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2014-2015, Η πρόοδος των αναστηλωτικών εργασιών στην Ακρόπολη

Το 2015 σηματοδοτεί το πέρας των αναστη-
λωτικών προγραμμάτων στην Ακρόπολη, 
που ήταν ενταγμένα στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα “Πολιτισμός”, 2007-2013, αλλά 
και τον σχεδιασμό των προτάσεων για την 
επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Επιχειρώντας έναν 
αδρομερή απολογισμό, 
η ΥΣΜΑ ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τους στό-
χους που είχε θέσει 
κατά την τελευταία 
πενταετία, παρά τη 
δυσμενή γενικότερη 
κατάσταση της χώ-
ρας, η οποία στάθηκε 
τροχοπέδη για πολλά 
έργα. Απομένει η απο-
μάκρυνση των ικριω-
μάτων προκειμένου 
η δυτική πλευρά του 
Παρθενώνα να απο-
κτήσει και πάλι τη 
γνωστή εμβληματική 
της μορφή και τα Προπύλαια να αποδο-
θούν πλήρως αποκατεστημένα στους 
επισκέπτες της Ακρόπολης. Με το έργο 
στο νότιο τείχος –που αποτελεί την πρώ-
τη συστηματική αποκατάσταση από την 
Υπηρεσία στην περιοχή των τειχών– ανα-
δείχθηκαν τα προβλήματα και οι ιδιαίτε-
ρες απαιτήσεις ενός έργου που διαφορο-
ποιείται από τις έως τώρα επεμβάσεις της 
Υπηρεσίας, οι οποίες επικεντρώνονταν 
στα κλασικά μνημεία της Ακρόπολης.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το 2015 
αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη των έργων 
είναι η συμπλήρωση 40 ετών από τη 
σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως. Η συγκρότηση 
μιας διεπιστημονικής επιτροπής για τον 
σχεδιασμό και την παρακολούθηση των 
έργων αποκατάστασης στα μνημεία της 
Ακρόπολης αποτέλεσε καθοριστικής ση-
μασίας επιλογή της ελληνικής Πολιτείας 
στον τομέα της προστασίας της πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Η ΕΣΜΑ συνέβαλε 
στη διατύπωση αρχών στο πλαίσιο των 
διεθνών συμβάσεων που διέπουν τα θέ-
ματα διαχείρισης της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και στη διαμόρφωση της μεθο-

δολογίας που ακολουθείται στις επεμβά-
σεις σε μνημεία της κλασικής ελληνικής 
αρχαιότητας. Τα αναστηλωτικά έργα στα 
μνημεία της Ακρόπολης αποτελούν πρό-
τυπο για πλείστα έργα στην Ελλάδα, ενώ 
αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον από 

φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού, όπως αποδεικνύεται από τις 
συχνές προσκλήσεις που δεχόμαστε για 
παρουσιάσεις του έργου. Η ΕΣΜΑ προ-
ωθεί τη σύγχρονη έρευνα για τη διερεύ-
νηση κατάλληλων υλικών συντήρησης 
και δίνει ιδιαίτερο βάρος στην τεκμηρί-
ωση των έργων, αλλά και στη διαχείριση 
των τεκμηρίων. Ανέδειξε την ανάγκη σύ-
νταξης αναλυτικών μελετών για τα έργα 
αποκατάστασης, τις οποίες εκδίδει συστη-
ματικά εμπλουτίζοντας ένα αποθετήριο 
μελετών, που τίθεται στη διάθεση των 
ερευνητών. Διοργανώνει διεθνείς συνα-
ντήσεις ειδικών επιστημόνων για την 
παρουσίαση των μελετών αποκατάστα-
σης των μνημείων και τον απολογισμό 
των προγραμμάτων που έχουν ολοκλη-
ρωθεί, στις οποίες κατατίθεται η διεθνής 
εμπειρία και κριτική. Από την έναρξη της 
λειτουργίας της υποστηρίζει τη διάχυση 
της πληροφορίας μέσω εκδόσεων, ενη-
μερωτικών εντύπων, δημιουργίας ταινι-
ών, κυρίως όμως μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια 
δίνει μεγάλο βάρος σε ψηφιακές δράσεις 
και εφαρμογές, αξιοποιώντας τη σύγχρο-
νη τεχνολογία. 

Η αγαστή συνεργασία των μελών της 
ΕΣΜΑ με το επιστημονικό προσωπικό 
της ΥΣΜΑ εγγυώνται τη συνέχιση των 
έργων με την ίδια πάντα υψηλή ποιό-
τητα, που δικαιώνει τη λειτουργία μιας 
ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολι-

τισμού για τα μνημεία 
της Ακρόπολης. 

Κατά την περίοδο 
2014-2015 στον Παρ-
θενώνα συνεχίστη-
καν οι εργασίες σύμ-
φωνα με το εγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα. Προ-
ϊσταμένη του έργου 
είναι η αρχιτέκτων 
κ. Ρ. Χριστοδουλοπού-
λου, ενώ το επιστη-
μονικό προσωπικό 
του έργου συγκροτούν 
οι αρχιτέκτονες κ.κ. 
Β. Μανιδάκη, Α. Πα-
πανδρόπουλος και Κ. 
Σκαρής, οι πολιτικοί 

μηχανικοί κ.κ. Α. Βρούβα, Ζ. Κοντέας, Ε. 
Ταβουκτσή, Σ. Σουρτζή και Λ. Παλαιολό-
γος και οι αρχαιολόγοι κ. Ε. Καρακίτσου 
και Δρ Ε. Μιμίδου. Η αρχιτέκτων κ. Λ. 
Λαμπρινού απουσίασε με άδεια μητρό-
τητας. Επικεφαλής του συνεργείου των 
μαρμαροτεχνιτών ήταν οι κ.κ. Γ. Αγγελό-
πουλος και Σ. Καρδάμης.

Το 2014 κατεβλήθη πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια για να επιτευχθεί η αντικατά-
σταση του παλαιού γερανού Derrick, που 
συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας, με 
έναν νέο και μεγαλύτερης εμβέλειας γε-
ρανό. Οι προδιαγραφές του έργου μελε-
τήθηκαν από την Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 
τον Δ. Ζώη και τον Ζ. Κοντέα και απα-
σχόλησαν την ΕΣΜΑ σε αρκετές συνε-
δριάσεις. Δυστυχώς το έργο δεν κατέστη 
δυνατόν να υλοποιηθεί, λόγω άγονης δι-
αδικασίας μετά την προκήρυξη διεθνούς 
διαγωνισμού.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης των γω-
νιών του θριγκού της δυτικής πλευράς 
ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2015. 
Εκτός από την ανατοποθέτηση 63 λί-
θων στη βορειοδυτική γωνία και 50 λί-

Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αποκατάστασης. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2015
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θων στη νοτιοδυτική, που ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2014, απαιτήθηκαν εργασίες 
αποκατάστασης στις όμορες περιοχές, 
που πραγματοποιήθηκαν κατά χώραν. Η 
ανατοποθέτηση πραγματοποιήθηκε ανά 
στρώση, εναλλακτικά στις δύο γωνίες, 
ενώ στον χρόνο που μεσολαβούσε ορι-
στικοποιούνταν οι διαστάσεις των συν-
δετηρίων στοιχείων, η διαμόρφωση και 
τοποθέτησή τους, καθώς και η σφράγιση 
των κενών. Παράλληλα εκτελούνταν οι 
εργασίες τεκμηρίωσης (σχεδιαστική και 
φωτογραμμετρική αποτύπωση). Τις στα-
τικές μελέτες των επιστυλίων εκπόνησε 
ο Ζ. Κοντέας, των λίθων της ζωφόρου και 
των γείσων οι Ε. Ταβουκτσή, Λ. Παλαιο-
λόγος και Σ. Σουρτζή. Το όφελος από την 
πραγματοποιηθείσα επέμβαση –εκτός 
από την απομάκρυνση των διαβρωμένων 
σιδηρών συνδετηρίων στοιχείων– ήταν η 
ενίσχυση της περιοχής επέμβασης έναντι 
σεισμών μέσω της αποκατάστασης των 
διανοιγμένων αρμών, της επαναφοράς 
των αρχιτεκτονικών μελών πλησιέστερα 
στην αρχική τους θέση και της μείωσης 

του βέλους της παραμόρφωσης στο οριζό-
ντιο επίπεδο των επιστυλίων.

Η αποκατάσταση των δύο δοκών του 
υπερθύρου του δυτικού τοίχου του σηκού 
αποτέλεσε μία εξαιρετικά δύσκολη εργα-
σία, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου μήκους 
τους –6.00μ. και 6.30μ. αντίστοιχα. Τα 
νέα μάρμαρα μεταφέρθηκαν στις αρχές 
του 2015 από το λατομείο στο εργοστάσιο 
του αναδόχου για την επεξεργασία τους 
και εκεί, με συνεχή παρακολούθηση από 
τους υπευθύνους του έργου, διαμορφώ-
θηκαν κατάλληλα για την ένθεση των 
αρχαίων θραυσμάτων. Η κατασκευή των 
εκμαγείων που προβλέπονται από τη 
διαδικασία της επεξεργασίας δεν περιο-
ρίστηκε, όπως συνήθως, στις επιφάνειες 
θραύσης των προς συμπλήρωση τμη-
μάτων, αλλά και στα σωζόμενα αρχαία 
τμήματα των υπερθύρων, ώστε η προ-
σαρμογή νέου-αρχαίου να είναι πλήρως 
ελεγχόμενη. Η ενίσχυση των συγκολλή-
σεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη 
στατική μελέτη του Β. Παπαβασιλείου. 

Οι δύο δοκοί, καθώς και η εξολοκλήρου 
νέα δοκός –που βρίσκεται στον Παρθε-
νώνα από το 1983 χάρις στις προσπάθει-
ες του Καθ. Μ. Κορρέ– προβλέπεται να 
τοποθετηθούν στο μνημείο στο προσεχές 
μέλλον, αντικαθιστώντας τη βαριά κατα-
σκευή από béton της επέμβασης του Ν. 
Μπαλάνου (1930).

Για την επιτάχυνση των εργασιών απο-
κατάστασης του βόρειου τοίχου του σηκού 
κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή και εγκα-
τάσταση γερανογέφυρας, κατά μήκος του 
βόρειου πτερού. Έτσι, από τις αρχές του 
τρέχοντος έτους, οι εργασίες ανατοποθέ-
τησης των λίθων του ορθοστάτη και του 
1ου δόμου πραγματοποιούνται χωρίς να 
απαιτείται ο συντονισμός τους με άλλες 
εργασίες στο μνημείο που υλοποιούνται 
με τη χρήση του γερανού Derrick. Κατά 
την υλοποίηση του προγράμματος δια-
πιστώθηκαν τροποποιήσεις ως προς την 
εγκεκριμένη μελέτη και απαιτήθηκε η 
επικαιροποίησή της, που συντάχθηκε 
από τον Κ. Σκαρή και εγκρίθηκε από την 

Εργασίες αποκατάστασης Παρθενώνα. Άνω αριστερά: ανατοποθέτηση ΝΔ κιονοκράνου. Άνω δεξιά: μεταφορά επιστυλίου της δυτικής πλευράς. 
Κάτω αριστερά: δοκιμαστική τοποθέτηση ορθοστατών του βορείου τοίχου του σηκού. Κάτω δεξιά: κατασκευή εκμαγείου λίθου του υπερθύρου του 
δυτικού τοίχου. Φωτ. Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη, Τ. Σουβλάκης, 2014-2015
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ΕΣΜΑ, τον Ιανουάριο του 2015. Βασική 
τροποποίηση της μελέτης αποτελεί η ταύ-
τιση θραυσμάτων του 8ου λίθου της εξωτε-
ρικής στρώσης του ορθοστάτη, που θεω-
ρούνταν ότι ανήκαν στον 7ο και η απαίτη-
ση για συμπλήρωση με νέους λίθους των 
κενών στις θέσεις του 7ου και του 9ου. Ταυ-
τίστηκαν ακόμη θραύσματα προερχόμενα 
από 3 λίθους της εσωτερικής στρώσης του 
ορθοστάτη, οι οποίοι συμπληρώθηκαν 
με νέο μάρμαρο και τοποθετήθηκαν στις 
αντίστοιχες θέσεις, ενώ αναθεωρήθηκε η 
σειρά διάταξης ορισμένων λιθοπλίνθων 
του 1ου δόμου. Η μελέτη εφαρμογής για τη 
συνδεσμολογία των αρχιτεκτονικών με-
λών εκπονήθηκε από την Ε. Ταβουκτσή. 
Το υλοποιημένο πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει συνολικά 17 λίθους της εξωτερι-
κής, 12 λίθους της εσωτερικής στρώσης 
του ορθοστάτη και 10 λιθοπλίνθους του 
1ου δόμου. Από τον Κ. Σκαρή και την Α. 
Βρούβα εκπονείται η μελέτη αποκατάστα-
σης για το σύνολο του βόρειου τοίχου του 
σηκού (17 δόμοι), η οποία περιλαμβάνει 
την τεκμηρίωση και τον προβληματισμό, 
όπως παρουσιάστηκε κατά την 6η Διεθνή 
Συνάντηση για την αποκατάσταση των 
μνημείων Ακροπόλεως. 

Η κατάξεση των ραβδώσεων στα συμπλη-
ρώματα των 6 αναστηλωμένων κιόνων 
της βόρειας πλευράς ολοκληρώθηκε την 
άνοιξη του 2014 και έως το καλοκαίρι του 

2015 είχε ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη 
εργασία στους δύο βορειότερους κίονες 
του Προνάου. Το αποτέλεσμα δικαιώνει 
την επανεξέταση του θέματος από το Κε-
ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) 
και την απόφαση για διαμόρφωση των 
συμπληρώσεων των κιόνων στη αρχική 
μορφή τους με ακέραιες τις ραβδώσεις. Η 
κατάξεση των υπόλοιπων 3 κιόνων του 
Προνάου θα υλοποιηθεί κατά την επόμε-
νη προγραμματική περίοδο.

Η ένταξη της αποκατάστασης της οροφής 
του δυτικού πτερού στο τρέχον πρόγραμ-
μα, με την ανατοποθέτηση των δοκών και 
των μεταδοκίων πλακών, σύμφωνα με 
παλαιότερη μελέτη του Π. Κουφόπουλου, 
ήταν μία πρόκληση που αποφασίσαμε να 
αντιμετωπίσουμε στις αρχές του 2013. Η 
επανεξέταση ωστόσο του υλικού ανέδειξε 
τις ιδιαίτερες δυσκολίες του εγχειρήμα-
τος. Τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη, που εί-
χαν ετοιμαστεί επί εποχής Α. Ορλάνδου 
απαίτησαν ενισχύσεις, αλλά και ιδιαίτερα 
μεγάλο χρόνο για την κατεργασία, προκει-
μένου να αποκτήσουν τις τελικές στους 
διαστάσεις. Επιπλέον, η ασφαλής τοποθέ-
τηση τους στο μνημείο προϋπέθετε στατι-
κό έλεγχο και μελέτη ενίσχυσης των κιό-
νων τόσο της πρόστασης του Οπισθονάου 
όσο και της δυτικής πλευράς. Η μελέτη 
εφαρμογής, που εκπονήθηκε από τους Ρ. 
Χριστοδουλοπούλου, Κ. Σκαρή, Α. Βρούβα 

και Ζ. Κοντέα εγκρίθηκε από το ΚΑΣ τον 
Σεπτέμβριο του 2014 και ακολούθησαν 
οι ειδικές στατικές μελέτες. Στο τέλος του 
2014 καταβιβάστηκαν οι λίθοι του θράνου 
της δυτικής πλευράς και ξεκίνησαν εργα-
σίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με τη μελέ-
τη, η οποία παρουσιάζεται σε άλλο άρθρο 
του παρόντος τεύχους, αποκαθίστανται οι 
6 από τις 7 δοκούς με στόχο την τοποθέ-
τηση των 2 νοτιότερων, πριν από το τέλος 
του έτους. Προαπαιτούμενες εργασίες αφο-
ρούσαν στην ενίσχυση διαζωμάτων, οριζο-
ντίων γείσων και λίθων του 1ου δόμου του 
αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου, που 
πραγματοποιήθηκαν επί τόπου, σύμφωνα 
με τη μελέτη και υπό την επίβλεψη του Λ. 
Παλαιολόγου. Αναγκαία, επίσης, ήταν η 
αποκατάσταση ορισμένων και η ανατοπο-
θέτηση όλων των λίθων του θράνου. Οι 
εργασίες συνεχίζονται, ενώ προγραμματί-
ζεται η συζήτηση για την τελική απόφαση 
σχετικά με την ανατοποθέτηση των φατ-
νωματικών πλακών της οροφής. 

Στα Προπύλαια ολοκληρώθηκαν οι εργα-
σίες στη νότια πτέρυγα του μνημείου και 
βαίνουν προς ολοκλήρωση οι εργασίες 
στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού 
κτηρίου. Προϊσταμένη του έργου είναι η 
πολιτικός μηχανικός κ. Δ. Μιχαλοπού-
λου. Η επιστημονική ομάδα αποτελείται 
από τον αρχιτέκτονα Δρ Κ. Καρανάσο, τον 
πολιτικό μηχανικό κ. Β. Παπαβασιλείου 
και τους αρχαιολόγους κ. Ε. Πετροπούλου 
και Δρ Κ. Κουτσαδέλη. Επικεφαλής στο 
συνεργείο των μαρμαροτεχνιτών είναι ο 
κ. Γ. Δεσύπρης. 

Η νότια πτέρυγα αποκαταστάθηκε σύμ-
φωνα με τη μελέτη του Τ. Τανούλα και 
υπό την επίβλεψη των Κ. Καρανάσου και 
Β. Παπαβασιλείου, έως τη στρώση των 
γείσων. Συνολικά τοποθετήθηκαν 64 αρ-
χιτεκτονικά μέλη, 43 από τα οποία δεν 
είχαν τοποθετηθεί στην παλαιότερη ανα-
στήλωση και 9 ήταν παρατοποθετημένα. 
Προκειμένου τα επιστύλια να φέρουν τα 
προβλεπόμενα από τη μελέτη φορτία κρί-
θηκε απαραίτητη η δομική αποκατάστασή 
τους βάσει μελέτης των Μ. Ιωαννίδου και 
Β. Παπαβασιλείου. Η λύση προέβλεπε την 
αφαίρεση του ανοξείδωτου οπλισμού της 
αναστήλωσης Ορλάνδου και την τοποθέ-

Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων από Β μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.  
Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2015
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τηση ράβδων τιτανίου. Με τη νέα επέμβα-
ση αναδείχθηκαν μορφολογικές ιδιαιτε-
ρότητες της πλευράς αυτής του μνημείου, 
όπως η ταινία που περιτρέχει το επιστύ-
λιο της δυτικής πλευράς με συνεχή κανό-
να και σταγόνες. Η τοποθέτηση του γείσου 
ολοκληρώνει το περίγραμμα του μνημεί-
ου και αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση 
του με τον γειτνιάζοντα ναό της Αθηνάς 
Nίκης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ολοκλη-
ρωμένη επέμβαση αποκαθιστά την αρχι-
κή μορφή του μνημείου στην πληρότητά 
της, κάνοντας χρήση αυθεντικού υλικού, 
σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. 

Το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποιείται 
στα Προπύλαια, σύμφωνα με τη μελέτη 
των Κ. Καρανάσου και Μ. Ιωαννίδου και 
υπό την επίβλεψη των Κ. Καρανάσου και 
Β. Παπαβασιλείου, αφορά στην αποκα-
τάσταση των βλαβών στο κιονόκρανο του 
βορειοδυτικού κίονα και σε δύο λίθους του 
επιστυλίου της βορειοδυτικής γωνίας. Η 

διαδικασία για την εγκατάσταση ικριωμά-
των και γερανογέφυρας για την εκτέλεση 
του έργου αποδείχθηκε ιδιαιτέρως χρο-
νοβόρα με αποτέλεσμα το έργο να ξεκι-
νήσει τον Σεπτέμβριο του 2014. Αμέσως 
μετά ξεκίνησε η αποσυναρμολόγηση 11 
αρχιτεκτονικών μελών, συμπεριλαμβανο-
μένου του κιονοκράνου. Μετά την αποσυ-
ναρμολόγηση αποκαλύφθηκε διαμπερές 
ρήγμα στο επίκρανο της παραστάδος, οι 
εργασίες στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 
επί τόπου χωρίς περαιτέρω αποξηλώσεις. 
Περιορισμένη τροποποίηση της μελέτης 
ως προς τις διαστάσεις των ανώτερων λι-
θοπλίνθων του βόρειου τοίχου απαιτήθη-
κε μετά την αποκάλυψη χαρακτηριστικών 
εντορμιών γόμφων. Στο πλαίσιο της ίδιας 
μελέτης προτάθηκε η αποκατάσταση των 
κατακείμενων τεσσάρων δωρικών σφον-
δύλων στη δυτική πρόσταση του μνημεί-
ου. Σύμφωνα με τη μελέτη απαιτήθηκε η 
συμπλήρωση ενός αρχαίου σπονδύλου, 
που τοποθετείται στη θέση ΑΙ.Κ.5.8 και η 

κατασκευή ενός εξολοκλήρου νέου, που 
τοποθετείται στη θέση ΑΙ.Κ.3.8, προκει-
μένου να αξιοποιηθεί ένας ακόμη αρχαί-
ος σπόνδυλος. Η επέμβαση, όπως ήταν 
αναμενόμενο, άλλαξε την επί δύο αιώνες 
παγιωμένη εικόνα της δυτικής όψης των 
Προπυλαίων, κατά τρόπο που αναδεικνύ-
ει τις καλλιτεχνικές αξίες του μνημείου, με 
απόλυτο σεβασμό στην ιστορική του αξία. 

Περιορισμένος αριθμός νέων αρχιτεκτο-
νικών μελών και συμπληρωμάτων μαρ-
μάρου, των οποίων οι διαστάσεις ήταν 
απαγορευτικές για την κατεργασία τους 
από τα μηχανήματα των εργοταξίων του 
Παρθενώνα και των Προπυλαίων ανατέ-
θηκαν σε εξωτερικό συνεργάτη, μετά από 
μειοδοτικό διαγωνισμό. Το έργο διήρκεσε 
από τον Μάιο 2014 έως τον Ιούνιο 2015.

Το 2015 ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη 
διαμόρφωση στην περιοχή του Βραυρω-
νίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρό-

Εργασίες αποκατάστασης Προπυλαίων. Άνω αριστερά: τοποθέτηση τριγλύφου στη νότια πτέρυγα. Άνω δεξιά: λάξευση λίθου γείσου της νότιας 
πτέρυγας που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Κάτω αριστερά: αποσυναρμολόγηση λίθου από τον βόρειο τοίχο του κεντρικού 
κτηρίου. Κάτω δέξια: συγκόλληση συμπληρώματος σε αρχαίο θραύσμα σπονδύλου της δυτικής πρόστασης. Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2014-2015
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σβαση των επισκεπτών σε θέση πλησίον 
του μυκηναϊκού τείχους, από την οποία 
επιτυγχάνεται καλύτερη θέαση του ναού 
της Αθηνάς Νίκης. Η πρόσβαση στον ναό 
της Αθηνάς Νίκης παρουσιάζει ιδιαίτερη 
δυσκολία λόγω της θέσης του μνημείου. 
Μελλοντικά πιθανόν να υπάρξει δυνατό-
τητα άμεσης πρόσβασης στο μνημείο από 
τη βόρεια πλευρά, όπως ήταν και στην 
αρχαιότητα, έως τότε όμως η προσέγγι-
ση από ανατολάς εμφανίζεται ως η μόνη 
ρεαλιστική λύση. Το έργο, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, αποτελεί μία ήπια επέμβαση 
στην περιοχή και περιλαμβάνει μετακί-
νηση και ανάταξη του αναθήματος του 
Χαιρεδήμου, καθώς και απομάκρυνση 
διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών και 
συμπληρώσεων της επέμβασης Μπα-
λάνου. Επίσης, προβλέπεται η επίχωση 
παλαιότερου ορύγματος και η κατασκευή 
χαμηλού αναλημματικού τοίχου από βελ-
τιωμένο έδαφος εν είδει ανασκαφικής το-
μής. Η επέμβαση εντάσσεται στο γενικό-
τερο δίκτυο κίνησης των επισκεπτών του 
αρχαιολογικού χώρου και στην επόμενη 
προγραμματική περίοδο προβλέπεται να 
συνδεθεί με διάδρομο κίνησης επισκε-
πτών ΑμΕΑ κατά μήκος της νότιας πλευ-

ράς του αρχαιολογικού χώρου, στη συνέ-
χεια του υφιστάμενου. Τη μελέτη και την 
επίβλεψη των εργασιών είχαν ο αρχιτέ-
κτων κ. Κ. Μαμαλούγκας και η πολιτικός 
μηχανικός κ. Δ. Μιχαλοπούλου.

Οι ίδιοι μελετητές εκπόνησαν επίσης τη 
μελέτη και παρακολούθησαν το έργο της 
κατάχωσης θεμελιώσεων και κατασκευής 
νέου δαπέδου στο εσωτερικό του Ερεχθεί-
ου. Η μελέτη, που εγκρίθηκε από το ΚΑΣ 
τον Σεπτέμβριο του 2014 αποσκοπεί, τόσο 
στην προστασία των θεμελίων και του 
φυσικού βράχου, όσο και στην ανάδειξη 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που 
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό τεκμήριο 
της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου 
στην Ακρόπολη. Εργασίες περιορισμέ-
νης έκτασης, όπως η κατασκευή στηριγ-
μάτων μορφής πεσσού για τη στήριξη του 
στυλοβάτη του παλαιοχριστιανικού τέ-
μπλου και η απομάκρυνση διάσπαρτων 
αρχιτεκτονικών μελών ολοκληρώθηκαν 
κατά προτεραιότητα, ώστε να γίνει γεω-
μετρική αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και 
Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Αναστή-
λωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ). 

Η κατάχωση των θεμελίων, σύμφωνα με 
τη μελέτη, αφορά στην κατασκευή φίλ-
τρων αποστράγγισης από διαβαθμισμένο 
φυσικό υλικό. Σύστημα τριών στραγγι-
στικών στρώσεων από επιλεγμένα γε-
ωϋλικά «φίλτρα» (εδαφικά και γεωσυν-
θετικά υλικά) συμπυκνώνονται, ανά 20 
εκ., με χειρονακτικά ή με ελαφρά μέσα 
συμπύκνωσης. Μεταξύ των στρώσεων 
του εδαφικού υλικού –του πυρήνα και της 
τελικής εξισωτικής στρώσης– τοποθετεί-
ται γεωΰφασμα για το διαχωρισμό των 2 
στρώσεων. Στο νότιο κλίτος, χρωματική 
διαφοροποίηση της τελικής επίστρωσης 
της επίχωσης, στη θέση του εγκάρσιου 
τοίχου, σηματοδοτεί ένα, ελλείπον σήμε-
ρα, σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο. Στο 
βόρειο κλίτος η στάθμη του δαπέδου δια-
μορφώνεται, κατά 52 εκ. χαμηλότερα από 
το δάπεδο της βασιλικής, προκειμένου να 
παραμείνουν ορατά σημαντικά τεκμήρια 
της κατασκευής του μνημείου στην εσωτε-
ρική παρειά του βόρειου τοίχου, ενώ πα-
ραμένει ελεύθερη η κλασική θύρα προς 
τον υπόγειο χώρο της βόρειας πρόστασης 
όπου, κατά την παράδοση, σώζονται στον 
βράχο τα τεκμήρια της διαμάχης Αθηνάς 
και Ποσειδώνα. Οι παραπάνω εργασίες 
ολοκληρώνονται εντός του 2015. 

Απαραίτητη για την πρόσβαση στο εσω-
τερικό του ναού από τη βόρεια πρόστασή 
του θεωρήθηκε η αποκατάσταση του δα-
πέδου στο δυτικό τμήμα του μνημείου. Η 
μελέτη προβλέπει την κατασκευή δαπέ-
δου από μαρμάρινες πλάκες, διαστάσεων 
παρόμοιων με τις αρχαίες, φερόμενων 
από μεταλλική κατασκευή. Η υλοποίη-
ση του έργου, ως προς αυτό το σκέλος της 
μελέτης, έχει προταθεί για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο.

Οι εργασίες συντήρησης της επιφάνειας 
των μνημείων συνεχίστηκαν κατά το πα-
ρελθόν διάστημα σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα του έργου. Την προϊσταμένη Δρ 
Ε. Αγγελακοπούλου, χημικό μηχανικό, 
που απουσίασε κατά το 2014, αναπλήρω-
σε η υπεύθυνη του έργου στον Παρθενώ-
να συντηρήτρια κ. Α. Πάνου. Στα μέσα του 
2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντή-
ρησης του ναού της Αθηνάς Νίκης και στο 
τέλος του ίδιου έτους το προγραμματισμέ-

Πρόταση κατάχωσης θεμελιώσεων και κατασκευής νέου δαπέδου στο εσωτερικό του Ερεχθεί-
ου. Άποψη από Δ. Φωτορρεαλιστική απεικόνιση: Κ. Μαμαλούγκας, 2015
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νο έργο στο Ερέχθειο. Έτσι, ενισχύθηκε 
το συνεργείο συντήρησης επιφάνειας του 
Παρθενώνα, για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των παράλληλων αναστη-
λωτικών προγραμμάτων. 

Στον Παρθενώνα ολοκληρώθηκαν συ-
στηματικές επεμβάσεις συντήρησης στα 
υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη που κα-
ταβιβάστηκαν από τις δύο γωνίες της 
δυτικής πλευράς (65), σε κατά χώραν 
γειτνιάζοντα αυτών μέλη, αλλά και στις 
μετόπες, τις τριγλύφους και σε ορισμένα 
οριζόντια γείσα της δυτικής πλευράς, που 
δεν θα καταβιβαστούν. Ολοκληρώθηκαν, 
 επίσης, εργασίες συστηματικής συντήρη-
σης στους λίθους του ορθοστάτη και του 
1ου δόμου του βόρειου τοίχου του σηκού 
και έγιναν σφραγίσεις στις περιοχές ολο-
κλήρωσης της κατάξεσης των ραβδώσεων 
των κιόνων της βόρειας πλευράς και του 
Προνάου. Υποστηρίχθηκαν οι εργασίες 
αποσυναρμολόγησης των λίθων του θρά-
νου και ολοκληρώνονται συστηματικές 
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας 
των αρχιτεκτονικών μελών της οροφής 
του δυτικού πτερού (θράνοι, διαζώματα, 
οριζόντια γείσα, 1ος δόμος αντιθημματικού 
τοίχου, δοκοί και μεταδόκιες πλάκες). Στα 
Προπύλαια, με υπεύθυνη τη συντηρήτρια 
κ. Κ. Φραντζικινάκη, πραγματοποιήθη-
καν συστηματικές επεμβάσεις συντήρη-
σης στα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη της 
νότιας πτέρυγας (24) πριν από την ανατο-
ποθέτησή τους στο μνημείο και σε κατά 
χώραν μέλη γειτνιάζοντα των προηγουμέ-
νων. Υποστηρίχθηκαν οι εργασίες αποσυ-
ναρμολόγησης στη βορειοδυτική γωνία 
του κεντρικού κτηρίου και στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν συστηματικές εργα-
σίες συντήρησης των καταβιβασθέντων 
λίθων. Σε εξέλιξη βρίσκονται επεμβάσεις 
συντήρησης της επιφάνειας στις πλάκες 
του δαπέδου του βόρειου κλίτους της ανα-
τολικής στοάς του μνημείου. Για τη συγκε-
κριμένη περιοχή διερευνήθηκε η δυνατό-
τητα συμπλήρωσης των φθαρμένων πλα-
κών με χυτό υλικό για το οποίο έγινε δοκι-
μαστική εφαρμογή. Στον ναό της Αθηνάς 
Νίκης με υπεύθυνη τη συντηρήτρια κ. Α. 
Τσιμερέκη, ολοκληρώθηκαν συστηματι-
κές επεμβάσεις συντήρησης στις εσωτερι-
κές όψεις του νότιου και δυτικού τοίχου και 

στους λίθους του στυλοβάτη της δυτικής 
πρόστασης. Στο Ερέχθειο, με υπεύθυνη τη 
συντηρήτρια κ. Γ. Φρατζή, ολοκληρώθη-
καν συστηματικές επεμβάσεις συντήρη-
σης της επιφάνειας σε λίθους του δυτικού 
τοίχου και έγιναν σφραγίσεις σε αρμούς 
στην οροφή της νότιας πρόστασης. 

Το έργο της απογραφής καταγραφής, 
τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των διά-
σπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, λόγω 
πολύμηνης άδειας της προϊσταμένης αρ-
χαιολόγου Δρ Ε. Σιουμπάρα, περιορίστη-
κε σε τακτοποίηση λίθων προερχόμενων 
από λιθοσωρό του Αρρηφορίου, δίνοντας 
προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το τε-
χνικό δελτίο έργου. Την άνοιξη του 2014, 
υπό την επίβλεψη της Ε. Σιουμπάρα ολο-
κληρώθηκε η τρισδιάστατη σχεδίαση των 
αρχαϊκών ναών της Ακρόπολης. Το συ-
νεργείο των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών 
μελών συνέδραμε το έργο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αθηνών, ολοκληρώνοντας 
τη μεταφορά των ενεπίγραφων λίθων 
που βρίσκονταν διάσπαρτοι στον χώρο, 
ώστε 134 συνολικά λίθοι να προστατεύ-
ονται στο εξής στον χώρο του παλαιού 
μουσείου Ακροπόλεως. 

Στον τομέα της έρευνας, επανεξετάστηκε 
το θέμα της εφαρμογής της πάτινας στα 
νέα αρχιτεκτονικά μέλη και στα συμπλη-
ρώματα. Η δυσχέρεια στην εφαρμογή 

του υλικού που είχε προταθεί από τον 
αείμνηστο Θ. Σκουλικίδη, αλλά και τα 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα των έργων 
συνέβαλαν στην αναστολή της εφαρμο-
γής πάτινας τα τελευταία χρόνια. Ωστό-
σο, το θέμα παραμένει επίκαιρο και μετά 
από σχετική απόφαση της ΕΣΜΑ, πραγ-
ματοποιείται νέα έρευνα από τον Τομέα 
Συντήρησης της επιφάνειας υπό την επο-
πτεία της Ομότ. Καθ. κ. Β. Κασελούρη.

Σχετικά με τα κονιάματα σφράγισης και 
πλήρωσης ολοκληρώθηκε η αποτίμηση, 
μετά από εργαστηριακές δοκιμές και από 
το 2014 εφαρμόζονται νέες συνθέσεις με 
υδράσβεστο, μετακαολίνη και αδρανή 
ασβεστολιθικής σύστασης, αντί για υδρά-
σβεστο, λευκό τσιμέντο και χαλαζιακή 
άμμο (βλ. σχετικό άρθρο στις «Ενημερω-
τικές Ειδήσεις», τεύχος 13).

Στο Ερέχθειο, με αφορμή τα εναποπείνα-
ντα μεταλλικά συνδετήρια στοιχεία στους 
τοίχους του μνημείου, διερευνήθηκε ο κα-
τάλληλος τρόπος προστασίας τους. Τα υλικά 
που διερευνήθηκαν ήταν υδατικά γαλα-
κτώματα κεριού, πολυουρεθάνες με βάση 
το νερό, ακρυλικές ρητίνες αυτούσιες ή με 
προσθήκη νανοσωματιδίων αλουμίνας 
και συνδυασμός των παραπάνω υλικών. Η 
αποτελεσματικότητά τους εκτιμήθηκε σε ερ-
γαστηριακή και επί τόπου κλίμακα και δο-
κιμαστική εφαρμογή έγινε σε μεταλλικούς 
συνδέσμους της αναστήλωσης Ν. Μπαλά-
νου. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη. 

Εργασίες συντήρησης τριγλύφου της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα.  
Φωτ. Ε. Αγγελακοπούλου, 2014
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Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 
οργανώθηκε σε συστηματική βάση η τε-
χνική διερεύνηση της πολυχρωμίας στα 
κλασικά μνημεία της Ακρόπολης, που 
έχει ξεκινήσει ο Τομέας Συντήρησης της 
επιφάνειας από το 2008. Η διερεύνηση 
έως τώρα έχει δώσει αποτελέσματα για 
τη φατνωματική οροφή της πρόστασης 
των Κορών του Ερεχθείου και για τη 
βορειοδυτική επαετίδα σίμη του Παρθε-
νώνα. Συντάχθηκε σχέδιο σχετικά με τη 
μεθοδολογία για την τεχνική της διερεύ-
νησης της πολυχρωμίας, καθώς και κα-
τάλογος για 33 θέσεις στα μνημεία, στις 
οποίες διασώζονται ίχνη χρωστικών και 
υπάρχει ενδιαφέρον προς διερεύνηση. 
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την 
ΕΣΜΑ μεθοδολογία εφαρμόζονται αρ-
χικά σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι 
καταγραφής για την αποτίμηση επιτόπου 
χωρίς την ανάγκη λήψης δείγματος, για 
τις οποίες η ΥΣΜΑ διαθέτει τον απαραί-
τητο εξοπλισμό. Ακολουθεί η εφαρμογή 
μη καταστρεπτικών φορητών τεχνικών, 
για την αποτίμηση, επίσης επιτόπου χω-
ρίς την ανάγκη λήψης δείγματος (XRF 
για την στοιχειακή ανάλυση και φορητή 
φασματοσκοπία microRaman, για τον 
χαρακτηρισμό της μοριακής δομής των 
υλικών). Η φάση αυτή πραγματοποιή-
θηκε με ανάθεση σε εξωτερικό φορέα. Η 
επόμενη και τελευταία φάση, που αφορά 
σε λήψη μικροδειγμάτων και εφαρμογή 
αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο 
(SEM/EDX, υπέρυθρη φασματοσκοπία 
με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) και 
φασματοσκοπία Raman) θα αποφασιστεί 

σε επόμενο στάδιο, εφόσον συντρέχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στο πεδίο της έρευνας εντάσσεται το ερευ-
νητικό έργο για την επιλογή κατάλληλων 
επιταχυνσιογραφημάτων για την εκπόνη-
ση αντισεισμικών μελετών για τα μνημεία 
της Ακρόπολης. Αντικείμενο αυτού ήταν 
η επιλογή δέκα επιταχυνσιογραφημά-
των από διεθνείς βάσεις δεδομένων, που 
καλύπτουν το εύρος διακύμανσης των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών της πιθα-
νής εδαφικής κίνησης και είναι συμβατά 
με τις αναμενόμενες σεισμικές εδαφικές 
κινήσεις στο ιστορικό κέντρο των Αθη-
νών. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από το 
Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ, με υπεύθυνο τον Καθ. κ. Ι. Ψυχάρη.

Με αφορμή πειραματικούς ελέγχους που 
επιβεβαιώνουν αύξηση της τιμής του ορίου 
θραύσης του εμπορικώς διατιθέμενου τιτα-
νίου, η ομάδα των πολιτικών μηχανικών 
του εργοταξίου του Παρθενώνα, υπό την 
εποπτεία του Δρ Μ. Χρονόπουλου, πολιτι-
κού μηχανικού, επιστημονικού συνεργάτη 
του ΕΜΠ και μέλους της ΕΣΜΑ, προχώρη-
σε στην επανεξέταση της διαστασιολόγη-
σης των πιόσχημων συνδέσμων των αρχι-
τεκτονικών μελών, με στόχο τη μείωση του 
βάθους αγκύρωσής τους στο μάρμαρο.

Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης του ανα-
στηλωτικού έργου ολοκληρώθηκε το 
υποέργο 4 (με τίτλο «Τοπογραφικές και 
φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις») υπό 

την επίβλεψη της αγρονόμου-τοπογρά-
φου μηχανικού, κ. Δ. Μαυρομάτη. Από 
τον Ιανουάριο 2014 στον Παρθενώνα 
αποτυπώθηκαν φωτογραμμετρικά σε 
κλίμακα 1:20 οι κατόψεις των στρώσεων 
των λίθων του θριγκού στη βορειοδυτι-
κή και στη νοτιοδυτική γωνία, μετά την 
επανατοποθέτηση. Η τελική κάτοψη των 
δύο γωνιών αποτυπώθηκε σε κλίμακα 
1:10. Στα Προπύλαια η φωτογραμμετρική 
αποτύπωση (σε κλίμακα 1:25) αφορούσε 
επίσης στην κάτοψη της νότιας πτέρυγας. 

Από τους αγρονόμους-τοπογράφους μηχα-
νικούς της Υπηρεσίας κ. Δ. Μαυρομάτη και 
Δρ Η. Καλησπεράκη εκπονήθηκε η μελέτη 
φωτογραμμετρικής αποτύπωσης της κάτο-
ψης του τοιχοβάτη της βόρειας πλευράς του 
Παρθενώνα, σε κλίμακα 1:25. Οι λήψεις 
έγιναν από τον φωτογράφο της ΔΑΑΜ κ. 
Σ. Γεσαφίδη και η μέτρηση των φωτοστα-
θερών σημείων από εξωτερικό συνεργάτη. 
Από τον Η. Καλησπεράκη συνεχίστηκε 
ο σχεδιασμός φωτορεαλιστικών 3D μο-
ντέλων των μελών της βορειοδυτικής και 
νοτιοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα, με 
συνδυασμό των τεχνικών της 3D σάρω-
σης, για την πιστή καταγραφή της γεωμε-
τρίας και της φωτογραμμετρίας, καθώς και 
για την απόδοση της φωτογραφικής υφής.

Το έργο «Τρισδιάστατη σάρωση και παρα-
γωγή ψηφιακού μοντέλου του ναού της 
Αθηνάς Νίκης» ανατέθηκε με την διαδικα-
σία που προβλέπει ο νόμος 3316/2005. Το 
αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης τρισ-
διάστατη σημειακή σάρωση (3D scanning) 

Τρισδιάστατο μοντέλο της γωνιακής επαετίδος σίμης της βορειοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα με φωτογραφική υφή.  
Τρισδιάστατη σάρωση: Α. Βαλάνη. Απόδοση υφής: Η. Καλησπεράκης

Newsletter-2015_ELLHNIKO.indd   8 1/12/2015   11:11:35 πμ



9

και η απεικόνιση του ναού της Αθηνάς 
Νίκης (εσωτερικά και εξωτερικά). Το τελι-
κό αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες, ενιαίο, 
χωρίς κενά, τρισδιάστατο μοντέλο τριγώ-
νων με πραγματική υφή, που έχει δημι-
ουργηθεί με κατάλληλη επεξεργασία από 
την ψηφιακή σάρωση, αλλά και κατάλλη-
λες φωτογραφίες. Στις περιοχές όπου ήταν 
αδύνατη η χρήση σαρωτή, το νέφος σημεί-
ων συμπληρώθηκε φωτογραμμετρικά. 

Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης και προβο-
λής του έργου που πραγματοποιείται από 
το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ, με 
προϊσταμένη την αρχαιολόγο Δρ Ε. Λε-
μπιδάκη, συνεχίστηκε η εισαγωγή τεκ-
μηρίων των αναστηλωτικών επεμβάσε-
ων Παρθενώνα, από τις αρχαιολόγους Ε. 
Καρακίτσου και Ε. Μιμίδου, Προπυλαίων 
από τους αρχαιολόγους, Ε. Πετροπούλου 
και Κ. Κουτσαδέλη και Αρρηφορίου από 
την Ε. Μιμίδου στο Αρχείο και στη βάση 
δεδομένων της Υπηρεσίας, καθώς και 
των εργασιών συντήρησης. Επίσης, ολο-
κληρώθηκε η εισαγωγή στη βάση δεδο-
μένων φωτογραφιών τεκμηρίωσης εργα-
σιών στον ναό της Αθηνάς Νίκης της πε-
ριόδου 1979-1998 από την Ε. Λεμπιδάκη 
και ξεκίνησε η εισαγωγή τεκμηρίων των 
αναστηλωτικών επεμβάσεων στα τείχη 
της Ακρόπολης από την Ε. Μιμίδου. Η 
καταχώρηση δελτίων διάσπαρτων μελών 
από την αρχαιολόγο Δρ Ε. Σαλαβούρα 
σταμάτησε τον Μάιο του 2014, έχοντας 
καλύψει την εισαγωγή υλικού τεκμηρίω-
σης της περιόδου 1977-2001. Επίσης, τον 
Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησε από την 
Ε. Καρακίτσου η καταγραφή εκμαγείων 
και αντιγράφων στο εργαστήριο εκμαγεί-
ων. Το έργο στο κεντρικό γραφείο του Αρ-
χείου της ΥΣΜΑ, το οποίο υποστηρίζεται 
από τους αρχαιολόγους Δρ Μ. Κατσιάνη 
και Δρ Α. Σοφού, καθώς και τον υπεύθυ-
νο δικτύου κ. Γ. Αλεξόπουλο, συνεχίστη-
κε με αντικείμενο την παρακολούθηση 
της λειτουργίας της βάσης δεδομένων, 
την καταχώριση νέων συγγραμμάτων και 
μελετών στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, 
την καταχώριση των ημερολογίων, την 
ψηφιοποίηση συμβατικού υλικού τεκ-
μηρίωσης της περιόδου 1969-1975, που 
έχει περιέλθει στο Αρχείο της ΕΣΜΑ, την 
εισαγωγή σε βάση δεδομένων παλαιό-

τερου οπτικοακουστικού υλικού των έρ-
γων, αλλά και την καταχώρηση των τεκ-
μηρίων της κινηματογράφησης του 2014. 
Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του ψηφια-
κού καταλόγου εισαγωγής σχεδίων της 
ΥΣΜΑ και η ανάπτυξη βάσης δεδομένων 
για την αποδελτίωση των «λοιπών τεκ-
μηρίων», ψηφιακών και μη, του Αρχείου 
και ξεκίνησε η ενημέρωσή τους. 
Η φωτογραφική τεκμηρίωση των αναστη-
λωτικών έργων συνεχίστηκε από τον φω-
τογράφο κ. Τ. Σουβλάκη και η κινηματο-
γραφική τεκμηρίωση των έργων 2014-15, 
ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη μετά 
από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Συνεχίστηκαν, επίσης, εργασίες προβολής 
των έργων της Ακρόπολης στο ευρύ κοινό. 
Τον Δεκέμβριο του 2014 ανανεώθηκαν οι 
ενημερωτικές πινακίδες των αναστηλω-
τικών έργων στον βράχο της Ακρόπολης. 
Στο πλαίσιο της προώθησης ψηφιακών 
δράσεων για την προβολή του έργου της 
Υπηρεσίας στο διαδίκτυο συνεχίστηκε 
η διαχείριση της ιστοσελίδας της ΥΣΜΑ 
ενώ ολοκληρώθηκε, τον Μάρτιο 2014, η 
αναβάθμιση και επέκταση της εφαρμογής 
της εικονικής περιήγησης στον βράχο της 
Ακρόπολης. Η παρακολούθηση του έργου, 
έγινε από τους Μ. Κατσιάνη, Γ. Αλεξόπου-
λο, Κ. Κουτσαδέλη. Η άμεση πρόσβαση 
στη διαδικτυακή διεύθυνση της εφαρμο-
γής μέσω ταμπλέτας ή κινητού είναι πλέ-
ον δυνατή μέσω σήματος άμεσης απόκρι-
σης (QR code), σε χώρους που ανάρτησαν 

το σήμα, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, το 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Αθηνών. Ξεκίνησε, επίσης, 
η διάθεση ταινιών της ΥΣΜΑ στο διαδί-
κτυο με τη δημιουργία προφίλ της ΥΣΜΑ 
στο Youtube και την ανάρτηση αποσπα-
σμάτων βίντεο της Υπηρεσίας. 

Την έκδοση του τεύχους «Ενημερωτικές 
Ειδήσεις από την αναστήλωση των μνη-
μείων της Ακρόπολης», στα ελληνικά και 
τα αγγλικά, επιμελείται η αρχαιολόγος Ε. 
Πετροπούλου, η οποία τηρεί και τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων της ΕΣΜΑ. 

Τον Ιούλιο του 2014, υπογράφηκε πλαίσιο 
συνεργασίας της ΥΣΜΑ με το Εθνικό Κέ-
ντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η συνεργασία 
των δύο φορέων προβλέπει μέχρι το τέλος 
του 2015 την ανάπτυξη και παροχή στην 
Υπηρεσία υπηρεσιών ψηφιοποίησης, 
ασφαλούς αποθήκευσης και υπηρεσιών 
αποθετηρίου διαβαθμισμένης πρόσβα-
σης σε προτυποποιημένη μορφή, βάσει 
διεθνών προτύπων, με την αξιοποίηση 
της τεχνογνωσίας και της ηλεκτρονικής 
υποδομής του ΕΚΤ. Το 2014 ξεκίνησε ο 
σχεδιασμός αποθετηρίου στην πλατφόρ-
μα SaaS, η επεξεργασία του ψηφιακού κα-
ταλόγου της βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ για 
ενσωμάτωση στο σύστημα βιβλιοθήκης 
ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ και η δημιουργία αντι-
γράφου ασφαλείας του υλικού της βάσης 
δεδομένων της ΥΣΜΑ στο ΕΚΤ. Το 2015 
έγινε η επεξεργασία του υλικού για το απο-
θετήριο, όπως σάρωση κειμένων, επεξερ-
γασία θησαυρών ορολογίας της βάσης δε-
δομένων, επεξεργασία εγγραφών προς με-
τάπτωση κ.ά. για την οποία εργάστηκε στο 
Γραφείο Τεκμηρίωσης ο κ. Π. Καμάτσος, 
βιβλιοθηκονόμος του ΕΚΤ. Την παρακο-
λούθηση του έργου έχουν οι Μ. Κατσιάνης, 
Γ. Αλεξόπουλος και Ε. Λεμπιδάκη. Επί-
σης, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για 
τη σύνδεση ΥΣΜΑ-ΕΚΤ μέσω δικτύωσης 
υψηλής ταχύτητας, για τη σύνδεση στο 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας.

Ο Τομέας Ηλεκτρομηχανολογικής υπο-
στήριξης της ΥΣΜΑ, με υπεύθυνο τον 
ηλεκτρολόγο μηχανικό κ. Δ. Ζώη, συνέ-
δραμε και κατά το παρελθόν έτος τα εργο-
τάξια όλων των έργων με την παρακολού-

Ειδική φωτογράφιση ΝΔ τριγλύφου του 
Παρθενώνα. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2014
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θηση και τον έλεγχο των ηλεκτρομηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων.

Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
της ΥΣΜΑ, συνέχισε τις δραστηριότητές 
του, οι οποίες αναφέρονται σε επόμενο 
άρθρο της παρούσας έκδοσης ενημερω-
τικού δελτίου. Την επιστημονική ομάδα 
του Τμήματος συγκροτούν οι αρχαιολόγοι 
κ.κ. Ε. Καϊμάρα, προϊσταμένη, Α. Λεοντή 
και Σ. Παράσχου, ενώ αδιάλειπτη είναι η 
συνδρομή της πρώην προϊσταμένης του 
Τομέα, κ. Κ. Χατζηασλάνη.

Ουσιαστική υπήρξε και κατά το παρελθόν 
έτος η συμβολή του Λογιστηρίου της ΥΣΜΑ, 
με προϊστάμενο τον κ. Π. Κατσιμίχα, στην 
ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για την οι-
κονομική διαχείριση και παρακολούθηση 
των κοινοτικών πιστώσεων, με τις οποίες 
χρηματοδοτείται το έργο. Σημαντική, επί-
σης, ήταν και η συμβολή τόσο της Γραμμα-
τείας, με υπεύθυνη την κ. Χ. Παπανικολάου, 
όσο και του Γραφείου Διαχείρισης υλικών 
με υπεύθυνη, από τον Ιούνιο του 2014, την 
κ. Π. Καραμπέτσου. Λόγω της πώλησης 
ακινήτου επί της οδού Θρασύλλου 20, στο 
οποίο φυλασσόταν εργοταξιακό υλικό της 
Υπηρεσίας, ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε η 
παραχώρηση ακινήτου, ιδιοκτησίας ΥΠΟ-
ΠΑΙΘ, επί της οδού Ασωμάτων 21-25, όπου 
θα μεταφερθεί το υλικό αφού κατασκευα-
στεί νέα ασφαλής περίφραξη. 

Μία δράση που θα επηρεάσει καθοριστικά 
τη μελλοντική κατάσταση στην Ακρόπολη 

είναι η επανάχρηση του κτηρίου του πα-
λιού μουσείου Ακροπόλεως. Μετά από αί-
τημα της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ, 
Δρ Λ. Μενδώνη, η ΥΣΜΑ σε συνεργασία 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών επε-
ξεργάστηκαν πρόταση, η οποία εγκρίθηκε 
από το Συμβούλιο Μουσείων τον Ιανου-
άριο του 2015. Σύμφωνα με την πρόταση, 
στο δυτικό τμήμα του κτηρίου, σχεδιασμένο 
από τον Π. Κάλκο το 1875, θα αποθηκευτεί 
αρχαιολογικό υλικό με δυνατότητα ελεγ-
χόμενης επίσκεψης, ενώ στο ανατολικό 
τμήμα, που αποτελεί προσθήκη του 1956 
από τον Π. Καραντινό, θα εγκατασταθούν 
λειτουργίες των εργοταξίων της ΥΣΜΑ, 
ώστε να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα 
εργοταξιακά στέγαστρα. Η διατύπωση των 
προτάσεων για την αποθήκευση, οργάνω-
ση καθώς και τον τρόπο έκθεσης του αρχαι-
ολογικού υλικού αποτελεί αντικείμενο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, ενώ η ορ-
γάνωση των υπόλοιπων χώρων αποτελεί 
αντικείμενο ομάδας εργασίας της ΥΣΜΑ, 
που απαρτίζεται από τον αρχιτέκτονα Κ. 
Καρανάσο, τη συντηρήτρια Α. Τσιμερέκη 
και τη γράφουσα. Στόχος είναι η ένταξη του 
έργου στην επόμενη προγραμματική περί-
οδο και η ΥΣΜΑ θα συνδράμει τις αρμό-
διες υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεδομένου 
ότι δεν μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης 
αυτού του έργου. 

Η ΥΣΜΑ έχει επεξεργαστεί προτάσεις 
για τη νέα προγραμματική περίοδο, τις 
οποίες έχει θέσει υπ' όψιν της πολιτικής 
ηγεσίας. Δύο είναι οι βασικές κατευθύν-

σεις. Η πρώτη σχετίζεται με τον περιορι-
σμό των εκ παραλλήλου αναστηλωτικών 
επεμβάσεων στα μνημεία. Η πολιτική 
των παρεμβάσεων, που πραγματοποιού-
νται ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτωπα, 
απαιτεί ομαλή χρηματοδοτική ροή, ώστε 
να εξασφαλίζεται η εντός χρονοδιαγράμ-
ματος ολοκλήρωση των έργων. Η αστά-
θεια στη χρηματοδοτική ροή των τελευ-
ταίων χρόνων μας αναγκάζει να είμαστε 
περισσότερο συντηρητικοί στις προτάσεις 
μας και να προχωρούμε με σταδιακά βή-
ματα, ολοκληρώνοντας κάθε πρόγραμμα 
πριν ξεκινήσει το επόμενο. Η δεύτερη κα-
τεύθυνση, που απορρέει εν μέρει από την 
πρώτη, είναι η προτεραιότητα που δίνεται 
στα έργα αποκατάστασης του Παρθενώνα 
για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
που έχουν ξεκινήσει, καθώς και στο έργο 
των τειχών, η κατάσταση τμημάτων των 
οποίων απαιτεί άμεση επέμβαση. Δράσεις 
ασφαλώς που σχετίζονται με την έρευνα, 
την τεκμηρίωση και την πληροφόρηση 
θα συνεχιστούν και στην επόμενη προ-
γραμματική περίοδο, παράλληλα με τα 
προγράμματα αναστήλωσης.

Η επιτυχία της ΥΣΜΑ στην εκπλήρωση 
του προγράμματος 2011-2015 οφείλεται, 
σε καθοριστικό βαθμό, στις προσπάθειες 
του μόνιμου και αορίστου χρόνου προσω-
πικού, αλλά αναμφίβολα στον ενθουσια-
σμό και τη συνέπεια με την οποία ανταπο-
κρίθηκε στις απαιτήσεις του έργου το προ-
σωπικό ορισμένου χρόνου. Αυτό αφορά σε 
57 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, 
οι οποίοι προσελήφθησαν σταδιακά από 
τον Μάιο του 2011 και οι συμβάσεις των 
οποίων λήγουν αυτοδίκαια με το τέλος του 
ΕΣΠΑ. Το θέμα της απώλειας εξειδικευ-
μένου προσωπικού μετά την ολοκλήρω-
ση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
έχει επανειλημμένως τεθεί υπ' όψιν της 
ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, τόσο 
από τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ όσο και από 
τη γράφουσα και ευελπιστούμε ότι στο 
μέλλον θα υπάρξουν κατάλληλες ρυθ-
μίσεις, που θα συμβάλουν στη βελτίωση 
των συνθηκών υλοποίησης των έργων.

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Άποψη του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως από ΒΔ. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2014
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Το καλοκαίρι του 2014 είδε το φως της δη-
μοσιότητας σειρά επικριτικών άρθρων των 
ξένων ΜΜΕ –κυρίως της Μ. Βρετανίας– 
για επικείμενη κατάρρευση(!) του βράχου 
της Ακρόπολης και του Παρθενώνα και 
την αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρό-
βλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δημοσιεύ-
ματα αυτά συνέπεσαν χρονικά με τον νέο 
κύκλο ενεργειών του Υπουργείου Πολιτι-
σμού για τη διεκδίκηση των γλυπτών του 
Παρθενώνα, μέσω νομικών διαδικασιών.

Ποια είναι, όμως, η αλήθεια για την κα-
τάσταση των τειχών και του βράχου της 
Ακρόπολης;

Εργασίες στον βράχο και τα τείχη κατά 
την περίοδο 1975-2010
Τα τείχη και ο βράχος, επί του οποίου 
οικοδομήθηκαν τα μνημεία της Ακρόπο-
λης, συνιστούν μνημειακό σύνολο, για το 
οποίο η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημεί-
ων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) μεριμνά από την 
έναρξη της λειτουργίας της, παράλληλα με 
τα κλασικά μνημεία. Μεταξύ των πρώτων 
ενεργειών της ΕΣΜΑ ήταν η ανάθεση της 
εκπόνησης γεωλογικής-γεωτεχνικής με-
λέτης και η διερεύνηση των δυνατοτήτων 
για τη σύνταξη ακριβούς σχεδιαστικού 
υποβάθρου για τα μνημεία και τον βράχο 
με φωτογραμμετρικές μεθόδους. Η «Γεω-
λογική-Γεωτεχνική μελέτη της περιοχής 
Ακροπόλεως Αθηνών» συντάχθηκε από 

τους Β. Ανδρονόπουλο και Γ. Κούκη του 
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το 1976. Κατά 
την περίοδο 1977-1993, με υπεύθυνο 
τον πολιτικό μηχανικό Δ. Μονοκρούσο, 
πραγματοποιήθηκαν στερεώσεις σε περι-
οχές του ανατολικού και βόρειου βραχώ-
δους πρανούς, μετά τις προκαταρκτικές 
μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες η γενική 
κατάσταση του βράχου κρινόταν ικανο-
ποιητική, αλλά εντοπίζονταν προβλή-
ματα ευστάθειας σε 22 περιοχές αυτού. 
Έτσι στα μέσα της δεκαετίας του '90 είχαν 
αντιμετωπιστεί τα μείζονα προβλήματα 
στον βράχο. Περιορισμένης κλίμακας 
εργασίες στον βράχο, όπως στερέωση 
του βράχου νοτίως του ναού της Αθηνάς 
Νίκης και του νοτιοανατολικού πρανούς, 
συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια.

Στα τείχη, αντιθέτως, ακόμη και στις πε-
ριοχές όπου εντοπίζονταν προβλήματα 
παραμορφώσεων, διάβρωσης του ευτελέ-
στερου δομικού υλικού ή απόπλυσης των 
κονιαμάτων, δεν κρίθηκε επιβεβλημένη 
κάποια άμεση επέμβαση. Σε αυτό συνετέ-
λεσε ασφαλώς και το γεγονός ότι τα έργα 
στον Παρθενώνα, τα Προπύλαια και τον 
ναό της Αθηνάς Νίκης ήταν απόλυτης 
προτεραιότητας και έως το 2009, εκτε-
λούνταν με πιεστικά χρονοδιαγράμματα. 
Επιδιώχθηκε ωστόσο η τεκμηρίωση της 
μορφής και η καταγραφή της κατάστασης 
διατήρησης και των παραμορφώσεων σε 

επιλεγμένες περιοχές των τειχών, για τις 
οποίες υπήρχαν λόγοι ανησυχίας, όπως 
η νοτιοανατολική γωνία και το τμήμα του 
βόρειου τείχους στην περιοχή του Αρρη-
φορίου. Κατά την περίοδο 2001-2009, με 
ευθύνη των Β. Μανιδάκη και Δ. Εγγλέζου 
πραγματοποιήθηκαν καταγραφές τόσο με 
μηχανικά συστήματα, όσο και με προηγ-
μένα ηλεκτρονικά συστήματα ενόργανης 
παρακολούθησης τελευ ταίας τεχνολο-
γίας όπως γεωφυσικές διασκοπήσεις με 
συστήματα ηλεκτρικών τομογραφιών και 
συστηματική παρακολούθηση των παρα-
μορφώσεων και μετακινήσεων σε τμή-
ματα του τείχους με διατάξεις οπτικών 
ινών και με μετρήσεις τοπογραφικών 
στόχων με τοπογραφικά όργανα υψηλής 
ακρίβειας. Παράλληλα εγκαταστάθηκε 
δίκτυο επιταχυνσιογράφων σε χαρακτη-
ριστικά σημεία του βράχου και του Παρθε-
νώνα και ξεκίνησε η καταγραφή των σει-
σμικών συμβάντων στην Ακρόπολη (βλ. 
«Ενημερωτικές Ειδήσεις», τεύχος 10). 

Πολύτιμο εργαλείο για την αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης και τη σύ-
νταξη μελετών για τις επεμβάσεις στα 
τείχη και τον βράχο αποτελεί το μεγάλο 
έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη 
των Αθηνών», που εκπονήθηκε το 2009 
και αφορά στην παραγωγή εικονιστικών 
υποβάθρων υψηλής μετρητικής ακρί-
βειας, μετά από τοπογραφική και φωτο-

Η προστασία του βράχου και των τειχών της Ακρόπολης:  
Υλοποιημένες δράσεις και μελλοντικές ενέργειες

Τρισδιάστατο μοντέλο του ανατολικού τμήματος του βράχου και των τειχών της Ακρόπολης με φωτογραφική υφή.  
Έργο «Ανάπτυξη ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών», 2009
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γραμμετρική αποτύπωση της κάτοψης 
της Ακρόπολης και των όψεων των τει-
χών και την τρισδιάστατη σάρωση των 
τειχών και του βράχου. 

Προγραμματισμένες δράσεις  
για την περίοδο 2011-2015
Ο αρχικά συντηρητικός προγραμματι-
σμός του τρέχοντος αναστηλωτικού προ-
γράμματος, που περιοριζόταν στη συνέ-
χιση της παρακολούθησης των παραμορ-
φώσεων και μετακινήσεων στο τείχος, 
τροποποιήθηκε στα μέσα του 2012, μετά 
από εκδήλωση προβλήματος στο νότιο 
τείχος. Δράσεις όπως η λήψη σωστικών 
μέτρων στην περιοχή μεταξύ 6ης και 7ης 
αντηρίδας του νότιου τείχους, η εκπόνη-
ση μελετών («Μελέτη αποκατάστασης 
του νότιου τείχους της Ακρόπολης στην 
περιοχή μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδας» 
και «Προμελέτη για τη διευθέτηση των 
ομβρίων υδάτων στο σύνολο της επιφά-
νειας του βράχου της Ακρόπολης»), η 
γεωφυσική διερεύνηση του εδάφους της 
Ακρόπολης και η γεωτεχνική έρευνα 
για τον προσδιορισμό των μηχανικών 
ιδιοτήτων των γεωϋλικών κ.ά., εντά-
χθηκαν αμέσως στο πρόγραμμα του έρ-
γου με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Στις αρχές του 2014, μετά από έντονη 
βροχόπτωση προκλήθηκε πτώση μι-
κρού τεμάχους στο νοτιοδυτικό πρανές 
του βράχου, σε περιοχή των σχιστολι-
θικών αποθέσεων. Είκοσι χρόνια από 
τις τελευταίες στερεωτικές επεμβάσεις 
της Υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με 
τις επιδεινούμενες κλιματικές αλλαγές, 
διαπιστώνεται η ανάγκη ενός νέου προ-
γράμματος επεμβάσεων σε άλλες περι-
οχές του βράχου, αλλά και της έναρξης 
επεμβάσεων στο τείχος. Σε κοινή σύ-
σκεψη των αρμοδίων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού αποφασίζεται 
η ανάθεση του έργου στην Υπηρεσία 
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και 
εγκρίνεται τριετές πρόγραμμα, συνολι-
κού προϋπολογισμού 1.000.000€, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στο βραχώδες πρανές 
και στα τείχη της Ακρόπολης. 

Ο νέος προγραμματισμός 2014-2016 
για μελέτες και έργα 
Το Τεχνικό Δελτίο του έργου «Στερέωση 
βραχωδών μαζών και τειχών της Ακρό-
πολης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Στον τομέα της τεκμηρίωσης, παρακο-
λούθησης και λήψης άμεσων μέτρων 
προβλέπεται ενόργανη παρακολού-
θηση της υφιστάμενης κατάστασης, 
εμπλουτισμός των σχεδιαστικών υπο-
βάθρων βάσει των φωτογραμμετρικών 
αποτυπώσεων και των ψηφιακών 
σαρώσεων και μελέτη προσωρινών 
μέτρων σταθεροποίησης τείχους και 
βράχου κατά περιοχές.

 • Στον τομέα της εκπόνησης μελετών, 
σε πρώτη φάση προβλέπεται επικαι-
ροποίηση της γεωλογικής μελέτης του 
1976, γεωτεχνική έρευνα, υδρογεωλο-
γική έρευνα και υδραυλική μελέτη και 
μικροζωνική μελέτη-συμπλήρωση 
σεισμολογικών δεδομένων. Σε δεύτερη 
φάση προβλέπεται εκπόνηση μελέτης 
απορροής ομβρίων και διαμόρφωσης 
τελικής στάθμης επιφάνειας εδάφους, 
καθώς και γεωστατικές μελέτες σταθε-
ροποίησης βράχου και τείχους κατά πε-
ριοχές. Για τις περιοχές των τειχών, που 
παρουσιάζουν προβλήματα ευστάθειας 
προβλέπεται εκπόνηση αρχιτεκτονι-
κής μελέτης και μελέτης συντήρησης 
για την αποκατάσταση λίθων και κονι-
αμάτων του τείχους.

 • Στον τομέα των έργων προβλέπονται 
εργασίες στερέωσης βραχωδών πρα-
νών και αποκατάστασης του τείχους 
κατά περιοχές και κατά προτεραιότητα 
που θα υποδειχθεί από τις μελέτες.

Μία σοβαρή επισήμανση, σε σχέση με 
τα ανωτέρω, είναι το γεγονός ότι η έως 
τώρα δραστηριότητα της Υπηρεσίας δεν 
περιλαμβάνει γεωτεχνικά έργα και η υλο-
ποίησή τους θα απαιτήσει τη συνδρομή 
συμβούλου ή ομάδας συμβούλων με ειδι-
κότητες εδαφομηχανικού-γεωτεχνικού 
και υδραυλικού μηχανικού. 

Απολογισμός εργασιών  

κατά την περίοδο 2014-2015

Πολύτιμη στη φάση του σχεδιασμού του έρ-
γου ήταν η συμβολή της επίτιμης Διευθύ-
ντριας της ΥΣΜΑ, κ. Μ. Ιωαννίδου, η οποία 
ως πολιτικός μηχανικός γνωρίζει άριστα 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, αλλά και τα 
ερευνητικά προγράμματα που πρέπει να 
προηγηθούν. Σύμφωνα με εμπεριστατω-
μένη έκθεσή της εντοπίζονται 13 περιοχές 
των τειχών που απαιτούν αντιμετώπιση 
σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα. Στα 
θέματα διερεύνησης της παθολογίας του 
βραχώδους πρανούς είχαμε τη συνδρομή 
του Δρ Ε. Καμπούρογλου, Προϊσταμένου 
του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και 
Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολο-
γίας της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας 

Άποψη του νοτίου τείχους της Ακρόπολης. Διακρίνεται το ικρίωμα εργασίας μεταξύ 6ης και 7ης 
αντηρίδας. Φωτ. Τ. Σουβλάκης 2015
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Σπηλαιολογίας. Με την προοπτική του 
γενικότερου σχεδιασμού των επεμβάσεων 
στα τείχη και στον βράχο, συγκροτήθηκε 
ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους 
Α. Χατζηπαπά, αρχιτέκτονα, υπεύθυνη 
των εργασιών στο τείχος, Δ. Μιχαλοπού-
λου, πολιτικό μηχανικό, Δ. Μαυρομάτη, 
τοπογράφο μηχανικό και τη γράφουσα. Η 
ομάδα ενισχύθηκε με τον Ν. Νινή, πολιτι-
κό μηχανικό, υπάλληλο της ΔΙΠΚΑ, εν 
μέρει αποσπασμένο στην ΥΣΜΑ και την 
Φ. Πέτση, πολιτικό μηχανικό, που προσε-
λήφθη με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 
το έργο των τειχών. Ολιγάριθμο συνεργείο 
για την παρακολούθηση της κατάστασης, 
την καταγραφή συμβάντων και την εν 
γένει συλλογή στοιχείων, καθώς και για 
επεμβάσεις μικρής κλίμακας αποτελείται 
προς το παρόν, από τον Γ. Βασδέκη ως 
υπεύθυνο και δύο ακόμη μαρμαροτεχνί-
τες από το εργοτάξιο των Προπυλαίων, με 
την προοπτική να αυξηθεί, ανάλογα με τις 
ανάγκες, μετά την λήξη των εργασιών στα 
Προπύλαια. Αντιστοίχως, συγκροτήθηκε 
και τμήμα συντήρησης τειχών, με υπεύ-
θυνη τη συντηρήτρια Α. Τσιμερέκη.

Μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης, 
που συντάχθηκε από την Α. Χατζηπαπά, 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο (ΚΑΣ) η αποκατάσταση του νότιου 
τείχους της Ακρόπολης στην περιοχή 
μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδας, ολοκληρώ-

θηκε τον Ιούλιο 2015 με ανάθεση, μετά 
από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. 
Το έργο περιελάμβανε εργασίες αρχαι-
ολογικού καθαρισμού –κατά τις οποίες 
αποκαλύφθηκε η κατάσταση διατήρησης 
στο άνω τμήμα του τείχους και σε πλή-
ρες πλάτος 6 μ.– διάστρωση ασφαλτικού 
υλικού και διαμόρφωση ρύσεων για την 
απορροή των ομβρίων στο παρακείμενο 
φρεάτιο, αντικατάσταση σαθρού δομικού 
υλικού και συμπληρώσεις κενών με λίθο 
Πιτσών Κορινθίας και εξυγίανση κονι-
αμάτων δόμησης. Κατά τη διάρκεια του 
έργου διερευνήθηκε η δομή του τείχους 
και η κατάσταση διατήρησής του με ενδο-
σκόπιο, διασκοπήσεις θερμογραφίας υπε-
ρύθρου κ.ά. Η χρήση αρχαίου διάσπαρτου 
υλικού για την επισκευή των τειχών εί-
ναι γνωστή και εξετάζεται πάντα με ενδι-
αφέρον. Καταγράφηκαν περί τα 20 spolia, 
το σημαντικότερο εκ των οποίων ήταν 
τμήμα ρωμαϊκής επιγραφής που απο-
τειχίστηκε. Το έργο θεωρείται πιλοτικό 
και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, 
τόσο στο ίδιο το μνημείο όσο και στη δι-
αδικασία της υλοποίησης των εργασιών, 
έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους 
στις επεμβάσεις που θα ακολουθήσουν.

Στα βραχώδη πρανή, εκτός από εργασίες 
στερέωσης στην περιοχή της Κλεψύδρας 
και του σπηλαίου του Διός, που πραγμα-

τοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Αθηνών, η ΥΣΜΑ ανέθεσε το 2015, 
τη στερέωση σχιστολιθικών πρανών στη 
νοτιοδυτική κλιτύ της Ακρόπολης. Είχε 
προηγηθεί το 2014 λήψη άμεσων μέτρων 
από συνεργείο της Υπηρεσίας. Η σχετι-
κή μελέτη, που εκπονήθηκε από τον Δ. 
Εγγλέζο, πολιτικό μηχανικό-γεωτεχνικό 
και εγκρίθηκε από το ΚΑΣ τον Οκτώβριο 
του 2014, περιλαμβάνει καθαρισμό από 
βλάστηση και σαθρές μάζες, τοποθέτηση 
αγκυρίων, συμπληρώσεις του βράχου με 
τοιχοποιία σε περιοχές αρνητικής κλίσης, 
τοποθέτηση πλέγματος κ.ά. Η ίδια μελέτη 
περιλαμβάνει ανάλογη σειρά επεμβάσεων 
και στο ασβεστολιθικό βραχώδες πρανές 
νοτιοανατολικά του ναού της Αθηνάς Νί-
κης, η ανάθεση των οποίων προγραμματί-
ζεται στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Η γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο της ηλε-
κτρομαγνητικής διασκόπησης V.L.F., που 
διενεργήθηκε σε συνολικό μήκος 2.300 
μ., δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα, εμπλούτισε όμως τις γνώσεις μας 
σχετικά με τη διακύμανση του βάθους των 
επιχώσεων στον χώρο της Ακρόπολης και 
τις ασυνέχειες στον βράχο. 

Για τη διερεύνηση των γεωτεχνικών χα-
ρακτηριστικών των αντιστηριζόμενων τε-
χνητών επιχώσεων του βράχου της Ακρό-
πολης, καθώς και τη συμπλήρωση των 
φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστι-
κών του γεωλογικού ασβεστολιθικού υπο-
βάθρου διενεργήθηκε γεωτεχνική έρευνα. 
Συγκεκριμένα έγινε πυρηνοληψία από 
αποκολληθέντα τμήματα του ασβεστολιθι-
κού υποβάθρου, δειγματοληψία εδαφικού 
υλικού από φρέατα και δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων 
του εδαφικού υλικού της επίχωσης και 
του ασβεστολιθικού υποβάθρου. Δύο φρέ-
ατα διανοίχθηκαν από την Υπηρεσία, το 
πρώτο στον ανασκαφικό μάρτυρα νοτίως 
του Παρθενώνα σε επαφή με το τείχος και 
το δεύτερο στο βόρειο τείχος, πλησίον του 
πύργου του Belvedere. Η φύση των τεχνη-
τών επιχώσεων του ανδήρου της Ακρόπο-
λης, αποτέλεσμα των μεγάλων ανασκα-
φών του τέλους του 19ου αι., δεν επέτρεψε 
να ληφθούν αδιατάρακτα δείγματα και οι 

Άποψη από άνω της περιοχής επέμβασης στο νότιο τείχος μετά τον αρχαιολογικό καθαρισμό. 
Φωτ. Σ. Γεσαφίδης, 2014
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εργαστηριακές δοκιμές περιορίστηκαν 
στην ανάλυση αναζυμωμένων δοκιμίων. 

Το 2013 αποφασίστηκε η εγκατάσταση 
τριών επιπλέον επιταχυνσιογράφων και 
η ένταξή τους στο εθνικό δίκτυο που έχει 
εγκαταστήσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών. Η ανάθεση του έργου συμπεριέ-
λαβε τον έλεγχο, την ενημέρωση, τον συγ-
χρονισμό των 10 –πλέον– μηχανημάτων, 
τη συντήρησή τους και την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων έως το τέλος του 2015. Για 
την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμο-
ποιείται λογισμικό, το οποίο έχει εγκατα-
σταθεί σε υπολογιστή της ΥΣΜΑ. Μέχρι 
στιγμής έχουν γίνει περισσότερες από 600 
καταγραφές από 70 σεισμούς, ενώ δημι-
ουργήθηκε βάση δεδομένων η οποία εξυ-
πηρετεί την αρχειοθέτηση, τον συσχετισμό 
των παραμέτρων και την εξαγωγή φιλτρα-
ρισμένων πληροφοριών. Παρά το γεγονός 
ότι δεν έχει καταγραφεί μεγάλο σεισμικό 
γεγονός, ωστόσο έχουν αρχίσει να κατα-
γράφονται οι ιδιαιτερότητες των σεισμι-
κών δονήσεων και ο τρόπος απόκρισης 
του βράχου και των μνημείων σε αυτούς.

Η καταγραφή των σεισμικών δονήσεων 
στην Ακρόπολη και η επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων τους, με στόχο την εξα-
γωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη 
σεισμική συμπεριφορά των μνημείων και 
τον υπολογισμό των επεμβάσεων αποκα-
τάστασης ήταν αντικείμενο και της συνερ-

γασίας της ΥΣΜΑ με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Χ. 
Μουζάκης) και το Πανεπιστήμιο ΜΙΕ του 
Τόκιο (υπεύθυνος: Καθ. T. Hanazato), που 
είχε ξεκινήσει το 2009. Το 2014 το μνημό-
νιο συνεργασίας ανανεώθηκε για μία τρι-
ετία με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από 
την Ιαπωνική Κυβέρνηση. Το νέο πρό-
γραμμα περιλαμβάνει την επέκταση του 
συστήματος ενόργανης παρακολούθησης 
με την εγκατάσταση ενός επιταχυνσιογρά-
φου στον Παρθενώνα, πλέον των δύο ήδη 
εγκατεστημένων και την επεξεργασία των 
σεισμικών καταγραφών που θα προκύ-
ψουν από τους τρεις επιταχυνσιογράφους. 
Επιπροσθέτως, προβλέπεται διερεύνηση 
των μηχανικών χαρακτηριστικών του 
μαρμάρου Διονύσου Πεντέλης, που έχει 
επηρεασθεί από την έκθεσή του σε υψηλές 
θερμοκρασίες που οφείλονται σε φωτιά. 
Στο πλαίσιο της ενόργανης παρακολού-
θησης της υφιστάμενης κατάστασης του 
τείχους και πιθανών μικρομετακινήσεων, 
επαναλήφθηκαν τοπογραφικές μετρήσεις 
προσημασμένων στόχων στο νότιο τμήμα 
του τείχους.

Δωρεά της εταιρείας OSMOS-HELLAS 
συνιστά η εγκατάσταση τεσσάρων οπτι-
κών ινών, δύο εσωτερικά και δύο εξωτε-
ρικά, στο θεμέλιο του δυτικού τοίχου της 
Πινακοθήκης των Προπυλαίων, τον Ιού-
νιο 2015 και περιλαμβάνει την παρακο-
λούθηση των καταγραφών για ένα έτος. 

Η «Προμελέτη για τη διευθέτηση των ομ-
βρίων υδάτων στο σύνολο της επιφάνειας 
του βράχου της Ακρόπολης», που εκπονή-
θηκε από την Α. Χατζηπαπά εγκρίθηκε από 
το ΚΑΣ τον Μάιο 2014, ενώ και μία ακόμη 
μελέτη μικρότερης έκτασης για τη στερέ-
ωση της εσωτερικής παρειάς στην νοτιοα-
νατολική γωνία του τείχους, συντάχθηκε 
από την ίδια και εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ.  
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για 
την εγκατάσταση ικριώματος σε τμήμα 
του βόρειου τείχους, άνωθεν του σπηλαί-
ου του Διός, προκειμένου να εκπονηθεί 
η μελέτη αποκατάστασής του. Το ικρίωμα 
θα απομακρυνθεί από τη νότια πτέρυγα 
των Προπυλαίων, όπου ολοκληρώθηκαν 
οι  αναστηλωτικές  εργασίες. 

Η έναρξη των έργων στα τείχη και τον 
βράχο ανοίγει τον κύκλο των δραστηριο-
τήτων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ. Παρά το 
γεγονός ότι τα κλασικά μνημεία, τα τείχη 
και ο βράχος της Ακρόπολης συνιστούν 
ένα ενιαίο μνημειακό σύνολο, ουσιαστι-
κές διαφορές στη δομή τους επιβάλλουν 
διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση 
και αντιμετώπιση. Η εν ξηρώ δόμηση 
των κλασικών μνημείων είναι το πεδίο 
που γνωρίζει πολύ καλά η Υπηρεσία και 
θα συνεχίσει να εφαρμόζει. Το έργο απο-
κατάστασης των τειχών, μεγάλα τμήματα 
των οποίων συνιστούν μεταγενέστερες 
κατασκευές, λόγω των επάλληλων επι-
σκευών απαιτεί έρευνα και χρήση δο-
μικών υλικών πέραν του μαρμάρου και 
συμβατών με αυτά κονιαμάτων δόμησης. 
Η στερέωση του βράχου τέλος αποτελεί 
ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, το οποίο 
σκόπιμο είναι να εκτελεστεί με ανάθεση, 
το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να δι-
αχειριστεί η ΥΣΜΑ, βάσει της σύστασής 
της και του κανονισμού λειτουργίας της. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, η Υπηρεσία θα 
προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε ό,τι κρι-
θεί αναγκαίο και ζητηθεί από την ΕΣΜΑ, 
όπως έχει κάνει με επιτυχία έως σήμερα. 

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Δίκτυο επιταχυνσιογράφων επί του βράχου της Ακρόπολης.  
Φωτογραμμετρική αποτύπωση: έργο «Ανάπτυξη ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών», 2009

Newsletter-2015_ELLHNIKO.indd   14 1/12/2015   11:11:39 πμ



15

Το πρόγραμμα αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα: 
Συνοπτική παρουσίαση της προκρινόμενης πρότασης

Εισαγωγή

Το θέμα της κάλυψης του δυτικού πτερού 
του Παρθενώνα έχει απασχολήσει τους 
μελετητές και τους αρμόδιους φορείς για 
περισσότερο από έναν αιώνα. Τον Ιούλιο 
του 2014 τέθηκε ξανά σε συζήτηση στην 
ΕΣΜΑ, δεδομένης αφενός μεν της ολο-
κλήρωσης του έργου αποκατάστασης του 
Οπισθονάου μέχρι τη στάθμη των θράνων 
και της αντικατάστασης των γλυπτών της 
δυτικής ζωφόρου από αντίγραφα, αφετέ-
ρου δε της εξέλιξης του έργου της αποκα-
τάστασης της δυτικής πλευράς. Η μετα-
φορά της δυτικής ζωφόρου στο μουσείο 
(1992-93) και η αντικατάστασή της από 
αντίγραφα (2003-04) έχει αποδεσμεύσει 
την όποια πρόταση από την ανάγκη προ-
στασίας των αρχαίων γλυπτών. Ωστόσο, ο 
προβληματισμός για την ολοκλήρωση του 
φιλόδοξου αναστηλωτικού προγράμμα-
τος του Α. Ορλάνδου, που ξεκίνησε τη δε-
καετία του 1950 με σκοπό την προστασία 
ενός σημαντικού τμήματος του μνημείου 
και την ανάδειξη ποιοτήτων του αρχικού 
σχεδιασμού, παραμένει.

Η επικαιροποιημένη μελέτη παρουσίασε 
εκ νέου τις εναλλακτικές αναστηλωτικές 
προτάσεις, ώστε να ληφθεί μία οριστι-
κή απόφαση για την αποκατάσταση της 
οροφής, με δεδομένο ότι παραμένουν στο 
έδαφος τα αρχιτεκτονικά μέλη της που εί-

χαν αποξηλωθεί για την καταβίβαση της 
δυτικής ζωφόρου, όπως και τα –ήδη από 
το 1976– αποδοσμένα αρχαία μέλη και 
θραύσματα αυτών (Μ.Κορρές). Η μελέτη 
παρουσίασε επίσης, τη συνολική πορεία 
εργασιών, που αφορούν σε 106 αρχιτε-
κτονικά μέλη, συνολικού όγκου 105 κ.μ. 
και βάρους 290 τόνων περίπου.

Το αντικείμενο της μελέτης

Η αποκατάσταση της οροφής του δυτικού 
πτερού εξαρτάται άμεσα από την ολοκλή-
ρωση προαπαιτούμενων εργασιών είτε 
λόγω της απόκρυψης τμημάτων των γειτ-
νιαζουσών περιοχών κατά την ανασύστασή 
της, είτε λόγω της φόρτισής τους από τα πρό-
σθετα φορτία των στρώσεών της, όταν αυτές 
ανασυσταθούν. Οι εργασίες αυτές απαιτούν 
αντίστοιχες μελέτες, που αφορούν σε:

 • αποκατάσταση του εσωτερικού μετώ-
που του θριγκού της δυτικής πλευράς 
και των λίθων του οριζοντίου γείσου,

 • αποκατάσταση του πρώτου δόμου του 
αντιθηματικού τοίχου του δυτικού τυ-
μπάνου,

 • στατικό έλεγχο και πιθανή δομική ενί-
σχυση των κιόνων της πρόστασης του 
Οπισθονάου,

 • στατικό έλεγχο και πιθανή δομική ενί-
σχυση των κιόνων της δυτικής πλευράς,

 • μελέτη αλληλεπίδρασης στη στατική 
συμπεριφορά κιονοστοιχίας Οπισθο-

νάου και κιονοστοιχίας δυτικής πλευ-
ράς, υπό δυναμικές καταπονήσεις.

Στην κυρίως μελέτη των αρχιτεκτονικών 
μελών της προς αναστήλωση οροφής, 
περιλήφθηκαν στοιχεία ανάλυσης της 
αρχιτεκτονικής δομής, της τεκμηρίωσης 
των ιστορικών φάσεων, της ταύτισης των 
διάσπαρτων και της ανάλυσης της παθο-
λογίας των αρχιτεκτονικών μελών, με 
παραπομπές σε προηγούμενες μελέτες 
και δημοσιεύσεις. Αναλυτικά, παρουσι-
άστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τεκ-
μηρίωσης και προτάσεις αποκατάστασης 
των διατιθέμενων αρχιτεκτονικών μελών 
στο έδαφος και κατά χώραν, με πρόβλεψη 
–όσο αυτό είναι δυνατόν– όλων των προ-
βλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά 
την εφαρμογή.

Διατιθέμενο προς αναστήλωση υλικό

Τα μέλη που προετοιμάστηκαν από τον 
Α. Ορλάνδο από νέο μάρμαρο στη δεκαε-
τία του 1950, με σκοπό την πλήρη αποκα-
τάσταση της οροφής, εντάσσονται σε όλες 
τις στρώσεις και μπορούν να αξιοποιη-
θούν πλήρως στην προτεινόμενη ανα-
στήλωση. Συγκεκριμένα πρόκειται για 3 
λίθους του δυτικού θράνου που παραμέ-
νουν στο έδαφος, 3 ελεύθερες δοκούς, εκ 
των οποίων οι 2 είχαν προδιαμορφωθεί 
από τον Ν. Μπαλάνο (1931-1935) και ολο-

Γενική άποψη των προετοιμασμένων από τον Α. Ορλάνδο φατνωματικών πλακών.  
Φωτ. Κ. Σκαρής, 2015

Άποψη από άνω του διαθέσιμου προς ανα-
στήλωση υλικού (μεταδοκοί και νέοι λίθοι 
θράνου). Φωτ. Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2015
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κληρώθηκαν από τον Α. Ορλάνδο, 4 μετα-
δοκούς εκ των οποίων οι 2 είχαν τοποθε-
τηθεί στο μνημείο και 18 φατνωματικές 
πλάκες, εκ των οποίων η μία τριάδα είχε 
τοποθετηθεί δοκιμαστικά στην 2η χώρα 
της εσχάρας των δοκών.

Τα αρχαία μέλη που αποξηλώθηκαν 
το διάστημα 1992-94 από το μνημείο, 
όπως παρέμεναν μετά τις επεμβάσεις 
Μπαλάνου (1900), είναι 3 ελεύθερες 
δοκοί (Δ.ΕΔ2, Δ.ΕΔ3, Δ.ΕΔ5), 6 μετα-
δοκοί (Δ.ΜΔ2, Δ.ΜΔ3, Δ.ΜΔ4, Δ.ΜΔ9, 
Δ.ΜΔ11 και Δ.ΜΔ12) –εκ των οποίων 
η μία (Δ.ΜΔ2) έχει αποκατασταθεί από 
τον Ν. Μπαλάνο– 1 θραύσμα της ελεύ-
θερης δοκού Δ.ΕΔ4 και 1 θραύσμα της 
μεταδοκού Δ.ΜΔ10. Επιπλέον, διατί-

θεται και η καταβιβασθείσα νοτιότατη 
ελεύθερη δοκός που είχε κατασκευά-
σει και τοποθετήσει ο Ν. Μπαλάνος 
σε αντικατάσταση της τότε σωζόμενης 
κατά χώραν αρχαίας, η οποία όμως δεν 
θα χρησιμοποιηθεί. 

Τα διάσπαρτα θραύσματα και μέλη που 
αποδόθηκαν στο μνημείο, αφορούν σε 
1 λίθο του δυτικού θράνου Δ.Θ17 (υπό 
Κ. Σκαρή), 2 λίθους στα άκρα της βορει-
ότατης ελεύθερης δοκού Δ.ΕΔ1 (υπό Μ. 
Κορρέ), και τη μεταδοκό Δ.ΜΔ8 (υπό 
Μ. Κορρέ). Επιπλέον, θα επανέλθει στο 
μνημείο και η καταβιβασθείσα και επι-
σκευασθείσα από τον Ν. Μπαλάνο αρ-
χαία δοκός Δ.ΕΔ7, η οποία όμως χρήζει 
δομικής αποκατάστασης.

Οι εναλλακτικές προτάσεις  

και ο θεωρητικός προβληματισμός 

Οι εναλλακτικές προτάσεις αποκατάστασης 
που η μελέτη έθεσε υπό συζήτηση ήταν:
Α) η επαναφορά στο μνημείο μόνο των 
καταβιβασθέντων αρχαίων λίθων,
Β) η αποκατάσταση μόνο της εσχάρας των 
δοκών με την ένταξη όλων των διαθέσι-
μων νεότευκτων αρχιτεκτονικών μελών,
Γ) η αποκατάσταση της εσχάρας των δο-
κών και η προσθήκη ορισμένων από τις 
νεότευκτες φατνωματικές πλάκες στις 
δύο νοτιότερες χώρες και
Δ) η αποκατάσταση της εσχάρας των δο-
κών και η προσθήκη όλων των διαθέ-
σιμων φατνωματικών πλακών για την 
πλήρη στέγαση της οροφής.

H πρώτη πρόταση αναφέρεται όχι ως 
αναστηλωτική, αλλά ως ελάχιστη δράση, 
υπολειπομένη του έργου του Οπισθονάου 
και δεν περιλαμβάνει την επαναφορά της 
δυτικής μεταδοκού που είχε τοποθετήσει 
ο Α. Ορλάνδος και της νεότευκτης νοτιό-
τατης ελεύθερης δοκού, οι οποίες θα αντι-
κατασταθούν από τις αποδοσμένες στις 
θέσεις αυτές, αρχαίες δοκούς. Οι επόμενες 
τρεις προτάσεις είχαν παρουσιασθεί συνο-
πτικά στη «Μελέτη αποκαταστάσεως του 
Οπισθονάου και της οροφής του δυτικού 
πτερού» (Κουφόπουλος 1994), όπου το 
ποσοστό του προτεινόμενου προς ένταξη 
νέου υλικού –κυρίως αυτού που προετοι-
μάστηκε από τον Α. Ορλάνδο– θα κυμαί-
νεται από 25% περίπου στην πρόταση Β' 
μέχρι 60% περίπου στην πρόταση Δ'.

Κατά την παρουσίαση και αξιολόγηση 
των εναλλακτικών προτάσεων ελήφθη-
σαν υπ' όψιν από τους μελετητές αλλά 
και τα μέλη της ΕΣΜΑ, οι ακόλουθες πα-
ράμετροι: 

 • Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή τους 
στην αποτελεσματική προστασία του 
δυτικού τμήματος του μνημείου από τη 
δίοδο των υδάτων και τον παγετό, στη 
στατική του επάρκεια και την αντισει-
σμική του ικανότητα.

 • Οι επιπτώσεις στη διδακτικότητα και 
αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονικής 
του αρχαίου μνημείου.

Προοπτική γραφική απεικόνιση προτάσεων αποκατάστασης της οροφής. Άνω: πλήρης αποκα-
τάσταση της εσχάρας των δοκών (πρόταση Β'). Κάτω: επιπλέον τοποθέτηση όλων των φατνω-
ματικών πλακών (πρόταση Δ'). Σχέδιο: Κ. Σκαρής.
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 • Οι επιπτώσεις στην εικόνα του μνη-
μείου ως ερειπίου και στον βαθμό της 
αυθεντικότητάς του από πλευράς διατή-
ρησης αρχαίου υλικού.

 • Οι επιπτώσεις στη διαχείριση ιστορικά 
καταξιωμένου αναστηλωτικού υλικού. 

 • Η συνέπεια προς τις αρχές και πρα-
κτικές των αναστηλωτικών έργων της 
ΕΣΜΑ στην Ακρόπολη.

Στις 10.7.2014, στη συνεδρίαση της 
ΕΣΜΑ, προκρίθηκε η πρόταση αποκατά-
στασης Β', με δυνατότητα εφαρμογής –σε 
δεύτερο στάδιο– της πρότασης Δ', δηλαδή, 
η πλήρης αποκατάσταση της εσχάρας των 
δοκών με αξιοποίηση των αρχιτεκτονι-
κών μελών Ορλάνδου, λαμβάνοντας υπό-
ψη στην αποκατάσταση των επιμέρους 
αρχιτεκτονικών μελών –αρχαίων και 
νέων– τη δυνατότητα τοποθέτησης των 
φατνωματικών πλακών στο μέλλον. Η συ-
γκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε και από 

το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στη 
συνεδρίαση με αρ. 30/9.9.2014.

Θέματα συμπλήρωσης  

και διαχείρισης του νέου υλικού 

Η πρόταση αποκατάστασης της οροφής 
διέπεται από τη βασική αρχή της ελάχι-
στης συμπλήρωσης των στρώσεων με 
νέα μέλη που θα κατασκευασθούν επί 
των ημερών μας ή της συμπλήρωσης 
των κατά χώραν ή των ευρισκομένων στο 
έδαφος αρχιτεκτονικών μελών με νέο 
μάρμαρο. Έτσι, στους λίθους του επιστυ-
λίου, του διαζώματος, του γείσου και της 
πρώτης στρώσης του αντιθηματικού τοί-
χου δεν προβλέπονται συμπληρώματα 
νέου μαρμάρου, όπως στη χαρακτηριστι-
κή περίπτωση των αποσπασμένων τμη-
μάτων υλικού μπροστά από τους γόμφους 
μεταξύ των λίθων του θράνου και του 
διαζώματος. Όσον αφορά στα μέλη της 
οροφής, η μοναδική περίπτωση χρήσης 

νέου υλικού είναι η συμπλήρωση της 
μεταδοκού Δ.ΜΔ10, όπως και η ολοκλή-
ρωση της σειράς του θράνου σε όλο το 
μήκος της δυτικής πλευράς με την προ-
σθήκη νέων μελών στο νότιο τμήμα της, 
για λόγους μορφολογικής πληρότητας 
και κατ΄ αντιστοιχία της συμπλήρωσης 
στο βόρειο άκρο με τους τέσσερις νέους 
λίθους που τοποθέτησε ο Α. Ορλάνδος. 
Ένα ακόμη νέο αρχιτεκτονικό μέλος που 
προτείνεται να τοποθετηθεί είναι η λιθό-
πλινθος του αντιθηματικού τοίχου στην 
θέση Δ.ΤΑ1.14, προς ολοκλήρωση της 
σειράς των λίθων του πρώτου δόμου και 
ανάδειξης της δοκοθήκης που διαμορφω-
νόταν στο βόρειο άκρο της άνω έδρας του, 
σύμφωνα με το σωζόμενο ίχνος στην 
όμορη προς βορρά λιθόπλινθο.

Ένα ζήτημα που τέθηκε προς έγκριση 
είναι η μεταφορά στο μουσείο ενός λί-
θου του θράνου (Δ.Θ5), προκειμένου να 

Πρόταση πλήρους αποκατάστασης της οροφής. Άνω: εσωτερική όψη δυτικής πλευράς και τομή κατά μήκος της οροφής του δυτικού πτερού. 
Σχέδιο και σύνθεση φωτογραφιών: Κ. Σκαρής. Ερμηνεία αναγλύφου: Δ. Μαυρομάτη. Κάτω: κάτοψη στη στρώση των δοκών της οροφής και των 
οριζόντιων γείσων του περιστυλίου. Σχέδιο: Κ. Σκαρής. 
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διασωθούν τα ίχνη των ζωγραφικών δι-
ακοσμήσεων που εξακολουθούν να δια-
τηρούνται στην πρόσοψή του. Επιπλέον, 
ο συγκεκριμένος λίθος παρουσιάζει σο-
βαρότατα δομικά προβλήματα και μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με έναν από τους 
προετοιμασμένους από τον Α. Ορλάνδο 
νέους λίθους, σε συνέχεια των τεσσάρων 
νέων που είχαν τοποθετηθεί στο βόρειο 
άκρο, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση 
της οπτικής όχλησης που θα προκαλούσε 
η παρεμβολή ενός νέου μέλους μεταξύ 
αρχαίων λίθων. Στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, ένα επιπλέον θεωρητικό θέμα 
είναι η τοποθέτηση ενός μέλους από την 
ίδια ομάδα, σε συνέχεια των υπολοίπων, 
μετά όμως την παρέλευση έξι δεκαετιών. 
Προφανώς, πρέπει να χαραχθεί επί του 
μέλους η χρονολογία τοποθέτησης, όπως 
και στα υπόλοιπα ετοιμασμένα από τον Α. 
Ορλάνδο αρχιτεκτονικά μέλη που θα το-
ποθετηθούν επί του μνημείου με μεγάλη 
χρονική καθυστέρηση από τον χρόνο κα-
τασκευής τους.

Καμία πρόσθετη εργασία βελτίωσης της 
υπάρχουσας λάξευσης ή ολοκλήρωσης 
του διακόσμου δεν προβλέπεται στα προ-
ετοιμασμένα από τον Α. Ορλάνδο αρχιτε-
κτονικά μέλη, όπως η περαιτέρω λάξευση 
των αστραγάλων στις περισσότερες φατ-
νωματικές πλάκες, όπου αποδίδονται με 
προεξέχον «κορδόνι». Εκτός από το γεγο-
νός ότι η ζαχαροποιημένη επιφάνεια του 
κακής ποιότητας μαρμάρου με δυσκολία 
μπορεί πλέον να λαξευτεί, τα μέλη είναι 
σκόπιμο να διατηρήσουν τη μορφή που 
έλαβαν κατά την κατασκευή τους, τη δε-
καετία του 1950-60, ώστε να αποτελούν 
εξ ολοκλήρου έργο εκείνης της συγκεκρι-
μένης γενιάς μαρμαροτεχνιτών. 

Δομικά ζητήματα

Η επαναφορά στο μνημείο όλων των αρ-
χαίων δοκών και μεταδοκών της οροφής 
του δυτικού πτερού που θα αποκαταστα-
θούν δομικά στο έδαφος, δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί αν αυτές δεν ενταχθούν 
στην πλήρως αποκατεστημένη εσχάρα, 

της οποίας όμως ο αρχικός σχεδιασμός 
δεν προέβλεπε σύνδεση των δοκών με 
τους θράνους της δυτικής πλευράς και 
του Οπισθονάου, παρά μόνο ελεύθερη 
ολίσθησή τους επ' αυτών. 

Τα σοβαρότερα δομικά προβλήματα για 
την αποκατάσταση της εσχάρας είναι 
οι βλάβες που παρουσιάζουν οι αρχαίες 
ελεύθερες δοκοί Δ.ΕΔ3 και Δ.ΕΔ7 και τα 
προβλήματα προσαρμογής των αρχαίων 
θραυσμάτων στις προετοιμασμένες από 
τον Α. Ορλάνδο δοκούς Δ.ΕΔ1 και Δ.ΕΔ4. 
Η εξασφάλιση των ιδίων των δοκών από 
περαιτέρω καταπονήσεις και διανοίξεις, 
προϋποθέτει την ενίσχυσή τους με οπλι-
σμούς εντός της μάζας τους και την κατά 
περίπτωση τοπική ανάρτησή τους από 
ειδικής διατομής ανοξείδωτες μεταλλι-
κές δοκούς επί της άνω έδρας τους, όπως 
στην αρχαία δοκό Δ.ΕΔ3, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια πολλαπλά ρηγματωμέ-
νη περιοχή, καθώς και στην προετοιμα-
σμένη από τον Α. Ορλάνδο δοκό για την 
θέση Δ.ΕΔ1, προς εξασφάλιση του ενός 
αποδοσμένου αρχαίου θραύσματος που 
θα ενσωματωθεί στον όγκο της. Η αρχαία 
δοκός Δ.ΕΔ7, που προτείνεται να επανε-
νταχθεί στο μνημείο, κρίνεται ικανή να 
φέρει το ίδιο βάρος, χωρίς ειδικές δομι-
κές ενισχύσεις, παρά τα προβλήματα που 
παρουσιάζει, όπως διαπιστώθηκε κατά 
την απόσπαση των συγκολλημένων από 
τον Ν. Μπαλάνο τμημάτων της.

Η τοποθέτηση των φατνωματικών πλα-
κών στο μέλλον είναι δυνατό να πραγ-
ματοποιηθεί με την προϋπόθεση της 
εγκατάστασης πρόσθετων ανοξείδωτων 
μεταλλικών δοκών πάνω από τις δο-
κούς Δ.ΕΔ1, Δ.ΕΔ3 και Δ.ΕΔ7, ώστε να 
εξασφαλισθεί η μεταφορά των φορτίων 
στις θέσεις στήριξης. Ωστόσο, θεωρητικό 
θέμα αποτελεί η ακύρωση της στατικής 
λειτουργίας της εσχάρας των δοκών, ως 
ικανού φορέα των φατνωματικών πλα-
κών και η ανάγκη υποβοήθησής της 
από ένα πρόσθετο σύστημα μεταλλικών 
δοκών που εντάσσεται στα αρχαία οικο-
δομικά κενά. Ως πλεονέκτημα των προ-
τεινόμενων ανεξάρτητων συστημάτων 

Αναλελυμένο αξονομετρικό σκίτσο της δομικής αποκατάστασης της δοκού Δ.ΕΔ3.  
Σχέδιο: Ζ. Κοντέας.
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ανάρτησης των ελεύθερων δοκών και 
έδρασης των φατνωματικών πλακών, 
αναφέρεται η δυνατότητα εφαρμογής 
τους σταδιακά, ανάλογα με τις εκάστοτε 
αποφάσεις που είναι πιθανό να υπάρ-
ξουν στο μέλλον για τοποθέτηση του 
συνόλου ή ορισμένων μόνο εκ των φατ-
νωματικών πλακών.

Σύμφωνα με τον στατικό έλεγχο, η επα-
νατοποθέτηση των δοκών, επιβάλλει 
τη σύνδεση του θράνου με το διάζωμα 
με εισαγωγή ράβδων τιτανίου για την 
επίτευξη μονολιθικότητας, ως τη μόνη 
αποδεκτή λύση, έναντι της αρχαίας 
γόμφωσης με ιδιαίτερα μεγάλα συνδε-
τήρια που αναμενόταν να αστοχήσουν. 
Η επέμβαση αυτή έρχεται σε αντίθεση 
με την αρχή του σεβασμού της στατικής 
αυτονομίας του κάθε αρχιτεκτονικού 
μέλους, εφόσον ουσιαστικά θα ενοποι-
ήσει δύο στρώσεις (θράνο και διάζωμα). 
Επιλύει όμως μια αποδεδειγμένη αδυ-
ναμία της αρχικής δομής, που προέκυ-
ψε από την αλλαγή του αρχικού σχεδίου 
του Παρθενώνα κατά την κατασκευή, με 
στόχο την ένταξη της ιωνικής ζωφόρου, 
επαναφέροντάς την στην αρχική σύλ-
ληψη του θράνου ενσωματωμένου στο 
διάζωμα. Επιπλέον είναι αναστρέψιμη, 
καθώς θα είναι δυνατή η ενδεχόμενη 

αφαίρεση των οπλισμών (με διάτρηση) 
χωρίς αστοχία του μαρμάρου.

Η παθολογία των κιόνων του Οπισθονά-
ου επιβάλλει την εκ μέρους μας μικρό-
τερη δυνατή καταπόνησή τους από ορι-
ζόντια φορτία. Για τον λόγο αυτό, όπως 
έχουν επισημάνει και προηγούμενοι 
μελετητές (Κ. Ζάμπας, Μ. Κορρές), κρί-
νεται απαραίτητο να παρεμβληθεί με-
ταλλική πλάκα στην έδραση των ελευ-
θέρων δοκών επί του θράνου της δυτι-
κής πλευράς και του Οπισθονάου, ώστε 
με τη μείωση του συντελεστή τριβής που 
θα επιφέρει το μεταλλικό παρέμβλημα, 
να μειωθούν σημαντικά τα οριζόντια 
φορτία στην περίπτωση ολίσθησης των 
ελευθέρων δοκών κατά τη διάρκεια ενός 
σεισμού. Στη δυτική πλευρά, ο μικρός 
συντελεστής ολίσθησης θα μειώσει τον 
ενισχυμένο οπλισμό σύνδεσης μεταξύ 
θράνου και διαζώματος.

Τα ειδικά δομικά ζητήματα που διερευνώ-
νται από τη στατική μελέτη ή είναι πιθανό 
να προκύψουν κατά την εφαρμογή του έρ-
γου (π.χ. επάρκεια κιόνων πρόστασης ή 
περίστασης, βλάβες στα κιονόκρανα κ.ά.) 
είναι δυνατό να αναβάλουν την τοποθέ-
τηση ορισμένων αρχιτεκτονικών μελών 
της οροφής μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη 

τεχνικά λύση, όπως στην περίπτωση του 
δεύτερου από βόρεια κιονοκράνου της 
δυτικής πλευράς, το οποίο σύμφωνα με 
τα ως τώρα δεδομένα δεν μπορεί να πα-
ραλάβει με ασφάλεια τα φορτία της δοκού 
Δ.ΕΔ1, πολύ δε περισσότερο τα επιπλέον 
φορτία των αντιστοίχων φατνωματικών 
πλακών. 

Κοσμάς Σκαρής 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη
Ζαννής Κοντέας 
Πολιτικός Μηχανικός 
Αντιγόνη Βρούβα 
Πολιτικός Μηχανικός

Έργο Αποκατάστασης Παρθενώνα

*Η παρουσίαση των εναλλακτικών προτάσε-

ων αποκατάστασης της οροφής του δυτικού 

πτερού έγινε, για πρώτη φορά, κατά τη δι-

άρκεια της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την 

Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, 

σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με τίτλο 

«Αποκατάσταση της φατνωματικής οροφής 

στο δυτικό πτερό του Παρθενώνα», που εκ-

πόνησαν οι Κ. Σκαρής και Ζ. Κοντέας. 

Συνεπτυγμένη κατά μήκος τομή της οροφής με ένδειξη των δομικών ενισχύσεων των προβληματικών ελεύθερων δοκών.  
Σχέδιο: Κ. Σκαρής. Στατική μελέτη: Ζ. Κοντέας

1  Αρχαία δοκός
2 Φατνωματική πλάκα διαμορφωμένη από τον Α. 

Ορλάνδο
3 Φατνωματική πλάκα αφού διαμορφωθεί στο θεω-

ρητικό της πάχος
4 Δοκός προετοιμασμένη από τον Α. Ορλάνδο στην 

οποία θα ενσωματωθεί αρχαίο θραύσμα

5 Αρχαία δοκός που διατηρήθηκε κατά χώραν και 
χρήζει δομικής ενίσχυσης 

6 Δοκός προετοιμασμένη από τον Α. Ορλάνδο στην 
οποία θα ενσωματωθούν δύο αποδοσμένα αρχαία 
θραύσματα

7  Ανάρτηση αρχαίων θραυσμάτων από δομικά στοι-
χεία ανοξείδωτου χάλυβα

8  Τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών πάνω σε 
ανοξείδωτες δοκούς για τη μεταφορά των φορτίων 
στις θέσεις στήριξης της δοκού

9  Ενδεικτικό όριο μεταλλικού στέγαστρου για την 
απορροή των ομβρίων της οροφής

Δ.ΕΔ.7 Δ.ΕΔ.4 Δ.ΕΔ.3 Δ.ΕΔ.1
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Η πρόταση επέμβασης στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου  
και αποκατάστασης της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2011, κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών συντήρησης των κα-
τώτερων σπονδύλων (3ος, 4ος και 5ος) του 
πρώτου από βορρά κίονα της κιονοστοι-
χίας της δυτικής πρόσοψης των Προπυ-
λαίων, διαπιστώθηκε ο κίνδυνος πτώσης 
θραύσματος από την ανατολική πλευρά 
του άβακα του κιονοκράνου του. Αποφα-
σίσθηκε η συναρμολόγηση κατάλληλου 
ικριώματος επίσκεψης της περιοχής 
προκειμένου, αφενός να γίνει η απομά-
κρυνση του θραύσματος, αφετέρου να 
διερευνηθούν από κοντά τα προβλήματα 
στη θέση αυτή του μνημείου. Μετά την 
αποκόλληση του θραύσματος, αποκαλύ-
φθηκε το ανατολικό τμήμα συνδετήριου 
στοιχείου των ετών της κατασκευής των 
Προπυλαίων, το οποίο ήταν ιδιαιτέρως 
οξειδωμένο. Επίσης, φάνηκε με σαφή-
νεια το διαμπερές ρήγμα στην ανατολική 
πλευρά του κιονοκράνου, όπως και τα 
ρήγματα κοντά στα δυτικά άκρα των δύο 
εκ των τριών λίθων –δηλαδή του εξω-
τερικού λίθου και του αντιθήματος– του 
υπερκείμενου επιστυλίου. Στη νότια όψη 
του επικράνου της παραστάδας παρατη-
ρήθηκε επίσης ρήγμα το οποίο διατρέχει 
καθ' ύψος το μέλος. Στο κιονόκρανο του 
βορειοδυτικού κίονα, διαπιστώθηκε ότι 
το αρχαίο συνδετήριο μορφής διπλού Τ 
που αποκαλύφθηκε ήταν το ένα από τα 

τρία συνδετήρια τα οποία είχαν τοποθετη-
θεί κατά την ανέγερση των Προπυλαίων 
στην άνω έδρα του άβακα προκειμένου το 
αρχιτεκτονικό μέλος να ενισχυθεί στατι-
κά. Ο μαρμάρινος όγκος του κιονοκράνου 
από τη στιγμή της εξόρυξής του παρουσί-
αζε επικίνδυνο κομμό, δηλαδή εσωτερι-
κές ατέλειες ή διακοπές στη συνέχεια του 
κρυσταλλικού του ιστού. Η τοποθέτηση 
των τριών αυτών συνδέσμων –από τους 
οποίους ο βόρειος και ο ενδιάμεσος βρί-
σκονται μέχρι και σήμερα στη θέση τους– 
με κατεύθυνση ανατολή-δύση είχε ως 
αποτέλεσμα ο εν λόγω μαρμάρινος όγκος 
να συμπεριφερθεί πολύ καλά και να αντέ-
ξει στις καταπονήσεις. Τα προβλήματα 
στο κιονόκρανο πιστεύεται ότι άρχισαν 
να εμφανίζονται, κυρίως όταν έπαψε η 
λειτουργία των τριών αυτών συνδετήρι-
ων στοιχείων. Αυτό συνέβη έπειτα από 
τις καταστροφές που υπέστη το εν λόγω 
αρχιτεκτονικό μέλος κατά τη διάρκεια 
των περιπετειών των Προπυλαίων, όπως 
οι κανονιοβολισμοί –τα ίχνη των οποίων 
υπάρχουν όχι μόνο στο κιονόκρανο αλλά 
και στον κορμό του κίονα– η μεγάλη 
έκρηξη που κατέστρεψε στα μέσα του 17ου 
αιώνα μεγάλο μέρος του μνημείου, αλλά 
και οι διάφορες σεισμικές καταπονήσεις. 
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ο νότιος 
από τους ενισχυτικούς συνδέσμους του 

κιονοκράνου να έχει απολεσθεί, ενώ ο 
βόρειος μετά την έκθεσή του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες να έχει σε μεγάλο ποσοστό 
διαβρωθεί. Ο συνδυασμός των ως άνω 
αιτιών είχε ως αποτέλεσμα την εκδή-
λωση του εν λόγω ρήγματος κατά μήκος 
του υφιστάμενου κομμού. Επισημαίνεται 
ότι τόσο οι ανώτεροι σπόνδυλοι του κίο-
να, από τον πέμπτο και άνω, όσο και το 
κιονόκρανο παρουσιάζουν μετατοπίσεις. 
Μετατοπισμένοι από τις αρχικές τους 
θέσεις εξαιτίας των ως άνω αιτιών είναι 
και οι περισσότεροι από τους λίθους του 
υπερκείμενου θριγκού, λίθοι επιστυλίου 
και ζωφόρου οι οποίοι εμφανίζονται με 
τους αρμούς ώσεως ανοιγμένους και τις 
περισσότερες φορές ασύνδετοι μεταξύ 
τους, εξαιτίας της απώλειας των μεταξύ 
τους συνδετήριων στοιχείων. 

Μετά την αυτοψία διαπιστώθηκε ο σο-
βαρός κίνδυνος στο άμεσο μέλλον απο-
κόλλησης και μεγαλύτερου θραύσματος 
στο ανατολικό τμήμα του κιονοκράνου, 
όπως επίσης και επέκτασης της οξείδω-
σης στο εν λόγω συνδετήριο στοιχείο. 
Αυτό το γεγονός θα είχε συγχρόνως 
δυσμενείς συνέπειες στην έδραση των 
λίθων του επιστυλίου. Ως εκ τούτου κρί-
θηκε αναγκαία η εκπόνηση μελέτης με 
στόχο την αντιμετώπιση των ως άνω 
προβλημάτων.

Στην περιοχή αυτή του μνημείου δεν 
έχουν γίνει στο παρελθόν επεμβάσεις. 
Οι σφραγίσεις με τσιμεντοκονίαμα των 
διανοιγμένων αρμών καθώς και των κε-
νών μεταξύ των μελών του θριγκού θα 
πρέπει μάλλον να αποδοθούν στην πε-
ρίοδο των επεμβάσεων του Α. Ορλάνδου 
στα Προπύλαια, εξαιτίας της ομοιότητάς 
τους με τις σφραγίσεις στη νότια πτέρυγα 
καθώς και στη νοτιοδυτική γωνία του κε-
ντρικού κτηρίου. Τα δομικά προβλήματα 
στα μέλη του θριγκού της βορειοδυτικής 
γωνίας είχαν ήδη εντοπισθεί το 1984 
από τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα και στη 
συνέχεια είχαν επισημανθεί στον πρώ-
το τόμο της μελέτης των Προπυλαίων 
(1994). Για την αποφυγή πτώσης θραυ-Η δυτική πρόσοψη των Προπυλαίων. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2012
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σμάτων από τη δυτι-
κότερη τρίγλυφο της 
βόρειας πλευράς είχε 
τοποθετηθεί ξύλινος 
νάρθηκας, ο οποίος 
απομακρύνθηκε κατά 
τη διάρκεια του έργου 
αποκατάστασης των 
οροφών του κεντρι-
κού κτηρίου (2002-
2009). Το φθινόπω-
ρο του 2011, αμέσως 
μετά τη διάγνωση 
των προβλημάτων, η 
περιοχή υποστυλώ-
θηκε μέχρι την έναρ-
ξη της επέμβασης.

Η μελέτη εκπονήθη-
κε από τον γράφοντα 
σε συνεργασία με την 
πολιτικό μηχανικό 
Μ. Ιωαννίδου. Κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησής της εξετάστηκε το ενδεχό-
μενο η στερέωση του κιονοκράνου και 
η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
διάβρωσης του βόρειου ενισχυτικού 
συνδέσμου να γίνουν κατά χώραν, δια-
τηρώντας τις υπάρχουσες παραμορφώ-
σεις και, επομένως, το αδιατάρακτο της 
περιοχής αυτής του μνημείου. Ωστόσο, 
η όχι και τόσο καλή κατάσταση διατή-
ρησης των υπερκείμενων μελών του 
θριγκού και του κιονοκράνου περιόριζε 
στο ελάχιστο τις δυνατότητες εφαρμογής 
της ως άνω λύσης. 

Η πρόταση που κατατέθηκε στην Επιτρο-
πή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπό-
λεως (ΕΣΜΑ) και εγκρίθηκε από το Κε-
ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) 
το φθινόπωρο του 2012 έχει ως στόχο 
την επίλυση των δομικών προβλημά-
των όχι μόνο του κιονοκράνου, αλλά και 
των υπερκείμενων λίθων του επιστυλίου 
και της ζωφόρου. Ωστόσο, κρίθηκε σκό-
πιμο στη μελέτη να προταθεί η ένταξη 
στον δομικό ιστό των Προπυλαίων αρ-
χιτεκτονικών μελών από τις ομάδες των 
διάσπαρτων μελών των μνημείων της 
Ακρόπολης που συνδέονται με την περι-

οχή της επέμβασης, ούτως ώστε να επι-
τευχθεί η καλύτερη διατήρηση του υλι-
κού αυτού στο μέλλον. Η πρόταση για την 
αποκατάσταση της βορειοδυτικής γωνίας 
του κεντρικού κτηρίου περιλαμβάνει 
επομένως δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος 
αφορά στην αντιμετώπιση των δομικών 
προβλημάτων των αρχιτεκτονικών με-
λών της βορειοδυτικής γωνίας, ενώ το 
δεύτερο στην αποκατάσταση της εξάστυ-
λης δωρικής κιονοστοιχίας της δυτικής 
πρόσοψης των Προπυλαίων με τη χρήση 
του σωζόμενου αυθεντικού υλικού. Ανα-
φορικά με το πρώτο σκέλος, επιλέχθηκε 
η λύση της αποσυναρμολόγησης του κι-
ονοκράνου και των υπερκείμενών του 
μελών, προκειμένου να απομακρυνθεί ο 
οξειδωμένος ενισχυτικός σύνδεσμος και 
εν συνεχεία να γίνει δομική αποκατάστα-
ση του αρχιτεκτονικού μέλους στο έδα-
φος. Παράλληλα, θα γίνουν στο έδαφος 
οι απαραίτητες εργασίες για τη δομική 
αποκατάσταση των δύο λίθων του επι-
στυλίου. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέ-
πεται να αποσυναρμολογηθούν συνολι-
κά έντεκα αρχιτεκτονικά μέλη. Τα μέλη 
θα επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις 
και θα συνδεθούν μεταξύ τους με νέα συν-
δετήρια στοιχεία από τιτάνιο. Στο πρώτο 

σκέλος της μελέτης 
προτάθηκε επίσης η 
επανένταξη στο μνη-
μείο τριών διάσπαρ-
των λιθοπλίνθων του 
δυτικού άκρου του 
βόρειου τοίχου. Πρό-
κειται για δύο λίθους 
του δόμου 20 και για 
έναν του δόμου 19. 
Στην πρώτη από δυτι-
κά θέση του δόμου 19 
τοποθετείται ένας λί-
θος με μήκος μικρό-
τερο του μήκους της 
τυπικής λιθοπλίνθου 
των Προπυλαίων. Ο 
λίθος αυτός, όπως και 
εκείνος που τοποθε-
τείται στην τρίτη από 

δυτικά θέση, δεν είναι 
διαθέσιμοι και θα κα-

τασκευασθούν από νέο μάρμαρο διότι εί-
ναι απαραίτητοι για την έδραση των δύο 
αρχαίων λίθων του υπερκείμενου δόμου. 
Η ταύτιση αυτών των λίθων έγινε βάσει 
του συσχετισμού των θέσεων των κα-
τακόρυφων και οριζόντιων συνδέσεών 
τους. Για έναν από τους τρεις λίθους του 
βόρειου τοίχου η θέση είναι εξακριβωμέ-
νη. Πιστεύεται ότι η επανένταξη αυτών 
των λίθων θα συμβάλει στην αύξηση της 
συνοχής μεταξύ των μελών της βορειο-
δυτικής γωνίας. Στη βορειοδυτική γωνία 
του κεντρικού κτηρίου θα αναστηλωθούν 
επομένως συνολικά 16 αρχιτεκτονικά 
μέλη: δύο από αυτά θα κατασκευαστούν 
εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο, ενώ για 
την αποκατάσταση ενός από αυτά απαι-
τείται νέο συμπλήρωμα.

Η κιονοστοιχία της εξάστυλης δυτικής 
πρόσοψης των Προπυλαίων δεν διατη-
ρείται πλήρης. Οι δύο ακραίοι κίονες –ο 
βορειοδυτικός για τον οποίο ήδη μιλήσα-
με και ο νοτιοδυτικός, του οποίου οι ανώ-
τεροι σπόνδυλοι με το κιονόκρανο απο-
καταστάθηκαν την δεκαετία του '50 από 
τον Α. Ορλάνδο– διατηρούνται σε όλο το 
ύψος τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις κίονες 
σώζονται, τους τελευταίους δύο αιώνες, 

Πρόταση αποκατάστασης της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων.  
Mελέτη-σχεδίαση Κ. Καρανάσος 2012, σε σχεδιαστικό υπόβαθρο Τ. Τανούλα
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τείται ο δεύτερος σπόνδυλος της ένατης 
σειράς. Απαραίτητη κρίθηκε για την 
ασφαλέστερη έδραση του σπονδύλου 
αυτού η συμπλήρωση με νέο μάρμαρο 
του υποκείμενου όγδοου. Τέλος, απα-
ραίτητη θεωρήθηκε η ανακατασκευή με 
νέο μάρμαρο του όγδοου σπονδύλου που 
δεν είναι διαθέσιμος για την έδραση του 
ταυτισμένου ως ένατου στον τρίτο από 
βορρά κίονα. Αναφορικά με τον προσα-

νατολισμό των προς αναστήλωση σπον-
δύλων λήφθηκαν υπ' όψιν στοιχεία 
όπως οι επιφάνειες θραύσης, τα ίχνη 
από την πρόσκρουση βλήματος, η φθο-
ρά της επιφάνειας, όπως και τα μετα-
γενέστερα λαξεύματα. Επομένως, στην 
κιονοστοιχία της δυτικής πρόσοψης των 
Προπυλαίων θα αποκατασταθούν συνο-
λικά πέντε σπόνδυλοι, ο ένας εκ των 
οποίων θα είναι από νέο μάρμαρο.

Άποψη της ΒΑ γωνίας του κιονοκράνου. Δι-
ακρίνονται το ρήγμα της ανατολικής πλευ-
ράς και το διαβρωμένο αρχαίο συνδετήριο. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2012

Άποψη από Β του λίθου του επιστυλίου της 
ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου. Διακρίνε-
ται το ρήγμα σε όλο το πλάτος της έδρας του. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2012

μέχρι και το ύψος του έβδομου σπονδύ-
λου. Η έρευνα μεταξύ των διάσπαρτων 
αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαί-
ων έδειξε ότι από τα τέσσερα δωρικά κι-
ονόκρανα και τους δώδεκα ελλείποντες 
σπονδύλους, το υλικό που σώζεται σε 
καλή κατάσταση και θα μπορούσε να επι-
στρέψει στην αρχική του θέση δεν είναι 
μεγάλο. Σε καλή κατάσταση σώζονται 
τέσσερις δωρικοί σπόνδυλοι, τρεις από 
τους οποίους κατάκεινται στο εσωτερικό 
της δυτικής αίθουσας, μεταξύ άλλων αρ-
χιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων. 
Κατά την εκπόνηση της μελέτης για την 
αποκατάσταση της βορειοδυτικής γωνί-
ας, διερευνήθηκε συγχρόνως η δυνατό-
τητα αναστήλωσης του σωζόμενου αυθε-
ντικού υλικού στις αρχικές του θέσεις. 

Μελετήθηκαν οι τέσσερις σπόνδυλοι ως 
προς τις διαμέτρους των άνω και κάτω 
εδρών τους και ως προς τα ίχνη των 
φυσικών φθορών του μαρμάρου αλλά 
και των καταστροφών και των μεταγε-
νέστερων λαξευμάτων στην επιφάνεια 
των αρχιτεκτονικών μελών. Παράλλη-
λα, εξετάστηκε η κατάσταση διατήρησης 
των τεσσάρων κιόνων της πρόσοψης 
που δεν διατηρούνται ακέραιοι και εν 
συνεχεία διερευνήθηκαν τα ύψη τους 
και οι τιμές των διαμέτρων των άνω 
εδρών των έβδομων κατά χώραν σπον-
δύλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής έδειξαν ότι οι σπόνδυλοι μπορούν 
εύκολα να αναστηλωθούν στις αρχικές 
τους θέσεις. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι 
δεν ανήκουν και στους τέσσερις κίονες, 
δεδομένου ότι δύο σπόνδυλοι είναι της 
όγδοης σειράς και δύο της ένατης. Ο 
σπόνδυλος της ένατης σειράς που φέρει 
ένα μεταγενέστερο λάξευμα στην επιφά-
νειά του και μεταφέρθηκε στην Ακρόπο-
λη από τα υπόγεια του Εθνικού Αρχαι-
ολογικού Μουσείου (Δ 438), σχετίζεται 
με τις ιωνικές κιονοστοιχίες της δυτικής 
αίθουσας και σύμφωνα με την τιμή της 
διαμέτρου του τοποθετείται στον τρίτο 
από βορρά κίονα. Οι δύο σπόνδυλοι της 
όγδοης σειράς τοποθετούνται στους δύο 
κίονες νοτίως της κεντρικής διάβασης 
και στον νοτιότερο από αυτούς τοποθε-

Άποψη από τα δυτικά του κιονοκράνου του ΒΔ κίονα. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2012
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αφενός στην καλύτερη διατήρηση του 
αυθεντικού υλικού, αφετέρου στην κα-
λύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής 
του κεντρικού κτηρίου. Μετά το πέρας 
της επέμβασης η δυτική πρόσοψη των 
Προπυλαίων θα διατηρήσει τον ερειπιώ-
δη χαρακτήρα της, παράλληλα όμως θα 
εμπλουτισθεί με νέα ιστορικά τεκμήρια 
με τη μορφή που αυτά είναι αποτυπωμέ-
να στο αυθεντικό υλικό που θα επιστρέ-
ψει στις αρχικές του θέσεις.

Κωνσταντίνος Καρανάσος 
Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Έργο Αποκατάστασης Προπυλαίων

αναστήλωση τέλος των λίθων στο δυτι-
κό άκρο του βόρειου τοίχου θα συμβάλει 
στην αποκατάσταση της αρχαίας δομής 
και στη βελτίωση της συμπεριφοράς στα 
σεισμικά φορτία. Η όψη του μνημείου 
στη βορειοδυτική γωνία δεν πρόκειται 
να αλλάξει, δεδομένου ότι θα διατηρηθεί 
η μεγάλη επιφάνεια θραύσης στη δυτική 
πλευρά του κιονοκράνου, ως τεκμήριο 
των οικοδομικών περιπετειών που υπέ-
στη κατά τη μακραίωνη ιστορία του. 

Η αναστήλωση των πέντε σπονδύλων 
στη δυτική πλευρά των Προπυλαίων μο-
λονότι θα μεταβάλει μερικώς την εδώ και 
δύο αιώνες παγιωμένη στη συνείδησή 
μας εικόνα του μνημείου θα συμβάλει, 

Για την αναστήλωση των δεκαέξι αρχιτε-
κτονικών μελών της επέμβασης στη βο-
ρειοδυτική γωνία μελετήθηκε ικρίωμα 
με σύστημα γερανογέφυρας από τον πο-
λιτικό μηχανικό Β. Παπαβασιλείου και 
οι εργασίες εγκατάστασής του ολοκληρώ-
θηκαν το φθινόπωρο του 2014. Για την 
αποκατάσταση της δυτικής πρόσοψης 
των Προπυλαίων με την ανατοποθέτη-
ση των πέντε σπονδύλων, επιλέχθηκε η 
λύση της χρήσης ανυψωτικού συστήμα-
τος επί μονής σταθερής τροχιάς, ούτως 
ώστε να υπάρξει η μικρότερη κατά το 
δυνατόν αισθητική όχληση. Οι εργασίες 
στη βορειοδυτική γωνία και στη δυτική 
πρόσοψη των Προπυλαίων ξεκίνησαν με 
την αποσυναρμολόγηση και των έντεκα 
αρχιτεκτονικών μελών και την αποκα-
τάσταση και συντήρηση της επιφάνειας 
των σπονδύλων και λίθων που είναι στο 
έδαφος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
της εγκεκριμένης μελέτης προβλέπεται 
να διαρκέσουν δεκατέσσερις μήνες.

Η ανάγκη επέμβασης στη βορειοδυτική 
γωνία του κεντρικού κτηρίου των Προ-
πυλαίων επέβαλε τη σύνταξη μελέτης. 
Η αποκάλυψη ολόκληρης της άνω έδρας 
του κιονοκράνου μετά τις αποσυναρμο-
λογήσεις των υπερκείμενων λίθων, επι-
βεβαίωσε το πόσο καταπονημένος είναι 
ο μαρμάρινος όγκος του εν λόγω αρχιτε-
κτονικού μέλους από την αρχαιότητα ως 
σήμερα. Καθίσταται επομένως σαφές ότι 
η επέμβαση αυτή έχει καθαρά σωστικό 
χαρακτήρα και επιβάλλεται για δομι-
κούς λόγους. Αν και με την προτεινόμενη 
επέμβαση θα αρθούν οι υπάρχουσες πα-
ραμορφώσεις, πιστεύεται ότι τα οφέλη 
για το μνημείο μετά την εξασφάλιση της 
στατικής του επάρκειας θα είναι σημα-
ντικά. Η αποσυναρμολόγηση των έντε-
κα αρχιτεκτονικών μελών θα επιτρέψει 
την ασφαλή στερέωση του κιονοκράνου 
μετά την απομάκρυνση του οξειδωμένου 
συνδετηρίου στοιχείου, όπως επίσης και 
τη δομική αποκατάσταση όλων των με-
λών στο έδαφος. Στη συνέχεια, όταν τα 
μέλη θα επιστρέψουν στις αρχικές τους 
θέσεις, θα κλείσουν οι χαίνοντες αρμοί 
και θα αποκατασταθεί η έδρασή τους. Η 

Άποψη από τα ΒΑ των μελών του θριγκού που σώζονται στη ΒΔ γωνία του κεντρικού κτηρίου. 
Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2014

Σπόνδυλος της ένατης σειράς που φέρει με-
ταγενέστερο λάξευμα στην επιφάνειά του. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2014

Ο σπόνδυλος της όγδοης σειράς μετά την 
αποκατάστασή του με νέο συμπλήρωμα. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2015
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Η καθαίρεση του μεσαιωνικού πύργου των Προπυλαίων:  
Επαναπροσεγγίζοντας μια παλαιά διαμάχη

Η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης 
στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων επα-
νέφερε στην επικαιρότητα τη συζήτηση για 
τον μεσαιωνικό πύργο των Προπυλαίων. 
Η σύγχρονη επέμβαση επέβαλε την απομά-
κρυνση των καταλοίπων του πύργου –που 
ακόμη διατηρούνταν στη νοτιοανατολική 
γωνία και το δυτικό άκρο του νότιου τοίχου 
της πτέρυγας– απαλείφοντας τα τελευταία 
ίχνη ενός μνημείου, το οποίο, αφού επί 
αιώνες δέσποσε στο αρχαιολογικό τοπίο 
της Αθήνας και αναδείχθηκε σε τοπόσημο 
της εισόδου στην Ακρόπολη, απαξιώθηκε 
και, τελικώς, κατεδαφίστηκε το 1875, όχι 
χωρίς αντιδράσεις, τόσο από την επιστη-
μονική κοινότητα όσο και από την κοινή 
γνώμη της εποχής. 

Ο μεσαιωνικός πύργος:  

μορφή και λειτουργία

Για τη χρονολόγηση του πύργου έχουν 
διατυπωθεί διάφορες προτάσεις. Έχει 
αποδοθεί στους Βουργουνδούς Δούκες 
των Αθηνών και των Θηβών de la Roche 
(1204-1311) (Gregorovius, Buchon, Lock), 
στους Φλωρεντινούς Δούκες των Αθηνών 
Acciaiuoli (1388-1456) (Burnouf), ακόμη 
και στους Οθωμανούς (Καυταντζόγλου, 
Γεννάδιος). Αν και για τη χρονολόγησή 
του δεν υπάρχουν ασφαλή αρχαιολογικά ή 
ιστορικά τεκμήρια, η πιο πρόσφατη έρευ-
να τον θεωρεί έργο των Accaiuoli, άποψη η 
οποία υποστηρίχθηκε από τον αρχιτέκτο-
να Τ. Τανούλα (Τα Προπύλαια της Αθηναϊ-
κής Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα).

Ο ίδιος μελετητής συνδυάζοντας αρχιτε-
κτονικές ενδείξεις με μαρτυρίες περιηγη-
τών ανασυνθέτει τη μορφή του πύργου ως 
ορθογωνίου κτίσματος διαστάσεων 7,80μ. 
(Β-Ν) x 8,77μ. (Α-Δ) και ύψους 26μ., το 
οποίο επιστεφόταν με επάλξεις. Η νότια 
πτέρυγα των Προπυλαίων ενσωματώθηκε 
στη μεσαιωνική κατασκευή, με τους μαρ-
μάρινους δόμους της ανατολικής και νότιας 
πλευράς να παραμένουν εξωτερικά ορατοί. 
Ο δυτικός κίονας και ο ελεύθερος πεσσός 
της βόρειας κιονοστοιχίας, καθώς και ο 
πεσσός της δυτικής πλευράς κατεδαφίστη-
καν μαζί με τα υπερκείμενα μέλη, λόγω 
των αναγκών του νέου σχεδιασμού. Φαί-

νεται ότι τα αρχαία μέλη αμέσως μετά την 
αποξήλωσή τους ενσωματώνονταν στην 
τοιχοποιία του μεσαιωνικού κτίσματος, η 
οποία αποτελούνταν κυρίως από υλικό σε 
δεύτερη χρήση (μάρμαρο και πωρόλιθο) 
και κονίαμα, καθώς και οπτές πλίνθους 
ανά διαστήματα. Ο πύργος, η είσοδος του 
οποίου ήταν στα δυτικά απέναντι από τον 
ναό της Αθηνάς Νίκης, δεν επικοινωνούσε 
με το ανάκτορο των μεσαιωνικών χρόνων 
στα Προπύλαια. Μορφολογικά, το οικοδό-
μημα έφερε αρκετές ομοιότητες τόσο με τον 
πύργο της Βραυρώνας στην Αττική, όπως 
έχει επισημάνει ο μεσαιωνολόγος P. Lock 
(Τhe Frankish Tower on the Acropolis, Ath-
ens: The photographs of William J. Still-
man), όσο και με τους μεσαιωνικούς πύρ-
γους της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας.

Ο πύργος ενίσχυσε την οχύρωση της 
Ακρόπολης παρέχοντας τη δυνατότητα 
επιτήρησης των τειχών και κατόπτευσης 
της ευρύτερης περιοχής. Κατά την ύστερη 
Οθωμανική περίοδο ο πύργος χρησιμο-
ποιήθηκε ως φυλακή, και μάλιστα κατά 
την Ελληνική Επανάσταση εκεί κρατή-
θηκε ο αγωνιστής Οδυσσέας Ανδρούτσος.

Από τον ρομαντισμό στην «εκκαθάριση»

Η αποστρατικοποίηση της Ακρόπολης 

και η ανακήρυξή της σε μνημείο το 1835, 
λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του ελλη-
νικού κράτους και με πρωτοβουλία του 
συμβούλου της Αντιβασιλείας Leo von 
Klenze, είναι ενδεικτική μια νέας αντί-
ληψης ως προς τις αρχαιότητες κατά την 
περίοδο του Όθωνος. Σύμφωνα με τη Φ. 
Μαλλούχου-Tufano (Η αναστήλωση των 
αρχαίων μνημείων στη νεώτερη Ελλάδα) 
κοινός παρονομαστής των επεμβάσεων 
της οθωνικής περιόδου είναι η προσπά-
θεια σύνδεσης της νεώτερης Ελλάδας με 
το αρχαίο ελληνικό παρελθόν της, μέσω 
της προστασίας, αναστήλωσης και ανά-
δειξης των μνημείων της. Εξέχουσα ση-
μασία μεταξύ των μνημείων που τίθενται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατα-
λαμβάνει η Ακρόπολη των Αθηνών, το 
εμβληματικό μνημείο του νεοσύστατου 
κράτους. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επιχεί-
ρηση συστηματικής κατεδάφισης των 
μεταγενέστερων κτισμάτων της Ακρό-
πολης. Παραδόξως, οι συστηματικές 
εκκαθαρίσεις της περιόδου 1835-1838 
αφήνουν αλώβητο, σε πρώτη φάση, τον 
μεσαιωνικό πύργο των Προπυλαίων. Ο 
Klenze είχε προτείνει τη διατήρησή του 
υποστηρίζοντας ότι το μνημείο επαύξανε 

Άποψη από ΝΑ του μεσαιωνικού πύργου των Προπυλαίων. Φωτ. P. Sebah, ca 1875
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τη γραφικότητα του Βράχου, επιχείρη-
μα συμβατό με την κρατούσα ρομαντική 
αντίληψη της εποχής. Εξάλλου, η μορφή 
του πύργου είχε επιβληθεί ως «οπτική 
συνήθεια», που μάλιστα είχε παγιωθεί 
στη συνείδηση της ελληνικής και ευρω-
παϊκής κοινής γνώμης, μέσω των πολ-
λαπλών απεικονίσεων της Ακρόπολης 
από τους περιηγητές. Χαρακτηριστικό 
είναι το σχόλιο του Γάλλου ποιητή Th. 
Gautier το 1852, ότι «αυτός ο πύργος, 

παρ' όλη τη βαρβαρική του όψη, αποτελεί 
κατά κάποιο τρόπο αναπόσπαστο τμήμα 
του αθηναϊκού ορίζοντα».

Το ζήτημα της απομάκρυνσης των μεταγε-
νέστερων προσθηκών από τα Προπύλαια 
επανέρχεται το 1875 όταν, κατά την πε-
ρίοδο εφορείας του Π. Ευστρατιάδη στη 
Γενική Εφορεία Αρχαιοτήτων, αποφα-
σίζεται η κατεδάφιση του «φράγκικου» 
πύργου. Η κατεδάφισή του πραγματοποι-

είται μεταξύ της 16ης Ιουνίου και της 20ης 
Σεπτεμβρίου 1875, υπό την αιγίδα της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας –όταν Γραμμα-
τέας της ήταν ο Σ. Κουμανούδης– και την 
επίβλεψη του γλύπτη Napoleone Fellice 
Martinelli, ενώ η δαπάνη για την επι-
χείρηση καλύπτεται από τον Ε. Σλήμαν. 
Τα αρχιτεκτονικά μέλη του κλασικού 
μνημείου, που απελευθερώθηκαν κατά 
την κατεδάφιση αξιοποιήθηκαν στις με-
ταγενέστερες αναστηλωτικές επεμβάσεις 
στα Προπύλαια, ενώ πωρόλιθοι από τον 
πύργο χρησιμοποιήθηκαν σε επέμβαση 
αποκατάστασης των αναλημματικών τοί-
χων δυτικά της Πινακοθήκης, το 1878.

Η διαμάχη για τον πύργο

Η κατεδάφιση του πύργου πυροδότησε 
ποικίλες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε 
τον διάλογο σχετικά με τη σκοπιμότητα 
διατήρησης μνημείων μεταγενέστερων 
ιστορικών περιόδων. Συγκροτημένα και 
μεθοδικά αναπτύσσονται τα επιχειρήμα-
τα όσων υπερασπίστηκαν και κατεύθυ-
ναν την κατεδάφιση. Ενδεικτικές είναι οι 
απόψεις του Σ. Κουμανούδη σε τρία άρθρα 
του στο περιοδικό «Αθήναιον» (1875), 
στα οποία αναπτύσσει το σκεπτικό βάσει 
του οποίου αποφασίσθηκε η κατεδάφι-
ση «ἵνα δηλαδὴ προβῇ εἰς ὄψιν ἡμῶν ἕν 
τέως ἀόρατον μέρος ἀρχαίου λαμπροῦ 
οἰκοδομήματος καὶ προσθέσῃ οὕτω τὴν 
ἐξ ἑαυτοῦ καλὴν ἁρμονίαν». Η ανεύρεση 
αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαί-
ων, επιγραφών και γλυπτών θεωρείται 
ως παράπλευρο, αν και σημαντικό όφε-
λος της όλης επιχείρησης.

Αντιθέτως, όσοι τάσσονται υπέρ της δι-
ατήρησης του πύργου προβάλλουν την 
ιστορική του αξία, ενώ διακρίνουν και σο-
βαρά ιδεολογικά κίνητρα στην απόφαση 
κατεδάφισης. Ο ιστορικός Εd. Freeman 
σε επιστολή του στο περιοδικό «Αθήναι-
ον» (1877) σημειώνει «Λατῖνος δοὺξ εἶχε 
μέγαρον ἐν τοῖς Προπυλαίοις τοῦ Περι-
κλέους. Λατῖνος ἐπίσκοπος ἐξετόπισε 
τὴν ὀρθόδοξον λατρείαν (…). Ἀλλ' ἡ ἀκό-
λαστος βαρβαρότης τῆς κλασικῆς ἀπο-
κλειστικότητος δὲν ἀνέχεται τὴν μνήμην 
οὐδὲ τὰ μνημεῖα τοιούτων ἡμερῶν». Ο 

Γενική άποψη της Ακρόπολης από Δ στην οποία διακρίνεται ο μεσαιωνικός πύργος.  
Φωτ. Δ. Κωνσταντίνου, ca 1860

Άποψη της νότιας πτέρυγας από ΝΑ. Διακρίνονται τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του μεσαιωνι-
κού πύργου στην ΝΑ γωνία και τον νότιο τοίχο του μνημείου. Φωτ. Τ. Τανούλας, 2012
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ίδιος δεν διστάζει να χαρακτηρίσει όσους 
προέβησαν στην κατεδάφιση του πύργου 
«ὀλετῆρες». 

Ο αρχιτέκτων Λ. Καυταντζόγλου, απα-
ντώντας στον Ed. Freeman, στο ίδιο 
τεύχος, υπεραμύνεται της κατεδάφισης 
τόσο με επιχειρήματα αντίστοιχα του Σ. 
Κουμανούδη, όσο και επιστρατεύοντας 
το ζήτημα της χρονολόγησης του πύργου, 
τον οποίο θεωρεί κτίσμα του 17ου αι. Ως 
κατάλοιπο της oθωμανικής περιόδου ο 
πύργος απαξιώνεται περαιτέρω, με το 
επιχείρημα ότι «ἐν τοιούτῳ ἱερῷ τόπῳ 
ἀσεβές καὶ ἀνάρμοστον εἶναι νὰ δια-
τηρῶνται τὰ ἀμαυρὰ μνημεῖα τῶν ἐπελ-
θόντων ῥευμάτων τῆς βαρβαρότητος», 
μέσω του οποίου ηθικά δικαιολογείται η 
επέμβαση και αναδεικνύεται για ακόμα 
μια φορά η ιδεολογική/συμβολική διά-
σταση του ζητήματος. 

Η διαμάχη για τον πύργο γενικεύεται 
και ανατροφοδοτείται για χρόνια, όπως 
μαρτυρούν δημοσιεύματα στον ημερή-
σιο τύπο. Σε άρθρο της «Εφημερίδος» 

(8.7.1884) υποστηρίζεται ότι «τὸν ἐν τῇ 
ἀκροπόλει ὄμως χῶρον πολλοὶ φίλοι 
τῶν ἀρχαίων ηὐχήθησαν νὰ ἴδωσιν ἀνε-
σκαμμένον καὶ πρὸ πάντων ἀπηλλαγ-
μένα τὰ θαυμάσιά του ἀρχαῖα κτίσματα 
πάσης τῆς ἐπί βυζαντινῶν καὶ φράγκων 
καὶ τῶν τούρκων προσθήκης (…) μόλις 
δὲ κατώρθωσαν διὰ τῆς γερμανικῆς τοῦ 
κ. Σχλιέμαν ἐπιμονῆς νὰ κατεδαφίσωσιν 
ἕν μόνον, τὸν φράγκικον πύργον». Όσους 
αντιδρούσαν σε αυτήν την προσέγγιση 
«δὲν μετέπειθε τὸ ἐναντίον ἐπιχείρημα, 
ὅτι αἱ προσθῆκαι αὐταὶ οὐδὲν εἶχον τὸ 
σεβαστόν, ὡς ἀδόξων χρόνων ἔργα κακό-
τεχνα, ἤ πολεμικῆς ἀνάγκης κοινὰ ὅλως 
καὶ πρόσκαιρα ἀμυντήρια, ἀλλά καὶ 
ἠσχήμιζον τὰ ἀπαράμιλλα ἐκεῖνα ἀρχαία 
ἀριστουργήματα, ἅτινα θαυμάζει ὅλη ἡ 
ἀνθρωπότης». Αντίθετη κριτική εμφανί-
ζεται σε άρθρο («Εφημερίς», 31.3.1889) 
όπου αναδημοσιεύεται το σχόλιο «εἰδή-
μονος κριτοῦ»: «Κρῖμα… ὅτι καὶ τὸ ἀσημα-
ντότατον λείψανον τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀγρίπ-
πα ἐκρίθη μᾶλλον ἄξιον συντηρήσεως ἤ 
ὁ γραφικώτατος καὶ ἱστορικῶς σπουδαιό-
τατος φραγκικὸς πύργος».

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι στην κατεδά-
φιση του μεσαιωνικού πύργου, συνετέλε-
σαν τόσο λόγοι αρχαιολογικοί όσο και λό-
γοι βαθύτατα ιδεολογικοί. Η κατεδάφιση 
των μεσαιωνικών καταλοίπων αποσκο-
πούσε τόσο στη μελέτη και ανάδειξη των 
μνημείων της κλασικής αρχαιότητας, η 
οποία είχε αναχθεί σε συστατικό στοιχείο 
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, όσο 
και στην απαλοιφή από τη συλλογική 
μνήμη μεταγενέστερων ιστορικών περι-
όδων, που εκλαμβάνονταν ως περίοδοι 
κατοχής και παρακμής. Η αρχαιολογία, 
επομένως, και σε αυτήν την περίπτωση, 
εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την κρατούσα εθνική ιδεολογία. 

Η καθαίρεση των τελευταίων  

καταλοίπων του πύργου

Τα τελευταία αξιόλογα αρχιτεκτονικά κα-
τάλοιπα του μεσαιωνικού πύργου δια-
σώζονταν στην νοτιοανατολική γωνία 
της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων. 
Είχε προηγηθεί, αμέσως μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο η απομάκρυνση, από 
τον Α. Ορλάνδο, των υπολειμμάτων του 
μεσαιωνικού πύργου στην περιοχή της 
κιονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας, στο 
πλαίσιο της αποκατάστασης του δυτικού 
κίονα (Anastylose des monuments de la 
Grèce) και η αξιοποίηση των πωρολίθων 
της μεσαιωνικής κατασκευής στην απο-
κατάσταση της πρόσοψης του λογείου του 
Ηρωδείου –όπως επισημαίνει η Φ. Μαλ-
λούχου-Tufano (Νέες επιστημονικές απαι-
τήσεις vs καθιερωμένες πρακτικές: οι πε-
ριπτώσεις της αναστήλωσης του Ιερού της 
Σαμοθράκης και του Ωδείου του Ηρώδου 
του Αττικού). 

Στην περιοχή της νοτιοανατολικής γω-
νίας όλοι οι λίθοι του κλασικού οικοδο-
μήματος είναι λοξότμητοι, λόγω του γε-
γονότος ότι εφάπτονταν του μυκηναϊκού 
τείχους, το οποίο κατά την κλασική περίο-
δο πρέπει να σωζόταν σε σημαντικά μεγα-
λύτερο ύψος –τουλάχιστον κατά 5 μ.– σε 
σχέση με τη σημερινή εποχή αλλά και τον 
Μεσαίωνα. Κατά την κατασκευή, λοιπόν, 
του πύργου προφανώς κρίθηκε αναγκαία 
η δομική ενίσχυση της γωνίας του κτη-

Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων πριν την έναρξη των αναστηλωτικών εργασιών Ορλάνδου. 
Στην περιοχή της κιονοστοιχίας διακρίνονται υπολείμματα του μεσαιωνικού πύργου, τα οποία 
υποστηρίζουν τμήμα του επιστυλίου και του αντιθήματός του. Φωτ. Αρχείο DAI.
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ρίου, προκειμένου να δεχθεί τα ισχυρά 
υπερκείμενα φορτία της νέας κατασκευ-
ής. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθη-
καν κυρίως αρχαία μέλη προερχόμενα 
από την ανωδομή της νότιας πτέρυγας, 
τα οποία εδράστηκαν στα κατάλοιπα του 
μυκηναϊκού τείχους.

Η μελέτη του Τ. Τανούλα (Μελέτη συ-
μπλήρωσης της αναστήλωσης στη νότια 
πτέρυγα των Προπυλαίων) προέβλεπε 
την καθαίρεση της μεσαιωνικής αυτής 
επέμβασης, προκειμένου τα εντοιχισμέ-
να σε αυτήν αρχαία μέλη να ανατοπο-
θετηθούν στις αρχικές τους θέσεις στο 
μνημείο. Οι εργασίες αποσυναρμολόγη-
σης ξεκίνησαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 
και ολοκληρώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 
2012, υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτο-
να Κ. Καρανάσου.

Στο πλαίσιο της απομάκρυνσης των κα-
ταλοίπων του μεσαιωνικού πύργου συ-
νολικά 16 αρχιτεκτονικά μέλη και θραύ-
σματα μελών αποσυναρμολογήθηκαν 
από την περιοχή της νοτιοανατολικής 
γωνίας, εκ των οποίων δέκα μαρμάρινα 
και έξι από πωρόλιθο και κογχυλιάτη 
λίθο. Όλα τα μαρμάρινα μέλη προέρχο-
νται από την κλασική φάση κατασκευής 
των Προπυλαίων, ενώ κατά την αναστή-
λωση της νότιας πτέρυγας επτά εξ αυτών 
ταυτίστηκαν και ανατοποθετήθηκαν 
στις αρχικές τους θέσεις στο μνημείο. 
Πρόκειται για τρεις λιθοπλίνθους (ΑΑΔ 
15598, 15600, 15603), ένα τμήμα αντι-
θήματος επιστυλίου (ΑΑΔ 15602), ένα 
τμήμα εσωτερικού λίθου ζωφόρου (ΑΑΔ 
15606) και δύο λίθους ζωφόρου (ΑΑΔ 
15607, 15608). Τρία ακόμα μαρμάρινα 
μέλη αποσυναρμολογήθηκαν από το 
δυτικό άκρο του νότιου τοίχου της νότιας 
πτέρυγας και, συγκεκριμένα, ένα τμή-
μα ζωφόρου (ΑΑΔ 15609), ένα τμήμα 
αντιθήματος ζωφόρου (ΑΑΔ 15611) και 
ένα τμήμα λιθοπλίνθου (ΑΑΔ 15610), 
τα οποία επίσης αποκαταστάθηκαν και 
ανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους 
θέσεις. Τα αρχιτεκτονικά αυτά μέλη, 
λοιπόν, από απλό οικοδομικό υλικό 
κατέστησαν και πάλι δομικό και μορ-

φολογικό στοιχείο της νότιας πτέρυγας 
των Προπυλαίων, συμβάλλοντας στην 
ανάδειξη των αισθητικών αξιών του οι-
κοδομήματος.

Κατά τις εργασίες αποσυναρμολόγησης 
δόθηκε η δυνατότητα λεπτομερούς κατα-
γραφής και τεκμηρίωσης των τεχνικών 
κατασκευής του μεσαιωνικού πύργου. Τα 
μαρμάρινα μέλη, που αποτελούσαν τον 
κύριο όγκο του οικοδομικού υλικού, συν-
δέονταν με κονίαμα, ενώ τα κενά πληρώ-
νονταν με μικρότερους λίθους και οπτές 

πλίνθους. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση 
σιδηρών συνδέσμων μορφής διπλού Τ, 
για την καλύτερη σύνδεση ορισμένων 
μαρμάρινων μελών. Στην περίπτωση του 
μέλους ΑΑΔ 15606, το οποίο είχε μήκος 
2,44μ. και ήταν τοποθετημένο κατακόρυ-
φα ως συμπλήρωμα της λοξότμητης νοτι-
οανατολικής γωνίας, είχαν χρησιμοποιη-
θεί τέσσερις τέτοιοι σύνδεσμοι: ένας στην 
νότια πλευρά (σύνδεση με τον Ν.Ν.12.1), 
ένας στην ανατολική (με τον Ν.Ν.11.8) 
και ένας στην άνω έδρα του λίθου (με τον 
Ν.Α.13.8), ενώ ένας ακόμη σύνδεσμος 

Οι λίθοι τριγλύφου με ΑΑΔ 15607 και 15608 είχαν χρησιμοποιηθεί ως απλό οικοδομικό υλικό 
για την ενίσχυση της ΝΑ γωνίας του μεσαιωνικού πύργου. Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2013

Οι λίθοι τριγλύφου με ΑΑΔ 15607 και 15608 επανατοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις, στη 
βόρεια πλευρά της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων. Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2014
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είχε χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση 
του ίδιου λίθου. Σύνδεσμος είχε επίσης 
χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη σύνδε-
ση των λίθων Ν.Ν.14.1 και ΑΑΔ 15604. 
Οι μεσαιωνικοί αυτοί σύνδεσμοι παρου-
σιάζουν μεγάλη ομοιότητα ως προς τη 
μορφή με τους αρχαίους συνδέσμους των 
Προπυλαίων, ενώ, όπως και κατά την 
αρχαιότητα, είχε χρησιμοποιηθεί μόλυ-
βδος για τη σφράγιση και την προστασία 
τους από την οξείδωση. Παρά, λοιπόν, το 
γεγονός ότι το αρχαίο αρθρωτό σύστημα 
δόμησης είχε από αιώνες εγκαταλειφθεί, 
είναι πιθανόν η χρήση μεταλλικών συν-
δέσμων να είχε επιβιώσει σποραδικά 
τόσο κατά την πρωτοβυζαντινή περίο-
δο (π.χ. Αγία Σοφία) όσο και αργότερα, 
όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις 
χρήσης μεταλλικών συνδέσμων για τη 
στερέωση μαρμάρινων γείσων στη βάση 
θόλων βυζαντινών ναών, σύμφωνα με 
τον R. Ousterhout (Master Builders of 
Byzantium). Είναι, όμως, επίσης πιθα-
νόν οι τεχνίτες του μεσαιωνικού πύργου 
να επιχείρησαν να αντιγράψουν τους αρ-
χαίους συνδέσμους των Προπυλαίων, οι 
οποίοι αποκαλύπτονταν κατά την αποξή-
λωση των μαρμάρινων μελών και να τους 

προσαρμόσουν στις δομικές ανάγκες της 
νέας κατασκευής. 

Παρ' ότι η καθαίρεση των καταλοίπων του 
μεσαιωνικού πύργου συνέβαλε πολλα-
πλώς στην αναστήλωση, ανάδειξη και με-
λέτη της νότιας πτέρυγας των Προπυλαί-
ων, θα μπορούσε ενδεχομένως να εγερθεί 
το ερώτημα κατά πόσον μια τέτοια επέμβα-
ση ήταν δεοντολογικά ορθή. Σε αντίθεση 
με τον 19ο αι., όταν κυρίαρχη ήταν η τάση 
«αποκάθαρσης» των κλασικών μνημείων 
από μεταγενέστερες επεμβάσεις, σήμερα 
έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή η θέση ότι 
όλες οι ιστορικές φάσεις ενός μνημείου 
θα πρέπει να διατηρούνται και να ανα-
δεικνύονται. Στην περίπτωση, όμως, του 
μεσαιωνικού πύργου τα ελάχιστα εναπο-
μείναντα κατάλοιπά του, αποσπασματι-
κά ενσωματωμένα στην κλασική δομή 
της νότιας πτέρυγας, μάλλον σύγχυση 
προκαλούσαν στους επισκέπτες. Επομέ-
νως, η απομάκρυνσή τους κατά το τρέχον 
αναστηλωτικό πρόγραμμα ήταν θεμιτή 
και σύμφωνη με τον Χάρτη της Βενετίας 
(άρθρο 11), δεδομένου ότι ελάχιστη πλέον 
πληροφορία μπορούσαν να προσφέρουν 
στον επισκέπτη, ενώ το όφελος από την 

αποκατάσταση της κλασικής μορφής του 
μνημείου είναι αναμφίβολα μεγάλο. Σε 
τελική ανάλυση, οι αποφάσεις του 19ου αι. 
για ανάδειξη των κλασικών μνημείων της 
Ακρόπολης σε βάρος των μεσαιωνικών 
φάσεών τους και τα δραστικά μέτρα που 
ελήφθησαν τότε προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, εκ των πραγμάτων καθόρισαν –και 
συνεχίζουν να καθορίζουν– κατά τρόπο 
αμετάκλητο τους βασικούς στόχους όλων 
των επόμενων επεμβάσεων. 

Κωνσταντίνος Κουτσαδέλης 
Δρ Αρχαιολόγος 
Εύη Πετροπούλου 
Αρχαιολόγος 
Τομέας Τεκμηρίωσης

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, 

Καθ. Χ. Μπούρα, τη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, 

Β. Ελευθερίου, καθώς και τους Τ. Τανούλα, Κ. 

Καρανάσο, Φ. Μαλλούχου-Tufano και Σ. Μα-

μαλούκο για τις πολύτιμες επισημάνσεις και 

παρατηρήσεις τους. 

Σιδηροί σύνδεσμοι μεσαιωνικής περιόδου χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη σύνδεση των 
μαρμάρινων μελών που ενσωματώθηκαν στην κατασκευή του πύργου. Διακρίνεται τμήμα συν-
δέσμου στην άνω έδρα του λίθου Ν.Ν.14.1, καθώς και ο σύνδεσμος μεταξύ των λίθων ΑΑΔ 
15606 και Ν.Α.13.8. Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2013

Η ΝΑ γωνία της Ν. πτέρυγας πριν την απο-
μάκρυνση των καταλοίπων του μεσαιωνικού 
πύργου. Διακρίνεται ο συνδέσμος μεταξύ των 
λίθων 15606 και Ν.Ν.12.1. Φωτ. Τ. Τανούλας
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Συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο της 6ης Διεθνούς Συνάντησης  
για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως

Το θεσμικό πλαίσιο των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπο-
λης –ο Χάρτης της Βενετίας και οι συ-
μπληρωματικές αρχές που διατυπώθη-
καν από τον Καθ. Χ. Μπούρα ειδικά για 
τα κτήρια της κλασικής αρχιτεκτονικής– 
δεν μπορούν παρά μόνον αδρομερώς 
να οριοθετήσουν την έκταση και τη με-
θοδολογία των αποδεκτών επεμβάσεων 
στα μνημεία του Βράχου. Εντός αυτού 
του θεωρητικού πλαισίου αρχών και συ-
νακόλουθων δεσμεύσεων, η αναστηλω-
τική πρακτική στα μνημεία της Ακρό-
πολης κινείται ανάμεσα στην αποκλει-
στικά σωστική επέμβαση και στην ανά-
δειξή τους, προσκρούοντας συχνά στο 
θέμα των ορίων. Το ζήτημα των ορίων 
της αναστηλωτικής επέμβασης, ορίων 
ηθικών, αισθητικών και ιδεολογικών, 
αποτελεί κοινό τόπο του επιστημονικού 
προβληματισμού για όλες τις προτεινό-
μενες αναστηλωτικές εργασίες. 

Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως, εφαρμόζοντας την αρχή της 
διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων 
μέσα από έναν διεπιστημονικό διάλογο, 
οργανώνει τακτικές Διεθνείς Συναντή-
σεις για την αποκατάσταση των μνημείων 
του Βράχου. Όπως και στις Συναντήσεις 
του 1989 και του 1994, στην 6η Διεθνή 
Συνάντηση του 2013 διένειμε στους συ-
νέδρους ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με 

ορισμένες προγραμματιζόμενες αναστη-
λωτικές επεμβάσεις, προκειμένου να έχει 
την άποψη όσο το δυνατόν περισσότερων 
ειδικών γι' αυτές. Ακολούθως παρουσιά-
ζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που 
συνήχθησαν από τις απαντήσεις 66 συ-
νέδρων.

Πρόγραμμα 4: Αποκατάσταση  

της δυτικής πλευράς Παρθενώνος 

Υποπρόγραμμα 4: Αποκατάσταση 

κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου 

αετώματος

Οι 30 από τους 66 συνέδρους (ποσοστό 
45% περίπου) τάσσονται υπέρ της πλή-
ρους αποκατάστασης των ορθοστατών 
του τυμπάνου του αετώματος (λύση Γ'), 
με την εξολοκλήρου ανακατασκευή από 
νέο υλικό του μη σωζόμενου έβδομου ορ-
θοστάτη. Οι υποστηρικτές της πρότασης 
αυτής προτάσσουν την αισθητική αξία 
του Παρθενώνα ως δεσπόζουσα έναντι 
των λοιπών γνωστικών αξιών του. 

Η μορφολογική ανασύσταση του τυμπά-
νου κρίνεται σχεδόν ομόφωνα σύμφω-
νη με την αναστηλωτική πρακτική της 
ΕΣΜΑ να αποκαθιστά την αρχική γεω-
μετρία καθώς και τη μορφή και δομή των 
αρχιτεκτονικών μελών. Συμβάλλει στην 
εξάλειψη της τεχνητής οδόντωσης σε μία 
από τις πιο διακριτές και χαρακτηριστικές 
όψεις του μνημείου και προσφέρει στον 

επισκέπτη που διέρχεται τα Προπύλαια 
μια εικόνα εναρμονισμένη με εκείνη της 
βόρειας πλευράς. Παράλληλα, βελτιώνει 
την αναγνωσιμότητα και διδακτικότητά 
του, σύμφωνα με τις επιταγές του Χάρτη της 
Βενετίας. Η σημασία της αετωματικής επί-
στεψης ως χαρακτηριστικού γνωρίσματος 
της κλασικής αρχιτεκτονικής, το ιδεολο-
γικό φορτίο του Παρθενώνα ως συμβόλου 
του δυτικού πολιτισμού και η προοπτική 
της ενδεχόμενης επιστροφής των παρθε-
νώνιων γλυπτών προβάλλονται ως πρό-
σθετοι λόγοι για την αποκατάσταση της 
αισθητικής αρτιότητας του τυμπάνου. Επι-
πλέον, η εφαρμογή της πρότασης αυτής 
θεωρείται επωφελής από στατικής και δο-
μικής απόψεως: θα βελτιώσει τη στατική 
επάρκεια του μνημείου, θα αποκρύψει τον 
αθέατο κατά την αρχαιότητα αντιθηματικό 
τοίχο του τυμπάνου και θα αποκαταστήσει 
την ειδική συνδεσμολογία του τυμπάνου 
σύμφωνα με την αρχαία δομή.

Ο προβληματισμός για την ενδεχόμενη 
μεταβολή του βαθμού αυθεντικότητας του 
μνημείου αποδίδεται σε μια συσταλτική 
ανάγνωση του Χάρτη της Βενετίας, που 
υποβαθμίζει την κυρίαρχη καλλιτεχνική 
αξία του Παρθενώνα. Ως πρόσθετη και 
αναγκαία παράμετρος για την επιλογή 
της βέλτιστης αναστηλωτικής πρότασης 
προτείνεται η συνεκτίμηση της σχέσης 
κόστους –όσον αφορά την αυθεντικότητα– 

Το τύμπανο του δυτικού αετώματος πριν από την έναρξη του τρέχοντος προγράμματος αποκατάστασης. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης
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και αισθητικής ωφέλειας. Με αυτό το σκε-
πτικό, ορισμένοι θεωρούν πως η ενίσχυ-
ση της αισθητικής ποιότητας του μνημείου 
αυξάνει την αυθεντικότητά του. Σύμφωνα 
με μια μεμονωμένη άποψη μάλιστα, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται πιο χαλαρά η αρχή 
του Χάρτη η οποία υπαγορεύει τη χρήση 
νέου υλικού για τη συμπλήρωση ενός 
κενού μόνο στην περίπτωση που εδράζο-
νται επ' αυτού αρχαία μέλη. Σε περιπτώ-
σεις αποκατάστασης δομικών περιοχών 
καθοριστικών για τη γενική εικόνα του 
μνημείου ή αρχετυπικών και ειδοποιών 
αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως είναι το 
αέτωμα, υποστηρίζεται η ανάγκη να συνε-
κτιμώνται δεδομένα όπως το μέγεθος του 
κενού σε σχέση με το μέγεθος του μνημεί-
ου και η ύπαρξη ή μη αυθεντικού υλικού 
εκατέρωθεν. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι 
στο πνεύμα αυτό εντάσσονται λύσεις που 
η ΕΣΜΑ έχει ήδη υιοθετήσει στο παρελ-
θόν, στα Προπύλαια και στο Ερέχθειο. 
Θετικά αποτελέσματα για την εικόνα των 
μνημείων αυτών είχε η απόφαση να προ-
στεθεί –με αυστηρά κριτήρια και σε περιο-
ρισμένες μόνο περιπτώσεις– περισσότερο 
νέο υλικό, ακόμη και ολόκληρα μέλη από 
νέο μάρμαρο, δίχως να υπάρχουν πάντα 
αυθεντικά υπερκείμενα προς στήριξη.

Η διαφοροποίηση της εικόνας του μνη-
μείου θεωρείται αναμενόμενο επακό-
λουθο των αναστηλωτικών επεμβάσεων 
και κρίνεται συμβατή με τις αρχές και 
την αναστηλωτική πρακτική της ΕΣΜΑ, 
αφού απέχει από μια φιλοσοφία εκτεταμέ-
νων ανακατασκευών και δεν αναιρεί τον 
ερειπιώδη χαρακτήρα του. Στον προβλη-
ματισμό μήπως αλλοιωθεί η παγιωμένη 
στη συλλογική μνήμη εικόνα του Παρ-
θενώνα αναπτύσσεται ένας αντίλογος, 
όπου συγκλίνουν οι απόψεις ακόμη και 
υποστηρικτών πιο συντηρητικών προτά-
σεων: η μνήμη της διεθνούς κοινότητας 
για το βαθμό ερείπωσης ενός μνημείου 
είναι εξασθενημένη και μάλλον ευμε-
τάβλητη, αφ' ενός λόγω του καταιγισμού 
εικόνων που επέφερε η διάδοση της ψη-
φιακής τεχνολογίας και αφ' ετέρου λόγω 
της αμφίδρομης σχέσης συλλογικής μνή-
μης και αναστηλωτικής πολιτικής.

Προγράμματα 7 & 8: Αναστήλωση των 

πλάγιων τοίχων του σηκού

Όσον αφορά στο πρόγραμμα αναστήλω-
σης του βόρειου τοίχου, 38 στους 66 συνέ-
δρους (ποσοστό 58 % περίπου) προκρίνει 
τη λύση της συμπλήρωσης της εσωτερι-
κής παρειάς του υπό αναστήλωση τοίχου, 
με διατήρηση ασυμπλήρωτων τμημάτων 
ομάδων λιθοπλίνθων, όπου αυτό είναι 
εφικτό, βάσει του προκαταρκτικού στατι-
κού ελέγχου (λύση Β').

Η επανένταξη των 252 ταυτισθέντων λι-
θοπλίνθων στη θέση τους ή σε ομόλογες 
θέσεις θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος 
τρόπος προστασίας και αξιοποίησής τους. 
Η πλειονότητα των απαντήσεων θεωρεί 
ότι η χρήση νέου υλικού σε ποσοστό 30% 
περίπου στο σύνολο των προς τοποθέτη-
ση λίθων δεν μειώνει την αυθεντικότητα 
του μνημείου και είναι συναφής με την 
αναστηλωτική δεοντολογία της ΕΣΜΑ. 
Επίσης, υποστηρίζεται ότι η πρόταση πλε-
ονεκτεί, διότι το ποσοστό νέου υλικού που 
ενσωματώνεται, πέραν του ότι είναι το 
απολύτως αναγκαίο στατικά, μειώνει το 
κόστος της αναστηλωτικής επέμβασης συ-
γκριτικά με την προτεινόμενη εναλλακτι-
κή λύση. Επιπλέον, η μερικώς συμπλη-
ρωμένη εσωτερική παρειά του τοίχου θα 
εναρμονίζεται καλύτερα, τόσο με τα ήδη 
αναστηλωμένα τμήματα της βόρειας κιο-
νοστοιχίας όσο και με τα δυτικά τμήματα 
των κιόνων του Προνάου, όταν ολοκλη-
ρωθεί η αποκατάστασή τους. 

Η πρόταση αυτή διασώζει ορατό το τεκμή-
ριο των ιστορικών φάσεων του κτηρίου, 
δηλαδή των αρχαίων πυρκαγιών και της 
συνακόλουθης θερμικής καταπόνησης 
του μαρμάρου. Παράλληλα, διασφαλίζει 
τον ερειπιώδη χαρακτήρα του μνημείου, 
καθώς η επέμβαση περιορίζεται στο εσω-
τερικό του. Ορισμένοι εφιστούν την προσο-
χή στα ζητήματα αισθητικής φύσεως που 
θα προκύψουν από το συνταίριασμα των 
νέων λιθοπλίνθων με εκείνες που έχουν 
υποστεί τη φθορά της θερμικής θραύσης: 
αφενός μεν οι ασυμπλήρωτοι λίθοι θα δη-
μιουργούν εσοχές και έντονες φωτοσκι-
άσεις, αφετέρου οι στατικώς απαραίτητοι 

λίθοι που θα προστεθούν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στη χαρακτηριστική «κλι-
μακωτή» καθ' ύψος διάταξη, προκειμένου 
να μεταφέρουν τα φορτία στους ορθοστά-
τες, γεγονός που θεωρείται ότι θα προξε-
νήσει κάποια σύγχυση στην «ανάγνωση» 
της αναστήλωσης. Πολύτιμη για την επί-
λυση των ζητημάτων αυτών θεωρείται η 
εμπειρία από την ανασύσταση των τοίχων 
του Ερεχθείου, όπου η επιτυχής εφαρμο-
γή ανάλογης μεθοδολογίας δικαίωσε την 
επέμβαση της ΕΣΜΑ.

Η αναστήλωση του βόρειου τοίχου καθιστά 
μονόδρομο την κατασκευή ενός αντερεί-
σματος για στατικούς λόγους και αιτιολο-
γεί μια επέμβαση που δεν συνάδει με τις 
αρχές της ΕΣΜΑ. Την αντιστήριξη του 
βόρειου τοίχου αναλαμβάνει ο εγκάρσιος 
τοίχος, την τμηματική ανακατασκευή του 
οποίου σε μήκος 4,20 μ., στο ύψος των 
ορθοστατών, προκρίνουν 49 από τους 66 
συνέδρους (ποσοστό 74 % περίπου). Με 
δεδομένο ότι και οι δύο προτεινόμενες 
λύσεις προβλέπουν μια ανακατασκευή μι-
κρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, η πρότα-
ση αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι 
είναι η λιγότερο παρεμβατική, καθώς προ-
βλέπει τη χρήση του ελάχιστου επιβεβλη-
μένου ποσοστού νέου υλικού, σύμφωνα με 
την αναστηλωτική πρακτική της ΕΣΜΑ. 
Παράλληλα, η διακριτική αυτή αποκατά-
σταση του εσωτερικού χώρου του σηκού 
υποδεικνύει τη διαίρεσή του σε δύο δια-
μερίσματα –σχέδιο που υπήρξε νεωτερικό 
για την κλασική αρχιτεκτονική– δίχως 
να αναιρεί τη μορφή του τοίχου κατά τη 
βυζαντινή και οθωμανική περίοδο, όταν 
υπήρχε εκεί μια μνημειώδης είσοδος και, 
πιθανόν, παράθυρα.

Έμφαση δίνεται από ορισμένους συνέδρους 
στην αναγκαιότητα ενός συνολικότερου 
σχεδιασμού, που να περιλαμβάνει και την 
αναστήλωση του νότιου τοίχου. Επισημαί-
νεται μάλιστα ότι, μετά την αποκατάσταση 
και αυτού, η λύση Β' θα δημιουργεί την 
εσφαλμένη εντύπωση ότι υπήρχε άνοιγ-
μα στον μεσότοιχο. Προτείνονται επίσης 
ορισμένες παραλλαγές της λύσης Β'. Αυτές 
αφορούν στις λιθοπλίνθους που θα προε-
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ξέχουν στο νότιο άκρο του αντερείσματος, 
την αναθεώρηση του σχήματος και του με-
γέθους του αντερείσματος, τη διακριτική 
υπόδειξη της συνέχισής του και της διαίρε-
σης του χώρου κατά την αρχική φάση του 
ναού και, τέλος, τη συναναστήλωση δια-
φορετικών φάσεων του εγκάρσιου τοίχου, 
εφόσον υπάρχουν επαρκή τεκμήρια για τη 
διαμόρφωσή του σε περιόδους μεταγενέ-
στερες της αρχαίας. 

Πρόγραμμα 11: Αποκατάσταση της ορο-

φής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα

Όσον αφορά στο ζήτημα της αποκατά-
στασης της οροφής του δυτικού πτερού, 
45 από τους 66 συνέδρους (ποσοστό 68 
% περίπου) τάσσεται υπέρ της πλήρους 
αποκατάστασης, με την προσθήκη του 
συνόλου των μελών (δοκών και φατνω-
μάτων), αρχαίων και νέων της δεκαετίας 
του 1950 (λύση Β'). 

Με την προϋπόθεση ότι οι μελέτες στατι-
κής επάρκειας και αντισεισμικής ικανό-
τητας θα έχουν διερευνήσει πλήρως και 
εξαντλητικά τη λύση αυτή, οι απαντήσεις 
επικεντρώνονται στο αισθητικό πλεο-
νέκτημα που θα έχει η τοποθέτηση των 
νέων φατνωμάτων στην καλύτερα διατη-
ρημένη πλευρά του ναού. Η κάλυψη της 
οροφής θεωρείται ότι θα αποκαταστήσει 
την αρχική αντίληψη του χώρου στα πτε-
ρά και, σε ένα βαθμό, τις συνθήκες φω-
τισμού της δυτικής όψης και θέασης της 
ζωφόρου κατά την αρχαιότητα. Παράλ-
ληλα, θα αυξήσει την αναγνωσιμότητα 
της αρχιτεκτονικής μορφής και τη διδα-
κτικότητα του Παρθενώνα. Επιπλέον, 
προ βάλλεται ιδιαίτερα το επιχείρημα ότι 
η κάλυψη της οροφής θα προστατεύσει 
από τις καιρικές συνθήκες τόσο τα εκμα-
γεία της ζωφόρου και τα υποκείμενα μέλη 
όσο και τις επιγραφές και χαράγματα που 

συνιστούν πολύτιμα τεκμήρια της ιστορί-
ας του Παρθενώνα από τους βυζαντινούς 
έως τους νεώτερους χρόνους.

Επιφυλάξεις εκφράζονται για την αντι-
κανονική διαβάθμιση του φωτός στη δυ-
τική περιοχή του μνημείου, αφού ο Oπι-
σθόναος, το βόρειο και νότιο πτερό θα πα-
ραμείνουν ακάλυπτα. Μικρή μερίδα των 
υποστηρικτών της λύσης Β' εισηγούνται 
τον περιορισμό του αριθμού των φατνω-
μάτων που θα τοποθετηθούν, εναλλακτι-
κή πρόταση που διατυπώνουν ακόμη και 
υποστηρικτές της λύσης Α'.

Όσον αφορά στο θέμα της αυθεντικότη-
τας, η χρήση νέου υλικού σε ποσοστό 
62% του συνολικά εντασσόμενου αξιολο-
γείται ως ήσσονος σημασίας σε σχέση με 
τα οφέλη της επέμβασης, δεδομένου ότι 
τα νέα μέλη δεν θα είναι άμεσα ορατά και 

Πρόταση αποκατάστασης βόρειου τοίχου Παρθενώνος. Άνω: Εξωτερική όψη. Κάτω: εσωτερική όψη, μερικώς συμπληρωμένη.  
Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2013
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η ερειπιώδης εικόνα του μνημείου δεν θα 
μεταβληθεί. 

Η αξιοποίηση των έτοιμων, υψηλής λι-
θοξοïκής τέχνης φατνωματικών πλακών 
εκλαμβάνεται από τη συντριπτική πλειο-
ψηφία μόνον ως κίνητρο για την πλήρη 
αποκατάσταση της οροφής με μικρό κό-
στος. Αντίθετα, περιορισμένη απήχηση 
είχε το επιχείρημα για την αξία των φατ-
νωμάτων ως τεκμηρίου της ιστορίας των 
αναστηλώσεων. Τέλος, η συνάφεια της 
πρότασης αυτής προς την αναστηλωτι-
κή φιλοσοφία της ΕΣΜΑ απασχόλησε 
πολύ μικρό ποσοστό των υποστηρικτών 
της, οι οποίοι πάντως συσχέτισαν την 
επέμβαση αυτή με ανάλογη επέμβαση 
στα Προπύλαια.

Ανακεφαλαιώνοντας, στις απαντήσεις 
για τα προγράμματα αποκατάστασης των 
κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου του 
αετώματος και αποκατάστασης της ορο-
φής του δυτικού πτερού του Παρθενώνα 
διακρίνεται μια τάση υπέρ της χαλαρότε-
ρης εφαρμογής των αρχών του Χάρτη της 
Βενετίας, όσον αφορά στο ποσοστό και 
τις προϋποθέσεις χρήσης νέου υλικού, με 
έμφαση στην ανάδειξη του μνημείου ένα-
ντι της σωστικής απλά επέμβασης για 
την προστασία του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόγραμμα 4

Υπέρ της λύσης Γ' τάσσονται: Benvenuti, 
Giovanetti, Holtzmann, Seki, Zivkov, 
Βρούβα, Ε. Δεληνικόλα, Ν. Δεληνικόλας, 
Ελευθερίου, Θεοχαράκη, Ιωαννίδου, Καϊ-
μάρα, Κοκκινάκης, Κουφόπουλος, Κυριά-
κη, Λεοντή, Μαμαλούγκας, Μανιδάκη, 
Μπολέτης, Νινής, Οικονομόπουλος, Πα-
λαιολόγος, Παπαδημητρίου, Παράσχου, 
Πετροπούλου, Σκαρής, Τουλούπα, Φύτος, 
Χαραλάμπους, Χατζηασλάνη.

Προγράμματα 7 & 8: Αναστήλωση των 

πλάγιων τοίχων του σηκού

Βόρειος τοίχος

Υπέρ της λύσης Β' τάσσονται: Benvenuti, 
Conforto, Coulton, Filetici, Hellner, 
Holtzmann, Hufschmidt, Kienast, Seki, 

Terrapon, Ασλανίδης, Βογιατζής, Βρού-
βα, Ελευθερίου, Θεοχαράκη, Ιωαννίδου, 
Καλλιγάς, Καράγιωργα, Καρανάσος, Κου-
τσαδέλης, Κυριάκη, Μαχαίρα, Μεντζίνη, 
Μπολέτης, Μωραΐτου, Οικονομόπουλος, 
Παπαγιαννάκος, Παπανδρόπουλος, Πα-
παντωνόπουλος, Πετροπούλου, Σαμαρά, 
Σουρτζή, Ταβουκτσή, Τανούλας, Τουλούπα, 
Φύτος, Χαίρη-Παπαγιαννάκου, Χλέπα.

Εγκάρσιος τοίχος

Υπέρ της λύσης Β' τάσσονται: Benvenuti, 
Conforto, Coulton, Filetici, Fitton, Hell-
ner, Holtzmann, Hufschmidt, Jenkins, 
Kienast, Pedersen, Schmid, Terrapon, 
Zivkof, Ασλανίδης, Βρούβα, Ε. Δεληνικό-
λα, Ν. Δεληνικόλας, Ελευθερίου, Ιωαννί-
δου, Καϊμάρα, Θεοχαράκη, Καράγιωργα, 
Καρανάσος, Κοκκινάκης, Κουφόπουλος, 
Κυριάκη, Λεοντή, Μαμαλούγκας, Μανι-
δάκη, Μαχαίρα, Μεντζίνη, Μπολέτης, 
Μωραΐτου, Νινής, Οικονομόπουλος, Πα-
παγιαννάκος, Παπαντωνόπουλος, Παρά-
σχου, Πετροπούλου, Πινάτση, Σαμαρά, 
Σκαρής, Τανούλας, Τουλούπα, Φύτος, 
Χαίρη-Παπαγιαννάκου, Χατζηασλάνη, 
Χριστοδουλοπούλου.

Πρόγραμμα 11: Αποκατάσταση της ορο-

φής του δυτικού πτερού Παρθενώνα

Υπέρ της λύσης Β' τάσσονται: Giovanetti, 
Holtzmann, Jenkins, Kienast, Fitton, 
Pedersen, Schmid, Seki, Zivkov, Βογια-
τζής, Βρούβα, Ε. Δεληνικόλα, Ν. Δεληνι-
κόλας, Θεοχαράκη, Ιωαννίδου, Καϊμάρα, 
Καρανάσος, Κοκκινάκης, Κοντέας, Κου-
τσαδέλης, Κουφόπουλος, Κυριάκη, Λεο-
ντή, Μαμαλούγκας, Μανιδάκη, Μιμίδου, 
Μπίρης, Μπολέτης, Νακάσης, Νινής, 
Οικονομόπουλος, Παλαιολόγος, Παπα-
δημητρίου, Παπανδρόπουλος, Παπαντω-
νόπουλος, Παράσχου, Πινάτση, Σαμαρά, 
Σκαρής, Ταβουκτσή, Τανούλας, Τουλού-
πα, Φύτος, Χαραλάμπους, Χατζηασλάνη.

Εναλλακτική πρόταση για την τοποθέτη-
ση περιορισμένου αριθμού φατνωμάτων: 
Κουφόπουλος, Κυριάκη, Μαμαλούγκας, 
Μανιδάκη, Παπανδρόπουλος και υπο-
στηρικτές της πρότασης Α': Ελευθερίου, 

Μεντζίνη, Πετροπούλου, Σουρτζή.

Αθανασία Σοφού 
Δρ Αρχαιολόγος 
Γραφείο Τεκμηρίωσης

Προοπτική τομή κατά μήκος του Οπισθονάου του Παρθενώνος. Σχέδιο: Α.Κ. Ορλάνδος, 1978
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«Το Πρόγραμμα Γλαύκα»: Παρουσίαση και αξιολόγηση μίας διαδικτυακής  
εκπαιδευτικής εφαρμογής για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης

Εισαγωγή
Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2013 τη δι-
αδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή «Το 
Πρόγραμμα Γλαύκα», στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα. Σχεδιασμένη 
για παιδιά άνω των 12 ετών, η εφαρμογή 
αφορά στην αποκατάσταση των μνημείων 
της Ακρόπολης και εντάσσεται στο πλαί-
σιο της πολυτροπικής και συνδυαστικής 
προσέγγισης που ακολουθούμε σε όλες 
τις εκπαιδευτικές μας δράσεις. Έτσι, μετά 
τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος στην Ακρόπολη με το ίδιο θέμα και 
την έκδοση σχετικού εκπαιδευτικού φα-
κέλου, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό της 
συγκεκριμένης εφαρμογής. Όπως φαίνε-
ται και σε παλιότερες ανακοινώσεις, δίνε-
ται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση 
των δράσεών μας, διαδικασία που ακο-
λουθήθηκε και σε αυτή την περίπτωση. 

Παρουσίαση εφαρμογής
Το θέμα της εφαρμογής παρουσιάζεται με 
τη βοήθεια μιας γλαύκας-ρομπότ και βασί-
ζεται σε ένα σενάριο που συνδυάζει χαρα-
κτήρες, ρόλους, αποστολές και επιβράβευ-
ση των παιδιών, μέσα από πέντε θεματικές 
ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει την 
προετοιμασία, δηλαδή τη συνοπτική πα-
ρουσίαση του θέματος, και τη δοκιμασία, 
δηλαδή το παιχνίδι στο οποίο ανακεφα-
λαιώνονται 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 παι-
διά καλούνται να «οδηγήσουν» ένα 
ψηφιακό μοντέλο της Ακρόπολης στο 
εικονικό ταξίδι της στον χρόνο και να 
αποφύγουν τα εμπόδια που προκαλούν 
τη φθορά.

 • Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Η Βοή-
θεια», το θέμα είναι τα είδη των επεμβά-
σεων, η δομική αποκατάσταση και η συ-
ντήρηση της επιφάνειας του μνημείου. 
Στο παιχνίδι της ενότητας τα παιδιά πρέ-
πει να βάλουν στη σωστή σειρά τα βήμα-
τα της μεθόδου δομικής αποκατάστασης.

 • Στην τρίτη ενότητα «Το Πλήρωμα», πα-
ρουσιάζεται η ομάδα της αποκατάστασης, 
δηλαδή οι ειδικότητες του προσωπικού 
που πραγματοποιούν τα αναστηλωτικά 

έργα, ενώ στο παιχνίδι το παιδί αναγνω-
ρίζει τα επαγγέλματα της αναστηλωτι-
κής ομάδας.

 • Στην τέταρτη ενότητα με τίτλο «Η Δρά-
ση», παρουσιάζονται τα έργα αποκατά-
στασης που έχουν γίνει σε κάθε ένα από 
τα μνημεία ξεχωριστά, με τη βοήθεια 
πολλών φωτογραφιών. Στο παιχνίδι γί-
νεται η ανασυναρμολόγηση του ναού της 
Αθηνάς Νίκης.

 • Στην τελευταία ενότητα με τίτλο «Στο 
Μέλλον», το θέμα είναι τα μηχανήμα-
τα και οι νέες τεχνολογίες που χρησι-
μοποιούνται σήμερα για την αναστή-
λωση. Στο παιχνίδι-quiz τα παιδιά 
καλούνται να βρουν πού και πώς χρη-
σιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στις 
αποκαταστάσεις.

Όταν το παιδί-χρήστης ξεπεράσει και τις 
πέντε δοκιμασίες έχει ολοκληρώσει την 
αποστολή του και μπορεί να προχωρή-
σει στο τελευταίο στάδιο: να σχεδιάσει το 
ρομπότ, να το χρωματίσει και, φυσικά, να 
πάρει το βραβείο του. 

Μέσα από το σενάριο της ακολουθίας δρα-
στηριοτήτων του για την επιτέλεση μίας 
αποστολής, σκοπός της εφαρμογής είναι 

να εξοικειώσει τα παιδιά με το μεγάλο ανα-
στηλωτικό έργο που πραγματοποιείται 
στον βράχο της Ακρόπολης, ένα θέμα που 
είναι λιγότερο γνωστό στους μαθητές, αλλά 
και στο ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για μια 
εφαρμογή που δουλεύει αυτόνομα, χωρίς 
να προϋποθέτει επίσκεψη των μαθητών 
στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά ωστόσο 
μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά 
ενισχύοντας την εμπειρία της επίσκεψής 
τους. Με τον όγκο των πληροφοριών να 
δομείται με παιδαγωγικά πρόσφορο τρό-
πο, στόχοι της εφαρμογής είναι τα παιδιά:

 • να αποκομίσουν μία ευχάριστη διαδρα-
στική εμπειρία και να ψυχαγωγηθούν, 

 • να παρακινηθούν να επεξεργαστούν το 
πληροφοριακό περιεχόμενο μέσω του 
σεναρίου της αποστολής,

 • να κατανοήσουν σημαντικές και ενδε-
χομένως δύσκολες έννοιες αξιοποιώ-
ντας την πολυμεσική παρουσίαση και

 • να παρακινηθούν να επισκεφθούν τον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ή 
άλλον χώρο όπου επιτελούνται αντί-
στοιχα έργα.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η καλλι-
τεχνική επιμέλεια της εφαρμογής έγινε 
από τον web designer, Γ. Κουτσούκο, ενώ 

Το «Πρόγραμμα Γλαύκα», ένα διαδικτυακό παιχνίδι για την αποκατάσταση των μνημείων της 
Ακρόπολης.
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σύμβουλος στο σχεδιασμό ήταν ο Καθ. Κ. 
Αντωνιάδης. Κατά τη φάση του σχεδια-
σμού, ορίσαμε τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αρχές συμβατό-
τητας και τα σύγχρονα δεδομένα παρου-
σίασης πολιτιστικής πληροφορίας. Σε 
γενικές γραμμές, συμφωνήθηκαν:

 • η υψηλή αισθητική και η ελκυστική 
μορφή του γραφιστικού περιβάλλοντος, 

 • η εύχρηστη πλοήγηση και το ξεκάθαρο 
μενού,

 • η σαφής παρουσίαση περιεχομένου και

 • η διαδραστική προσέγγιση του περιεχο-
μένου τόσο στις ενότητες της παρουσί-
ασης όσο και στα επιμέρους παιχνίδια.

Ειδικότερα ως προς την υλοποίηση των 
σεναρίων των παιχνιδιών λήφθηκαν 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • η μικρή έκταση των παιχνιδιών (mini-
games) έτσι ώστε συνολικά να μπορούν 
να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα (π.χ. σχολική ώρα),

 • το εύκολο ξεκίνημα και στη συνέχεια η 
κλιμακωτή δυσκολία και 

 • η εμφανής πρόοδος που προβάλλεται 
καθαρά και γίνεται εύκολα αντιληπτή 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, η 
εφαρμογή δοκιμάστηκε από διάφορους 
χρήστες, κυρίως μαθητές Γυμνασίου. 
Η διαμορφωτική αξιολόγηση ήταν  μία 
συνεχής διαδικασία, χωρίς όμως να ακο-
λουθεί μία αυστηρή και συγκεκριμένη 
μεθοδολογία. Μας βοήθησε κυρίως ως 
προς τη γλώσσα, το περιεχόμενο, την 
πλοήγηση, και γενικά τον σχεδιασμό του 
περιβάλλοντος επικοινωνίας.

Αξιολόγηση της εφαρμογής
Μετά από έναν χρόνο παρουσίας της 
εφαρμογής στο διαδίκτυο, προχωρήσαμε 
στη διερεύνηση της επίδρασης της εφαρ-
μογής σε σχολικές ομάδες. Μία συστημα-
τική αξιολόγηση της εφαρμογής, η οποία 
θα περιελάμβανε λεπτομερή στατιστική 
ανάλυση των δεικτών της επισκεψιμότη-
τας, παρατήρηση και συνέντευξη σε ποι-
κίλες ομάδες χρηστών σε συνδυασμό με 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων θα ήταν 
ιδανική, ωστόσο μη εφικτή για τους πό-
ρους του Τομέα. Παρά τις αντικειμενικές 
δυσκολίες, η ομάδα μας έχοντας ως προτε-
ραιότητα τη διαδικασία της ανατροφοδότη-
σης υλοποίησε πιλοτική αξιολόγηση με 
ερωτηματολόγια. Η αξιολόγηση στόχευε 
να ελέγξει κατά πόσο η εφαρμογή λειτουρ-

γεί σωστά και σύμφωνα με τους στόχους 
και τις προδιαγραφές που τέθηκαν στη 
φάση της σχεδίασης και ότι το περιεχόμε-
νο εκπληρώνει τους σκοπούς του. 

Στην αξιολόγηση έλαβαν μέρος 360 μα-
θητές της Α' Λυκείου από 18 σχολεία της 
Αττικής μαζί με τους 38 εκπαιδευτικούς 
συνοδούς τους που παρακολούθησαν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακρόπολη 
και Αναστήλωση» τον Μάρτιο του 2014, 
κατά το οποίο οι μαθητές συμμετείχαν 
σε 10 βιωματικά εργαστήρια, για τα ανα-
στηλωτικά έργα που συντελούνται στην 
Ακρόπολη. Σε ένα ειδικό σεμινάριο προ-
ετοιμασίας που οργανώθηκε για τους 
εκπαιδευτικούς, παρουσιάστηκε και 
η εφαρμογή της Γλαύκας. Προτάθηκε 
στους εκπαιδευτικούς στο διάστημα που 
μεσολαβούσε μέχρι το πρόγραμμα είτε 
να πλοηγηθούν στην εφαρμογή με τους 
μαθητές τους στο σχολείο είτε να τους 
παροτρύνουν να πλοηγηθούν μόνοι τους 
εκτός σχολείου και στη συνέχεια, όσοι 
το επιθυμούσαν, να την αξιολογήσουν. 
Στο υλικό που διανεμήθηκε στο σεμινά-
ριο υπήρχαν και δύο φόρμες ερωτηματο-
λογίων μία για τους μαθητές και μία για 
τους εκπαιδευτικούς, τα οποία επιστρά-
φηκαν στην ομάδα του Τομέα πριν από 
το πρόγραμμα. Συγκεντρώθηκε ιδιαίτε-
ρα μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων: 
347 από τους μαθητές και 37 από τους 
εκπαιδευτικούς. 

Το ερωτηματολόγιο των μαθητών περι-
λάμβανε ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύ-
που, σύντομες και απλές. Οι μαθητές το-
ποθετήθηκαν σε προκαθορισμένες προ-
τάσεις σχετικά με αυτά που τους άρεσαν 
στην εφαρμογή, με ΝΑΙ, ΟΧΙ και ΙΣΩΣ, 
με δυνατότητα διατύπωσης διευκρίνισης 
ή σχολίου.

Τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών 
ήταν επίσης κλειστού τύπου σε συνδυα-
σμό με ερωτήσεις σχολιασμού ανοιχτού 
τύπου. Για την καταγραφή δεδομένων 
όσον αφορά στα κριτήρια ποιότητας της 
εφαρμογής, οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγη-
σαν προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά της 
εφαρμογής σε τετράβαθμη κλίμακα (από 

Στην ενότητα «Το Πλήρωμα» παρουσιάζονται οι ειδικότητες του προσωπικού που πραγματο-
ποιούν τα αναστηλωτικά έργα.
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το 1 με άριστα το 4). Μέσω των εκπαιδευ-
τικών, προσπαθήσαμε κυρίως να αντλή-
σουμε προτάσεις και σκέψεις για το πώς 
μπορεί η «Γλαύκα» να αξιοποιηθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ανάλυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Από τους 347 μαθητές που συμμετείχαν, 
το 62% ήταν κορίτσια και το 38% αγόρια. 
Οι εκπαιδευτικοί ήταν κυρίως φιλόλογοι 
(81%). Με το υλικό που συγκεντρώσαμε, 
προσπαθήσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο 
η εφαρμογή λειτουργεί σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που είχαν τεθεί ως προς: 
α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά, β) το σκε-
πτικό και τη διαδικασία της πλοήγησης 
και γ) το περιεχόμενο της εφαρμογής. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά  
της εφαρμογής
Όπως προκύπτει, λοιπόν, από την ανάλυ-
ση των ερωτηματολογίων, ελάχιστοι μα-
θητές (3%) σημείωσαν ότι αντιμετώπισαν 
κάποιο  τεχνικό πρόβλημα χωρίς όμως 
να αναφέρονται αναλυτικά σε αυτό. 

Όσον αφορά το γραφικό περιβάλλον, οι 
μισοί περίπου μαθητές (53%) απάντη-
σαν απολύτως θετικά ότι τους άρεσε, ενώ 
μόνο 15% απάντησε απολύτως αρνητικά 
και 32% σημείωσε ΙΣΩΣ. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι από το σύνο-
λο των μαθητών που απάντησε θετικά το 
68% ήταν κορίτσια και μόλις 32% αγόρια. 
Ορισμένοι μαθητές σχολίασαν ότι χρεια-
ζόταν η προσθήκη ήχου (8%). Επίσης μία 
μερίδα μαθητών (12%) έκανε λόγο για 
περισσότερη διάδραση στις ενότητες των 
παιχνιδιών. Τα σχόλια περί διάδρασης 
προήλθαν από μαθητές που επισκέφθη-
καν τη «Γλαύκα» στην τάξη και ενδεχο-
μένως θα ήθελαν να υπάρχει και ομαδι-
κή εμπλοκή εκτός από ατομική.

Από τους 37 εκπαιδευτικούς, οι 31 επι-
σκέφθηκαν την εφαρμογή στο σχολείο 
και παρέμειναν περίπου μία ώρα κατά 
μέσο όρο, χωρίς να αναφέρουν κάποιο 
τεχνικό πρόβλημα σχετικά με τη λειτουρ-
γία της εφαρμογής. Από τους άλλους 6, 
οι 2 απάντησαν ότι είχαν πρόβλημα υπο-
δομής (πιθανώς έλλειψη εργαστηρίων 

πληροφορικής ή αδυναμία σύνδεσης στο 
ίντερνετ) και οι 4 σημείωσαν έλλειψη 
χρόνου λόγω ανάγκης ολοκλήρωσης της 
ύλης.  Στην ερώτηση που ζητούσε να βαθ-
μολογηθούν τα χρώματα και τα γραφικά 
της εφαρμογής με άριστα το 4, οι ερωτώ-
μενοι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν κατά 
μέσο όρο με 3,3.

Η πλοήγηση της εφαρμογής
Η πλοήγηση βασίστηκε στο εξής σενά-
ριο: ο μαθητής συναντάει τη Γλαύκα στο 
εργαστήριο τεχνολογίας και προκειμέ-
νου  να συμμετάσχει στον σχεδιασμό του 
ρομπότ πρέπει, μέσα από 5 δοκιμασίες, 
να αποδείξει ότι είναι ειδικός στα θέμα-
τα της αποκατάστασης στην Ακρόπολη. 
Πριν από κάθε δοκιμασία προετοιμάζεται 
με τη βοήθεια της Γλαύκας, με στόχο στο 
τέλος να γίνει ειδικός και να αποκτήσει 
το βραβείο συμμετοχής.

Το 70% των μαθητών διέθεσε 10-45 λε-
πτά και το υπόλοιπο ποσοστό μοιράστη-
κε σε λιγότερα από 10 λεπτά (14%)  και 
σε περισσότερα από 45 (16%). Σχεδόν το 
30% χρειάστηκε να μπει πάνω από μία 
φορά για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθη-
τών ολοκλήρωσε όλες τις δοκιμασίες της 

εφαρμογής (86%). Οι υπόλοιποι μαθητές 
που δεν μπήκαν καθόλου ή διέκοψαν την 
πλοήγησή τους κυρίως δεν είχαν διαθέσι-
μο χρόνο και ελάχιστοι (3%) σημείωσαν 
ότι συνάντησαν εμπόδια ή κουράστηκαν.  

Είναι ενδιαφέρον ότι ο πιο δημοφιλής 
τρόπος πλοήγησης ήταν ο γραμμικός. Οι 
περισσότεροι μαθητές ολοκλήρωσαν με 
τη σειρά όλες τις δοκιμασίες (75%), ενώ 
ορισμένοι (15%)  επέλεξαν τυχαία πλοή-
γηση ή επιλεκτική εξερεύνηση. Οι υπό-
λοιποι δεν διευκρίνισαν.

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών (72%) απάντησε θετικά ότι τους 
άρεσε η ιδέα του διαχωρισμού κάθε ενό-
τητας σε προετοιμασία/παιχνίδι. Ανά-
λογο ποσοστό βρήκε την πλοήγηση από 
τη μία ενότητα στην άλλη, εύχρηστη. Το 
κίνητρο του ξεκλειδώματος του σχεδια-
στηρίου της εφαρμογής μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των δοκιμασιών, φαίνεται 
ότι δούλεψε, καθώς το 65% συμφώνη-
σε ότι του άρεσε. Τέλος, παρόλο που οι 
μαθητές είναι 16 ετών, περιορισμένος 
αριθμός (7%) σχολίασε ότι βρήκε την 
εφαρμογή ακατάλληλη για τη δική του 
ηλικία. Ορισμένοι διευκρίνισαν ότι θα 
επιθυμούσαν μεγαλύτερη διαβάθμιση 

Σχέδιο-χάρτης εφαρμογής: Γ. Κουτσούκος
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και αυξανόμενη δυσκολία στα παιχνί-
δια, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον.

Ανάλογα περίπου βαθμολόγησαν και 
οι εκπαιδευτικοί τα χαρακτηριστικά της 
πλοήγησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι βαθ-
μολόγησαν σχεδόν με άριστα (3,8) το 
σκεπτικό της παρουσίασης του θέματος. 
Παράλληλα, από τις βαθμολογίες φαί-
νεται ότι έμειναν ικανοποιημένοι τόσο 
από το μενού και την πλοήγηση από τη 
μία ενότητα στην άλλη (3,4) όσο και από 
το διαχωρισμό κάθε ενότητας σε θεωρία 
και πράξη (3,6). Όσον αφορά στην ηλικία 

που απευθύνεται η εφαρμογή (άνω των 
12 ετών), οι 27 εκπαιδευτικοί έκριναν 
ότι είναι κατάλληλη και 8 όχι. Από τους 
8, οι 7 εκτιμούν ότι είναι και για παιδιά 
μικρότερα από 12 ετών και ένας μόνο για 
μεγαλύτερα (από 14 ετών και πάνω). 

Περιεχόμενο εφαρμογής

Από τα μεγάλα αφιερώματα-εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τα αναστηλωτικά έργα 
των μνημείων της Ακρόπολης, έχει 
φανεί ότι οι μαθητές βρίσκουν το θέμα 
της αναστήλωσης πολύ ενδιαφέρον και 
σαγηνευτικό, καθώς συνδυάζει την αρ-
χαιότητα με τις νέες τεχνολογίες και την 

επιστήμη. Αυτή την αίσθηση της εμπει-
ρίας επιχείρησε να περάσει και η εφαρ-
μογή «Γλαύκα». Στην έρευνα ελέγχθηκε 
εάν επιτεύχθηκε ο παραπάνω στόχος. 

Το πληροφοριακό περιεχόμενο της εφαρ-
μογής αποτιμάται θετικά όπως φαίνεται 
και στο παραπάνω γράφημα, καθώς το 
90% των μαθητών συμφώνησε απόλυτα 
ότι έμαθε για τις αναστηλωτικές επεμβά-
σεις και κατάλαβε τα προβλήματα και τα 
αίτια των επεμβάσεων. Ελαφρώς λιγό-
τεροι (70%) απάντησαν ότι κατανόησαν 
ειδικότερες πληροφορίες της αναστή-
λωσης όπως τα είδη των επεμβάσεων, 
τα έργα αποκατάστασης για το κάθε μνη-
μείο και τις ειδικότητες των επαγγελ-
μάτων του προσωπικού, ενώ οι  μισοί 
περίπου (52%) απάντησαν απολύτως θε-
τικά ότι ενδιαφέρθηκαν για τα μηχανή-
ματα και τις νέες τεχνολογίες που χρη-
σιμοποιούνται στην αναστήλωση. Στην 
πρόταση «παρακινήθηκα να αναζητήσω 
περισσότερες πληροφορίες για αναστη-
λωτικά έργα και σε άλλα μνημεία» το 
28% απάντησε θετικά, το 37% αρνητικά 
και το υπόλοιπο 35% ΙΣΩΣ. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σε παρόμοια ερώτηση στην 
αξιολόγηση που έγινε για το πρόγραμμα 

«Ακρόπολη και Αναστήλωση» (Μάρτι-
ος 2012), προέκυψε ότι οι μαθητές που 
επισκέφθηκαν επιτόπου τα εργοτάξια 
παρακινήθηκαν περισσότερο να βρουν 
επιπλέον πληροφορίες για τις αναστη-
λώσεις αρχαίων μνημείων (βλ. σχετικό 
άρθρο στις «Ενημερωτικές Ειδήσεις», 
τεύχος 12). Το συμπέρασμα από αυτή 
την απάντηση είναι ότι η εμπειρία της 
επίσκεψης δεν μπορεί να αντικαταστα-
θεί από τα ψηφιακά μέσα, αλλά μπορεί 
να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί. 

Παρομοίως κινήθηκαν και οι απαντήσεις 
των εκπαιδευτικών. Όπως φαίνεται στο 
γράφημα της παρακείμενης σελίδας, στην 
ερώτηση «Τι από τα παρακάτω πιστεύετε 
ότι πρόσφερε η «Γλαύκα» στους μαθητές 
σας;», οι εκπαιδευτικοί βαθμολογώντας 
3,5 έκριναν ότι οι μαθητές γνώρισαν αρκε-
τά τα έργα αποκατάστασης των μνημείων 
της Ακρόπολης και κατανόησαν καλύτερα 
το θέμα των αναστηλωτικών επεμβάσεων. 
Βαθμολογώντας ακόμα καλύτερα με 3,7 
κατά μέσο όρο, έκριναν ότι τα παιδιά συ-
νειδητοποίησαν τα προβλήματα και τα αί-
τια των επεμβάσεων. Αμέσως μετά με βαθ-
μολογία γύρω στο 3, ακολουθεί το ενδια-
φέρον τους για τα έργα αναστήλωσης κάθε 

Εντυπώσεις των μαθητών. Παραθέσαμε λίστα με 7 προτάσεις και τους ζητήσαμε να μας πουν κατά πόσο ισχύουν σημειώνοντας ΝΑΙ, ΟΧΙ και ΙΣΩΣ.
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μνημείου της Ακρόπολης, για τις νέες τε-

χνολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς 

και για τις ειδικότητες του προσωπικού. 

Τέλος, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

η εφαρμογή –με βαθμό 2,5– πιθανώς να 

ωθήσει τους μαθητές να αναζητήσουν 

πληροφορίες και για άλλα αναστηλωτικά 

προγράμματα μνημείων.

Συμπεράσματα

Αν και σε πιλοτικό πλαίσιο, η αξιολόγηση 
πρόσφερε πολύτιμα συμπεράσματα τόσο 
για την ίδια την εφαρμογή όσο και για 
ανάλογες μελλοντικές δράσεις. 

Μία γενική παρατήρηση για την εφαρ-
μογή, όπως προκύπτει από ερώτηση του 
ερωτηματολογίου των μαθητών, είναι ότι 
η πλειοψηφία (58%) βρήκε την εφαρμογή 
διασκεδαστική και ότι για το 78% ήταν δι-
αφορετική από τις συνηθισμένες. Επίσης, 
οι μαθητές κατανόησαν το περιεχόμενο 
παρά την πολυπλοκότητα του θέματος, 
καθώς περίπου το 88% απάντησε ότι έμα-
θε για τις αναστηλώσεις και κατάλαβε τα 
προβλήματα και τα αίτια των επεμβάσε-
ων. Από την ομαδοποίηση των προτάσε-
ων των μαθητών, καταλήγουμε στις εξής 
βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν: 

α)  εμπλουτισμός/ενίσχυση της παρουσία-
σης του περιεχομένου με δυναμικά μέσα 
όπως ήχος, βίντεο και φωτογραφίες β) δη-
μιουργία περισσότερων διαδραστικών 
παιχνιδιών γ) βελτίωση των γραφικών.

Όπως προκύπτει κι από την ανάλυση 
των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτι-
κών, οι μαθητές φαίνεται ότι απόκτησαν 
μία εμπειρία ευχάριστη και ένα κίνητρο 
για να ασχοληθούν περαιτέρω με το θέμα 
της αναστήλωσης. Σε μία πιθανή επόμε-
νη φάση αξιολόγησης θα πρέπει να ελεγ-
χθεί εάν αυτή η εμπειρία είναι ισότιμη 
και σε μαθητές με μαθησιακά προβλή-
ματα ή με ειδικές ανάγκες. Ενδιαφέρον 
θα είχε επίσης να μελετηθεί η εμπειρία 
που αποκτούν οι μαθητές παίζοντας σε 
ομάδες και ατομικά. Αξίζει να σχολιαστεί 
επίσης, ότι 17 εκπαιδευτικοί αναφέρουν 
ότι θα αξιοποιήσουν την εφαρμογή στο 
πλαίσιο μελλοντικών ερευνητικών ερ-
γασιών των μαθητών τους (project). Η 
χρήση αυτή επιβάλλει από τη μεριά του 
Τομέα ενημέρωση και τακτική προσθή-
κη περιεχομένου, η οποία θα αποτελούσε 
και λόγο επιστροφής των χρηστών. Αυτό 
βέβαια συνεπάγεται μεγάλο κόστος επέ-
κτασης, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε 

στον προϋπολογισμό της εφαρμογής. 
Ωστόσο η δυσκολία της προσθήκης πλη-
ροφοριακού περιεχομένου αντισταθ-
μίζεται από την τακτική ενημέρωση 
της ιστοσελίδας της ΥΣΜΑ και από το 
ηλεκτρονικό αποθετήριο εκπαιδευτι-
κού περιεχομένου για την Ακρόπολη,  
http://repository.acropolis-education.

gr/, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
βρουν όλο το υλικό του Τομέα. 

Ειρήνη Καϊμάρα

Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη

Ασημίνα Λεοντή

Αρχαιολόγος

Σύλια Παράσχου

Αρχαιολόγος

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος

Προϊσταμένη έως 2011 

Τομέας Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης 

* Το διαδικτυακό παιχνίδι «The Glafka 

Project» είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλε-

κτρονική διεύθυνση:

http://www.ysma.gr/theglafkaproject/

Οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν με άριστα το 4 κατά πόσο ισχύουν οι παραπάνω προτάσεις.
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Τα νέα της Ακρόπολης

Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την 
προηγούμενη επικοινωνία μας (Δεκέμ-
βριος 2013), η ΥΣΜΑ ανέπτυξε έντονη 
δραστηριότητα σε θέματα εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης του κοινού, τηρώντας 
απαρέγκλιτα μια από τις βασικές επιταγές 
της δεοντολογίας των αναστηλώσεων. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Ο Τομέας Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης 
της ΥΣΜΑ πραγματοποίησε κατά το 2014 
και το α' εξάμηνο του 2015, ποικίλες εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες με αποδέ-
κτες εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένει-
ες και ευρύτερο κοινό. 

Συγκεκριμένα διεξήχθησαν στο Μουσείο 
Ακρόπολης 252 εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα σε 4.983 μαθητές Δημοτικού και 
Γυμνασίου από 138 σχολεία, με θέματα 
σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, 
τους αρχαίους ναούς και τους θεούς του 
Ολύμπου. Επίσης διοργανώθηκαν εκ-
παιδευτικές δράσεις που απευθύνονταν 
ειδικά σε μαθητές Λυκείου. Πρόκειται 
για το διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ακρόπολη και Αναστήλωση» που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ακρόπολη για 360 
μαθητές της Α' Λυκείου από 18 σχολεία 
της Αττικής. Οι μαθητές, με τη βοήθεια 
του εξειδικευμένου προσωπικού της Υπη-

ρεσίας μας, γνώρισαν το μεγάλο σύγχρονο 
τεχνικό έργο που επιτελείται στην Ακρό-
πολη παρακολουθώντας μια σειρά εργα-
στήρια μέσα στα μνημεία και στα εργο-
τάξια. Στη συνέχεια ο Τομέας συμμετείχε 
στον εορτασμό των «Ευρωπαϊκών Ημε-
ρών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014» 
με το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Τα πρόσωπα του Χρόνου στα μνημεία 
της Ακρόπολης», το οποίο διοργανώθη-
κε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Αθηνών για συνολικά 75 μαθητές 
της Β' Λυκείου. Επίσης, στο πλαίσιο της 
συμμετοχής στο πρόγραμμα ΔΙΑΠΟΛΙΣ 
(Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννο-
στούντων μαθητών) ο Τομέας συνεργά-
στηκε με το 2ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων 
και επεξεργάστηκε με μαθητές της Β' 
Λυκείου το θέμα των αρχαίων χρωμάτων 
τόσο στο Μουσείο Ακρόπολης, όσο και 
στην Ακρόπολη. Τέλος, τα χριστουγεν-
νιάτικα και καλοκαιρινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν 
στο Μουσείο Ακρόπολης παρακολούθη-
σαν 260 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών.

Οι μουσειοσκευές του Τομέα χρησιμοποι-
ήθηκαν από 14.590 μαθητές σε 348 σχο-
λεία όλης της Ελλάδας. Τα δύο δανειστικά 
σακίδια με τίτλο: «Μια μέρα στο Μουσείο 
Ακρόπολης με τη θεά Αθηνά» και «Αρχαϊ-

κά Χρώματα» που απευθύνονται στις οι-
κογένειες αξιοποιήθηκαν μέσα στο Μου-
σείο Ακρόπολης από 4.888 οικογένειες 
(3.366 από την Ελλάδα και 1.522 από το 
εξωτερικό), δηλαδή από περίπου 14.665 
παιδιά. Το εκπαιδευτικό υλικό που αφο-
ρά στις οικογένειες εμπλουτίστηκε με 
τέσσερα νέα φυλλάδια εξερεύνησης, δύο 
για την Ακρόπολη και δύο για το Μου-
σείο της Ακρόπολης. Τα δύο πρώτα που 
αφορούν στην Ακρόπολη μπορούν, τόσο 
οι οικογένειες όσο και οι εκπαιδευτικοί, 
να βρουν στο αποθετήριο εκπαιδευτικού 
περιεχομένου για την Ακρόπολη (http://
repository.acropolis-education.gr/). Το 
πρώτο έχει τίτλο «Χάρτης εξερεύνησης 
της Ακρόπολης για παιδιά». Μέσα από μία 
έγχρωμη σχεδιαστική αναπαράσταση της 
Ακρόπολης της κλασικής εποχής και μία 
σύντομη περιγραφή για κάθε μνημείο, τα 
παιδιά από 9 χρονών εξερευνούν τα μνη-
μεία βλέποντας τη μορφή τους σήμερα, 
αλλά και στην εποχή που φτιάχτηκαν. Το 
δεύτερο έχει τίτλο «10 ερωτήσεις για την 
αναστήλωση της Ακρόπολης». Περιλαμ-
βάνει απαντήσεις στις συχνότερες ερω-
τήσεις που απασχολούν τους μαθητές από 
12 ετών, αλλά και το ευρύτερο κοινό, σχε-
τικά με την κατασκευή των μνημείων και 
τα αναστηλωτικά έργα. Τα δύο φυλλάδια 
εξερεύνησης που αφορούν στο Μουσείο, η 

Μαθητές παρακολουθούν μέσα στον Παρθενώνα εργαστήριο, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ακρόπολη και Αναστήλωση». Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2014

Φυλλάδιο εξερεύνησης για παιδιά και γονείς 
στο Μουσείο Ακρόπολης.
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οικογένεια μπορεί να τα προμηθευτεί δω-
ρεάν από το Γραφείο Πληροφοριών του 
Μουσείου. Το πρώτο έχει τίτλο «Από το 1 
ως το 10 στο Μουσείο Ακρόπολης» και δί-
νει την ευκαιρία στους πιο μικρούς φίλους 
του Μουσείου (από 5 έως 8 ετών) να έχουν 
μία από τις πρώτες μουσειακές εκπαιδευ-
τικές τους εμπειρίες. Στο δεύτερο με τίτλο 
«Πρόσκληση για τους θεούς του Ολύμπου 
στο Μουσείο Ακρόπολης», οι μικροί επι-
σκέπτες (από 8 έως 10 ετών) αναζητούν 
συγκεκριμένα εκθέματα με απεικονίσεις 
των θεών του Ολύμπου μέσα στο Μου-
σείο. Υπολογίζεται ότι 2.820 οικογένειες 
περιηγήθηκαν στο Μουσείο ενισχύοντας 
την εμπειρία της επίσκεψής τους μέσα στο 
Μουσείο με τα δύο νέα φυλλάδια εξερεύ-
νησης. Κατά το 2015 εκδόθηκε επίσης και 
ο νέος κατάλογος των εκπαιδευτικών δρά-
σεων του Τομέα με τίτλο «Εκπαιδευτικές 
δράσεις για την Ακρόπολη». 

Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε 625 
εκπαιδευτικούς και φοιτητές στους οποί-
ους διανεμήθηκε και εκπαιδευτικό υλικό. 
Από το 2013 πραγματοποιούνται και θε-
ματικά σεμινάρια που βασίζονται στο αντί-
στοιχο εκπαιδευτικό υλικό του Τομέα. Οι 
εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για το πώς 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, προκει-
μένου να γίνει σωστότερη προετοιμασία 
των μαθητών πριν από την επίσκεψή τους. 

Ο Τομέας συμμετείχε επίσης σε δύο συνέ-
δρια με αναρτημένες ανακοινώσεις (πό-
στερ). Η πρώτη είχε τίτλο «Διαδικτυακές 
εκπαιδευτικές εφαρμογές για την Ακρό-
πολη», στο 1o Συνέδριο με θέμα «Εφαρμο-
γές πληροφορικής και ποσοτικές μέθοδοι 
στην αρχαιολογία (CAA-GR)», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο (Μάρτιος 
2014) και η δεύτερη «Εκπαιδευτικές δρά-
σεις για τη συντήρηση των μνημείων της 
Ακρόπολης» στο Συνέδριο με θέμα «Η συ-
ντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί», 
που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων και στο Μουσείο 
Ακρόπολης (Μάιος 2015). Τέλος, ο Τομέας 
συμμετείχε σε ημερίδα στην Αλεξανδρού-
πολη, όπου παρουσιάστηκαν συνολικά οι 
δράσεις του. Η ημερίδα διοργανώθηκε από 

το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης και απευθυ-
νόταν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο 
πλαίσιο του μαθήματός τους «Μουσειακή 
Εκπαίδευση». Η παρουσίαση συνοδεύ-
τηκε από τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 
εργαστηρίων όπου οι φοιτητές, με αφορμή 
τις μουσειοσκευές του Τομέα, σχεδίασαν 
εκπαιδευτικές δράσεις για αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία της περιοχής τους. 

Σεμινάρια και Ημερίδες για τα έργα 
Ακροπόλεως
Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2014, η Διευ-
θύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνη-
μείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), Β. Ελευθερί-
ου, αποδεχόμενη πρόσκληση του Ιδρύ-
ματος Ωνάση που της απευθύνθηκε στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης Προγράμματος 
Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων, ταξίδεψε 
στην Αμερική προκειμένου να παρουσιά-
σει το τρέχον αναστηλωτικό πρόγραμμα. 
Η παρουσίαση έγινε σε Πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ και συγκεκριμένα: στο Gradu-
ate School of Architecture, Planning 
and Preservation του Πανεπιστημίου 
Columbia (24 Μαρτίου 2014), στο Πανε-
πιστήμιο Yale, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος Ελληνικών Σπουδών (25 Μαρτί-
ου 2014), στο τμήμα History of Art and 
Architecture του Πανεπιστημίου Penn 
(26 Μαρτίου 2014), στο τμήμα History of 
Art and Architecture του Πανεπιστημίου 
της Βοστώνης (1 Απριλίου 2014), στο τμή-
μα Art Conservation του Πανεπιστημίου 
του Delaware (2 Απριλίου 2014) και στο 
πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικών 
Σπουδών του Stony Brook University 
(4 Απριλίου 2014). Στο ίδιο Πρόγραμμα 
συμμετείχε και ο Αναπλ. Καθ. του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και Συνεργάτης του Ινστι-
τούτου Ηλεκτρονική Δομής και Λέιζερ του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της 
Κρήτης (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), Δ. Άγγλος, ο οποίος 
παρουσίασε την τεχνική καθαρισμού της 
επιφάνειας των μαρμάρων με λέιζερ, που 
για πρώτη φορά αναπτύχθηκε σε συνερ-
γασία της ΥΣΜΑ με το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ για τον 
καθαρισμό των λίθων της δυτικής ζωφό-
ρου του Παρθενώνα. Η ανταπόκριση του 
κοινού υπήρξε θερμή, γεγονός που κατέ-
δειξε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστη-
μονικής κοινότητας για το σημαντικό έργο 
που επιτελείται στην Ακρόπολη. 

Στο διάστημα μεταξύ 3 έως 5 Ιουνίου 2014, 
η Β. Ελευθερίου και ο Κ. Καρανάσος, αρχι-

Η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κ. Β. Ελευθερίου με τον Καθ. Δ. Άγγλο (αριστερά) και τον Καθ. Fred 
S. Kleiner κατά την παρουσίαση των έργων Ακροπόλεως στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. 
Φωτ. C. Griffin, 2014
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τέκτων του έργου αποκατάστασης των Προ-
πυλαίων, κατόπιν προσκλήσεως, συμμετεί-
χαν ως εισηγητές σε σεμινάριο που διοργα-
νώθηκε από το Πολυτεχνείο του Μπάρι στο 
πλαίσιο του προγράμματος διδασκαλίας με 
τίτλο «Ειδίκευση στην αρχιτεκτονική κλη-
ρονομιά και το τοπίο». Οι εισηγητές παρου-
σίασαν εκτενώς, σε σειρά μαθημάτων, το 
αναστηλωτικό πρόγραμμα που επιτελείται 
στην Ακρόπολη και ανέπτυξαν γενικά και 
ειδικά θεωρητικά θέματα αναστηλώσεων, 
με αναφορά στα μνημεία της Ακρόπολης 
των Αθηνών και της Λίνδου. Ο Κ. Καρανά-
σος σε συνεργασία με τον Καθ. G. Martines 
διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα την απο-
κατάσταση του νότιου τοίχου του κεντρικού 
κτηρίου των Προπυλαίων. Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον όχι μόνον 
οι φοιτητές, αλλά και το διδακτικό προσω-
πικό της Σχολής αναπτύσσοντας διάλογο 
σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν 
στην πορεία ενός μεγάλου αναστηλωτικού 
έργου. Το σεμινάριο υπήρξε επιτυχές και η 
πρόσκληση ανανεώθηκε για την επόμενη 
χρονιά, εγκαθιστώντας δίαυλο επικοινωνί-
ας μεταξύ των έργων Ακροπόλεως και του 
Πανεπιστημίου του Μπάρι.

Την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα 
μεταξύ 9 και 11 Ιουνίου 2015, η διοργά-

νωση επαναλήφθηκε και οι συντελεστές 
των έργων Ακροπόλεως προσκλήθηκαν 
εκ νέου στο σεμινάριο. Εκτός από τους 
Β. Ελευθερίου και Κ. Καρανάσο, που 
ανέπτυξαν ζητήματα σχετικά με την ανα-
στήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, 
γενικά και των Προπυλαίων ειδικότερα, 
καθώς και γενικότερα ζητήματα αρχών 
και μεθοδολογίας των επεμβάσεων, αυτή 
τη φορά προσκλήθηκαν και οι πολιτικοί 
μηχανικοί του έργου αποκατάστασης του 
Παρθενώνα, Α. Βρούβα και Ζ. Κοντέας. Η 
Α. Βρούβα συμμετείχε με δύο εισηγήσεις, 
εκ των οποίων η πρώτη αφορούσε στην 
εργασία με τη μέθοδο των διακριτών 
πεπερασμένων στοιχείων, ενώ η δεύτε-
ρη σε ζητήματα των μακρών τοίχων του 
Παρθενώνα και στον σχεδιασμό της συν-
δεσμολογίας για τη βόρεια κιονοστοιχία 
του Παρθενώνα. Ο Ζ. Κοντέας συμμετείχε 
επίσης με δύο εισηγήσεις εκ των οποί-
ων η πρώτη αφορούσε στην ιστορία και 
τα στατικά ζητήματα του ναού Ηφαίστου 
και Αθηνάς, ενώ η δεύτερη στις αρχές 
και μεθόδους αντισεισμικού σχεδιασμού 
σε μνημεία, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
αποκατάσταση της οροφής του δυτικού 
πτερού του Παρθενώνα. Εξάλλου, οι δύο 
πολιτικοί μηχανικοί διοργάνωσαν από 
κοινού εργαστήριο σχετικά με τις προδι-

αγραφές σχεδιασμού για αναστηλωτικά 
προγράμματα. 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον για τα έργα Ακρο-
πόλεως εξέφρασαν και τα ελληνικά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Στις 5 Μαρτίου 2015 
η ΥΣΜΑ προσκλήθηκε να συμμετάσχει 
στην εκπαιδευτική υποστήριξη του δια-
τμηματικού προγράμματος «Προστασία 
Μνημείων» (Β' Κατεύθυνση: υλικά και 
επεμβάσεις συντήρησης). H Β. Ελευθερί-
ου παρουσίασε ομιλία με θέμα «Το έργο 
της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης», η Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 
προϊσταμένη του έργου αποκατάστασης 
του Παρθενώνα, μίλησε για «Τα τρέχοντα 
αναστηλωτικά προγράμματα στον Παρθε-
νώνα», η Δ. Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη 
του έργου αποκατάστασης των Προπυλαί-
ων, μίλησε για «Το αναστηλωτικό έργο 
στα Προπύλαια και ειδικές επεμβάσεις 
στον ναό της Αθηνάς Νίκης», ενώ η Ε.  
Αγγελακοπούλου, προϊσταμένη του Τομέα 
Συντήρησης, παρουσίασε ομιλία με θέμα 
«Επεμβάσεις συντήρησης στα μνημεία 
της Ακρόπολης». Λίγες ημέρες αργότερα η 
ενημέρωση των φοιτητών ολοκληρώθηκε 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, 
όπου παρουσιάστηκε το έργο της ΥΣΜΑ. 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ διοργάνωσε στις 20 Μαρτίου 2015 
ημερίδα με θέμα «Οι σύγχρονες επεμβά-
σεις στα μνημεία της αθηναϊκής Ακρό-
πολης». Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Β. 
Ελευθερίου, Ρ. Χριστοδουλοπούλου, Δ. 
Μιχαλοπούλου και Ε. Αγγελακοπούλου, 
αναπτύσσοντας αντίστοιχη θεματολο-
γία με αυτή που περιγράφηκε παραπά-
νω. Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης η 
Ε. Ταβουκτσή, πολιτικός μηχανικός στο 
έργο του Παρθενώνα, η οποία μίλησε 
για «Επεμβάσεις δομικής αποκατάστα-
σης και ζητήματα συνδεσμολογίας λί-
θων στον Παρθενώνα». 

Εκδόσεις

Ιδιαίτερα πλούσια υπήρξε κατά το προη-
γούμενο διάστημα η εκδοτική δραστηρι-
ότητα της ΥΣΜΑ, την οποία συντόνισε 
και υλοποίησε το Γραφείο Τεκμηρίωσης 
της ΥΣΜΑ, με προϊσταμένη την αρχαιο-

Φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου του Μπάρι, παρακολουθούν το εργα-
στήριο για την αναστήλωση των μνημείων υπό την επίβλεψη των Β. Ελευθερίου, Κ. Καρανάσου 
και F. Martines, 2014.
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λόγο Ε. Λεμπιδάκη. Τον Ιούνιο 2015 
ολοκληρώθηκε η έκδοση των πρακτι-
κών της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για 
την αποκατάσταση των μνημείων Ακρο-
πόλεως, την οποία επιμελήθηκε η αρ-
χαιολόγος του Γραφείου Τεκμηρίωσης, 
Α. Σοφού. Η έκδοση περιλαμβάνει, εκτός 
από τις εισηγήσεις των συντελεστών των 
έργων, πλήρες παράρτημα με τις αναρ-
τημένες ανακοινώσεις (poster), καθώς 
και τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο 
που διανεμήθηκε στους συνέδρους και 
αφορούσε στα μελλοντικά προγράμματα 
αναστήλωσης. 

Στο ίδιο διάστημα προωθήθηκε η έκδο-
ση των μελετών που είχαν εκπονηθεί τα 
προηγούμενα χρόνια και είχαν διανεμη-
θεί, σε ψηφιακή μορφή, στους συνέδρους 
της 6ης Διεθνούς Συνάντησης. Η καλλιτε-
χνική επιμέλεια των μελετών έγινε από τη 
γραφίστρια Α. Πιτυρίγκα. Τον Νοέμβριο 
2015 εκδόθηκαν ο 8ος τόμος της Μελέτης 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, των Β. 
Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη και Α. Βρούβα, 
με την εκδοτική επιμέλεια της αρχαιολό-
γου Ε. Καρακίτσου, ο 9ος τόμος της Με-
λέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, 
των Λ. Λαμπρινού και Β. Παπαβασιλεί-

ου, με την εκδοτική επιμέλεια της αρχιτέ-
κτονος Λ. Λαμπρινού και ο 3ος τόμος της 
Μελέτης Αποκαταστάσεως των Προπυ-
λαίων (που περιείχε μελέτες των Τ. Τα-
νούλα, Μ. Ιωαννίδου, Β. Παπαβασιλείου, 
Κ. Καρανάσου, Κ. Φραντζικινάκη και Ε. 
Φραγκιαδάκη), με την εκδοτική επιμέ-
λεια της αρχαιολόγου Ε. Πετροπούλου. 

Το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για 
τις εκδόσεις της ΥΣΜΑ οδήγησε στην 
απόφαση για δωρεά του αποθέματος 
παλαιών εκδόσεων (της περιόδου 1990-
2010) στην Ένωση Φίλων Ακροπόλεως 
(ΕΦΑ), προκειμένου, μέσω αυτής, οι εκ-
δόσεις να διατεθούν στους ενδιαφερόμε-
νους. Η ΕΦΑ διοργάνωσε ήδη με επιτυχία 
δύο bazaar βιβλίων (στις 16 Ιανουαρίου 
2015 και στις 27 Μαρτίου 2015), όπου οι 
εκδόσεις της ΥΣΜΑ και της ΕΣΜΑ διατέ-
θηκαν έναντι συμβολικού αντιτίμου. Η 
επιτυχία της δράσης ήταν μεγάλη. 

Βραβεύσεις
Τον Δεκέμβριο του 2014 γνωστοποιήθη-
κε η απόφαση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την απο-
νομή του νέου Σήματος Ευρωπαϊκής Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς στην Ακρόπο-

λη και τους πέριξ αυτής αρχαιολογικούς 
χώρους. Η υποψηφιότητα είχε υποβληθεί 
από το ΥΠΠΟΑ τον Μάρτιο του 2014 με 
τίτλο «Η καρδιά της αρχαίας Αθήνας: η 
Ακρόπολη και οι πέριξ αρχαιολογικοί 
χώροι». Η απονομή του Σήματος υπήρ-
ξε αναμφισβήτητα μια μεγάλη επιτυχία 
για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι το έργο της συ-
ντήρησης και αναστήλωσης των μνημεί-
ων της Ακρόπολης που επιτελεί εδώ και 
χρόνια η ΥΣΜΑ, καθώς και οι δράσεις 
της Υπηρεσίας για την εκπαίδευση και 
την προβολή του έργου εμπλούτισαν το 
φάκελο της υποψηφιότητας και θεωρή-
θηκαν αποφασιστικής σημασίας για τη 
θετική αξιολόγησή του. 

Εκθέσεις
Τα μνημεία της Ακρόπολης και η καθη-
μερινή επαφή με αυτά αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τους εργαζόμενους, οι 
οποίοι συχνά δημιουργούν έργα που 
εκφράζουν όχι μόνο την ευαισθησία 
τους απέναντι στα μνημεία, αλλά και 
τη ζωντανή διαλεκτική σχέση με αυτά. 
Στο διάστημα των δύο παρελθόντων 
ετών διοργανώθηκαν, με μεγάλη επι-
τυχία, δύο καλλιτεχνικές εκθέσεις με 

Τα πρακτικά της 6ης Διεθνούς Συνάντη-
σης για την αποκατάσταση των μνημείων 
Ακροπόλεως.

Η Φ. Μαλλούχου-Tufano σχολιάζει έκθεμα κατά τα εγκαίνια της καλλιτεχνικής έκθεσης στο 
Λουτρό των Αέρηδων, ενώ παρακολουθούν οι Χ. Μπούρας, Μ. Μπούρα, Β. Ελευθερίου και Κ. 
Χατζηασλάνη. Αριστερά διακρίνεται ο δημιουργός του έργου, Β. Τσιτσιμπάκος.
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έργα των εργαζομένων. Η πρώτη έλαβε 
χώρα από τις 16 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 
2014 στο Λουτρό των Αέρηδων, στην 
Πλάκα. Στην έκθεση, που επιμελήθη-
καν οι Ε. Ταγαρίδη, Γ. Αλεξανδρίδης, Π. 
Πραβίτας, Μ. Ζερβός και Λ. Μιχαλάκος, 
συμμετείχαν εργαζόμενοι από όλες τις 
ειδικότητες. Η δεύτερη έκθεση, με τίτλο 
«25+ Ακροπολίτες» πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 9 και 25 Σεπτεμβρίου 2014, στο 
κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιο-
λόγων. Στην έκθεση συμμετείχαν, με την 
καλλιτεχνική τους ιδιότητα, 27 εργαζό-
μενοι στο ΥΠΠΟ, οι περισσότεροι από 
τους οποίους εργάζονται στον βράχο της 
Ακρόπολης. Την έκθεση επιμελήθηκαν 
η ιστορικός τέχνης Ν. Παπασπύρου και 
ο αρχιτέκτων Σ. Νάσαινας.

Επίσκεψη Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ 
και Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΠΑΙΘ
Κατά το διάστημα που μεσολάβησε σημαί-
νοντα πολιτικά πρόσωπα επισκέφθηκαν 
τα έργα της Ακρόπολης και ενημερώθη-
καν για την πορεία τους, εκφράζοντας το 
αμέριστο ενδιαφέρον της Πολιτείας για 
την αναστήλωση των μνημείων. Στις 24 
Ιουλίου 2014 η Γενική Γραμματέας του 
ΥΠΠΟΑ, Δρ Λ. Μενδώνη προήδρευσε 
σε συνεδρίαση της ΕΣΜΑ στην Ακρό-
πολη, κατά τη διάρκεια της οποίας η ίδια 
και τα μέλη της ΕΣΜΑ επισκέφθηκαν τα 
εργοτάξια. Στις 17 Μαρτίου 2015 ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, κ. Ν. 
Ξυ δάκης επισκέφθηκε την Ακρόπολη και 
ξεναγήθηκε στα έργα από τον Πρόεδρο 
της ΕΣΜΑ, Καθ. Χ. Μπούρα, τη Διευθύ-
ντρια της ΥΣΜΑ, Β. Ελευθερίου και την 
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αθηνών, Ε. Μπάνου. Στη συνάντηση πα-
ρέστη ο Καθ. Μ. Κορρές. Στη διάρκεια της 
συνάντησης παρουσιάσθηκε η πρόοδος 
των έργων και τονίσθηκε η ανάγκη αδι-
άλειπτης συνέχισης του αναστηλωτικού 
προγράμματος. 

Διαλέξεις-Δημοσιεύσεις 
Για ακόμη μία φορά το προσωπικό της 
ΥΣΜΑ δραστηριοποιήθηκε σε θέματα 
επικοινωνίας και ενημέρωσης του επι-
στημονικού κοινού, μέσα από σειρά δια-
λέξεων και δημοσιεύσεων. 

Η Β. Ελευθερίου παρέστη στο διήμερο σε-
μινάριο του προγράμματος E-Cult Value 
στο Μουσείο της Ακρόπολης, στις 8 και 
9 Δεκεμβρίου 2014, όπου παρουσίασε τις 
εφαρμογές της ΥΣΜΑ για την τεκμηρίω-
ση των αναστηλωτικών έργων, τις εφαρ-
μογές για την ενημέρωση του κοινού και 
τις ψηφιακές εφαρμογές των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων. 

Ο Κ. Καρανάσος συμμετείχε σε σεμινά-
ριο που διοργανώθηκε από την Ιταλι-
κή Αρχαιολογική Σχολή, στο πλαίσιο 
της 7ης διοργάνωσης του περιοδεύοντος 
Master της Academia Adrianea di Ar-
chitettura e Archaeologia της Ρώμης. 
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου έδωσε διά-
λεξη, στις 3 Φεβρουαρίου 2014, με θέμα 
την αναστήλωση των μνημείων της 
Ακρόπολης. Στις 5 Μαΐου 2014, ο ίδιος 
παρουσίασε το έργο αποκατάστασης 
των Προπυλαίων σε σεμινάριο που δι-
οργανώθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος για τη Συντή-
ρηση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του 
Πολυτεχνείου της Βαλένσια. Την επό-
μενη χρονιά, και συγκεκριμένα στις 26 
Ιανουαρίου 2015, κατόπιν πρόσκλησης 
που του απήθυνε εκ νέου η Academia 
Adrianea di Architettura e Archae-

ologia ο Κ. Καρανάσος έδωσε διάλεξη 
για την αναστήλωση της Ακρόπολης, 
στο πλαίσιο της 8ης διοργάνωσης του 
ως άνω μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Τέλος, ο ίδιος συμμετείχε στις 29 Μαΐ-
ου 2015 σε συνέδριο με θέμα “Replica 
and museum. Αpproaches and inter-
pretation of historical subjects” με 
ανακοίνωση που είχε τίτλο “Replica e 
restauro archeologico: la riconstruzio-
ne di nuove memrature arcitettoniche 
nel restauro dei Propilei dell Acropoli 
di Atene”. 

Η αρχιτέκτων Β. Μανιδάκη συμμετείχε 
στο σεμινάριο του Φινλανδικού Αρχαι-
ολογικού Ινστιτούτου “Greek Building 
Projects” (22-24 Μαΐου 2014). Η ανακοί-
νωσή της είχε θέμα “The Arrheforion 
and the planning of the Acropolis from 
the mid-sixth to the end of the fifth cen-
tury BC”.

Η προϊσταμένη του Τομέα Συντήρησης, 
χημικός μηχανικός, Ε. Αγγελακοπούλου 
παρουσίασε ανακοίνωση με θέμα “Tech-
nical investigation of the polychromy 
in the Acropolis monuments” στο Δι-
εθνές Συνέδριο με θέμα «Rethinking 
the Parthenon: colour, materiality and 

Επίσκεψη της ΕΣΜΑ στα έργα Ακροπόλεως τον Ιούλιο 2014, υπό την Προεδρία της Γενικής 
Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ. Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ.: Δ. Σβολόπουλος, Κ. Κίσσας, Β. Κα-
σελούρη, Π. Θέμελης, Λ. Μενδώνη, Μ. Κορρές, Ν. Βαλάκου, Χ. Μπούρας και Β. Ελευθερίου.
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aesthetics”, που διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο της Georgia, των ΗΠΑ, 
μεταξύ 17 και 18 Οκτωβρίου 2014. Ο Το-
μέας Συντήρησης συμμετείχε επίσης στο 
συνέδριο με τίτλο «Η συντήρηση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς», που διεξήχθη 
από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2015, με δύο 
ανακοινώσεις: η πρώτη των Γ. Φρατζή, 
Α. Μαριδάκη και Ε. Παπακωνσταντίνου 
είχε θέμα «Η συντήρηση της φατνωμα-
τικής οροφής της πρόστασης των κορών 
στο Ερέχθειο», ενώ η δεύτερη των Ε. 
Αγγελακοπούλου, Α. Πάνου, Ι.Π. Κοτσι-
φάκου, Γ. Φρατζή, Α. Σωτηρόπουλου, Τ. 
Σουβλάκη και Α. Μουτσάτου είχε θέμα 
«Τεχνική διερεύνηση του ζωγραφικού 
διακόσμου των αρχιτεκτονικών μελών 
του Παρθενώνα». 

Η προϊσταμένη του Έργου Διασπάρτων 
αρχιτεκτονικών μελών Ε. Σιουμπάρα πα-
ρουσιάσε τη διάλεξη “Die Acropolis von 
Athen in archaischer Zeit. Neue For-
schungen und Ergebnisse” στο Πανε-
πιστήμιο του Ludwig-Maximilians του 
Μονάχου (27 Ιανουαρίου 2014), στο Πα-
νεπιστήμιο του Salzburg (28 Ιανουαρίου 
2014) και στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης 
(29 Ιανουαρίου 2014). Επίσης, η ίδια πα-
ρουσίασε διάλεξη με θέμα “Die Akropo-
lis von Athen. Neue Fοrschungen zum 
archaischen Parthenon und zur Topo-

Ξενάγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, κ. Ν. Ξυδάκη στα έργα Ακροπόλεως 
από τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, και τη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, τον Μάρτιο 2015.

graphie” στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Ινστιτούτου για την Αναστήλωση των 
Ιστορικών Μνημείων και την Ιστορία 
της Αρχιτεκτονικής, του Πολυτεχνείου 
της Ζυρίχης (7 Μαρτίου 2014), ενώ συμ-
μετείχε με ανακοίνωση για το ίδιο θέμα 
στο συνέδριο “Greek Building Projects” 
που διοργάνωσε το Φινλανδικό Αρχαιο-
λογικό Ινστιτούτο. Στις 3 Ιουνίου 2014 
παρέθεσε διάλεξη με θέμα «Ο αρχαϊκός 
Παρθενώνας. Η νέα αναπαράσταση και 
η θέση του ναού στην ιστορία της αρ-
χαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής» στο 
πλαίσιο μεταπτυχιακού μαθήματος στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στις 12 
Φεβρουαρίου 2015 έδωσε διάλεξη με 
θέμα “A new reconstruction of the ar-
chaic Parthenon: the archaic Acropolis 
and the development of Greek archi-
tecture revisited” στην Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. 
Επίσης, η Ε. Σιουμπάρα συμμετείχε στις 
14 Μαΐου 2015 σε συνέδριο στο Βερολί-
νο, που διοργάνωσε το Γερμανικό Αρ-
χαιολογικό Ινστιτούτο, με ανακοίνωση 
με θέμα «Zahneisen – Werkspuren und 
ihre Bedeutung für die Topographie 
der archaischen Akropolis von Athen». 

 O αρχαιολόγος του Τομέα Τεκμηρίωσης 
Μ. Κατσιάνης συμμετείχε με ανακοίνω-

ση στο 1ο Συνέδριο με θέμα «Εφαρμογές 
πληροφορικής και ποσοτικές μέθοδοι 
στην αρχαιολογία (GAA-GR)», στο Ρέ-
θυμνο Κρήτης (7-8 Μαρτίου 2014). Η 
ανακοίνωσή του είχε τίτλο “3D model-
ing and navigation tools for the data 
management system of the Acropolis 
Restoration Service”. 

Τέλος, η αγρονόμος-τοπογράφος μηχα-
νικός της ΥΣΜΑ Δ. Μαυρομάτη έδωσε, 
τον Μάρτιο 2014, διάλεξη με θέμα «Το-
πογραφικές και φωτογραμμετρικές απο-
τυπώσεις στην Ακρόπολη των Αθηνών», 
στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές 
Φωτογραμμετρίας», του Τμήματος Τοπο-
γραφίας του ΤΕΙ Αθήνας. Διάλεξη με το 
ίδιο θέμα έδωσε, κατόπιν προσκλήσε-
ως από το Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ 
Αθήνας και τον Νοέμβριο του 2015.

Επίλογος
Κλείνουμε με μια σύντομη αναφορά 
στους συναδέλφους που συνταξιοδοτή-
θηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα, 
μετά από πολυετή προσφορά στα έργα 
Ακροπόλεως: πρόκειται για τον Λ. Ζα-
χαρόπουλο, μαρμαροτεχνίτη που, από 
τη θέση του επικεφαλής, συντόνισε και 
καθοδήγησε επί χρόνια το συνεργείο του 
ναού της Αθηνάς Νίκης, τον αξιόλογο 
μαρμαροτεχνίτη Γ. Βιδάλη, με σημαντι-
κή προσφορά στο έργο αποκατάστασης 
των Προπυλαίων, την έμπειρη σχεδιά-
στρια Τ. Σκαρή, από τα παλαιότερα στε-
λέχη του γραφείου αποκατάστασης του 
Παρθενώνα, τον σχεδιαστή Π. Ψάλτη, 
γνωστό όχι μόνο για την καλλιτεχνική 
του ευαισθησία αλλά και για το ανυπέρ-
βλητο χιούμορ του και τη σχεδιάστρια Γ. 
Μουτοπούλου, που με επιμονή και εμβρί-
θεια αποτύπωσε όλα τα στάδια του έργου 
αποκατάστασης των Προπυλαίων. Ευχό-
μαστε σε όλους καλή συνέχεια!

Εύη Πετροπούλου
Αρχαιολόγος
Γραφείο Τεκμηρίωσης
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Άποψη της ΒΔ γωνίας του Παρθενώνα από Α, μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.  
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2015

Άποψη του βόρειου θριγκού της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων,  
μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.  
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2015

Ενημερωτική περιοδική έκδοση 
της Υπηρεσίας Συντήρησης 
Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) 
του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εκδότης:  
Υπηρεσία Συντήρησης  
Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)

Υπεύθυνη έκδοσης: 
Ε. Πετροπούλου

Γραφιστική επιμέλεια: 
Α. Πιτυρίγκα

Εκδοτική Παραγωγή: 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ 
www.eptalofos.gr

Τα έργα συντήρησης και ανα-
στήλωσης των μνημείων της 
Ακρόπολης και η παρούσα έκδο-
ση πραγματοποιούνται υπό την 
επιστημονική εποπτεία της Επι-
τροπής Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως και συγχρηματοδο-
τούνται από το Ελληνικό Δημό-
σιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπηρεσία Συντήρησης  
Μνημείων Ακρόπολης 
Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3243 427  
Τηλ./Fax: 210 3251 620 
e-mail: ysma@culture.gr 
www.ysma.gr
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