια από πυρκαγιά θα παραμείνουν ορατά, υπενθυμίζοντας 
τις καταστροφές που έχει υποστεί το μνημείο κατά την μακρά ιστορική του πορεία, την 
ίδια στιγμή που οι συμπληρωμένες επιφάνειες θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντίλη-
ψη της αρχικής μορφής και δομής του τοίχου. Η αναστήλωση, λοιπόν, του βορείου 
τοίχου με βάση αυτήν την λύση θα καθιστούσε πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ιστορικής, 
αρχιτεκτονικής, ίσως και αναστηλωτικής απόψεως, την επίσκεψη στο εσωτερικό του 
σηκού, ενισχύοντας την διδακτική αξία του μνημείου και αντισταθμίζοντας τα όποια 
αισθητικά μειονεκτήματα της αναστηλωτικής επέμβασης.

Εγκάρσιος τοίχος
  Στην παρούσα φάση η αποκατάσταση του βορείου άκρου του εγκαρσίου τοίχου 

επιβάλλεται από την ανάγκη στήριξης του βορείου τοίχου του σηκού, το θέμα όμως 
έχει ευρύτερες προεκτάσεις. Δεδομένου ότι ανάλογη επέμβαση θα απαιτηθεί  μελλο-
ντικά και για την στήριξη του νοτίου τοίχου του σηκού, θα πρέπει να διασαφηνισθούν 
πλήρως οι στόχοι της ανασυστάσεως του εγκαρσίου τοίχου και να μελετηθεί συνολικά 
η μορφή που θα αποκτήσει. Για παράδειγμα, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η ανασύ-
στασή του αποσκοπεί μόνον στην στήριξη των πλαγίων τοίχων του σηκού ή και στην 
καλύτερη κατανόηση της κατόψεως του ναού. Το ερώτημα αυτό συνδέεται άμεσα με 
το θέμα της μορφής, εάν δηλαδή ο εγκάρσιος τοίχος είναι σκόπιμο να δηλώνεται από 
δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους αντερείσματα, στο βόρειο και στο νότιο άκρο του, ή ως 
συνεχόμενος τοίχος, έστω και στο επίπεδο των ορθοστατών. Στην πρώτη περίπτωση 
θα ήταν εύλογο να ακολουθηθεί η λύση Β, κατά την οποία το μήκος του τοίχου στη 
στρώση του ορθοστάτη είναι 4.20 μ., ενώ στην δεύτερη περίπτωση θα ήταν σκόπιμο 
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να ακολουθηθεί η λύση Α, κατά την οποία το μήκος του τοίχου στη στρώση του ορθο-
στάτη αγγίζει τα 13,20 μ. 

  Δεδομένης της απουσίας μίας ολοκληρωμένης μελέτης για την ανακατασκευή 
του εγκαρσίου τοίχου, η οποία θα εξετάζει συνολικά ζητήματα στατικά, αρχιτεκτονικά, 
αισθητικά και δεοντολογίας (π.χ. εκτεταμένη χρήση νέου υλικού), δεν μπορώ να προ-
κρίνω καμία από τις δύο προτεινόμενες λύσεις.     

γ) Αποκατάσταση οροφής δυτικού πτερού Παρθενώνος
  Το θέμα της αποκαταστάσεως του δυτικού πτερού του Παρθενώνος εκκρεμεί 

από την δεκαετία του 1950, ενώ απασχόλησε εκτενώς τους συμμετέχοντες στην 4η δι-
εθνή συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως (Κουφόπουλος 
1995, Μαλλούχου-Tufano 1995: 273-569). 

  Σύμφωνα με την λύση Α, προτείνεται η πλήρης αποκατάσταση των δοκών και 
των μεταδόκιων πλακών της οροφής του δυτικού πτερού προκειμένου να βελτιωθεί η 
στατική επάρκεια του μνημείου και να καταστεί εφικτή η ασφαλής επανατοποθέτηση 
στο μνημείο αρχαίων μελών, συμπεριλαμβανομένων των δοκών που είχαν αποσυναρ-
μολογηθεί κατά τις παλαιότερες αναστηλώσεις. Η πρόταση αυτή, στην οποία και αξι-
οποιείται και αναστηλωτικό υλικό της δεκαετίας του 1950,  είναι πλήρως αποδεκτή 
λόγω του προφανούς οφέλους για το μνημείο.

  Η λύση Β προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού 
(δοκών και φατνωμάτων), με πλήρη αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών μελών του 1950. 
Η λύση αυτή παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα έναντι 
της προηγούμενης.     

  Από αισθητικής απόψεως, αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό η έννοια του φωτός 
και της σκιάς τόσο συνολικά στην δυτική όψη του μνημείου όσο και ειδικότερα στο 
επίπεδο της ζωφόρου (Μπούρας, Κορρές στο Μαλλούχου-Tufano 1995: 202-204). Για 
πρώτη φορά μετά την Ύστερη Αρχαιότητα ο θεατής θα μπορεί να δει την ζωφόρο (έστω 
και σε αντίγραφα) σε συνθήκες που θα προσεγγίζουν κάπως  – δεδομένης της φθοράς 
των μαρμάρινων επιφανειών – αυτές της κλασικής αρχαιότητας, αφού αυτή θα φωτίζε-
ται μέσω της αντανακλάσεως του φωτός στα μάρμαρα και όχι απ’ ευθείας από τον ήλιο. 
Παράλληλα, ο θεατής θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα ενός τμήματος του ναού ως το 
επίπεδο των οροφών, κατανοώντας καλύτερα την αρχιτεκτονική του οικοδομήματος 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.

  Επιπλέον, οι αποκατεστημένες οροφές, εάν στεγανοποιηθούν καταλλήλως, μπο-
ρούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση των μαρμάρι-
νων επιφανειών, καθώς και των επιγραφών και χαραγμάτων που διασώζονται σε αυτό 
το τμήμα του μνημείου (Κορρές στο Μαλλούχου-Tufano 1995: 206). Τα χαράγματα 
αυτά, πολύ περισσότερα κάποτε (βλ. Μαλλούχου-Tufano 1998: 78), χρήζουν ιδιαί-
τερης προστασίας, γιατί, παρ’ ότι αποτελούν τους σημαντικότερους εναπομείναντες 
μάρτυρες της ιστορίας του Παρθενώνος από την βυζαντινή περίοδο μέχρι τα νεώτερα 
χρόνια, απειλούνται με εξαφάνιση.

  Τέλος, με την λύση αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση του υλικού της σχε-
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διαζόμενης αναστήλωσης της δεκαετίας του 1950, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στο 
μνημείο αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία σήμερα είναι εκτεθειμένα 
στον αρχαιολογικό χώρο. Η ύπαρξη του υλικού αυτού, χωρίς να αποτελεί τον καθορι-
στικό παράγοντα στην πρόκριση της μίας ή της άλλης λύσης – άλλωστε και η πρώτη 
λύση αξιοποιεί μέρος του υλικού αυτού – θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

  Βέβαια, η εκτεταμένη χρήση αυτών των αρχιτεκτονικών μελών μπορεί να θε-
ωρηθεί ότι είναι σε βάρος της αυθεντικότητας του μνημείου, αφού θα αποτελούν το 
62% του εντασσόμενου υλικού στις οροφές του δυτικού πτερού. Η χρησιμοποίησή 
τους, όμως, ελάχιστα επηρεάζει την ισορροπία αρχαίου και νέου υλικού σε αυτό το 
εξαιρετικά καλά διατηρημένο τμήμα του οικοδομήματος. Σε κάθε περίπτωση, η όποια 
απώλεια ως προς την αυθεντικότητα του υλικού αντισταθμίζεται από το κέρδος ως 
προς την αυθεντικότητα της μορφής, καθώς και από την ενίσχυση της διδακτικής αξίας 
του μνημείου. 

  Για τους παραπάνω λόγους υποστηρίζω υπό προϋποθέσεις την λύση της πλή-
ρους αποκαταστάσεως του δυτικού πτερού του ναού (λύση Β), παρ’ ότι και η λύση της 
μερικής αποκαταστάσεως (λύση Α)  είναι απολύτως αποδεκτή. 

 Οι προϋποθέσεις που κατά την γνώμη μου θα πρέπει να πληρούνται για την 
εφαρμογή της λύσεως της πλήρους αποκαταστάσεως είναι δύο: α) η διασφάλιση της 
στατικής επάρκειας του μνημείου με πλήρη σεβασμό στο αρχαίο σύστημα δομής του, 
ακόμα κι αν αυτό παρουσιάζει, ίσως, κάποιες εγγενείς αδυναμίες, και β) η επανεξέταση 
των αρχών της ΕΣΜΑ ως προς την ένταξη νέου υλικού στα υπό αναστήλωση μνημεία, 
ώστε να υπάρχει συνέπεια θεωρητικών αρχών και αναστηλωτικών πρακτικών.

3. Συμπεράσματα
    Καθώς σταδιακά μεταβάλλεται ο χαρακτήρας των αναστηλωτικών επεμβάσεων 

στα μνημεία της Ακροπόλεως, οι οποίες από σωστικές μετατρέπονται σε επεμβάσεις 
ανάδειξης των μνημείων (Bouras 2012), γίνεται όλο και επιτακτικότερη η ανάγκη πε-
ραιτέρω επεξεργασίας και ανάπτυξης του θεωρητικού πλαισίου της αναστήλωσης. Σε 
κάθε επέμβαση θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν σειρά αισθητικών, ιστορικών, με-
θοδολογικών και ιδεολογικών παραμέτρων και να αναζητείται μία λεπτή ισορροπία 
ανάμεσά τους, η οποία δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί. Η ύπαρξη ενός στέρεου 
και σαφώς διατυπωμένου θεωρητικού υποβάθρου, το οποίο θα αποτελεί οδηγό στην 
λήψη των αποφάσεων, είναι προϋπόθεση ώστε το σύνολο των μελλοντικών επεμβάσε-
ων να χαρακτηρίζεται από συνέπεια αρχών και πρακτικών.

  Τέλος, απαραίτητο είναι να διευκρινίζονται πλήρως οι στόχοι των μελλοντικών 
επεμβάσεων, ώστε να αξιολογείται τόσο η αναγκαιότητα της επέμβασης, όσο και ο 
βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η διαδικασία της αναστήλωσης κινδυνεύει να καταλήξει σε αυτοσκοπό, 
από μέσο προστασίας και ανάδειξης της αισθητικής και ιστορικής αξίας των μνημεί-
ων.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΕΡωΤΗΜΑ 1
Κατά τη γνώμη μου προσφορότερη είναι η λύση Γ. Με δεδομένη τη συμπλήρωση 

του ορθοστάτη αρ. 6 με το αρχαίο θραύσμα, το ελλείπον τμήμα του τυμπάνου του αε-
τώματος είναι πολύ μικρό και η συμπλήρωσή του με νέο μάρμαρο θα είναι επωφελής 
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για την αισθητική του μνημείου, την στατική του επάρκεια αλλά και την αρχιτεκτονική 
του σαφήνεια. Αντίθετα οι επιπτώσεις της λύσης αυτής στον βαθμό αυθεντικότητας του 
μνημείου και στην αλλαγή της γνώριμης ερειπιώδους μορφής του είναι πολύ μικρές.

ΕΡωΤΗΜΑ 2
Το δεύτερο ερώτημα είναι το δυσκολότερο του παρόντος ερωτηματολογίου κα-

θώς οποιαδήποτε λύση και αν εφαρμοσθεί, ανεξάρτητα από τα αναμφισβήτητα θετι-
κά πλεονεκτήματα της επέμβασης, θα συνοδεύεται και από αρνητικά στοιχεία τόσο 
λόγω της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου προβλήματος όσο και λόγω της κλίμακας 
της επέμβασης. Νομίζω ωστόσο ότι προσφορότερη λύση είναι η Α, συνοδευόμενη ίσως 
από τεχνητή πάτινα για τον περιορισμό της χρωματικής αντίθεσης μιας τόσο μεγάλης 
περιοχής με το υπόλοιπο μνημείο. 

Η θαρραλέα αυτή επέμβαση είναι η αρμόζουσα στην αρχιτεκτονική και κατασκευ-
αστική καθαρότητα του μνημείου. Στην περίπτωση Β, η εναλλαγή περιοχών συμπλη-
ρωμένων και ασυμπλήρωτων λιθοπλίνθων θα καταλήξει σε ένα δυσνόητο για τον πα-
ρατηρητή αποτέλεσμα.

Για τον εγκάρσιο τοίχο νομίζω ότι βέλτιστη λύση είναι εκείνη η οποία ισορροπεί 
μεταξύ της ελάχιστης δυνατής ανακατασκευής και της επαρκούς στατικής εξασφάλισης 
του αναστηλωμένου βόρειου τοίχου.

ΕΡωΤΗΜΑ 3
Σχετικά με το τρίτο ερώτημα θεωρώ την λύση Β ως την βάση για την επίλυση του 

ζητήματος. Τα αρχιτεκτονικά και στατικά οφέλη που θα προκύψουν από την επέμβαση 
υπερισχύουν των παρεπόμενων αρνητικών. Ωστόσο θα μπορούσε να εξεταστεί ως βέλ-
τιστη και μία ενδιάμεση λύση κατά την οποία θα ανατοποθετούνταν πλήρως η εσχάρα 
συνοδευόμενη όμως από μικρότερο αριθμό φατνωματικών πλακών (ίσως 2). Για το 
υπόλοιπο τμήμα του οπισθονάου θα μπορούσε, στην περίπτωση που κρινόταν ως απα-
ραίτητο, να εξεταστεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης μίας ελαφριάς διαφώτιστης οροφής 
για την προστασία του δυτικού τμήματος του ναού από τα όμβρια ύδατα.

 

Βασιλεία Μανιδάκη 
Αρχιτέκτων μηχανικός στο έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα 
Πολυγνώτου 10, 105.55, Αθήνα
manidaki@yahoo.gr

Προς 
την επιστημονική επιτροπή της  6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των 
μνημείων της Ακρόπολης, Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου 2013

Τα τρία ερωτήματα που τίθενται προς τους συμμετέχοντες της 6ης Διεθνούς Συ-
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νάντησης για την Αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης αποτελούν μέρος της 
ευρύτερης θεματικής για την αναστηλωτική στρατηγική στην αποκατάσταση των μνη-
μείων της Ακρόπολης. Στην παρούσα απάντηση στο ερωτηματολόγιο θεωρώ λοιπόν 
σκόπιμο να ξεκινήσω με κάποιες γενικότερες σκέψεις επί των μελλοντικών επεμβά-
σεων.

Ενιαία αναστηλωτική στρατηγική στα μνημεία
Η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των αρχιτεκτονικών μελών με συ-

μπληρώσεις από νέο μάρμαρο προσέδωσαν  την γνώριμη εικόνα των μνημείων και 
χαρακτήρισαν τις επεμβάσεις της περιόδου ΕΣΜΑ-ΥΣΜΑ. Στο βαθμό που η μέχρι 
τώρα εμπειρία μου επιτρέπει να ισχυριστώ, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας, 
και κατ’ επέκταση της αρχικής μορφής και δομής των αρχιτεκτονικών μελών υπήρξε 
η πλέον χαρακτηριστική απόφαση στις σύγχρονες επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρό-
πολης. Οι αποκατεστημένες περιοχές με νέο μάρμαρο σε κρίσιμες θέσεις στατικά και 
αισθητικά, χαρακτηρίζουν πλέον την σύγχρονη μορφή των μνημείων. 

Οι προγραμματισμένες επεμβάσεις θεωρώ ότι δεν πρέπει να εξαιρεθούν από 
αυτήν την αναστηλωτική αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου πιστεύω οτι η ισορροπημένη 
εικόνα του μνημείου προϋποθέτει οι νέες αναστηλωτικές λύσεις να προέλθουν από 
το ίδιο πλαίσιο αρχών. Πόσο μάλλον όταν οι επεμβάσεις θα γίνονται αντιληπτές συγ-
χρόνως με τις παλαιότερες, όπως για παράδειγμα στον Βόρειο τοίχο του σηκού του 
Παρθενώνα ο οποίος θα γίνεται αντιληπτός σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο έργο 
της Βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα και όπως επίσης στην Δυτική πλευρά του 
Παρθενώνα, η οποία θα γίνεται αντιληπτή σε συνδυασμό με την Βόρεια πλευρά του 
μνημείου και τον Οπισθόναο.

Υπάρχει μια νέα τάση στα αναστηλωτικά έργα; 
Καθώς τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη διατρέχουν μια περίοδο παρα-

πάνω από 30 χρόνια, σήμερα είναι μια εποχή που μπορεί να γίνει μια γενικότερη 
συζήτηση για τη σημασία στην εικόνα και το νόημα των συμπληρωμάτων στις αποκα-
ταστάσεις. Μια εξειδικευμένη διερεύνηση του θέματος για την ιστορία των επιλογών 
αυτών θα μπορούσε να αναδείξει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις όποιες ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Αν και εφόσον διαφαί-
νεται σήμερα μια νέα τάση ελαχιστοποίησης των συμπληρώσεων είτε σε ένα πνεύμα 
οικονομίας, είτε σε ένα πνεύμα περισσότερο συντηρητικό (με την έννοια της μη πρό-
κλησης αλλαγών στην σημερινή εικόνα των μνημείων), τότε απαιτείται η επανεξέτα-
ση ευρύτερων θεωρητικών και τεχνικών ζητημάτων στην αναστήλωση των μνημείων 
της Ακρόπολης. 

Τα τρία ερωτήματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο συνδέονται μεταξύ τους 
Τα 3 ερωτήματα συνδέονται μεταξύ τους και άπτονται των γενικών αναστηλωτι-

κών θεμάτων ως εξής: 
Οι συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο και η ένταξη ταυτισμένων μαρμάρων εφόσον 
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τελικά εφαρμοστούν στις τρεις προγραμματισμένες επεμβάσεις θα επιφέρουν αλλαγές 
στην εικόνα του μνημείου. Οι αλλαγές στην γνώριμη  εικόνα των μνημείων είναι αναμε-
νόμενες και αναπόφευκτες όταν εισάγεται νέο ή ταυτισμένο υλικό, όπως εξάλλου συνέ-
βη στα ολοκληρωμένα προγράμματα αποκατάστασης στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Οι συμπληρώσεις είναι σημαντικές για την ένταξη ταυτισμένου υλικού (ερωτήμα-
τα 1 και 3)  αλλά και στην βελτίωση της αρχιτεκτονικής πληρότητας του μνημείου (και 
στα τρία ερωτήματα). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθούν παραπλανητικές 
εντυπώσεις όπως η εμφάνιση του αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου στην πρόσοψη 
του ναού, ή η απουσία τοίχου πίσω από την αναστηλωμένη βόρεια κιονοστοιχία ή η 
απουσία  φατνωμάτων ανάμεσα στις δοκούς του δυτικού πτερού.

Αναστρεψιμότητα
Θα ήθελα να σημειώσω πως στα ερωτήματα 1 και 3, οι λύσεις της πλήρους συ-

μπλήρωσης είναι εύκολα και άμεσα αναστρέψιμες και για το λόγο αυτό οι όποιες απο-
φάσεις στην εποχή μας δεν είναι δεσμευτικές για το μέλλον. Αντίθετα στο ερώτημα 
2 για τον Βόρειο τοίχο η επέμβαση δεν είναι αναστρέψιμη. Από την στιγμή που οι 
καμένες επιφάνειες  θα διατρυθούν για την εισαγωγή οπλισμού και θα καλυφθούν με 
ισχυρό κονίαμα συγκόλλησης, θα εξαλειφθούν για πάντα τα τεκμήρια της πυρκαγιάς. 
Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής μορφής συνεπάγεται σε αυτήν την περίπτωση 
την απώλεια ιστορικών τεκμήριων. Η απόφαση ως εκ τούτου για το ζήτημα 2 είναι η 
πλέον  δύσκολη. 

Διαβάθμιση των συμπληρωμένων περιοχών στα όρια τους με τις ερειπωμένες περιοχές των 
μνημείων

Θα ήταν σκόπιμο ίσως να ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασμό των ορίων των επεμ-
βάσεων η διαβάθμιση της πλήρους αναστηλωμένης περιοχής –και αντιστοίχως της 
συμπληρωμένης επιφάνειας- στα όρια της με την ερειπωμένη περιοχή του μνημείου, 
προκειμένου να μην δημιουργούνται διακριτές νησίδες αποκατεστημένων περιοχών. 
Οι  συμπληρωμένες νησίδες με αυστηρά όρια δημιουργούν σαφή σχήματα ξένα με την 
αρχιτεκτονική μορφή του.

Ερώτημα 1.  Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου δυτικού  αετώματος
Το ερώτημα για την αποκατάσταση του δυτικού τυμπάνου του Παρθενώνα τίθεται 

και λόγω της σημασίας που κατέχει η δυτική όψη του Παρθενώνα ως παγκόσμιου συμ-
βόλου της κλασικής αρχιτεκτονικής. Εκτιμώ για αυτό το λόγο πως η επέμβαση αυτή 
δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ως προς τις αρχές που ακολουθούνται στις αποκατα-
στάσεις των μνημείων της Ακρόπολης και για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα έπρεπε 
να προταχθεί μια κατ’ εξαίρεση λύση. 

Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η Λύση Γ – Αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 στις αρ-
χικές διαστάσεις του με νέο μάρμαρο   και αναπλήρωση με νέο μάρμαρο του ελλείπο-
ντος ορθοστάτη αρ. 7 του τυμπάνου του δυτικού αετώματος – η εγκεκριμένη πρόταση 
από την ΕΣΜΑ και ΚΑΣ – είναι επιτυχέστερη για τους εξής λόγους:
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1. Ένταξη νέου ταυτισμένου θραύσματος
Σύμφωνα με τις αρχές που ακολουθούνται στα έργα της Ακρόπολης  είναι αναμενό-

μενη και επιβεβλημένη η ένταξη του δευτέρου ταυτισμένου θραύσματος του 6ου ορθο-
στάτη και η αποκατάσταση του ορθοστάτη στις αρχικές του διαστάσεις. 

2. Αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής μορφής του τυμπάνου
Με την πλήρη συμπλήρωση των ορθοστατών αποκαθίσταται η εμβληματική μορ-

φή του τριγώνου του τυμπάνου. Ο αντιθηματικός τοίχος θα επανέλθει στην αθέατη 
περιοχή του μνημείου,  όπως δηλαδή είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στο κτίριο. 
Σήμερα η παρουσία του αντιθηματικού τοίχου στην δυτική όψη του μνημείου προκαλεί 
λανθασμένη εντύπωση για τη μορφή του αετώματος. 

Με την μη συμπλήρωση του 7ου ορθοστάτη από την άλλη, θα εμφανίζονταν ένα  
γεωμετρικά οριοθετημένο διάκενο στην κορυφογραμμή του μνημείου (βλ. φωτομοντάζ 
της εναλλακτικής αυτής πρότασης στον πίνακα για την αποκατάσταση του τυμπάνου). 
Η μορφή αυτή θα ήταν  κατά την γνώμη μου αισθητικά προβληματική και θα υποβάθ-
μιζε την σημασία της τριγωνικής αετωματικής απόληξης στην αρχιτεκτονική μορφή 
του μνημείου. 

3. Αποκατάσταση της αρχαίας  δομής και συνδεσμολογίας
Με την πλήρη συμπλήρωση των ορθοστατών του τυμπάνου (η οποία πιθανότατα 

θα πρέπει να συνδυαστεί με την συμπλήρωση ορισμένων λίθων του αντιθηματικού 
τοίχου) θα δοθεί η δυνατότητα για την αποκατάσταση της ειδικής συνδεσμολογίας 
του τυμπάνου σύμφωνα με την αρχαία δομή.  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν οι 
ειδικές λύσεις στα συνδετήρια και οι αλλαγές στην αρχική συνδεσμολογία των αρχιτε-
κτονικών μελών.

4. Συμφωνία με τις αρχές που έχουν ακολουθηθεί στα μνημεία της Ακρόπολης
Στη λύση της πλήρους συμπλήρωσης του τυμπάνου  η παρουσία νέου μαρμάρου 

σε σχέση με το σύνολο της δυτικής πλευράς είναι περιορισμένη. Η επέμβαση αυτή 
στην κορυφογραμμή της δυτικής πλευράς βρίσκεται σε συμφωνία με τις επεμβάσεις 
στον Οπισθόναο και στη Βόρεια πλευρά του μνημείου, όπως και με το σύνολο των 
μνημείων της Ακρόπολης, όπου δεν έχει ενταχθεί μόνο ταυτισμένο υλικό αλλά  έχουν 
γίνει συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο σε καίριες θέσεις για λόγους αρχιτεκτονικής και 
αισθητικής ισορροπίας.

5. Αναστρεψιμότητα της επέμβασης
Η ανακατασκευή  του 7ου ορθοστάτη δεν αποτελεί  μια δαπανηρή επέμβαση. Την 

ίδια στιγμή η ανάκλησή της μπορεί να γίνει με σχετική ευκολία. Υπό αυτήν την έννοια 
ενδείκνυται να δοκιμαστεί στο χρόνο η προσθήκη του 7ου ορθοστάτη.
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Ερώτημα  2. Βόρειος τοίχος
Η Λύση Β στο ζήτημα αποκατάστασης του βόρειου τοίχου του σηκού,  δηλαδή η 

διατήρηση της αρχαίας επιφάνειας των λιθοπλίνθων, θεωρητικά φαίνεται ορθότερη 
καθώς έτσι διασώζονται τα ιστορικά τεκμήρια της πυρκαγιάς, έστω και κατά ένα μέ-
ρος.

Όμως εκτιμώ πως η λύση αυτή  θα ήταν επιτυχής εφόσον οι αυθεντικές επιφάνειες 
στον αναστηλωμένο τοίχο θα υπερίσχυαν στο σύνολο (ποσοστό άνω του 60%). Τότε  
θα ήταν σαφής η παρουσία των καμένων λιθοπλίνθων ενώ τα νέα μάρμαρα θα έδιναν 
την εικόνα νησίδων συμπλήρωσης. Εφόσον όμως για στατικούς λόγους δεν είναι εφι-
κτή η αναστήλωση και διατήρηση της παρουσίας των καμένων επιφανειών σε μεγάλο 
ποσοστό, θεωρώ τελικά ως ορθότερη την πλήρη συμπλήρωση όλων των λιθοπλίνθων 
του τοίχου- την λύση Α προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή παραπλανητικών μορ-
φών  στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για το ζήτημα της διαβάθμισης στα όρια της επέμ-
βασης και όπως διαφαίνεται στις προτάσεις της μελέτης, θα ήθελα να επισημάνω την 
σημασία των απολήξεων της περιοχής επέμβασης. Θεωρώ σκόπιμο να διαμορφωθεί 
μια διαβαθμισμένη περιοχή ως προς τον βαθμό επέμβασης ανάμεσα στην πλήρως 
αναστηλωμένη-συμπληρωμένη επιφάνεια και στην ερειπωμένη περιοχή του μνημείου. 
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί αν αφήνονταν ασυμπλήρωτες οι λιθόπλινθοι με τις 
καμένες επιφάνειες, στις απολήξεις του αναστηλωμένου τοίχου (προς τα άνω και προς 
τα ανατολικά). 

Εγκάρσιος τοίχος
Όσον αφορά το ερώτημα του εγκάρσιου τοίχου, προτιμότερη θεωρώ τη λύση Β. 

Εκτιμώ πως η λύση αυτή είναι περισσότερο συνεπής ως προς τον ρόλο που θα επιτελεί, 
που δεν είναι άλλος από την στατική ενίσχυση του βόρειου τοίχου. Η λύση Α αντίθετα, 
εκτιμώ πως θα προκαλούσε την λανθασμένη εντύπωση ότι στόχος της επέμβασης είναι 
η  ανακατασκευή τμήματος του μεσότοιχου.

Ερώτημα 3. Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα
Ως προς το ερώτημα της αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού του 

Παρθενώνα και της εισαγωγής ή μη των φατνωμάτων, θεωρώ επιτυχέστερη την Λύση 
Β: «την τοποθέτηση του συνόλου των μελών (δοκοί και φατνώματα) αρχαίων και νέων 
της δεκαετίας του 1950», έναντι της λύσης Α, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις. 

Η λύση Β παρουσιάζει κατά την γνώμη μου τα εξής πλεονεκτήματα: 
1.Τα φατνώματα  της δεκαετίας του 1950 προσφέρουν την δυνατότητα της σχεδόν 

ανέξοδης αποκατάστασης της οροφής του Δυτικού πτερού.  
2. Η επέμβαση είναι αναστρέψιμη πλήρως και εύκολα. 
3. Η παρουσία των νέων φατνωμάτων στο μνημείο θα είναι διακριτική. Τα φατ-

νώματα αν και θα καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση στην οροφή του Δυτικού πτερού, 
λόγω της θέσης τους στο μνημείο, δεν θα είναι ορατά στους επισκέπτες του μνημείου 
οι οποίοι κινούνται στην περίμετρο  του μνημείου.

draft2.indd   492 6/23/15   3:22:39 PM



493

Αν και τα πλεονέκτημα της λύσης Β είναι σημαντικά, θέτω συμπληρωματικά δύο 
σημεία προς προβληματισμό:

Επανεξέταση του αριθμού εισαγωγής των φατνωμάτων
Η τοποθέτηση όλων των φατνωματικών πλακών και η κάλυψη του δυτικού πτε-

ρού σε σχέση με την απουσία οροφής στον Οπισθόναο είναι μια άλλη παράμετρος που 
πρέπει να συνεκτιμηθεί. Η επέμβαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αντικανονική  
διαβάθμιση του φωτός στη δυτική περιοχή του μνημείου. Το δυτικό πτερό θα εμφα-
νίζεται σκιασμένο μπροστά από τον φωτισμένο χώρο του Οπισθονάου. Για το λόγο 
αυτό θα ήταν ίσως σκόπιμο να επανεξεταστεί ο αριθμός των φατνωματικών πλακών 
προς ένταξη. Όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση των φατνωμάτων σε δύο από τις 
έξι χώρες της οροφής. Ο αρχικός λόγος της κατασκευής των φατνωμάτων αυτών έχει 
εκλείψει πλέον με την μεταφορά της δυτικής ζωφόρου στο μουσείο. Κύριος λόγος της 
επέμβασης στην εποχή μας είναι κατά την γνώμη μου η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
μορφής της οροφής.

Σημαντικότερες παράμετροι για τον αριθμό εισαγωγής φατνωματικών πλακών 
στην εποχή μας εκτιμώ πως είναι:

ο περιορισμός της στατικής επιβάρυνσης των κιόνων του Οπισθονάου και της 1.	
Δυτικής περίστασης
η αισθητική ισορροπία στην παρουσία νέου υλικού ως προς το αυθεντικό 2.	
υλικό
η διαβάθμιση της συμπληρωμένης περιοχής της οροφής σε σχέση με τις ελεύ-3.	
θερες δοκούς που σχηματίζουν την εσχάρα της οροφής (βλ. παραπάνω ανα-
φορά για την  διαβάθμιση στα όρια επέμβασης) 

Δοκιμαστική τοποθέτηση
Σε πρώτη φάση η τοποθέτηση των ανακατασκευασμένων φατνωμάτων  θα μπο-

ρούσε να γίνει δοκιμαστικά για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Θα δινόταν με αυτόν τον 
τρόπο αφενός η δυνατότητα αισθητικής αξιολόγησής τους στον πραγματικό χώρο και 
τις πραγματικές συνθήκες και αφετέρου θα δινόταν η δυνατότητα για παρακολούθηση 
τυχόν δυσμενών επιδράσεων στους κίονες που θα παραλάβουν τα στατικά φορτία.

Συμπερασματικά
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θεωρώ πως και στα τρία αναστηλωτικά ερω-

τήματα δεν είναι σκόπιμη η εγκατάλειψη της καθιερωμένης στρατηγικής των συμπλη-
ρώσεων από νέο μάρμαρο στα μνημεία της Ακρόπολης. Αυτή η στρατηγική εκτιμώ 
πως είναι κρίσιμη για την ανάδειξη και την κατανόηση της αρχιτεκτονικής μορφής των 
μνημείων. 
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Ευαγγελία Μιμίδου
Δρ. Κλασσικής Αρχαιολογίας, Γραφείο τεκμηρίωσης του Παρθενώνα.
Χαρώνδου 12, Τ.Κ. 104.44, Αθήνα
emimidou@ymail.com

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡωΤΗΜΑ 1
Από τις τρεις προτεινόμενες λύσεις για την αποκατάσταση του τυμπάνου του δυ-

τικού αετώματος του Παρθενώνα προτιμητέα θα ήταν, κατά την άποψή μου, η δεύτερη, 
βάσει της οποίας προβλέπεται η ανατοποθέτηση του ταυτισθέντος αρχαίου θραύσμα-
τος στον ορθοστάτη υπ’ αριθμόν 6, ο οποίος αναμένεται να συμπληρωθεί μερικώς με 
νέο μάρμαρο, αν φυσικά η διαδικασία του στατικού ελέγχου επιτρέψει την υλοποίηση 
ενός τέτοιου εγχειρήματος. Σε αυτή την περίπτωση η ερειπιώδης μορφή του αετώματος 
δε θα μεταβληθεί σημαντικά, δεδομένου ότι η συμπλήρωση του 6ου ορθοστάτη με νέο 
μάρμαρο θα είναι μερική. Κατά συνέπεια, το αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι αρτιότε-
ρο, επειδή ο επισκέπτης θα αντικρίζει το εν λόγω τμήμα του μνημείου στη μορφή που 
σώθηκε, διαθέτοντας  ταυτόχρονα την ευκαιρία να έχει προ οφθαλμών και ένα δείγ-
μα των σύγχρονων αναστηλωτικών προσπαθειών, τον μερικώς συμπληρωμένο με νέο 
μάρμαρο ορθοστάτη.

ΕΡωΤΗΜΑ 2
Η αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό 

τη μορφή του κυρίως ναού για τον επισκέπτη. Θα είναι ιδιαίτερα βοηθητική για την 
ανάπλαση της εικόνας που παρουσίαζε το συγκεκριμένο τμήμα του Παρθενώνα στο 
παρελθόν. Ως εκ τούτου, προτεινόμενη λύση για τον βόρειο τοίχο αποτελεί η πλήρης 
συμπλήρωση της εσωτερικής πλευράς του υπό αναστήλωση τοίχου. Αναφορικά με τον 
εγκάρσιο τοίχο, θα ήταν ικανοποιητική η πρώτη λύση, η οποία στηρίζεται στην τμη-
ματική ανακατασκευή του τοίχου με τη χρήση νέων λιθοπλίνθων σε διαστάσεις όμοιες 
με των αρχαίων, τοποθετημένων σε αποκλιμακούμενη, βαθμιδωτή διάταξη, σύμφωνα 
με το ισόδομο σύστημα δομής. Και στις δύο περιπτώσεις αναστήλωσης των πλάγιων 
τοίχων του σηκού η «συνύπαρξη» του αρχαίου με το νέο υλικό θα αποτελεί γλαφυρή 
μαρτυρία των ιστορικών φάσεων του μνημείου και σύζευξη των υλικών καταλοίπων 
του παρελθόντος με τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά προστιθέμενα μέλη. Εξάλλου, οι ανα-
στηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης 
ιστορίας τους.

ΕΡωΤΗΜΑ 3
Για την αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού φαίνεται πιο συμβατή η 

δεύτερη λύση, χάρη στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πλήρης αποκατάστασή της με 
την τοποθέτηση αρχαίων και νέων (της δεκαετίας του 1950) αρχιτεκτονικών μελών 
(δοκών και φατνωμάτων). Με αυτό τον τρόπο θα επανατοποθετηθούν στην οροφή τα 
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αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και θα αξιοποιηθούν δεόντως τα μέλη από νέο μάρμαρο 
που είχαν κατασκευασθεί με βάση σχέδια του Αν. Ορλάνδου. Φυσικά, οι προαναφερ-
θείσες ενέργειες δεν θα πρέπει να διαταράσσουν τη στατική επάρκεια και την αντι-
σεισμική ικανότητα του δυτικού τμήματος του Παρθενώνα. Μία τέτοια επέμβαση θα 
βοηθούσε αρκετά στην αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονικής του μνημείου λόγω του 
συνδυασμού αρχιτεκτονικών μελών της αρχαιότητας με αντίστοιχα του πρόσφατου 
παρελθόντος, συγκεκριμένα του προηγούμενου αιώνα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 
ετεροχρονισμένη προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των αναστηλωτών του 21ου αιώνα 
με τον προκάτοχό τους, τον Ορλάνδο, χάρη στα σχέδια του οποίου κατασκευάστηκαν 
δοκοί και φατνώματα από νέο μάρμαρο.

Σπύρος Οικονομόπουλος
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πρώην προϊστάμενος του Η/Μ Συνεργείου Ακροπόλεως.
Π. Τσαλδάρη 32, Μαρούσι, 15122
spyr.oikon@gmail.com

Μαρούσι, 30/10/2013

6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. ΑΘΗΝΑ, 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θέμα 1: Αποκατάσταση ορθοστατών τυμπάνου Δ. Αετώματος.
Τάσσομαι υπέρ της λύσης «Γ». Η πλήρης αποκατάσταση του ορθοστάτη υπ’ αρ. 

6 και η κατασκευή νέου ορθοστάτη υπ’ αρ. 7 θα «κλείσουν» αισθητικά την όψη του 
Δ. Αετώματος και θα ολοκληρώσουν την Δ. όψη του ναού. Μπορεί στην μνήμη πολ-
λών να έχει αποτυπωθεί η ερειπιώδης μορφή του Αετώματος, αλλά αυτό δεν αποτελεί 
ισχυρό επιχείρημα για την διατήρηση αυτής της εικόνας – τι θα μπορούσαμε να πούμε 
αντίστοιχα για την πρώτη και τις μετέπειτα αποκαταστάσεις της Β. κιονοστοιχίας π.χ.; 
-  . Ναι μεν εδώ δεν υπάρχουν υπερκείμενα αρχαία μέλη προς επανατοποθέτηση, αλλά 
ούτως ή άλλως το προστιθέμενο νέο μάρμαρο είναι μικρό ποσοστό επί του συνόλου 
του τυμπάνου. Τέλος, όσον αφορά σε ανακύπτοντα στατικά προβλήματα, ασφαλώς θα 
γίνει εξυγίανση και τυχόν αναγκαία συμπλήρωση του αντιθηματικού τοίχου.

Θέμα 2: Αναστήλωση Β. τοίχου του σηκού.
Τάσσομαι υπέρ της λύσης «Β», ώστε να παραμένουν μάρτυρες της κατεστραμ-

μένης από την πυρκαγιά εσωτερικής παρειάς. Επιδίωξη πρέπει να είναι να δοθεί μία 
συγκεκριμένη μορφή στη χωροθέτηση των  νέων λίθων, π.χ. να εμφανίζονται ως ορθο-
στάτες ανά σταθερό επαναλαμβανόμενο βήμα.
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Σχετικά με τον εγκάρσιο διαχωριστικό τοίχο, επίσης τάσσομαι υπέρ της λύσης 
«Β», ώστε να χρησιμοποιηθεί το άκρως απαραίτητο για στατικούς λόγους νέο υλικό, σε 
μία εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή.

Θέμα 3: Οροφή Δ. πτερού.
Τάσσομαι υπέρ της λύσης «Β». Μοναδικός μου ενδοιασμός είναι ότι οι επισκέπτες 

δεν θα έχουν καλή οπτική εικόνα των τοποθετημένων αντιγράφων της Δ. Ζωφόρου, 
τα οποία πλέον δεν θα φωτίζονται επαρκώς. Βεβαίως και οι αρχαίοι την έβλεπαν σκι-
ασμένη, ενώ οι σύγχρονοι μπορούν από κοντά να θαυμάσουν και να μελετήσουν το 
πρωτότυπο στο Μουσείο Ακροπόλεως.

Δεν μπορούμε επίσης να υποτιμήσουμε την προστασία που θα παρέχει η οροφή 
στα υποκείμενα μέλη, και ιδιαίτερα στα ίχνη του ακόμη σωζόμενου γραπτού διακό-
σμου, εφ’ όσον βεβαίως ληφθούν μέτρα διαχείρισης των ομβρίων.

Λεωνίδας Παλαιολόγος
Πολιτικός Μηχανικός – Αρχιτέκτων MSc
Π. Κυριακού 42, Αθήνα 115 21
leopaleologos@gmail.com

Ερ. για την αποκατάσταση των κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου του δυτι-
κού αετώματος (Πρόγραμμα 4)

Επιλέγω τη λύση Γ, ήτοι την αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 και την αναπλή-
ρωση με νέο μάρμαρο του ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7, για τους παρακάτω λόγους:

Με την πλήρη αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 εξασφαλίζεται η οριστική 1.	
διάσωση του ενός θραύσματος.
Η αναπλήρωση του ορθοστάτη αρ. 7 αναφέρεται σε ένα μέλος του οποίου η 2.	
γεωμετρία είναι χωρίς αμφιβολία τελείως ορισμένη από τα όμορα μέλη και 
την κλίση του αετώματος, είναι δε επέμβαση αναστρέψιμη. Επιπλέον, με την 
τοποθέτηση του νέου ορθοστάτη φράσσεται το κενό που έχει δημιουργηθεί 
και από το οποίο προβάλλουν, ιδωμένοι από απόσταση, οι λίθοι του αντιθη-
ματικού τοίχου, παραπλανώντας τον παρατηρητή ότι πρόκειται για μεταγενέ-
στερη φάση/συμπλήρωση του αετώματος στο επίπεδο των ορθοστατών.
Με τη λύση Γ αποκαθίσταται η γεωμετρία του άνω τμήματος της δυτικής 3.	
πλευράς, που είναι η πρώτη άποψη του Παρθενώνα για τον επισκέπτη του 
βράχου. Καθίσταται έτσι πιο ευανάνγωστη, ολοκληρωμένη και άρα διδακτική 
η τυπολογία του ναού.   
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Ερ. για την αναστήλωση των πλαγίων τοίχων του σηκού (Προγράμματα 7 & 8)

Επιλέγω τη λύση Α, ήτοι την πλήρη συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του 
υπό αναστήλωση τοίχου, για τους παρακάτω λόγους:

Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των αρχαίων σωζωμένων με-1.	
λών που θα επανενταχθούν στον βόρειο τοίχο, ως προς τα νέα. Ωστόσο η δια-
τήρηση της εσωτερικής, θραυσθείσας κυρίως από πυρκαϊά, επιφάνειάς τους, 
σε συνδυασμό με τις ακέραιες επιφάνειες των νέων λίθων δημιουργεί, λόγω 
των φωτοσκιάσεων, μία ανήσυχη και πρωτόγνωρη εικόνα του μνημείου, και 
μάλιστα σε μεγάλη έκταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βαθμός λεπτομέρειας 
του όλου μνημείου κυμαίνεται από τις επιφανειακές φθορές (θραύσεις, μι-
κρορρηγματώσεις κλπ.) στις μεγάλες θραύσεις (κυρίως σε θέσεις γόμφων) 
χωρίς ενδιάμεσα στάδια. Αρα μία τέτοια αποκατάσταση θα επιδρούσε κα-
θοριστικά (αρνητικά) στην πρόσληψη του μνημείου, όπως φαίνεται και στις 
αντίστοιχες τρισδιάστατες αποδόσεις.
Μία λύση που βασίζεται στην επιλεκτική διατήρηση των προσβεβλημένων 2.	
επιφανειών, έστω και σε ομάδες, δεν αντιστοιχίζεται σε μία στατική θεώρηση 
με μονοσήμαντη επίλυση αλλά εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την υποκειμενική 
επιλογή ομάδων λίθων, έστω και με το κριτήριο της εξασφάλισης επαρκούς 
εδράσεως.
Ούτως ή άλλως, το γεγονός της πυρκαϊάς συνεχίζει να τεκμαίρεται επαρκώς 3.	
στις επιφάνειες του βόρειου τμήματος του οπισθοδόμου.

Σχετικά με την ανακατασκευή του εγκάρσιου τοίχου, επιλέγω την πιο περιορισμέ-
νη  (λύση Α) ανακατασκευή του σε αποκλιμακούμενη, βαθμιδωτή διάταξη, διότι απο-
τελεί μία επέμβαση κατά βάση αναστρέψιμη που αφ’ ενός εξασφαλίζει τις απαιτήσεις 
αντισεισμικής συμπεριφοράς του βόρειου τοίχου, αφ’ ετέρου αποτελεί παρακαταθήκη 
για μελλοντικές επεμβάσεις. Επιπλέον, με την ανακατασκευή προσεγγίζεται πλέον η 
έννοια του χώρου (διάκριση κυρίως ναού και οπισθοδόμου) στον ναό, που τώρα μό-
νον εν μέρει υλοποιείται στην περιοχή του δυτικού τοίχου. Παράλληλα, αποφεύγεται 
η υπερβολική χρήση νέου υλικού.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση του εγκάρσιου τοίχου πρέπει να συσχετίζεται με τυχόν 
μελλοντική ανακατασκευή του νότιου τοίχου και του αντερείσματός του, ώστε το απο-
τέλεσμα να υποδηλώνει την κάτοψη του μνημείου στη θέση αυτή.

Ερ. Για την αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
(Πρόγραμμα 11)

Είμαι υπέρ της πλήρους αναστήλωσης και αποκατάστασης.
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Άγγελος Παπανδρόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνα
e-mail: para@hol.gr

5/11/2013

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Υ.Σ.Μ.Α.
 

1. Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου δυτικού αετώματος: Λύση 
Β2: Ανατοποθέτηση του ορθοστάτη αρ. 6 με το   ταυτισμένο αρχαίο θραύσμα του, 
πλήρως συμπληρωμένο με νέο μαρμαρο  στις αρχικές διαστάσεις του. Η λύση αυτή δεν 
αλλάζει δραματικά την ερηπειώδη μορφή του αετώματος σε αντίθεση με την λύση Γ. Τα 
ποσοστά νέου υλικού παραμένουν χαμηλά σε σχέση με το αρχαίο.

2. Αναστήλωση του Βόρειου Τοίχου: Λύση Β: συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς 
του υπό αναστήλωση τοίχου με διατήρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων λιθο-
πλίνθων, όπου αυτό είναι εφικτό, με βάση τον προκαταρκτικό στατικό έλεγχο. Οι λό-
γοι είναι (α) οι επιπτώσεις στην εικόνα του εσωτερικού του σηκού θα είναι ηπιότερες 
γιατί θα υπαγορεύεται από ένα όχι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό χρήσης νέου υλικού, το 
οποίο θα επιδρά κατά το δυνατόν λιγότερο στο βαθμό αυθεντικότητας του βόρειου 
τοίχου, (β) θα παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης ιστορικών τεκμηρίων που έχουν να 
κάνουν με τις περιπέτειες του ναού, εν προκειμένου με αρχαίες πυρκαγιές και τη θερ-
μική καταπόνηση του μαρμάρου και (γ) θα είναι απολύτως συναφές με τις μέχρι τώρα 
αρχές και πρακτικές των αναστηλωτικών έργων της Ε.Σ.Μ.Α. στην Ακρόπολη.
Εγκάρσιος τοίχος: Λύση Α: Τμηματική ανακατασκευή του τοίχου με χρήση νέων λιθο-
πλίνθων σε διαστάσεις όμοιες με των αρχαίων, τοποθετημένων σε αποκλιμακούμενη, 
βαθμιδωτή διάταξη, σύμφωνα με το ισόδομο σύστημα δομής (μήκος τοίχου στη στρώ-
ση του ορθοστάτη: 13.20μ.). Η λύση Β μάλλον θα λειτουργούσε παραπλανητικά ως 
προς την κατανόηση της συνολικής εικόνας του εγκάρσιου τοίχου.

3.  Ολοκλήρωση επέμβασης στον Οπισθόναο: Λύση μεταξύ Α και Β: Μερική απο-
κατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού με την τοποθέτηση του συνόλου των δο-
κών και μερικών μελών από τα φατνώματα της δεκαετίας του 1950. Η επιλογή θα γίνει 
βάση τόσο δομοστατικών όσο και αισθητικών κριτηρίων ώστε να επιφορτίζονται με 
μικρότερης έκτασης επεμβάσεις τα υποκείμενα αρχαία μέλη και ταυτόχρονα να ικανο-
ποιείται μερικώς η απαίτηση για μια διδακτικού χαρακτήρα επέμβαση.
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Εύη Πετροπούλου
Αρχαιολόγος, MPhil
Γραφείο Τεκμηρίωσης
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

18/11/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους συνέδρους της 6ης Δι-
εθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης, θα ήθελα να 
θέσω υπ’όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα 4 - Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, Υποπρόγραμ-
μα 4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος
Απάντηση: Λύση Γ

Αν και πρόκειται για μια επέμβαση περιορισμένης κλίμακας, ωστόσο η αποκατά-
σταση των ορθοστατών του δυτικού τυμπάνου του Παρθενώνα πρόκειται να επηρεάσει 
μία από τις πιο εμβληματικές όψεις του μνημείου. Για την τεκμηρίωση της επιλογής 
μου θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα. Θεωρώ επιβεβλημένη την ένταξη του θραύ-
σματος που έχει στο παρελθόν ταυτισθεί από τον Καθ. Μ. Κορρέ στο μνημείο. Η εν-
σωμάτωση του αυθεντικού διάσπαρτου αρχιτεκτονικού υλικού στο μνημείο αποτελεί 
πρώτιστο και θεμελιώδη στόχο μιας αναστήλωσης, διασφαλίζει την προστασία του υλι-
κού αυτού, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην ολοκλήρωση της μορφής του μνημείου και 
κατ’ επέκταση στην επαύξηση της αναγνωσιμότητάς του. Επομένως το ερώτημα που 
τίθεται αφορά κυρίως στην αναπαραγωγή ή όχι του 7ου από βορρά ορθοστάτη του τυ-
μπάνου σε νέο μάρμαρο. Το πρόβλημα ανακύπτει καθώς η επιλογή της συμπλήρωσης 
του τυμπάνου υπαγορεύεται κυρίως από λόγους αισθητικής αντίληψης και στατικής 
συμπεριφοράς και δεν αιτιολογείται από την ενδεχόμενη ένταξη υπερκείμενων μελών 
ή θραυσμάτων που έχουν ταυτισθεί στο μνημείο.

Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του 7ου ορθοστάτη δεν μπορεί να δικαιολογη-
θεί απόλυτα από το πλαίσιο των αρχών που χαρακτηρίζουν τις επεμβάσεις της ΕΣΜΑ, 
ωστόσο θεωρώ ότι είναι σκόπιμη, καθώς η συμπλήρωση του κενού που δημιουργείται 
μεταξύ 6ου και 8ου ορθοστάτη θα εξισορροπήσει το περίγραμμα της δυτικής πλευράς 
του μνημείου και θα εξαλείψει την τεχνητή «οδόντωση» που θα δημιουργούνταν σε 
μία από τις πιο διακριτές και χαρακτηριστικές όψεις του μνημείου. Θα ήθελα να επι-
σημάνω ότι παρόμοια αντιμετώπιση οδήγησε στην κατασκευή των νοτίων εξωτερικών 
επιστυλίων της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων, εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. 
Επομένως, η κατά παρέκκλιση των αρχών της ΕΣΜΑ αντιμετώπιση του προβλήματος 
του δυτικού τυμπάνου του Παρθενώνα δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση στο αναστη-
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λωτικό πρόγραμμα της Ακρόπολης. Και σε εκείνη την περίπτωση, όπως και σε αυτή 
που εξετάζεται, ο στόχος της αναστηλωτικής επέμβασης δεν περιορίζεται μόνον στην 
ανατοποθέτηση του κατακείμενου υλικού, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός «ήρε-
μου» ερειπίου, χωρίς εξάρσεις και παραμορφώσεις, ικανού να μεταδώσει στον θεατή/
επισκέπτη τις  καλλιτεχνικές  και αισθητικές αξίες του πρωταρχικού οικοδομήματος.

Σχετικά με το θέμα της αυθεντικότητας, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η ένταξη 
ενός ορθοστάτη από νέο μάρμαρο δεν επηρεάζει σημαντικά τη συγκεκριμένη ιδιότητα 
του μνημείου, καθώς το ποσοστό του νέου μαρμάρου που εντάσσεται στην δυτική 
όψη του διατηρείται αρκετά χαμηλό. Πιο ουσιαστικό θεωρώ το ζήτημα της μεταβο-
λής της παραδεδομένης εικόνας του μνημείου, κυρίως μάλιστα αφού η ΕΣΜΑ έχει 
στο παρελθόν θέσει ως αρχή στις επεμβάσεις της τη διατήρησή της αποτυπωμένης 
στη συλλογική μνήμη εικόνας των μνημείων. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό θα ήθελα 
να κάνω δύο επισημάνσεις: 1) στο παρελθόν, η μελέτη του κατάσπαρτου υλικού και 
η ανάγκη ένταξης περισσότερων θραυσμάτων στο μνημείο οδήγησε σταδιακά στην 
υπέρβαση της συγκεκριμένης αρχής της ΕΣΜΑ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
των οροφών των Προπυλαίων, όπου η ανάγκη ενσωμάτωσης των ταυτισμένων φατ-
νωματικών πλακών οδήγησε στην επέκταση της αναστήλωσης σε επιφάνεια διπλάσια 
από εκείνη που είχε αναστηλωθεί από τον Ν. Μπαλάνο, επιλογή που, παρά τις οποιεσ-
δήποτε επιφυλάξεις εκφράστηκαν αρχικά, επιδοκιμάστηκε τελικώς από τα πλήθη των 
επισκεπτών 2) σε οποιαδήποτε συζήτηση περί των «οπτικών συνηθειών» του κοινού θα 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η ανάπτυξη και διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας και ο 
συνακόλουθος «βομβαρδισμός» του κοινού με εικόνες έχει ενδεχομένως μεταβάλει τη 
συλλογική στάση απέναντι σε στερεοτυπικές απεικονίσεις των μνημείων. Η εκτίμησή 
μου είναι ότι το ευρύ κοινό έχει καταστεί πιο ελαστικό και επιδεκτικό σε αλλαγές της 
εικόνας των μνημείων. Επομένως, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν και κατά πόσον ισχύει 
η διαπίστωση ότι η κοινή γνώμη παραμένει συντηρητική απέναντι στις μεταμορφώσεις 
του αρχαιολογικού τοπίου που επιβάλει η αναστήλωση των μνημείων.  

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού
Βόρειος τοίχος: Απάντηση: Λύση Β

Στο ερώτημα σχετικά με την μορφή που θα πρέπει να λάβει ο βόρειος τοίχος του 
σηκού του Παρθενώνα τάσσομαι υπέρ της λύσης Β, όπως αυτή παρουσιάζεται στον 
σχετικό με το θέμα πίνακα. Πιστεύω ότι η διατήρηση ορισμένων «νησίδων» λιθοπλίν-
θων χωρίς συμπληρώσεις στο εσωτερικό του μνημείου, εκτός του ότι περιορίζει το 
ποσοστό του νέου μαρμάρου που εντάσσεται στο μνημείο, παρέχει μια σαφή υπόμνηση 
σχετικά με τη μορφή του αυθεντικού υλικού πριν την αναστήλωση. Παρόλο που θεω-
ρώ ιδιαίτερα δύσκολο για τον μη εξειδικευμένο επισκέπτη να κατανοήσει το μηχανι-
σμό της συμπλήρωσης των καμένων λιθοπλίνθων του τοίχου, ωστόσο πιστεύω ότι η 
λύση Β παρέχει κάποιες νύξεις για την ορθή ερμηνεία του μνημείου. Αντιθέτως, η λύση 
Α αποκρύπτει εντελώς το αυθεντικό υλικό, δημιουργεί την ψευδή εικόνα ενός πλήρως 
ανακατασκευασμένου τοίχου στο εσωτερικό του Παρθενώνα και επιτείνει τη σύγχυση 
σχετικά με τα όρια της αναστήλωσης. Σε συνδυασμό μάλιστα με τον εγκάρσιο τοίχο 
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του σηκού - η ανακατασκευή του οποίου μοιάζει μάλλον αναπόφευκτη - δημιουργούν 
μια σκηνογραφική εικόνα στο εσωτερικό του Παρθενώνα και αναιρούν την εικόνα 
του ερειπίου, η διατήρηση του οποίου υπήρξε πάντοτε πρωταρχικής σημασίας για την 
ΕΣΜΑ. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της λύσης Α ενδέχεται να 
δυσχεράνει την κατανόηση του μνημείου, κυρίως λόγω της ασυνέπειας στην μορφή 
των δύο όψεων του βόρειου τοίχου,  ο οποίος στην εξωτερική (βόρεια) παρειά του 
θα συντίθεται κυρίως από αυθεντικό υλικό με μικρή προσθήκη νέου μαρμάρου, ενώ 
στην εσωτερική (νότια) παρειά του θα εμφανίζεται ως πλήρως ανακατασκευασμένος. 
Αντιθέτως, η λύση Β καθιστά ευκολότερο το συσχετισμό των δύο όψεων του τοίχου και 
κατ’ επέκταση συμβάλλει στην κατανόηση της δομής του από τους επισκέπτες. 

Εξίσου σημαντικό όφελος που απορρέει από τη λύση Β είναι αυτό της διατήρησης 
του τεκμηρίου της πυρκαγιάς. Η πλήρης απόκρυψη του ιστορικού αυτού τεκμηρίου δια 
της συμπλήρωσης όλων των καμμένων επιφανειών ανεξαιρέτως, που προτείνει η λύση 
Α, απαλείφει κάθε μαρτυρία για το ιστορικό γεγονός, ενώ παράλληλα προκαλεί μια 
σοβαρή ερμηνευτική αντίφαση: η περιοχή του μνημείου που σφοδρότερα επλήγη από 
την πυρκαγιά εμφανίζεται μετά την αναστήλωση ως καλύτερα «διατηρημένη», αφού οι 
όψεις και οι ακμές των λίθων θα έχουν αναπαραχθεί με τελειότητα, έναντι της βόρειας 
όψης του τοίχου που ενώ διατηρεί μεγαλύτερο μέρος αυθεντικού υλικού σε καλύτερη 
κατάσταση, μετά την αναστήλωση θα παρουσιάζει εντονότερα ίχνη φθοράς.  

Σχετικά με το ζήτημα της αυθεντικότητας του μνημείου, και με βάση όσα αναπτύ-
χθηκαν στην εισήγηση του Καθ. κ. Χ. Μπούρα, κατανοώ ότι και οι δύο λύσεις εμφα-
νίζουν την εξής ιδιοτυπία: παρά το γεγονός ότι η αναλογία νέου/αρχαίου υλικού δεν 
είναι ιδιαίτερα υψηλή, ωστόσο η διασπορά των συμπληρωμάτων στην επιφάνεια του 
τοίχου δημιουργεί στον επισκέπτη την εντύπωση πλήρους ανακατασκευής και υπονο-
μεύει την έννοια της αυθεντικότητας, ως προς τη μορφή. Πιστεύω ότι η λύση Β έχει ένα 
μικρό πλεονέκτημα έναντι της λύσης Α, καθώς επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιλη-
φθεί ότι ο πυρήνας του τοίχου συγκροτείται από αυθεντικό υλικό. 

Τέλος, το ζήτημα των έντονων φωτοσκιάσεων που περιγράφεται στον σχετικό με 
το θέμα πίνακα αποτελεί πράγματι ένα ουσιαστικό ζήτημα αισθητικής, που όμως κατά 
την άποψή μου δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει την εφαρμογή της λύση Β. Εξίσου 
σημαντικό ζήτημα αισθητικής προκύπτει  από την έντονη χρωματική διαφορά μεταξύ 
αρχαίου και νέου υλικού, αλλά εκτιμώ ότι το θέμα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
την εφαρμογή τεχνητής πατίνας. 

Εγκάρσιος τοίχος: Απάντηση: Λύση Β 
Εφόσον η ανακατασκευή του εγκάρσιου τοίχου κρίνεται απαραίτητη για την αντι-

στήριξη του βόρειου τοίχου τάσσομαι υπέρ μιας πιο συντετμημένης μορφής, που επι-
τυγχάνεται με την  απότμηση των λιθοπλίνθων του τοίχου κατά το μήκος τους, ώστε να 
περιορίζεται η ελεύθερη προβολή τους (λύση Β). Οι λόγοι για τους οποίους τάσσομαι 
υπέρ της συγκεκριμένης λύσης είναι διότι τη θεωρώ λιγότερο παρεμβατική, καθώς 
περιορίζει την έκταση μιας ανακατασκευής στο εσωτερικό του Παρθενώνα. Σε κάθε 
περίπτωση, ωστόσο, ακόμη και η λύση αυτή παρέχει σοβαρά προβλήματα. Αν και η 
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ανακατασκευή του εγκάρσιου τοίχου-αντερίσματος είναι – σύμφωνα με όσα στοιχεία 
παρέχονται - αναπόφευκτη για λόγους στατικής εξασφάλισης του βορείου τοίχου, 
ωστόσο δε θα πρέπει να υποβαθμιστεί το γεγονός ότι υπερβαίνει τις αρχές της ΕΣΜΑ: 
στην πραγματικότητα δεν μιλάμε πλέον περί αναστήλωσης, αλλά περί ανακατασκευής 
αρχιτεκτονικού στοιχείου του οποίου γνωρίζουμε την μορφή, αλλά δεν διαθέτουμε 
το αυθεντικό υλικό. Από όσα μπορώ να γνωρίζω στις επεμβάσεις της ΕΣΜΑ δεν έχει 
υπάρξει προηγούμενο, εκτός ίσως από την περίπτωση της αναστήλωσης της βορειο-
ανατολικής γωνίας του Ερεχθείου. Σε κάθε περίπτωση η επέμβαση αυτή απαιτεί σχο-
λαστική τεκμηρίωση που θα καθιστά σαφές ότι η λύση που υιοθετείται αποτελεί την 
κατά περίπτωση αντιμετώπιση ενός προβλήματος και σε καμία περίπτωση δεν υποδη-
λώνεται  διεύρυνση του πλαισίου των επεμβάσεων της ΕΣΜΑ, ώστε να περιλάβει και 
ανακατασκευές. 

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθε-
νώνα
Απάντηση: Λύση Α (με πιθανή στέγαση ενός μεταδόκιου διαστήματος)

Στην περίπτωση της αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού τάσσομαι 
υπέρ μια πιο περιορισμένης αναστήλωσης για λόγους που θα αναπτύξω στη συνέχεια. 
Θεωρώ απολύτως επιβεβλημένη την ανατοποθέτηση των αυθεντικών δοκών στο μνη-
μείων, κυρίως μάλιστα αφού οι δοκοί απομακρύνθηκαν «για λόγους εργονομικούς», 
προκειμένου να διευκολύνουν επέμβαση της ΕΣΜΑ στην περιοχή αυτή. Η τοποθέτηση 
των δοκών που κατασκευάστηκαν από τον Ορλάνδο, μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον 
είναι αναγκαία για την στατική εξασφάλιση της οροφής. Εξάλλου το ποσοστό του νέου 
μαρμάρου που ενσωματώνεται στο μνημείο με την επέμβαση αυτή διατηρείται σε απο-
δεκτά χαμηλά επίπεδα. Αντιθέτως, η λύση Β που προτείνεται εκτοξεύει το ποσοστό του 
νέου μαρμάρου, υπονομεύοντας την αυθεντικότητα του μνημείου στην περιοχή αυτή. 

Σχετικά με το θέμα της επαύξησης της διδακτικότητας του μνημείου, που προ-
βάλλεται ως το σημαντικότερο επιχείρημα υπέρ της λύσης Β, πιστεύω ότι θα επαρκού-
σε η στέγαση ενός μεταδόκιου διαστήματος για να υποβάλλει στους επισκέπτες την 
αίσθηση του στεγασμένου χώρου. Σκοπός μιας διδακτικής αναστήλωσης δεν είναι, 
κατά την άποψή μου, η πιστή αναπαράσταση της μορφής που το μνημείο είχε στο πα-
ρελθόν, αλλά η εξασφάλιση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εργαλείων με τη χρήση 
των οποίων θα καταφέρουν οι επισκέπτες να ανασυνθέσουν νοητικά την μορφή και την 
ατμόσφαιρα του μνημείου. Εξάλλου, η ακριβής ανασύνθεση της εντύπωσης που προ-
καλούσε η δυτική ζωφόρος στον θεατή είναι πρακτικά ανέφικτη, καθώς πολλοί από 
τους παράγοντες που καίρια συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της - όπως για παράδειγμα η 
πολυχρωμία των γλυπτών και οι συνθήκες φωτισμού - έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. 
Ένα επιπλέον πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρμογή της λύσης Β αφορά στην 
ανάδειξη ως κεντρικού άξονα της έκθεσης στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα της 
δυτικής ζωφόρου, δηλαδή ενός στοιχείου μη αυθεντικού. Κατά την άποψή μου, η αυθε-
ντικότητα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, 
επομένως η ιδιαίτερη έμφαση σε ένα στοιχείο μη αυθεντικό μπορεί να διαψεύσει τις 
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προσδοκίες τους και να υπονομεύσει την αξιοπιστία του αναστηλωτή.  
Ως προς το ζήτημα της διαχείρισης των μαρμάρινων μελών της επέμβασης Ορ-

λάνδου, θα ήθελα να επισημάνω ότι, κατά την άποψή μου, η ποιότητα του «ιστορικά 
καταξιωμένου αναστηλωτικού υλικού» δεν αποτελεί επαρκές επιχείρημα για την έντα-
ξή του στο μνημείου. Πιστεύω ότι το αρχιτεκτονικό υλικό που έχει κατασκευαστεί στο 
πλαίσιο αναστηλωτικών επεμβάσεων, παλαιότερων και σύγχρονων, θα πρέπει να τύχει 
ενιαίας αντιμετώπισης, ως νέο υλικό, από την στιγμή που ενσωματώνεται στο μνημείο. 
Η υψηλή καλλιτεχνική αξία του υλικού της επέμβασης Ορλάνδου μπορεί να επιτρέπει 
την «υιοθέτησή» του από την ΕΣΜΑ, σε καμία όμως περίπτωση η σχέση αυτή δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει αντιστρόφως, δηλαδή η εγγενής αξία του υλικού να επιβάλλει την 
ενσωμάτωσή του στο μνημείο. Με άλλα λόγια, ακόμη κι εάν το υλικό αυτό αξιοποιηθεί 
από την ΕΣΜΑ θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό γίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθεί 
ο βασικός σχεδιασμός και το όραμα της Επιτροπής Ακροπόλεως. Εάν επιθυμούμε να 
διαφυλάξουμε και να προβάλλουμε το υλικό αυτό ως μαρτυρία της υψηλής τεχνικής 
γνώσης και καλλιτεχνικής ευαισθησίας στην αναστηλωτική πρακτική του παρελθό-
ντος, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, ενδεχομένως 
σε μουσειακό περιβάλλον. Επομένως, πιστεύω ότι  το αρχιτεκτονικό υλικό της επέμ-
βασης Ορλάνδου, ή μέρος αυτού θα έβρισκε καλύτερα τη θέση του σε ένα μουσείο της 
ιστορίας των αναστηλώσεων στην Ακρόπολη. 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το ερωτημα-
τολόγιο της ΕΣΜΑ έδωσε την αφορμή για έναν ιδιαίτερα ζωηρό και εποικοδομητικό 
διάλογο μεταξύ συναδέλφων στα εργοτάξια της Ακρόπολης και, με την έννοια αυτή, 
θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό ο στόχος του επετεύχθη. Αναμένοντας με ενδιαφέρον τις 
απαντήσεις των συνέδρων θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία ο θεωρητικός προβλη-
ματισμός για ζητήματα αναστήλωσης που αναπτύχθηκε, να αποτελέσει το έναυσμα για 
περισσότερες δημοσιεύσεις θεωρητικού περιεχομένου από την πλευρά των μελετητών 
των μνημείων. Κι αυτό διότι παρά την παρέλευση 35 και πλέον ετών από την έναρξη 
των αναστηλώσεων της ΕΣΜΑ εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα τα βασικά θεω-
ρητικά ερωτήματα: «τι είδους αναστήλωση επιθυμούμε;», «γιατί;» και «για ποιους;».
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Πέμπτη 31/10/2013

Προς την Υ.Σ.Μ.Α.

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της 6ης διεθνούς συνάντησης για την αποκατά-
σταση των μνημείων της Ακρόπολης

1. Πρόγραμμα 4- Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, Υποπρόγραμμα 4- 
Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος (βασιζόμενο σε πρόταση 
του 1983, του Μ. Κορρέ  και μελέτη του 2008 - Γενικός προγραμματισμός του έργου 
της δυτικής πλευράς, των Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη και Α. Βρούβα).

Προτείνω τη λύση Γ.
Το μέγεθος και η σπουδαιότητα του ταυτισμένου αρχαίου θραύσματος του ορ-

θοστάτη αρ. 6 επιβάλλουν την τοποθέτησή του στο μνημείο, ως το μόνο τρόπο να 
διασωθεί η αυθεντικότητά του μέσα από την ανωνυμία και τη φθορά των διάσπαρτων 
μελών. Η μερική συμπλήρωση του ορθοστάτη αρ. 6 δεν προτείνεται διότι είναι μια 
συμβιβαστική λύση που θα προκαλέσει παρερμηνεία των αρχικών διαστάσεων του ορ-
θοστάτη και θα οδηγήσει σε ειδικές διατάξεις σύνδεσης, διαφορετικές από τις αρχαίες. 
Όμως, η πλήρης αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 σε συνδυασμό με τη διατήρηση 
του συνόλου των επιφανειών των υπόλοιπων αρχαίων ορθοστατών θα οριοθετήσει 
απόλυτα το κενό του ορθοστάτη αρ. 7, καθιστώντας την απουσία του κυρίαρχη. Η 
απουσία ενός ακέραιου ορθοστάτη υποβαθμίζει την καλλιτεχνική αξία του αρχικού 
σχεδιασμού και δεν συνεισφέρει στη διατήρηση της γενικότερης εικόνας ερείπωσης. 
Η αναπλήρωση του ελλείποντος ορθοστάτη αρ. 7 με νέο μάρμαρο είναι μια εύκολα 
αναστρέψιμη επέμβαση που δίνει τη δυνατότητα στη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει την 
εικόνα του ολοκληρωμένου τυμπάνου, αναδεικνύοντας την αξία του ως βασικό στοι-
χείο του αρχικού σχεδιασμού.

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού (βασιζόμενο 
σε αρχιτεκτονικές μελέτες, του 2002, των Κ.Παράσχη, Ν.Τογανίδη, Κ.Ματάλα και σε 
πρόσφατη επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ. Σκαρή και Α. 
Βρούβα)
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Βόρειος τοίχος

Προτείνω τη λύση Α.
Η αναστήλωση των πολυάριθμων ταυτισμένων λιθοπλίνθων του βόρειου τοίχου 

του σηκού του Παρθενώνα είναι μονόδρομος για τη διάσωση της αυθεντικότητάς τους. 
Η συμπλήρωση των λιθοπλίνθων προς το εσωτερικό του σηκού οφείλει να αποκαθιστά 
την αρχική τους επιφάνεια, ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες. Η απόπειρα να 
διατηρηθούν ασυμπλήρωτες περιοχές στην εσωτερική παρειά για λόγους διατήρησης 
μέρους του τεκμηρίου της καταστροφής των λιθοπλίνθων παράγει ένα ανήσυχο, γρα-
φικό αποτέλεσμα, που ποτέ δεν υπήρξε στο μνημείο και παραποιεί την απλότητα των 
αρχικών επιφανειών. Η συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς εξασφαλίζει την ευστά-
θεια της κατασκευής και επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των νέων συμπληρωμάτων 
προς την εξωτερική επιφάνεια στον ελάχιστο δυνατό. Έτσι, πολλά από τα ίχνη των 
περιπετειών του βόρειου τοίχου, σήμερα διεσπαρμένα και ανώνυμα, θα γίνουν ορατά 
στο αναστηλωμένο φόντο της βόρειας κιονοστοιχίας και θα αποκτήσουν νόημα, ως 
συστατικά των δημοφιλέστερων απόψεων ενός κατ’ εξοχήν εξωστρεφούς αρχιτεκτονή-
ματος. Η χρήση συμβατής τεχνητής πάτινας είναι ένας θεμιτός τρόπος για να μειωθεί η 
λευκότητα της ανακατασκευασμένης εσωτερικής επιφάνειας, μέχρι η φυσική γήρανση 
των νέων μαρμάρων να την αντικαταστήσει.

Εγκάρσιος τοίχος:

Προτείνω τη λύση Β.
Η έκταση της ανακατασκευής του εγκάρσιου τοίχου που απαιτείται στη λύση Α 

είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από το απαιτούμενο αντέρεισμα για το βόρειο τοίχο. Η 
λύση Β είναι πιο λογική σε ό,τι αφορά στο μέγεθος της ανακατασκευής. Η απότμηση με 
αδρότερη λάξευση των τμημάτων των λιθοπλίνθων που θα εξέχουν στο νότιο άκρο του 
αντερείσματος, ώστε να αποφευχθούν στατικά και αισθητικά προβλήματα, είναι ένας 
λογικός όσο και ευδιάκριτος συμβιβασμός.

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
(βασιζόμενο σε μελέτες, του 1994, των Π. Κουφόπουλου και Κ. Ζάμπα και σε πρόσφα-
τη επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ. Σκαρή και Ζ. Κοντέα) 

Προτείνω τη λύση Β.
Η αποκατάσταση των κατά χώρα σωζόμενων και των ταυτισμένων αρχαίων δοκών 

και μεταδόκιων πλακών της οροφής του δυτικού πτερού δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 
δομικά αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η εσχάρα στην οποία αυτές ανήκαν. Αφού λοι-
πόν, η πλήρης αποκατάσταση της εσχάρας (λύση Α) είναι η ελάχιστη δυνατή επέμβαση, 
η εικόνα ερείπωσης της οροφής δεν μπορεί να διατηρηθεί. Η πλήρως αποκατεστημένη 
εσχάρα χωρίς τις φατνωματικές πλάκες θα δώσει την εικόνα μιας διάτρητης οροφής 
που παρερμηνεύει τον αρχικό σχεδιασμό. Η τοποθέτηση ορισμένων μόνο φατνωματι-
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κών πλακών θα ήταν ένας συμβιβασμός για λόγους διδακτικούς, αλλά τα όποια όρια 
της ανακατασκευής θα ήταν αυθαίρετα, αφού δεν προκύπτουν από καμιά ιστορική 
φάση. Επομένως, η λύση της τοποθέτησης όλων των φατνωματικών πλακών (λύση Β) 
είναι προτιμότερη, διότι είναι μια ειλικρινής και αναστρέψιμη ανακατασκευή που έχει 
τα πρόσθετα οφέλη της προστασίας ενός σημαντικού μέρους του μνημείου από τα όμ-
βρια, της αξιοποίησης των εξαιρετικής ποιότητας λάξευσης φατνωματικών πλακών της 
δεκαετίας του 1950 και, κυρίως, της αποκατάστασης των αρχικών συνθηκών αντίλη-
ψης του χώρου του δυτικού πτερού και των συνθηκών θέασης της δυτικής ζωφόρου.

Σταυρούλα Σουρτζή
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Master Restauro dei Monumenti, PoliMi
Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνα
e-mail: st.sourtzi@gmail.com

5/11/2013

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΣΜΑ
  
1. Λύση Β2: Ανατοποθέτηση στον ορθοστάτη αρ. 6 του ταυτισθέντος αρχαίου 

θραύσματος. Αποκατάσταση του ορθοστάτη αρ. 6 στις αρχικές διαστάσεις του με την 
συμπλήρωση των δύο θραυσμάτων με νέο μάρμαρο. Δεν μορφώνεται κατά βούληση 
νέα αυθαίρετη μορφή μέλους στο μνημείο, δεν αλλάζει δραματικά η ερηπειώδης μορ-
φής του αετώματος σε σχέση με τη λύση Γ. Φυσικά η τελική λύση θα υποδειχθεί από 
την στατική μελέτη, καθότι το θέμα ευστάθειας και κατʼ επέκταση προστασίας των 
αρχαίων μελών προέχει.

2. Λύση Β: συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του υπό αναστήλωση τοίχου με 
διατήρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων ομάδων λιθοπλίνθων, όπου αυτό είναι εφικτό, 
με βάση τον προκαταρκτικό στατικό έλεγχο. Κρίνεται σημαντική η προσπάθεια διατή-
ρησης των ιστορικών τεκμηρίων του μνημείου, συνεπώς και των επιπτώσεων που έχει 
επιφέρει η πυρκαγιά στο Ναό.

Εγκάρσιος τοίχος: Λύση Α: τμηματική ανακατασκευή του τοίχου με χρήση νέων 
λιθοπλίνθων σε διαστάσεις όμοιες με των αρχαίων, τοποθετημένων σε αποκλιμακού-
μενη, βαθμιδωτή διάταξη, σύμφωνα με το ισόδομο σύστημα δομής (μήκος τοίχου στη 
στρώση του ορθοστάτη: 13.20μ.). Κρίνεται καλύτερη η τοποθέτηση λίθων σε όμοιες 
διαστάσεις με τους αρχαίους από το να τεθεί θέμα αισθητικής επιλογής και τοποθέτη-
σης παράτυπων κατʼ επιλογή μελών.  

4. Λύση μεταξύ Α και Β: Μερική αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού 
με την τοποθέτηση του συνόλου των δοκοί και μερικών μελών από τα φατνώματα των 
νέων της δεκαετίας του 1950, επιλογή που θα γίνει τόσο βάση αισθητικών όσο και 
δομοστατικών κριτηρίων, έτσι ώστε να επιφορτίζονται με μικρότερης έκτασης επεμβά-
σεις τα υποκείμενα αρχαία μέλη.
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Ελένη Ταβουκτσή
Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc
Παπαδιαμαντοπούλου 42, Αθήνα
elenitavouktsi@yahoo.gr

Αθήνα, 31/10/2013

Προς: Γραμματεία της 6ης Διεθνής Συνάντησης για την Αποκατάσταση των μνημείων 
της Ακρόπολης

1. Πρόγραμμα 4- Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, Υποπρόγραμ-
μα 4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος 

Στα αναστηλωτικά έργα της ΕΣΜΑ συνηθίζεται η ένταξη ταυτισμένου αρχαίου 
υλικού στην αρχική του θέση, εφόσον δεν απαιτείται εκτεταμένη προσθήκη νέου υλι-
κού και δεν δημιουργούνται στατικά ζητήματα. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί 
εκ των προτέρων η ένταξη του αρχαίου θραύσματος του ορθοστάτη αρ. 6, χωρίς να 
προηγηθεί στατική διερεύνηση του ζητήματος. Από την άλλη, η πλήρης αποκατάσταση 
της στρώσης του τυμπάνου του δυτικού αετώματος με την κατασκευή του ορθοστάτη 
αρ. 7 από εξ ολοκλήρου νέο μάρμαρο (λύση Γ), αφ’ ενός δεν συνεισφέρει στη σεισμική 
επάρκεια του συνόλου, αφ’ ετέρου δεν είναι απαραίτητη καθώς δεν σώζονται τα υπερ-
κείμενα μέλη. Κατά την άποψη μου, θα πρέπει να γίνει στατική διερεύνηση για τα σενά-
ρια συμπλήρωσης του ορθοστάτη αρ. 6 (λύση Β), λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα 
της συνδεσμολογίας, και μόνο τότε θα μπορεί να καθοριστεί η έκταση της επέμβασης. 

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού 

Το ζήτημα της συμπλήρωσης των αρχαίων λιθοπλίνθων του βόρειου τοίχου θε-
ωρώ ότι θα καθοριστεί από το προκαταρτικό στατικό έλεγχο. Εφόσον, μπορούν τα 
υπερκείμενα μέλη να εδραστούν με ασφάλεια και να υλοποιηθεί η σύνδεση με τα πα-
ρακείμενα μέλη, δε υπάρχουν στατικοί λόγοι που να επιβάλλουν τις συμπληρώσεις και 
θα μπορούσαν να διατηρηθούν τμήματα ασυμπλήρωτα. Άλλωστε, όπως έχει αποδείξει 
και η εμπειρία από το πρόγραμμα αποκατάστασης των ορθοστατών του βόρειου τοί-
χου, όταν υπάρχει επιφανειακή απώλεια υλικού, οι συμπληρώσεις δεν μπορούν να 
εξασφαλιστούν πλήρως με το συμβατικό τρόπο όπλισης.

Σχετικά με τον εγκάρσιο τοίχο, η τμηματική ανακατασκευή του σε αποκλιμακού-
μενη, βαθμιδωτή διάταξη, όπως παρουσιάζεται στη λύση Α, αποτελεί μια εκτεταμένη 
επέμβαση με μεγάλη χρήση νέου υλικού. Από την άλλη, η ανακατασκευή  του εγκάρσι-
ου τοίχου σε μικρότερο μήκος (λύση Β) είναι σε σύμπνοια με της αρχές αναστήλωσης 
της ΕΣΜΑ (για όσο το δυνατό περιορισμένη χρήση νέου υλικού), και εφόσον η λύση 
αυτή είναι επαρκής στατικά, φαίνεται να επικρατεί της πρώτης. Ωστόσο, η λύση Β 
εμφανίζει το μειονέκτημα πως μετά την αποκατάσταση και του νότιου τοίχου θα δημι-
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ουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι υπήρχε άνοιγμα στο μεσότοιχο. Συνεπώς, στο 
πλαίσιο της αποκατάσταση του σηκού του Παρθενώνα στο σύνολο του, θα μπορούσε 
να εξεταστεί η ανακατασκευή τμήματος του εγκάρσιου τοίχου, στο πλήρες μήκος του 
και σε χαμηλό ύψος στο κεντρικό τμήμα, ώστε να είναι σαφής και αναγνωρίσιμη η 
αρχιτεκτονική του μνημείου. 

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθε-
νώνα 

Για διδακτικούς κυρίως λόγους, θεωρώ ότι η αποκατάσταση της οροφής του δυ-
τικού πτερού δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην τοποθέτηση μόνο των δοκών. Με την 
ένταξη των φατνωματικών πλακών και τη δημιουργία στεγασμένου χώρου μέσα στον 
Παθενώνα θα αποδοθεί η αρχική αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου. Επιπλέον, το 
μειονέκτημα της χρήσης μεγάλου ποσοστού από νέο υλικό αναιρείται, καθώς θα αξι-
οποιηθεί το αναστηλωτικό υλικό (δοκοί και φατνώματα) που είχε κατασκευαστεί, με 
σχέδια του Ορλάνδου, τη δεκαετίας του 1950. 

Με εκτίμηση
Ελένη Ταβουκτσή, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc

Tάσος Τανούλας 
Αρχιτέκτων, Δρ. ΕΜΠ
Πρώην προϊστάμενος του Έργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων

Αθήνα, 31/10/2013

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΤωΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Η δεύτερη από τις διατυπωμένες προτάσεις ανταποκρίνεται πλήρως στην πρακτι-
κή που έχει υποστηριχτεί θεωρητικά και έχει εφαρμοστεί έως τώρα στην αναστήλωση 
των μνημείων της Ακρόπολης υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνη-
μείων της Ακροπόλεως.

Δηλαδή, η συμπλήρωση με αρχαίο και νέο μάρμαρο, και η ανατοποθέτηση του 
ορθοστάτη του τυμπάνου που παράκειται προς νότον του κεντρικού άξονα της δυτικής 
πρόσοψης του Παρθενώνα αξιοποιούν τα δύο αρχαία θραύσματα, και τα διασφαλίζουν 
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από την έκθεση σε περαιτέρω φθορές στο έδαφος. Παράλληλα, η αναστήλωση του 
συγκεκριμένου ορθοστάτη συμβάλλει στην σαφή  ανάδειξη του τριγωνικού σχήματος 
του αετώματος. 

Η ανακατασκευή, όμως, με νέο μάρμαρο του παρακείμενου προς νότον ορθοστά-
τη με βρίσκει αντίθετο, διότι σφραγίζει με νέο υλικό το τμήμα του τοίχου πίσω από 
το τύμπανο, το οποίο αφ’ ενός συμβάλλει στην καλλίτερη κατανόηση της δομής του 
κτιρίου, και αφ’ ετέρου επιτρέπει την αναγνώριση του τυμπάνου ως μέρος του ερειπίου 
που είναι ο Παρθενώνας. 

Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της εφαρμογής της δεύτερης πρότασης επέμβασης 
στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

ΘΕΜΑ 2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Ως προς την μορφή αποκατάστασης του τοίχου, θεωρώ ότι η ορθότερη από τις 
δύο προτεινόμενες λύσεις είναι η δεύτερη, καθώς θα επιτρέπει την αντίληψη στοιχείων 
της ιστορίας του μνημείου. Εξ άλλου, η εμφάνιση μεγάλων επιφανειών αυθεντικού 
υλικού στο εσωτερικό του μνημείου, θα κάνει σαφές στον επισκέπτη του σηκού ότι δέν 
πρόκειται για ανακατασκευή (όπως στην περίπτωση εφαρμογής της πρότασης 1) αλλά 
για αναστήλωση. Πιστεύω ότι η δημιουργία εξοχών-εσοχών και σκιών στην εσωτερική 
επιφάνεια του τοίχου δέν είναι πρόβλημα σε μια αναστηλωτική επέμβαση στο εσωτε-
ρικό ενός ερειπίου.

Όσον αφορά στην αναστήλωση τμήματος του εγκάρσιου τοίχου, πιστεύω ότι, οι 
λιθόπλινθοι από νέο μάρμαρο θα πρέπει να αποκαθίστανται πλήρεις, και όχι βραχύτε-
ρες του κανονικού με αδρή λάξευση, εις μίμησιν αυθεντικού θραυσμένου υλικού. 

ΘΕΜΑ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝωΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ 
ΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Από αισθητικής απόψεως θα έτεινα να ταχθώ υπέρ της δεύτερης πρότασης, διότι 
η πλήρης κάλυψη του δυτικού πτερού, που προβλέπεται από την τρίτη πρόταση, θα 
διαφοροποιούσε έντονα αυτό το μέρος του μνημείου από το υπόλοιπο, που έχει χαρα-
κτήρα ερειπίου χωρίς στεγασμένες περιοχές. Εν τούτοις, δεδομένου ότι το κατακείμενο 
υλικό έχει ήδη μια ιστορία και είναι προϊόν καλής λιθοξοϊκής τέχνης, και, επί πλέον, 
δεδομένης της προστασίας που θα παράσχει στα υποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη και 
στα βυζαντινά χαράγματα μεγάλης αξίας, τάσσομαι υπέρ της τρίτης πρότασης, δηλαδή 
υπέρ της πλήρους αποκατάστασης των φατνωματικών οροφών. 

Πρέπει, όμως, να τεθεί ένας όρος: να μελετηθεί περαιτέρω η δυνατότητα σύνδεσης 
των θράνων με τους υποκείμενους λίθους του διαζώματος, ούτως ώστε να αποκατα-
σταθεί ο αρχαίος τρόπος δομής με γόμφωση, και όχι με πάκτωση, όπως περιγράφεται. 
Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, χάριν του οποίου αξίζει να ξανασυζητηθεί το όλο 
θέμα.
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Η άποψή μου διαμορφώνεται, τελικά, ως εξής: να λυθεί πρώτα το θέμα της σύνδε-
σης των θράνων με τους υποκείμενους λίθους του διαζώματος και, αφού βρεθεί λύση 
σύμφωνη με τον αρχαίο τρόπο δομής, να εφαρμοστεί η τρίτη πρόταση που προβλέπει 
πλήρη αποκατάσταση των φατνωματικών οροφών. 
             
Τάσος Τανούλας

Ροζαλία  Χριστοδουλοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, 
Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου και Εργοταξίου Συντήρησης 
και Αναστήλωσης Παρθενώνα, ΥΣΜΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 15, Πεύκη 15121 
rosaliachristo@gmail.com

28/10/2013

6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. ΑΘΗΝΑ, 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡωΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1.  Πρόγραμμα 4- Αποκατάσταση της δυτικής πλευράς Παρθενώνος, Υποπρόγραμ-
μα 4- Αποκατάσταση κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου αετώματος (βασιζόμενο σε 
πρόταση του 1983, του Μ. Κορρέ  και μελέτη του 2008- Γενικός προγραμματισμός 
του έργου της δυτικής πλευράς, των Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη και Α. Βρούβα).

Προκρίνεται η λύση Β1, δηλ. ανατοποθέτηση του αρχαίου θραύσματος με μερι-
κή συμπλήρωση με νέο μάρμαρο του ορθοστάτη στο πάνω μέρος και στερέωση του 
αποκατεστημένου βόρειου τμήματος του ορθοστάτη με ειδικά συνδετήρια, ακόμα και 
αν χρειασθεί συμπλήρωση λιθοπλίνθων του ανατολικά ευρισκομένου αντιθηματικού 
τοίχου του τυμπάνου, όπου θα στερεωθούν τα προαναφερόμενα συνδετήρια.

Η αιτιολόγηση της επιλογής αυτής έγκειται στα:
1.Οι επεμβάσεις αποκατάστασης στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα έχουν εξυ-

γιαντικό και σωστικό χαρακτήρα και όχι διδακτικό. Παρόλα αυτά, η προτεινόμενη 
συμπλήρωση της κορυφής του τυμπάνου σύμφωνα με την λύση Β1, θα αποκαταστήσει 
την αρχική μορφή ορίζοντας την ελλείπουσα κορυφή του τριγώνου.

2. Για τον προαναφερθέντα λόγο στόχος μας πρέπει να είναι η επαναφορά αρχαί-
ου υλικού στο μνημείο και όχι η προσθήκη νέου1. Η προσθήκη όλων των ορθοστατών 
θα απαιτήσει και την επιπλέον συμπλήρωση με νέες λιθοπλίνθους στον αντιθηματικό 
τοίχο για την στερέωση τους, οπότε και τίθεται σε άλλη βάση και η πιθανή συμπλή-

1 Η γράφουσα έχει εισηγηθεί και την μη συμπλήρωση μελών της δυτικής πλευράς με νέο μάρμαρο σε περιπτώ-
σεις όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο για στατικούς λόγους.
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ρωση των καταετίων γείσων, όπως και η συμπλήρωση των οριζοντίων γείσων για την 
καλύτερη έδραση τους.

3. Η πλήρης συμπλήρωση του τυμπάνου προφανώς προσθέτει στην στατική επάρ-
κεια του τοιχοπετάσματος, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν απαιτείται επιπλέον 
ενίσχυση της. 

4. Η ευθύνη της τροποποίησης της αποτυπωμένης στη μνήμη των λαών εικόνας 
της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα δεν είναι σκόπιμο να αναληφθεί από εμάς, εφό-
σον δεν συντρέχουν λόγοι διάσωσης της. Επείγει η ολοκλήρωση των υπολοίπων υπο-
προγραμμάτων αποκατάστασης της δυτικής πλευράς, που έχουν σωστικό χαρακτήρα, 
δεδομένων μάλιστα των ειδικών οικονομικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν περαιτέ-
ρω καθυστερήσεις. 

5. Επιπλέον, η πλήρης αποκατάσταση του τυμπάνου προϋποθέτει και την αποκα-
τάσταση των εναετίων αγαλμάτων έμπροσθεν του, δηλαδή την τοποθέτηση αντιγρά-
φων τους. Η αποκατάσταση της αρχικής κατασκευαστικής μορφής των αρχιτεκτονικών 
μελών προϋποθέτει και την αποκατάσταση του ρόλου τους στη συνολική σύνθεση, που 
στη συγκεκριμένη περίπτωση του ορθοστάτη ήταν το ότι αποτελούσε το βάθος (φόντο) 
του γλυπτικού διακόσμου. Αποτέλεσμα της απουσίας του θα είναι η παραπομπή σε 
άλλα μνημεία,  όπου στο αέτωμα δεν υπήρχαν αγάλματα.

2. Προγράμματα 7 & 8 – Αναστήλωση των πλάγιων τοίχων του σηκού (βασιζόμε-
νο σε αρχιτεκτονικές μελέτες, του 2002, των Κ.Παράσχη, Ν.Τογανίδη, Κ.Ματάλα 
και σε πρόσφατη επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ.Σκα-
ρή και Α.Βρούβα) 

Προκρίνεται η λύση A για τη συμπλήρωση του τοίχου, με τη πλήρη συμπλήρωση 
της εσωτερικής παρειάς του με νέο υλικό. Η επιλογή αυτή έγινε με το εξής σκεπτικό: 

1. Η επαναφορά στην αρχική κατασκευαστική μορφή βαραίνει περισσότερο ως 
αρχή από αυτή της ένδειξης της μορφής του τοίχου σε μία εκ των ιστορικών φάσεων 
του μνημείου. Η αρχή αυτή πρυτάνευσε τελικά και στην αποκατάσταση των κιόνων του 
Προνάου, με την απόφαση για την τελική λάξευση τους. Άλλωστε το πρόγραμμα του 
Προνάου, που μαζί με το αναστηλωτικό πρόγραμμα της αποκατάστασης των τοίχων 
του σηκού του Παρθενώνα είναι τα ελάχιστα προγράμματα που μπορούν να χαρακτη-
ρισθούν ως ανασύσταση ελλειπόντων όψεων του μνημείου. 

2. Επειδή και στα εξολοκλήρου νέα μέλη της Λύσης Α δεν μιμούμαστε τις απομει-
ωμένες επιφάνειες των υπολοίπων λόγω της θερμικής θραύσης, η εικόνα του εσωτε-
ρικού μετώπου του τοίχου που θα προκύψει θα είναι παραπλανητική, με τμήματα της 
αρχικής μορφής του τοίχου και τμήματα μιάς εκ των φάσεων του. Η μορφή αυτή δεν 
υπήρξε ποτέ και αποτελεί ουσιαστικά μια αρχιτεκτονική συνθετική πρόταση.

3. Η προτεινόμενες νησίδες με ορατό το αρχαίο απομειωμένο υλικό στη Λύση Α 
δεν προκύπτουν βάσει σαφών αλλά και εύκολα αντιληπτών κριτηρίων2. Εσωτερική 

2 Αυτό π.χ. θα ίσχυε αν εξολοκλήρου από νέο υλικό τοποθετούνταν μόνο οι πλήρως ελλείποντες λίθοι. Τότε 
όμως θα προέκυπτε μια κατεξοχήν «ταινιωτή» εικόνα του εσωτερικού μετώπου, με εναλλάξ δόμους από νέους 
και απομειωμένους λίθους.   
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όψη από νέο μάρμαρο δεν θα επιδεικνύουν μόνο οι ελλείποντες λίθοι, αλλά και πολλοί 
αρχαίοι για στατικούς λόγους. Έτσι, μεγάλο ποσοστό αρχαίου υλικού «αποκρύπτεται», 
με αποτέλεσμα η τελική εικόνα να είναι παραπλανητική, εμφανίζοντας μεγάλο ποσο-
στό νέου υλικού.

4. Η εντύπωση των «οπών» που θα δίνουν οι νησίδες αυτές στην συνολική επίπεδη 
επιφάνεια του τοίχου, που θα τονίζεται επιπλέον με τις έντονες σκιές που θα ρίχνουν 
τα υπερκείμενα πλήρως προεξέχοντα εξολοκλήρου νέα μέλη,  είναι αισθητικά αμφι-
λεγόμενη. Η χωροθέτησή τους στη συνολική νέα επιφάνεια αλλά και το περίγραμμα 
τους, παρόλο που θα καθορισθούν με κριτήρια του στατικού υπολογισμού, όσο και αν 
διερευνηθούν συνθετικά, θα προκαλούν στο μάτι ανησυχία, κυρίως όσον αφορά στη 
νότια παρειά του βόρειου τοίχου.

5. Τέλος, η εικόνα ενός εξολοκλήρου νέου μετώπου δεν θα γίνεται αντιληπτή από 
τον εξωτερικό παρατηρητή στα νότια του μνημείου στη περίπτωση που αναστηλωθεί 
κατά τον ίδιο τρόπο και ο νότιος τοίχος. 

Για τη περίπτωση της διαμόρφωσης του εγκαρσίου τοίχου, προκρίνεται η Λύση Β, 
με μειωμένα μήκη ορισμένων εκ των λιθοπλίνθων, εφόσον:

1. Πρόκειται για ανακατασκευή απολύτως απαραίτητη για στατικούς λόγους, οπό-
τε δεν απαιτείται για διδακτικούς λόγους η σαφής ένδειξη της δομής. 

2. Αποκλείεται η διαμόρφωση του αντερείσματος με άλλο υλικό εκτός του μαρ-
μάρου, η αποκλειστική χρήση του οποίου είναι μια εκ των βασικών αρχών της ανα-
στήλωσης στα μνημεία της Ακρόπολης. Επιπλέον η προσθήκη αυτή πρέπει να παρα-
πέμπει στην θεωρητική αρχική κατασκευαστική μορφή, οπότε και στο αρχικό υλικό 
κατασκευής.  

3. Πρόγραμμα 11- Αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα (βα-
σιζόμενο σε μελέτες, του 1994, των Π. Κουφόπουλου και Κ. ζάμπα και σε πρόσφατη 
επανεξέταση των προτάσεων αποκατάστασης από τους Κ. Σκαρή και ζ. Κοντέα) 

Προκρίνεται η Λύση Α, με την αποκατάσταση μόνο της εσχάρας των δοκών της 
οροφής του δυτικού πτερού με την τοποθέτηση τόσο των σωζόμενων αρχαίων δοκών 
όσο και των νέων της δεκαετίας του 1950, για τους εξής λόγους:

1. Η λύση αυτή αποκαθιστά την αρχική μορφή της εσχάρας της οροφής που κρί-
νεται απαραίτητη για στατικούς λόγους, δηλαδή επιτυγχάνει τη σύζευξη των δύο κιο-
νοστοιχιών: της δυτικής και αυτής της πρόστασης του Οπισθονάου.

2. Διατηρείται η ερειπιώδης εικόνα του μνημείου, που δεν προκρίνεται ως αισθη-
τική άποψη αλλά ως διατήρηση του ποσοστού του ενταγμένου νέου υλικού σε χαμηλά 
επίπεδα. Ας σημειωθεί, ότι ήδη η δυτική πλευρά του μνημείου έχει υπερτονισθεί από 
πλευράς ανασύστασης της αρχικής μορφής της, και λόγω της καλύτερης διατήρησης 
της αλλά και του μεγαλύτερου ποσοστού ενταγμένου υλικού. Όσον αφορά δε τις ορο-
φές του περιμετρικού πτερού, αυτό δεν μπορεί σε ένα τμήμα του να αποκαθίσταται 
πλήρως και σε όλα τα υπόλοιπα καθόλου.

3. Με την φύλαξη της αυθεντικής ζωφόρου στο Μουσείο, εκτός από το κέρδος της 

draft2.indd   512 6/23/15   3:22:40 PM



513

ουσιαστικής προστασίας της επετεύχθει και η μη χρήση των νέων φατνωματικών πλα-
κών. Είναι αυτονόητο, ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η τοποθέτηση τόσο μεγάλου 
ποσοστού νέου υλικού στο μνημείο, για να προστατεύει μια σειρά αντιγράφων. Η προ-
στασία δε αυτή θα υποδηλώνεται έντονα, όντας ορατή από τη δυτική κεντρική όψη του 
μνημείου αλλά και αλλάζοντας στο τμήμα αυτό τις φωτιστικές συνθήκες του πτερού.

4. Για την τελική τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών επί των δοκών απαι-
τείται περαιτέρω λάξευση των μελών και των δύο στρώσεων (πλακών και δοκών) για 
την συναρμογή τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως τα διάκενα της παραμορφωμένης 
γεωμετρικά, σε σχέση με την αρχική, εσχάρας.

5. Τέλος, με την ένταξη όλων των φατνωματικών πλακών επιβαρύνεται από πλευ-
ράς φορτίων το 2ο από βορρά κιονόκρανο της δυτικής πλευράς, που εκ των πραγμά-
των παραμένοντας στο μνημείο δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως, όσον αφορά 
στην φέρουσα  ικανότητα του.
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Νίκος Δεληνικόλας
Αρχιτέκτων. Προϊστάμενος Μελετών Βυζαντινών Μνημείων ε.τ.

Έφη Δεληνικόλα 
Αρχιτέκτων Αναστηλώσεων
Σεβρών 7, 111 43 Αθήνα.
deliniko@gmail.com

31/10/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 6η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚωΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤωΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙ-
ΚΟΥ ΑΕΤωΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Προτιμούμε την  Λύση Γ, αποκατάσταση του ορθοστάτη 6 και αναπλήρωση του 
ελλείποντος ορθοστάτη 7.

Η κατά το δυνατόν αισθητική συμπλήρωση της τεκμηριωμένης μορφής του μνημεί-
ου είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα επειδή η ερείπωση είναι αποτέλεσμα βομβαρδισμού, 
ενός γεγονότος βανδαλισμού στο οποίο δεν οφείλουμε κανέναν σεβασμό, ανεξαρτήτως 
των απόψεων των ερειπιολάγνων (ruin adorers είναι εκείνοι που χαρακτηρίζουν τους 
άλλους ruin designers) και των ιστορικιστών (βλ. Σχόλια 3, 4). Η συμπλήρωση του 
τμήματος που εντοπίστηκε από τον Μ. Κορρέ είναι επιβεβλημένη και μέσα στα πλαίσια 
του ιδιαίτερα συντηρητικού πνεύματος αποκατάστασης των τελευταίων δεκαετιών. Οι 
αντιρρήσεις που επικαλούνται την “5η αρχή” της μελέτης Κορρέ και Μπούρα για τον 
Παρθενώνα του 1983, δηλ. την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων με κριτήρια ψυχολο-
γικά (επειδή έτσι το συνηθίσαμε ή επειδή είναι αορίστως σύμβολο) και όχι χάριν του 
ίδιου του μνημείου, δεν πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για να ανατραπεί η ήδη εγκεκρι-
μένη πρόταση αποκατάστασης. (βλ. Σχόλιο 6). Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε, ότι 
δεν είναι συνετό να αναπέμπονται θέματα στο ΚΑΣ με μόνο το κριτήριο της αρέσκειας 
ή απαρέσκειας, αλλά μόνο εφ’ όσον έχουν προκύψει σοβαρά νέα στοιχεία, κάτι που οι 
παρουσιάσεις των μέχρις στιγμής μελετών δεν αποδεικνύουν.

Πρόταση συμπληρωματική: Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επιλογές και εγκεκρι-
μένες πρακτικές κατευθύνσεις σε ότι αφορά στον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, 
θα ήταν εύλογο να τοποθετηθούν στα αετώματα και στις μετόπες αντίγραφα των βίαια 
αποσπασμένων γλυπτών που φυλάσσονται σε Μουσεία, ώστε να συμπληρωθεί κατά 
το δυνατόν η αισθητική υπόσταση του μνημείου με αυτά τα, κορυφαίας πλαστικής 
ποιότητας, μέλη του. Η “αυθεντικότητά” του θα αυξηθεί με αυτό τον τρόπο, ασχέτως 
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προς τις αντιλήψεις περί “αυθεντικότητας” των συλλεκτών και των αρχαιοκαπήλων 
(βλ. Σχόλιο 5).  

2. ΑΝΑΣΤΗΛωΣΗ ΤωΝ ΠΛΑΓΙωΝ ΤΟΙΧωΝ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ

Προτιμούμε την Λύση Α, την πλήρη συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς. Γιά τον 
εγκάρσιο τοίχο θεωρούμε επαρκή την Λύση Β με μήκος τοίχου στην στρώση του ορ-
θοστάτη 4.20 μ., διότι, αποτελώντας απλή νεύρωση, θα προσφέρει στατική ενίσχυση, 
χωρίς να δημιουργήσει αντίστροφα προβλήματα, επιβαρύνοντας τον τοίχο του σηκού. 
Αισθητικά η λύση αυτή είναι αρτιότερη, βελτιώνοντας σημαντικά την συνολική εικόνα 
του Μνημείου από τα ΒΔ. Η “αυθεντικότητα” θα αυξηθεί αμφίπλευρα, εξωτερικά μεν 
χάρις στην αποκατάσταση μεγάλου μέρους λιθοπλίνθων στην αρχική τους θέση, εσω-
τερικά δε χάρις στην διακριτική αποκατάσταση του σηκού χωρίς νεωτερικές μορφές 
και προκλητικές πλαστικές αναζητήσεις. Επισημαίνουμε ότι το μικρό ποσοστό διατή-
ρησης του σηκού αποτελεί μεγάλη αλλοίωση της υπόστασης του μνημείου.

Είμαστε σαφέστατα αντίθετοι προς την Λύση Β, διότι θα προκύψει μία υπερβολικά 
τολμηρή και αυθαίρετη εσωτερική όψη του σηκού, βλαπτική της συνολικής αισθητικής 
του μνημείου, και της αναγνωσιμότητάς του. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα προκλη-
θεί αισθητικό πρόβλημα ομόλογο εκείνου των αρράβδωτων κιόνων της ανατολικής 
πρόστασης. Η ανάγκη κατασκευής ραβδώσεων προέκυψε εύλογα εκ των υστέρων εξ 
αιτίας της αισθητικής υποβάθμιση που προκάλεσαν οι συμπληρώσεις χωρίς ραβδώ-
σεις, παράδειγμα επιθετικής εφαρμογής της “αναγνωρισιμότητας των συμπληρώσεων” 
(άρθρο 9 Χάρτας Βενετίας). Σε ένα μνημείο της σημασίας του Παρθενώνα, που δεν 
αποτελεί ένα μεταξύ ομοίων, αλλά μοναδικής ιδιαιτερότητας πλαστικό επίτευγμα, οι 
πολύπλοκες επιφάνειες με τις έντονες σκιές που προτείνει η λύση Β δεν θα εκληφθούν 
σαν προσπάθεια διατήρησης της θέασης της αλλοιωμένης εσωτερικής όψης ορισμένων 
αρχαίων λιθοπλίνθων, αλλά σαν σύγχρονη μορφολογική εκζήτηση. Οι εκ των υστέ-
ρων εξηγήσεις δεν θα διορθώσουν την ενόχληση της πρώτης θέασης από την έντονη 
παρουσία των νέων μορφών, που θα ανταγωνίζονται τα σωζόμενα αρχικά μέλη του 
Παρθενώνα. Επί πλέον η εισέχουσα εσωτερική παρειά του πυρήνα της τοιχοποιίας 
θα επιβαρύνει τις αυθεντικές -αλλά ποτέ ορατές- εσωτερικές επιφάνειες των αρχαίων 
λιθοπλίνθων με μακροχρόνιες περιβαλλοντικές αλλοιώσεις.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι γιά τον μέσο θεατή δεν υπάρχει ο κίνδυνος μήπως 
αλλοιωθεί η ούτως ή άλλως θολή εικόνα του μνημείου που διατηρεί στην μνήμη του 
από φωτογραφίες, χαρακτικά ή την διαφήμιση της Coca Cola. Αντίθετα, στόχος είναι 
να βιώσει κατά την στιγμή της επίσκεψής του την κατά το δυνατό πληρέστερη εικόνα 
της σωζόμενης μορφής του Παρθενώνα, ολοκληρώνοντάς την στην φαντασία του με 
την βοήθεια σωστών γραφικών αναπαραστάσεων. Αν σε συνέχεια επιθυμήσει να δει 
την εικόνα των αλλοιώσεων της εσωτερικής επιφάνειας των λίθων που προέκυψαν από 
την πυρκαϊά των Έρουλων, τις βόμβες του Μοροζίνη και τις επεμβάσεις των μαστόρων 
που τους ενσωμάτωσαν στα μεταβυζαντινά σπίτια, θα μπορέσει να την αναζητήσει στην 
βάση δεδομένων.  
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝωΝΑ

Προτιμούμε την λύση Β, με την τοποθέτηση αρχαίων και νέων δοκών και φατνω-
μάτων. Προϋποτίθεται βέβαια ότι έχει ελεγχθεί το εφικτό της λύσης ως προς την θλι-
πτική αντοχή των φερόντων στοιχείων. Η αντίσταση στον σεισμό μάλλον θα αυξηθεί. 
Ο βαθμός διατήρησης του μνημείου στην περιοχή αυτή κάνει επιθυμητή την συμπλή-
ρωση της οροφής για λόγους  κυρίως αναγνωσιμότητας και μείωσης της σημερινής, 
ιδιαίτερα παραπλανητικής ως προς την αρχική του σύλληψη, ερειπωμένης μορφής. 
Ακόμη και αν δεν διαθέταμε ήδη κατασκευασμένα τα αντίγραφα των φατνωμάτων, η 
ανακατασκευή της οροφής στην θέση αυτή θα ήταν εύλογη, σύντομα ή στο απώτερο 
μέλλον, όταν θα είχαν αντιμετωπιστεί οι στερεώσεις της Ακρόπολης στο σύνολό της. 

Η ύπαρξη των νέων φατνωμάτων από το 1950 είναι επιχείρημα που ενισχύει την 
απόφαση ένταξης της αποκατάστασης της οροφής στα άμεσα έργα, μόνο από την άπο-
ψη μείωσης της δαπάνης. Πράγματι, η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων με κίνητρο 
την οικονομία θα αποτελεί πάντα και παντού σοβαρό παράγοντα κατά την εκτέλεση 
των αρχιτεκτονικών έργων (με την εξαίρεση των περιπτώσεων σπατάλης με κερδοσκο-
πικά τεχνάσματα που δεν συναντώνται συνήθως στις επεμβάσεις στα μνημεία). 

Αδυνατούμε όμως να κατανοήσουμε πώς η διατύπωση “διαχείριση ιστορικά κατα-
ξιωμένου αναστηλωτικού υλικού” μπορεί να ενταχθεί εύλογα στο σκεπτικό της τοποθέ-
τησης ή μη. Τα υλικά της αποκατάστασης είναι αναστρέψιμα, επομένως δεν αποτελούν 
διατηρητέες οικοδομικές φάσεις, ούτε βέβαια δικαιούνται αυτοτελούς καταξίωσης με 
την διατήρησή τους ή την μεταχρονολογημένη τοποθέτησή τους στο ίδιο το μνημείο, 
για κανέναν άλλο λόγο εκτός από την ίδια την αποκατάσταση του μνημείου. Τα ανα-
στηλωμένα μνημεία δεν επιτρέπεται να αποτελούν χώρο επίδειξης οιασδήποτε δεξιό-
τητας, παρά μόνο έμμεσα και σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ορθής ενσωμάτωσης 
των νέων κατασκευών στο μνημείο που υπηρετούν. 

Η “ιστορική καταξίωση” των φατνωμάτων αυτών, εξάλλου, επιτυγχάνεται πε-
ρισσότερο αν παραμείνουν αχρησιμοποίητα, προκαλώντας προβληματισμό για τους 
λόγους της διακοπής του έργου του 1950. Αλλά και η τοποθέτησή τους δεν είναι αυ-
τοσκοπός, διότι στα μνημεία δεν είναι σωστό να γίνονται επεμβάσεις με προθέσεις 
προβολής των αναστηλωτών, ακόμη και αν έχουν προσεγγίσει την τεχνική ικανότητα  
των αρχικών κτιτόρων. 

Β. ΣΧΟΛΙΑ

Δεδομένου ότι οι επιστημονικές συζητήσεις για την Ακρόπολη, πέρα από τα ειδι-
κά θέματα και ερωτήματα που θέτουν είναι αφορμή για  την αναψηλάφηση του ευρύτε-
ρου  προβληματισμού σχετικά με τις αποκαταστάσεις των μνημείων, θα επιθυμούσαμε 
να παραθέσουμε και τα παρακάτω γενικότερα σχόλια:

1. Τα κορυφαία αρχιτεκτονήματα είναι πρώτιστα πηγές βιωμάτων που καταξιώ-
νουν την ζωή σε αυτόν τον τρομερό κόσμο. Η καλλιέργεια του ήθους, την οποία επι-
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τυγχάνουν με την άμεση βίωσή τους όλα τα έργα τέχνης και ιδιαίτερα τα τελειότερα 
αρχιτεκτονικά -μεμονωμένα και σύνολα - όταν διατηρούνται σε σημαντικό ποσοστό 
και όχι σε σπαράγματα  που διεγείρουν κυρίως την αυθαίρετη φαντασία μας, είναι απα-
ραίτητη για την πνευματική και ηθική ωρίμανση και την ανάπτυξη ενός ισορροπημένου 
πολίτη. Η διανοητική καλλιέργεια είναι παράγωγο των προαναφερθέντων βιωμάτων. 
Η αποκατάσταση των καλλιτεχνικών και ιστορικών μνημείων εξυπηρετεί πρώτιστα 
αυτούς τους σκοπούς.

2. Οι “αρχές” του Χάρτη της Βενετίας είναι αναγκαίοι, αλλά όχι ικανοί, κανόνες 
για να επιλυθούν τα ζητήματα αποκατάστασης ενός μνημείου, οιασδήποτε εποχής. Μο-
λονότι επιτρέπουν μία ευέλικτη χρήση και συνδυασμό τους, ώστε να αξιοποιηθούν σε 
μία ποικιλία μνημείων, έχει επικρατήσει, θεωρητικά τουλάχιστον, μία ερμηνεία τους 
που υποβαθμίζει τις αισθητικές αξίες προς όφελος των ιστορικών (επιρροή του ιστο-
ρικισμού). 

Η λέξη “αρχές” χρησιμοποιείται καταχρηστικά, διότι οι διεθνείς χάρτες, οι συ-
στάσεις, οι διακηρύξεις και οι συμβάσεις περιλαμβάνουν κυρίως εμπειρικούς κανόνες. 
Η λέξη “αρχές” δημιουργεί συνειρμούς και ανακλαστικά που γενικά διεγείρουν οι συ-
ζητήσεις περί Ηθικής, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται η συνετή και αμερόληπτη 
εξέτασή τους. Ταυτόχρονα, προβάλλεται ότι η σχετική συζήτηση περί των “αρχών” 
είναι επιστημονική και καθαρά τεχνοκρατική διαδικασία, ενώ συστηματικά συγκαλύ-
πτεται το φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο των επιχειρημάτων. 

Στην πραγματικότητα οι διαφωνίες αλλά και οι αγεφύρωτες αντιθέσεις, η εμμονή 
να προβληθεί μόνο μία λύση και όχι να αποδεχτούμε ότι συχνά υπάρχουν αρκετές εξ 
ίσου νόμιμες εναλλακτικές προτάσεις αποκατάστασης, προκύπτει επειδή οι συνομιλη-
τές θέλουν να αποκρύπτουν τις πολιτικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές τους πεποι-
θήσεις, για να μην γίνουν ευάλωτοι ή για να επιβάλλουν στους άλλους την γνώμη τους 
σαν την “επιστημονικά εγκυρότερη”. Αυτό το κλίμα έχει οδηγήσει στην συστηματική 
απόκρυψη τού πώς αποκαθίστανται στην πραγματικότητα πολλά ευρωπαϊκά μνημεία, 
καθώς και στην έντονη διάσταση ανάμεσα στην θεωρία και την πρακτική των αποκα-
ταστάσεων διεθνώς. 

3. Η λατρεία κάθε ίχνους της ιστορίας έχει ήδη χαρακτηριστεί με το όνομα «ιστο-
ρικισμός» και αποτελεί σύνδρομο θεοποίησης της Ιστορίας, ψυχολογική ανάγκη που 
αναπτύχθηκε μόλις καθαιρέθηκε ο Θεός από τις ιδεολογίες του 19ου αι. (Χεγκελι-
ανισμός, δογματικός Μαρξισμός κ. ά.). Έτσι, υποσυνείδητα πολλές φορές, λατρεύε-
ται οποιαδήποτε επέμβαση, που χαρακτηρίζεται «φάση» και διατάσσεται αλόγιστα η 
διατήρησή της. Δεν είναι ταυτόσημες οι αντιλήψεις και οι απαιτήσεις του συλλέκτη, 
του ιστορικού, του καλλιτέχνη και του απλού φιλότεχνου, ή του απλού χρήστη, ούτε 
επιτρέπεται να εξυπηρετήσουμε τις αντιλήψεις της μίας μόνο ομάδας εις βάρος της 
άλλης. Η προσεκτική εμβάθυνση στο περιεχόμενο των κανόνων αποκατάστασης και η 
αποφυγή της εύκολης ρητορικής και της σύγχυσης των αισθητικών και των ιστορικών 
κριτηρίων διευκολύνει πολύ την λήψη αποφάσεων. 
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4. Καταστροφές καλλιτεχνικών μνημείων ένεκα πολεμικών συνθηκών - βανδαλι-
σμοί. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα των βομβαρδισμών και 
των ποικίλων βανδαλισμών, ιδιαίτερα στα μοναδικής αισθητικής ποιότητας αρχιτεκτο-
νήματα. Η αποκατάσταση ενός ερειπωμένου μνημείου δεν είναι ruin designing. Δεν 
αποτελεί αντικείμενο ούτε των επιστημόνων ούτε των κρατικών υπηρεσιών η θρησκευ-
τική προσήλωση στη διατήρηση της ερειπιώδους μορφής ενός βίαια κακοποιημένου 
μνημείου. Όταν όμως έχουν χαθεί οι πληροφορίες για την γνήσια μορφή του, είναι 
πρακτικά ανέφικτη η αποκατάσταση όλων των ελλειπόντων στοιχείων. Ειδικά στον 
Παρθενώνα, ο βομβαρδισμός υπήρξε μόνο μνημείο της ανθρώπινης ηλιθιότητας, αφού 
η στρατηγική επιλογή της κατάληψης της Αττικής θεωρήθηκε εκ των υστέρων λανθα-
σμένη από τους ίδιους τους εισβολείς Ευρωπαίους στρατιωτικούς, με κριτήρια καθαρά 
στρατηγικά, και για τον λόγο αυτό στράφηκαν κατά της Χαλκίδας, όπου τιμωρήθηκαν 
για την στρατηγική τους αστοχία και έμμεσα για την βαρβαρότητά τους.

5. Αυθεντικότητα. Η αντίληψη, ότι ελαττώνεται ο “βαθμός αυθεντικότητας” όταν 
αυξάνεται η ποσότητα νέου υλικού που χρησιμοποιείται για να ανατοποθετηθεί ένα 
αρχαίο σπάραγμα, πρέπει να αποδειχτεί θεωρητικά, να αναπτυχθεί φιλοσοφικά και να 
μην επιβάλλεται υπόρρητα. Πώς αλήθεια θα μετρήσουμε αυτή την ελάττωση “αυθεντι-
κότητας” μέ το κιλό ή με το εμβαδόν προστιθέμενης επιφάνειας; Η συμπλήρωση της 
τεκμηριωμένης μορφής με άριστης ποιότητας στοιχεία προσφέρει αύξηση της αισθη-
τικής ποιότητας και της αυθεντικότητας του μνημείου. Ο όρος “αυθεντικότητα” γιά να 
περιγραφεί η διατήρηση του αρχικού υλικού, είναι καθαρά προπαγανδιστικός και δεν 
έχει καμμία επιστημονική σημασία, αποτελώντας δάνειο από την αργκό των εμπόρων 
τέχνης. Ο όρος “ποσοστό συμπληρώσεων” είναι υπερεπαρκής και αφόρτιστος συναι-
σθηματικά, άρα κατάλληλος για την κριτική σκέψη. Το ποσοστό ανακατασκευών που 
μπορούμε να επιτρέψουμε, κατά περίπτωση, καθορίζεται από όλους τους παράγοντες 
της αποκατάστασης και διατήρησης ενός μνημείου και απαιτεί ολοκληρωμένη και επί-
πονη προσπάθεια, όχι ανακλαστικές συναισθηματικές αντιδράσεις.

6. ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, 1983. 
Οι πέντε αρχές που διατυπώθηκαν  στο κεφάλαιο Ε της μελέτης  “ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ” αποτελούν εξειδίκευση 
της Χάρτας της Βενετίας για τον Παρθενώνα. Όμως, δεν είναι της ίδιας σημασίας ούτε 
έγιναν, τριάντα χρόνια μετά, εξ ίσου αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα. 

Η 1η αρχή,  η οποία  διακρίνει τις επεμβάσεις από τις φάσεις, έχει αναδειχτεί σε 
κορυφαία γενική αρχή, χωρίς όμως να έχουν κατανοηθεί όλες της οι συνέπειες. 

Έχει την διατύπωση : “ Αρθρο 1. Αναστρεψιμότητα: Η κατοχύρωση της δυνατότη-
τας επαναφοράς του μνημείου στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, πρό των επεμβά-
σεων”. Ο κανόνας αυτός έχει πείσει ότι είναι αναγκαίο να τηρείται, κατά τον σχεδιασμό 
των αποκαταστάσεων στα μνημεία όλων των εποχών ή τουλάχιστον μέχρι το 1830, 
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μολονότι αρκετές σωστικές επεμβάσεις σε μνημεία μεταγενέστερων εποχών από του 
Παρθενώνα δεν είναι πλήρως αναστρέψιμες, μολονότι αναπόφευκτες.  Άμεση συνέπεια 
αυτής της αρχής είναι το γεγονός, ότι οι επεμβάσεις που εκτελούνται σε ένα κηρυγμένο 
μνημείο δεν επιτρέπεται να κατοχυρωθούν ως  διατηρητέες και πρέπει να μπορούν να 
αφαιρεθούν μόλις αστοχήσουν ή υποστούν βλάβη ή κριθεί ότι δεν συμβάλλουν πλέον 
στην διατήρηση και την προστασία του μνημείου. Επίσης, οι επεμβάσεις αποκατάστα-
σης  συχνά είναι από τον σχεδιασμό τους βραχύβιες, χαρακτηριζόμενες “θυσιαζόμενες 
επεμβάσεις”, με αυτόν τον ιδιαίτερα επιτυχή όρο. 

Η πρώτη λοιπόν αρχή αν και έχει  προταθεί στην μελέτη του Παρθενώνα για “τα 
μνημεία της Ελληνικής Κλασσικής Αρχιτεκτονικής” έχει δικαίως αναδειχτεί σε γενικής 
εφαρμογής κανόνα, τουλάχιστον για τα σημαντικότερα μνημεία, ασκεί μεγάλη επιρροή 
στον τρόπο που κρίνουμε τις επεμβάσεις ακόμη και στα νεώτερα μνημεία και εισάγει 
την σαφή διάκριση μεταξύ διατηρητέων οικοδομικών φάσεων και αναστρέψιμων επεμ-
βάσεων αποκατάστασης των μνημείων. 

Οπωσδήποτε ο ισχυρισμός ότι “οι επεμβάσεις αποκατάστασης είναι φάσεις ” είναι 
εντελώς αντιφατικός και δεν αληθεύει. Στην ίδια μελέτη, δύο σελίδες πριν την ανά-
πτυξη των ειδικότερων αρχών, κατά τον σχολιασμό του άρθρου 11 της Χάρτας της 
Βενετίας, οι επεμβάσεις Μπαλάνου χαρακτηρίζονται “πολύ μικρής σημασίας” και  “μή 
αξιόλογα” στοιχεία ή “προσθήκες διαφόρων εποχών” και όχι φάσεις,. 

Η 2η Αρχή επί λέξει προβλέπει: “Άρθρο 2. Διατήρηση της αυτοτελείας των αρχι-
τεκτονικών μελών και της απλής στατικής τους λειτουργίας”. Έχει αποκτήσει επίσης 
γενικότερη ισχύ, αφού ερμηνεύτηκε σταδιακά με διευρυμένο περιεχόμενο, και εφαρ-
μόζεται κατά το δυνατόν σε όλα τα μνημεία, για το σύνολο του φέροντα οργανισμού 
τους, αλλά και γιά μεμονωμένα τους τμήματα, με εξαίρεση τις σπάνιες περιπτώσεις 
που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη βλάβη και επιβάλλεται η ενίσχυση του φορέα τους 
με μεταβολή της μορφής και της στατικής του λειτουργίας. Πρέπει να επισημάνουμε 
ότι η αρχή αυτή, όπως πρωτοδιατυπώθηκε, είχε ιδιαίτερα στενό χαρακτήρα, επηρέα-
σε όμως σημαντικά τους επιστήμονες των αποκαταστάσεων προς την κατεύθυνση του 
σεβασμού όχι μόνο της μορφής αλλά και της αρχικής στατικής λειτουργίας του φορέα. 
Βέβαια, το ζήτημα της μελέτης των μνημείων από την άποψη της αντίστασής τους στα 
ποικίλα στατικά ή δυναμικά βλαπτικά αίτια αποτελεί αντικείμενο έρευνας αιχμής και 
σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Η συνολική αποτίμηση της μελλοντικής απόκρισης του 
Παρθενώνα στα βλαπτικά αίτια παραμένει επίσης ένα σημαντικό μελλοντικό αντικεί-
μενο, όπως και η ενόργανη παρακολούθησή του που ξεκίνησε ήδη.

Η 3η αρχή προβλέπει “Άρθρο 3: Η επέμβαση να περιορισθή στα μέρη του μνημεί-
ου που έχουν ήδη αναστηλωθή”. Είναι μία ειδικότερη για τον Παρθενώνα απόφαση, 
απηχεί την ανάγκη να αφαιρεθούν πρώτιστα οι βλαπτικές επεμβάσεις των δύο προη-
γούμενων αιώνων, δεν αποτελεί όμως ούτε για τον Παρθενώνα ούτε για άλλα μνημεία 
γενική αρχή επέμβασης, ιδιαίτερα επειδή έρχεται σε αντίφαση με το αίτημα της “πα-
λιννόστησης” κατά το δυνατόν των διατηρούμενων μακρυά από το σώμα του μνημείου 
σπαραγμάτων του, όπως και αν προέκυψε η αφαίρεσή τους, είτε απέχουν μερικά μέτρα, 
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είτε χιλιάδες χιλιόμετρα. Ευλόγως δεν τηρήθηκε τα επόμενα χρόνια, όμως διατηρεί 
την ευρύτερη λογική της, δηλαδή την αποφυγή υπερβολικών επεμβάσεων και τον πε-
ριορισμό της διάρκειας των έργων. Είναι όμως δυνατόν να διακοπεί η μέριμνα για ένα 
τέτοιο μνημείο; Ακόμη και οι σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις συντηρούνται 
και συνεχώς...

Η 4η αρχή, είναι μόνο η ακόλουθη: “Άρθρο 4. Να εξασφαλισθή η αυτοπροστασία 
του ερειπίου. Τα ίδια τα αρχαία μέλη, όταν αποκατασταθούν (με αρχαία ή νέα συμπλη-
ρώματα) μπορούν να επιτρέψουν την καλή διατήρηση και να ξαναδώσουν στο κτήριο 
την απαιτούμενη προστασία”. 

Παρά την συντομία της, είναι μεγάλης σημασίας, διότι η εμπειρία από μελέτες 
και έργα αποκατάστασης σε πολυάριθμα μνημεία τα τελευταία 40 χρόνια απέδειξε ότι, 
αν δεν επιτύχουμε με τις επεμβάσεις μας να προσφέρουμε στο μνημείο μία ουσιαστι-
κή αυτάρκεια, πολύ σύντομα θα θρηνήσουμε σημαντικές βλάβες και αχρήστευση των 
επεμβάσεων που έχουμε ήδη διενεργήσει.  Για τον Παρθενώνα έχουν υπάρξει πολλές 
σχετικές  αναφορές στις δημοσιευμένες ποικίλες μελέτες και ενημερωτικά άρθρα από 
τους υπεύθυνους των έργων γύρω από αυτό το θέμα. Βέβαια, θα ήταν καλό να γίνει μία 
ανακεφαλαίωση, συναρτήσει και των αρχικών προβλέψεων και μελετών των πρώτων 
δεκαετιών.

Η 5η αρχή :“Άρθρο 5. Οι αλλαγές στην εμφάνιση του μνημείου να περιορισθούν 
στο ελάχιστο”, από τους συντάκτες της αναφέρεται ότι αφορά “στα σύνθετα προβλήμα-
τα της αντιληπτικότητος” στα οποία “η παρούσα μελέτη δεν είναι σε θέση να υπεισέλ-
θη”. Εισάγεται σαν παράγοντας επιλογής του είδους και της έκτασης των επεμβάσεων 
η συμβολική εικόνα που έχει λάβει το μνημείο στην φαντασία των ποικίλων επισκε-
πτών ή και ουδέποτε επισκεπτών του μνημείου. 

Η 5η αρχή ουδέποτε υποστηρίχτηκε θεωρητικά με επαρκή τρόπο, ούτε μπόρεσε 
να γίνει αρκετά πειστική στην επιστημονική κοινότητα στο μεταξύ διάστημα, ενώ είναι 
ικανή να χαλαρώσει αδικαιολόγητα τις προηγούμενες τέσσερεις αρχές της μελέτης κα-
θώς και τις ευρύτερες του Χάρτη της Βενετίας.

Δημιουργεί, όποτε λαμβάνεται υπ’ όψιν, ασυμβίβαστους συλλογισμούς. Κατά την 
γνώμη μας περιττεύει. Για να πάρει εφαρμόσιμη και πειστική μορφή προϋποθέτει την 
διενέργεια ερευνών που ανήκουν στην επιστήμη της πειραματικής ψυχολογίας και όχι 
των αποκαταστάσεων των μνημείων.

Δικαιολογημένα αγνοήθηκε κατά την αποκατάσταση της Ανατολικής Πρόστασης 
με χρήση σημαντικού όγκου νέου υλικού. (Στην περίπτωση αυτή, η αποφυγή των ρα-
βδώσεων ήταν απόρροια υπερβολικής εφαρμογής του αιτήματος “αναγνωρισιμότητας 
των σύγχρονων επεμβάσεων”, όπως σχολιάσαμε σε άλλο σημείο). 

 

draft2.indd   522 6/23/15   3:22:40 PM



523

Γεωργιάννα Μωραΐτου
ΠΕ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων με βαθμό Β΄ 
Προϊσταμένη Τμήματος Συντήρησης της Β΄ ΕΠΚΑ

Αθήνα,  30/10/2013

Προς την 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Απόψεις σχετικά με το έργο Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης με 
αφορμή την 6η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της.

Αξιότιμα μέλη της ΕΣΜΑ,
Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην 6η Διεθνή Συνάντη-

ση για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης. Παρακολούθησα ανελλιπώς 
τις εργασίες της Συνάντησης ολόκληρο το διήμερο και αισθάνομαι πολύ τυχερή που 
στη διάρκεια της ζωής μου επιτελέστηκε παρόμοιο κολοσσιαίο σε ποιότητα και μέγε-
θος έργο. 

ΠΡωΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο που συντελείται στα μνημεία της Ακρόπολης δεν είναι μόνο ένα πρόγραμ-

μα που αναλύεται σε πολλά υποπρογράμματα το άθροισμα των οποίων θα δώσει το 
τελικό αποτέλεσμα, ήτοι: τα μνημεία μελετημένα, τεκμηριωμένα, αποτυπωμένα, απο-
κατεστημένα, αναστηλωμένα, συντηρημένα, αναδεδειγμένα, προβεβλημένα και παρα-
δομένα στη κοινωνία και στις επερχόμενες γενεές.

Στο βράχο της Ακρόπολης συντελείται ένα πρότυπο επιστημονικό, τεχνολογικό 
και τεχνικό θαύμα. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνολικής διαχείρισης υψίστων 
προδιαγραφών που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και περιλαμβάνει τη μεταφορά 
τεχνολογίας, την πρωτότυπη έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και την εφαρμογή. Η 
Ακρόπολη, με τη συμβολή και των εξωτερικών ερευνητικών φορέων και ερευνητών 
αποτελεί μια κοιτίδα, ένα φυτώριο ή αν θέλετε έναν επιταχυντή CERN, όπου η πολυ-
επιστημονική αλληλεπίδραση οδηγεί σε μία κοσμογονία. Και αυτό που τίκτεται τόσα 
χρόνια στην Ακρόπολη είναι η Επιστήμη της Συντήρησης.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ
Για καιρό αναρωτιόμουν γιατί η ΕΣΜΑ δεν ονομάζεται ΕΑΜΑ αφού, όπως όχι 

χωρίς μομφή, έχει ειπωθεί ότι «στην Ελλάδα η συντήρηση επιτυγχάνεται δια της ανα-
στηλώσεως, το ελάσσον δηλαδή δια του μείζονος»1. Όμως το ζήτημα της εννοιολογικής 
αποσαφήνισης των όρων θα συνεχίζει να υφίσταται όσο προστίθενται νέες κοινωνικές 

1 Δημακόπουλος, Ι. (2005) «Ιερών Επισκευασταί». Προσεγγίσεις του κλασικού αρχαίου στην Ελλάδα της 
δεκαετίας του 80. Η δειγματοληπτική αναστήλωση, Scripta Minora, Έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα 
για τη συντήρηση των μνημείων, Αθήνα, 463-475.
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και επαγγελματικές ομάδες στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναπτύσ-
σονται νέοι κλάδοι της επιστήμης. Όσο δηλαδή η Συντήρηση δεν αποτελεί αυτοτελή 
επιστήμη με ειδικότητες όπως η Ιατρική. 

Διότι πώς να ερμηνεύσει κανείς τον χαρακτηρισμό του προέδρου της ΕΣΜΑ και 
καθηγητή κ Χαράλαμπο Μπούρα ως «συντηρητή»2 αν δεν το ερμηνεύσει ως επίθετο 
και ως επιστήμη ή ρόλο και όχι ως επάγγελμα. Πάντως σίγουρα όχι σαν επάγγελμα 
αφού αυτό καθορίστηκε στην Ελλάδα στο ΑΤΕΙ χωρίς ακόμα ουσιαστικό δικαίωμα οι 
απόφοιτοι να παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά του ΕΜΠ3.

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι στην μικρογραφία του κόσμου της συντήρησης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί η Ακρόπολη, η συντήρηση έχει την έννοια  
ομπρέλας που περιλαμβάνει την αναστήλωση και την αποκατάσταση. Η διατύπωση 
αυτή έχει ήδη γίνει από το ICOM-CC το 2008 στη 15η Συνάντηση που έλαβε χώρα στο 
Νέο Δελχί4.

Καταλήγοντας αυτή τη γραμμή σκέψης εστιάζω πάλι σε ένα σημείο που είχα θίξει 
και στην παλαιότερη επιστολή μου με αφορμή την 5η Διεθνή Συνάντηση για τα μνη-
μεία της Ακρόπολης5. Ότι δηλαδή ενώ προβλέπεται ΠΕ συντηρητής να προΐσταται και 
να συντονίζει τα γραφεία και το εργαστήριο συντήρησης η θέση αυτή μετά τη συνταξιο-
δότηση της κ Παπακωνσταντίνου πληρώθηκε πάλι από χημικό μηχανικό. Υπενθυμίζω 
ότι ο χημικός μηχανικός ή καλύτερα ο επιστήμων συντήρησης (conservation scientist) 
είναι απαραίτητος στα έργα για τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο και την συνεχή εργαστη-
ριακή υποστήριξη και όχι για διοικητική ανάλωση.  Οφείλω βέβαια εδώ να παραδεχτώ 
ότι το προφίλ της κ Αγγελακοπούλου έχει άμεση συνάφεια με αυτό ενός ΠΕ συντηρητή 
με διδακτορικό δηλαδή ενός επιστήμονα συντήρησης με πρώτο πτυχίο συντήρησης6.

Ένα σημείο που θα ήθελα να θίξω επίσης είναι ο όρος «εξυγίανση». Ο όρος αυτός 
δεν υπάρχει στην επιστήμη της συντήρησης και κατ’ επέκταση στην επιστημονική της 
πράξη. Ο όρος χρησιμοποιείται από αρχιτέκτονες και δεν σημαίνει τίποτα ή μη αυτή 
κάθε αυτή την πράξη της συντήρησης7. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ένα δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω είναι αυτό της χρονικής διάρκειας των 

έργων. Ο κ Μπούρας εκμυστηρεύτηκε ότι όταν συστήθηκε η Επιτροπή, δεν μπορούσε 

2 Αδαμοπούλου, Μ. (2013) Χαράλαμπος Μπούρας: Ο συντηρητής που χαρίζει χρόνια στην Ακρόπολη, ΤΑ 
ΝΕΑ, 6-7 Απριλίου, σ.32.
3 Για την οργάνωση και εκπαίδευση των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην Ελλάδα βλ. Μωρα-
ϊτου, Γ. (2009) Η οργάνωση της συντήρησης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία- Μισός αιώνας θεσμικής λήθης, 
Πρακτικά Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Αθήνα.
4 Terminology to characterize the conservation of tangible heritage , όπου αναφέρεται ότι «Conservation 
embraces preventive conservation, remedial conservation and restoration”. http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-conservation/ 
5 Μωραϊτου, Γ (2003) Απόψεις σχετικά με …, Πρακτικά 5ης Συνάντησης σ.608-613
6 Πιθανά να δημιουργείται σύγχυση στον αναγνώστη διότι οι απόψεις αυτές βασίζονται σε ένα οικοδόμημα που 
δεν έχει ακόμα ανεγερθεί. Είναι σαν να μιλάμε για εθνικά σύνορα όταν  η Ελλάδα υπαγόταν στο Οθωμανικό 
κράτος.
7 Για ορολογία συντήρησης βλ. CEN/ΕΛΟΤ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
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να προβλέψει ότι θα έπαιρνε 38 χρόνια με προοπτική συνολικής διάρκειας τα 50. Όμως 
τα κολοσσιαία αυτά έργα μετρούν όσο και οι αλλαγές νοοτροπίας και αντιλήψεων. Και 
φέρω το παράδειγμα της Δ. ζωφόρου. Η πρόταση για την καταβίβασή της, τη μεταφορά 
στο μουσείο και την αντικατάστασή της με αντίγραφα έγινε από τον Dörpfeld το 1905 
στο πλαίσιο του Α’ Αρχαιολογικού Συνεδρίου8. Το εγχείρημα ξαναπροτάθηκε προπο-
λεμικά μέσα στον 20ο αιώνα9. Τελικά η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έναν αιώνα 
μετά την πρώτη διατυπωθείσα πρόταση. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι εκτός από αντίθετες 
γνώμες και αντιλήψεις μεσολάβησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και δεν γνωρίζω πόσες 
«χρεωκοπίες».

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Αρκετές μέθοδοι και υλικά συντήρησης που είχαν αναπτυχθεί την εικοσαετία 

1975-1995 από τους χημικούς μηχανικούς της Ομάδας του καθ. †Θ. Σκουλικίδη δεν 
βρήκαν τελικά εφαρμογή στη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης (coal tar epoxy, 
μεθακρυλικό πολυμερές με n-ημιαγωγούς, αντιστροφή της γυψοποίησης). Ελπίζω ότι η 
μακροχρόνια αυτή έρευνα θα δώσει θετικά αποτελέσματα τουλάχιστον σε κάποιο άλλο 
πεδίο εφαρμογής.

Ευχάριστη έκπληξη αντιθέτως μου προκάλεσε η πρόταση του Πολυτεχνείου Κρή-
της  (Μαραβελλάκη κ.ά 2013) για τη χρήση υδρασβέστου, μετακαολίνης και νανοτιτα-
νίας για την συγκόλληση των πώρινων μελών. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν υδραυ-
λικό ασβέστη ιδιοκατασκευής με προσθήκη σύγχρονης νανοτεχνολογίας. Τη χρήση 
υδραυλικών ασβέστων συζητούσε το 1987, όταν εντάχθηκα  και εγώ στην ομάδα συ-
ντήρησης, ο κύκλος των χημικών του Κέντρου Λίθου με την συντηρήτρια κ Δογά-
νη. Οι υδραυλικοί ασβέστες τότε είχαν την εμπορική ονομασία Chaux Blanche™ και 
Tradifarge™ της Γαλλικής εταιρείας Lafarge. Για κάποιους λόγους οι ασβέστες αυτοί 
δεν εγκρίθηκαν πιθανά για να μην προωθούνται ξένα προϊόντα και τεχνογνωσίες. Πά-
ντως η ασβεστιτική σύσταση δεν ήταν η αιτία απόρριψης διότι το ασβεστόνερο και η 
προσθήκη υδρασβέστου στο τσιμέντο, για την στερέωση της επιφάνειας, εγκρίθηκε και 
χρησιμοποιείται ακόμα.

Τεχνητή πατίνα
Δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα της τεχνητής πατίνας. Απ’ όσο γνωρίζω παλαιό-

τερα αυτή η πρακτική εφαρμοζόταν. Μήπως σήμερα τα νέα μάρμαρα δεν πατινάρονται 
πια για να φαίνεται το μέγεθος της επέμβασης; Μήπως δηλαδή είναι επικοινωνιακό 
το θέμα και η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης10, το «6 foot 3 inches» 11  και το «θα 
πατιναριστούν με τον χρόνο» είναι απλά δικαιολογίες. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα 
να φαίνεται το έργο της αναστήλωσης, θα ήθελα όμως να σπάσει λίγο το εκτυφλωτικό 
λευκό.
8 Dörpfeld, W. (1905) Comptes Rendus du Congres International d’ Archaeologie, 1ere Session, Athenes
9 Στο Μαλλούχου –Tufano (2008)
10 Χάρτα της Βενετίας 1964
11 Χάρτα της Ρώμης 1972 στο C. Brandi (2001) Θεωρία της Συντήρησης (μτφ-επιμ Η. Γαβριηλίδη) Αθήνα 
Ελληνικά Γράμματα.

draft2.indd   525 6/23/15   3:22:40 PM



526

Πολυχρωμίες
Το ζήτημα της προστασίας των υπολειμμάτων της πολυχρωμίας σε αρχιτεκτονι-

κά μέλη που θα επανατοποθετηθούν θα προτιμούσα να λυθεί με αντικατάσταση του 
μέλους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό τότε υπενθυμίζω μια πρόταση προ-
στασίας που είχα κάνει παλαιότερα με αφορμή τα  υπολείμματα αιγυπτιακού κυανού 
στα τρίγλυφα: αυτά αφού στερεωθούν με ανόργανο υλικό να «καταχωθούν» με κάποιο 
παραδοσιακό μικροκονίαμα12. 

ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η μορφή που έχουν λάβει τα μνημεία μετά την αναστήλωση τους και τη μερική 

συμπλήρωση με νέα μέλη είναι άκρως πρωτοποριακή, τολμηρή και θαυμάσια.
Θεωρώ πως ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε ως γενιά και όσο υπάρχουν ακόμα 

οι κατάλληλες συγκυρίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης να γίνει γιατί οι 
ευκαιρίες αυτές δεν γνωρίζουμε πόσο ακόμα θα συνεχιστούν.  Η ιστορία έχει δείξει ότι 
την ειρήνη διακόπτει ένας πόλεμος, την ευημερία μια κρίση και πιθανά ένας μεσαίωνας 
να είναι προ των πυλών.

Δια ταύτα είμαι υπέρ μιας συντηρητικής ανακατασκευής στο βαθμό που αυτή εξα-
σφαλίζει την στατικότητα και την αντισεισμική επάρκεια του κτιρίου:

Κλείνοντας θα ήθελα να διατυπώσω μια πρόταση- ευχή και ένα έλλειμμα:

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΥΧΗ
Το επιστημονικό, τεχνολογικό και τεχνικό αυτό θαύμα που συντελέστηκε στον 

βράχο της Ακρόπολης να μην διαλυθεί και διασκορπιστεί στους πέντε ανέμους με την 
κακή έννοια γιατί με την καλή (je sème a tout vent) αυτό γίνεται ήδη. Η τεχνογνωσία 
να επενδυθεί ως πολύτιμο κεφάλαιο σε ένα Ινστιτούτο Συντήρησης13, αν όχι σε ένα 

12 Μωραϊτου, Γ., έκθεση προς ΕΣΜΑ αδημοσίευτη
13 Τη δημιουργία Ινστιτούτου Επιστήμης & Συντήρησης Αρχαίων Υλικών των Μνημείων (ΙΕΣΥΜ) σε επίπεδο 
Ειδικής  Περιφερειακής Υπηρεσίας είχα προτείνει στο ΥΠΠΟ το 2012 βλ. Εισήγησή μου (2268/20.3.2012) 
προς τη  ΓΓ, τη ΓΔΑΠΚ, και τη ΔΣΑΝΜ μέσω της Β’ ΕΠΚΑ  με αφορμή  το Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης για 
τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του ΥΠΠΟ.
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νέο φορέα ή μια νέα δομή τουλάχιστον ως ένα θεσμοθετημένο δίκτυο14 κέντρων συ-
ντήρησης στα οποία θα περιλαμβάνονται τα κέντρα που συνετέλεσαν στην επιτέλεση 
αυτού του θαύματος:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ•	
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ •	
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ•	
ΟΡΜΥΛΙΑ•	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΤΕ ΕΗΔΛ•	
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ•	
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΓΤΚΣ•	
ΥΠΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΟΥ•	

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Τέλος θα ήθελα να εκφράσω και από αυτή τη θέση το έλλειμμα που σημειώνεται 

γενικότερα στον τομέα της  Συντήρησης στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε 
αντίθεση με την αναστήλωση που αρκετά νωρίς απέκτησε Γενική Διεύθυνση, η συντή-
ρηση δεν διαθέτει παρά  μία μόνο Διεύθυνση σε κεντρικό επίπεδο, η οποία χηρεύει 
τους τελευταίους ένδεκα μήνες. Η ίδια υποτίμηση συμβαίνει και στο Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης15, όπου η συντήρηση των αρχαιοτήτων ισοτιμήθηκε σε επίπεδο τμήματος 
με τη συντήρηση των ανελκυστήρων και του κλιματισμού16.

Σας ευχαριστώ, Γεωργιάννα Μωραΐτου

14 Τη δημιουργία δικτύου έχω προτείνει στο Θετικές Επιστήμες & Αρχαιολογικά Υλικά, οι φορείς  της έρευ-
νας συζητούν και προτείνουν, Πρακτικά Ημερίδας , Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Οκτώβριος 2008. 
http://www.bsa.ac.uk/doc_store/Library/LIB2008_8.pdf  Για τα δίκτυα βλ. P.Howden (2007) Institutions 
in Network design, Discussion paper for ORL 51 http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/about-agric όπου 
αναφέρεται οτι τα Δίκτυα είναι τα οι μόνες μορφές που μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα υψηλής 
πολυπλοκότητας».
15 Π.Δ. 64/2013
16 Κοντράρου-Ρασιά (2013) Ριγμένη η συντήρηση, Ελευθεροτυπία 10 Ιουνίου http://www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=368969
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Τάσος Τανούλας 
Αρχιτέκτων, Δρ. ΕΜΠ  
Πρώην προϊστάμενος του Έργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων

Αθήνα, 5/10/2013           

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 6ης 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ. ΑΘΗΝΑ, 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω κάποιες σκέψεις, τις οποίες καταθέτω 
και εγγράφως, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. 

- Ο κορμός του συνεδρίου αποτελείται από τις δύο μεγάλες ωριαίες ανακοινώσεις 
για το έργο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, κατά τα τελευταία 13 
έτη. 

Η πρώτη ομιλία μας ενημέρωσε για τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από το 2000 
ώς το 2010, οπότε και ολοκληρώθηκαν τα τρία μεγάλα Προγράμματα στον Παρθενώ-
να, στα Προπύλαια και στον ναό της Αθηνάς Νίκης. 

Η δεύτερη ομιλία, αναφέρθηκε στις εργασίες  που περατώθηκαν στο πλαίσιο των 
έργων της Επιτροπής μετά την συμπλήρωση των προηγουμένων, και σε όσα έργα βρί-
σκονται ακόμη σε εξέλιξη. 

Η συνοπτική παρουσίαση του πολύ σύνθετου πλέγματος πληροφοριών που καλύ-
πτουν ευρύτατο φάσμα γνωστικών πεδίων, δίνει αναπόφευκτα στις δύο αυτές εφ’ όλης 
της ύλης ανακοινώσεις τον χαρακτήρα διοικητικής έκθεσης που αφορά στην διεκπε-
ραίωση των εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να συρρικνώνεται η σημασία της 
άγρυπνης επιστημονικής μελέτης των μνημείων και των δυνατοτήτων επέμβασης, που, 
στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έφερε στο φως ένα πλήθος πληροφοριών, όχι μόνο 
για την τεχνολογία και τη μορφή των μνημείων, αλλά και για την ορθή εφαρμογή της 
σύγχρονης τεχνολογίας, συμβάλλοντας ευτυχώς στην ορθή αποκατάσταση από κάθε 
άποψη, τεχνική και καλλιτεχνική. 

Παρά την μικρότερη διάρκεια, μεγάλη βαρύτητα είχε και η ημίωρη ανακοίνω-
ση του προέδρου της Επιτροπής καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπούρα, καθώς αναφέρε-
ται στις προοπτικές μελλοντικών επεμβάσεων στα μνημεία και στον χώρο γύρω από 
αυτά. 

- Οι ανακοινώσεις των προϊσταμένων του κάθε έργου, κάλυψαν συγκεκριμένα 
θέματα, και όχι το σύνολο της περιοχής ευθύνης των. Αυτό φαίνεται να καθρεφτίζει 
τό γεγονός ότι οι προϊστάμενοι των έργων ονομάζονται  προϊστάμενοι του αντίστοιχου 
γραφείου και εργοταξίου, με τρόπο που ορίζει τον ρόλο τους ως  εκτελεστικό. Η συνο-
λική αντιμετώπιση φαίνεται να  γίνεται σε ανώτερα κλιμάκια. 
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- Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ό τι είχαμε συνηθίσει στις προηγούμενες συ-
ναντήσεις για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης. Τότε, η μελέτη των 
μνημείων ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος και οι προτάσεις διαμορφώνονταν και 
υποστηρίζονταν από τους μελετητές και υπεύθυνους των έργων. Οταν είχαμε ξεκινήσει 
αυτές τις δουλειές ήμασταν όλοι νέοι. Όμως, η συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης τρο-
φοδοτούσε τον ενθουσιασμό μας που είχε ως αποτέλεσμα την ευτυχή περάτωση των 
έργων που αναφέρθηκαν στις δύο πρώτες ομιλίες. Πιστεύω ότι εάν η παρουσίαση των 
έργων είχε πραγματοποιηθεί και τώρα από τους καθ’ ύλην αρμόδιους σε κάθε τομέα, 
το συνέδριο θα είχε άλλη πνοή και ουσία. Αντίθετα, κανένας από τους βασικούς συντε-
λεστές που σφράγισαν τον χαρακτήρα των έργων που εξελίχθηκαν και περατώθηκαν 
επάνω στον βράχο κατά την τελευταία δεκαετία, την παραγωγικότερη περίοδο από την 
ίδρυση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως το 1975, δέν κλήθηκε 
να μιλήσει για τον τομέα ευθύνης του. Όμως, και από τους νεότερους και εν ενεργεία 
μελετητές οι περισσότεροι δεν μίλησαν για το έργο τους που είναι σε εξέλιξη.

Επισημαίνω ότι ο τρόπος οργάνωσης του συνεδρίου εφέτος εκφράζει μια αλλαγή 
στην αντίληψη για τα έργα αποκατάστασης στην Ακρόπολη. Η νέα διαφαινόμενη αντί-
ληψη είναι συγκεντρωτική. Οι προϊστάμενοι των έργων στον βράχο είναι εκτελεστές 
αποφάσεων ανωτέρων κλιμακίων που εργάζονται αλλού: της Υπηρεσίας, της Επιτρο-
πής και, έν τέλει, ίσως, της πολιτικής εξουσίας. Η διεκπεραίωση των έργων φαίνεται να 
έχει προτεραιότητα έναντι της επί τόπου μελέτης και της επιστημονικώς ορθής αποκα-
τάστασης. Μπορεί μια τέτοια θέση να θεωρηθεί απόρροια της οικονομικής και κοινω-
νικής συγκυρίας; Πιστεύω πως ναί. Είναι μια τέτοια θέση επιθυμητή ή όχι; Εξυπηρετεί 
την διάσωση των μνημείων, που είναι ο σκοπός στον οποίο έχουμε τάξει την ζωή μας 
όλοι οι παρόντες; Πιστεύω πως όχι.

Όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά ζητήματα που αξίζει 
να τα δούμε πολύ προσεκτικά, προβάλλοντάς τα στο παρελθόν της εμπειρίας μας και 
στο μέλλον των μνημείων, προκειμένου να χαράξουμε ορθή πολιτική στον τομέα μας 
ως εμπειρογνώμονες. 

Έχω ακόμη κάποιες παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα που έθιξαν οι ομιλητές. 
1. Ο Πρόεδρος του μουσείου Ακρόπολης καθ. κ. Δ. Παντερμαλής αναφέρθηκε 

στα θραύσματα των ιωνικών κιονοκράνων των Προπυλαίων που έχουν εκτεθεί στο 
μουσείο. Τα θραύσματα αυτά έχω μελετήσει και, σε συνεργασία με μαρμαροτεχνίτες 
των Προπυλαίων, έχω ταυτίσει ακριβώς στις θέσεις τους. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχω 
δηλώσει εγγράφως πως ο τρόπος με τον οποίο τα θραύσματα εκτίθενται σήμερα στο 
μουσείο δέν με βρίσκει σύμφωνο, και βασίζομαι στην δέσμευση του κ. Παντερμαλή να 
επανεξετάσουμε το ζήτημα από κοινού. 

2. Ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ καθ. Χαρ. Μπούρας αναφερόμενος στην Πινακοθήκη, 
είπε ότι δεν υπάρχει σχετική μελέτη, ότι κατ’ αρχήν θα πρέπει να συντηρηθεί και να 
στερεωθεί η υπάρχουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα που πάσχει από την 
οξείδωση του σιδήρου, και αργότερα να μελετηθεί η αφαίρεσή της, καθώς και η στερέ-
ωση του στερεοβάτη και της ανωδομής, με κατάληξη την κατασκευή νέου πατώματος 
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που να επιτρέπει την δυνατότητα επίσκεψης και την αποκατάσταση του μαρμάρινου 
δαπέδου. 

Επί του θέματος θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
 Η συντήρηση και η στερέωση του υπάρχουσας κατασκευής από οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί το 2008, με προηγμένες σύγχρονες τεχνικές.
 Για τα προβλήματα στη βόρεια πτέρυγα, όπου και η λεγόμενη Πινακοθήκη, υπάρ-

χει πλήρως τεκμηριωμένη αρχιτεκτονική μελέτη του υπογράφοντος, με προτάσεις απο-
κατάστασης, δημοσιευμένη από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως το 
1994 (T. Tανούλας, Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, στο Τ. Τανούλας-Μ. 
Ιωαννίδου-Α. Μωραΐτου, Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων τ. Ι, Αθήνα, σ. 
3-333). Η αντιμετώπιση του θέματος της βόρειας πτέρυγας θεωρώ ότι  οφείλει να λάβει 
υπ’ όψιν τα τεκμήρια και τις προτάσεις που παρατίθενται αναλυτικά στην μελέτη αυτή. 
Οπως έχω γράψει και αλλού, η αναβολή της επέμβασης επιβαρύνει τα προβλήματα, 
που κάποια στιγμή ενδέχεται να προκύψουν ως κατεπείγοντα.  

3. Ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα κατασκευής, 
στο μέλλον, πρόσβασης καθ’ όλο το πλάτος της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτι-
ρίου των Προπυλαίων. Μια τέτοια κατασκευή, που στην ουσία θα αποκαθιστούσε μία 
μορφή της αρχαίας αναβάθρας, είναι ανέφικτη μέσα στο πλαίσιο των αρχών που ισχύ-
ουν διεθνώς, όσον αφορά σε παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 
Το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε ώρες αιχμής με έχει απασχολήσει 
συχνά λόγω της κρίσιμης θέσης των Προπυλαίων. Ως άριστη εφικτή λύση, όπως έχω 
διατυπώσει και γραπτώς (έγγραφο στα αρχεία της ΕΣΜΑ με ημερομηνία 25-7-1997), 
αναδεικνύεται ο έλεγχος της ροής των επισκεπτών. 

Τάσος Τανούλας
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Ξενάγηση των συνέδρων της 6ης Διεθνούς Συνάντησης στο εσωτερικό του Παρθενώνα 
(Φωτ.: Τ. Σουβλάκης, 2013).
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ETH Hoenggerberg - Architektur HIT H 43, CH 8093 Zürich, Schweiz
Dr.-Ing. Hellner Nils, Αρχιτέκτων - Γερμανικó Αρχαιολογικó Iνστιτούτο, Φειδíου 1, 106 78 Aθήνα  
Prof. Dr.-Ing. Hennemeyer Arnd, Αρχιτέκτων - Institut für Denkmalpflege und Bauforschung, HIT 
H 43 CH-8093 Zürich, Schweiz
Dr. phil. Hufschmid Thomas, Αρχαιολόγος - Responsable des monuments, Aventicum, Site et 
Musée Romains Avenches, Av. Jomini 16; CP 237 CH-1580 Avenches, Suisse - St. Johansring 123, 
CH-4056 Basel, Suisse
Jacob Raphael, Αρχαιολόγος - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 Αθήνα
Dr. Jenkins Ian, OBE. FSA, Αρχαιολόγος - Department of Greece and Rome, British Museum, Great 
Russel Street, London WC1 B 3DG, United Kingdom
Dr. Karakasi Katerina, Αρχαιολόγος - Schloss str. 19, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland
Dr. Ing. Dr. h. Kienast Hermann, Αρχιτέκτων - Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 
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Dr. Malmary Jean-Jacques, Αρχιτέκτων - Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, 59-61 rue 
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Prof. Miller Stephen G., Αρχαιολόγος - U.C. Berkeley Excavations, Αρχαία Νεμέα, Κορινθία 205 00
Dr. Moretti Jean Charles, Αρχαιολόγος - Institut de recherche sur l’architecture antique CNRS - 
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Schmid Martin, Αρχιτέκτων - Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Διδότου 6, 106 80 Αθήνα
Prof. Dr. Schmidt Hartwig, Αρχιτέκτων - Kurfürstenstrasse 3, D-76137, Karlsruhe, Deutschland
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Prof. Em. Seki Takashi, Ιστορικός της Τέχνης - Osaka City University 4-3-408, Mukogawa, Takarazuka, 
Hyogo, Japan – 665 – 0844 
Simke, Ronald, Συντηρητής - Römerstadt Augusta Raurica, Conservation Giebenacherstrasse 23 A, 
CH-4302 Augst, Schweiz    
Dr. Stanzl Günther, Πολιτικός Μηχανικός - An den Frankengräbern 13, D-55129 Mainz, 
Deutschland 
Prof. St. Clair William, FBA, FRSL, Ιστορικός - Institute of English Studies, School of Advanced 
Study, University of London Senate House, London WC1E 7HU, United Kingdom 
Terrapon, Noé M., Αρχιτέκτων - Site et Musée Romains Avenches, Av. Jomini 16; CP 237 CH-1580 
Avenches, Suisse 
Prof. Toshikazu Hanazato, Πολιτικός Μηχανικός - ICOMOS Japan, Mie University, Japan
Dott. Zampilli Michelle, Αρχιτέκτων - Via S. Croce in Gerusalemme 43, 185 Roma, Italia
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Αλεξόπουλος Γιάννης, Πληροφορικός-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Αναστασιάδου Γιούλη, Αρχιτέκτων - Τεχνικό Γραφείο Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου, Δήμος Ασκληπιείου, 210 52 Επίδαυρος
Δρ. Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη Μαρία, Αρχαιολόγος - Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς ΥΠΠΟΑ, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Ανδρεόπουλος Μάριος, Πολιτικός Μηχανικός - Πυθαγόρα 16, 111 46 Αθήνα
Αρβανιτάκης Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης-Παραγωγός - «Digimogo HD Video Productions», Ύδρας 
6, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Αργύρης Γεώργιος, Εκμαγεύς - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα 
Ασλάνης Γεώργιος, Σχεδιαστής - Ιονίων Νήσων 6-8, Μαρούσι, Αθήνα
Δρ. Ασλανίδης Κλήμης, Αρχιτέκτων - Τεχνικό γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο 
«Έρευνα, Στερέωση, Αναστήλωση και Ανάδειξη των Μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως», 
Θρασύλλου 20, 105 58 Αθήνα - Δεινοκράτους 77, 115 21 Αθήνα 
Βαβαλιού Αικατερίνη, Αρχιτέκτων - Στρ. Μακρυγιάννη 74, 383 33 Βόλος
Δρ. Βαβλέκας Νίκος, Αρχαιολόγος - Ηρακλέους 16, 184 51 Νίκαια, Αθήνα 
Βάκουλης Θεμιστοκλής, Αρχαιολόγος - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Καθ. Βαλαβάνης Πάνος, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα 
Βαλάκου Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός-Διονύσου 92, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα
Βαλάνη Άρτεμις, Τοπογράφος μηχανικός - Πλαστήρα 127, 171 22 Ν. Σμύρνη, Αθήνα
Βαλάνη Σοφία, Μεταφράστρια -Ν. Πλαστήρα 127, 171 22 Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Δρ. Βάσενχόβεν Μαρία-Ευδοκία, Αρχιτέκτων - Μελίτης 6, 113 62 Αθήνα
Βασίλα Μαγδαληνή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων» - Τερψιχόρης 13, 
155 62 Χολαργός, Αθήνα
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος, Συντηρητής - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 
Αθήνα
Βενιέρη Γιάννα, Αρχαιολόγος - Νομισματικό Μουσείο - Ελευθερίου Βενιζέλου 10-12, 106 71 Αθήνα
Καθ. Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Πολιτικός Μηχανικός - Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 157 73 Ζωγράφου, Αθήνα - Υπάτρου 1-3, 114 
73 Αθήνα
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Δρ. Βλασσοπούλου Χριστίνα, Αρχαιολόγος - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Βλαχούλη Παρασκευή, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δρ. Βογιατζής Σωτήρης, Αρχιτέκτων - Λεμεσού 29, 156 69 Παπάγου, Αθήνα
Βρεττού Φωτεινή, Τοπογράφος μηχανικός - Οικονόμου 7, 106 83 Αθήνα
Βρούβα Αντιγόνη, Πολιτικός Μηχανικός-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Γαβριήλ Παναγιώτης, Μαρμαροτεχνίτης-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Γατοπούλου Ευγενία, Αρχιτέκτων - Γενική Δ/νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ΥΠ-
ΠΟΑ, Πλ. Καρύτση 12, 105 61 Αθήνα
Γαυρινιώτη Μαρία, Συντηρήτρια - Κολοκοτρώνη 45, 162 32 Βύρωνας, Αθήνα
Γεωργίου Νιόβη, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Καθ. Γεωργόπουλος Ανδρέας, Τοπογράφος μηχανικός - Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-
νικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτε-
χνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα
Γιαννακίδης Αλέξανδρος, Πληροφορικός - Κρατερού 27, 115 71 Αθήνα 
Γιαννικουρή Αγγελική, Αρχαιολόγος - Επιστημονική επιτροπή για το έργο «Στερέωση και Αναστήλω-
ση Μνημείων Ακροπόλεως Λίνδου», Οδός Ιπποτών, 851 00 Ρόδος 
Γιατράκου Άννα, Συντηρήτρια - Γερμανού 8, 188 63 Πέραμα, Πειραιάς
Γκαβάλης Κώστας, Συντηρητής - Αθαν. Μουτζοπούλου 42, Πειραιάς
Γκόγκου Ασημένια, Ξεναγός - Τραλλέων 15, 142 31 Ν. Ιωνία, Αθήνα  
Δανά Ελένη, Τοπογράφος μηχανικός - «Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε. (Elpho)», Υψηλάντου 66, 
151 21 Πεύκη, Αθήνα
Δασκαλάκης Βασίλειος-Δημήτριος, Αρχιτέκτων - Καλυψούς 32, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Δασκαλάκης Στυλιανός, Συντηρητής - Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Δάφνης Αναστάσιος, Αρχιτέκτων - Δεξαμενής 22, 118 52 Αθήνα
Δαφούλης Ιωάννης, Εργατοτεχνίτης - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δέδε Αικατερίνη, Φοιτήτρια - Σηστού 2, 187 58 Κερατσίνι, Πειραιάς 
Δεδεβέσης Παναγιώτης, Εργατοτεχνίτης - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δεληνικόλα Έφη, Αρχιτέκτων - Σεβρών 7, 111 43 Αθήνα
Δεληνικόλας Νικόλαος, Αρχιτέκτων - Σεβρών 7, 111 43 Αθήνα
Ομότ. Καθ. Δεσπίνης Γεώργιος, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχο-
λή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 540 06 Θεσσαλονίκη - Ι. Δροσοπούλου 3, 112 57 Αθήνα 
Δηγόνη Μυρτώ, Πολιτιστικός Σύμβουλος - Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco, Ακαδημίας 
3, 100 27 Αθήνα 
Δογάνη Ιωάννα, Συντηρήτρια - Μονής Πετράκη 2, 115 21 Αθήνα
Δόλλη Νίκη, Διοικητικός Υπάλληλος - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 Αθήνα   
Δρακοπούλου Ελισάβετ, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δρ. Δροσογιάννη Φανή, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων-Πιπίνου 42, 112 51 Αθήνα
Εγγλέζος Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός - Παπανικολάου 20, 173 42 Αγ. Δημήτριος, Αθήνα
Ελευθεράτου Σταματία, Αρχαιολόγος - Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Ελευθερίου Βασιλική, Αρχιτέκτων - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
ζαρκάδας Αγγελος, Αρχαιολόγος - Μουσείο Κανελλοπούλου, Θεωρίας 12, 105 55 Αθήνα
Ομότ. Καθ. ζήβας Διονύσης, Αρχιτέκτων - Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή, Λεωφ. Βασιλίσσης 
Σοφίας 79, 115 21 Αθήνα
ζούκα Πανακλερίδου Αλκυόνη Βασιλική, Συντηρήτρια - Παρμενίδου 15, Αθήνα
ζώης Διονύσιος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δρ. Θεοχαράκη Αννίτα, Αρχαιολόγος - Αθανασίου Διάκου 27, 152 37 Αθήνα
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Αναπλ. Καθ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Τοπογράφος μηχανικός - Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πο-
λυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα
Ιωαννίδου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Καββαδά Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός - Αγ. Άννας 4, Κηφισιά, Αθήνα
Καζάκου Μαρία, Αρχαιολόγος - Δ/νση Δημοσιευμάτων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο-
τριώσεων ΥΠΠΟΑ, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα
Καϊμάρα Ειρήνη, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Δρ. Καλησπεράκης Ηλίας, Τοπογράφος μηχανικός - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Καλλιγάς Πέτρος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων  - Διονύσου 57, 145 63 Κηφισιά, Αθήνα
Δρ. Καλογεράς Ιωάννης, Σεισμολόγος - Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 
Τ.Θ. 2048, 118 10 Αθήνα
Ομότ. Καθ. Καλογεράς Νικόλαος, Αρχιτέκτων - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 28ης Οκτω-
βρίου 42, 106 82 Αθήνα - Δοξαπατρή 39, 114 71 Αθήνα
Καλοφώνου Μυρτώ, Χημικός μηχανικός - Ποσειδώνος 30, 166 74 Γλυφάδα, Αθήνα
Καραγεώργη Χρυσοβαλάντου Ειρήνη, Αρχιτέκτων - Αλεξάνδρας 107, 114 75 Αθήνα
Καραγιάννης Γεώργιος, Μηχανικός - Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, 630 71 
Ορμύλια Χαλκιδικής 
Dr. Phil. Καράγιωργα Θεοδώρα, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων - 28ης Οκτωβρίου 4, 154 51 Νέο 
Ψυχικό, Αθήνα
Καρακίτσου Ελένη, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δρ. Καρανάσος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Καρατζαφέρης Αντώνης, Δημοσιογράφος - Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, 174 56 Α. Καλαμάκι, 
Αθήνα
Δρ. Καρόγλου Μαρία, Χημικός μηχανικός - Πελοποννήσου 12, 157 71 Αθήνα
Καρπαθίου Ειρήνη, Συντηρήτρια - Βακχυλίδου 9, 115 28 Αθήνα 
Καρρά Ειρήνη, Αρχαιολόγος - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 Αθήνα
Κασίμης Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός - Παπαρρηγοπούλου 18, 114 73 Αθήνα
Δρ. Κατάκαλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός - Καπετάν Κώττα 30, Πανόραμα, 552 36 Θεσ-
σαλονίκη 
Δρ. Κατσιάνης Μάρκος, Αρχαιολόγος-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Ομότ. Καθ. Κεσίσογλου Αλέξανδρος, Φιλόλογος-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας 
Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 
Κίλια Μαρία, Αρχιτέκτων - Ιπποδάμου 19, 116 35 Αθήνα
Κίντζιου Χριστιάνα, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος - Φωκίωνος Νέγρη 18, 113 61 Αθήνα
Κιούση Αναστασία, Αρχαιολόγος - Μαραθωνοδρόμων 10, 146 71 Ν. Ερυθραία, Αθήνα
Κιτσάκη Λήδα, Αρχιτέκτων - ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, Μπενάκη & Παπάζογλου 6, 241 00 Καλαμάτα
Κολώκα Ιωάννα-Ασπασία, Αρχαιολόγος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέ-
ους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Κολώνια Ευαγγελία, Αρχιτέκτων - Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Διδότου 6, 106 80 Αθήνα
Κοντέας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Ομότ. Καθ. Κορρές Γιώργος, Αρχαιολόγος - Θρασυβούλου 13, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Κορώσης Σεραφείμ, Συντηρητής - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Κοτσιφάκος Ιωάννης-Πρόδρομος, Συντηρητής - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Κουβέλη Αγγελική, Αρχαιολόγος - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 Αθήνα
Κουδούνη Αμαλία, Αρχιτέκτων - Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, Αμαλιάδος 17, 115 23 
Αθήνα
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Κουκή Ιάσμη, Συντηρήτρια - Μυριωφύτου 3, Αθήνα
Κουλουριώτου Παναγιώτα, Φιλόλογος-Ιστορικός Τέχνης - Βιθυνίας 18, 171 23 Ν. Σμύρνη, Αθήνα 
Κουμπούλη Αλεξάνδρα, Αρχιτέκτων - Σουλιωτών 49, 117 47 Αθήνα
Κουρουτσίδη Ελένη, Αρχαιολόγος - Τυρταίου 18, 175 64 Π. Φάληρο, Αθήνα
Δρ. Κουτσαδέλης Κωνσταντίνος, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Κουτσούμπα Δέσποινα, Αρχαιολόγος - Βατατζή 18-20, 114 72 Αθήνα
Αναπλ. Καθ. Κουφόπουλος Πέτρος, Αρχιτέκτων - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο 
Κυπαρίσση Σταυρούλα, Τοπογράφος μηχανικός - «Γεωανάλυση Α.Ε.», Ραφτοπούλου 1-3 & Δημόνα-
κτος, 117 45 Αθήνα  
Δρ. Κυριάκη Βασιλική-Ελαιούσα-Ελένη, Αρχιτέκτων - Τεχνικό Γραφείο Επιτροπής Συντήρησης 
Μνημείων Επιδαύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου, Δήμος Ασκληπιείου, 210 52 Επίδαυρος
Δρ. Κωστάκη Λήδα, Αρχαιολόγος - Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Σουηδίας 54, 106 76 
Αθήνα
Κώτσου Ελένη, Αρχαιολόγος - Δ/νση Δημοσιευμάτων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτρι-
ώσεων ΥΠΠΟΑ, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα 
Λαβδιώτου Χριστίνα, Αρχαιολόγος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 
87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Λάγγη ζωή, Αρχιτέκτων - Λαρίσης 9-11, Αθήνα
Λαμπρινού Ελένη, Αρχιτέκτων - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Λάρδας Σταμάτιος, Εργατοτεχνίτης - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Επικ. Καθ. Λεβέντη Ιφιγένεια, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 
382 21 Βόλος - Ζαλόγγου 20, 152 33 Αθήνα 
Δρ. Λεμπιδάκη Ευγενία, Αρχαιολόγος-ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Λεοντή Ασημίνα, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Αναπλ. Καθ. Λιανός Νικόλαος, Αρχιτέκτων - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή 
ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 671 00 Κιμμέρια Ξάνθης - Ερεσσού 22, 126 80 Αθήνα
Λιάσκα Μαρία, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος - Νίκης 1, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Λιβανός Κωνσταντίνος, Ιστορικός - Θαλή 86, 121 35 Αθήνα  
Λίγκου Άννη, Φοιτήτρια Ιστορίας Αρχαιολογίας - Κοδριγκτώνος 51, 104 34 Αθήνα
Μακρής Γαβριήλ, Αρχιτέκτων - Έλλης 9, Νέα Πεντέλη, Αθήνα 
Μαλικούρτη Άννα, Αρχαιολόγος - Ένωση Φίλων Ακροπόλεως, Μακρυγιάννη 2-4, Κτήριο Βάιλερ, 117 
42 Αθήνα - Θησέως 5-7, 17562 Π. Φάληρο, Αθήνα 
Μαμαλούγκας Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Μανιδάκη Βασιλεία, Αρχιτέκτων - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Καθ. Μάνος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός - Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατα-
σκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη 541 24, Θεσσαλονίκη
Μανσόλα Αγγελική, Αρχαιολόγος-Ξεναγός - Ναυαρίνου 13, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Μανώλη Ειρήνη, Αρχαιολόγος - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 Αθήνα
Αναπλ. Καθ. Μαραβελάκη Νόνη-Παγώνα, Χημικός Μηχανικός - Εργαστήριο Αναλυτικής και Περι-
βαλλοντικής Χημείας, Γενικό τμήμα, Τομέας Χημείας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 731 
00 Χανιά
Μαραβέλια Ευγενία, Αρχιτέκτων - Αγ. Τριάδας 16, 116 45 Κρυονέρι 
Ομότ. Καθ. Μαραγκού Ευαγγελία, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα
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Μαραζιώτης Δημήτρης, Συντηρητής - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 42 Αθήνα
Μαριδάκη Αναστασία, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Μάρκου Αγγελική, Αρχιτέκτων - Γραβιάς 61, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Μαστραντώνης Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός - «Στάδιον Α.Ε.», Μαυρομιχάλη 21, 106 80 Αθήνα 
Δρ. Ματθαίου Άγγελος, Αρχαιολόγος - Ελευθερίας & Μεσσηνίας 23, 142 35 Ν. Ιωνία, Αθήνα 
Μαυρομάτη Διονυσία, Τοπογράφος Μηχανικός - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Δρ. Μαχαίρα Βασιλική, Αρχαιολόγος - Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος, Ακαδημία Αθηνών, Ανα-
γνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Μελισσού Σταυρούλα, Αρχιτέκτων - 28ης Οκτωβρίου 302, 111 41 Αθήνα
Δρ. Μεντζίνη Μαριλένα, Πολιτικός Μηχανικός - ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Αλέξανδρου Υψηλάντου 197, 261 10 
Πάτρα
Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Πολιτικός Μηχανικός - Γενική Δ/νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών 
Έργων ΥΠΠΟΑ, Πλατεία Καρύτση 12, 105 61 Αθήνα
Δρ. Μιμίδου Ευαγγελία, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Μιχαλοπούλου Διονυσία, Πολιτικός Μηχανικός - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Μονοκρούσος Διονύσιος, Πολιτικός Μηχανικός - Κουντουριώτη 6, 154 51 Ψυχικό, Αθήνα
Δρ. Μουλλού Δωρίνα, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Ορ-
γανισμών και Διεθνών Θεμάτων, ΔΙΠΚΑ, Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα - Καραολή Δημητρίου 28, 
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Μουτσάτσου Άννα, Χημικός Μηχανικός - Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Βασ. 
Κωνστανστίνου 50, 116 01 Αθήνα   
Μπαϊμπάς Αντώνιος, Συντηρητής - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα 
Δρ. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός - Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου 
Απόλλωνος Βασσών, Αρχαιολογικός χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, 27061 Ανδρίτσαινα 
- Πεσμαζόγλου 17, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα
Μπακανδρίτσου Αδριανή, Αρχαιολόγος - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Λέκτ. Μπακόλας-Καραγιάννης Αστέριος, Χημικός Μηχανικός - Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής 
των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα
Μπαμπανίκα Καίτη, Συντηρήτρια -Σ. Μυριβήλη 5, 146 71 Ν. Ερυθραία, Αθήνα
Καθ. Μπαρώνου Αθηνά, Αρχιτέκτων - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη - Αθ. Φίλιου 10, 115 24 Αθήνα
Μπεντερμάχερ Γερούσης Αιμίλιος, Αρχιτέκτων-Κλεομένους 34, 106 76 Αθήνα
Μπιζάκη Βασιλική, Αρχαιολόγος - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Μπιζίμη Αλεξάνδρα, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Μπινιώρη Ειρήνη, Συντηρήτρια - Ευβοίας 7, 135 62 Αθήνα
Ομότ. Καθ. Μπίρης Μάνος, Αρχιτέκτων - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 28ης Οκτωβρίου 
42, 106 82 Αθήνα - Μαυρομιχάλη 15, 145 62 Κηφισιά
Μπλουγούρα Λαμπρινή, Αρχαιολόγος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 
87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα - Συνταγματάρχη Δαβάκη 13Β, 151 21 Πεύκη, Αθήνα
Δρ. Μπολέτης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων - Επιστημονική Επιτροπή για το έργο «Έρευνα, Στερέωση, 
Αναστήλωση και Ανάδειξη των Μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως», Θρασύλλου 20, 105 58 
Αθήνα
Μπουγάτσου Ιωάννα, Αρχαιολόγος - Δεξαμενής 22, Αθήνα
Μπουραντά Σοφία, Τοπογράφος Μηχανικός - «Metrica», Γκινοσάτη 88Α, 144 52 Μεταμόρφωση, Αθήνα
Μπουτοπούλου Σμαράγδα, Αρχαιολόγος - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, 106 
82 Αθήνα
Μυλωνά Βασιλική, Συντηρήτρια - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
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Μυλωνάς Γιάννης, Οικονομολόγος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 87 
& Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Μυριανθέως Μαρίνα, Αρχιτέκτων - Σισμανόγλειου 11Β, 152 35 Αθήνα
Μωραΐτου Γεωργιάννα, Συντηρήτρια - Β΄ ΕΠΚΑ, Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Δρ. Νακάσης Αθανάσιος, Αρχιτέκτων - ICOMOS, Ελληνικό τμήμα Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων 
και Τοποθεσιών, Πειραιώς 73, 105 53 Αθήνα - Νεαπόλεως 62, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Νινής Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός - Δ/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΑ, Σπύ-
ρου Τρικούπη 16, 106 83 Αθήνα-Θάσου 23, Αθήνα 112 57
Νταής Παναγιώτης, Οικονομολόγος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 
87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Ντέντε Κωνσταντίνα, Φιλόλογος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 87 
& Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Ντούνιας Αργύριος, Μοναχός - Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ, Γρίβας, 613 00 Γουμένισσα
ξυνοπούλου Ευαγγελία, Χημικός Μηχανικός - Αργυροκάστρου 81, 156 69 Παπάγου, Αθήνα 
Οικονομόπουλος Σπύρος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -  ΥΣΜΑ, Παναγή Τσαλδάρη 32, 
151 22 Μαρούσι, Αθήνα                                                                                                                                 
Παγκάλου Ματίνα, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Καθ. Παλαγγιά Όλγα, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα - Σαρανταπήχου 21, 11471 Αθήνα
Καθ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα Λυδία, Αρχαιολόγος - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα
Παλαιολόγος Λεωνίδας, Πολιτικός Μηχανικός - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Παλιεράκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός - Κυκλώπων 45, 118 52 Αθήνα
Δρ. Παλιόμπεης Στέφανος, Αρχαιολόγος - Απόλλωνος 35, Αθήνα
Πανακάκη Μαρία, Αρχιτέκτων - Μαινάλου 43, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα
Πάνου Αναστασία, Συντηρήτρια - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Ομότ. Καθ. Πανσελήνου Ναυσικά, Ιστορικός της Τέχνης - Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 
ΑΣΚΤ, 28ης Οκτωβρίου 42, 106 82 Αθήνα
Καθ. Παντερμαλής Δημήτριος, Αρχαιολόγος - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 117 
42 Αθήνα
Παπαβασιλείου Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Παπαγιαννάκος Νικόλαος, Αρχιτέκτων - Γ. Μιχάλη 12, 194 00 Κορωπί
Παπαδάκης Γιώργος, Πληροφορικός - «Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε. (Elpho)», Υψηλάντου 66, 
151 21 Πεύκη, Αθήνα 
Παπαδήμα Λαμπρινή, Φιλόλογος-Μουσειολόγος - Μενελάου 126, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα
Παπαδημητρίου Βάσος, Πολιτικός Μηχανικός - Ιωάννου Θεολόγου 63, 157 73 Ζωγράφου, Αθήνα
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο Επιτροπής Συντηρήσεως 
Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αρχαιολογικός χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, 
27061 Ανδρίτσαινα
Παπαδοπούλου Δέσποινα, Τοπογράφος Μηχανικός - «Γεωανάλυση Α.Ε.», Ραφτοπούλου 1-3 & Δημό-
νακτος, 117 45 Αθήνα  
Παπαδοπούλου Μαρία, Συντηρήτρια - Ορλώφ 10, 117 41 Αθήνα 
Δρ. Παπαευθυμίου Βάντα, Αρχαιολόγος - Λαμίας 10, 141 21 Αθήνα
Παπαηλιού Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός - Μαραθωνοδρόμων 41-45, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Αρχαιολόγος - Ταϋγέτου 4, 145 62 Κηφισιά
Παπακωνσταντίνου Παρασκευή, Χημικός Μηχανικός - ΥΣΜΑ, Σκουζέ 45Α, 152 36 Πεντέλη
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Παπακώστας Χριστόδουλος, Ιερέας-Μοναχός - Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ, Γρίβας, 613 00 Γουμένισσα
Παπαλόη Ιωάννα, Αρχαιολόγος - Δαγκλή 5, 151 21 Πεύκη 
Παπαμικρουλέα Μαριάννα, Συντηρήτρια - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Παπαμιχαήλ Μηνάς, Συντηρητής - Γ. Παπανδρέου 26, 189 00 Σαλαμίνα
Παπανικολάου Χαρά, Διοικητικός Υπάλληλος - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Παπαντζίμα Αρετή, Οικονομολόγος - Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 
87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Δρ. Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός - 25ης Μαρτίου 10, 162 33 Βύρωνας, Αθήνα
Παπασταμάτη-von Moock Χριστίνα, Αρχαιολόγος - Τεχνικό γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής 
για το έργο «Έρευνα, Στερέωση, Αναστήλωση και Ανάδειξη των Μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακρο-
πόλεως», Θρασύλλου 20, 105 58 Αθήνα
Παπαχαρίση Αλεξάνδρα, Τοπογράφος Μηχανικός - «Γεωανάλυση Α.Ε.», Ραφτοπούλου 1-3 & Δημό-
νακτος, 117 45 Αθήνα  
Παπαχριστοπούλου Τζιτζικώστα Μαρία-Αικατερίνη, Πρόεδρος - Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
UNESCO, Ακαδημίας 3, 100 27 Αθήνα
Παπιδά Σοφία, Συντηρήτρια - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Παράσχη Κατερίνα, Αρχιτέκτων - Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 152 37 Φιλοθέη
Παράσχου Χρυσούλα, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Παρτσινέβελος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός - Ερμού 26, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα
Πασάς Δημήτρης, Αρχιτέκτων - Μπότσαρη 32, 185 38 Πειραιάς 
Πάσχου Βασιλική, Φιλόλογος - Σάμου 70, 122 43 Αιγάλεω, Αθήνα  
Πατεράκη Μαριλένα, Αρχιτέκτων - Μπουκουβάλα 8, 114 71 Αθήνα
Πάτσαλης Κυριάκος, Εντεταλμένος Διδασκαλίας - Αμφικράτους 9, 116 31 Αθήνα
Πατσιαδά Βασιλική, Αρχαιολόγος - ΚΒ΄ ΕΠΚΑ, Οδός Ιπποτών, 851 00 Ρόδος
Πετράκη Μαρία, Αρχιτέκτων - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Πετροπούλου Εύη, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Πίκουλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός - Ακρόπολη Λίνδου, 851 07 Λίνδος, Ρόδος
Πιτσιρή Παναγιώτα, Συντηρήτρια - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα 
Ποζιόπουλος Άρης, Αρχιτέκτων - Μεγ. Σπηλαίου 8, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Πούλου Αθηνά, Αρχιτέκτων - Ξενοφώντος 105, 176 74 Αθήνα
Πούλου Τατιάνα, Αρχαιολόγος - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Πρίντζιος Βελισσάριος, Τοπογράφος Μηχανικός - «Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε. (Elpho)», 
Υψηλάντου 66, 151 21 Πεύκη, Αθήνα 
Προδρόμου Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός - Μπελές 16-18, 117 43 Αθήνα
Ραχιώτη Βασιλική, Συντηρήτρια - Μαυρομιχάλη 57, 113 67 Αθήνα
Ροζάκη Ευγενία, Συντηρήτρια - Κ. Καλβοκορέση 45, 821 00 Χίος
Ρουμελιώτη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός - 26η ΕΒΑ, Μεθώνης 10 & Κανάρη, 241 00 Καλαμάτα
Σαββατιανού Βασιλική, Αρχιτέκτων - Τεχνικό Γραφείο Επιτροπής Συντηρήσεως Ναού  Επικουρίου 
Απόλλωνος Βασσών, Αρχαιολογικός χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, 27061 Ανδρίτσαινα
Σαββίδης Κυριάκος, Τοπογράφος Μηχανικός - «Γεωανάλυση Α.Ε.», Γ. Γεννηματά 54, 551 34 Φοίνι-
κας, Θεσσαλονίκη
Σακκή ζωή, Συντηρήτρια - Ρήγα Φεραίου 15, Μεταμόρφωση, Αθήνα
Δρ. Σαλαβούρα Ελένη, Αρχαιολόγος - ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα 
Σαμαρά Αθηνά, Αρχιτέκτων - Τεχνικό γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο «Έρευνα, 
Στερέωση, Αναστήλωση και Ανάδειξη των Μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως», Θρασύλλου 
20, 105 58 Αθήνα - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
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Σαμπά Έφη, Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο «Έρευ-
να, Στερέωση, Αναστήλωση και Ανάδειξη των Μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως», Θρασύλ-
λου 20, 105 58 Αθήνα
Σαμπατάκος Ανδρέας, Συντηρητής - Κ. Παλαιολόγου 8, 162 32 Βύρωνας, Αθήνα
Σαραγά Νικολέττα, Αρχαιολόγος - Α΄ ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
Δρ. Σαχίνη Εύη, Χημικός Μηχανικός - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Τμήμα Στρατηγικής & Ανάπτυ-
ξης, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα
Σβώλος Ιωάννης, Αρχιτέκτων - Γεωργίου Σισίνη 19, 115 28 Αθήνα
Σημαντώνη Μάρθα, Μέλος Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως - Γ. Μπλέσσα 29, 156 69 Παπάγου, Αθήνα
Καθ. Σημαντώνη-Μπουρνιά Ευαγγελία, Αρχαιολόγος - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστημιούπο-
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