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Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών 
στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης 

την περίοδο 2010-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

9.30-10.00 Χαιρετισμοί

Π Ρ Ω Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Προεδρείο: Π. Θέμελης, Φ. Μαλλούχου-Tufano

10.00-10.20 Μ. Κορρές, Τεχνικές επέμβασης στα μνημεία, μια διαχρονική ματιά

10.20-10.40 Ρ. Χριστοδουλοπούλου, Ζητήματα της μετακίνησης των λίθων στα αναστηλωτικά προ-
γράμματα κατά την περίοδο 2012-2015

10.40-11.00 Β. Μανιδάκη, Η αρχαία οικοδομική σύνθεση της νοτιοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα

11.00-11.20 Λ.Λαμπρινού, Επισκευαστικές προσεγγίσεις στη Δυτική Θύρα του Παρθενώνα

11.20-11.40 Κ. Σκαρής, Παρατηρήσεις για την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα που προέκυψαν κατά 
την εκπόνηση των μελετών για τον βόρειο τοίχο, την οροφή του δυτικού πτερού και 
τον αντιθηματικό τοίχο του δυτικού αετώματος.

11.40-12.00 Ερωτήσεις

12.00-12.20 Διάλειμμα

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Προεδρείο: Μ. Ιωαννίδου, Μ. Χρονόπουλος

12.20-12.40 Α. Βρούβα, Η στατική μελέτη του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνος

12.40-13.00 Ζ. Κοντέας, Οι Δοκοί Οροφής του Δυτικού Πτερού του Παρθενώνος

13.00-13.20 Ε. Ταβουκτσή, Ζητήματα συνδεσμολογίας στον Παρθενώνα με αφορμή τις πρόσφατες 
επεμβάσεις στην Δυτική Πλευρά και τον Βόρειο Τοίχο

13.20-13.40 Σ. Σουρτζή, Υπολογισμός της εντατικής κατάστασης του μαρμάρου στην περιοχή αγκύ-
ρωσης γόμφου. Επέκταση αναλύσεων ισχύουσας θεώρησης

13.40-14.00 Ηλ. Καλισπεράκης, Τρισδιάστατες σαρώσεις αρχιτεκτονικών μελών στον Παρθενώνα

14.00-14.20 Ερωτήσεις

Τ Ρ Ι Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Προεδρείο: Δ. Σβολόπουλος, Π. Κουφόπουλος

16.00-16.20 Κ. Καρανάσος,Το δυτικό άκρο της ανωδομής του βόρειου τοίχου των Προπυλαίων: 
οικοδομικές παρατηρήσεις μετά τις εργασίες αποκατάστασής του 

16.20-16.40 Κ. Μαμαλούγκας, Δ. Μιχαλοπούλου, Σχεδιασμός εργασιών ανάδειξης στο εσωτερικό 
του Ερεχθείου

16.40-17.00 Α. Χατζηπαπά, Ειδικά θέματα κατά την αποκατάσταση του νότιου τείχους της Ακρό-
πολης στην περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας
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17.20-17.40 Ερωτήσεις

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Προεδρείο: Β. Κασελούρη, Μ. Μερτζάνη

09.00-09.20 Α. Πάνου, Οι μετόπες του δυτικού θριγκού του Παρθενώνα: Κατάσταση διατήρησης 
και προβληματισμοί για τις επεμβάσεις συντήρησης

09.20-09.40 Ε. Κουτσουράκη, Η συντήρηση των δυο γωνιών του δυτικού θριγκού του Παρθενώνα. 
Προκλήσεις, προβληματισμοί, ευρήματα

09.40-10.00 Π. Κοτσιφάκος, Οι τοιχογραφίες του Βυζαντινού Παρθενώνα: Τεκμηρίωση και κατά-
σταση διατηρησής τους.

10.00-10.20 Α. Σωτηρόπουλος, Η συντήρηση της ελεύθερης δοκού Δ.ΕΔ. 7, της οροφής του δυτι-
κού πτερού του Παρθενώνα 

10.20-10.40 Κ. Φρατζικινάκη, Ειρ. Φραγκιαδάκη, Αλ. Μπιζίμη, Η περίπτωση του βόρειου κίονα 
της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων: Η τεχνική του γυψονάρθηκα στην αποκατά-
σταση μεγάλου αριθμού θραυσμάτων

10.40-11.00 Γ. Φραντζή, Μεθοδολογία των επεμβάσεων συντήρησης και εφαρμογή καινοτομιών 
στην Πρόσταση των Κορών και στο δυτικό τοίχο του Ερεχθείου

11.00-11.20 Α. Τσιμερέκη, Επεμβάσεις στο τείχος της Ακρόπολης - Θέματα συντήρησης

11.20-11.40 Λ. Αγγελακοπούλου, Ερευνητικά θέματα υλικών και επεμβάσεων συντήρησης στα 
μνημεία της Ακρόπολης

11.40-12.00 Ερωτήσεις

Π Ε Μ Π Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Προεδρείο: Ε. Κουντούρη, Ε. Μπάνου, Α. Χωρέμη

12.20- 12.40 Ε. Καρακίτσου, Μια χάλκινη φιάλη στο θριγκό του δυτικού πτερού του Παρθενώνα

12.40-13.00 Ε. Σιουμπάρα, Η νέα αποκατάσταση τριγλύφου του αρχαϊκού Παρθενώνα και η συμ-
βολή της σε νέα πορίσματα για την αρχαϊκή ναοδομία.

13.00-13.20 Ε. Πετροπούλου, Κ. Κουτσαδέλη,Η ανασύνθεση της πρόσφατης ιστορίας των αρχιτε-
κτονικών μελών των Προπυλαίων μέσω της ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων της ΥΣΜΑ

13.20-13.40 Ε. Τάκου, Η καταχώρηση τεκμηρίων των εργασιών συντήρησης στη Βάση Δεδομένων

13.40-14.00 Ε. Καιμάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Μεθοδολογία ενίσχυσης της ανεξάρτητης σχολι-
κής και οικογενειακής επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Ακρόπολης

14.00-14.20 Ερωτήσεις

Ε Κ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Προεδρείο: Μ. Κορρές, Β. Λαμπρινουδάκης

14.20- 14.40 Β. Ελευθερίου, Η αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης από το ΕΣΠΑ 2007-
2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχοι-Σχεδιασμός-Υλοποίηση

 14.40-15.30 Ερωτήσεις – Σύνοψη – Συζήτηση
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Κυρία Υπουργέ, κυρία Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
Σας καλωσορίζουμε στην διημερίδα που οργανώνουν η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνη-

μείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, με θέμα «Ειδικά 
θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης, την περίοδο 
2010-2015». 

Είμαστε σήμερα όλοι εδώ, οι υπηρετούντες υπάλληλοι και οι συνάδελφοι που υπηρέ-
τησαν στην ΥΣΜΑ την περίοδο 2011-2015, για να σας παρουσιάσουμε θέματα που προ-
έκυψαν και επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αναστηλωτικών επεμβάσεων 
στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Τη διοργάνωση και τη θεματολογία αυτής της διημερίδας, είχαμε συζητήσει με τον 
Χαράλαμπο Μπούρα, τον επί 35 χρόνια Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, που δυστυχώς δεν είναι 
πλέον κοντά μας. Ακολουθώντας τις παραινέσεις του που ήταν πάντα υπέρ της δημοσιο-
ποίησης των μελετών και των έργων, οργανώσαμε αυτήν την συνάντηση πιστεύοντας ότι 
ενέργειες σαν αυτή, είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε την μνήμη του.

Ευχαριστούμε το Μουσείο Ακρόπολης για την φιλοξενία, την Ένωση Φίλων Ακροπό-
λεως για την οικονομική ενίσχυση και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας.
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ  

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΡΡΕ

Καλημέρα σας κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. 
Στην Χάρτα της Βενετίας προβάλλεται η αρχή ότι η κάθε επέμβαση στα μνημεία εί-

ναι δημόσιο θέμα που πρέπει να κοινοποιείται εγκαίρως, δηλαδή να καταγραφεί και 
να τεκμηριωθεί. Ταυτοχρόνως αυτές οι επεμβάσεις δεν εφαρμόζουν μόνο υπάρχουσες 
γνώσεις, αλλά παράγουν νέες γνώσεις. Και συνδυάζοντας αυτά οδηγούμαστε σε διαδι-
κασίες, όπως είναι η τωρινή. 

Παλιά έγιναν έργα στην Ακρόπολη, ο Μπαλάνος ενήργησε με τον τρόπο που ήταν 
τότε ο δόκιμος, δηλαδή συγκεντρωτικός, είχε και την εύνοια ενός πλαισίου εκείνης της 
εποχής. Σήμερα έχουμε ένα διεπιστημονικό τρόπο, περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες 
και όλα ανταλλάσσονται, συζητούνται, συναποφασίζονται, με όλες τι θετικές βέβαια συ-
νέπειες, επί το πλείστον θετικές και ελάχιστες αρνητικές. 

Η ιδέα της κοινοποίησης των πορισμάτων της έρευνας πριν από κάθε έργο και της ανα-
κοίνωσης σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό παγκοσμίως, ήταν του Χαράλαμπου Μπούρα. 

Ο Χαράλαμπος Μπούρας οδήγησε την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
σε αυτήν την παράδοση που πλέον είναι παράδοση. Άρχισε το 1976 με εκείνη την πολύ 
σπουδαία συνάντηση ειδικών για το πέτρωμα και τον βράχο της Ακροπόλεως, ακολού-
θησε το 1983 ειδικά για το αναστηλωτικό πρόγραμμα του Παρθενώνος, είχε προηγηθεί 
το 1979 για το Ερέχθειο και μετά το 1988 πάλι για τον Παρθενώνα, το 1994 και ούτω 
καθεξής. Έγινε πλέον ένας θεσμός που καλύπτει περίπου 3,5 δεκαετίες και πάνω σε 
αυτόν είναι και η σημερινή διημερίδα, αν και δεν είναι μία διεθνής συνάντηση αλλά 
νομίζω για αυτό έχει και την αξία του, διότι και σε ενδιάμεσες στιγμές, όλες αυτές οι 
πληροφορίες αξίζει να ανταλλαγούν, να συζητηθούν και να χρησιμεύσουν. Όλη αυτή η 
κεφαλαιοποιημένη εμπειρία θα φανεί νομίζω στην συνέχεια. 

Για αυτό εκφράζω και εγώ την μεγάλη μου ικανοποίηση και τον θαυμασμό για όλη 
την προσπάθεια που έγινε ως τώρα στην Ακρόπολη, από τους παλαιότερους και τους 
νεότερους συναδέλφους. 

Σας ευχαριστώ.
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Δρ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ

Κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, 
κύριε Πρόεδρε του Μουσείου Ακρόπολης, κυρία Διευθύντρια της Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αθηνών, κυρία Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αγαπητοί 
συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. 

Στις 22 του περασμένου Ιανουαρίου, είχα την τιμή να ξαναβρεθώ σε μια εκδήλωση 
που είχαν διοργανώσει η Επιτροπή Συντήρησεως Μνημείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία 
Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλης, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στον ίδιο 
χώρο, με αφορμή την παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου. 

Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση να χαιρετίζω τη διημερίδα, που διοργα-
νώνεται για την παρουσίαση ειδικών θεμάτων, που αφορούν σε επιμέρους τομείς της 
αναστήλωσης του εμβληματικού μνημειακού συγκροτήματος της Ακρόπολης από τους 
καθ’ ύλην αρμόδιους. 

Καταρχάς χαίρομαι να βλέπω δυο φορείς που εργάζονται αρμονικά σαν ένας. Και 
δεν νομίζω ότι έχει νόημα σε αυτό το σημείο να αναφέρω έστω και επιγραμματικά τους 
τομείς αρμοδιότητας και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας και της Επιτροπής. Πάντα βέβαια 
σε απαραίτητη συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών. 

Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να τονίσω, είναι η αγαστή συνεργασία προς όφελος του 
πιο σημαντικού αναμφίβολα μνημείου της Αθήνας και του πιο συμβολικού της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον η συμπόρευση αυτή έμπρακτα 
αποδεικνύει ότι είναι εξαιρετικά δημιουργική και παράγει μεγάλο σημαντικό και επιστη-
μονικά άρτιο έργο. Έμπειρα και ικανά στελέχη, επιστήμονες, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες 
και συντηρητές, ερευνητές και ειδικοί, ο καθένας δουλεύοντας άοκνα, στον τομέα της 
ειδικότητας του, παράγουν τελικά ένα συνολικά αποτέλεσμα, που μας κάνει περήφανους. 

Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί την συνισταμένη συλλογικής προσπάθειας και 
προσεγγίζει το μνημειακό σύνολο ολιστικά. Δίκαια λοιπόν, μπορούμε να αισθανόμαστε 
ικανοποίηση και καμάρι, όχι μόνο για την ορθή και συνεπή προσέγγιση των ιδιαίτερων 
αναγκών των μνημείων, αλλά και για την ύπαρξη και δράση όλων εκείνων που μοχθούν 
για αυτό το αποτέλεσμα και στους οποίους μπορούμε να βασιζόμαστε.

Τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον Ιερό Βράχο, 
χαρακτηρίζονται από προσοχή, επιμέλεια και τάξη και ανταποκρίνονται απόλυτα στις 
πιο σύγχρονες τεχνικές μελέτες. 

Ειδικότερες διαστάσεις τους πρόκειται να παρουσιαστούν σήμερα, να εκτεθούν και 
να δεχτούν όχι μόνο συγχαρητήρια αλλά και κριτική, εντασσόμενες σε ένα γόνιμο διά-
λογο και μια ωφέλιμη ακαδημαϊκή αντιπαράθεση, ενισχύοντας ή αμφισβητώντας έτσι 
την ακρίβεια και την ορθότητά τους. Πιστεύω ότι η δόκιμη αυτή πρακτική, εκτός του ότι 
προωθεί την συζήτηση για την σωστή διαχείριση των μνημείων, εξασφαλίζει διαφάνεια 
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στους χειρισμούς και συνάμα επιβεβαιώνει τη σπουδή και το ενδιαφέρον για την προ-
στασία, φύλαξη, συντήρηση και προβολή τους. 

Δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάζομαι από την πληθώρα και την ποικιλία των παραμέ-
τρων, που εξετάζονται στη διημερίδα που ξεκινάει σήμερα. Θέματα οικονομικής σύνθε-
σης και στατιστικών χαρακτηριστικών, πρόκειται να αναλυθούν παράλληλα με ζητήματα 
γεωτεχνικά και συνδεσμολογίας των αρχαίων δόμων. Ανακοινώσεις για τις συντηρήσεις 
των επιφανειών, διαδέχονται άλλες για την τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση και τεκ-
μηρίωση. 

Τα παραπάνω, αφενός μεν τηρούν την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, αφετέρου 
αποδεικνύουν την αναγκαία πολυδιάστατη προσέγγιση των εν λόγω αρχαίων τεχνηέργων. 

Βλέποντας συνολικά τις μελέτες και τις εργασίες αυτές, οι οποίες προϋποθέτουν ώρες 
εργώδους προσπάθειας, θα ήθελα να σκεφτούμε και γιατί και για ποιον γίνονται όλα 
αυτά. Πίσω από όλες τις δράσεις μας, τις δράσεις σας εν προκειμένω, υπάρχουν πάλι 
άνθρωποι και συγκεκριμένα αφού έχουμε να κάνουμε με μνημεία παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, υπάρχει το σύνολο της ανθρωπότητας. 

Πολύ δε περισσότερο όλη αυτή η δουλειά αναφέρεται στο μέλλον και όχι μόνο στενά 
τεχνικά, σε επίπεδο αναστρέψιμων ή μη επεμβάσεων, κατάλληλων και συμβατών ή μη 
υλικών και συναρμογών τους. Αναφέρεται σε μακρόπνοες προοπτικές διατήρησης των 
μνημείων, για χάρη των επερχόμενων γενεών. Μια προσέγγιση που απαιτεί υπευθυνό-
τητα και σοβαρότητα. Γιατί όσο τυχεροί και ευλογημένοι δικαιούμαστε να θεωρούμε 
τους εαυτούς μας, που μας έτυχε να κατοικούμε και να δραστηριοποιούμαστε σε αυτήν 
την χώρα με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, και να διαχειριζόμαστε μνημεία οι-
κουμενικής ακτινοβολίας, άλλο τόσο συνετοί και υπεύθυνοι πρέπει να αποδεικνυόμαστε 
συνεχώς υπακούοντας στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις που τα ίδια τα μνημεία μας 
επιβάλλουν. Παρά την προαναφερθείσα υπερηφάνεια για το έργο και το καμάρι για τους 
ικανούς ερευνητές μας, τα ίδια τα πολιτιστικά αγαθά, μας υποχρεώνουν σε ταπεινότητα 
και μετριοφροσύνη. 

Ολοκληρώνοντας την σύντομη παρέμβαση, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρη-
τήρια και τις ευχαριστίες στους διοργανωτές, όχι μόνο για το έργο τους, αλλά και για το 
σύνολο των πρωτοβουλιών τους και, κυρίως, για την επιθυμία τους να το επικοινωνούν 
και να το γνωστοποιούν. 

Σίγουρη για το θετικό αποτέλεσμα των εργασιών της διημερίδας, εξάλλου θα κάνει 
την έναρξη της διημερίδας η Υπουργός μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, εύχομαι μια 
εξίσου αποδοτική και αίσια συνέχεια. 

Ευχαριστώ.
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ

Κυρία Υπουργέ, κυρία Γενική Γραμματέα, αγαπητοί φίλοι, 
με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενεί το Μουσείο της Ακρόπολης αυτήν τη διημερίδα. Το Μουσείο 
της Ακρόπολης δεν είναι απλώς το κτήριο που φυλάσσει τα κινητά αρχαία της Ακρόπο-
λης, αλλά είναι το Μουσείο το οποίο έχει ένα διαρκή διάλογο με την Ακρόπολη. Πρέπει 
να πω ότι έχουμε αντλήσει πολλή σοφία από την εμπειρία των συναδέλφων, οι οποίοι 
εργάζονται επάνω στον Ιερό Βράχο, αποτυπώνοντας, συντηρώντας και αναστηλώνοντας 
τα μνημεία της Ακρόπολης. 

Παντού λέμε ότι όπως αποκαταστάθηκαν τα μνημεία, έτσι πρέπει να αποκαταστα-
θούν και τα γλυπτά των κτηρίων της Ακρόπολης που εκτίθενται στο Μουσείο, όπου για 
κάθε γλυπτό υπάρχει συγκεκριμένη θέση στους εκθεσιακούς χώρους. Παράλληλα, με 
την επιμονή του Χαράλαμπου Μπούρα, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μουσείου, εμπλουτίσαμε την έκθεση με τα ιωνικά κιονόκρανα και τα 
φατνώματα από τα Προπύλαια, καθώς και το παράθυρο του Ερεχθείου. Η πρόσφατη 
επιθυμία του ήταν να προχωρήσουμε και στον Εκατόμπεδο και να εκθέσουμε κάποια 
από τα αρχιτεκτονικά μέλη του, ίσως ένα κιονόκρανο και ένα μέρος του θριγκού. 

Νομίζω ότι ο κύριος Πρόεδρος της ΕΣΜΑ και η κυρία Διευθύντρια της ΥΣΜΑ θα συ-
ναινέσουν, ώστε να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια της παρουσίασης τμημάτων των 
μνημείων του Βράχου στο Μουσείο, για να σωθούν και για να μπορεί κανείς να τα χαρεί 
από κοντά. Είμαστε ευτυχείς για τις εργασίες που γίνονται στην Ακρόπολη με τη γνώση 
και αφοσίωση που αξίζει στα λαμπρά κλασσικά μνημεία. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΑΝΟΥ

Κυρία Υπουργέ, κυρία Γενική Γραμματεύ, αξιότιμοι συνάδελφοι,
η αγαστή συνεργασία στην οποία αναφέρθηκε η κ. Βλαζάκη μεταξύ της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Αθηνών και της ΕΣΜΑ – ΥΣΜΑ, είναι απόλυτα δεδομένη. Ένα παράδειγμα, όχι 
μόνο για τα διαδικαστικά θέματα που απασχολούν την Εφορεία, αλλά και για θέματα 
επιστημονικά, είναι ότι στο προσεχές ΕΣΠΑ, μαζί με την κ. Ελευθερίου, με την ΥΣΜΑ, θα 
αναδείξουμε το Παλαιό Μουσείο της Ακροπόλεως, καθώς και τo γειτονικό κτήριο, με 
τέτοιον τρόπο, ώστε και οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις της ΥΣΜΑ να περιοριστούν, και 
τα άτομα που φιλοξενούνται σε αυτές τις πρόχειρες εγκαταστάσεις, να μετακινηθούν 
σε ένα χώρο του Παλαιού Μουσείου, ώστε να απελευθερωθεί μεγάλο τμήμα στον ιερό 
Βράχο, και να αναδειχθούν ακόμα καλύτερα τα αρχαία μνημεία. 

Η εργασία που έχει επιτελεστεί όλα αυτά τα χρόνια από την ΥΣΜΑ πάνω στην ανα-
στήλωση και στην ανάδειξη των αρχαίων μνημείων μας είναι εκπληκτική. Πρέπει να σας 
πω ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέφθηκε λίγες ημέρες πριν την 
Ακρόπολη εντυπωσιάστηκε και με ρώτησε κάποια πράγματα, για παράδειγμα με ρώτησε 
από πότε ξεκίνησαν τα έργα της αναστηλώσεως και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά. 

Και θεωρούμε, όταν με το καλό περατωθούν οι εργασίες, θα είναι ένα μοναδικό 
αποτέλεσμα. Διότι το είδος της δουλειάς στο οποίο ήδη αναφερθήκατε όλοι, και η ποι-
ότητα, εγγυάται για το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα που όλοι απολύτως θέλουμε για 
την Ακρόπολη. Και φυσικά ημερίδες σαν τις σημερινές συμβάλλουν με τις μελέτες τους, 
συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτό. 

Σας ευχαριστώ. 
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΛΥΔΙΑΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Μετά από όλα αυτά τα σημαντικά που προκαταρκτικά ακούσαμε, εγώ θα ήθελα να 
σας μιλήσω περισσότερο σαν ένας απλός ταπεινός πολίτης των Αθηνών, εκφράζοντας 
όλους αυτούς που περνάνε, Έλληνες και ξένους, που περνάνε και βλέπουν όλη αυτήν 
την σταδιακή περιπέτεια της αναστήλωσης του Βράχου. Την παρακολουθούμε επί χρό-
νια με πολύ λαχτάρα, με πολύ μεγάλη χαρά, όταν ολοκληρώνεται η αποκατάστση ενός 
μνημείου ή ένα μέρος του. Είναι για όλους τους ανθρώπους, που μέσα από κάθε δρόμο 
βλέπουμε τα μνημεία αυτά, μέσα από την Πατησίων, στην ευθεία του, βλέπουμε τον 
Παρθενώνα και τώρα τον βλέπουμε ελευθερωμένο από ικριώματα. 

Υπάρχει ένας μεγάλος θαυμασμός, για το έργο που επιτελείται. Πραγματικά μπορώ 
να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη των πολιτών μπροστά στο έργο που επιτελείται. 
Και η Επιτροπή και η Υπηρεσία, όπου όλα τα πράγματα συλλαμβάνονται, σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται ταυτόχρονα, είναι πολύ σπουδαία η προσφορά σας, όχι μόνο για το 
σήμερα, αλλά όπως είπε και η κ. Βλαζάκη για το μέλλον. Θα ήθελα να εκφράσω εδώ 
την βαθιά μου πεποίθηση, θα την ξέρετε και εσείς άλλωστε, ότι το έργο δεν είναι μόνο 
η αποκατάσταση της ύλης, των βράχων, της πέτρας. Κάθε κομμάτι κουβαλάει ένα μέρος 
άυλης μνήμης, ίχνη όχι μόνο του σπουδαίου αρχιτέκτονα που συνέλαβε το έργο αλλά και 
του απλού εργάτης που το σμίλεψε. Η συγκίνηση είναι βαθιά. Μου έρχεται στο μυαλό 
ένα απόσπασμα της Εκάβης όταν πιάνει την ασπίδα του Έκτορα και λέει «να, βλέπω το 
ίχνος από τον ιδρώτα του Έκτορα, του παιδιού μου, πάνω στην ασπίδα». Αυτό είναι το 
ταξίδι του πνεύματος μέσα από την ύλη. Και εσείς έχετε αυτό το σπουδαίο, σπουδαίο 
προνόμιο, να μας διατηρείτε ζωντανή αυτήν την μνήμη, για μας και για τις επόμενες 
γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι τιμή που είμαι εδώ, ανάμεσα σας και 
κηρύσσω την έναρξη αυτής της σπουδαίας διημερίδας. 

Ευχαριστώ.





1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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Πρακτικά Διημερίδας  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015  
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩ1

Μανόλης Κορρές
Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΣΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτονοήτως το παρόν δεν αφορά στη συνήθη διαδικασία αντικατάστασης λαξευτών λίθων κάθε με-
γέθους, χωρίς να θίγονται τα ύπερθεν, διαδικασία που προ πολλού εφαρμόζεται παγκοσμίως (π.χ. στην 
Ευρώπη καθεδρικοί ναοί, γέφυρες και λοιπά δημόσια κτήρια), αλλά και στην Ελλάδα (π.χ. στα τείχη της 
Ακροπόλεως). Αντιθέτως, αφορά κυρίως στη μεγάλη οικοδομική κλίμακα και την πολύπλοκη διαδικασία.

Αναλόγως προς τον σκοπό, το εν θέματι σπάνιο είδος εις βάθος επέμβασης διακρίνεται σε δύο 
γενικές κατηγορίες ως εξής: 

-1 Προσωρινή αφαίρεση ή αντικατάσταση ενός ή πλειόνων εξαιρετικού μεγέθους δομικών στοι-
χείων για καθαρώς στατικούς ή αισθητικούς λόγους, χωρίς επέμβαση στα ύπερθεν και χωρίς αλλαγή 
της μορφής του κτίσματος ή της λειτουργίας αυτού. 

-2 Μόνιμη αφαίρεση στατικώς ενεργού και υγιούς τμήματος για λειτουργικούς λόγους, με ταυτό-
χρονη δομοστατική εξασφάλιση των ύπερθεν2. 

Αντιστοίχως εξετάζονται:
-1α. Αφαίρεση και ανατοποθέτηση ή αντικατάσταση λίθων της δυτικής πλευράς και της δυτικής 

προστάσεως του Παρθενώνος (1900).
-1β. Αντικατάσταση του ανωφλίου και του υπερθύρου της βόρειας θύρας του Ερεχθείου (μετά το 27 π.Χ.).
- 1γ. Επέμβαση στο κάτω μέρος κίονος, χωρίς διάλυση των υπερκειμένων.
- 2α. Αφαίρεση κίονος της δίτονης κιονοστοιχίας του Παρθενώνος (6ος αι.). 
- 2β. Αφαίρεση των κιόνων του προνάου του ναού του Ηφαίστου. 
- 2γ. Αφαίρεση μέρους του θυραίου τοίχου του αρχαϊκού ναού παρά το Σαγκρί της Νάξου.
- 2δ. Αφαίρεση του κάτω μέρους οπτοπλινθοδομών στο Palazzo Altems της Ρώμης (~1980). 
Όπως είναι φυσικό το ενδιαφέρον (λειτουργικό, τεχνικό και αισθητικό) αυτών των περιπτώσεων 

είναι κατά κανόνα ανάλογο προς το μέγεθος και την συνθετότητα των επιλυθέντων τεχνικών και αι-
σθητικών προβλημάτων. 

1α.  Αφαίρεση και ανατοποθέτηση ή αντικατάσταση λίθων της δυτικής πλευράς και της 
δυτικής προστάσεως του Παρθενώνος (1900)

Αν και τα ικριώματα, βαρύτατες ξύλινες κατασκευές3, ήσαν ήδη στημένα από τα τέλη Οκτωβρίου 
18964, καθ’ εαυτή η επέμβαση στα κιονόκρανα και τον θριγκό της δυτικής πλευράς και της δυτικής 
πρόστασης του Παρθενώνος άρχισε μόλις το 1899, προχώρησε όμως με γοργούς ρυθμούς και έως το 

1. Παρά τον αρχικό τίτλο «Τεχνικές επέμβασης στα μνημεία: μια διαχρονική ματιά», η παρούσα περιορίζεται στο δηλούμενο από τον νέο 
τίτλο θέμα, όπως αυτό αναπτύχθηκε στη διημερίδα (18-19 Νοεμβρίου 2016) για τα Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά 
έργα της Ακρόπολης κατά την περίοδο 2010-2015, με μικρές μόνον προσθήκες (31/5/18). Το έναυσμα δόθηκε από την πρόσφατη επάνοδο του 
ζητήματος της αντικατάστασης λίθων του Βορείου Τείχους της Ακροπόλεως. Για τη βοήθειά τους με πληροφορίες από το ημερολόγιο του έργου 
του Παρθενώνος και από το φωτογραφικό αρχείο του έργου του Ερεχθείου ευχαριστώ θερμά την Ρ. Χριστοδουλοπούλου και τον Ι. Αλεξόπουλο. 

2. Στην ενδιαφέρουσα αυτή κατηγορία ανήκουν κάποιες περιπτώσεις οχυρώσεων στις οποίες, χάριν της διέλευσης νέων μεγάλου 
πλάτους οδών, έπρεπε να γίνει εκτενής καθαίρεση του κάτω μέρους συγχρόνως με ενσωμάτωση ισχυρού τόξου ή ισχυρότατης δοκού 
εξ οπλισμένου σκυροδέματος υπό το προς διατήρηση άνω μέρος.

3. Μπαλάνος 1940, 92-93, εικ. 66-68.
4. Ό.π., 97.
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1902 είχαν περατωθεί οι εργασίες στα οριζόντια γείσα (ενίσχυση γωνιαίων δυτικής πλευράς, συμπλή-
ρωση αγελαίων με νέο μάρμαρο) και στο δυτικό αέτωμα. 

Κατά την πρώτη φάση αυτού του προγράμματος τρία κιονόκρανα της δυτικής πρόστασης5 με σο-
βαρές θερμικές βλάβες και τέσσερα της δυτικής όψης, των οποίων μεγάλα τμήματα είχαν χαθεί κατά 
τους τελευταίους αιώνες, συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο, έξι λίθοι του επιστυλίου της δυτικής 
πρόστασης αντικαταστάθηκαν με νέους και τέσσερις –αντιθήματα της δυτικής ζωφόρου– αντικαταστά-
θηκαν με έξι νέους του αυτού αθροιζόμενου μήκους. Επίσης αφαιρέθηκε ο μετακινημένος εξωτερικός 
λίθος του μεσαίου επιστυλίου της δυτικής πλευράς για να ανατοποθετηθεί μετά τη συμπλήρωση των 
οικείων κιονοκράνων. 

Το ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον αυτών των συμπληρώσεων και αντικαταστάσεων έγκειται στο ότι 
αυτές επί το πλείστον εκτελέσθηκαν συρταρωτά, χωρίς αφαίρεση των υπερκειμένων6, ή με αφαίρεση 
μέρους μόνο των υπερκειμένων7. 

Στην τελική δημοσίευση (Μπαλάνος 1940) η περιγραφή είναι λίαν λακωνική, ώστε πολύ περισσό-
τερα είναι εκείνα που μπορεί κανείς να παρατηρήσει στις αντίστοιχες φωτογραφίες. Αξιοσημείωτα 
για το προκείμενο είναι τα εξής: 

« Επί του δαπέδου εργασίας (~9,5 μ. υπεράνω του στυλοβάτου) πάσαι αι πλινθίδες του επιστυ-
λίου είχον υποστηριχθεί δι’ ειδικών υποστηλωμάτων, εδραζομένων απ’ ευθείας επί ανυψωθεισών, 
εκατέρωθεν εκάστου κίονος καθέτων δοκών….» 8 

Στο κιονόκρανο του 1ου (από Β) κίονος της δυτικής προστάσεως, στο προς τη θύρα κατεστραμ-
μένο από την πυρκαϊά μέρος, μετά από κατάλληλη απολάξευση αρμόσθηκε συμπλήρωμα, χωρίς να 
απομακρυνθούν τα πλευρικά επιστύλια, δηλαδή συρταρωτά.

Στο μέσον της δυτικής πρόσοψης η εργασία έγινε ως εξής: κάτω από τον μετακινημένο, σχεδόν 
ετοιμόρροπο9, εξωτερικό λίθο του επιστυλίου, στον μεταξύ των κιονοκράνων χώρο, τοποθετήθηκαν 
εγκάρσια οριζόντιες δοκοί επί απολύτως ανένδοτου υποβάθρου (βλ. ανωτ. «…ανυψωθεισών εκατέ-
ρωθεν εκάστου κίονος καθέτων δοκών….») και με τη συνδυασμένη δράση γρύλλων και μοχλών έγινε 
δυνατή η εξόλκευσή του και η επί των δοκών ασφαλής περαιτέρω απομάκρυνσή του. Ακολούθως 
ανεβάσθηκαν τα ετοιμασμένα ήδη συμπληρώματα των μεσαίων κιονοκράνων (4ου και 5ου) και με 
τη βοήθεια αλυσοπάλαγκου και μοχλών τοποθετήθηκαν συρταρωτά στη θέση τους (εικ. 1). Η εργασία 
εκτελέσθηκε επιτυχώς και μετά την προσθήκη των αναγκαίων σιδηρών συνδέσμων συνεχίσθηκε με 
την ανατοποθέτηση του επιστυλίου, επίσης συρταρωτά. Στη φάση αυτή η προβολή των γείσων λίγο 
ψηλότερα απαγόρευε τη χρήση του αλυσοπάλαγκου και ο μόνος τρόπος ήταν με εναλλάξ διαδοχικές 
μικροανυψώσεις των άκρων, μόνο με γρύλλους και μοχλούς. Όταν πλέον το επιστύλιο ήταν ακριβώς 

5. Ό.π., 99-100, εικ. 72-74, πίν. 5.
6. Ό.π., εικ. 69α, σχέδιο σε κλίμακα 1:50 του τρόπου χρησιμοποίησης μιας διάταξης ανηρτημένων μοχλών (σιδηρές δοκίδες) για 

την έκκεντρη ανάληψη του βάρους των προς αφαίρεση λίθων του διαζώματος. Στο ίδιο σχέδιο δηλώνεται και η μετά την προηγούμενη 
εργασία υποστύλωση με δοκίδα και γρύλλους των υπερκειμένων λίθων του υποδοκίου. Την φάση αυτή τεκμηριώνει η εικ. 73. Στον 
πίνακα 5 δηλώνεται η υποστύλωση 14 λίθων του υποδοκίου με μακρότατη δοκίδα, δύο γρύλλους και έναν ξύλινο στύλο. Η εργασία 
συρταρωτής τοποθετήσεως των νέων λίθων του διαζώματος (δεν εμφανίζεται στις δημοσιευμένες φωτογραφίες) αναφέρεται από τον 
Μπαλάνο λίαν λακωνικά (σελ. 100): «ούτοι ετέθησαν εις τας θέσεις των, κατόπιν επαλείψεως των επιπέδων εδράσεως δια λιπώδους 
μίγματος, τη βοηθεία γρύλλων και χωρίς να μετακινηθώσι τα υπερκείμενα…». Το τελευταίο δεν ισχύει απολύτως. Κατά την νέα επέμβα-
ση (1993) ο Π. Κουφόπουλος είδε βλάβες στους εν λόγω λίθους εξ αιτίας καταπόνησης στις θέσεις γόμφων και συνδέσμων τις οποίες 
ερμήνευσε ως οφειλόμενες σε μια μικρή ανύψωση με τους χρησιμοποιηθέντες από τον Μπαλάνο γρύλλους (Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος, τομ. 3α 1994, 42-43). Ο ίδιος ο Μπαλάνος, αναφερόμενος στην αποκατάσταση του κιονοκράνου του 1ου κίονος της 
δυτικής πρόστασης, λέγει για τους λίθους του βόρειου επιστυλίου (σελ. 99) «ταυτοχρόνως ανυψώθησαν κατά τρία χιλιοστά…». 

Σχετικά με την συρταρωτή τοποθέτηση των νέων λίθων του διαζώματος συμπεραίνονται τα εξής: μετά την προηγηθείσα τοποθέτηση 
των νέων λίθων του επιστυλίου πρέπει να στήθηκαν επ’ αυτών ξύλινοι στυλίσκοι, οι οποίοι ανέλαβαν τα βάρη των λίθων του υποδοκίου, 
απαλλάσσοντες από αυτό το καθήκον τους πριν τοποθετηθέντες γρύλλους με την επ’ αυτών σιδηρά δοκίδα. Κατά την προοδευτική 
τοποθέτηση των νέων λίθων του διαζώματος (συρταρωτά) οι ξύλινοι στυλίσκοι, ιστάμενοι στον αφανή μεταξύ ζωφόρου και διαζώματος 
χώρο, πρέπει να αφαιρούνταν κατά την αυτή πρόοδο. Επειδή ο τελευταίος προς τοποθέτηση λίθος ήταν πολύ μικρότερος (πλάτος μόνον 
67 εκ.) στο όπισθεν κενό δεν ήταν πια αναγκαία η παραμονή κάποιου στυλίσκου. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται από την επέμβαση 
του 1993 (μη εύρεση γρύλλων και στυλίσκων) 

7. Ό.π., 99. Εικ. 72.
8. Ό.π., 101.
9. Ό.π. Εικ. 68, όπου το μεσαίο επιστύλιο φαίνεται να αντιστηρίζεται με δύο ισχυρά ξύλα. 
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στο ύψος των κιονοκράνων ωθήθηκε επ’ αυτών. Στα πρώτα 10 εκατοστόμετρα της διαδρομής ήταν 
ακόμη ελεύθερο, όμως για τα επόμενα 60 εκατοστόμετρα η διαδικασία είχε όλες τις δυσκολίες της 
συρταρωτής τοποθέτησης. Μετά την επιτυχή περάτωση και αυτής της φάσης προστέθηκαν οι προ-
βλεπόμενοι σιδηροί σύνδεσμοι και απομακρύνθηκαν τα προσωρινά υποστηρίγματα. Σήμερα, μετά 
από σχεδόν δώδεκα δεκαετίες, η συρταρωτή τοποθέτηση των αναφερθέντων δικαίως εκτιμάται ως 
ένα κατόρθωμα. Όμως, για να έχουν ικανή έδραση, τα εκ νέου μαρμάρου συμπληρώματα των κιο-
νοκράνων διαθέτουν ισχυρή προβολή εισδύουσα σε λαξευτή εσοχή των αρχαίων10, χάριν της οποίας 
θυσιάσθηκε μεγάλη ποσότητα αυθεντικής ύλης και αντίστοιχης μηχανικής αντοχής. 

1β.  Αντικατάσταση του ανωφλίου και του υπερθύρου της βόρειας θύρας του Ερεχθείου 
(μετά το 27 π.Χ.) 

Οι αναστηλωτικές εργασίες στο Ερέχθειο, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αι.11, αναφορικώς 
προς τη βόρεια θύρα του και τα ύπερθεν, προσέφεραν ευκαιρίες για τις εξής παρατηρήσεις12: 

α) Η μεσαία (δηλ. η 3η) δοκός της οροφής είναι πιστό ρωμαϊκό αντίγραφο των αυθεντικών. Το ίδιο 
ισχύει και για κάποιες φατνωματικές πλάκες. 

β) Το ανώφλιο είναι απολύτως πιστό ρωμαϊκό αντίγραφο του αρχικού. Ομοίως και το υπέρθυρο 
(δηλ. το «γείσο» της θύρας). 

γ) Επάνω από το υπέρθυρο ο τοίχος διατηρεί την αυθεντικότητά του. 

10. «…το νέον τεμάχιον του κιονοκράνου λαξευθέν εν είδει σφηνός ετοποθετήθη δι’ ολισθήσεως εντός του αρχαίου τμήματος του 
αποτελούντος τόρμον. Ανάλογος εργασία εξετελέσθη και εις το κιονόκρανον του 23ου (5ου δυτικού) κίονος» Μπαλάνος, 1940, 101, 
εικ. 77, 78, πιν. 5, σχ. 4 και πίν. 6.

11. Μπαλάνος 1940, 13-17, 37-53, πίν. Ερέχθειον, εικ. 22-45, Μαλλούχου-Tufano 1998, 116-127.
12. Stevens 1927, 101, 102, πίν. ΧΧV.

Εικ. 1. Συμπλήρωση του 7ου κιονοκράνου της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος (1900. Μπαλάνος 1940, 
εικ. 78). Κατά τον αυτόν ακριβώς τρόπο συμπληρώθηκαν και τα κιονόκρανα 4ου και 5ου κίονος.
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δ) Επομένως, μετά από την τοποθέτηση του νέου ανωφλίου, το νέο υπέρθυρο τοποθετήθηκε συρταρωτά. 
ε) Οι δύο πλήρως εδραζόμενοι επί του υπερθύρου λίθοι έχουν έκαστος στο κάτω μέρος του δύο 

διαμπερείς ορθογώνιες οπές κατάλληλες για δοκίδες υποστήριξης, οι οποίες θα ήταν αναγκαίες από 
τη στιγμή της αφαίρεσης του αρχικού υπερθύρου έως την τοποθέτηση του νέου. Εκτός αυτών, οι εν 
λόγω λίθοι έχουν έκαστος και μια μεσαία οπή, η οποία όμως δεν είναι διαμπερής13. 

ζ) Στην άνω έδρα του υπερθύρου υπάρχουν αβαθείς λαξεύσεις αντίστοιχες προς τις ως άνω δια-
μπερείς οπές. 

Οκτώ δεκαετίες αργότερα, για λόγους δομικής συντηρήσεως λύθηκε το υπεράνω της θύρας μέ-
ρος και μετά τις αναγκαίες επισκευές, ανασυναρμολογήθηκε. Τότε, για πρώτη φορά αποκαλύφθηκαν 
αφανείς λεπτομέρειες, οι οποίες τεκμηριώθηκαν και ερμηνεύθηκαν από τον Αλέξανδρο Παπανικολάου 
(†1998) ως εξής: 

η) Στο άνω μέρος του υπερθύρου υπάρχει μια δεύτερη εντορμία λύκου πλησίον του κέντρου βάρους. 
θ) Στην άνω επιφάνεια του ιδίου λίθου, πλησίον των άκρων, υπάρχουν ικανού πλάτους καμπύλες 

επιμήκεις αύλακες, επικλινείς προς Ν. 
ι) Στο δυτικό άκρο της νότιας πλευράς του υπερθύρου αναγνωρίζεται (μέρος ;) εντορμίας και υπο-

τίθεται παρόμοια στο έτερο άκρον. 
β*) Το νέο ανώφλιο, μερικά χιλιοστά χαμηλότερο του αρχικού, έχει στην άνω επιφάνειά του δύο 

υποδοχές ανυψωτικών λύκων14 σε συμμετρικές επί του διαμήκους κεντροβαρικού άξονος θέσεις (οι 
ίδιες χρησιμοποιήθηκαν το 1982 κατά την ανατοποθέτηση)15.

κ) Σε μικρή απόσταση από τα δύο άκρα υπάρχουν στην άνω επιφάνεια του ανωφλίου δύο αυλάκια 
πλάτους 12 χιλ., τα οποία, εκτεινόμενα έως το μέσον του πάχους του τοίχου, απολήγουν έκαστον σε 
βάθυνση περιέχουσα κατάλοιπα σκουριάς. 

Βάσει αυτών ο Παπανικολάου συμπλήρωσε την υφιστάμενη γνώση (τα α έως ζ) και προέβη στην 
εξήγηση λεπτομερειών της συρταρωτής τοποθετήσεως: 

λ1) Το νέο υπέρθυρο (βάρους 2,8 τόνων) ανυψώθηκε στην αναγκαία στάθμη ανηρτημένο από την 
κεντρική υποδοχή λύκου16. 

λ2) Στο πρόσθιο άκρο εκάστης των αυλάκων (κ) τοποθετήθηκε ένα σιδερένιο σφαιρίδιο. 
λ3) Με μικρή προς Ν κίνηση η κάτω έδρα του μαρμάρου ακούμπησε με το νότιο μέρος της τα σφαιρίδια. 
λ4) Τότε το μάρμαρο αναρτήθηκε από τον πρόσθιο λύκο17 και ο κεντρικός λύκος αφαιρέθηκε.
λ5) Με τη βοήθεια ελασμάτων διερχόμενων από τα (θ) και δύο ράβδων με κατάλληλη απόληξη 

ασκήθηκε έλκουσα δύναμη από τα νότια. Στο τέλος της διαδρομής τα σφαιρίδια έπεσαν στις βαθύν-
σεις των αυλάκων τους (κ) και το μάρμαρο κάθισε στη θέση του. 

λ6) Στο απομείναν διάκενο ενσφηνώθηκαν σιδηρά ελάσματα18 για την αποτροπή πιθανής χαλάρωσης της 
υπερκείμενης δομής και ακολούθως τα ανυψωτικά μέσα και τα προσωρινά στηρίγματα απομακρύνθηκαν. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω, ο Παπανικολάου υποθέτει ανάρτηση της ανυψωτικής μηχανής 
από ξύλινη δοκό με άκρα εδραζόμενα, μέσω ολισθητήρων, επάνω στην 2η και 4η (από Α) μαρμάρινη 

13. Βλ. Παπανικολάου 2012, φωτ. 385, όπου φαίνεται καλά το μη διαμπερές της μεσαίας οπής. Επομένως, η αναφορά και αυτής 
ως διαμπερούς (Παπανικολάου 470, δεξ.) αποτελεί απλή παραδρομή. 

14. Ό.π., σχ. 58. Η αξονική απόσταση των εντορμιών υπολογίζεται περίπου 1.6 μ.
15. Ό.π., φωτ. 347 και 349.
16. Στην αξονομετρική αναπαράσταση (ό.π. σχεδ. 126), η οπή εκ παραδρομής εμφαίνεται ως κεντροβαρική, ενώ στην πραγμα-

τικότητα είναι έκκεντρη προς Β (ό.π. σχεδ. 55 και 114, φωτ. 189). Εν γνώσει αυτής της ασυμφωνίας, ο Α.Π., την περιλαμβάνει με την 
αληθινή εκκεντρότητά της σε ένα μικρό σχέδιο, που στην έκδοση παρατίθεται δεξιά της αξονομετρικής αναπαράστασης. Σε αυτό, η 
οπή εμφανίζεται αμφικλινής, δηλ. ρωμαϊκού τύπου (για τριμερή λύκο, άλλως «καμπάνα»), ωστόσο ο λύκος, σχεδιάζεται σαν κλασι-
κός, δηλαδή ασύμμετρος, με ισχυρά μονόπλευρη προβολή (υπόδειγμα η αναπαράσταση της ανάρτησης λίθων του Παρθενώνος στο 
Κορρές-Μπούρας 1983, 103, 463), ώστε να επιτρέπει ισόρροπη ανάρτηση. Κατά την ανατοποθέτηση ο λίθος αναρτήθηκε από την ίδια 
οπή, όπως φαίνεται σε μια φωτογραφία (Ιούλ. 1982, ό.π., φωτ. 351), η οποία όμως δείχνει τον λίθο ήδη τοποθετημένο και επομένως 
αφήνει κάποια απορία για τον βαθμό απόκλισης από την οριζόντια ισορροπία. 

17. Για την πρόσθια υποδοχή λύκου βλ. ό.π., σχ. 55, από το οποίο συνάγεται ότι η αξονική απόστασή της από τον τοίχο είναι περίπου 
14 εκ. Αναφορικώς προς τη μετάθεση της ανάρτησης από τον μεσαίο προς τον πρόσθιο λύκο, ο Α.Π. παρέλειψε ως αυτονόητα, τα εξής: πριν 
από τη μετάθεση το μάρμαρο υποστυλώθηκε με κατάλληλα ξύλα, ακολούθησε χάλαση σχοινίων, μετάθεση του αγκίστρου ή αναρτήρα, αφαί-
ρεση του μεσαίου λύκου, τοποθέτηση των βοηθημάτων (θ), έλξη των σχοινίων έως πλήρους δράσης, ώθηση από βόρεια, ή έλξη από νότια. 

18. Ό.π., 474, δεξ. 
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δοκό της αρχαίας οροφής. Υπέρ αυτού αναφέρει μοχλοβόθρια σωζόμενα στην άνω επιφάνεια του 
απέργου της 2ης δοκού19, ως κατάλληλα για την προς Ν μετάθεση της ανυψωτικής μηχανής.

Για τις δοκίδες υποστήριξης (ε) φρονεί ορθώς ότι το νότιο άκρον τους πρέπει να έβαινε σε κάποιο 
σύστημα υποστυλωμάτων, ενώ το πρόσθιο πρέπει να ήταν ανηρτημένο (επειδή ο χώρος έπρεπε να είναι 
τελείως ελεύθερος). Ως σύστημα φέρον τα σημεία ανάρτησης στο κείμενο αναφέρονται απλώς οι δοκοί 
της αρχαίας οροφής20, ενώ στην αξονομετρική αναπαράσταση (1997) δηλώνεται σχηματικά μια ξύλινη 
δοκός επί στύλων ιστάμενων εκατέρωθεν της θύρας21. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Παπανικολάου προσέφερε 
μια ολοκληρωμένη εξήγηση της εξειδικευμένης επισκευαστικής- αναστηλωτικής επέμβασης των ρωμαϊκών 
χρόνων και ό,τι ακόμη απομένει για εκείνους που θα θελήσουν να επαναλάβουν την προσπάθεια, βασιζό-
μενοι στα ακριβή σχέδιά του, είναι μόνον λεπτομέρειες που εκείνος, εξ αιτίας άδικης μοίρας, παρέβλεψε.

Δεχόμενος κανείς (όπως ο Α.Π. και γενικώς άπαντες) ότι επισκευή θύρας και υπερκείμενου μέρους 
οροφής είναι τμήματα ενιαίου προγράμματος, δεν έχει παρά να σκεφθεί ότι η προηγηθείσα καταβίβαση 
της αποφλοιωμένης από το πυρ 3ης δοκού (μήκος ~6.66 μ., βάρος ~9 τόνων) πρέπει να απαίτησε φέροντα 
ικριώματα μείζονα εκείνων που θα απαιτούνταν μόνον για την επισκευή του θυρώματος. Τα μείζονα αυτά 
ανυψωτικά ικριώματα πρέπει να παρέμεναν και μετά την επισκευή του θυρώματος για να χρησιμεύσουν 
στην τοποθέτηση της νέας δοκού (βάρος ~8 τόνοι!) – για την καταβίβαση θραυσμένων φατνωμάτων και 
την αναβίβαση νέων, πρέπει να ήταν αναγκαίο άλλο, ελαφρότερο σύνθετο ικρίωμα, με ένα υψηλό μέρος 
στημένο πλησίον του κτηρίου και ένα χαμηλό εδραζόμενο επί των δοκών της οροφής. Τα ως άνω ικριώ-
ματα αυτονοήτως συνοδεύονταν από βαρούλκα (όπως τα εικονιζόμενα σε ρωμαϊκά παραστατικά έργα)22. 

Για την ανύψωση του ανωφλίου (~5 τόνοι) χρησιμοποιήθηκαν οι προαναφερθέντες (βλ. ανωτ. β*) 
λύκοι, απέχοντες αλλήλων περίπου 1,6 μ. 

Για την ανύψωση της νέας δοκού (8 τόνοι) χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο λύκοι23, απέχοντες αλ-
λήλων σχεδόν όσο το ήμισυ του μήκους της (~3,3 μ.)24. Τα αντίστοιχα προς το μεγαλύτερο βάρος 
πολύσπαστα, κατάλληλα για σχοινί ωφέλιμου φορτίου ~1500 χλγρ., θα είχαν τροχαλίες διαμέτρου 
~44 εκ. (1½΄). Επιζητώντας κανείς τη συντομότερη οδό ίσως φανταζόταν μία μόνον τετράκωλο (ισχυ-
ρό τετράστυλο ικρίωμα εφοδιασμένο με ανυψωτικό πολύσπαστον) στον χώρο της πρόστασης και την 
δοκό ανερχόμενη με ισχυρή κλίση (τάξεως 20ο) στο μεταξύ επιστυλίων και υπερθύρου κενό. Τούτο 
όμως είναι στην πράξη αδόκιμο και ο μόνος πιθανός τρόπος έχει ως εξής (εικ. 2): 

α) Στο μέσον του χώρου (όπως στην προηγούμενη υπόθεση), στημένη μετά την απομάκρυνση των 
φατνωμάτων, μία τετράκωλος (Τ2) πλάτους 7 ποδών, ώστε να χωράει μεταξύ 2ης και 4ης δοκού, μήκους 
10-11 ποδών, ώστε να ανταποκρίνεται στο διάστημα των πολυσπάστων και ύψους ~44 ποδών από το 
δάπεδο, ώστε να υπερκαλύπτει: τη μεγίστη ανύψωση, το ύψος της δοκού, το ελεύθερο ύψος των λύκων, 
το μήκος της κάτω και άνω τροχαλιοθήκης, την ελάχιστη λειτουργική απόσταση των τροχαλιοθηκών, το 
μήκος αναρτήσεως αυτών, το μήκος των αναρτήρων των λύκων και κάποιο ακόμη περιθώριο λάθους 
αυτών των υπολογισμών. Η μέγιστη ανύψωση θα έπρεπε να υπερβαίνει το ύψος τοποθετήσεως (~28 
πόδες και ένα όγδοο) κατά το πάχος του συστήματος οριζόντιας μετακίνησης (~1΄, βλ. κατωτ. ΟΜ). 

β) Μία τετράκωλος (Τ1) με τις αυτές οριζόντιες διαστάσεις και την αυτή κορυφαία στάθμη, στη-
μένη κατά άξονα σε απόσταση 6 ποδών από την 1η βαθμίδα της κρηπίδος και σταθεροποιημένη με 
αντηρίδες, ως συνήθως.

γ) Σύστημα στύλων και οριζόντιων δοκίδων (Π) συνέχον τα Τ1 και Τ2 έως τη στάθμη τοποθετήσεως.
δ) Αιρετοί ζυγοί και στρωτήρες οριζόντιας μεταφοράς (ΟΜ), φερόμενοι επί του (Π). 
ε) Δύο επιδαπέδια τετράκτινα βαρούλκα με εργατοκύλινδρο για σχοινί ωφέλιμου φορτίου 1500 χλγρ., 

εγκατεστημένα μάλλον εντός της προστάσεως, σε θέση κατάλληλη για τη μέσω τροχαλιών εκτροπής εξυ-

19. Ό.π., σχ. 99, 111 και 113. Η αδρότητα της μαρμάρινης επιφάνειας δεν συνάδει με αυτή την ερμηνεία, ούτε η θέση των μοχλο-
βοθρίων. 

20. Ό.π., 471, αρ. 
21. Ό.π., σχ. 126. 
22. Κορρές, 1998.
23. Μια από τις δύο υποδοχές λύκου, η προς Ν, φαίνεται στη φωτογραφία 385-IMG0033 της ΥΣΜΑ, αλλά και στη φωτογραφία 

381-IMG0068. 
24. Υπολογίζεται κατά καλή προσέγγιση βάσει της φωτογραφίας.
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Εικ. 2. Ερέχθειον, βόρεια πρόσταση. Φέροντα ικριώματα της ρωμαϊκής (~25 π.Χ.) επισκευής-αναστύλωσης. 
Αναπαράσταση από τα δυτικά. 1) Κρηπίς. 2) Κατώφλιον. 3) Κίονες προσόψεως. 4) Κίων ανατολικής πλευ-
ράς. 5) Αριστερή παραστάδα. 6) Σταθμός θύρας. 7) Επιστύλιο. 8) Ανώφλιον. 9) Υπέρθυρον. 10) Επίτοιχο 
επιστύλιο. Κ1, Κ2 = τετράκωλος Α. Κ3, Κ4 = τετράκωλος Β. Ζ1, Ζ2, …Ζ7 = ζυγοί στ1, στ3 = στρωτήρες επί των 
ζυγών. Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 = στύλοι των ζυγών προσκολλημένοι στις τετρακώλους. σ1, σ2, σ3 = στύλοι των ζυγών, 
ελεύθεροι. Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5 = οριζόντιες συνδετήριες δοκοί. Βο2, επιδαπέδιο βαρούλκο στην υπηρεσία 
του πολυσπάστου πσ2. ΚΚ1, ΚΚ2, ΚΚ3 = κύλιστρα διαμ. ~25 εκ. για την οριζόντια μεταφορά βαρέων λίθων. 
πσ1, πσ2 = πολύσπαστα. Μεταφέρονται σε διάφορες θέσεις: στην τετράκωλο Α για την ανύψωση από θ2 
έως θ3 και για την απόθεση από θ3 στην τελική θέση. θ1, θ2, θ3, τρία στιγμιότυπα της πορείας της δοκού 
προς τη θέση της: θ1 άφιξη ακριβώς στο κέντρο της τετρακώλου (υποκάτω παραμένουν ο στρωτήρας, τα 
κύλιστρα και η προστατευτική έδρα). θ2, άφιξη στο άνω τέρμα της τετρακώλου Α, τοποθετούνται υποκάτω 
αυτής οι αιρετοί ζυγοί Ζ1, Ζ2, Ζ3, οι αιρετοί στρωτήρες στ1 και τα κύλιστρα κκ1, κκ2. Καταβίβαση επί των 
κυλίστρων. θ3, ώθηση ή έλξη επί των δύο κυλίστρων με συμμετοχή ενός τρίτου (κκ3), έως το κέντρο της 
τετρακώλου Β. Οι δοκοί βδ1, βδ2 με τα εξ αυτών ανηρτημένα πολύσπαστα (πσ1, πσ2) σύρονται και σταθ-
μεύουν επί της τετρακώλου Β (τα επιδαπέδια βαρούλκα παραμένουν στη θέση τους, μόνο το ελεύθερο 
άκρο του σχοινιού αναδρομολογείται). Ελαφρά ανύψωση. Απόσυρση προστατευτικής έδρας, κυλίστρων 
και στρωτήρων. Ακολουθούν καταβίβαση, δοκιμαστική έδραση, εντοπισμός ατελειών εδράσεως, ανύψωση, 
υποστήριξη με υποθήματα, διόρθωση επιφανειών εδράσως, οριστική καταβίβαση-τοποθέτηση (επόμενο 
στάδιο: διάλυση τετρακώλου Β. Η τετράκωλος Α παραμένει για την ανύψωση φατνωματικών πλακών και 
λοιπών στοιχείων έως και την κεράμωση).
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πηρέτηση αμφοτέρων των τετρακώλων, αλλά και για τη μέσω άλλων τροχαλιών εκτροπής οριζόντια έλξη 
επί του συστήματος ΟΜ. Ο συντελεστής αποδόσεως δεκαπλασιαστικού βαρούλκου και πολυσπάστων 
θα ήταν (με διακυμάνσεις) ~80% και η ασκούμενη ανά άτομο μέση οριζόντια ώθηση θα ήταν ~15 χλγρ. 

Κατά την αναβίβαση του υπερθύρου σε ύψος 6 μ. θα έπρεπε οκτώ εργάτες να ωθούν τις ακτίνες 
του βαρούλκου επί πέντε έως οκτώ λεπτά της ώρας.

Για την αναβίβαση της δοκού σε ύψος 8,2 μ. (+0,3 μ.) θα έπρεπε 24 εργάτες να ωθούν τις ακτίνες 
των δύο βαρούλκων επί οκτώ έως δώδεκα λεπτά της ώρας. 

Οι κύριες φάσεις της πορείας της δοκού αναπαρίστανται ως εξής: 1) μετά από το γνωστό πεντε-
λέθεν ταξίδι, άφιξη πλησίον του κτηρίου και επί μερικούς μήνες λιθοξοϊκή ετοιμασία, 2) προώθηση 
προς Α, έως τον άξονα του συστήματος και επί τόπου στροφή ~90ο, 3) κίνηση προς Ν κατά 14 έως 
15 πόδες, ώστε το κέντρο βάρους να βρεθεί στο κέντρο της τετρακώλου, 4) ανύψωση κατά 36 πόδες, 
5) τοποθέτηση των ΟΜ επί των Π, 6) απόθεση του μαρμάρου σε φάλαγγες κυλιόμενες επί των ΟΜ, 
7) μετακίνηση προς νότον, έως συμπτώσεως του κέντρου του λίθου με εκείνο της εντός του κτηρίου 
τετρακώλου, 8) ελαφρά ανύψωση, αφαίρεση κυλίστρων και ΟΜ, καταβίβαση της δοκού στη θέση της. 

Με αυτά τα δεδομένα, η τοποθέτηση του ανωφλίου απλώς θα απαιτούσε μια προβολή πέντε πο-
δών των δοκών της Τ2 προς Ν, υποστηριζόμενη από δύο στύλους εδραζόμενους παρά τα οικεία άκρα 
των κατά χώραν δοκών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα απαιτείτο μετεγκατάσταση των πολυσπάστων. 

Η συντομότερη διαδρομή οδήγησης του ανωφλίου και του υπερθύρου προς την περιοχή δράσης των 
ανυψωτικών μέσων, θα ήταν από τα δυτικά έως τον προ του κατωφλίου χώρο, με έλκηθρο διερχόμενο 
μεταξύ δυτικής παραστάδος και του έναντι αυτής κίονος. Τη συνέχεια θα την ανελάμβανε το νοτιότερο των 
πολυσπάστων. Στο σημείο αυτό αρμόζει ένα γενικότερο σχόλιο για την χρήση του λύκου25. Οι σημερινοί 
μαρμαράδες προτιμούν να ανεβάζουν ένα μάρμαρο με ιμάντες που περνούν από κάτω και μόνον όταν 
αυτό πατάει σε ανυποχώρητη επιφάνεια χρησιμοποιούν τον λύκο για μικρές ανυψωτικές μετακινήσεις και 
την οριστική τοποθέτηση. Το αυτό έπρατταν και οι αρχαίοι, τον πρώτο καιρό. Χρησιμοποιούσαν τη νέα 
μέθοδο μόνον σε δομικά στοιχεία που δεν προσφέρουν άλλον τρόπο λαβής. Τέτοια στοιχεία είναι τα κιο-
νόκρανα, ιδίως τα ιωνικά και τα κορινθιακά, ή κάποια άλλα πιο σπάνια, όπως τα βάθρα των ακρωτηρίων 
του Παρθενώνος. Αργότερα και έως την ελληνιστική εποχή η χρήση του λύκου γενικεύθηκε. Σήμερα, το 
ρωμαϊκό υπέρθυρο του Ερεχθείου, όπως και το ανώφλιο, διαψεύδει απολύτως τους δισταγμούς πολλών 
εκ των σημερινών μαρμαράδων. Λόγω της δεδομένης συνθήκης τοποθετήσεως συρταρωτά, οι υποδοχές 
λύκων στο άνω μέρος αυτών των λίθων δεν έγιναν για χειρισμούς τελικής τοποθέτησης, αλλά μόνον για 
την εν γένει ανύψωση. Έτσι ακόμη και η δοκός, που ως ελεύθερη στον χώρο εύλογον ήταν να ληφθεί 
με ιμάντες περασμένους από κάτω, ανυψώθηκε επίσης μέσω των λύκων. Άλλωστε, ειδικά για δοκούς με 
αδρά εργασμένα τα αφανή άκρα, όλες οι μικροκινήσεις ακριβούς εφαρμογής γίνονται με μοχλεύσεις κατά 
τα άκρα και όχι με σηκώματα και κατεβάσματα. Ως εκ τούτου, η θέση των λύκων της δοκού μαρτυρεί, 
μεταξύ άλλων, και την διαστύλωση του ανυψωτικού ικριώματος (της τετρακώλου). Διόλου τυχαία αυτή η 
διαστύλωση αφήνει προς το μέρος της θύρας ακριβώς τον απαιτούμενο χώρο, για την εντός αυτού άφιξη 
και αναβίβαση του υπερθύρου, του πλατύτερου δηλαδή εκ των λίθων του θυρώματος. Σε αυτές ακριβώς 
τις ενδείξεις και σκέψεις στηρίζεται η προτεινόμενη σχεδιαστική αναπαράσταση. 

Απομένει προς εξέταση η αναφερθείσα εκκεντρότης της υποδοχής λύκου στο μέσον της άνω επι-
φάνειας του υπερθύρου (εικ. 3). Ο υπολογισμός της μάζας και της θέσης του κέντρου βάρους δύνα-
ται να γίνει κατά διαφόρους τρόπους, αλλά φυσικά τα αποτελέσματα πρέπει να συμφωνούν: βάρος 
σχεδόν 2,8 Τ, εκκεντρότης σχεδόν 5,5 εκ.26

25. Σε διάφορα εγχειρίδια και δημοσιεύσεις ως αρχαίος ρωμαϊκός λύκος επαναλαμβάνεται ο εισέτι χρησιμοποιούμενος, απαρτιζό-
μενος από τρία εισδύοντα μέρη, έχοντα όλα στο άνω μέρος οριζόντια οπή εισδοχής του πείρου ενός ναυτικού κλειδιού. Ο τύπος αυτός 
όμως ανήκει στους νεώτερους χρόνους. Ο αυθεντικός ρωμαϊκός λύκος (ένα δείγμα του υπάρχει στο Kastell Faimingen της Βαυαρίας) 
ήταν όπως στην εικ. 2 (ή σε άλλα παλαιότερα σχέδια του γράφοντος). 

26. Η απλούστερη ίσως διατύπωση είναι: ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μέσου πλάτους 92 εκ., μήκους 3.22 μ., ύψους 30 εκ. και 
μάζας 2.680 χλγρ., έχον εκατέρωθεν της μιας μακράς πλευράς δύο προεκτάσεις εκάστη μέσου μήκους 28,5 εκ., ύψους 30 εκ. και μέσου 
πάχους 23 εκ., με μάζα 55 χλγρ. Το κέντρο βάρος της σύνθετης διατομής του λίθου απέχει 45,7 εκ. από την επίπεδη νότια πλευρά του, 
ενώ από την ίδια πλευρά η απόσταση του κέντρου βάρους των προεκτάσεων είναι 79,5 εκ. συνεπώς ο λίθος έχει μάζα 2.790 χλγρ. με 
κέντρο βάρους απέχον σχεδόν 47,5 εκ. από το κατακόρυφο επίπεδο της νότιας πλευράς του. Από το ίδιο επίπεδο, η αξονική απόσταση 
του κεντρικού λύκου είναι σχεδόν 53 εκ. και επομένως η εκκεντρότης του λύκου είναι σχεδόν 5,5 εκ.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πιθανότερο συνδυασμό διαστάσεων για τα μέρη του λύκου και των κρί-
κων αυτού καταλήγει κανείς περίπου στο περιεχόμενο της εικ. 3 και ειδικότερα στην κλίση του λίθου 
κατά τις φάσεις 14 και 15. Η κλίση αυτή θα εξυπηρετούσε τον εγκλωβισμό των σφαιριδίων στο πρόσθιο 
άκρον της διαδρομής αυτών και ταυτοχρόνως θα εξηγούσε τον λόγο ύπαρξης των τεσσάρων πρόχειρων 
απολαξεύσεων (11΄) της άνω επιφάνειας, σε αντιστοιχία προς τις οπές (10). Οι λαξεύσεις αυτές (10) 
και (11΄), όπως είναι φυσικό δεν αποτελούν ενιαία εργασία. Οι οπές (10) έγιναν κατά τον τεμαχισμό 

Εικ. 3. Ερέχθειον, βόρεια θύρα, ανώφλιον και υπέρθυρον, χαρακτηριστικές φάσεις της τοποθετήσεως του 
υπερθύρου. Τομή (κλίμαξ πρωτοτύπου 1:5). 1) Ανώφλιον (βάρος 5Τ). 2) Θέση υποδοχής λύκου. 3) Αύλακα 
σφαιριδίου. 4) Σιδερένιο σφαιρίδιο. 4΄) Θέση σφαιριδίου κατά την φάση 16. 4*) Τελική θέση σφαιριδίου 
σε βάθυνση κατά τη φάση 5. 5) Υπέρθυρον (βάρος 2,8Τ). 6) Κέντρο βάρους του υπερθύρου. 7) Υποδοχή 
κεντρικού λύκου (κατά ~5εκ έκκεντρη προς Β). 8) Υποδοχή προσθίου λύκου. 9) Υπερκείμενος λίθος. 10) Τε-
τράγωνη διαμπερής οπή. 11) Σιδερένια δοκίδα υποστήριξης των ύπερθεν. 12) Σημείο υποστύλωσης δοκίδων. 
13) Σιδερένιος αναρτήρας των δοκίδων. 14) Ο λίθος με κλίση 17ο προς τα πίσω, λόγω της εκκεντρότητος του 
κεντρικού λύκου. Τομή σχεδιασμένη στο στενότερο σημείο της προς τα άνω διαδρομής. 15) Ο λίθος κατά την 
έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής στο υπεράνω του κατωφλίου κενό. Έχει φθάσει ήδη στο ανώτατο σημείο 
της προς τα άνω διαδρομής, έχει μετακινηθεί περίπου 13εκ προς Ν, έχει καταβιβασθεί ολίγον έως πρώτης 
επαφής με τα δύο σφαιρίδια (αναγκαζόμενα λόγω της κλίσεως του λίθου να μη μετακινούνται ελεύθερα) και 
έκτοτε έχει καταβιβασθεί κατά ~2 εκ. ακόμη, με αποτέλεσμα η κλίση του να έχει μειωθεί κατά ~5ο και μικρό 
μέρος του βάρους του, περίπου ένα εικοστό πέμπτο, να αναλαμβάνεται ήδη από τα δύο σφαιρίδια. 16) Ο λί-
θος καταβιβασμένος ήδη σε οριζόντια θέση. 17) Λύκος στην κεντρική υποδοχή (αυθεντική μορφή). 18) Λύκος 
στην πρόσθια υποδοχή (8). 19) Μεταφορά της ανάρτησης από κεντρική σε πρόσθια θέση (μετά την εκτέλεση 
των 21 έως 23). 20) Στύλος του ανυψωτικού ικριώματος. 21) και 22) Προσωρινή συμπλήρωση ικριώματος, 
μετά από τη φάση 15. 23) Κύλιστρο και θέση αυτού, πριν από τη φάση 16. Κατά την απόθεση αναλαμβάνει 

~19/20 του βάρους (το απομένον 1/20 αναλαμβάνεται από τα σφαιρίδια), ενώ προς το τέλος της διαδρομής 
διείσδυσης αναλαμβάνει μόνον 1/16 του βάρους (15/16 αναλαμβάνουν τα σφαιρίδια).
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του αρχικού υπερθύρου27, ενώ οι απολαξεύσεις (11΄) έγιναν βάσει των συνθηκών που προέκυπταν από 
την παρουσία των δοκίδων (11). Αξίζει να τονισθεί ότι οι δύο ανατολικότερες απολαξεύσεις εκτείνονται 
περισσότερο προς τα έξω (έναντι των δύο δυτικότερων) και εκτός αυτού περιλαμβάνουν μια βαθύτερη 
ζώνη (βλ. Παπανικολάου 2012, σχ. 55), για να μη εμποδίζουν οι αναρτήρες την προώθηση του υπερθύ-
ρου στην τελική θέση του. Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο Stevens (πίν. ΧΧV, 4) εκτός από τις τέσσερις απο-
λαξεύσεις υποδηλώνει ακόμη άλλες δύο, των οποίων όμως η ύπαρξη δεν επιβεβαιώθηκε όταν, κατά την 
επέμβαση του 1982, ο λίθος ήταν καλά ορατός –ωστόσο τοπικά μόνον, στην περιοχή των ενδιάμεσων 
οπών, φαίνονται στο υπέρθυρο κάποια πλήγματα εργαλείου, τα οποία θα άξιζε κάποτε να εξετασθούν. 

1γ. Επέμβαση στο κάτω μέρος κίονος, χωρίς διάλυση των υπερκειμένων

Οι κίονες, λόγω μορφής, θέσης και τρόπου στατικής-δυναμικής λειτουργίας, υπόκεινται σε σύνθετα 
μηχανικά φαινόμενα, τα οποία ενίοτε επιφέρουν μόνιμες μετατοπίσεις (κορμών ή τμημάτων, όταν η 
δομή είναι σπονδυλωτή), ακρωτηριασμούς, ετοιμορροπία και εν τέλει κατάρρευση. Οι περιπτώσεις 
είναι αναρίθμητες, ενώ οι τρόποι αντιμετώπισης ποικίλουν μεταξύ διαμετρικά αντίθετων άκρων: συ-
ντήρηση, πλήρωση με ενέματα, απλή σιδηρά περίζωση, περιβολή με μανδύα ελασμάτων, ή νάρθηκα, 
περιβολή με συμπαγή μανδύα, περιβολή με ισχυρή λιθοδομή, πλήρης αντικατάσταση κ.ά. 

H πρακτική αντικατάστασης σπονδύλων ενός φέροντος κίονος ήταν ήδη γνωστή κατά το Μεσαίω-
να, μελετήθηκε όμως επιστημονικότερα κατά τον 19ο αι. (εικ. 4)28. 

Η δραματική έκκλιση των μονολιθικών κιόνων του υπερώου της Αγίας Σοφίας και ο τρόπος μερικής 
άρσης του προβλήματος από τους αδελφούς Fossati, χωρίς επέμβαση στα υπερκείμενα, είναι ένα από 
τα πλέον γνωστά παραδείγματα του είδους29. 

Στην Ακρόπολη, παλαιότερη γνωστή περίπτωση βλάβης κίονος και μερικής ανάταξης αυτού, χωρίς 
διάλυση των υπερκειμένων, είναι εκείνη του 6ου της ανατολικής πλευράς των Προπυλαίων. Κατά την 
εποχή της εκρήξεως, το κάτω μέρος της ανατολικής αίθουσας των Προπυλαίων ήταν πληρωμένο με 
επιχώματα περιέχοντα κάποιες εντός αυτών διαμορφώσεις και ως εκ τούτου οι κίονες και οι παραστά-
δες μετακινήθηκαν μόνον από το μέσον του ύψους και άνω30. Κατά τη στιγμή του μεγίστου λικνισμού 
θραύσματα και χώματα, εκτοξευόμενα προς τα έξω, είχαν εισδύσει στους ανοιγόμενους αρμούς, κα-
θιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε επαναφορά των υπερκειμένων. Ειδικά στον 6ο (από Β) κίονα η με-
τατόπιση της κορυφής πλησίαζε τα 40 εκ. Οι τεχνικοί (Schaubert κ.α.) πρότειναν αποσυναρμολόγηση 
και νέα συναρμολόγηση. Οι έχοντες την ευθύνη, Κ. Πιττάκης και Α. Ρ. Ραγκαβής, αναλογιζόμενοι τη 
δαπάνη, συνέλαβαν την ιδέα να αφαιρέσουν από τον επίμαχο αρμό τα ξένα σώματα, χρησιμοποιώ-
ντας ένα μεγάλο πριόνι. Η εκτέλεση της εργασίας (1836) ήταν επίπονη. Μετά από ώρες τα πλείστα 
(χαλίκια, χώματα κλπ) είχαν εξαχθεί ή κονιορτοποιηθεί και καθώς τα τελευταία μεγάλα υπέκυπταν στο 
βάρος του κίονος, αυτός επέστρεψε απότομα, καταπλακώνοντας, όπως ήταν φυσικό, το πριόνι. Πολύν 
καιρό αργότερα τα εξέχοντα άκρα του πρίονος αποκόπηκαν και η όλη ιστορία ξεχάστηκε31. 

Κατά την ανατίναξη του Παρθενώνος (1687), ο 5ος νότιος κίων υπέστη σοβαρή βλάβη του πρώτου 
σπονδύλου, μετατόπιση ~20 εκ. προς τα έξω και ισχυρή περιστροφή. Κατά τον σεισμό της 24ης Φεβρου-
αρίου 1981 ο κίων μετακινήθηκε έτι περαιτέρω και η ετοιμορροπία του αυξήθηκε. Επειδή ο λοιπός κορμός 
και το κιονόκρανο διατηρούσαν την αρχική τέλεια συνέχεια της δομής των, αναζητήθηκε τρόπος ολόσω-
μης ανασήκωσης, μετακίνησης και στροφικής διόρθωσης, ώστε να αποφευχθεί η συνήθης διαδικασία της 
διάλυσης εις τα επί μέρους δομικά στοιχεία. Επειδή όμως η επισκευή του βλαβέντος σπονδύλου θα ήταν 
τελειότερη εάν αυτός μπορούσε να απομακρυνθεί από τη θέση του, και δεδομένου ότι στο πτερόν υπήρχε 

27. Αν έπρεπε οι οπές να γίνουν πριν, οι εργονομικές δυσκολίες τους θα ήταν πολύ μεγάλες και ίσως θα είχε προτιμηθεί χρήση 
τρυπανιού. Οι κατευθύνσεις των πληγμάτων του βελονιού, ορατές σε φωτογραφίες της κάτω έδρας των δύο λίθων, προϋποθέτουν 
ικανό χώρο κίνησης του σφυριού εκ των κάτω, δηλαδή ταυτόχρονο τεμαχισμό του υπερθύρου, εξαιρουμένων μόνον δύο τμημάτων, 
υπό το μέσον εκάστου λίθου. Τα τμήματα αυτά θα αφαιρούνταν μόνον μετά την θέση των υποστηρικτικών δοκίδων σε λειτουργία. 

28. Ανώνυμος, 1859, 22, πίν. 236. (στο κείμενο δίδονται ανεπαρκή στοιχεία ταυτότητος των δύο κτηρίων: Fig 1-4. «Invalidenkirche, 
Paris Avenue Vaugirard», Fig 5-7 «Abtei-Kirche in Sure Haute Saone»). 

29. Mainstone 1988.
30. Κορρές 1994, εικ. 15.
31. Κορρές ό.π., 7-8, εικ. 17 (ερμηνευτική περιγραφή, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά την επέμβαση σε αυτό το μέρος του μνημείου το 1998).
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Εικ. 4. Παραδείγματα αντικατάστασης τμημάτων κιόνων σε δύο κτήρια της Γαλλίας (Allgemeine 
Bauzeitung, 1859, Πίν. 236).
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χώρος, αποφασίσθηκε η προσωρινή καταβίβαση των επί του κίονος τμημάτων του θριγκού, η μετακίνηση 
αυτού κατά 2 μ. προς Β, η μεταφορά, επισκευή και συμπλήρωση του πρώτου σπονδύλου στο εργαστήριο, 
η ανατοποθέτηση αυτού στην αρχική θέση και η επαναφορά του λοιπού κίονος. Τα αυτά είχε προτείνει 
ο γράφων (1983) και για την επαναφορά του ΒΑ κίονος, ο οποίος κατά τον σεισμό του 1981 είχε επίσης 
μετακινηθεί32. Μια αρχική μορφή του αναγκαίου μηχανισμού περίσφιξης, ανασήκωσης, μετακίνησης, περι-
στροφής και ανατοποθέτησης του κίονος είχε προταθεί από τον γράφοντα επίσης τότε33. Βάσει αυτής, ο Κ. 
Ζάμπας, σχεδίασε μια νέα τελειοποιημένη εκδοχή της (εικ. 5), της οποίας ο ίδιος επέβλεψε την κατασκευή 
και την ακριβή περί τον κίονα συναρμολόγηση34. Η πρώτη προσπάθεια ανύψωσης (20/2/1992) απέτυχε, 
επειδή είχαν προηγηθεί πολλές ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες και ο συντελεστής τριβής μεταξύ της 
επικάλυψης των σφιγκτήρων και του μαρμάρου ήταν πολύ μειωμένος. Μερικές ημέρες αργότερα, μετά 
από κάποιες μικροβελτιώσεις, όλα λειτούργησαν τέλεια (26/2/1992). Ο κίων ανυψώθηκε κατά 1 χιλ., ακο-
λούθως μετακινήθηκε προς Β, με ταχύτητα μέτρου ανά ώρα και τελικώς απετέθη σε παρακείμενο προσω-
ρινό βάθρο, του αυτού με τον σπόνδυλο ύψους. Επειδή η θέση και η κλίση της θραύσεως ήσαν στατικώς 
δυσμενείς για τη μηχανική αντοχή της συγκόλλησης του εκ νέου μαρμάρου συμπληρώματος, χρησιμοποιή-
θηκαν σε κατάλληλες θέσεις δύο ιδιαιτέρως ισχυρά βλήτρα. Η άνω επιφάνεια του συμπληρώματος, ίση 
προς το ένα τρίτο της έκτασης της άνω έδρας του σπονδύλου, δεν λειάνθηκε εξ αρχής κατά την προέκταση 
του επιπέδου της αρχαίας έδρας, αλλά αφέθηκε για να αποτριφτεί σε συμφωνία προς την κάτω επιφάνεια 
του επομένου σπονδύλου, η οποία, ούσα επί τρεις αιώνες εν μέρει εκτός στατικής λειτουργίας, παρουσία-
ζε ήδη ερπυστική παραμόρφωση μερικών δεκάτων του χιλιοστού. Κατά τη σχετική με αυτό το ειδικό θέμα 
πρόταση του γράφοντος έγιναν τα εξής: μετά την επαναφορά του, ο κίων ανυψώθηκε τόσο, ώστε να χωρέ-
σουν στο οριζόντιο διάκενο τρεις χαλύβδινες πλάκες πάχους ακριβώς 8 χιλ., οι οποίες κατέλαβαν δύο λίαν 
αφιστάμενα σημεία της αρχαίας επιφάνειας του σπονδύλου, ακριβώς πλησίον της γραμμής  συγκόλλησης 

32. Κορρές – Μπούρας 1983, 479. 
33. Ό.π. 481-483.
34. Κορρές 1996, 124-125.

Εικ. 5. Παρθενών, 5ος νότιος κίων. Αφαίρεση, συμπλήρωση και ανατοποθέτηση του 1ου σπονδύλου, χωρίς 
διάλυση του λοιπού κίονος. Φορείο και σύστημα περίσφιγξης-ολόσωμης ανύψωσης του κίονος (1992).
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και ένα τρίτο επίσης λίαν απομακρυσμένο σημείο. Μετά, ο κίων αφέθηκε να πατήσει στις τρεις πλάκες. 
Ακολούθως (εικ. 6), από μια λίμα, πλάτους 30 χιλ. και πάχους 9 χιλ., κόπηκαν με σμυριδόδισκο δύο τεμά-
χια σχήματος ισοσκελούς τραπεζίου με βάση 7 εκ., των οποίων η μια μεγάλη επιφάνεια πλανίσθηκε με 
σμυριδοτροχό, ώστε να απομείνει πάχος ακριβώς 8 χιλ. Τα δύο τεμάχια στερεώθηκαν σε αντίστοιχου σχή-
ματος εγκοπές εκατέρωθεν του άκρου σιδηρού ελάσματος, πάχους 6 χιλ., πλάτους 8 εκ. και μήκους ~2 μ., 
το οποίο στο άλλο άκρον του είχε συγκολλημένο εγκάρσιο έλασμα, χρησιμεύον ως λαβή. Το αυτοσχέδιο 
αυτό τριπτικό εργαλείο έπρεπε να εισέλθει στο διάκενο, με την ενεργή πλευρά των ρινών προς το μέρος 
του νέου μαρμάρου και με πολύωρες παλινδρομήσεις παράλληλες προς το πίσω όριο, συνοδευόμενες από 
φύσημα πεπιεσμένου αέρος για την απαγωγή της παραγόμενης μαρμαρόσκονης, να αποτρίψει όλη την 
έκταση, μετατιθέμενο προοδευτικώς από έξω προς τα μέσα. Η εργασία απεδείχθη λίαν επίπονη (συνεχείς 
αντικαταστάσεις των χειριστών του εργαλείου)35, αλλά μέσω αυτής η νέα επιφάνεια κατέστη γεωμετρι-

35. Συνεχείς ενσφηνώσεις έπρεπε να αίρονται με επίπονο τράβηγμα προς τα πίσω και ταυτόχρονες αλλαγές στην κατεύθυνση της 
λαβής. Ο γράφων είχε εξετάσει θεωρητικώς και μια βελτιωμένη διάταξη: πολύ λεπτότερες λίμες πιεζόμενες προς τα κάτω με ελατήριο 

Εικ. 6. Παρθενών, 5ος νότιος κίων. Αφαίρεση, συμπλήρωση και ανατοποθέτηση του 1ου σπονδύλου, χω-
ρίς διάλυση του λοιπού κίονος. Τρόπος επίτευξης τέλειας επαφής μεγάλου συμπληρώματος με την λόγω 
ερπυσμού στραβή έδρα του επόμενου σπονδύλου.
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κώς συμπληρωματική της υπερκείμενης αρχαίας (η οποία για τους προαναφερθέντες λόγους παρουσίαζε 
κυρτώσεις δύο έως τριών δεκάτων του χιλιοστού). Τελικώς, μετά την απομάκρυνση εργαλείου και σκόνης, 
ο κίων ανασηκώθηκε για τελευταία φορά, κατά ένα ακόμη χιλιοστό για να αφαιρεθούν τα τρία ελάσματα 
και ακολούθως κατεβάσθηκε βραδέως για να πατήσει οριστικώς στον επισκευασμένο σπόνδυλο. 

2α. Αφαίρεση κίονος της δίτονης κιονοστοιχίας του Παρθενώνος 

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικώς, οι επεμβάσεις κάτω χωρίς διάλυση άνω συχνά αποσκοπούν σε 
μετασκευή για λειτουργικούς λόγους.

Έτσι λοιπόν, σε πλείστους αρχαίους ναούς συμπαγείς τοίχοι διατρήθηκαν, φέροντες λίθοι αφαι-
ρέθηκαν και με κατάλληλη λάξευση του παραμένοντος σχηματίσθηκαν χρήσιμα ανοίγματα ως εξής: 

1) απλές ορθογώνιες θύρες (πέντε τέτοιες θύρες στον Παρθενώνα36, τέσσερις στον ναό του Ηφαί-
στου, μία στον ναό της Αφαίας κ.λπ.), 

2) μεγάλες θύρες με οριζόντιο ή τοξωτό ανώφλιο (κεντρική θύρα στον μεσότοιχο του Παρθενώνος, 
δυτική θύρα στο ναό του Ηφαίστου),

3) μεγάλα τοξωτά ανοίγματα ενοποίησης κεντρικού χώρου και εκατέρωθεν πτερών, ώστε αυτά να 
λειτουργούν ως πλευρικά κλίτη και το αποτέλεσμα να μη διαφέρει από κανονική τρίκλιτη βασιλική 
(κατ’ αυτόν τον τρόπο, στον ναό της Ομονοίας στον Ακράγαντα και στον ναό της Αθηνάς στις Συρα-
κούσες οι πλευρικοί τοίχοι μεταμορφώθηκαν σε κανονικές τοξοστοιχίες)37,

4) μεγάλα τοξωτά ανοίγματα για την ένωση με νέους πρόσθετους χώρους (ναός Αυγούστου στο Pozuoli)38. 
Ο κατάλογος των επεμβάσεων αυτού του είδους είναι τεράστιος και από ιστορικής απόψεως πολύ 

ενδιαφέρων, όμως, από τεχνολογικής πλευράς πολύ δυσκολότερες και επομένως περισσότερο ενδια-
φέρουσες είναι κυρίως οι περιπτώσεις καταργήσεως τοίχων επί μεγάλου μήκους, ή κιόνων, χωρίς να 
θιγούν τα υπερκείμενα.

Στην Ακρόπολη τέτοια περίπτωση ήταν, κατά τον 6ο αι., η αφαίρεση του μεσαίου κίονος της δί-
τονης κιονοστοιχίας του Παρθενώνος. Η κιονοστοιχία αυτή, ιδρυμένη στα τέλη του 3ου αι. στη θέση 
της αρχικής, ήταν κατασκευασμένη με κιόνες και επιστύλια για τον προσπορισμό των οποίων είχε 
απαιτηθεί συστηματική διάλυση μιας στοάς της πόλεως39. Η κατάργηση του κίονος και η συγκράτηση 
των ύπερθεν με τόξο, συμπεραίνεται από τις περιγραφές επισκεπτών πριν από την ανατίναξη του 
μνημείου. Οι Spon και Wheler αναφέρουν 23 κίονες άνω, αλλά 22 κάτω.

Η εργασία της αντικατάστασης του αξονικού κίονος με τόξο πρέπει να έγινε ως εξής: σε επαφή προς 
τους εκατέρωθεν κίονες κτίσθηκαν δύο ισχυροί πεσσοί ύψους (μαζί με το επίκρανο) ~7 ποδών. Για την 
εργασία αυτή πρέπει να απαιτήθηκε ελαφρό διώροφο ικρίωμα επί μήκους 5 μ. Ακολούθως, πρέπει να 
λαξεύθηκαν επίπεδες επιφάνεις στις δύο πλευρές του κιονοκράνου συνεχιζόμενες και στο άνω μέρος 
του κορμού. Απέμενε η κατασκευή δύο ξύλινων ημικυκλίων, εκ δύο τμημάτων έκαστον, τα οποία στήθη-
καν έμπροσθεν και όπισθεν του κίονος. Επ’ αυτών θα καρφώθηκαν μερικές σανίδες και ακολούθως το-
ποθετήθηκαν, ο ένας μετά τον άλλο, οι θολίτες τόξου διαμέτρου 11 ποδών. Οι ανώτατοι θολίτες πρέπει 
να εφαρμόσθηκαν στις λαξεύσεις του κίονος κατά το δυνατόν ακριβώς, ενώ για μεγαλύτερη τελειότητα 
πρέπει εκεί να χυτεύθηκε μόλυβδος. Ακολούθως, πρέπει να λαξεύθηκε περιμετρική εγκοπή στον κορμό, 

περιορισμένης διαδρομής. Είχε διστάσει όμως λόγω των υψηλών μηχανουργικών απαιτήσεων μιας τέτοιας κατασκευής. Πάντως, ο 
τρόπος που εφαρμόσθηκε, θα ήταν επίσης επαρκής, εάν το εργαλείο είχε διπλάσιο μήκος, ώστε να ελέγχεται από τα δύο άκρα του. 

36. Μπαλάνος 1940, εικ. 57β (βόρεια πλευρική θύρα), με άσχετο σχολιασμό. Ο λίθος έσω του ορθοστάτου, ένας κοινός διάτονος, τοποθε-
τημένος από τους αναστηλωτές ως υποκατάστατο του ελλείποντος αντιθήματος του ορθοστάτου. Ό.π., εικ. 58α, μικρή θύρα δυτικού τοίχου. 

37. Koldewey – Puchstein 1899, πίν. 25 και πιν. 9, αντιστοίχως.
38. D’Ambrosio – Giammineli 2000, πίν. ΧΙΙ.
39. Τα εν λόγω μάρμαρα (κίονες και επιστύλια), ως ανήκοντα στις δίτονες κιονοστοιχίες του ναού, αναγνωρίσθηκαν πρώτη φορά 

από τον Penrose. Το 1934 ο Dinsmoor τα χρονολόγησε μάλλον ορθώς στην ελληνιστική εποχή, αλλά χωρίς να διακρίνει δύο χρήσεις, 
θεώρησε ότι η ανακατασκευή ανήκε επίσης στην ελληνιστική εποχή (Dinsmoor  1934, 100-101). Το 1940, ο B. H. Hill απέδειξε την 
εκ διαλύσεως μιας στοάς προέλευση των μαρμάρων της επισκευής, την οποία χρονολόγησε στους χρόνους μετά την επιδρομή των 
Ερούλων (Dinsmoor 1941, 399-427, σημ. 89,5). Για τη χρονολόγηση της επισκευής προτάθηκαν η αυτοκρατορική θητεία του Ιουλιανού 
(Τραυλός, ΑΕ 1973, 218-236), η κυβερνητική θητεία του Ερκουλίου (402-410 μ.Χ., Frantz 1979, 395-401) και πιο ορθά το τέλος του 3ου 
αι. (Λαμπρινού, αδημοσίευτη διδ. διατριβή). Παλαιότερα είχε υποτεθεί ότι, κατά τη μετατροπή σε εκκλησία, οι κίονες αντικαταστάθη-
καν. Τούτο όμως δεν ισχύει (Κορρές – Μπούρας 1983, 146, σημ. 112).
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λίγο χαμηλότερα από τους θολίτες για τον αποχωρισμό του από το μεταξύ θολιτών μέρος του. Μετά την 
απομάκρυνση του κορμού και την μορφολογική λάξευση του εντός του τόξου μέρους του, το ικρίωμα 
μπορούσε να απομακρυνθεί. Η υποθετική, πλην τεχνικώς εύλογη, ενσωμάτωση του κιονοκράνου και 
μέρους του κορμού στη θέση της κλείδας του τόξου εμφαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (εικ. 7)40. 

Τα ως άνω, παρά τα επιχειρήματα που τα συνοδεύουν, αποτελούν υποθέσεις. Εάν υποτεθεί ότι το 
τόξο ήταν κάπως χαμηλότερο, ώστε μεταξύ αυτού και του επιστυλίου να μένει περισσότερος χώρος, 
η κατασκευή θα ήταν δυνατή μετά από ισχυρή υποστύλωση του επιστυλίου και ολική αφαίρεση του 
κίονος (βλ. επόμενο θέμα).

2β. Αφαίρεση των κιόνων του προνάου του ναού του Ηφαίστου

Σε απεικονίσεις του ναού του Ηφαίστου των αρχών του 19ου αιώνος φαίνεται, εξέχουσα στο 
ανατολικό πτερόν από την πάλαι ποτέ πρόσοψη του σηκού, πεντάπλευρη αψίδα, της οποίας η σκεπή 

40. Πρώτη παρουσίαση στην έκθεση «Η ανατίναξη του Παρθενώνος, 300 χρόνια» (Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, 1987). Ακολούθως 
δημοσίευση στον γερμανικό κατάλογο της έκθεσης «Die Explosion des Parthenon» (Βερολίνο 1990) και στο Κορρές 1994β, 142. Άξιο 
προσοχής στοιχείο του σχεδίου είναι τα συμπληρώματα του μήκους των επιστυλίων και ορισμένων τριγλύφων, ή μετοπών(;), υποθετικά 
αλλά αναγκαία επειδή τα αναχρησιμοποιηθέντα επιστύλια είναι βραχύτερα των μεταξονίων. 

Εικ. 7. Παρθενών, δίτονη υστερορρωμαϊκή κιονοστοιχία. Δημιουργία τοξωτού ανοίγματος στη θέση του 
αξονικού κίονος, χωρίς επέμβαση στα υπερκείμενα (6ος αι.). 
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ανερχόταν προς το αρχαίο επιστύλιο, χωρίς να το φθάνει. Το 1835, χάριν της μετατροπής του μνημείου 
σε μουσείο, η αψίδα κατεδαφίσθηκε για να κτισθεί στη θέση της ένας τοίχος με θύρα, ακριβώς υπό το 
αρχαίο επιστύλιο. Μετά από έναν αιώνα αποφασίσθηκε η αποκατάσταση της κανονικής μορφής του 
προνάου, δηλαδή με δύο κίονες εκ νέου μαρμάρου, οι οποίοι, εκτός των άλλων, θα ασφάλιζαν και 
τον ήδη προς τα κάτω παραμορφούμενο θριγκό. Το 1936, κατά την καθαίρεση του νεωτερικού τοίχου, 
ο Α. Ορλάνδος41 ανεκάλυψε, πίσω από τα επιχρίσματα, δύο καλοκτισμένες μαρμάρινες παραστάδες 
ύψους 2 μ., με παλαιοχριστιανικά επίκρανα42, προσκολλημένες στις αρχαίες παραστάδες. Τα επίκρα-
να, ως υφαψίδια, έφεραν τόξο συντιθέμενο από 21 θολίτες. Καθώς τα επίκρανα ήσαν κοσμημένα και 
στην ανατολική πλευρά τους, ο Ορλάνδος συνεπέρανε ότι η έως το 1835 διατηρηθείσα αψίδα ήταν 
υστερογενής στη θέση μιας αρχικής, η οποία πρέπει να ήταν ημικυκλική και πολύ πλατύτερη43. Βάσει 
αυτών των στοιχείων σχεδίασε την κάτοψη44 και το τόξο μετώπου45. 

Δύο δεκαετίες αργότερα ο Τραυλός σχεδίασε μια αναπαράσταση με την αρχική αψίδα ευρύτερη 
μεν, αλλά επίσης πεντάπλευρη46, χωρίς τούτο να επιδρά στη μορφή του τόξου, ή στα τεχνικής φύσεως 
ερωτήματα: 

Πώς κτίσθηκε ένα τόξο στη θέση των κιόνων; με τον τρόπο που υποθέσαμε για το παρόμοιο τόξο 
στον Παρθενώνα ή με κάποιον άλλο; 

Το σχέδιο της Expédition de Morée (τόμ. ΙΙΙ, πίν. 92) δεν είναι τόσο ακριβές, ώστε να μας πληρο-
φορεί για την πιθανή ενσωμάτωση του άνω μέρους των πάλαι ποτέ κιόνων μέσα στο τόξο και την 
επ’ αυτού αργολιθοδομή. 

Καθώς, παρά τη συστηματικότητα της έρευνας στην περιοχή της Αγοράς, δεν έχει έως τώρα ανα-
φερθεί τμήμα μαρμάρινου σπονδύλου απολαξευμένο λοξά ως θολίτης, θα μπορούσε κανείς να συ-
μπεράνει ότι δεν υπήρξε τόξο με κατά χώραν ενσωματωμένο τμήμα του ανωτάτου σπονδύλου των 
κιόνων. Όμως, ούτε βεβαιωμένα47 τμήματα εκ των λοιπών μερών των κιόνων έχουν βρεθεί, χωρίς 
τούτο να σημαίνει ότι ούτε κίονες υπήρξαν. Τα ανωτέρω συνδυάζονται επίσης με το εξής ερώτημα: 
το τόξο μετώπου που βρήκε ο Ορλάνδος ήταν το αρχικό; 

Επειδή γενικώς η παράβλεψη υπάρξαντος είναι ατόπημα μικρότερο από την επινόηση ή έστω απο-
δοχή μη υπάρξαντος, ασφαλέστερη φαίνεται η εξής ερμηνεία: α) δεδομένου ότι υπεράνω του τόξου 
έμενε ικανό διάστημα έως το επιστύλιο, η στήριξη του τελευταίου ήταν δυνατή με ισχυρά εγκάρσια 
ξύλινα προσκεφάλαια φερόμενα επί στύλων, χωρίς να εμποδίζεται η κατασκευή του ξυλοτύπου και 
η επ’ αυτού δόμηση του τόξου β) δεδομένων των φυσικών χαρακτηριστικών της θέσης του, το τόξο 
που βρήκε ο Ορλάνδος θα μπορούσε να είναι το αρχικό – η αντικατάσταση της αρχικής αψίδος δεν 
συνεπάγεται απαραιτήτως αντικατάσταση και του τόξου. 

Πέραν αυτών, η παρούσα περίπτωση είναι αξιοσημείωτη ως επαναληπτική: αρχικώς, ειδική υπο-
στύλωση για την αφαίρεση κιόνων και την προσθήκη (νέας) λιθοδομής, τελικώς, ειδική υποστύλωση 
για την αφαίρεση λιθοδομής και την προσθήκη (νέων) κιόνων!

2γ.  Αφαίρεση μέρους του θυραίου τοίχου του αρχαϊκού ναού παρά το Σαγκρί της Νάξου

Ο αρχαϊκός ναός στο Σαγκρί της Νάξου48, είναι σχεδόν τετράγωνος με ευρύ πρόναο προς Ν. Ο πρό-
ναος έχει πέντε κίονες εν παραστάσιν και δύο μεγάλες θύρες έναντι του δευτέρου και του πέμπτου 
μετακιονίου. Οι θύρες, με ύψος ανοίγματος 3,3 μ., έχουν μονολιθικούς σταθμούς. Στο εσωτερικό, τη 
στέγη στήριζαν επίσης πέντε κίονες, ιστάμενοι σε γραμμή παράλληλη προς τον πρόναο, σε ίση από-
σταση από τις θύρες και τον τοίχο του βάθους. Τον 6ο αι. ριζικές οικοδομικές επεμβάσεις μετέτρεψαν 

41. Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, β΄(1936), 207-216.
42. Ό.π. εικ. 7.
43. Ο Ορλάνδος (ό.π. 11-12). 
44. Ό.π. εικ. 6.
45. Ό.π. εικ. 10: πλάτος 4,62 μ., ύψος από το δάπεδο στην κλείδα 4,25 μ.
46. Τραυλός 1960, εικ. 91. Βλ. επίσης: Μπούρας 2010, 180-183.
47. Ο χρησιμοποιημένος στην αναστήλωση σπόνδυλος δεν διαφέρει από εκείνους του ναού του Άρεως. 
48. Gruben, 2000, 374-376. Λαμπρινουδάκης Β. κ.α. 2001.
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τον ναό σε τρίκλιτη βασιλική, μακρότερη, αλλά στενότερη του αρχαίου κτηρίου. Τούτο συνδυάσθηκε 
επίσης με στροφή 90ο του άξονος, ώστε αυτός να έχει κατεύθυνση από Δ προς Α. 

Η λίθο προς λίθο έρευνα των καταλοίπων απεκάλυψε δύο παλαιότερες φάσεις κατά τις οποίες 
το κτήριο είχε λειτουργήσει ως χριστιανική εκκλησία, χωρίς να υποστεί ουσιώδεις οικοδομικές με-
τατροπές. Αρχικά (5ος αι.) απλώς τοιχίσθηκαν τα μετακιόνια της πρόσοψης πλην του πέμπτου, που 
κλείσθηκε με θύρα, τα θυρόφυλλα των αρχαίων θυρών αφαιρέθηκαν και κατ’ αυτόν τον τρόπο, χάρις 
στο μεγάλο εύρος αυτών των θυρών, ο σηκός και ο πρόναος ενώθηκαν αρκετά ικανοποιητικά. Μερι-
κές δεκαετίες αργότερα το μεταξύ των δύο θυρών τμήμα του τοίχου κατεδαφίσθηκε, αντικατασταθέν 
από αξονικό πεσσό. Με αυτόν, οι ελεύθεροι πλέον σταθμοί των θυρωμάτων απάρτισαν «πολύθυρο» 
ή μάλλον πεσσοστοιχία, αντίστοιχη προς την εσωτερική κιονοστοιχία και, ως εκ τούτου, ο χώρος έγινε 
τρίκλιτη βασιλική (εικ. 8), με νέες θύρες και ελαφρό προστώον στα δυτικά, από την οποία το μόνο 
που ίσως έλειπε ήταν μια αψίδα στα ανατολικά. 

Για την ασφαλή κατεδάφιση του τοίχου έως ύψους πλέον των τεσσάρων μέτρων, χωρίς να δια-
ταραχθούν τα ύπερθεν (λοιπός τοίχος και οροφές), θα έπρεπε αυτά να υποστυλωθούν κατά τελείως 
ανένδοτο τρόπο. Στην παρούσα περίπτωση (πολύ απλούστερη εκείνης του Ερεχθείου) θα αρκούσαν 
κατά κύριον λόγο δύο κορμοί κυπαρίσσου, ο ένας ως στύλος διαμέτρου 25 εκ. και ύψους 6.25 μ. και 
ο άλλος ως στύλος διαμέτρου 20 εκ. και ύψους 4.60 μ. Πλέον αυτών έξι δρύινοι στρωτήρες, τέσσερις 
στύλοι διαμέτρου 15-20 εκ. και ύψους ~4.00 μ, δύο δρύινα σάγματα ή προσκεφάλαια μήκους ~1 μ., 
μερικοί πρίνινοι σφήνες και κάποια άλλα μικρότερα ξύλα. Μετά την υποστύλωση των δοκών με τα δύο 
μεγαλύτερα ξύλα σε πλήρη ένταση μέσω των σφηνών, η επέμβαση στον τοίχο θα πρέπει να άρχισε 
από ψηλά με απολάξευση και ξεκλείδωμα λίθων σε δύο θέσεις ~60 εκ. εκατέρωθεν του άξονος. Στα 
προκύψαντα κενά θα πρέπει να διήλθαν τα δύο σάγματα, τα άκρα των οποίων θα έπρεπε ακολούθως 
να υποστηριχθούν με τους μικρούς στύλους. Μετά την μέσω σφηνών τέλεια ένταση και αυτών των 
στύλων, η καθαίρεση του τοίχου έως κάτω και σε όλο το διάστημα μεταξύ των θυρωμάτων δεν θα 
είχε καμιά δυσκολία. Ακολούθως, δύο μαρμάρινες δοκοί προερχόμενες από την καταργηθείσα στέγη 
του προνάου (εκάστη μήκους ~3.7 μ. και βάρους ~1800 χλγρ.) θα έπρεπε να συναποτελέσουν πεσσό 
κατόψεως ~58x38 εκ., με τη μεγάλη διάσταση κατά το πάχος του τοίχου, ο οποίος (πεσσός) χωρίς 
άλλη κατεργασία θα προέκυπτε όμοιος προς τους σταθμούς των θυρωμάτων (59x38 εκ.). Ένας πλακο-

Εικ. 8. Νάξος, Σαγκρί. Ο αρχαϊκός ναός ως χριστιανική εκκλησία, μετά από καθαίρεση τμήματος του θυραί-
ου τοίχου, χωρίς διατάραξη των ύπερθεν μερών (5ος αι.).
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ειδής λίθος, ως επίκρανο, θα συμπλήρωνε το ύψος του πεσσού έως εκείνο των θυρωμάτων. Μετά την 
αφαίρεση των καταλοβέων και την απολάξευση μέρους του παρακειμένου διακοσμητικού στοιχείου 
(του υπερθύρου), θα έπρεπε οι τέσσερις μισές δοκοί να τοποθετηθούν ανά δύο, ως επιστύλια. 

Η όρθωση και τοποθέτηση των επιμήκων μαρμάρων για τον σχηματισμό του πεσσού, ως και η 
τοποθέτηση των μισών δοκών, θα ήταν δυνατή με χρήση ικριώματος και πολυσπάστου, αλλά και 
συμπληρωματικών μέσων για την, έστω μικρή, οριζόντια μετατόπιση αυτών των ογκολίθων έως την 
τελική θέση των. Ακολούθως, θα έπρεπε να πληρωθεί το υπερκείμενο κενό με λιθοδομή και, μετά 
την ενσφήνωση σιδηρελασμάτων στον ανώτατο αρμό, να αποτονωθούν οι πρίνινοι σφήνες και να 
απομακρυνθούν όλα τα ξύλα.

2δ.  Αφαίρεση του κάτω μέρους οπτοπλινθοδομών στο Palazzo Altems της Ρώμης (~1980)

Έργο συναφές με τα προηγούμενα, ήταν η περί το 1980 καθαίρεση του κάτω μέρους δύο τοίχων 
του τέλους του 19ου αιώνα, στο εσωτερικό της μεγάλης αίθουσας του Palazzo Altemps της Ρώμης. Η 
αίθουσα βρίσκεται στο δεύτερο πάτωμα, στη βόρεια πλευρά του κτηρίου και ανάγεται σε μια δρα-
στική αναμόρφωση από τον Martino Longhi, μετά τον μεγάλο σεισμό του 1571. Θολοσκεπής, με ύψος 
δύο ορόφων (~11 μ.), έχει πλάτος 13 μ. και μήκος πλέον των 16 μ., στο οποίο αντιστοιχούν τέσσερα 
παράθυρα του 2ου πατώματος και τα ακριβώς υπερκείμενα παράθυρα του 3ου. Το 1890 η αίθουσα 
διαιρέθηκε με πλίνθινους τοίχους μήκους 13 μ. σε τρία μέρη, τα οποία με παρεμβολή ξύλινου πα-
τώματος έγιναν διώροφα. Τη δεκαετία του 1980, στο πλαίσιο των εργασιών μετατροπής του κτηρίου 
σε αρχαιολογικό μουσείο, απαιτήθηκε η ενοποίηση του τεμαχισμένου χώρου, όμως μόνο στο κάτω 
μέρος του (!), ενώ το ανώτερο μέρος, χρήσιμο πλέον στον 3ο όροφο, θα παρέμενε χωριστό. Η ελευ-
θέρωση του κάτω μέρους θα απαιτούσε μόνιμη υποστύλωση του άνω μέρους, έγινε όμως χωρίς καμία 

Εικ. 9. Ρώμη, Palazzo Altemps, μεγάλη αίθουσα. Καθαίρεση του κάτω μέρους δύο τοίχων, χωρίς διατάραξη 
των ύπερθεν μερών (δεκαετία 1980).
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υποστύλωση, χάρις στην επινοητικότητα του πολιτικού μηχανικού Giorgio Croci49: το κάτω ήμισυ των 
νεωτερικών τοίχων καθαιρέθηκε πλήρως επί μήκους 13 μ. και έως ύψους 4,5 μ., αφού προηγουμένως 
εγκαταστάθηκε στο άνω μέρος νάρθηκας εκ σιδηρών ελασμάτων, ο οποίος μαζί με εκατέρωθεν αυτού 
καμπύλους ελκυστήρες λειτουργεί ως κρεμαστή γέφυρα, στηριζόμενη μόνον στα άκρα της, επί των 
ισχυρών (πάχους σχεδόν 1,2 μ.) πλευρικών τοίχων (εικ. 9)50. Η τολμηρή αυτή κατασκευή αναλαμβάνει 
το βάρος των μετέωρων τοίχων και των στηριζόμενων σε αυτούς πατωμάτων, τα οποία επιβάλλουν 
στο σύστημα το ίδιον βάρος και τα κινητά φορτία τους, αναλογούντα σε επιφάνεια 150 μ.2 (μόνιμα 
και κινητά πλέον των 100 Τ, ήτοι σε κάθε γέφυρα 50 Τ ή πλέον). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

AJA: American Journal of Archaeology
Τεχνολογία 8: Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτιστικού Τεχνολογικού Ιδρύματος Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανα-

πτύξεως. Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ.
Ανώνυμος 1859. Vorrichtung zum Unterfangen der Säulen. Allgemeine Bauzeitung, 22, πιν. 236.
Croci 2001: Croci, G. 2001. Consevatione e restauro strutturala dei beni architettonici. Torino.
D’Ambrosio - Giammineli 2000: D’Ambrosio, A. – Giammineli, R. 2000. Il Duomo di Pozzuoli, evoluzione del tempio 

augusteo in chiesa cristiana. Diocesi di Pozzuoli.
Frantz 1979: Frantz, A. 1979. Did Julian the Apostate Rebuild the Parthenon. AJA 83, 395-401.
Dinsmoor 1934: Dinsmoor, W.B. 1934. The Repair of the Athena Parthenos: A Story of Five Dowels. AJA 38, 93-106.
Dinsmoor 1941: Dinsmoor, W.B. 1941. An Archaeological Earthquake at Olympia. AJA 45, 399-427.
Gruben 2000: Gruben, G. 2000. Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Koldewey – Puchstein 1899: Koldewey, R. – Puchstein, O. Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien. Berlin.
Κορρές – Μπούρας 1983: Κορρές, Μ. – Μπούρας, Χ. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 1. Αθήνα: ΕΣΜΑ.
Κορρές 1994: Κορρές, Μ. 1994. Ο Παρθενώνας από την αρχαία εποχή μέχρι τον 19ο αιώνα. Στο: Τουρνικιώτης Π. 

(επιμ.), Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια. 136-161. Αθήνα: Μέλισσα.
Κορρές 1996: Κορρές, Μ. – Πανέτσος, Γ. – Seki, T. 1996. Ο Παρθενών, αρχιτεκτονική και συντήρηση, κατάλογος 

της έκθεσης. Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΣΜΑ.
Κορρές 1998α: Κορρές, Μ. 1998. Φυσικοί παράγοντες των προβιομηχανικών βαρούλκων. Στο: Αρχαία Ελληνική Τε-

χνολογία. 1ο Διεθνές Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1997. Πρακτικά, 451-459. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ.
Κορρές 1998β: Κορρές, Μ. 1998. H επέμβαση στον 5ο νότιο κίονα του Παρθενώνος υπό το πρίσμα της ιστορίας 

της τεχνολογίας. Πως μεταφέρεται όρθιος και ανέπαφος ένας πολυσπόνδυλος μαρμάρινος κίων βάρους 
70 τόννων. Τεχνολογία 8, 29-32.

Mainstone 1988: Mainstone, R. J. 1988. Hagia Sophia: architecture, structure and liturgy of Justinian’s great 
church. London: Thames and Hudson.

Μαλλούχου-Tufano 1995: Μαλλούχου-Tufano, Φ. 1995. Ιστορικό των παλαιοτέρων επεμβάσεων στη δυτική πλευ -
ρά και τον σηκό του Παρθενώνα. Στο: Φ. Μαλλούχου-Tufano (επιμ.), 4η Διεθνής Συνάντηση για την Απο-
κατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως, Αθήνα, 27-29 Μαΐου 1994. Πρακτικά, 117-122. Αθήνα: ΕΣΜΑ

Μαλλούχου-Tufano 1998: Μαλλούχου-Tufano, Φ. 1998. Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στη νεώτερη Ελ-
λάδα (1834-1939). Το έργο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 176. Αθήνα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Μπαλάνος 1940: Μπαλάνος, Ν. 1940. Η Αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως εν Αθήναις. Αθήνα: Εργα-
στήριον γραφικών τεχνών, «Στεφ. Ν. Ταρουσόπουλος».

Μπούρας 2010: Μπούρας, Χ. 2010. Βυζαντινή Αθήνα 10ος-12ος αιώνας. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη.
Παπανικολάου 2012: Παπανικολάου, Α. 2012. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987) – Η απόδοση του 

έργου. (Επιστ. επιμ. Μαλλούχου-Tufano, Φ. – Μπούρας, Χ.). Αθήνα: Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.-ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ.
Σημαντώνη-Mπουρνιά 2001: Σημαντώνη-Mπουρνιά E. (επιμ.) 2001. Νάξος. Το Αρχαίο Ιερό του Γύρουλα στο Σα-

γκρί. Αθήνα: Υπουργείο Αιγαίου-Τομέας Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Stevens 1927. Stevens, G. P. 1927. The Erechtheum. Measured, drawn and restored Text by Caskey, L. D., Fowler, 

H. N., Paton, J. M., Stevens, G. P. edited by Paton, J. M. Cambridge, Massachussetts.
Τραυλός 1960: Τραυλός, Ι. 1960. Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών. Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των 

αρχών του 19ου αι. Αθήνα.

49. Croci 2001, 200-201 (για την παραπομπή ευχαριστώ τον P. Vitti).
50. Σκίτσα από μια επίσκεψη στο μουσείο.



39

YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πρακτικά Διημερίδας  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015  
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2016

ZΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-15

Ροζαλία Κ. Χριστοδουλοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ 

Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου και Εργοταξίου Συντήρησης 
και Αναστήλωσης Παρθενώνα, ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν το Εργοτάξιο Παρθενώνα κατά την εξέλιξη των αναστη-
λωτικών προγραμμάτων το διάστημα 2012-2015 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ήταν και η μετακίνηση των 
λίθων. Αν και θεωρείται έργο ρουτίνας που αφορά κάθε εργοτάξιο και που εν πολλοίς έχει αναλυθεί 
ως προς τα συμβατικά τεχνικά του θέματα, στo παρόν άρθρο θα παρουσιασθούν ειδικές εφαρμογές, 
αλλά και ζητήματα διαχείρισης1.

Όταν αναφέρουμε «λίθους» εννοούμε τους αρχαίους λίθους που στη περίπτωση μας ήταν αρ-
χιτεκτονικά μέλη και τμήματα αυτών, τα αποκατεστημένα αρχιτεκτονικά μέλη που συνήθως περιε-
λάμβαναν και συμπληρώματα, αλλά και τα μέλη εξολοκλήρου από νέο μάρμαρο, όπως και τα χυτά 
αντίγραφα. Λίθους μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τα συμπληρώματα από νέο μάρμαρο, αλλά και 
τα ογκοτεμάχια μαρμάρου πριν τη διαμόρφωσή τους.

 
Εικ. 1. Χειρισμός αρχιτεκτονικού 
μέλους με ιμάντες.

Εικ. 2,3.  Χειρισμός αρχιτεκτονικών μελών με αρπάγες, σε μεγάλο ύψος 
(Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

1. Το παρόν αφιερώνεται στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή μου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και προέδρου της ΕΣΜΑ Χαρά-
λαμπου Μπούρα, υπό την πίεση αλλά και ενθάρρυνση του οποίου, ολοκληρώθηκαν εν πολλοίς τα αναστηλωτικά προγράμματα των 
οποίων είχα την επίβλεψη από το 2012 και εξής στο εργοτάξιο Παρθενώνα. Τολμώ την αφιέρωση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, αν 
και δεν άπτεται επιστημονικών θεμάτων, σε έναν διακεκριμένο επιστήμονα αλλά συγχρόνως και σε έναν «υπάλληλο του ελληνικού 
κράτους» που έδινε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή διαχείριση του εργοταξίου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξοικονόμηση χρόνου 
και κονδυλίων κατά την πορεία ολοκλήρωσης των αναστηλωτικών προγραμμάτων. 
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Με τον όρο «μετακίνηση» εννοούμε την απόσπαση, την ανάρτηση, τη μεταφορά, την καταβίβαση ή 
την αναβίβαση σε μεγάλο ή μικρό ύψος κατά τις εργασίες αποσυναρμολόγησης και ανασυναρμολόγη-
σης ή τις εργασίες εξαρχής τοποθέτησης, όπως και αυτές της δομικής αποκατάστασης και διευθέτησης. 

Οι εργασίες εκτελέσθηκαν μέσω του υπάρχοντος εργοταξιακού εξοπλισμού που περιελάμβανε τους 
γερανούς, τα οχήματα μεταφοράς (μηχανοκίνητα και χειροκίνητα), τις γερανογέφυρες και μέσω του 
κατάλληλου εργαλειακού εξοπλισμού όπως τα βαρούλκα (χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα), αρπάγες, ιμά-
ντες ανύψωσης (σαμπάνια & φασκιές) και ιμάντες περίδεσης.

Τους γερανούς και τα οχήματα μεταφοράς χειρίζονταν 4 εξειδικευμένοι χειριστές2. Ο εργοταξιακός 
εξοπλισμός αποδείχθηκε επαρκής, δοκιμασμένος ήδη από τη προηγούμενη προγραμματική σύμβαση. 
Παρόλα αυτά σε ειδικές περιπτώσεις σχεδιάστηκαν ειδικές διατάξεις που κατασκευάστηκαν κυρίως 
από εξωτερικούς συνεργάτες.

Κατά την περίοδο 2012-2015, και συγκεκριμένα κατά τη διετία 2014-2015, περίοδο πλήρους εξέ-
λιξης του αναστηλωτικού έργου στον Παρθενώνα, εξελίσσονταν για πρώτη φορά συγχρόνως 9 υπο-
προγράμματα, εκ των οποίων στα 7, απαιτούνταν μετακινήσεις και διευθετήσεις λίθων (Βλ. πίνακα).

Αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε εξελισσόμενο πρόγραμμα μετακινήθηκαν εκατοντάδες λίθων με 
ποικίλους όγκους και βάρος που πολλές φορές έφτανε τους 11 τόνους, οι περισσότεροι των οποίων 
παρουσίαζαν ιδιαιτερότητα στον τρόπο και τον χώρο μετακίνησής τους, μέσω περιορισμένου αριθμού 
μέσων και προσωπικού, τότε αντιλαμβανόμαστε τη κρισιμότητα του επαρκούς συντονισμού της μετα-
κίνησης των λίθων στο εργοτάξιο. Ο συντονισμός αυτός –καθήκον της επίβλεψης και των υπευθύνων 
του εργοταξίου3– έπρεπε να διέπεται από βασικές αρχές όπως: 

– Έγκαιρος προγραμματισμός των αναγκών κάθε προγράμματος που αφορούσαν κυρίως στην 
εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των γερανών, του επαρκούς χώρου εναπόθεσης ή αποθήκευσης 
των λίθων, στον καθορισμό των μέσων και της σειράς μεταφοράς, στην έγκαιρη προμήθεια ειδικών 
κατασκευών και εργαλείων, στις άδειες του προσωπικού.

– Εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων σε περίπτωση προβλημάτων που προέκυπταν εξαιτίας απρό-
βλεπτων παραγόντων και αφορούσαν κυρίως σε κακές καιρικές συνθήκες, σε ξαφνικές βλάβες του εξο-
πλισμού, στη μη δυνατότητα κίνησης των οχημάτων σε συγκεκριμένες πορείες. Η αντιμετώπισή τους 
έγινε ακόμα και με την τροποποίηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος που περιελάμβανε την προώ-
θηση εναλλακτικά ενός άλλου προγράμματος, έως ότου επιλυθούν τα προβλήματα στο συγκεκριμένο. 

2. Πρόκειται για τους υπαλλήλους της ΥΣΜΑ Γιώργο Κολωνιάρη και Κώστα Ραχούτη που χειρίζονταν τους γερανούς, τον Χρήστο 
Μπάρμπα που χειριζόταν τα οχήματα στο Βράχο και τον Γιάννη Δαφούλη, το όχημα στο αναβατόριο.

3. Υπεύθυνοι του εργοταξίου ήταν οι Γιώργος Αγγελόπουλος (από το 2004 και εξής) με βοηθό τον Σπύρο Καρδάμη (από το 2012 
και εξής).
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– Πνεύμα οικονομίας στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και πρόβλεψη απόσβεσης 
του κόστους με συνεχή χρήση και δυνατότητα μετασκευής, με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων 
και διαθέσιμου χώρου. 

Εικ. 4. Ο γερανός Derrick εντός του σηκού. Εικ. 5. Ο γερανός Potain μετακινημένος στη δυτική πλευρά.

2. Ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Αλλά ας αναφερθούμε εν συντομία –αν και είναι γνωστός– στον διαθέσιμο εργοταξιακό εξοπλισμό, 
που αναγκαστικά παρουσίαζε πολυμορφία, έπρεπε να είναι αποτελεσματικός, αλλά συγχρόνως να μην 
επιβαρύνει την αισθητική αξία αλλά και τη λειτουργία του μνημείου και ολοκλήρου του ιερού βράχου.

Το εργοτάξιο διέθετε δύο γερανούς, δυνατότητας ανύψωσης μέγιστου φορτίου 10 τόνων. Ο γε-
ρανός τύπου Derrick (εικ. 4) εγκατεστημένος από το 1985 εντός του σηκού4, μετατοπίστηκε προς τα 
δυτικά, ώστε να προσεγγίζει τη δυτική πλευρά, με αποτέλεσμα όμως η μπούμα του –μήκους 27 μ.– να 
μην καλύπτει το ανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα του σηκού, λόγω της δυνατότητας περιστρο-
φής της μόνο κατά 270ο (εικ. 10). Ο εξωτερικός γερανός της εταιρείας Potain μεταφέρθηκε το 2011 
από την βόρεια πλευρά5, εξωτερικά της δυτικής, και εγκαταστάθηκε σε τροχιές, επί μιας βάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 28 μ. (εικ. 5), με αποτέλεσμα η κίνησή του να περιορισθεί σε μήκος, 
ενώ συγχρόνως να μην μπορεί να μεταφέρει μεγάλα φορτία στο άκρο της μπούμας του, από και προς 
τη ΝΔ γωνία εξωτερικά του μνημείου.

Ο γερανός του αναβατορίου στην ΝΑ γωνία του βράχου6, αναβίβαζε φορτία έως 12 τόνους, τα 
οποία μεταφέρονταν μέσω της χειροκίνητης κυλιόμενης επί τροχιών πλατφόρμας, παράλληλα με το 
νότιο τείχος έως τον Παρθενώνα (εικ. 10, 11). Στα νότια του μνημείου εξακολουθούσε να λειτουργεί 
η γερανογέφυρα φέρουσας ικανότητας 12,5 τόνων7 (εικ. 6, 12). 

Όσον αφορά στα οχήματα, χρησιμοποιούνταν το περονοφόρο όχημα (κλάρκ) (εικ. 7), φέρουσας 
ικανότητας 5 τόνων, το όχημα (τρακτέρ) με τη ρυμουλκούμενη πλατφόρμα μήκους 6 μ. φέρουσας 
ικανότητας 10 τόνων (εικ. 13) και στο χώρο του αναβατορίου στις υπώρειες του βράχου, τετρακίνητο 
γερανοφόρο όχημα με παλάγκο, δυνατότητας ανάρτησης 4 τόνων8. 

4. Πρόκειται για γερανό σχεδιασμένο από τον καθηγητή Μ. Κορρέ με πρότυπο τους αντίστοιχους αρχαίους, βλ. Μ. Κορρές, 
Χ. Μπούρας, Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, ΕΣΜΑ, Αθήναι 1983.

5. Ο γερανός αυτός κυλιόμενος και πλήρως περιστρεφόμενος εγκαταστάθηκε το 2001 σε βάση από μπετόν, εξωτερικά της βόρειας 
πλευράς, με στόχο την αποκατάσταση του μεσαίου τμήματος της βόρειας περίστασης του μνημείου.

6. Ο γερανός, κυλιόμενος με συμπτυσσόμενη μπούμα η οποία καταβιβάζεται ώστε να μην φαίνεται από τη πόλη, κατασκευάστηκε 
με σχέδια επίσης του καθ. Μ. Κορρέ και εγκαταστάθηκε το 1985.

7. Η γερανογέφυρα που αντικατέστησε μία μικρότερης ανυψωτικής ικανότητας, διαθέτει στα νότια πρόβολο, που μπορεί να 
ανυψώσει με τη προσθήκη αντιβάρου έως και 7 τόνους.

8. Το όχημα, η προμήθεια του οποίου έγινε το 2003, διαθέτει τηλεσκοπικό βραχίονα και εξοπλίζεται με «πιρούνια» ή κάδο, ενώ 
κινείται και σε κλίσεις μέχρι 60ο.
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Εικ. 6. Η γερανογέφυρα κατά μή-
κος της νότιας πλευράς του μνη-
μείου.

Εικ. 7. Το κλάρκ κατά τη μεταφορά λίθου βόρεια του μνη-
μείου (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 8. Μεταφόρτωση κιονοκράνου στη ΒΔ 
γωνία του μνημείου.

Εικ. 9. Η πλατφόρμα αξονικά της δυτικής 
πλευράς από το εξωτερικό του μνημείου.

Με στόχο να αποφεύγεται η διακίνηση των φορτίων πάνω από τον Παρθενώνα, κατασκευάστηκε το 
2010, χειροκίνητη πλατφόρμα φέρουσας ικανότητας 12 τόνων, που εκινείτο σε ζεύγος τροχιών εδραζο-
μένων σε μεταλλική κατασκευή κάθετα στην δυτική πλευρά και σε μήκος 30 μ. (εικ. 9). Η πλατφόρμα 
αυτή επεκτάθηκε το 2014 στα 3 μ., ώστε να μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερους σε μήκος λίθους. 

Η βασική πορεία διακίνησης των λίθων περιελάμβανε την αναβίβαση με τον γερανό του αναβα-
τορίου, τη φόρτωση και μεταφορά μέσω της κυλιόμενης πλατφόρμας κατά μήκος του νότιου τοίχου 
και μεταφόρτωση στην νότια γερανογέφυρα στη ΝΑ γωνία του Παρθενώνα (εικ. 11, 12). Από εκεί 
μεταφορά των λίθων στο μέσον του μήκους της πορείας της, παραλαβή από τον εσωτερικό γερανό 
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και μεταφορά στο εσωτερικό του σηκού (εικ. 10). Τα τελευταία όμως χρόνια, που λόγω απροβλέπτων 
βλαβών ο εσωτερικός γερανός λειτουργούσε υποβοηθητικά για τις μετακινήσεις μόνο μεσαίων φορ-
τίων, προέκυψε η ανάγκη για την εφαρμογή μιας δεύτερης εναλλακτικής πορείας που θα εξυπηρε-
τούσε τη μεταφορά λίθων με μεγάλο βάρος (εικ. 10). Η πορεία αυτή περιελάμβανε μεταφόρτωση των 
λίθων στη ΝΑ γωνία μέσω της νότιας γερανογέφυρας στο τρακτέρ (εικ. 13), και από εκεί μεταφορά 
τους παράλληλα με την ανατολική και βόρεια πλευρά του Παρθενώνα στη ΒΔ γωνία του ναού. Από 
εκεί γινόταν παραλαβή από τον γερανό Potain και μέσω της αξονικής πλατφόρμας, μεταφορά των 
λίθων στο εσωτερικό του σηκού (εικ. 8, 9). 

Εναλλακτικά, η μεταφόρτωση για μικρά βάρη μπορούσε να γίνει μέσω του κλάρκ και στη ΝΔ γωνία 
του Μουσείου9. Για την μεταφορά από τον Παρθενώνα προς το αναβατόριο ακολουθείτο η αντίστρο-
φη πορεία. Κριτήριο για την επιλογή πορείας εκτός από το βάρος των λίθων, ήταν οι επικρατούσες 
συνθήκες στο εργοτάξιο του Παρθενώνα όπως, η σχεδόν καθημερινή ανάγκη μετακίνησης εκτός των 
αρχιτεκτονικών μελών, και υλικών, εξαρτημάτων, κάδων απορριμμάτων, ακόμη και οικίσκων. 

Εικ. 10. Η κίνηση της μπούμας των γερανών και η πορεία των λίθων από το αναβατόριο στο εσωτερικό 
του Παρθενώνα. (Συνεχής γραμμή: βασική πορεία / γραμμή διακεκομμένη: εναλλακτική πορεία (υπόβαθρο: 
Ορθοφωτομωσαϊκό ΥΣΜΑ 2009).

Επιπλέον εξαιτίας της κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού επισκεπτών στον βράχο τη Ακρόπολης κατά 
την διευρυμένη τα τελευταία χρόνια τουριστική περίοδο, η οποία έπρεπε να διακόπτεται σε ορισμένα 
σημεία ή να γίνεται εκ παραλλήλου με τη πορεία των διακινούμενων λίθων, επέτρεψε την εφαρμογή 
της εναλλακτικής πορείας μόνο τις πρωινές ώρες. Για την μεταφόρτωση των λίθων περιμετρικά του 
ναού, κατασκευάστηκαν δύο πλατφόρμες από οπλισμένο σκυρόδεμα, μία στην ΒΔ γωνία10 και μία 
νότια της βάσης του γερανού.

9. Μία τρίτη εναλλακτική λύση για μετακινήσεις εντός του σηκού χωρίς τη συμμετοχή του εσωτερικού γερανού, ήταν η μεταφορά 
των λίθων μέσω της νότιας γερανογέφυρας στη ΝΔ γωνία του ναού και από εκεί μέσω του κλάρκ, φόρτωση στον εξωτερικό γερανό και 
μεταφορά μέσω της αξονικής πλατφόρμας. Εκτάκτως θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά απευθείας στη ΝΔ γωνία μέσω του κλάρκ που 
θα εκινείτο νότια των εργαστηρίων. Λόγω όμως δυσκολιών στην προσέγγιση της ΝΔ γωνίας (μεγάλη κλίση εδάφους και κατάληψη του 
χώρου από υλικά), αυτές οι εναλλακτικές εφαρμόστηκαν ελάχιστα.

10. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα οπλίστηκε σύμφωνα με τη στατική μελέτη της πολ. μηχανικού Σ. Σουρτζή, περιμετρικά με δοκούς, 
ώστε να μπορεί να φέρει μέλη μεγάλου βάρους, όπως τις ελεύθερες δοκούς της δυτικής οροφής, κατά τη προφόρτισή τους.
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Η μετακίνηση των λίθων στο πλαίσιο των αναστηλωτικών προγραμμάτων, εκτός από την αποξήλω-
ση και ανατοποθέτηση τους, περιελάμβανε τη μεταφορά και τοποθέτησή τους εντός των εργαστηρίων 
ή επί των κινητών τραπεζών για την προσαρμογή, τη διάτρηση και τη συγκόλλησή τους. Μετακινήσεις 
όμως είχαμε και στο πλαίσιο των διευθετήσεων των λίθων που ήταν απαραίτητες για την ομαδο-
ποίηση, τη μεταφορά τους σε σημεία με καλύτερη προσέγγιση, αλλά κυρίως για την απελευθέρωση 
ζωτικού χώρου11. 

Εικ. 11, 12. Μεταφορά λίθου από τον γερανό του αναβατορίου μέσω της πλατφόρμας 
στη ΝΑ γωνία και μεταφόρτωση στη γερανογέφυρα.

Εικ. 13. Μεταφόρτωση κιονοκράνου μέσω της νότιας γερανογέφυρας στο τρακτέρ, στη ΝΑ γωνία.

11. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτέλεσαν οι μετακινήσεις από τη νότια πλευρά, ομάδων σωρευμένων λιθοπλίνθων από 
τους τοίχους του σηκού, ώστε να χυτευτούν τα απαραίτητα εργοταξιακά δάπεδα στη ζώνη εμβέλειας της γερανογέφυρας. Επίσης η 
μετακίνηση δοκών και φατνωματικών πλακών της οροφής του δυτικού πτερού από τη πλατεία δυτικά του ναού, στο νότιο πτερό και 
στη βόρεια πλευρά, αντίστοιχα.
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΘΩΝ 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις μετακινήσεων λίθων, εκτός αυτών 
κατά τις εργασίες διευθέτησής τους, που απασχόλησαν έντονα τους επιβλέποντες και τα ειδικά συ-
νεργεία που είχαν συσταθεί, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των λίθων που έπρεπε να διαχειρισθούν. Το 
μεγάλο βάρος, ο μεγάλος όγκος ή το ιδιαίτερο γεωμετρικό στερεό ορισμένων μελών ή συμπληρωμά-
των, η εκκεντρότητα του κέντρου βάρους τους, η κακή κατάστασή τους, όπως και η αιτούμενη μεγάλη 
ακρίβεια –σε επίπεδο χιλιοστών– κατά την τοποθέτησή τους, αποτελούσαν δυσκολίες που έπρεπε να 
αντιμετωπισθούν με ανάλυση των δεδομένων και εφαρμογή ειδικών επιλύσεων. 

3.1. Η αποκατάσταση των δύο γωνιών τη δυτικής πλευράς

Η αποξήλωση και ανατοποθέτηση των μελών των δύο γωνιών της δυτικής πλευράς (εικ. 14) πραγ-
ματοποιήθηκε ουσιαστικά από τον εξωτερικό γερανό Potain12. Από πλευράς διαχείρισης των δύο προ-
γραμμάτων που έπρεπε να εκτελούνται συγχρόνως, σημειώνουμε ότι η αρχική πρόβλεψη για εναλ-
λαγή των εργασιών μεταξύ των δυο γωνιών, ακόμη και από ημέρα σε ημέρα δεν λειτούργησε, γιατί 
αποδείχθηκε ότι δεν συνέφερε χρονικά και εργοταξιακά η μεταφορά του εργαλειακού εξοπλισμού 
από γωνία σε γωνία. Έτσι, έπρεπε να ολοκληρώνεται η αποξήλωση ή η ανασύσταση κάθε στρώσης 
στη μία γωνία, και μετά να μετακινείται ο γερανός στην άλλη. Μετά την αποξήλωση τους οι λίθοι 
φορτώνονταν απευθείας στη αξονική κυλιόμενη πλατφόρμα, ώστε να προωθηθούν στα εργαστήρια 
για τη δομική αποκατάστασή τους. Τα ιδιαιτέρως βαριά μέλη, όπως τα γωνιακά γείσα, παρέμειναν 
και αποκαταστάθηκαν επιτόπου στις δύο πλατφόρμες, κάτω από τις αντίστοιχες γωνίες. Εκεί μετα-
φέρονταν όλα τα μέλη κάθε στρώσης για να περιδεθούν, να αναρτηθούν και να αναβιβασθούν από 
τον γερανό Potain στη θέση τους.

Εικ. 14. Η δυτική πλευρά κατά την μέγιστη αποσυναρμολόγηση των γωνιών της (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

12. Η αποκατάσταση έγινε βάσει της μελέτης: Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη, Α. Βρούβα, Μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πλευράς 
του Παρθενώνα. Γενικός προγραμματισμός του έργου & προτάσεις επέμβασης στις δύο γωνίες του θριγκού, ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, Σεπτέμβριος 
2011. Την επίβλεψη είχαν από το 2012 και εξής, η αρχιτέκτων Β. Μανιδάκη για την ΝΔ γωνία και η γράφουσα για την ΒΔ γωνία.
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Λόγω της ποικιλίας των αρχιτεκτονικών μελών στη δυτική πλευρά, απαιτήθηκε μελέτη και εφαρ-
μογή ειδικών τρόπων για την μετακίνησή τους ανά είδος και στρώση, μερικούς εκ των οποίων θα 
παρουσιάσουμε στη συνέχεια. 

Τα πιο προβληματικά μέλη από πλευράς όγκου και βάρους ήταν οι δύο εξωτερικές δυτικές πλινθί-
δες των γωνιακών επιστυλίων, από τις οποίες έπρεπε να ξεκινήσει η αποξήλωση. Αν και αναμενόταν 
να ξεπερνούν σε βάρος τους 10 τόνους, οπότε και η διακίνησή τους θα ήταν ιδιαίτερα προβληματική 
κυρίως για τη ΝΔ γωνία όπου ο γερανός δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι αρχαίοι κατασκευαστές 
είχαν προνοήσει για την μείωση του βάρους τουλάχιστον κατά 3 τόνους με απολάξευση της εσωτε-
ρικής τους επιφάνειας13. 

Κατά την αποσυναρμολόγησή τους το θέμα του βάρους ουσιαστικά δεν έπαιξε ρόλο, εφόσον είχαν 
ήδη διαρραγεί σε δύο μέρη, τα οποία και καταβιβάστηκαν ξεχωριστά (εικ. 15, 16). Η μεγαλύτερη πρό-
κληση ήταν αυτή της απόσπασης από τους γόμφους με τα υποκείμενα κιονόκρανα. Στα γωνιακά τμή-
ματα αυτή έγινε μέσω μιας μικρής αρπάγης στο άνω μέρος τους, αναρτημένη από τον γερανό (εικ. 15).

Για τα εναπομείναντα υπόλοιπα τμήματα, η απόσπαση επετεύχθη είτε με έναν φαρδύ ιμάντα που 
ανασήκωνε σταδιακά το μέλος στα δύο άκρα του, είτε με 2 κατακόρυφες αρπάγες που πακτώνονταν 
στην άνω και κάτω επιφάνεια του μέλους και το έσυραν προς τα πάνω και έξω (εικ. 18). Μετά την 
τοποθέτησή τους σε τάκους, ακολουθούσε η περίδεση με ιμάντες (εικ. 17), η ανάρτηση με σαμπά-
νια σύμφωνα με το κέντρο βάρους και η καταβίβασή τους. Σε περίπτωση που το μέλος παρουσίαζε 
ρωγμές εκδηλωμένες ή μη, προηγουμένως γινόταν εξασφάλιση με περίδεση ή ακόμα και με την εν-
σωμάτωση μεταλλικής δοκού ή νάρθηκα (εικ. 17, 18).

Εικ. 15, 16. Η απόσπαση της γωνίας του ΒΔ επιστυλίου με αρπάγη και η ανάρτηση της με ιμάντες (Ρ. Χρι-
στοδουλοπούλου).

Η ανατοποθέτηση των αποκατεστημένων πλινθίδων των επιστυλίων έγινε πολύ πιο εύκολα, λόγω 
της καλής κατάστασής τους, αν και είχαν ανακτήσει το πλήρες βάρος τους. Αναβιβάστηκαν στο μνη-
μείο με 2 σαμπάνια περασμένα «πνιχτά», σύμφωνα με το κέντρο βάρους τους, αναρτημένα από τον 
γάντζο του γερανού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του τελευταίου εσωτερικού 
βόρειου επιστυλίου (Β.Ε.16.3) ως καταφραγή. Το μέλος καταβιβάστηκε σταδιακά μέσω του γερανού 

13. Τοιουτοτρόπως το βάρος των γωνιακών επιστυλίων από 11 τόνους περίπου είχε μειωθεί στους 9 τόνους. Οι δύο μεσαίες πλιν-
θίδες είχαν επίσης μικρότερο βάρος (5,5-6,5 τόνους), λόγω της απομείωσής τους και καθ’ ύψος.
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με 2 ιμάντες. Προηγουμένως είχε προσαρμοσθεί μέσω των δύο αρπαγών στην άνω του επιφάνεια, 
οριζόντια δοκός από όπου και αναρτήθηκε για την οριστική του τοποθέτηση (εικ. 18).

Εικ. 17. Η περίδεση του επιστυλίου της ΒΔ γωνίας 
Β.Ε.16.1 για την καταβίβασή του (Τ. Σουβλάκης). 

Εικ. 18. Η ανάρτηση κατά την ανατοποθέτηση 
του επιστυλίου Β.Ε.16.3 (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Τα υπερκείμενα των επιστυλίων μέλη της δωρικής ζωφόρου, τρίγλυφοι, μετόπες, λίθοι πλήρωσης 
και διαζώματα, αποξηλώθηκαν αφού αποσπάστηκαν αναρτώμενα από τον γερανό μέσω της μεγάλης 
αρπάγης οι τρίγλυφοι και της μικρής, οι μετόπες (εικ. 2, 3). Κατόπιν, αφού τα μέλη ακουμπούσαν σε 
τάκους, δένονταν με κατακόρυφους ιμάντες οι οποίοι πολλές φορές εξασφαλίζονταν οριζόντια με 
εντατήρες, ώστε να μην αποκολληθούν από το μέλος κατά την ανάρτηση. Με τον ίδιο τρόπο αλλά 
αντίστροφα, αναβιβάζονταν στη θέση τους τα αποκατεστημένα μέλη.

Εικ. 19. Η αναβίβαση προς ανατοποθέτηση του 
γωνιακού γείσου ΒΔ.Γ (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 20. Η καταβίβαση προς ανατοποθέτηση της ΒΔ 
 γωνιακής επαέτιδας σίμης με την λεοντοκεφαλή 
(Τ. Σουβλάκης). 

Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίασαν κατά την ανατοποθέτησή τους τα ανώτερα μέλη στα άκρα των 
δύο γωνιών, μεταξύ των οποίων τα γωνιακά γείσα, βάρους περίπου 8 τόνων (εικ. 19), όπου εφαρ-
μόστηκε η αρχαία μέθοδος ανάρτησης για την τελική τους τοποθέτηση14. Οι υπερκείμενες γωνιακές 
επαέτιδες σίμες και κυρίως η ΒΔ με τη σωζόμενη λεοντοκεφαλή, λόγω του σύνθετου γεωμετρικού 
στερεού της, απαίτησε σωστό ζύγισμα κατά την περίδεση και την αναβίβαση με ζεύγος ιμάντων (εικ. 
20). Μετά από την τοποθέτησή της σε τάκους αναρτήθηκε μόνο από τον έναν ιμάντα ώστε να εδρα-

14. Αναλυτικότερη περιγραφή βλ. Β. Μανιδάκη, «Η οικοδομική σύνθεση της ΝΔ γωνίας του Παρθενώνα» στον παρόντα τόμο.
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σθεί σταδιακά στα υποκείμενα. Η ακριβής οριστική τοποθέτηση έγινε με ανάρτηση του βορείου προ-
εξέχοντος μετώπου μέσω στενού ιμάντα. 

Εικ. 21. Η προετοιμασία του ΝΔ βάθρου ακρωτηρίου με 
την τοποθέτηση του αντίβαρου.

Εικ. 22. Λεπτομέρεια αντιγράφου αρχαίου λύ-
κου, που τοποθετήθηκε για την ανάρτησή του 
(Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Κατά την καταβίβαση του μέλους μεγάλη προσοχή δόθηκε και στην ένθεση πρωτοποθετημένου 
γόμφου στο μέσον της επιφάνειας έδρασης, στην σωζόμενη εντορμία του υποκείμενου γείσου. 

Το υπερκείμενα βάθρα ακρωτηρίων απαιτούσαν επίσης ειδικό χειρισμό κατά την ανατοποθέτησή 
τους, λόγω της πολύπλοκης επιφάνειας έδρασής τους, που έπρεπε να προσαρμοσθεί με απόλυτη 
ακρίβεια επί της καμπύλης επιφάνειας των επαετίδων σιμών. Η αναβίβαση του ΝΔ μέλους στον θρι-
γκό έγινε μέσω 2 ιμάντων, αφού προηγουμένως στην εντορμία που σωζόταν στο κέντρο βάρους του 
λίθου, ενσφηνώθηκε αντίγραφο αρχαίου λύκου, από όπου περάστηκε ιμάντας (εικ. 21, 22).

Εικ. 23, 24. Η ανατοποθέτηση του ΒΔ βάθρου ακρωτηρίου με την σταδιακή ολίσθησή του μέσω ιμάντων 
(εικ. 23 – Τ. Σουβλάκης, εικ. 24 – Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Το μέλος ζυγίστηκε στο έδαφος αναρτώμενο από τον γερανό, οπότε και διαπιστώθηκε ότι για να 
αποκτήσει την επιθυμητή κλίση –παράλληλη με αυτή τού αετώματος– έπρεπε να τοποθετηθεί στην 
απολαξευμένη λεκάνη στην ΝΔ γωνία της άνω επιφάνειας του βάθρου, μικρό αντίβαρο (εικ. 21). 
Με τον τρόπο αυτό, η τελική τοποθέτηση επί της επαέτιδας σίμης, πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα 
πρόβλημα.

Στη περίπτωση του ΒΔ βάθρου ακρωτηρίου, η τελική τοποθέτηση δεν μπορούσε να γίνει με τον 
αρχαίο τρόπο, εφόσον δεν σωζόταν η εντορμία του λύκου και ο λίθος ήταν πολυσυγκολλημένος. Έτσι 
εφαρμόστηκε ο ίδιος τρόπος με την επαέτιδα σίμη, δηλαδή το μέλος καταβιβάστηκε μέσω ενός μόνο 
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ιμάντα στο κέντρο βάρους του και ακούμπησε σταδιακά στις υποκείμενες σίμες όπου αφέθηκε να 
ολισθήσει στην άνω τους επιφάνεια που είχε επαληφθεί με πράσινο σαπούνι (εικ. 23). Η ολίσθηση 
προς τα βόρεια έγινε ελεγχόμενα, με την ανάρτηση του λίθου από τον γερανό στο νότιο όριο του 
μέσω ενός κατακόρυφου ιμάντα, και μέσω ενός οριζοντίου ιμάντα που αγκάλιαζε όλον τον λίθο και 
στερεωνόταν σε κατακόρυφη λάμα εμπηγμένη ψηλότερα στο αέτωμα (εικ. 24).

3.2 Η ανασύνθεση του βόρειου τοίχου του σηκού 

Η αναστήλωση του ορθοστάτη και του 1ου δόμου του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα15, 
περιελάμβανε δοκιμαστικές και οριστικές τοποθετήσεις των 17 εξωτερικών λίθων της στρώσης, με 
πρόσβαση από το βόρειο πτερό και των 21 εσωτερικών, με πρόσβαση από τον σηκό. 

Εικ. 25, 26. Τοποθέτηση ορθοστατών με μεγάλη και μικρή αρπάγη, μέσω του εσωτερικού γερα-
νού (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Κατά το πρώτο διάστημα των ανατοποθετήσεων επιχειρήθηκε η ανασύσταση του δυτικού τμή-
ματος της εξωτερικής στρώσης του τοίχου, έργο που εκτελέστηκε από τον γερανό Derrick εφόσον 
προσέγγιζε το τμήμα αυτό. Η ανάρτηση των μελών έγινε με διάφορους τρόπους (εικ. 25, 26). Το 
2013, επιχειρήθηκε η δοκιμαστική τοποθέτηση των μελών του ανατολικού τμήματος της εξωτερικής 
στρώσης, χωρίς όμως τη συμμετοχή του γερανού Derrick που δεν προσέγγιζε το τμήμα αυτό.

Για τον σκοπό αυτό αναβιβάστηκε στο μνημείο, μέσω του εξωτερικού γερανού Potain, το περονοπ-
φόρο όχημα (κλάρκ) το οποίο μεταφέρθηκε μέσω της αξονικής πλατφόρμας εντός του σηκού (εικ. 27). 
Αυτοκινούμενο, με πρόσθετα αντίβαρα, μετέφερε και τοποθέτησε τα μέλη του ανατολικού τμήματος του 
ορθοστάτη με την άκρη της μπούμας, από την εσωτερική ΝΑ γωνία του σηκού, μέσω ιμάντων ή αρπάγης16.

15. Εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη: Ν. Τογανίδης, Τμηματική αποκατάσταση μακρών τοίχων Παρθενώνος, ΥΠΠΟ-ΕΣΜΑ, Ιανουά-
ριος 1997, Επικαιροποιημένη μελέτη: Κ. Σκαρής, Αποκατάσταση βόρειου τοίχου σηκού. Επικαιροποίηση της πρότασης Αποκατάστασης 
του ορθοστάτη και του 1ου δόμου, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ, Ιανουάριος 2014.

16. Η τοποθέτηση των λίθων έγινε περίπου στη θέση τους επί τάκων, ενώ η τελική απαίτησε επίπονο χειρισμό με λοστούς, χωρίς 
δυνατότητα πρόσθετων δοκιμών. Το ίδιο σύστημα εφαρμόστηκε αργότερα και για την δοκιμαστική τοποθέτηση του γωνιακού λίθου 
Β.ΟΣ.Εξ.1, ώστε να σημαδευτούν οι κοπές των απέργων των συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο. Λόγω του μεγάλου βάρους του μέλους 
και του ακανόνιστου σχήματος του, το κλάρκ κινήθηκε στον Πρόναο μέσω ξύλινης ράμπας, ώστε να προσεγγίσει καλύτερα το σημείο 
τοποθέτησης.
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Εικ. 27. Η μεταφορά του κλάρκ στο εσωτε-
ρικό του σηκού (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 28. Σχέδιο της προμελέτης της γερα-
νογέφυρας (Σ. Σουρτζή)

Η ανασύσταση της εσωτερικής στρώσης του ορθοστάτη σχεδόν αποκλειστικά από νέα μέλη, απαι-
τούσε πολλές δοκιμαστικές τοποθετήσεις και σταδιακή κατεργασία των μελών, ώστε να εδρασθούν 
πλήρως στον τοιχοβάτη που παρουσίαζε καμπυλότητα και να έρθουν σε τέλεια επαφή μεταξύ τους. Η 
εγκατάσταση γερανογέφυρας επί ικριωμάτων αποκλείστηκε, λόγω της έδρασης του γερανού σε επαφή 
σχεδόν με τον τοιχοβάτη. Όλα αυτά κατέδειξαν την ανάγκη για μια ανεξάρτητη κατασκευή που θα 
τοποθετούσε στη τελική τους θέση τα μέλη του βόρειου τοίχου προσεγγίζοντας τον από τα βόρεια, 
όσο και αν αυτή επιβάρυνε αισθητικά τον ναό και ουσιαστικά δέσμευε το βόρειο πτερό. Αρχικά είχε 
σχεδιαστεί από τον πολ. μηχανικό Ζ. Κοντέα, μια εφήμερη κατασκευή από ικριώματα, φέρουσας ικα-
νότητας 8 τόνων, η οποία θα εκυλίετο σε σιδηροτροχιές κατά μήκος του βόρειου πτερού του ναού. 
Λόγω του κινδύνου να υποστεί λυγισμό εξαιτίας του μεγάλου ύψους της, της έκκεντρης φόρτισής 
της και των μεγάλων φορτίων που θα διαχειριζόταν, η κατασκευή έπρεπε να μελετηθεί στατικά και 
να πιστοποιηθεί μετά την ανέγερσή της. Τελικά, λόγω της αιτούμενης μεγάλης διάρκειας ζωής της, 
αποφασίστηκε ότι έπρεπε να αντικατασταθεί από μια μόνιμη γερανογέφυρα τύπου πυλώνα.

Τη προμελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της γερανογέφυρας ανέλαβε από το τεχνικό γραφείο 
Παρθενώνα, η πολ. μηχανικός Σταυρούλα Σουρτζή σε συνεργασία με την γράφουσα (εικ. 28), ενώ την τε-
λική μελέτη εφαρμογής, την κατασκευή και εγκατάσταση, η εταιρεία του Στέφανου Αφεντούλη, μετά από 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Η γερανογέφυρα θα κυλιόταν με ηλεκτροκίνηση επί υποβάσεως μήκους 
45 μ., αποτελούμενη από δύο σιδηροτροχιές σε αξονική απόσταση μεταξύ τους 2 μ., εκ των οποίων η νότια 
θα εδραζόταν επί του 1ου αναβαθμού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην έδραση της μεταλλικής υπόβασης 
επί του αρχαίου δαπέδου, όπως και στη δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης της (εικ. 29).

Οι διαστάσεις του πυλώνα καθορίστηκαν από τις διαστάσεις των λίθων που έπρεπε αυτός να 
χειρίζεται και κυρίως από τη δυσμενέστερη περίπτωση του γωνιακού λίθου (Β.ΟΣ.Εξ.1) με έκκεντρο 
βάρος και κάτοψη σχήματος Γ17 (εικ. 31). Οι ορθοστάτες και λιθόπλινθοι έπρεπε να τοποθετούνται 

17. Η γερανογέφυρα αποτελείται από δύο πλαίσια σχήματος Δ (στην νότια και βόρεια όψη), που συνδέονται μεταξύ τους με 
μεταλλικά στοιχεία μήκους 1,75 μ. αφήνοντας ικανό ελεύθερο πλάτος ώστε να μπορεί να περάσει ανάμεσα ο λίθος Β.ΟΣ.Εξ.1 πλάτους 
1,6 μ.και μήκους 2,6 μ. Το ελεύθερο μήκος κάθε πλαισίου Δ είναι στο πάνω μέρος 2,25 μ. και στο κάτω 4,5 μ., ώστε ο συγκεκριμένος 
ορθοστάτης να μπορεί να περάσει ανάμεσα από τα σκέλη του Δ, ολισθαίνοντας προς τη θέση τοποθέτησής του. Το ύψος της 
γερανογέφυρας ορίστηκε στα 6,8 μ. ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν λίθοι μέσου βάρους 1,2 τόνων στο πάνω μέρος της. 
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στο πτερό από τον εσωτερικό γερανό, να αναρτώνται εντός του πυλώνα, όπου και να μπορούν να 
περιστρέφονται, να μεταφέρονται με ασφάλεια πλησίον της θέσης τοποθέτησής τους, να κυλίονται 
μέσω προβόλου εκτός πυλώνα πάνω από τον τοιχοβάτη ή τον τοίχο, και να καταβιβάζονται στη τελική 
τους θέση. Το ύψος της γερανογέφυρας επιτρέπει την τοποθέτηση των λίθων έως και τον 4ο δόμο, 
χωρίς να κινδυνεύει η κατασκευή έναντι λυγισμού. Για την εξασφάλιση της έναντι ανατροπής κατά 
την ολίσθηση των λίθων νότια, στο βόρειο πλαίσιό της τοποθετήθηκαν αντίβαρα 3 τόνων. Στο άνω 
πλαίσιο του πυλώνα συγκολλήθηκαν δύο μονοπροέχουσες εγκάρσιες δοκοί κύλισης των 2 πεντάτονων 
ηλεκτροκίνητων βαρούλκων (εικ. 31), η μία σχεδόν αξονικά και ή άλλη ανατολικότερα, βάσει υπολο-
γισμού της ανάρτησης των φορτίων του λίθου Β.ΟΣ.Εξ.1 (εικ. 30).

Εικ. 29, 30. Η ανέγερση της γερανογέφυρας στο βόρειο πτερό  
(εικ. 30, Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 31. Η τοποθέτηση του γω-
νιακού ΒΑ ορθοστάτη μέσω της 
γερανογέφυρας (Ρ. Χριστοδουλο-
πούλου).

Εικ. 32, 33. Η τοποθέτηση δύο μεσαίων ορθοστατών, ενός νέου και 
ενός αρχαίου, μέσω της γερανογέφυρας (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 34. Η τοποθέτηση λιθοπλίν-
θου του 1ου δόμου.

Μετά την εγκατάσταση της γερανογέφυρας, έγιναν δοκιμαστικές φορτίσεις με φορτία 10 τόνων, βελτι-
ώθηκαν ορισμένες αβλεψίες της κατασκευής (όπως τα χιαστί στο άνω μέρος των ποδαρικών), οπότε και η 
γερανογέφυρα πιστοποιήθηκε ως προς την λειτουργία της. Η τοποθέτηση του γωνιακού ορθοστάτη, πραγ-
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ματοποιήθηκε με ανάρτηση του μέλους και από τα δύο βαρούλκα, σε 3 φάσεις (εικ. 31). Η τοποθέτηση 
των υπολοίπων λίθων έγινε μέσω του κεντρικού βαρούλκου, από όπου τα μέλη αναρτήθηκαν: μέσω της 
μεγάλης αρπάγης οι εξωτερικοί ορθοστάτες (εικ. 33), μέσω ιμάντων ή ενσωματωμένων ούπατ στην άνω 
επιφάνεια οι εσωτερικοί, και μέσω της μικρότερης αρπάγης οι λιθόπλινθοι (εικ. 34). Η χρήση της γερανο-
γέφυρας τύπου πυλώνα αποδείχθηκε μοναδική επιλογή κυρίως για την αιτούμενη ακρίβεια τοποθέτησης 
των λίθων, εξαιτίας της δυνατότητας των μικρών και ελεγχόμενων κινήσεων μέσω του ηλεκτροκίνητου 
παλάγκου κατά την καταβίβαση τους επί του τοιχοβάτη ή του ορθοστάτη. Μετά και την ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης του 4ου δόμου του βόρειου τοίχου, αυτή προβλέπεται να μεταφερθεί στο νότιο πτερό 
όπου, αφού συναρμολογηθεί αντίστροφα, θα χρησιμοποιηθεί στην ανασύσταση του νότιου τοίχου έως 
την ίδια στάθμη.

3.3 Η αποκατάσταση των δύο μεσαίων πλινθίδων του δυτικού υπερθύρου

Εικ. 35. Η αναβίβαση του συμπληρώματος της 
πλινθίδας ΔΤ.Ε.3.3 μέσω του αναβατορίου.

Εικ. 36. Η μεταφορά του συμπληρώματος μέσω της κυλιό-
μενης πλατφόρμας στη ΝΑ γωνία του ναού.

Εικ. 37. Η μεταφορά του συμπληρώματος της 
πλινθίδας ΔΤ.Ε.3.2 με το τρακτέρ στη ΒΔ γωνία.

Εικ. 38. Η μεταφορά του συμπληρώματος εντός του ση-
κού μέσω του εξωτερικού γερανού και της αξονικής πλατ-
φόρμας.

Μία ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση μετακίνησης και διαχείρισης λίθων, ήταν αυτή των δύο μεσαίων 
πλινθίδων του δυτικού υπερθύρου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την απολάξευση δύο δοκών από 
νέο μάρμαρο, στα δύο άκρα των οποίων θα εντάσσονταν από δύο αρχαία αποδοσμένα θραύσματα18. 

Επρόκειτο δηλαδή για δύο πολύ μεγάλα συμπληρώματα τα οποία διαμορφώθηκαν σε εξωτερικό 
συνεργάτη (εταιρεία VENUS) μέσω CNC (computer numerical control), στις εγκαταστάσεις του οποίου 

18. Αρχική μελέτη: Μ. Κορρές, Ο δυτικός τοίχος και άλλα μνημεία, Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, τ. 4, Αθήνα 1994. 
Επικαιροποιημένη μελέτη: Λ. Λαμπρινού, Β. Παπαβασιλείου, Α. Πάνου. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα: Μελέτη Αποκατα-
στάσεως του δυτικού τοίχου του σηκού του Παρθενώνα –Αποκατάσταση υπερθύρου, τομ. 9., 2015.
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μεταφέρθηκαν εκτός από τους όγκους μαρμάρου, και τα εκμαγεία των επιφανειών θραύσης των 
θραυσμάτων. Η παραλαβή των διαμορφωμένων συμπληρωμάτων έγινε στον χώρο του αναβατορίου, 
από όπου αναβιβάστηκαν με τον γερανό στον Βράχο και μεταφέρθηκαν με την πλατφόρμα στη νότια 
γερανογέφυρα (εικ. 35, 36). Οι ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις τους (με μήκος 5,75 μ. και 5,10 μ.), αλλά 
και το ασύμμετρο σχήμα τους απαίτησε μεγάλη προσπάθεια για τη μεταφορά τους και τον χειρισμό 
τους ακόμα και με τα χέρια (εικ. 36). Λόγω του μεγάλου βάρους τους (7 και 7,4 τόνοι) και οι δύο 
λίθοι μεταφορτώθηκαν στο τρακτέρ μέσω της γερανογέφυρας και δια της βόρειας εναλλακτικής οδού, 
έφτασαν στη ΒΔ γωνία από όπου παρελήφθησαν από τον γερανό Potain (εικ. 37, 38). 

Εικ. 39. Η τοποθέτηση του συμπληρώματος της 
πλινθίδας ΔΤ.Ε.3.3 επί της β όρειας κινητής τράπεζας.

Εικ. 40. Η συναρμογή της πλινθίδας ΔΤ.Ε.3.2 επί της 
νότιας κινητής τράπεζας (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Στο εσωτερικό του σηκού τοποθετήθηκαν, το ΔΤ.Ε.3.3 στη βόρεια τράπεζα συγκόλλησης (εικ. 39) 
και το ΔΤ.Ε.3.2 στη νότια (εικ. 40). Τα μήκη των δοκών με την προσθήκη των αρχαίων θραυσμάτων 
εκατέρωθεν ήταν τόσο μεγάλα (7,44 και 6,2 μ.), που χρειάστηκε για να χωρέσουν, επέκταση στη 
βόρεια τράπεζα και άνοιγμα της πρόσοψης του νοτίου εργαστηρίου του μεταλλικού παταριού. Τον 
χειρισμό των αρχαίων θραυσμάτων ώστε να έρθουν σε πλήρη επαφή με τις λαξευμένες επιφάνειες 
των συμπληρωμάτων μετά από επάλληλες δοκιμαστικές τοποθετήσεις, είχε αναλάβει ο εσωτερικός 
γερανός Derrick. Στην αρχή τα θραύσματα καταβιβάστηκαν επί των συμπληρωμάτων μέσω ιμάντων 
(σαμπανιών) (εικ. 39), ενώ οι μικρομετακινήσεις γίνονταν μέσω αρπαγών (εικ. 40). 

Στη πλινθίδα ΔΤ.Ε.2.3 και τα δύο θραύσματα έπρεπε να δοκιμάζονται με κατακόρυφη ανάρτηση 
τους, ενώ στην ΔΤ.Ε.3.3 μόνο το ανατολικό19. Επειδή η συχνή απόσπαση της αρπαγής μέσω του γε-
ρανού δημιουργούσε δυσκολίες, αυτός παρέμενε δεσμευμένος επί ημέρες στις δοκιμές επαφής κάθε 
θραύσματος. Επειδή δε, έπρεπε να διακόπτει τις εργασίες για να εξυπηρετεί και τα άλλα προγράμ-
ματα που εξελίσσονταν συγχρόνως, το έργο της πλήρους συναρμογής συμπληρωμάτων και αρχαίων, 
διήρκεσε 5 μήνες20.

Μετά την εξασφάλιση των σχετικών θέσεων των αρχαίων θραυσμάτων με το νέο τμήμα και το 
σημάδεμα των οπών διάτρησης, επειδή δεν μπορούσε να στηθεί σταθερό τρυπάνι μεγάλου μήκους 
(ποτηροτρύπανο) εντός του σηκού του Παρθενώνα, τα επιμέρους μέρη και των δύο πλινθίδων, με-
ταφέρθηκαν στο σταθερό τρυπάνι των Προπυλαίων (εικ. 41). Η μεταφορά από τον Παρθενώνα στα 
Προπύλαια έγινε μέσω της αξονικής πλατφόρμας και του γερανού Potain στη ΒΔ γωνία και από εκεί 

19. Αυτό συνέβαινε λόγω του σχήματος του συμπληρώματος που «αγκάλιαζε» τα αρχαία θραύσματα και στην έδρασή τους. Το 
γεγονός αυτό επηρέασε και τις αποφάσεις για τον τρόπο συγκόλλησής τους.

20. Ειδικά στη περίπτωση του ΔΤ.Ε.3.2, λόγω της παρεμβολής και μικρότερων συμπληρωμάτων μεταξύ του μεσαίου τμήματος και 
των αρχαίων θραυσμάτων οι δοκιμές αυτές διήρκεσαν πολύ περισσότερο, εφόσον έπρεπε προηγουμένως να συναρμοσθούν και τα 
συμπληρώματα αυτά.
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με μεταφόρτωση των ελαφρύτερων αρχαίων τμημάτων στο κλάρκ και των βαρύτερων συμπληρωμά-
των στο τρακτέρ.

Μετά την εκ νέου συναρμογή των επιμέρους μερών του και τη διάτρηση σε όλο τους το μήκος, το 
ΔΤ.Ε.3.3 μεταφέρθηκε ξανά στον σηκό του Παρθενώνα κατά τμήματα. Αν συγκολλούνταν στα Προπύ-
λαια και αποκτούσε το πλήρες βάρους του (10,6 τόνους), θα μετακινούνταν δύσκολα με το τρακτέρ 
και δεν θα μπορούσε να παραληφθεί από τον εσωτερικό γερανό Derrick. Για να μην παρεμποδίζει την 
προβλεπόμενη μετεγκατάσταση των γερανών, δεν επανεγκαταστάθηκε στη παλιά του θέση δυτικά του 
σηκού, αλλά στη τράπεζα συγκόλλησης, στο μέσον της νότιας πλευράς αυτού, όπου και συναρμόστηκε 
για τρίτη φορά, πριν τη συγκόλλησή του (εικ. 42). Ο χειρισμός των πλινθίδων ως συγκολλημένα μέλη 
με το πλήρες βάρος τους θα πραγματοποιείται από τις αρχές του 2018, από τον μετεγκατεστημένο 
εντός του σηκού γερανό Potain.

Εικ. 41. Η διάτρηση της πλινθί-
δας ΔΤ.Ε.3.3 στο σταθερό τρυπάνι 
(Ρ. Χριστοδουλοπούλου). 

Εικ. 42. Η πλινθίδα ΔΤ.Ε.3.3 κατά τη συναρμογή των μερών, της νοτιο-
ανατολικά του σηκού.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην αποκατάσταση των γωνιών της δυτικής πλευράς, ο εξωτερικός γερανός έπρεπε να μετακι-
νήσει ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη σε μεγάλο ύψος και να τα τοποθετήσει με μεγάλη ακρίβεια. Στην 
αποκατάσταση των δύο δυτικών υπερθύρων, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα μεταφοράς 
σε μεγάλες διαδρομές, αλλά κυρίως να απασχοληθεί επί μακρόν ο εσωτερικός γερανός στις δοκιμές 
συναρμογής μεγάλων όγκων μεταξύ τους. Στην ανασύσταση του ορθοστάτη και του 1ου δόμου του 
βόρειου τοίχου του σηκού, μία νέα ανεξάρτητη εφαρμογή έπρεπε να δοκιμάζει και να τοποθετεί με 
μεγάλη ακρίβεια, αρχαία και νέα μέλη από συγκεκριμένη θέση. 

Αυτές ήταν ελάχιστες από τις πολλές περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο της μετακί-
νησης των λίθων στο εργοτάξιο Παρθενώνα, κατά την εξέλιξη των αναστηλωτικών προγραμμάτων της 
περιόδου 2012-2015, που ποτέ στο παρελθόν δεν εκτελέστηκαν ταυτόχρονα σε τόσο μεγάλο αριθμό. 
Αν και το τμήμα αυτό του συνολικού αναστηλωτικού έργου θεωρείται ενταγμένο στα καθήκοντα του 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, και ειδικά στον Παρθενώνα επιλυμένο μετά την εφαρ-
μογή τόσων ετών, κατά τη προηγούμενη προγραμματική σύμβαση (2011-2015), απασχόλησε έντονα 
τους επιβλέποντες και τα ειδικά συνεργεία που είχαν συσταθεί, λόγω της πολυπλοκότητας και της 
εφαρμογής του συγχρόνως σε πολλά αναστηλωτικά προγράμματα. 
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Οι ειδικές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν δικαιολόγησαν καθυστερήσεις σε πολλά από αυτά, ανέ-
δειξαν τις ειδικές δεξιότητες του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που απαιτούνται κατά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, αλλά συγχρόνως θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσφέρουν ιδέες 
για την εφαρμογή τους και σε άλλα αναστηλωτικά έργα.

Για την επιτυχή εφαρμογή τους απαιτήθηκαν ευφυείς τρόποι αντιμετώπισης, σωστός συντονισμός 
και προπάντων ο ζήλος και η αυτοθυσία παλαιών και νέων εργαζομένων. Ιδιαίτερη αναφορά οφεί-
λεται στους συνταξιούχους πλέον, αρχιτέκτονα Νίκο Τογανίδη υπεύθυνο του εργοταξίου Παρθενώ-
να έως το 2011, και στον μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο Σπύρο Οικονομόπουλο, που είχαν σχεδιάσει και 
υλοποιήσει πολλά από τον βασικό εξοπλισμό του εργοταξίου Παρθενώνα ήδη από το προηγούμενο 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί πλήρως στο σκληρό πρόγραμμα των τελευταίων ετών.

 
Issues of lifting and transporting “the stones” at the work-site of the 
Parthenon during the restoration programmes of the period 2012-15

Rosalia C. Christodoulopoulou
Architect Engineer, NTUA. Head of the Technical Office and Worksite  

for the Conservation and Restoration of the Parthenon, YSMA

ABSTRACT

Moving “the stones” at the Parthenon work-site involves the operations of detachment, suspension, 
transfer, removal or resetting during dismantling and reassembling or reconstructing parts of the mon-
ument, as well as structural restoration and arrangement of the stones themselves. The term “stones” 
refers to the architectural members and their parts, the restored architectural members that usually 
include new marble, the members made entirely of new marble, the cast copies and finally the marble 
supplements. In addition, marble blocks before formation are included.

The presentation describes the type of personnel employed, the construction and tooling equip-
ment used to transport and lift the stones (cranes, crane bridges, vehicles, platforms, grabs, winches) 
and the methods and routes of transporting them. It also mentions the basic principles of co-ordination 
of all project actors on the part of supervisors to smoothly run the six currently undergoing restoration 
programmes in the period 2012-2015, during which hundreds of stones weighting tenths of tons were 
moved.

Finally, there are presented characteristic cases of lifting and transporting stones in three of these 
programmes, which are distinguished by specific data and prerequisites. In the restoration of the cor-
ners of the west side, a variety of architectural members, often with a high weight, had to be removed 
or placed with great precision on scaffolds at high altitude using the external Potain crane.

In the reconstruction of the orthostate and the first course of the north wall of the cella, a pylon 
type crane was constructed, which had to operate independently, testing and placing with great pre-
cision, ancient and new members from a specific position. In the restoration of the two beams of the 
western doorway lintel, all means of moving had to be used on long journeys, but mainly the internal 
crane Derrick had to be utilized for a long time, in order to test the assembling of the large stones 
between them.

More generally, the issue of lifting and transporting stones, although considered to be a routine 
work involving each restoration project, it was a major issue on the Parthenon work-site, due to its 
size and complexity, the value of the managed material and its realization in the midst of an almost 
permanent crowd visitors. 
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Πρακτικά Διημερίδας  
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Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚHΣ ΓΩΝIΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. ΜΕΡΟΣ Ι. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΕΙΣΟΥ

Βασιλεία Μανιδάκη
MSc. Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

Η σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης της νοτιοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα –με περιορισμένες 
επεμβάσεις στο παρελθόν– επέτρεψε στη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης και ανασυναρμολόγη-
σής της κατά το πρόσφατο έργο αποκατάστασης (2011-2015)1 την παρατήρηση της κατασκευαστικής 
της δομής (εικ. 1). Το παρόν άρθρο αφιερώνεται σε θέματα της οικοδόμησης του οριζοντίου γείσου 
αποκλειστικά, και ειδικότερα διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με την ανύψωση, την τοποθέτηση 
και τη σύνδεσή του.

Eικ. 1. (α) Δωρική ζωφόρος, (β) Οριζόντιο γείσο. Έργο αποκατάστασης νοτιοδυτικής γωνία Παρθενώνα. 
Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις.

1. Το έργο έγινε σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα: Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 
2015.
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ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΓΕΙΣΟ

Οι προμόχθοι, οι ήλοι και οι οδοί του οριζοντίου γείσου είναι σε ευδιάκριτη και προβάλλουσα 
αντιστοιχία με τα τρίγλυφα, τις μετόπες και με τους κανόνες του επιστυλίου. Το οριζόντιο γείσο του 
Παρθενώνα, όπως σε κάθε δωρικό κλασικό ναό, είναι ουσιώδες στοιχείο της δωρικής σύνθεσης. Η 
επιτελεστική του λειτουργία είναι η προστασία από το βρόχινο νερό. Τα κυμάτια στο μέτωπο και η 
επικλινής μορφή προμόχθων και οδών ρυθμίζουν την απορροή του βρόχινου νερού προστατεύοντας 
τις κοσμημένες επιφάνειες της ζωφόρου. 

Εκτός αυτών, το οριζόντιο γείσο τελεί έναν σημαντικό δομικό ρόλο: συνέχει δομικά τον θριγκό. 
Η στρώση του γείσου είναι μπατική. Μάλιστα, είναι η μόνη στρώση του θριγκού δίχως κενά2. Όλα 

τα μέλη είναι σε πλήρη επαφή μεταξύ τους και πλήρως συνδεδεμένα. Η σύνδεσή τους γίνεται με 
ζεύγος συνδέσμων μορφής διπλού ταυ, τυποποιημένου μεγέθους, μήκους 32 εκ. (εικ. 2) και ύψους 
3 εκ. σε τυποποιημένες θέσεις (εικ. 1.β).

Eικ. 2. Αρχαίοι σύνδεσμοι οριζοντίων γείσων νοτιοδυτικής γωνίας – στοίχιση για 
την εποπτική επίσημανση της τυποποιήσης των διαστάσεων τους (Β. Μανιδάκη).

Στο γωνιακό γείσο τοποθετήθηκε επιπλέον και ένας μεγαλύτερος σύνδεσμος στο μέσον του αρ-
μού ώσεως, μήκους 62 εκ. και ύψους 4 εκ.3. Η ενίσχυση αυτή έγινε μόνο στην κατεύθυνση Β-Ν, και 
είναι ενδεικτική της μέριμνας των οικοδόμων για τις μεγαλύτερες τάσεις που ανέμεναν σε αυτήν την 
κατεύθυνση. Γιατί μόνον σε αυτήν την κατεύθυνση; Η απάντηση βρίσκεται στην ύπαρξη ενός ζεύγους 
από μεγάλους ορειχάλκινους παράγομφους οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στην άνω έδρα του στην ίδια 
κατεύθυνση. Οι μοναδικοί αυτοί παράγομφοι αντιστήριζαν το ακραίο αγελαίο καταέτιο γείσο επάνω 
στην άνω έδρα του γωνιακού οριζοντίου γείσου και είχαν τοποθετηθεί στις ειδικά διαμορφωμένες 
εντορμίες4 (εικ. 3). Το γωνιακό οριζόντιο γείσο ήταν δηλαδή «επιφορτισμένο» να αναλάβει τις πλάγιες 
τάσεις από το αέτωμα. 

2. Δομικά κενά υπάρχουν κατά κανόνα στα τρίλιθα επιστύλια της περίστασης και στη δωρική ζωφόρο. Τα κενά ανάμεσα στα 
επιστύλια έχουν προκύψει είτε λόγω της απολάξευσης των μαρμάρων για ελάφρυνση, είτε λόγω χρήσης όγκου από το λατομείο με 
λειψάδες. Κενά στο εσωτερικό της δωρικής ζωφόρου παρατηρούνται σε όλες τις πλευρές της περίστασης πλην της ανατολικής. Βλ. 
Korres 1994, 100, εικ. 26.

3. Όμοια διάταξη έχουν οι σύνδεσμοι και στην ανατολική πλευρά του κτιρίου. Μάλιστα είχε υποτεθεί πως μια τοπική απολάξευση 
στον υπερκείμενο λίθο του αντιθηματικού τοίχου ακριβώς επάνω από τον μεγάλο σύνδεσμο, συνδέεται με την εκ των υστέρων προ-
σθήκη του. Κορρές 1983, 114-115. Καθώς όμως στη δυτική πλευρά δεν παρατηρείται κάποια απολάξευση σε λίθους του υπερκείμενου 
τυμπάνου τεκμηριώνεται πως ο μεγάλος σύνδεσμος είχε προβλεφθεί εξαρχής στην κατασκευή. Επομένως η απολάξευση στην ανατολική 
πλευρά θα πρέπει να ερμηνευτεί ομοίως με πολλές άλλες στο μνημείο ότι έγινε δηλαδή για την αφαίρεση του μολύβδου τις περιόδους 
της πολιορκίας της Ακρόπολης.

4. Ο Νικόλαος Μπαλάνος ανακάλυψε την ύπαρξη των μοναδικών ορειχάλκινων παράγομφων κατά τις επεμβάσεις στο δυτικό αέ-
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Eικ. 3. Ορειχάλκινη ράβδος ορθογώνιας διατομής για την αντιστήριξη του 
ακραίου αγελαίου καταέτιου γείσου στο νοτιοδυτικό γείσο (Β. Μανιδάκη).

1. Η μετακίνηση και συναρμογή των αγελαίων γείσων 

Η οικοδόμηση του γείσου έγινε από τις γωνίες προς το μέσον όπως συνάγεται από την σειρά 
των γόμφων. Αρχικά τοποθετήθηκαν τα γωνιακά γείσα, στην συνεχεία τα αγελαία, και τελευταίο ως 
καταφραγή το 14o γείσο στον άξονα του αετώματος. Είναι το μόνο που διαθέτει υποδοχές για την 
ανάρτησή του με άγκιστρα-καρκίνο5. Τα αγελαία γείσα με βάρος 3 τόνων τοποθετήθηκαν με λοστούς, 
με τον τυπικό τρόπο οικοδόμησης των εν σειρά μελών στον Παρθενώνα, ομοίως με τις λιθοπλίνθους 
των τοίχων του σηκού και τους μπατικούς θράνους στον Οπισθόναο. Ειδικότερα όμως για την συναρ-
μογή τους υπήρξαν νέα στοιχεία. 

Μία λεπτή ορειχάλκινη ράβδος μήκους 46 εκ. η οποία βρέθηκε επάνω στην λατύπη στο διάκενο 
των επιστυλίων, πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί ως κύλιστρο, για την συναρμογή των γείσων (εικ. 4). 
Εκτιμάται πως ένα κύλιστρο, και μάλιστα αρκετά λεπτό όπως το ανευρεθέν, αποτελεί μια απλή ερ-
γονομικά τεχνική στο εργοτάξιο για τον έλεγχο της συνάρμοσης των επιφανειών ώσεως και την δι-
όρθωση των ταινιών επαφής των παράπλευρων επιφανειών των γείσων, με ασφάλεια και ταχύτητα. 
Η διατομή της ορειχάλκινης ράβδου είναι αντίστοιχα μικρού μεγέθους ομοίως με τα κύλιστρα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση των επιστυλίων. Βέβαια στην περίπτωση της τοποθέτησης 
των γείσων, η χρήση κυλίστρων δεν επιβεβαιώνεται από τα χαρακτηριστικά ίχνη στην άνω επιφάνεια 
των μελών της υποκείμενης στρώσης όπως έχει διαπιστωθεί σε άλλα μέλη του μνημείου6. Όμως η 
απουσία αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από την διαφορά στο βάρος και αντιστοίχως στην πίεση η 
οποία ασκείται επάνω στο κύλιστρο (τα γείσα 3 τόνοι – τα επιστύλια 7-9 τόνοι). Επίσης η χρήση ορει-
χάλκινων και όχι σιδηρών κυλίστρων, ενός δηλαδή μαλακότερου μετάλλου, εξηγεί την απουσία ιχνών 
στα μάρμαρα της υποκείμενης στρώσης.

τωμα το 1902 και τους επανατοποθέτησε στην θέση τους, έναν σε κάθε γωνία της δυτικής πλευράς, κατά την επανασυναρμολόγηση 
των αρχιτεκτονικών μελών. Βλ. Μπαλάνος 1940, 103, πιν. 7, σχ. 7, βλ. επίσης Ορλάνδος 1978, 248-9.

5. Ορλάνδος 1978, 245, 523 σχ. 348.
6. Για τα χαρακτηριστικά ίχνη χρήσης μεταλλικών κυλίστρων στην άνω επιφάνεια των κιονοκράνων βλ. Korres-Ohnesorg 2017, 26-27.
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Eικ. 4. (a) Ανευρεθέν ορειχάλκινο κύλιστρο, λεπτομέρεια απόληξης. (β) Συγκριτική παράθεση κυλίστρου και 
εγκοπών γεφύρωσης δομικών κενών δωρικής ζωφόρου (Β. Μανιδάκη).

Για να καλυφθούν τα κενά της ζωφόρου χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικές μπάρες γεφύρωσης εφαρ-
μοσμένες σε κατάλληλα λαξεύματα εκατέρωθεν των λίθων όπως έχει διαπιστωθεί και στις άλλες 
πλευρές του κτιρίου7. Οι μπάρες γεφύρωσης ήταν απαραίτητες για την αποκατάσταση της συνέχει-
ας του επιπέδου στην άνω επιφάνεια της ζωφόρου για την ολίσθηση των γείσων (εικ. 4β). Τόσο οι 
μπάρες γεφύρωσης όσο και τα ορειχάλκινα κύλιστρα θεωρώ πως συνδέονται με την διαδικασία των 
δοκιμαστικών τοποθετήσεων για την συναρμογή των γείσων.

2. Η τοποθέτηση του γωνιακού γείσου

Το γωνιακό γείσο διαμορφώθηκε ώστε να περιλαμβάνει μήκος δυο προμόχθων σε κάθε κατεύ-
θυνση αντί ενός των αγελαίων. Λόγω των μεγάλων διαστάσεών του (2.5X2.5 μ.) και του βάρους του 
(8.3 tn) και κυρίως λόγω της θέσης του στο άκρο της στρώσης, απαιτήθηκε εξαιρετική τεχνική για την 
τοποθέτησή του. Προβλέφθηκαν μοναδικά οικοδομικά μέσα, τα οποία υποδεικνύουν ιδιαίτερες μέρι-
μνες που σχετίζονται με την ακρίβεια και την ασφάλεια της τοποθέτησης με χρήση ειδικής διάταξης 
ανύψωσης/καταβίβασης στην τελική θέση. Τέτοια στοιχεία είναι: 

Πρώτον, δύο διαμπερείς οπές διαστάσεων 20Χ35 εκ. στον άξονα βορρά-νότου, συμμετρικά ως 
προς το κέντρο βάρους. Και δεύτερον, μια λεκάνη σχήματος Γ, βάθους 15 εκ. σε επιφάνεια που αντι-
στοιχεί στον πρόβολό του. 

Τα ιδιαίτερα αυτά στοιχεία χαρακτηρίζουν και τα τέσσερα γωνιακά γείσα, και είχαν παρατηρηθεί 
από τους πρώτους μελετητές του μνημείου. Ο Louis Fauvel ήδη στο τέλος του 18ου αιώνα σε σχέδιο 
της νοτιοδυτικής γωνίας απεικόνισε τις οπές αυτές αντιγράφοντας την μορφή τους από το νοτιοα-
νατολικό γείσο8. Ο Franis Penrose το 1851 σχεδίασε το νοτιοδυτικό γείσο και συμπεριέλαβε τις οπές 
αντιγράφοντας την μορφή από το γείσο της νοτιοανατολικής γωνίας, καθώς μόνο εκεί ήταν τότε 
ορατές. Επίσης σχεδίασε τις λεκάνες στον βαθμό που μπορούσε να ερευνήσει εκείνη την περιοχή 
καθώς μέρος τους καλυπτόταν από τα υπερκείμενα μέλη9. Ο Νικόλαος Μπαλάνος είχε πρόσβαση στα 

7. Η ερμηνεία των λαξευμάτων αυτών από τον Μ. Κορρέ, βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 105.
8. Zambon 2014, εικ. 21. Ορλάνδος 1978, 247-8.
9. Penrose 1888, 46, σημ. 2, πιν. 17 (κάτω αριστερά).
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τέσσερα γωνιακά γείσα κατά την αναστήλωση της δυτικής και ανατολικής πλευράς του μνημείου και 
δημοσιεύσε λεπτομερή σχέδια για το βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό γείσο10. 

Eικ. 5. Το γωνιακό γείσο της νοτιοδυτικής γωνίας (Τ. Σουβλάκης).

Ο Αναστάσιος Ορλάνδος στην μονογραφία για τον Παρθενώνα, επισημαίνει την διάταξη των οπών 
συμμετρικά ως προς το κέντρο βάρους και υποθέτει πως προορίζονταν για την ανάρτηση του γείσου 
με σχοινιά, δίχως όμως να επεξηγεί την τεχνική. Επίσης ερμηνεύει την κοιλότητα στο άνω μέρος, ως 
μέσο για την ελάφρυνση του βάρους του, σημειώνοντας την ομοιότητά της με αυτήν των καταέτιων 
γείσων του Εκατομπέδου11 (βλ. αρχαίου ναού). Ο Μανόλης Κορρές αναφέρει πως με την λεκάνη ελά-
φρυνσης επιτυγχάνεται βελτίωση των συνθηκών ισορροπίας του μέλους, και εξηγεί τις οπές ως μέρος 
του συστήματος ανύψωσης για την ενσφήνωση ξύλινων στοιχείων, που λειτουργούσαν ως ξύλινες 
άγκυρες12. 

Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες μόνον στα γωνιακά γείσα;
Η τοποθέτηση του γωνιακού γείσου είναι μια από τις πιο απαιτητικές στον Παρθενώνα. Η εφαρ-

μογή του μεγάλου, βαρέως και ασύμμετρου μαρμάρου, έπρεπε να γίνει επάνω σε πέντε διαφορετικά 
μέλη της ζωφόρου ώστε να εξασφαλιστεί η καλή επαφή και καλή κατανομή των φορτίων (εικ. 1). 
Σημειώνεται ότι ο ιδιαίτερα εύθραυστος ανάγλυφος αστράγαλος που κοσμεί τις μετόπες και το γωνι-
ακό τρίγλυφο, βρίσκεται πολύ κοντά στην επαφή με το γείσο (εικ. 6). Με μια μικρή εγκοπή που δεν 

10. Μπαλάνος 1940, πιν. 7, 12 και γαλλική έκδοση 1938. Επίσης σχέδιο αποτύπωσης της άνω έδρας του νοτιοδυτικού γείσου, 
φυλάσσεται στο αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

11. Ορλάνδος 1978, 248, σημ. 2.
12. Κορρές – Μπούρας 1983, 82, 103.
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ξεπερνά σε βάθος το 1 χιλ. και πλάτος τα 2 εκ., διαμορφωνόταν προστατευτική ταινία για την ασφαλή 
τοποθέτηση του γείσου. Το φάρδος της ταινίας αυτής ειδικά στο γωνιακό τρίγλυφο είναι 6 εκ. Με 
αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε η επιφάνεια επαφής του γωνιακού γείσου και αποφορτίστηκε το άκρο 
του τριγλύφου, δηλαδή η προβάλουσα κεφαλή πάνω από την γωνιακή γλυφή. 

Eικ. 6. Αστράγαλος γωνιακού τριγλύφου σχεδόν εν επαφή με την βάση του γωνιακού γείσου- λόγω προστα-
τευτικής ταινίας στην άνω έδρα του τριγλύφου υπάρχει αρμός ~1 χιλ. (Β. Μανιδάκη).

 

Eικ. 7. Τοποθέτηση γωνιακού γείσου. Φωτομοντάζ φωτογραμμετρικών αποτυ-
πώσεων –έργο αποκατάστασης νοτιοδυτικής γωνίας.
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Οι εργασίες για την τοποθέτηση του γείσου σε απόσταση λιγότερο του 1 χιλ. από τα εύθραυστα 
κυμάτια της ζωφόρου ήταν απαραίτητο να γίνουν με απόλυτη ακρίβεια. Το γωνιακό γείσο καταβιβά-
στηκε κατακόρυφα απευθείας στην τελική του θέση, ενώ μάλιστα είχε λάβει την τελική κλίση ως προς 
την οριζόντιο. Άλλωστε, λόγω της θέσης επί της γωνίας, η δυνατότητα μετακίνησής του με λοστούς 
ήταν περιορισμένη. Επιπροσθέτως στην ανατολική επιφάνεια ώσεως δεν υπήρχε διαθέσιμη επιφά-
νεια για τη χρήση λοστών, καθώς ο λίθος του νότιου διαζώματος δεν είχε τότε τοποθετηθεί13. Η μόνη 
διαθέσιμη επιφάνεια για την μόχλευση του γείσου βρισκόταν στην ανατολική επιφάνεια ώσεως, για 
την προς νότο μετακίνησή του (εικ. 7). Πράγματι εκεί σώζονται δυο σχετικά ρηχά μοχλοβόθρια. Η 
μόχλευση μέσα από τις οπές ανάρτησης θα ήταν ενδεχομένως δυνατή, όμως σε αυτές τις επιφάνειες 
δεν σώζεται κανένα μοχλοβόθριο. 

Έτσι συμπεραίνουμε ότι το ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα της εφαρμογής έγινε απευθείας, με την 
βοήθεια ανυψωτικού μηχανισμού, σε μια και μόνη κίνηση, και επιτεύχθηκε δίχως ουσιαστικά την χρή-
ση λοστών, πάρα μόνον επικουρικά. Επομένως το σύστημα ανύψωσης ήταν κρίσιμο και καθοριστικό 
για την επίτευξη της ασφαλούς τοποθέτησης του μεγάλου μαρμάρου. 

Οι δύο διαμπερείς οπές έδιναν αυτήν την δυνατότητα τοποθέτησης δίχως να παρεμβάλλονται 
τα σχοινιά ανάρτησης στην έδραση του γείσου14. Είναι κατά το ήμισυ τραπεζοειδούς διατομής για 
την ενσφήνωση ενός ξύλινου τάκου στο μέσον του ύψους, όπως συμβαίνει με τις εντορμίες για την 
ανάρτηση λίθων με ξύλινους λύκους. Στην προκειμένη περίπτωση το άνοιγμα είναι φαρδύτερο από το 
πάχος του ξύλινου στοιχείου έτσι ώστε τα σχοινιά να διέρχονται στα πλάγια και κάτω από αυτό. Παρά 
αυτήν την διαφορά στην θέση ανάρτησης των σχοινιών, οι οπές αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως εντορμίες για ξύλινους λύκους (εικ. 8α, 9).

Η τεχνική αυτή, που εξακριβώθηκε και δοκιμάστηκε με επιτυχία από τον Μανόλη Κορρέ κατά την 
τοποθέτηση των γωνιακών γείσων της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα το 1991, επαναλήφθηκε 
το 2015 στην τοποθέτηση του νοτιοδυτικού γείσου, την εφαρμογή του οποίου ανέλαβα σε συνεργασία 
με το συνεργείο των μαρμαροτεχνιτών του έργου αποκατάστασης της δυτικής πλευράς με επικεφαλής 
τον Σπύρο Καρδάμη (εικ. 10).

Μετά την ακριβή αποτύπωση της οπής σχεδιάστηκαν τα ξύλινα στοιχεία ενσφήνωσης –τραπεζοει-
δούς μορφής– και τα μικρότερα ορθογώνια θλιβόμενα στοιχεία τα οποία είναι περισσότερο επιμήκη 
έτσι ώστε να προεξέχουν από την επιφάνεια του μαρμάρου. Η αρχική ενσφήνωση του λύκου έγινε με 
κρούση του μικρού τεμαχίου. Ακολούθησε δοκιμαστική ανάρτηση του γείσου σε κάθε λύκο ξεχωριστά, 
η οποία προκάλεσε –μετά από έντονους τριγμούς– περαιτέρω ενσφήνωση. Βεβαίως όλα αυτά τα επέ-
τρεψε η καλή κατάσταση διατήρησης του γείσου όπως και των οπών ανάρτησης. Κατά την ανύψωση 
από τους δύο λύκους βεβαιώθηκε η σωστή κατανομή του βάρους, το σωστό ζύγισμα του μαρμάρου 
όπως και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου15. Επίσης η ακρίβεια των θέσεων ανάρτησης ελέγχθηκε 
και βεβαιώθηκε σε ακριβές ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο. Η διαφορά του κέντρου βάρους από το 
μέσον των οπών που μετρήθηκε σε αυτήν την ψηφιακή προσομοίωση, είναι μόλις 1 εκ. (εικ. 8α).

13. Για τη σειρά τοποθέτησης των λίθων του θριγκού του Παρθενώνα, βλ. Manidaki υπο δημοσίευση.
14. Το σύστημα πρόσδεσης των λίθων με τη βοήθεια του «λύκου» είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο μεταλλικά ή 

(σπανιότερα) από ξύλινα στελέχη (το ένα ορθογωνικής και το άλλο τραπεζοειδούς διατομής με τη μία μόνο πλευρά κεκλιμένη) τα οποία 
εφαρμόζονταν σε αντίστοιχα λαξευμένες τραπεζοειδείς υποδοχές του λίθου (λοξές στη μία πλευρά) ώστε να σφηνώσουν αυτόματα 
κατά την ανύψωση, βλ. Ορλάνδος 1955, 172-175. Για εντορμίες για ξύλινους λύκους στον Σελινούντα, ανάλογου μεγέθους με τους 
εξεταζόμενους, βλ. Hittorff-Zanth 1870, 546-549 και για ειδικής μορφής λύκων στην Πέργαμο, βλ. Aylward 2009.

15. Κατά την δοκιμαστική ανάρτηση οι δύο ξύλινοι λύκοι ενσφηνώθηκαν πλήρως. Κάθε ένας ανυψώθηκε κατά 18 χιλ. ως προς την 
αρχική του θέση. Το γείσο ισορρόπησε σε οριζόντια θέση, με ελάχιστη κλίση 0.2% Α-Δ και 0.9% Β-Ν. 
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Eικ. 8. Κέντρο βάρος-οπές ανάρτησης. (α) Γωνιακό γείσο (β) βάθρο ακρωτηρίου (Σχέδιο Β. Μανιδάκη).

Eικ. 9. Ξύλινες σφήνες «λύκος», ειδικά διαμορφωμένες για τις οπές ανάρτησης του νοτιοδυτικού γείσου. 
Κατασκευή Σπ. Καρδάμης (Σχέδιο Β. Μανιδάκη).
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Τίθεται όμως ένα άλλο ερώτημα. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ζεύγος τυπικών σιδερένιων λύκων ομοί-
ων με τον λύκο που χρησιμοποιήθηκε στην ανύψωση του γωνιακού βάθρου ακρωτηρίου16 (εικ. 8β); 

Ενδεχομένως η απάντηση βρίσκεται στη μορφή των οπών η οποία υποδεικνύει και μια συμπλη-
ρωματική χρήση εκτός της ενσφήνωσης ξύλινου λύκου.

Παρατηρούμε πως οι ακμές των οπών έχουν εξομαλυνθεί στην κάτω έδρα με έναν εξαιρετικά επι-
μελημένο και λεπτομερή τρόπο (εικ. 11α). Γίνεται σαφές από αυτό πως οι οπές διανοίχτηκαν, όταν το 
μάρμαρο ήταν ανεστραμμένο και γινόταν η κατεργασία της κάτω πλευράς του και επομένως προηγού-
νται της λεκάνης ελάφρυνσης στην άνω επιφάνειά του. Παρόλα αυτά οι οπές έλαβαν την ορθή θέση 
ως προς το κέντρο βάρους που προέκυψε μετά την αφαίρεση του μαρμάρου (εικ. 8α). Συμπεραίνουμε 
από αυτό πως η επιλογή του τρόπου ανάρτησης όπως και η διαμόρφωση μιας λεκάνης ελάφρυνσης 
στην άνω επιφάνεια είχαν προβλεφθεί εξαρχής. Ενδεχομένως ο λεπτομερής αυτός σχεδιασμός ήταν 
αποτέλεσμα της εμπειρίας που είχε αποκτηθεί από την ανατολική πλευρά. 

Eικ. 10. Δοκιμαστική ανάρτηση και οριστική τοποθέτηση γωνιακού γείσου με την 
χρήση ζεύγους ξύλινων «λύκων», 2015 (Β. Μανιδάκη).

16. Για την τοποθέτηση των τεσσάρων γωνιακών βάθρων ακρωτηρίου χρησιμοποιήθηκε σιδηρός λύκος. Ορλάνδος 1955, 558-566. 
Κορρές-Μπούρας 1983, 103. Κορρές 1993, 57, 113. Η αρχαία εντορμία χρησιμοποιήθηκε εκ νέου κατά την επανατοποθέτηση του νοτι-
οδυτικού βάθρου το 2015, με όμοιο τρόπο όπως για την τοποθέτηση των δύο γωνιακών βάθρων στo πρόγραμμα αποκατάστασης της 
ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα την περίοδο 1984-1991.
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Η εξομάλυνση των κάτω ακμών δεν συνδέεται προφανώς με την ανάρτηση του γείσου από τους 

ξύλινους τάκους. Αντίθετα είναι ενδεικτική για περιδέσεις με σχοινιά τα οποία διέρχονταν από την 

κάτω έδρα του και θα πρέπει να αποδοθούν στην ασφαλή εφαρμογή τους κατά την αναστροφή του 

γείσου (από ύπτια σε πρηνή θέση-στροφή 180ο) μετά την ολοκλήρωση της λάξευσης της κάτω έδρας 

του και όλων των στοιχείων του δωρικού γείσου (προμόχθοι, ήλοι, κυμάτια). 

Διαφωτιστική είναι η σύγκριση με το βορειοανατολικό γείσο. Εκεί η εξομάλυνση των οπών για το 

πέρασμα σχοινιών στην κάτω έδρα έγινε μόνον στις δυο από τις τέσσερις ακμές και έλαβε ημικυκλική 

μορφή. Ειδικά στις εσωτερικές ακμές η διαμόρφωση έλαβε μορφή διαμπερούς εντορμίας ημικυκλικής 

διατομής (εικ. 11,α,β). Η διάταξη των ημικυκλικών διαμορφώσεων υποδεικνύει την χρήση σχοινιών 

σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη για μια κεντρική ανάρτηση από το μέσον (για την βασική μετακίνηση 

του μαρμάρου και ενδεχομένως για την ανύψωσή του μέχρι τον θριγκό) και η δεύτερη για την ανάρ-

τησή του σε όρθια θέση, δηλαδή με την δυτική πλευρά στο έδαφος σε ενδιάμεσο στάδιο κατά την 

αναστροφή του μαρμάρου. 

Eικ. 11. (α - αριστερά) Εξομάλυνση ακμών των οπών ανάρτησης στην κάτω έδρα του νοτιοδυτικού γείσου 
(Β. Μανιδάκη) και (β - δεξιά) βορειοανατολικού γείσου (φωτ. αρχείο Μπαλάνου).

3. Ο ανυψωτικός μηχανισμός

Οι οπές ανάρτησης στα γωνιακά γείσα του Παρθενώνα, δεν έχουν όλες την ίδια κατεύθυνση. Στο 

νοτιοδυτικό γείσο είναι διαταγμένες παράλληλα με την στενή πλευρά ομοίως με την ανατολική πλευ-

ρά, ενώ στην βορειοδυτική γωνία οι οπές έχουν κατεύθυνση Β-Ν (εικ. 12). Πιθανότατα η διάταξη αυτή 

αποτελεί ένδειξη της θέσης του ανυψωτικού μηχανισμού στο έργο οικοδόμησης του περιστυλίου. 
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Eικ. 12. Θέση ανυψωτικών μηχανών περιμετρικά του Παρθενώνα για την τοποθέτηση των γείσων 
(Σχέδιο Β. Μανιδάκη).

Eικ. 13. Χαρτογραφική απεικόνιση νοτιοδυτικής γωνίας. Σημειώνεται το κέντρο 
βάρους του γωνιακού γείσου ως προς τον άξονα του κατώτατου σπονδύλου 
του κίονα. 3D scan 2011, Α. Βαλάνη-έργο αποκατάστασης νοτιοδυτικής γωνίας. 
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Σύμφωνα με την τεχνολογία της εποχής, ο ανυψωτικός μηχανισμός ήταν είτε γερανός, δηλαδή 
δίκωλος μηχανή αρθρωτού ιστού δοκών σε σχήμα Λ, είτε τετράκωλος μηχανή, δηλαδή τετράστυλο 
ανυψωτικό ικρίωμα, εφοδιασμένο με γεφυροδοκό κινούμενη επάνω σε κύλιστρα17. Και τα δύο συστή-
ματα θα επέτρεπαν αφενός την ανύψωση από το έδαφος έως την στάθμη της ζωφόρου και αφετέρου 
την μετακίνηση κάθετα στον άξονα που διέρχεται από τα σημεία πρόσδεσης. Ειδικότερα όμως στην 
περίπτωση των γωνιακών γείσων όπως ήδη αναφέρθηκε, το μέλος θα έπρεπε να τεθεί απευθείας στην 
θέση του, καθώς δεν θα υπήρχε δυνατότητα διόρθωσης μετά την απεξάρτησή του από τον ανυψωτικό 
μηχανισμό. Επομένως θα έπρεπε ο άξονας μετακίνησης να διέρχεται ακριβώς από το κέντρο βάρους 
του μαρμάρου κατά την τελική του θέση, δηλαδή να βρίσκεται σε απόσταση 20 εκ. από τον άξονα 
του κατώτατου σπονδύλου του γωνιακού κίονα (εικ. 13). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ανυψωτική μηχανή θα βρισκόταν: νοτίως της κρηπίδας για το νοτι-
οδυτικό γείσο, βορείως της κρηπίδας για το βορειοδυτικό γείσο, και ανατολικά της κρηπίδας για τα 
ανατολικά γείσα (εικ. 12). 

Ειδικά στην περίπτωση της νοτιοδυτικής γωνίας το ύψος ανύψωσης είναι μεγαλύτερο ως προς την 
ανατολική πλευρά κατά 2 μ. Ο γεωμετρικός έλεγχος δείχνει ότι ο γερανοβραχίονας εκεί θα έπρεπε 
να έχει μήκος της τάξης των 24 μ. και να βρίσκεται σε απόσταση 9-9.5 μ. από την κρηπίδα (εικ. 14). 
Όμως ο διαθέσιμος χώρος προς τα δυτικά είναι λιγότερο από 7 μ. 

Eικ. 14. Γεωμετρικός έλεγχος για τις απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας ενός γερανού για 
την ανύψωση του γείσου της νοτιοδυτικής γωνίας. Λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από το σχέδιο αναπαράστα-
σης γερανού του Παρθενώνα του Μ. Κορρέ (Κορρές 1983) (Σχέδιο Β. Μανιδάκη).

17. Για την ανύψωση μαρμάρων την κλασική εποχή βλ. Coulton 1974. Coulton 1977, 144-147. Κορρές 2005. Ο γερανός αποτελείται 
από τον ιστό, το πολύσπαστο ανύψωσης και το βαρούλκο, για μια αναπαράσταση του αρχαίου γερανού βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 
52. Τα βαρούλκα των ικριωμάτων τοποθετούνταν με κατρακύλια πάνω σε οριζοντιωμένες δοκούς για την ευχερή οριζόντια μετατόπισή 
τους, για μια αναπαράσταση βλ. Κορρές 1993, 51.
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Επομένως θεωρείται πιθανότερο εκεί να χρησιμοποιήθηκε τροχαλία σε τετράκωλο μηχανή. Σε αυτή 
την περίπτωση οι στύλοι θα βρίσκονταν σε αξονικές αποστάσεις 3.90 μ., συμμετρικά ως προς τους 
κίονες και θα αποτελούσαν μέρος του ικριώματος οικοδόμησης του κτηρίου18 (εικ. 15,16α).

Eικ. 15. Ανυψωτικό ικρίωμα – Πολύσπαστα ανηρτημένα από δοκό με δυνατότητα κίνησης επάνω σε κύλι-
στρα. Λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από το σχέδιο αναπαράστασης ικρίωματος ανυψωτικών εργασιών στον 
Προπαρθενώνα του Μ. Κορρέ (Κορρές 1993) (Σχέδιο Β. Μανιδάκη).

18. Ομοίως με την υπόθεση για την οικοδόμηση του Προπαρθενώνα. Βλ. Κορρές 1992, 43.
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Eικ. 16. Ανυψωτικό ικρίωμα με 2 πολύσπαστα για την ανύψωση του γωνιακού γείσου. (α) Κάτοψη, (β) όψη 
(Σχέδιο Β. Μανιδάκη). 

Επίσης από αυτές τις θέσεις θα ήταν εφικτό να ανυψωθεί το γωνιακό επιστύλιο με βάρος 9.5 
τόνους, αλλά σε στάθμη χαμηλότερη κατά 1.35 μ. Η περεταίρω μείωση του βάρους του γείσου ίσως 
οφείλεται σε μέριμνα υπέρ της ασφάλειας, της αποφυγής καταπόνησης του εξοπλισμού και οικονο-
μίας δυνάμεων των εργαζομένων, ίσως όμως να αντικατοπτρίζει την επίδραση του ύψους ανύψωσης 
στην δυνατότητα του ανυψωτικού μηχανισμού. Υπέρ αυτών των υποθέσεων συνηγορεί η μεγαλύτερη 
ελάφρυνση άλλων βαρύτατων μαρμάρων σε υψηλότερη στάθμη: Των κεντρικών ορθοστατών του 
αετώματος που το βάρος τους μειώθηκε με κατάλληλες απολαξεύσεις από 10 σε 7.5 τόνους19.

Όμως τι απαιτήσεις ικανοποιούσε ο ανυψωτικός μηχανισμός που πράγματι χρησιμοποιήθηκε;
Για μια απάντηση πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατηρούμενη προσπάθεια ελάφρυνσής του προς 

ανύψωση γείσου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στα γωνιακά γείσα αφαιρέθηκε μάζα μαρμάρου 
σχή ματος Γ από την άνω επιφάνεια τους. Με αυτή την τολμηρή απολάξευση το αρχικό βάρος από 
9.200 κιλά20 μειώθηκε σε 8.300 κιλά, και το κέντρο βάρους μετατέθηκε διαγωνίως προς το εσωτερικό 
κατά 5.7 εκ. με αποτέλεσμα μια μικρή αλλά κρίσιμη βελτίωση στην κατανομή του βάρους του μέλους 
κατά την τοποθέτησή του. 

Το γείσο με βάρος 8.3 τόνους, υπολείπεται κατά 1.2 τόνους από το βαρύτερο μέλος του θριγκού 
– το γωνιαίο επιστύλιο με βάρος 9.5 τόνους. Εντούτοις είναι σαφής η προσπάθεια διευκόλυνσης της 
ανύψωσης με την απολάξευση περιοχής σχήματος Γ, την περιοχή που αντιστοιχεί στο εν προβόλω 
τμήμα του γείσου. Όμως η διαμόρφωση της λεκάνης ελάφρυνσης σε επόμενη φάση αναιρέθηκε εν 

19. Για το σύστημα ανύψωσης και μετακίνησης των ορθοστατών του αετώματος βλ. Μανιδάκη 2016, 87-90.
20. Tο βάρος των γείσων μετρήθηκε σε ζυγαριά ακριβείας: ΒΝΔΓ = 8290 kg μαζί με τους τάκους, ενώ του  

ΒΒΔΓ = 7600 kg χωρίς τάκους, στα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν τοπικές απώλειες του μαρμάρου. Ο υπολογισμός του βάρους 
βάση της γεωμετρίας του μαρμάρου είναι ως εξής: Ακέραιος όγκος V = 3.200 m3 – B = 8.900 kg. Το βάρος που αφαιρέθηκε με την 
απολά ξευ ση της λεκάνης ελάφρυνσης υπολογίζεται ως εξής: Όγκος Vλ = 0.55 Χ (1.70+2.3) Χ 0.15 = 0.33 m3 και βάρος Βλ 0.33 X 2.78 
= 0.9 tn. Επομέ νως το τελικό βάρος των γωνιακών γείσων θεωρείται Bτ = 8000 kg. Αν υποθέσουμε άπεργο 2εκ στην άνω επιφάνεια 
του μαρμάρου τότε στο αρχικό βάρος θα πρέπει να προσθέσουμε περίπου 300 κιλά (6 m2 X 0.02 m.) Χ 2.78 = 0.33 tn). Επομένως το 
αρχικό βάρος του γωνια κού γείσου κατά την ανύψωση και τοποθέτηση υπολογίζεται: Βτ = 8000 + 300 = 8300 kg ενώ δίχως ελάφρυνση 
θα ήταν  Βα = 9200 kg. 
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μέρει με την προσθήκη πλινθίδων στο εσωτερικό της21. Η ελάφρυνση του βάρους χρησίμευσε δηλαδή 
μόνο για την ανύψωση και την τοποθέτηση του γείσου.

Η ανύψωση του γείσου είναι για το λόγο αυτό ενδεικτική περίπτωση διαχείρισης αρχιτεκτονι-
κού μέλους στα όρια του ανυψωτικού μηχανισμού. Συμπεραίνεται επίσης πως το ύψος ανύψωσης 
επιδρούσε στην δυνατότητα ωφέλιμου φορτίου του μηχανισμού κατά περίπου 0.5-1 τόνο για κάθε 
επιπλέον μέτρο ανύψωσης.

Η επιλογή διάνοιξης των διαμπερών οπών στο γωνιακό γείσο –αντί της απλούστερης λύσης διάνοι-
ξης αύλακας διέλευσης των σχοινιών ανάρτησης στην κάτω επιφάνεια του– εξηγείται ως αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων ενός συστήματος ανύψωσης με δύο ανεξάρτητες θέσεις ανάρτησης. Με την 
χρήση δύο πολύσπαστων αντί ενός και ενδεχομένως δυο βαρούλκων, και με επαρκή συντονισμό της 
κίνησης, το καταβαλλόμενο έργο ανύψωσης μειωνόταν στο μισό (εξοπλισμός για ανύψωση 4.2 τόνων 
αντί 8.4 τόνων)22 (εικ. 16α).

Μετά το πέρας της τοποθέτησης των γείσων τα «κενά μοχλού» οι χαρακτηριστικές πρισματικές 
εντορμίες για την τοποθέτησή τους, σφραγίστηκαν με μολύβι23, οι οπές ανάρτησης του γωνιακού γείσου 
πληρώθηκαν με λίθους και στην λεκάνη ελάφρυνσης τοποθετήθηκαν λίθοι πλήρωσης. Το οριζόντιο γείσο 
έτοιμο πλέον μπορούσε να παραδοθεί και να δεχθεί την επόμενη στρώση, τους λίθους του αετώματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά την συνεξέταση όλων των τεκμηρίων της οικοδόμησης των γεί-
σων, συμπεραίνουμε πως για την τοποθέτησή τους στην δυτική πλευρά, χρησιμοποιήθηκε ανυψω-
τικός μηχανισμός στα άκρα της δυτικής πλευράς, δυτικά στην νοτιοδυτική γωνία και βόρεια στην 
βορειοανατολική γωνία. Ο άξονας μετακίνησης του ανυψωτικού μηχανισμού, πιθανότατα τετράκωλος 
μηχανή, διερχόταν από το κέντρο βάρους του μαρμάρου κατά την τελική του θέση, δηλαδή σε από-
σταση 80 εκ. προς τη γωνία του στυλοβάτη. Τα αγελαία γείσα τοποθετήθηκαν σε δύο ομάδες από τα 
άκρα προς το μέσον. Η μέθοδος επέτρεπε ταυτόχρονη εργασία δύο συνεργείων, ένα σε κάθε πλευρά 
του δυτικού οριζόντιου γείσου.
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Constructional Composition of the Southwest Corner of the Parthenon. 
Part I. Construction of the Horizontal Geison

Vasileia Manidaki
MSc Architect, YPPOA, YSMA

ABSTRACT (Translation by John Leonard, May 6, 2017)

During the recent intervention (2011-2015) on the Parthenon’s southwest corner, well preserved 
since antiquity, it was possible to observe its structure and gain an understanding of the circumstances 
associated with its original construction. This article examines aspects of the original construction of 
the horizontal geison and presents observations concerning its lifting, placement and joinery.

Transport of the regular (non-corner) geison blocks (weighing 3 tons) was originally accomplished 
with rollers placed on top of the blocks of the Doric frieze. Their placement was executed from the 
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corners of the building towards the center, with the 14th geison block at the central axis of the ped-
iment positioned last. For passage over the constructional gaps at the back of the frieze, bars were 
used as temporary bridging, set into specially carved notches on both sides of the gaps – similar to 
those found on other sides of the building. For the final check of the fit between the geison blocks’ 
side surfaces, bronze rollers were most likely used. A slender bronze rod – 45 cm in length, found amid 
marble-carving chips in a gap between the architrave blocks – was probably used as a roller in trial 
positioning of the blocks of the horizontal geison.

A special method was required for the positioning of the corner geison blocks, due to their large scale 
– each 2.5 m x 2.5 m, with a weight of 8.3 tons – but especially because of their particular location at the 
ends of the course. The operation of installing these large, heavy, asymmetrical marble members had to be 
performed on top of as many as five different members of the frieze and indeed very close to the delicately 
carved astragalos molding that adorns the metopes and the corner triglyph. This may have been the most 
demanding installation procedure required for any architectural member anywhere in the building, as it was 
necessary to make adjustments to ensure the precise horizontality of the suspended corner geison blocks 
while they were being lowered into their final positions, without the use of crowbars.

Distinctive evidence observed only on the corner geison blocks indicates the particular considera-
tions taken to ensure the accurate and secure placement of these blocks, through the use of a spe-
cial lifting/lowering technique for achieving their final positions. Two vertical rope holes – 20x35 cm, 
oriented north-south and symmetrically spaced in relation to the blocks’ center of gravity – offer the 
possibility for the blocks’ placement without any interference from the lifting ropes on the under-sur-
face of the geison. One side of the rope hole has been notched for the wedging of a wooden anchor at 
the mid-point of the hole’s height, as in the case of cuttings for the lifting of stone blocks with wooden 
lifting devices (lewis). In the present case, the rope hole is large enough to allow the rope to pass 
around the wooden anchor. With the use of this particular type of lifting technique, the positioning 
could be done directly in a single movement by means of a lifting mechanism, with only the occasional 
supplementary use of crowbars.

This technique, discovered and successfully tested by Manolis Korres during the installation of the 
corner geison blocks on the Parthenon’s east end in 1991, was also employed during the 2015 inter-
vention. The wooden elements – the trapezoidal anchor and the long, rectangular wedging piece – 
were designed to fit exactly into the ancient hole of the geison after the accurate plotting of its cross 
section. During the trial raising of the corner geison block using these elements, the proper balance 
of the marble was determined, as well as the effectiveness of the method. The accuracy of the lifting 
positions was checked and further confirmed using a highly precise digital 3D model. The difference 
between the mid-point of the distance between the two holes and the geison block’s overall center 
of gravity, measured during this digital simulation, amounted to only 1 cm.

The arrangement of the lifting holes in the geison blocks is interpreted as an indicator of the position 
of the crane during the original construction of the peristyle: south of the crepis for the southwest geison, 
north of the crepis for the northwest geison, and east of the crepis for the eastern geisons. In the case of 
the southwest corner, geometrical calculations point to the use of lifting machinery such as a four-mast 
tetrakolos (instead of a crane), because the available space to the west amounts to less than 7 m, thus not 
allowing for the use of a two-mast machine with its lifting boom and counterweight. The vertical posts of 
the lifting machine’s framework would have been spaced apart at axial distances of 3.90 m, symmetrical 
in relation to the Parthenon’s columns, and forming part of the constructional scaffolding of the building.

The corner geison block, with a weight of 8.3 tons, is 1.2 tons lighter than the heaviest member of 
the entablature—the external corner architrave block, which weighs 9.5 tons. However, the geison’s 
block’s projecting section was carved out on its upper surface, so as to reduce the block’s weight by 1 
ton. After the placement of the geison, this carved hollow was filled in again with small marble slabs, 
which more or less eliminated the previous weight reduction. For this reason, the weight of the geison 
is indicative of the limits of the lifting mechanism at the particular height of this architectural member.

The choice of opening two rope holes in the corner geison block – instead of the simpler solution 
of opening a rope-channel between two rope holes on the block’s lower surface – can be explained as 
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taking advantage of a lifting system with two independent points of suspension. By using two multi-mast 
lifting machines and possibly two barrel windlasses, with sufficient coordination of movement, the lifting 
effort could be halved – with the equipment having to lift an amount of only 4.2 tons instead of 8.4 tons.

After their placement, the geison’s blocks were connected together using pairs of double-T clamps 
of standard dimension – 32 cm long x 3 cm high – with the addition of a further, oversize, clamp for 
the reinforcement of the connection along the building’s facades. Notches for crowbars used in the 
positioning of the blocks were filled in with lead.

Examination of all the observable evidence for the geisons’ original construction offers new infor-
mation for the building of the Parthenon’s west end. It can be concluded that, at least in the case 
of the horizontal geison, a lifting machine was employed at the corners of the west end. The vertical 
axis of the lifting machine, probably a four-mast tetrakolos, would have passed through the center of 
gravity of the marble member in its final position, i.e. at a distance of ~ 82 cm from the corner of the 
stylobate. The horizontal geisons were moved with rollers from the outward ends of the temple’s west 
end toward the middle. This method enabled two teams to work simultaneously, one at each end of 
the western horizontal geison.

LIST OF FIGURES

Fig. 1.  Doric frieze (a); horizontal geison (b). Restoration of the Parthenon’s southwest corner geison, 
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Fig. 6.  Astragalos molding on the top of the corner triglyph in close proximity with the overlying corner 

geison. There is a joint less than 1 mm wide due to a protective band carved on the upper surface 
of the triglyph. Photo: V. Manidaki.

Fig. 7.  Installation of the corner geison. Restoration of the Parthenon’s southwest corner geison; photo-
montage, photogrammetric documentation, YSMA Archives.

Fig. 8.  Wooden lifting devices (lykoi), specially designed to fit the ancient lifting holes in the southwest 
corner geison. Drawing: V. Manidaki.

Fig. 9.  Center of gravity - lifting holes. Corner geison (a); base of the roof’s akroterion (b). Drawing: V. Manidaki.
Fig. 10.  Trial lifting and permanent installation of the corner geison, using a pair of wooden lifting devices 
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ΓΕΝΙΚΑ1

Εικ. 1. Κάτοψη Παρθενώνα (σχέδιο βάσης: Κορρές 1996).
Εικ. 2.  Δυτική όψη δυτικού τοίχου σηκού  

(σχέδιο βάσης: Μπαλάνος 1940, Πίν. 1).
Εικ. 3.  Άποψη δυτικής όψης δυτικού τοίχου  

(φωτογραφία της συγγραφέως, 2010).

Κατά τον Alois Riegl «η απόλυτη αξία των ανθρώπινων καλλιτεχνημάτων είναι ότι αποτελούν ανα-
ντικατάστατα τεκμήρια για την [κατανόηση της] εξέλιξης της ιστορίας»2. Με την ίδια λογική κάθε 
επέμβαση σε ένα μνημείο ως ιστορική μαρτυρία, μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από τις αντιλήψεις 
πρόσληψής του από την εκάστοτε κοινωνία, άρα και να ερμηνεύσει τις επεμβατικές επιλογές του 
δράστη της επέμβασης. 

1. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, καθ. Μ. Κορρέ, ο οποίος ενέκρινε το αίτημα συμμετοχής 
μου στη Διημερίδα, και επίσης την ευγνωμοσύνη μου προς τον αείμνηστο καθηγητή μου Χαράλαμπο Μπούρα για την εμπιστοσύνη και 
την στήριξη με την οποία με περιέβαλε όλα τα χρόνια της συμμετοχής μου στο έργο της αναστήλωσης του Παρθενώνα. Ήταν δική του 
απόφαση η ανάθεση στο πρόσωπό μου της αναψηλάφισης (επικαιροποίησης, όπως την ονόμασε) της πρότασης για την αναστήλωση 
της δυτικής θύρας του Παρθενώνα το 2007.

2. Riegl [1903] 1998, 621-622, Forster [1982] 1998, 24.
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Κατά την μακραίωνη ιστορία του Παρθενώνα, η δυτική θύρα του σηκού του, ή θύρα του Οπισθο-
δόμου (εικ. 1, εικ. 2, εικ. 3), ως η αποκλειστική δίοδος στο δυτικό διαμέρισμα και αργότερα σε όλο το 
ναό, έχει δεχτεί τις περισσότερες επισκευές. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του ίδιου 
του κτηρίου, μία αρχαία και μια πιο πρόσφατη καταστροφή, είχαν ως συνέπεια τέσσερεις πραγματο-
ποιηθείσες επεμβάσεις επισκευής της περιοχής αυτής, όσο και ισάριθμες σχεδόν προθέσεις-προτάσεις 
επισκευής της που, για διαφόρους λόγους, δεν ευοδώθηκαν. 

Μετά την αρχαία καταστροφή του κτηρίου, κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., η δυτική θύρα επιδιορθώθηκε 
δραστικά, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργική για τους επόμενους 14 αιώνες, έως την τελική κατα-
στροφή του κτηρίου το 1687. Στην εποχή μας οι επισκευαστικές επεμβάσεις του Παναγή Κάλκου και 
Νικόλαου Μπαλάνου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, αντίστοιχα, προσέφεραν ευστάθεια σε αυτή την 
περιοχή, μέσω διαφορετικών αισθητικών λύσεων, οι οποίες αντικατόπτριζαν τις ιδεολογικές αναστη-
λωτικές προσεγγίσεις της εποχής τους. Η τελευταία σύγχρονη επισκευαστική επέμβαση στη δυτική 
θύρα από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης στοχεύει σε μια πιο δόκιμη για το μνημείο 
δομική και μορφολογική επούλωση της παθολογίας της. Η διάλεξη θα προσεγγίσει συγκριτικά τις 
τέσσερεις αυτές επισκευές, δίνοντας βάρος στην ιδεολογική τους προσέγγιση. 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Τα αίτια της αρχαίας καταστροφής από πυρκαγιά της δυτικής θύρας, συνδυαζόμενης με την κα-
ταστροφή του ίδιου του κτηρίου, παραμένουν ένα ανοικτό θέμα, με επικρατέστερη την άποψη του 
Ιωάννη Τραυλού, της βίαιης δηλαδή καταστροφής του κτηρίου από τους Ερούλους το 267 μ.Χ.3. Η 
καύση των ξύλινων θυρωμάτων της δυτικής θύρας προκάλεσε καταστροφή στους λίθους του περι-

θυρώματος και ιδιαίτερα του 
υπερθύρου, όπου και οι τέσ-
σερις πλινθίδες του απώλε-
σαν το κατώτερο ελεύθερο 
τμήμα τους, μέσω έντονων 
θερμικών θραύσεων. 

Στη δυτική θύρα, κατά την 
αρχαία αυτή επισκευή κατα-
σκευάζεται, σε χαμηλότερο 
του αρχικού ύψος, νέο μαρ-
μάρινο περίθυρο, από σπό-
λια άλλων μνημείων και βά-
θρων του ιερού, καλύπτοντας 
τους προσβεβλημένους από 
την πυρκαγιά σταθμούς και 
διαμορφώνοντας μικρότερο 
άνοιγμα4 (εικ. 4Α, εικ. 4Β). 
Χρησιμοποιήθηκαν 88 λίθοι 
από 25 τουλάχιστον αναθη-
ματικά, ως επί το πλείστον, 

3. Travlos 1971, 444, Τραυλός 1973. Ανάπτυξη του θέματος και άλλες απόψεις επ’ αυτού βλέπε επίσης: Dinsmoor W. Jr 1971, 1974, 
Frantz 1979, Κορρές 1983, 1994, Μπούρας 2012, Λαμπρινού 2013, 2015, 2015Β.

4. Το θυραίο άνοιγμα έχει ύψος 10.045 μ., από το δάπεδο, πλάτος 5.08-.10 μ. κάτω και 4.89-.90 μ. Η δίοδος από 5.08Χ10.05 μ. 
μετά την επισκευή γίνεται 3.82Χ8.80 μ. (Κορρές 1994, 66, εικ. 27). 

Α Β

Εικ. 4. Παραστάδες δυτικής θύρας σηκού, υστερορωμαϊκή επισκευή 
Παρθενώνα, 4Α= Νότια Παραστάδα, 4Β= Βόρεια παραστάδα (Μπαλά-
νος 1940, πιν. 143, 144).
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μνημεία5 και 3 ταμιακές επιγραφές6. Κάποιοι από τους εντοιχισμένους αυτούς λίθους ήταν ενεπίγρα-
φοι με συνολικά εννέα αναθηματικές και τιμητικές επιγραφές7. Το αρχικό ανώφλι, παρά τη σοβαρή 
καταστροφή του από την πυρκαγιά, διατηρείται κατά την αρχαία αυτή επισκευή πάνω από το νέο, 
πιθανότατα ενσωματωμένο σε χτιστή κατασκευή. Η νέα θύρα με νέα θυρώματα συνεχίζει να εξυπη-
ρετεί καταρχήν το δυτικό διαμέρισμα, ενώ, μετά τις χριστιανικές μετασκευές, εξυπηρετεί το κτήριο 
ως η κύρια είσοδός του.

Η επισκευή ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της εποχής της ως προς την επιλεγόμενη μέθοδο και τα υλι-
κά επέμβασης. Πραγματοποιείται προφανώς προς όφελος ενός λειτουργούντος κτηρίου και αποτελεί, όχι 
μια πραγματικά δραστική επέμβαση, οπότε θα έπρεπε να καθαιρεθεί και να αντικατασταθεί ολόκληρη η 
ανωδομή του τοίχου, αλλά μια γρήγορη και οικονομική επισκευή με αναχρησιμοποίηση υλικών από την 
περιοχή του ίδιου του ιερού. Μια τέτοια επέμβαση τοπικού χαρακτήρα και χαμηλού κόστους θα μπορού-
σε να πραγματοποιηθεί από ένα μικρό συνεργείο, το οποίο όμως, φαίνεται να δούλεψε βάσει σχεδίου, 
κατασκευάζοντας μια ενιαία σκαλωσιά, ώστε να προσεγγίζει συγχρόνως και τους δύο σταθμούς8. 

Πέρα από την πρακτικότητα στην κατασκευή μιας ενιαίας σκαλωσιάς για την ευχερή προσέγγιση 
των σταθμών εκατέρωθεν της θύρας, η ενιαία κατασκευή διευκόλυνε την παρατηρούμενη συμφωνία 
των οριζόντιων αρμών των στρώσεων των δύο αντικριστών σταθμών, παρά το ανόμοιο ύψος των 
στρώσεων καθ’ ύψος. Η εμπρόθετη και όχι αυτονόητη υλοποίηση μιας τέτοιας απόλυτης ισότητας των 
υψών των εκατέρωθεν της θύρας στρώσεων του νέου περιθύρου υποδεικνύει ένα συνεργείο έμπει-
ρων κτιστών, με φιλοδοξία προσομοίωσης της ποιότητας της νέας κατασκευής με αυτήν της αρχικής. 
Το συνεργείο αυτό επεξεργάστηκε υλικό αποδομημένων αναθημάτων του ιερού, από τα οποία όμως 
επέλεξε προσεκτικά τα μεγέθη των λίθων, ώστε να προβεί στη λιγότερη μαρμαρική κατεργασία, με 
την μεγαλύτερη οικονομία υλικού.

Η χρήση σπολίων, δηλαδή, η αναχρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών μελών από μη λειτουργούντα κτή-
ρια, τόσο κοινή ως οικοδομική τακτική κατά την ύστερη αρχαιότητα, τοποθετεί το χρονολογικό στίγμα 
της επέμβασης αυτής προς το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου. Είναι πιθανόν, η πρώτη αυτή επισκευή 
της θύρας να έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του ιερού, ώστε να καλύψει τις άμεσες λατρευτικές 
ανάγκες, ίσως για τα πρώτα χρόνια μετά την καταστροφή του κτηρίου9. 

Η σημασία του κτηρίου αποδεικνύεται αναμφισβήτητη, ανάλογη της προσοχής που δόθηκε στην 
επισκευή του, παρόλη την φανερή στενότητα των οικονομικών πόρων, η οποία ανάγκασε προφανώς 
το ιερατείο στην άμεση αποδόμηση και αναχρησιμοποίηση των βάθρων των αναθημάτων της θεάς.

Ένα δεύτερο στοιχείο, χαρακτηριστικό της χρονικής απόστασης από την υψηλή τεχνική της κλα-
σικής αρχαιότητας, αλλά ακόμα και της εποχής του Αυγούστου ή του Αδριανού, είναι το ότι η επι-
σκευή ακολουθεί την κατασκευαστική αισθητική της εποχής της και δεν συντονίζεται με αυτήν του 
αρχικού κτηρίου, όπως π.χ. συνέβη στις επεμβάσεις του Αυγούστου στο Ερέχθειο τον 1ο αι. π.Χ. Είτε 

5. Κορρές 1994, 10, πίν. 9.
6. IG II2 1425 (1902 αφαίρεση από το μνημείο, 1904 δημοσίευση E.van Hille), IG II2 1428 / IG II2 1424a (Κυπαρίσσης 1930).
7. Ένας από τους λόγους της αποσυναρμολόγησης του ρωμαϊκού περιθύρου το 1926 ήταν η αποκάλυψη όλων των εντοιχισμένων 

αυτών επιγραφών: IG I2 534 (Πιττάκης 1835), IG I2 529 (Ρουσόπουλος 1872, Raubitschek 1949), IG II2 4102 / IG II2 4185 / IG II2 3155 / IG 
II2 3432 / IG II2 4147 - IG II2 3816, (Κυπαρίσσης1930), IG II2 3123 (Κυπαρίσσης 1930, Raubitschek 1939, Stevens 1946, Λαμπρινού 2013, 
21, ό.π. 2015, 21, 2015Β, 149).

8. Λαμπρινού 2015Β, 150.
9. Η χρήση των γειτονικών αναθηματικών βάθρων από την περιοχή της ίδιας της Ακρόπολης φαίνεται να υπονοεί μια άμεση επέμ-

βαση, με εύκολη την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά των μελών από τα διαλυθέντα βάθρα, την επιτόπια αποκοπή και προσαρμογή 
των επιφανειών των νέων μελών, ενώ για την τοποθέτησή τους στους σταθμούς της θύρας θα χρειαζόταν μόνο η κατασκευή τοπικής 
σκαλωσιάς. Η μικρή αυτή επιχείρηση θα μπορούσε εύκολα να γίνει μετά την απομάκρυνση των κατεστραμμένων μελών (κιόνων ή και 
οροφής) από το εσωτερικό του δυτικού διαμερίσματος. Τα αναθήματα πάνω στην Ακρόπολη, τα αφιερωμένα στη θεά, ανήκαν στο 
ιερό της, άρα θα είχε τη δυνατότητα να τα διαχειριστεί το ίδιο. Το ότι σώθηκε η οροφή της δυτικής πρόστασης (Οπισθόναος) μας το 
επιβεβαιώνουν οι μεσαιωνικές αναφορές των περιηγητών. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι πιθανώς το δυτικό διαμέρισμα 
(Οπισθόδομος) και η πρόστασή του (Οπισθόναος) διασώθηκαν σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από το ανατολικό διαμέρισμα. Δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί η κατάσταση του μεσοτοίχου, εφόσον δεν έχουν σωθεί παρά σπαράγματα των ακραίων λίθων του. Εάν ο 
μεσότοιχος όμως ήταν σε καλή κατάσταση, ή με δυνατότητα άμεσης επισκευής, όπως και η στέγη στην περιοχή του Οπισθονάου, είναι 
πιθανόν το δυτικό διαμέρισμα να επισκευάστηκε σε αυτήν την πρώτη φάση επισκευών του κτηρίου (Λαμπρινού 2015Β, 178, 309).
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από αδυναμία, αλλά μάλλον από άποψη, και παρόλο που επιλέγεται το μάρμαρο ως το υλικό της 
επισκευής, δεν γίνεται προσπάθεια προσομοίωσης με το αρχικό σύστημα οικοδομικής του κτηρίου, 
και δεν ακολουθείται το ισόδομο σύστημα της αρχικής κατασκευής. Έτσι, οι σταθμοί της θύρας έχουν 
κατασκευαστεί σύμφωνα με την τεχνική του ψευδοϊσόδομου, δηλαδή δρομικοί (παρά μήκος λίθοι) και 
μπατικοί λίθοι (διάτονοι) οι οποίοι τοποθετούνται σε, ανόμοιου ύψους, στρώσεις. Στη συγκεκριμένη 
κατασκευή των σταθμών της δυτικής θύρας οι μπατικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές, σε σχέση 
με τις δρομικές, μορφή που κατατάσσεται στην 3η κατηγορία ψευδοϊσόδομου, κατά Ορλάνδο, όπου 
ανάμεσα σε δύο χαμηλές στρώσεις διατόνων λίθων παρεμβάλλονται δύο, ή τρεις, στρώσεις υψηλών 
δρομικών λίθων10. Η χρήση της εν ξηρώ μεθόδου κατασκευής, η ομοιομορφία και η αυστηρή χρήση 
μόνον λίθινων στοιχείων στην τοιχοποιία, όπως και η πλήρης απουσία άλλων υλικών, πλίνθων και 
κονιάματος, είναι ένδειξη πρωιμότητας της κατασκευής, σε σχέση με τις οικοδομικές μεθόδους της 
ύστερης αρχαιότητας μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ.11. 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μετά την καταστροφή του κτηρίου κατά τον 17ο αιώνα (1687), λόγω του βομβαρδισμού από τα 
στρατεύματα του στρατηγού Μοροζίνι12, η δυτική θύρα παρέμεινε χωρίς θυρώματα, (εικ. 5Α, εικ. 5Β) τα 
οποία προφανώς καταστράφηκαν κατά την ανατίναξη του κτηρίου, ενώ το ρωμαϊκό υπέρθυρο παρουσία-
σε ρηγματώσεις και στατικά προβλήματα. Άλλες επισκευαστικές κατασκευές, κονιάματα ή ευτελείς επικα-

10. Ορλάνδος 1955, 355-356. Λαμπρινού 2015Β, 151.
11. Η τεχνική κατασκευής προσομοιάζει με την τεχνική του υστερορωμαϊκού τείχους στα καλύτερα διατηρημένα σημεία του, όπως 

το τμήμα στο οικόπεδο του επονομαζόμενου Διογενείου Γυμνασίου, ή στην υστερορωμαϊκή πύλη Beulé. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
όπως και στις προηγούμενες, οι διατιθέμενοι λίθοι δίνουν την ιδιαίτερη παραλλαγή της τεχνικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο από 
τις τρεις αυτές περιπτώσεις, (υστερορωμαϊκό τείχος, πύλη Beulé) είναι χρονολογημένες στο τέλος του 3ου αιώνα μ.Χ. μετά την καταν-
στροφή των Ερούλων (Λαμπρινού 2015Β, 152).

12. Λεπτομέρειες για την εκστρατεία, πολιορκία και τον βομβαρδισμό της Ακρόπολης βλέπε: Paton 1940, Mommsen 1941, 
Χατζηασλάνη 1996.

Εικ. 5Α.  S. Pomardi 1805: Εσωτερικό του σηκού του Παρθενώνα 
(Dodwell 1819, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,  
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας).

Εικ. 5Β.  Λεπτομέρεια χαρακτικού με τη δυτική θύρα  
(Dodwell 1819, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,  
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας).
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λύψεις, του αρχαίου υπερθύρου, προφανώς κατεστράφησαν επίσης κατά το γεγονός αυτό. Η απαξίωση 
του κτηρίου κατά τους δύο επόμενους αιώνες και η διαφορετική συλλογική πρόσληψή του όταν αυτό 
επανέρχεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν την προσέγγιση των επόμενων επεμβάσεων. 
Η απώλεια της βασικής λειτουργίας του και η αποδοχή της ερείπωσής του, στα πλαίσια της ανακήρυξης 
του ως αρχαιολογικού τεκμηρίου μνήμης και εθνικής ταυτότητας είναι χαρακτηριστική των επισκευών 
που αυτό λαμβάνει από την περίοδο της αποστρατικοποίησης της ίδιας της Ακρόπολης το 1834. 

Εικ. 6. Ανατολική όψη δυτικού τοίχου σηκού (Boissonas 
1908, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλα-
σικών Σπουδών Αθήνας).

Οι επισκευαστικές επεμβάσεις της περιόδου 
διαπνέονται κυρίως από αισθητικά κριτήρια, 
με επιδράσεις από τις επεμβάσεις των αρχαίων 
μνημείων της Ιταλίας του α΄ μισού του 19ου 
αιώνα. Με αυτές τις επιρροές συνδέεται η χρή-
ση οπτοπλίνθων στη συμπλήρωση των ελλει-
πόντων όγκων, όπως και η αφαιρετική αναπα-
ραγωγή των λεπτομερειών του διακόσμου. 
Παρόλα αυτά, η χρήση των οπτοπλίνθων, πα-
ραπέμποντας σε μεσαιωνική αισθητική, γρήγο-
ρα θεωρήθηκε μη αποδεκτή για τα μνημεία 
της Ακρόπολης. Η περίοδος της ακμής του ελ-
ληνικού κλασικισμού του β΄ μισού του 19ου 
αι.13 με απορριπτικές τάσεις της μεσαιωνικής 
ταυτότητας του έθνους, λόγω της σύνδεσής της 
με τους χρόνους της δουλείας14, είναι βασικός 
παράγων επιρροής στην πουριστική προσέγγι-
ση των επεμβάσεων στα αρχαία μνημεία.

Η κατασκευή του Παλαιού Μουσείου πάνω 
στην Ακρόπολη από τον κλασικιστή αρχιτέκτο-
να Παναγή Κάλκο (1818-1875)15 από το 1864 
έως το 1875 δίνει την ευκαιρία μιας μικρής 
επέμβασης στη δυτική θύρα του Παρθενώνα. 
Η πολυσυζητημένη ετοιμορροπία του αρχαίου 
ανωφλίου (ήδη από το 1838)16 οδηγεί το 1872 
σε μια εσπευσμένη στήριξή του με χαμηλωμέ-
νο τόξο από οπτοπλίνθους, με την ευκαιρία της 

ύπαρξης συνεργείου τεχνιτών για την κατασκευή του Μουσείου (εικ. 6). Είναι ενδιαφέρον ότι το ξύλινο 
ικρίωμα χρειάστηκε περίπου ένα μήνα για να κατασκευαστεί από δύο ξυλουργούς και έναν εργάτη, 
κατά τον Μάιο του 1872, ενώ το ίδιο το πλίνθινο τόξο κατασκευάστηκε σε πέντε ημέρες, από δύο 
κτίστες και δύο εργάτες, κατά το πρώτο μισό του Ιουνίου 187217. Προφανώς κατά το μήνα της κατα-

13. Μπίρης – Καρδαμίτση 2001, 136.
14. Μπίρης – Καρδαμίτση 2001, 18.
15. Ο Παναγής Κάλκος σπούδασε αρχιτεκτονική στη Γαλλία και στο Μόναχο (1837-1842), χάρη σε υποτροφία του Όθωνα το 1837. 

Για τις σπουδές του στο Μόναχο (1837-1842) έχουν σωθεί τα σχετικά έγγραφα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ, Οθωνική Περίοδος, 
Υπουργείο Εσωτερικών, φ. 212, 250: Κόκκου 1977, 235 / Κατά τον Μάνο Μπίρη με υποτροφία του Καποδίστρια: Μπίρης 1972, 4). Εργάστηκε 
ως αρχιτέκτονας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Διετέλεσε μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας από το 1851 (Μπόντιεκ 2010, 55). Στα πρώτα 
χρόνια της σταδιοδρομίας του υπήρξε βοηθός των αρχιτεκτόνων Κλεάνθη και Schaubert στην τοπογράφηση της Αθήνας (Κόκκου 1977, 235). 
Υπήρξε επίσης βοηθός των βαυαρών αρχιτεκτόνων Εduard Riedel και Hoch που έκτισαν τα Ανάκτορα σε σχέδια του Friedrich Wilhelm von 
Gärtner (Μπίρης 1995, 146-50, 206-08). Ως αρχιτέκτονας εκπροσωπεί τον αυστηρό νεοκλασικό ρυθμό. Τα κτήρια του έχουν επιρροές από 
τα ανάκτορα και διακρίνονται για την απλότητα και τις κλασικές αναλογίες τους (Βαρβάκειο Λύκειο, Δημαρχείο Αθήνας, Κόκκου 1977, 235).

16. Για τις συζητήσεις καθαίρεσης της μεσαιωνικής – βυζαντινής πύλης του Παρθενώνα ήδη από το 1838 βλέπε: Καλογεροπούλου-
Προυνή 1983, ρκς’, Μαλλούχου 1998, 30, Πετράκος 2009, 464, Λαμπρινού 2013, 42-43, ό.π. 2015 25-26.

17. Όπως φαίνεται από τα ημερομίσθια, σε αναφορές του Παναγιώτη Ευστρατιάδη, Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων προς το Υπουρ-
γείο των Εκκλησιαστικών (Ευστρατιάδης 1872α και β, ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. Ι, 5-8, Μαλλούχου 1994, 13, ό.π. 1998, 63). Οι 
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σκευής του ικριώματος θα πρέπει να κατασκευάστηκε και ο ξυλότυπος πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν 
οι οπτόπλινθοι του ενισχυτικού τόξου18.

Η επέμβαση του Κάλκου αποτελεί την πρώτη σύγχρονη επέμβαση στο δυτικό τοίχο19. Στον ίδιο τον 
σηκό του Παρθενώνα φυσικά, έχουν προηγηθεί οι επεμβάσεις του Κυριακού Πιττάκη των μέσων του 
19ου αιώνα, με την αναστήλωση των μακρών τοίχων και της βόρειας κιονοστοιχίας, με τη χρήση οπτο-
πλίνθων. Ο Κάλκος σίγουρα εμπνεύστηκε από τις παρακείμενες «πιττάκειες» αναστηλώσεις, συμβαδίζο-
ντας όμως συγχρόνως, με το ρεύμα της εποχής του, σύμφωνα με το οποίο υπερίσχυε η πρόθεση διαφο-
ροποίησης του υλικού των νέων προσθηκών από τα αρχαία μέρη (εικ. 7Α, εικ. 7Β). Η χρήση οπτοπλίνθων 
στην επέμβαση του Κάλκου δεν ήταν πρωτοποριακή με αυτήν την έννοια, αλλά συγχρόνως δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί και τυχαία η επιλογή τους. Δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως απλοϊκό δάνειο 
κοινών οικοδομικών τεχνικών της εποχής, ενώ σίγουρα θα μπορούσε να αποδοθεί σε επιρροή της μεθό-
δου Πιττάκη στο ίδιο μνημείο, 35 χρόνια πριν. Η συνεργασία εξάλλου των δύο ανδρών υπήρξε μακρά20. 

αναφορές σώζονται μόνον σε δακτυλογραφημένα αντίγραφα στο Αρχείο Μπαλάνου (η πρώτη γραφομηχανή εισάγεται στο Δημόσιο 
το 1914) και, όπως φαίνεται, έχουν δακτυλογραφηθεί κατ’ εντολή του ίδιου του Μπαλάνου (τα πρωτότυπα δεν έχουν βρεθεί) κατά 
την οργάνωση αναφοράς για την έγκριση της επισκευής της δυτικής θύρας το 1926 (αρ. πρωτ. 1275/9.6.1872 και 1276/15.6.1872: 
Ευστρατιάδης 1872α και β, ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου Φακ. Ι, 5-8: «Σχετικά με τον Οπισθόδομον του Παρθενώνος (Βυζαντινή Πύλη)», 
Λαμπρινού 2013/2015, 28). Στην δακτυλογραφημένη αναφορά της 9ης Ιουνίου 1872 με τίτλο «Κατάστασις Διαφόρων Εργασιών και 
Εξόδων Γενομένων εν Ακροπόλει από 1-31-5-1872» σώζονται και τα ονόματα των τεχνιτών: α) δύο ξυλουργοί: Λεωνίδας Ιωάννου και 
Νικόλαος Πρωτοπαππάς με ημερομίσθιο 5 δρχ. έκαστος, και β) ένας εργάτης Αλέξανδρος Ζήσης με ημερομίσθιο 3 δρχ., γ) δύο κτίστες: 
Αναστάσιος Ζήσης και Ιωάννης Νικολάου με ημερομίσθιο 5 και 3 δρχ. αντίστοιχα, και δ) δύο εργάτες: Λεωνίδας Γεωργίου και Πανα-
γιώτης Αθανασίου με ημερομίσθιο 2,5 δρχ. έκαστος (Ευστρατιάδης 1872α και β, ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. Ι, 5-8, Μαλλούχου 1994, 
13, ό.π. 1998, 63, σημ. 202, Λαμπρινού 2013, 45). 

18. Τον ίδιο χρόνο γίνεται η δημοσίευση της επιγραφής IG I2 529, η οποία βρισκόταν στον 14ο δόμο της βόρειας παραστάδας 
της θύρας, από τον Α. Ρουσόπουλο, ο οποίος πήρε το γύψινο αντίγραφό της υποβοηθούμενος από τους εργάτες της κατασκευής του 
τόξου (Ρουσόπουλος 1872, 409, Κορρές 1994, 63). Το 1874 γίνεται δημοσίευση των ταμιακών επιγραφών ΙΙ2 1425 και ΙΙ2 1428 από τον 
Ευστρατιάδη (Ευστρατιάδης 1874, 462-469). Οι επιγραφές δεν αποκολλώνται, αλλά οι εμφανείς πλευρές τους αντιγράφονται με γύψινα 
εκμαγεία. Ο Ευστρατιάδης περιγράφει πως, κατά τις εργασίες κατασκευής του τόξου, με την βοήθεια των εργατών, αναγνωρίστηκαν 
επτά συνολικά επιγραφές στις παραστάδες της θύρας (δύο εκ των οποίων δημοσιεύει), οι οποίες όλες αντιγράφηκαν σε γύψο (ό.π. 463). 
Οι επιγραφές αυτές είναι οι εξής: 8ος δόμος= ΙΙ2 1425: ταμιακή, δημοσίευση Ευστρατιάδη 1974/ 4ος νότιος δόμος= Ι2 534: ταμιακή, 
δημοσίευση Πιττάκη 1835 (η πρώτη επιγραφή της δυτικής θύρας που δημοσιεύεται: Πιττάκης 1835, 389-90)/ 14ος δόμος= ΙΙ2 3155/ 
14ος δόμος= ΙΙ2 3816 / 10ος δόμος= ΙΙ2 1424α ταμιακή / 14ος δόμος= Ι2 529: δημοσίευση Ρουσόπουλου 1872 / 16ος δόμος= ΙΙ2 1428: 
ταμιακή, δημοσίευση Ευστρατιάδη 1874 (Ευστρατιάδης 1874, 461).

19. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες επισκευές στη δυτική θύρα και όχι στις προθέσεις επισκευής χωρίς υλο-
ποίηση, όπως η απόφαση, μετά από αυτοψία στον Παρθενώνα, τον Φεβρουάριο 1838 από την Αρχαιολογική Επιτροπή, για την επισκευή 
της «χριστιανικής θύρας» και την ανάθεση εκπόνησης σχεδίων επισκευής στον γερμανό αρχιτέκτονα Gustav Eduard Schaubert έτσι 
ώστε “να στερεωθεί το υποκείμενον αρχαίον (υπέρθυρο) δια σιδηρών δεσμών, κατά σχέδιον το οποίον ήθελε δώσει ο Κ. Σάουβερτ…” 
(Καλογεροπούλου – Προυνή 1983, ρκς’ Μαλλούχου 1998, 30, Πετράκος 2009, 465, Λαμπρινού 2013, 43, ό.π. 2015, 26). Το σχέδιο αυτό 
του Schaubert, εάν ποτέ υπήρξε, δεν έχει διασωθεί, αλλά όπως διαπιστώνεται από αρχειακό φωτογραφικό και ζωγραφικό υλικό, καμία 
επισκευή δεν πραγματοποιήθηκε τότε. Προς το τέλος πιθανώς, του 1841, πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση τριών από τις τέσσερεις 
πλινθίδες του ρωμαϊκού υπερθύρου, σε συνδυασμό ίσως με τις εργασίες επισκευής των μακρών τοίχων του σηκού από τον Κυριακό 
Πιττάκη (Λαμπρινού 2013, 43, ό.π. 2015, 26). 

Μια ακόμα τέτοια πρόθεση επισκευής χωρίς υλοποίηση ήταν η πρόταση του βρετανού αρχιτέκτονα Francis Cranmer Penrose, το 1896, 
σε μια εκτενή έκθεση την οποία κατέθεσε στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. Ι) και 
η οποία δημοσιεύτηκε στα ΠΑΕ του ίδιου έτους (ΠΑΕ 1896, 194-200) και στην οποία προτείνει την αποκοπή και αφαίρεση του μεσαίου 
πολύ ρηγματωμένου τμήματος της δυτικότερης πλινθίδας της θύρας του Οπισθοδόμου και την αντικατάστασή του με τρία νέα μαρμάρινα 
τεμάχια, παραθέτοντας συγχρόνως και σχετικά σχέδια (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. Ι, Λαμπρινού 2013, 50-52, ό.π. 2015, 31).

Επίσης, από την ίδια περίοδο, η πρόταση του γάλλου αρχιτέκτονα Lucien Magne, καθηγητή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του 
Παρισιού, ο οποίος κατά τον Μάρτιο του 1895 σε διαλέξεις του στην Αθήνα στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και στην Αρχαιολογική 
Εταιρεία αναφέρεται στον τρόπο που θα πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις στον Παρθενώνα (Magne 1895, Μαλλούχου 1998, 85) και 
προτείνει εκτός των άλλων την αντικατάσταση του πλίθινου τόξου της θύρας του Οπισθοδόμου με μία μοναδική δοκό μαρμάρου 
(Magne 1905, 23). Επίσης, σε αναφορά του στις 15 Οκτώβριου του 1896 προς τον Μπαλάνο, αναπτύσσει την ίδια ιδέα, την αντικατάτ-
σταση του τόξου με ένα μοναδικό τεμάχιο μαρμάρου, δηλαδή την επιστροφή στην αρχική μορφή του κτηρίου: « .. ce travail ne peut se 
faire, qu’à la condition de replacer le linteau antique par un bloc de marble de meme volume.» (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Πρακτικά 16ης 
συνεδρίασης, 37, Έκθεση Μπαλάνου 1896, 1).

Και τέλος, στις προτάσεις επισκευής χωρίς υλοποίηση θα πρέπει να αναφερθούν και οι τρεις εναλλακτικές προτάσεις επισκευής 
του υπερθύρου του Μ. Κορρέ του 1994, κατά τις οποίες προτείνονται νάρθηκες από τιτάνιο, οι οποίοι θα εγκιβώτιζαν τα αρχαία θραύ-
σματα του υπερθύρου, ενώ στην κάτω πλευρά, θα καλύπτονταν από τη θέαση με πλάκες μαρμάρου (Κορρές 1994, Λαμπρινού 2013, 
70-72, 2015, 48-50).

20. Ως Γενικός Έφορος ο Πιττάκης το 1851, ζήτησε και πέτυχε την πρόσληψη του Κάλκου στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ως βοηθού 
του, σε αντικατάσταση του Λύσσανδρου Καυτατζόγλου. Το Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Ιουλίου, όρισε «να συμβοηθή τον Γενικόν 
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Η οπτοπλινθοδομή από μηχανοποίητα τούβλα, είναι μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε καταρχήν 
στις νεοκλασικές ιταλικές επεμβάσεις αρχαίων μνημείων των αρχών του 19ου αιώνα21, αλλά κυρίως 
μέσω της γαλλικής επιρροής22 στις μετέπειτα επεμβάσεις αρχαιολογικής στυλιστικής αποκατάστασης23, 
στις οποίες θα κατατάσσαμε και τις επεμβάσεις του Κυριακού Πιττάκη των μέσων του 19ου αι. στον 
Παρθενώνα. Η φοίτηση του Κάλκου στο Μόναχο και στη Γαλλία πριν από τα μέσα του αιώνα θα 
πρέπει να υπήρξαν καθοριστικές για την εξοικείωσή του με την προβληματική και τις πολυπληθείς 
επεμβάσεις γοτθικής αναβίωσης στα ιστορικά κτήρια των χωρών αυτών, ίσως ακόμα και με τις πρώτες 
στυλιστικές αποκαταστάσεις του Prosper Merimée και κυρίως του Eugène Emmanuel Violet le Duc.

Εικ. 7Α.  Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφία του Μπαλάνου από το 
1926, δυτική όψη δυτικού υπερθύρου (Μπαλάνος 1940, πιν. 5).

Εικ. 7Β.  Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφία του Μπαλάνου από το 
1926, ανατολική όψη δυτικού υπερθύρου (Μπαλάνος 1940, 
πιν. 139).

Η μέθοδος των οπτοπλίνθων 
επιλέχθηκε πιθανώς, όπως και 
στα ευρωπαϊκά παραδείγματα24 
και για οικονομικούς λόγους, 
αλλά σίγουρα σημαντικό ρόλο 
στην επιλογή θα έπαιξε η κατα-
σκευαστική ευκολία στη δια-
μόρφωση και πλήρωση των ελ-
λειπόντων όγκων. Τα εναπομεί-
ναντα τμήματα των πλινθίδων 
του αρχαίου υπερθύρου είχαν 
προσλάβει τοξοειδή μορφή, 
λόγω της απώλειας των μεσαί-
ων και κατώτερων περιοχών 
τους και με την διαμόρφωση 
χαμηλωμένου (segmental, fla-
ch bogen) τόξου, ο αρχιτέκτων 
κατάφερε να τα εντοιχίσει πλή-
ρως δίνοντας μια κανονικότητα 
στην τελική μορφή της κατα-
σκευής του. Επιπροσθέτως, η 
λύση του χαμηλωμένου ανα-
κουφιστικού τόξου θα μπορού-
σε να έχει επιλεγεί ως λύση 
ανάγκης, στατικά προτιμότερη 
για την στερέωση των λίθων 
του αρχαίου ανωφλίου, κυρίως 
λόγω της αποτελεσματικότερης 
αποφόρτισης, μέσω του τόξου, 
των ωθήσεων των υπερκείμε-
νων λίθων του προς τους σταθ-
μούς της θύρας. 

Έφορον των αρχαιοτήτων αρχιτεκτονικώς ο παρά τω Υμετέρω Υπουργείω των Εσωτερικών εργαζόμενος κ. Παναγής Κάλκος, οσάκις ο 
μνησθείς έφορος των αρχαιοτήτων ήθελε ζητήσει την συνδρομήν αυτού δι’ ιχνιγραφήματα και προϋπολογισμούς εργασιών» (Κόκκου 
1977, 81 σημ. 1, 235). Μέσα από αυτήν την συνεργασία ο Κάλκος εργάστηκε στην αποτύπωση των μνημείων της Ακρόπολης των Αθηνών 
και τα σχέδια του για το Ερέχθειο δημοσιεύτηκαν το 1853 στα Πρακτικά της επί του Ερεχθείου Επιτροπής (Κόκκου 1977, 80-81, σημ. 1).

21. Kατά την περίοδο της ναπολεόντειας κυριαρχίας στη Ρώμη, (Μαλλούχου 2015, 80).
22. Jokilehto 1999, 88. Μαλλούχου 2015, 89.
23. Όπως στον ναό της Δήμητρας στην Ποσειδωνία από τον Antonio Bonucci το 1828 (Cipriani 2007, 18).
24. Valadier 1833, σε Jokilehto 1999: 85.
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Ο Κάλκος στερέωσε τα απομειωμένα τμήματα των πλινθίδων χωρίς να επέμβει καθόλου στο αρ-
χαίο υλικό, το οποίο το άφησε στη θέση και τη μορφή που το βρήκε25. Από αυτήν την άποψη η επι-
σκευή του υπήρξε πολύ συνεπής με τις σύγχρονες του αρχές διατήρησης των μνημείων, όπως είχαν 
οριοθετηθεί από τους Ευρωπαίους θεωρητικούς και κυρίως τον Antoine Chrysostome Quatremère 
de Quincy: 1) τα αυθεντικά στοιχεία διατηρήθηκαν, και 2) τα ελλείποντα μέρη σκιαγραφήθηκαν με 
έναν τρόπο που έδωσε το συνολικό περίγραμμα, ενώ 3) πολύ καθαρά διαφοροποιήθηκε το νέο από 
το αρχαίο αυθεντικό υλικό26. 

Η μορφολογική επιλογή όμως για την κατασκευή του χαμηλωμένου τόξου στο δυτικό υπέρθυρο 
δημιούργησε μια καινούρια αισθητική στη θύρα, παραπέμποντας σε περιθύρωμα χριστιανικής εκκλη-
σίας, παρά στην αρχική μορφή του υπερθύρου του αρχαίου κλασικού ναού. Είναι πιθανόν, η γενική 
πεποίθηση ότι οι ύστεροι σταθμοί και το υπέρθυρο ανήκαν κατασκευαστικά στη βυζαντινή περίοδο 
της χριστιανικής εκκλησίας να έπαιξε και αυτή ρόλο στην επιλογή του βυζαντινότροπου χαμηλωμένου 
τόξου, σε μια προφανή προσπάθεια στυλιστικής αποκατάστασης της χριστιανικής θύρας εισόδου27. 

Η αισθητική πλευρά της λύσης του Κάλκου δεν ικανοποίησε τους συγχρόνους του και η «βυζα-
ντινότροπη» μορφή της επέμβασης του σύντομα βρήκε πολλούς πολέμιους, εκφράζοντας κυρίως τον 
απόηχο των ευρωπαϊκών νεοκλασικών ιδεών. Οι κλασικιστικές πουριστικές τάσεις της εποχής28 υπε-
ρισχύουν και η επαναφορά της θύρας στην αρχαία της μορφή πολύ σύντομα κερδίζει έδαφος.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Η τρίτη επέμβαση στη δυτική θύρα έμελλε να υλοποιηθεί μόνον το 1926, σχεδόν 30 χρόνια μετά 
την αρχική απόφαση για την «…επισκευή του υπερτοναίου της μεγάλης θύρας του Παρθενώνος… δι’ 
ενός τεμαχίου μαρμάρου διείκοντος και το νυν, καθ’ όλον το εύρος ταύτης…» (1.2.1897)29, ενώ είχαν 
εμπλακεί σε αυτήν γνωστοί ευρωπαίοι ειδικοί αρχιτέκτονες επί της αρχαίας αρχιτεκτονικής και της 
σύγχρονης μηχανικής της εποχής. Οι ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες (Joseph Durm, Lucien 
Magne, Francis Cranmer Penrose, αλλά και ο τελικός αναστηλωτής Νικόλαος Μπαλάνος) συμφωνούν 
σε μια δραστική και καθαρά στυλιστική αποκατάσταση, δηλαδή στην ανακατασκευή της αρχικής κλα-
σικής μορφής της δυτικής θύρας προτείνοντας την αντικατάσταση των αρχαίων πλινθίδων, πέρα από 
την αποκαθήλωση των «μεσαιωνικών» της σταθμών30. 

Στην τρίτη αυτή επέμβαση, ο στόχος κατά βάση δεν είναι τόσο η επισκευή της θύρας, ή ακόμα 
και η απόκτηση των λίγων επιγραφών της, όσο είναι ο επαναπροσδιορισμός της μορφολογικής της 
ορθότητας, η διόρθωση της αισθητικής παρερμηνείας στην προσέγγιση της επισκευής του Κάλκου, 

25. Η κάλυψη του αρχαίου υπερθύρου με το χαμηλωμένο τόξο θυμίζει την προσπάθεια του Raffaelle Stern να διατηρήσει το αρχαίο 
υλικό του ανατολικού τμήματος του Κολοσσαίου στην κατάσταση που βρέθηκε (Jokilehto 1999, 78).

26. De Quincy 1832, Jokilehto 1999, 87.
27. Η αναπαραγωγή παρόμοιας μορφής χαμηλωμένου τόξου στην κεντρική θύρα του Παλαιού Μουσείου έχει ενδιαφέρον. Η πλίν-

θινη τοξοειδής κατασκευή αποτελεί προφανώς κοινή κατασκευαστική τακτική του 19ου αιώνα στη γεφύρωση των ανοιγμάτων. Στην 
προκειμένη όμως περίπτωση, δε ακολουθεί καμπύλη, αλλά ακουμπά συνολικά στην οριζόντια δοκό του μαρμάρινου περιθύρου της 
θύρας και πιθανότατα καλύπτει εσωτερική μεταλλική δοκό, η οποία και στηρίζει την ανωδομή εσωτερικά. Άρα ο ρόλος της τοξοειδούς 
αυτής κατασκευής είναι καθαρά διακοσμητικός στην όψη του κτηρίου. Ο τριγωνικός λίθος-κλειδί στη μέση του τόξου, προκαλεί την 
λοξή τοποθέτηση των πλίνθων εκατέρωθέν του, δημιουργώντας την οφθαλμαπάτη μιας τοξωτής κατασκευής πάνω από το μαρμάρινο 
περίθυρο.

28. Μαλλούχου 1998, 55, σημ. 160.
29. Στην αρχική αυτή απόφαση της «Επί της Συντηρήσεως του Παρθενώνος Επιτροπής» της 1 Φεβρουαρίου 1897, μετά από την 

εισηγητική έκθεση του Μπαλάνου, στην οποία εξέθεσε τις απόψεις των τριών ξένων εμπειρογνωμόνων και του ιδίου, αποφασίζεται: 
«η επισκευή του υπερτοναίου της μεγάλης θύρας του Παρθενώνος… δι’ ενός τεμαχίου μαρμάρου διείκοντος και το νυν, καθ’ όλον 
το εύρος ταύτης, και ουχί ως προτείνει ο κ. Penrose διά τριών τεμαχίων μαρμάρου, καθότι η τιαύτη επισκευή παρουσιάζει τεχνικούς 
κινδύνους και παραβλάπτει τον τύπον του μνημείου» (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Πρακτικά ΑΕ, αριθμ. 16, 40, Νο19, Μαλλούχου 1998, 
93, Λαμπρινού 2013, 52-53, 2015, 32). 

30. Μπαλάνος 1940, 93-98. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου: Αναφορά για την Επισκευή του Παρθενώνα. Δούρμ 1895. Penrose 1896. 
Μαλλούχου 1998, 93. Λαμπρινού 2013, 49-53. Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2015, 31-32.
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η επιτακτική ανάγκη για στυλιστική καθαρότητα του μνημείου-συμβόλου. Οι προσπάθειες για την 
υλοποίηση της απόφασης του 1897 συνεχίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση επί μία περίπου δεκα-
ετία έως το 1903. Το εγχείρημα σκοντάφτει στην αδυναμία της τεχνικής υποστήριξης31, αλλά και σε 
αντιδράσεις κατά της αποδόμησης της «βυζαντινής θύρας» από τον τύπο της εποχής32. Το όραμα της 
επισκευής της θύρας παραμένει ανεκπλήρωτο για μια ακόμα εικοσαετία. 

Η τρίτη αυτή επέμβαση στη θύρα αντικατοπτρίζει τη συνεχή και μακρά ιδεολογική διαμάχη πάνω 
στο στόχο, τη μέθοδο και την αισθητική των επεμβάσεων στα αρχαία μνημεία. Στην περίπτωση του 
Παρθενώνα, λόγω της εμβληματικότητας του ίδιου του κτηρίου, η στυλιστική του καθαρότητα, συλ-
λογικά αποδεκτή, παίρνει βαθιά ιδεολογικό χαρακτήρα, υποτιμώντας την αξία του ως ιστορικού τεκ-
μηρίου. Με την ονομαζόμενη αρχαιολογική αποκατάσταση ο Camillo Boito, ήδη από το 1883, έθετε 
το ζήτημα του σεβασμού της ιστορικότητας των φάσεων των μνημείων, και τη διατήρηση πάση θυσία 
της γραφικότητας τους33. Παρόλα αυτά, στον Παρθενώνα, επιλέχτηκε μια αρχιτεκτονική αποκατά-
σταση, όπως σε ένα μοντέρνο κτίσμα, ή καλύτερα ένα διαχρονικό αρχιτεκτόνημα, όπου η επισκευή 
στοχεύει στην ανάδειξη του αρχιτεκτονικού του σχεδίου και όχι στη διατήρηση των τεκμηρίων της 
ιστορικής του ταυτότητας. Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η επέμβαση καταλήγει να 
πραγματοποιηθεί στην τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, στηριζόμενη σε μια πλέον παρωχημένη για 
τον ευρωπαϊκό χώρο στάση, αυτήν της στυλιστικής αποκατάστασης34. 

Στην Ελλάδα των μέσων της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, η ιστορική συγκυρία ευνόησε μια τέ-
τοια επέμβαση: έχει μόλις προηγηθεί η καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού, η καταρράκωση των 
οραμάτων του βυζαντινού παρελθόντος και της Μεγάλης Ιδέας. Η χώρα αναδιπλώνεται στο κλασικό της 
παρελθόν, με το οποίο μπορεί να συνδεθεί ανεμπόδιστα σε μια αναντίρρητα, σχεδόν απρόσκοπτη, συ-
νέχεια. Η απόλυτη έκφανση αυτών των ιδεωδών προβάλλονται στον ίδιο τον Παρθενώνα, για τον οποίο 
φαντάζει πειστική, όσο και επιτακτική η ανάγκη επίτευξης μιας ολικής στυλιστικής ενότητας (stylistic 
unity). Γίνεται έτσι κατανοητή η ανακίνηση του θέματος της απομάκρυνσης των τελευταίων ονομαζό-
μενων «μεσαιωνικών» προσθηκών του, των ενθυμημάτων της δουλείας της χώρας στους Οθωμανούς. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η επέμβαση στη Βόρεια Κιονοστοιχία, με την δραστικότατη αλλαγή στη μορφή του 
κτηρίου αποφασίζεται τελικά, μετά από προσπάθειες 20 ετών, παρόλη την πολεμική εναντίον της, στις 
αρχές του 192235, κατά την νικηφόρο περίοδο της ελληνοτουρκικής σύρραξης και αργότερα χρηματο-
δοτείται, εκτός από Αμερικάνους φιλάρχαιους36, και από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο37. Τον Μάρτιο 
του 1926 αποφασίζεται εκ νέου η επιστροφή της δυτικής θύρας στην αρχική της μορφή και η επέμβαση 
ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες με χρηματοδότηση του Sir Charles Walston38. 

31. Μπαλάνος 1940, 122.
32. Μαλλούχου 1998, 101-2, σημ. 338.
33. Boito σε Jokilehto 1999, 202.
34. Οι εξελίξεις πάνω στη θεωρία της αναστήλωσης και η διαμάχη ανάμεσα στους οπαδούς της στυλιστικής ενότητας και αυτούς 

της ιστορικής αξίας συσκοτίζουν το πεδίο της επιλογής (Jokilehto 1999, 217). Η επιστημονική ή αρχαιολογική αποκατάσταση έχει ήδη 
διατυπωθεί στους ευρωπαϊκούς κύκλους με την σύγκρουση των δύο εννοιών της ζωής και της ιστορίας, όπως το έθεσε ο Gustavo 
Giovannoni το 1913 (Giovannoni σε Zucconi 1997, 100. Jokilehto 1999, 220). 

35. Στη συνεδρίαση της 5/2/1922, του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ο Φιλαδελφεύς τάσσεται ανεπιφυλάκτως υπέρ της αναστηλώ-
σεως: «ήτις έσται το μέγιστον και σπουδαιότατον έργον, όπερ η Ελλάς θα παρουσιάση προ σύμπαντος του πεπολιτισμένου κόσμου επί 
τη εκατονταετηρίδι της απελευθερώσεως της» (Μαλλούχου 1998, 184). Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους μεγάλη πολεμική είχε ξεσπάσει 
πρωτοστατούντος του Αναστασίου Ορλάνδου κατά της αναστηλώσεως της βόρειας κιονοστοιχίας, οπότε ακόμα και ο ημερήσιος  τύπος 
συμμετείχε διεξάγοντας έρευνα σε Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους (Μαλλούχου 1998, 183).

36. Ο ίδιος ο Μπαλάνος το αναφέρει, τον Ιανουάριο του 1927, σε απάντηση του σε άρθρο του E. Gardner, το οποίο είχε δημοσιευα-
τεί στο περιοδικό Ο Αρχιτέκτων στο Λονδίνο: «…καταγίνομαι εις την αναστήλωσιν των τεσσάρων επιλοίπων κιόνων χάρις εις έκτακτον 
συνεισφοράν φιλαρχαίων Αμερικανών» (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Προς την Διεύθυνση της Εφημερίδος «Ο Αρχιτέκτων», εις Λονδίνο, 
σελ. 2), αλλά και στο βιβλίο του μιλά γενικά για αμερικανική βοήθεια (Μπαλάνος 1940, 122).

37. Μαλλούχου 1998, 186, σημ. 538.
38. Ο William Bell Dinsmoor αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επέμβαση στη δυτική θύρα χρηματοδοτήθηκε από τον Sir Charles Walston 

(ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 5. Μαλλούχου 1998, 257, σημ. 584).
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Ο Μπαλάνος έτσι προχώρησε άμεσα στην πιο σαρωτική επισκευή της θύρας από την ημέρα της 
κατασκευή της. Υπήρξε δε, ιδιαίτερα ταχύς στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επέμβασης39, παρόλο 
που συγχρόνως ήταν εν εξελίξει η αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας. Αποξήλωσε τις παραστάδες 
της ρωμαϊκής επισκευής, την εναπομείνασα δοκό του ρωμαϊκού υπερθύρου (εικ. 8), και προχώρησε 
στην αποξήλωση του αρχαίου ανωφλίου (τα θραύσματα των τριών από τις τέσσερεις πλινθίδες του) 
και πάνω από αυτό, 15 λίθων της ανωδομής του τοίχου (εικ. 9, 10). Η κατεδάφιση των ρωμαϊκών 
παραστάδων της θύρας, κατά την οποία αποξηλώθηκαν περισσότεροι από 85 λίθοι, έδωσε στο σύ-
νολο εννέα επιγραφές40. Έτσι, εξαιτίας του ιστορικού εκλεκτικισμού της εποχής, το κτήριο απώλεσε 
τεκμήρια της αρχαιολογικής του εξέλιξης, μιας ιστορίας 1500 χρόνων. Δεν υπήρξε καμία καταγραφή 
της επιχείρησης αποξήλωσης, τα μέλη που αποξηλώθηκαν δεν τεκμηριώθηκαν, τουναντίον διασκορ-
πίστηκαν στο χώρο41, ενώ κάποια από αυτά αναχρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση του ναού της 
Αθηνάς Νίκης, αλλά και της βόρειας κιονοστοιχίας. 70 χρόνια μετά ο Μανόλης Κορρές προέβει στην 
αναγνώριση και τεκμηρίωσή τους42.

Εικ. 8.  Υπέρθυρο πριν την επέμβαση αποξήλω-
σης του ρωμαϊκού περιθύρου και του 
τόξου Κάλκου (Ν. Μπαλάνος (1926): 
ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. 1).

Εικ. 9.  Εργασίες αποξήλωσης επέμβασης Κάλ-
κου κατά το 1926, ενίσχυση δυτικότερης 
πλινθίδας υπερθύρου με μεταλλική δοκό 
διπλού ταφ (Μπαλάνος 1940, πιν. 143).

Εικ. 10.  Η έκταση της αποξήλωσης του δυτι-
κού τοίχου από τον Μπαλάνο κατά το 
1926 (ψηφιακό τρισδιάστατο σχέδιο 
της συγγραφέως, 2011).

39. ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 5.
40. Πλέον των τριών που είχαν δημοσιευτεί παλαιότερα (Κορρές 1994, 67, ό.π. 1995, 77)
41. Κορρές 1994, 67.
42. Κορρές 1994.
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Η παλαιότερη αναβολή του προγράμματος οφειλόταν και στις ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες 
της μεταφοράς του μαρμάρου από τα ριζά του βράχου πάνω στην Ακρόπολη43. Στη νέα του πρόταση 
ο Μπαλάνος για την αποφυγή ανάλογων δυσκολιών, αλλά και μετά την επιτυχή εμπειρία στη βόρεια 
κιονοστοιχία, αποφάσισε την χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, του «σιδηροπαγούς πετροκονιάμα-
τος», αντί του μαρμάρου. Έτσι, αντικατέστησε τις τρεις εσωτερικές πλινθίδες, των οποίων σώζονταν 
μόνον τα άκρα, με μία δοκό οπλισμένου σκυροδέματος, (με Μ.Ο. διαστάσεων 7.00x1.05x1.50-2.05 
μέτρα), ενώ δεν αποξήλωσε την εξωτερική – τέταρτη πλινθίδα, αλλά την αποκατέστησε επιτόπου. Η 
χύτευση του μπετονένιου ανωφλίου έγινε ενιαία (15 κυβικά περίπου), αφού κατασκευάστηκε ξυλό-
τυπος, ο οποίος εγκιβώτισε όλο το ανώφλι με την τοποθέτηση ισχυρού εσωτερικού οπλισμού44. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η παραμένουσα εξωτερική δυτική πλινθίδα να μην αποτελεί ξεχωριστό μέλος 
πλέον, αλλά να ενσωματωθεί στην ενιαία μπετονένια δοκό (εικ. 11Α, 11Β, 11Γ). Φυσικά δημιουργώ-
ντας μία ενιαία δοκό από σκυρόδεμα, καταστρατήγησε την αρχαία κατασκευαστική αυτονομία των 
επιμέρους μελών του ανωφλίου (εικ. 12). 

Εικ. 11Α.  Άποψη αρχαίων πλινθίδων υπερθύ-
ρου (ψηφιακό τρισδιάστατο σχέδιο 
της συγγραφέως, 2011).

Εικ. 11Β.  Άποψη επέμβασης Μπαλάνου στο 
δυτικό υπέρθυρο (ψηφιακό τρισδιά-
στατο σχέδιο της συγγραφέως, 2011).

Εικ. 11Γ.  Υπάρχουσα κατάσταση ανώτερου τμή-
ματος δυτικού τοίχου (ψηφιακό τρισδιά-
στατο σχέδιο της συγγραφέως, 2011).

Εικ. 12.  Ανατολική άποψη δυτικής θύρας μετά 
την επέμβαση Μπαλάνου (Μπαλάνος 
1940, πιν. 144).

43. Μπαλάνος 1940, 122.
44. Περί τις 10 ράβδους χάλυβα Φ 30 στην εφελκυόμενη κάτω ζώνη, με καμπτόμενα τα άκρα τους στις περιοχές στήριξης της δοκού 

και περιμετρικούς εγκάρσιους οπλισμούς διάτμησης Φ8 ανά 20 εκατοστά (συζήτηση με τον πολ. μηχ. Βασίλη Παπαβασιλείου, 2012).
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ΛΥΣΗ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Η λύση του Μπαλάνου, (εικ. 13Α, 13Β, 13Γ) από τεχνικής απόψεως, αποτελεί μια επιτυχή εφαρ-
μογή, δίνοντας μια καθαρά τεχνική λύση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της επισκευής του βαρύτατου 
ανωφλίου, το οποίο θα τον είχε ιδιαίτερα προβληματίσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Η μέθοδος 
που ο Μπαλάνος χρησιμοποιεί στο δυτικό υπέρθυρο του Παρθενώνα προσομοιάζει με αυτήν που 
είχε ήδη χρησιμοποιήσει στο κεντρικό επιστύλιο της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων το 1917. 
Στην περίπτωση όμως του δυτικού ανωφλίου, ο Μπαλάνος, εγκαταλείποντας την σκηνογραφική του 
τακτική, αφήνει εμφανές το υλικό της συμπλήρωσης, ενώ περιορίζεται μόνο σε μια χρωματική εναρ-
μόνιση με το αρχαίο μάρμαρο με τη βοήθεια έγχρωμων κονιαμάτων επικάλυψης. Προχωρά έτσι σε 
μια αισθητική απλούστευση των νέων συμπληρώσεων με πλήρη έκθεση των μοντέρνων υλικών που 
χρησιμοποιεί, ακολουθώντας την ίδια τακτική που επέδειξε στα συμπληρώματα των σπονδύλων της 
βόρειας κιονοστοιχίας, λίγα χρόνια μόλις πριν (1923). 

Εικ. 13Α.  Ορθοφωτομωσαϊκό της δυτικής όψης του 
υπερθύρου (φωτογράφιση Σ. Γεσαφίδης, 
τοπογράφηση Γ. Παρτσινέβελος, επεξερ-
γασία ορθομωσαΪκού Δ. Μαυρομάτη, 
2011).

Εικ. 13Β.  Άποψη δυτικής πλευράς δυτικού υπερ-
θύρου (φωτογραφία της συγγραφέως, 
2010).

Εικ. 13Γ.  Άποψη δυτικής πλευράς δυτικού υπερ-
θύρου (φωτογραφία της συγγραφέως, 
2012).

Εικ. 13Δ.  Άποψη ανώτερου τμήματος δυτικού τοί-
χου, υπάρχουσα κατάσταση (τρισδιά-
στατο ψηφιακό σχέδιο της συγγραφέως, 
2011).
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Είναι προφανές ότι η εκεί αποδοχή των συμπληρώσεων από σκυρόδεμα αποτέλεσε ένα πετυχη-
μένο προηγούμενο σε σχέση με τη χρήση του σκυροδέματος. Είναι βέβαιο όμως, ότι η επιλογή του 
εμφανούς σκυροδέματος επιβλήθηκε και από πρακτικούς λόγους, πιθανώς λόγω της αδυναμίας συ-
γκάλυψης, του ιδιαιτέρως μεγάλου σε μέγεθος υπερθύρου, με πλάκες μαρμάρου. Για τον Μπαλάνο 
όμως πλέον, έχουν βρεθεί ακόμα και θεωρητικά επιχειρήματα για την αισθητική συμβατότητα του 
εμφανούς σκυροδέματος με το αρχαίο μάρμαρο45 παραφράζοντας ίσως και τις απόψεις των ευρω-
παίων θεωρητικών, όπως του Camillo Boito, για χρήση σύγχρονων υλικών, αφαιρετικών γεωμετρικών 
μορφών και διάκρισης αρχαίου νέου, ακόμα και για την έκθεση των κομματιών που αποξηλώνονται 
από το κτήριο46. Παρατάσσει τις αποξηλωμένες πλινθίδες του αρχαίου ανωφλίου στο σηκό του Παρ-
θενώνα47 (εικ. 14). 

Εικ. 14. Επέμβαση Μπαλάνου στο υπέρθυρο του δυτικού τοίχου (Η. Wagner, DAI-ATH, 1093, 1927). Δια-
κρίνονται τα αυθεντικά μέλη του αποξηλωθέντος αρχαίου υπερθύρου παραταγμένα στη βόρεια περιοχή 
του σηκού.

Την ένθερμη προσωπική του προτίμηση για την χρήση του τσιμέντου την εκφράζει ο ίδιος σε δι-
άφορες περιπτώσεις, όπως στο ίδιο το βιβλίο του από το 1940: «Είχομεν πράγματι παρατηρήσει, ότι 
το μίγμα αυτό, χρωματιζόμενον εκ των προτέρων ή μετά ταύτα, εναρμονίζεται καλλίτερον παρά το 
νέον μάρμαρον προς το αρχαίον. Εκ της αποστάσεως… τα επισκευασθέντα δια σιμέντου τεμάχια αφο-

45. Μπαλάνος 1940, 104. 
46. Charter 1893:3,5, σε Jokilehto 1996, 464.
47. Η απλουστευτική και καθαρά πρακτική αντιμετώπισή του αποδεικνύεται και στη μη ανάχρηση των τριών εσωτερικών αρχαίων 

πλινθίδων, θέμα το οποίο θίγει ο Dinsmoor, θέτοντας ένα θέμα ουσίας (Dinsmoor 1928, 5). Προφανώς για τον πρακτικό Μπαλάνο, η 
χρήση τους δεν θα είχε να προσφέρει τίποτα περισσότερο στο αισθητικό αποτέλεσμα, εφόσον σώζονταν μόνο τα αφανή άκρα τους, 
ενώ η σταθερότητα της μπετονένιας δοκού θα ήταν αποτελεσματικότερη χωρίς αυτά.
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μοιούνται προς το σύνολον. Κατά δε την εκ του πλησίον λεπτομερή εξέτασιν το νέο υλικόν ευχέρως 
διακρίνεται»48. Αλλά και στην επιστολή του προς το αγγλικό περιοδικό «Ο Αρχιτέκτων» του Ιανουα-
ρίου 1927 αναφέρει ότι: «Δια την συμπλήρωσιν δε των κατεστραμμένων τεμαχίων των λίθων τούτων 
αποκλίνω υπέρ της χρησιμοποιήσεως του αυτού υλικού εξ ειδικού μπετόν εγχρώμου…. Η αφαίρεσις 
των ικριωμάτων (της δυτικής θύρας), …θα αποδείξη ακόμη μίαν φοράν πόσον λυσιτελεστέρα είναι η 
χρησιμοποίησις του μπετόν από της του μαρμάρου…. Η διά μπετόν συμπλήρωσις των νεωστί αναστη-
λωθέντων κιόνων (της βόρειας κιονοστοιχίας) διά σιμεντοκονίας (της επιμόνου υποδείξεως μου) χω-
ρίς να αποκρύπτει τας νέας συμπληρώσεις εν τούτοις ευχαριστεί τον οφθαλμόν διά της ομοιομορφίας 
του ερειπίου»49. Με αυτήν την έννοια, της επιμόνου δηλαδή, πεποιθήσεως του για την λυσιτέλεια του 
ενισχυμένου πετροκονιάματος, ο Μπαλάνος, μετά το 1923 και κυρίως στην επέμβαση στο υπέρθυρο 
της δυτικής θύρας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος «μοντερνιστής»50 αναστηλωτής στην 
Ελλάδα, υπέρμαχος της χρήσης του μπετόν στις αναστηλώσεις των ελληνικών αρχαίων μνημείων. 

Παρόλα αυτά, οι αρχές αλλά κυρίως η αισθητική της επέμβασής του βάλλονται ήδη από τους 
συγχρόνους του και κυρίως τους αρχαιολογικούς κύκλους της εποχής. Ο William Bell Dinsmoor, ενώ 
επικροτεί την καθαίρεση των «μεσαιωνικών» παραστάδων της θύρας, θεωρεί απαράδεκτη την χρήση 
του οπλισμένου σκυροδέματος ως «...a barbarous treatment...» του υπερθύρου51. Η αμφισβήτηση 
πάντως του Dinsmoor και επί της υπολογιστικής ορθότητας της λύσης του Μπαλάνου (ASCSA, Αρχείο 
Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 6) διαπιστώνεται ότι δεν ευσταθεί, αφού ο Μπαλάνος αποδεικνύεται 
σε κάθε περίπτωση ικανός μηχανικός. Το βέλος κάμψης της δοκού είναι 2-3 χιλ. αντί των 2 ιντσών 
(~5 εκ.) για τις οποίες ομιλούσε ο Dinsmoor.

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ακόμα και σήμερα η ιδεολογική διάσταση κάθε νέας επισκευαστικής επέμβασης, έστω και σε μια 
ήδη αναστηλωμένη περιοχή ενός μνημείου, εγείρει ζητήματα για την αναγκαιότητα, την έκταση και 
κυρίως τον τρόπο υλοποίησης. Εάν σε αδιατάρακτες περιοχές του κτηρίου η επισκευή απαιτεί φειδώ, 
σύμφωνα κατά την αρχή «το έλαττον καλύτερον του πλεονάζοντος»52, στις ήδη αναστηλωμένες περιο-
χές, η απόφαση της ανα-αναστήλωσης θα πρέπει να απαντήσει πειστικά και σε αισθητικά διλήμματα. 

Η απομάκρυνση του υπερθύρου από σκυρόδεμα προτάθηκε από τον Μανόλη Κορρέ το 199453 και 
λύσεις του για μια νέα επισκευή εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ. Οι λύσεις διαφοροποιήθηκαν το 2011, ώστε 
να εγκριθούν τελικά από το ΚΑΣ το 2013, με οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής από την ομιλούσα 

48. Μπαλάνος 1940, 104-105.
49. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Ι, 5-8: Προς την Διεύθυνση της Εφημερίδος «Ο Αρχιτέκτων», σελ. 3-4.
50. Ήδη από τα τέλη του 19ου αι. και την αρχή του 20ου, ο μοντερνισμός, ως ριζοσπαστικό κίνημα κατά της παράδοσης, εκτός 

από τις καλές τέχνες και τη φιλοσοφία, επηρέασε και την αρχιτεκτονική και οικοδομική. Προπαγάνδισε τη χρήση των νέων υλικών, 
όπως το μέταλλο, το γυαλί και το οπλισμένο σκυρόδεμα (beton armé) και τις δυνατότητες τους στην αρχιτεκτονική και γενικά στην 
οικοδομική επιστήμη (για περισσότερα, βλέπε: Bony, 2012). Οι νέες αυτές ιδέες εμφανίζονται ήδη στις απόψεις του Violet-le-Duc, όταν 
το 1872 στο βιβλίο του Entretiens sur L’Architecture, υποστήριζε τη χρησιμοποίηση των μέσων και των νέων υλικών της εποχής μας, 
για την παραγωγή μιας ειλικρινούς νέας αρχιτεκτονικής: για κάθε χρήση το κατάλληλο υλικό, για κάθε υλικό την αρμόζουσα τη μορφή 
και διακόσμηση, χωρίς μίμηση μορφών και απομίμηση υλικών (Violet-le-Duc 1875, 503, 511). Ο όρος λοιπόν «μοντερνιστής» για τον 
Μπαλάνο χρησιμοποιείται με την έννοια της αποδοχής του νέου, για την εποχή του, αυτού υλικού και της βεβαιότητας του για τις 
δυνατότητες του. Είναι προφανής η πεποίθηση του Μπαλάνου για την συμβατότητα του υλικού αυτού με το αρχικό υλικό των αρχαίων 
λίθινων μνημείων, με αποτέλεσμα την εισαγωγή του στην αναστηλωτική διαδικασία που αυτός πρότεινε. Η γνώση του και η πίστη του 
στο τσιμέντο και το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι απόλυτα κατανοητή λόγω της εκπαίδευσης του ως πολιτικού μηχανικού στη Γαλλία, 
στη φημισμένη École des Ponts et Chaussées, από το 1878-1883. Βασική σπουδή του εκεί ήταν η εκπαίδευση στη γεφυροποιία και τα 
νέα υλικά, όπως το ενισχυμένο πετροκονίαμα, δηλαδή το οπλισμένο σκυρόδεμα (beton armé). Μπορεί στην επιχειρηματολογία του 
ο Μπαλάνος να χρησιμοποιεί αισθητικά κριτήρια, αλλά προφανώς αυτό το κάνει για να εξυπηρετήσει την ευκολότερη αποδοχή των 
προτάσεων του από τους συντηρητικούς αρχαιολογικούς κύκλους της εποχής του.

51. ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 5.
52. Camillo Praschniker 1926, στο Μαλλούχου 1998, 204, σημ. 578.
53. Κορρές 1994, 108.
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και τον πολιτικό μηχανικό Βασίλη Παπαβασιλείου54 (εικ. 15Α, 15Β). Η απομάκρυνση του μπαλάνειου 
υπερθύρου δεν προτείνεται ούτε για τεχνικούς/στατικούς, αλλά ούτε για επιστημονικούς/αρχαιολο-
γικούς λόγους, όπως σε άλλα προγράμματα στον Παρθενώνα. Το υπέρθυρο, όπως διαπιστώνεται από 
επιτόπια παρατήρηση, κρίνεται στατικώς επαρκές και η επιδιόρθωσή του, εάν ήταν αυτή η πρόθεσή 
μας, θα ήταν εφικτή. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια επείγουσα επισκευή. Αντιθέτως, η διατήρησή του 
ως ιστορικού τεκμηρίου μιας προηγούμενης αναστηλωτικής τακτικής, τόσο χαρακτηριστικής για την 
εποχή της, αλλά και τόσο βαρύνουσας για τη σημερινή μορφή του μνημείου, θα αποτελούσε ίσως 
ένα έγκυρο επιχείρημα για την παραμονή του.

Εικ. 15Α.  Πρόταση αποκατάστασης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου, Δυτική όψη (Ορθοφωτο-
μωσαϊκό βάσης: Δ. Μαυρομάτη 2011, ψηφιακή επεξεργασία-πρόταση: Λαμπρινού 2012).

Εικ. 15Β.  Πρόταση αποκατάστασης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου, Ανατολική όψη (Ορθοφω-
τομωσαϊκό βάσης: Δ. Μαυρομάτη 2011, ψηφιακή επεξεργασία-πρόταση: Λαμπρινού 2012).

Γιατί λοιπόν μπαίνουμε στον κόπο; Η πρόθεση ανα-αναστήλωσης εδώ συνδέεται με την σύγχρονη 
ιδεολογική αντίθεση προς τη χρήση των συγκεκριμένων υλικών στο μνημείο, με την κραυγαλέα διαφο-
ροποίησή τους από την αισθητική του, και κυρίως τη διαστρέβλωση της κατασκευαστικής δομής της 
περιοχής αυτής του μνημείου, μέσα από την διαμόρφωση ενός τόσο διαφορετικού κατασκευαστικού 
συστήματος. Παρότι η ιστορική αξία της περιοχής έχει ανεπίστρεπτα αλλοιωθεί, λόγω της αποδό-
μησης και καταστροφής μιας ιστορικής της φάσης, η αισθητική αξία της περιοχής θα μπορούσε να 
αποκατασταθεί με τη νέα επέμβαση. Ο στόχος τίθεται σε διπλό επίπεδο: στην επιλογή του υλικού 
επισκευής, και στον τρόπο της εφαρμογής του στο μνημείο. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος είναι 
στην κατεύθυνση της δομικής αποκατάστασης των λίθων του αρχικού ανωφλίου, οι οποίοι λανθασμέ-
να αποδομήθηκαν από αυτό. Με την αποκατάστασή τους στο υπέρθυρο θα επιτευχθεί όχι μόνον η 

54. Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2015.
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διαταραχθείσα μορφολογική ενότητα, αλλά θα επανέλθει και πάλι η ενεργή συμμετοχή των αυτόνο-
μων επιμέρους τμημάτων στη δομή του υπερθύρου. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η επισκευή ενός μνημείου παραμένει ένα πολιτισμικό ζήτημα αξιολόγησης προτεραιοτήτων, όπως 
υποστήριζε ο Gustavo Giovannoni55. Η δομική και μορφολογική συμβατότητα με το μνημείο αποτελούν 
ουσιώδη ζητούμενα, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της κατανόησης της δημιουργικής 
διαδικασίας56 πίσω από την κατασκευαστική και αισθητική ταυτότητα ενός αρχαίου μνημείου. 

Η πρώτη αρχαία επισκευή της δυτικής θύρας κάλυψε τις πρακτικές ανάγκες της άμεσης επαναλει-
τουργίας του ναού μέσω μιας κατασκευής προσαρμοσμένης στις συνθήκες και τις μεθόδους της επο-
χής της. Η δεύτερη επισκευή έγινε για λόγους ευστάθειας του ερειπωμένου πλέον μνημείου, με όρους 
ελάχιστης επέμβασης στο αρχαίο υλικό και με αισθητική βασισμένη στην ιστορική παρερμηνεία της 
πρώτης επισκευής. Η τρίτη επέμβαση, χωρίς πρόφαση την αντιμετώπιση μιας επικινδυνότητας, επε-
νέβη για ιδεολογικούς λόγους στο υλικό και τη δομή της περιοχής, μεταλλάσσοντας την κατασκευή, 
αλλά και την αισθητική της και καταστρέφοντας την ιστορικότητά της. Η τέταρτη επισκευή στόχο έχει 
την επανένταξη της περιοχής στο δομικό σύστημα του κτηρίου με όρους μεγαλύτερης συμβατότητας 
μορφολογικής και υλικής, χωρίς όμως να μπορεί να άρει την έκπτωση της αυθεντικότητας της και να 
επαναφέρει τη χαμένη της ιστορικότητα.
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The four repairs of the west door of the Parthenon
Lena A. Lambrinou, PhD, Architect, Archaeologist, 

ΜΑ Historic Buildings Conservation York University, YSMA

ABSTRACT

The west door of the Parthenon’s cella (Opisthodomos Door), the sole point of access to the tem-
ple’s west compartment (Opisthodomos), has been the subject of more repairs than any other area 
of the monument. Its four repairs (one ancient, three modern) were made necessary by two very 
important events in the history of the building: a destructive fire of the 3rd c. AD and the infamous 
explosion of the building in 1687.

After the 3rd c. AD fire, the Parthenon’s west door was drastically repaired and remained opera-
tional for the next 14 centuries, until the temple’s final 1687 destruction. Subsequently, the two repairs 
by Panayis Kalkos and Nikolaos Balanos during the 19th and 20th centuries, respectively, provided 
structural stability in this area of the Parthenon, through different constructional as well as aesthetic 
solutions that reflected the distinct restorational approaches or principles of their time.

The fourth, now-ongoing repair of the west door, by the Acropolis Monuments Restoration Ser-
vice, aims at a solution more in line with modern restorational principles and suitable to the original 
constructional system of the monument. The lecture compares and contrasts these four repairs, with 
emphasis placed on their respective ideological approaches.
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drawing by author, 2011).
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Fig. 11C.  Schematic isometric drawing of the present state of the upper part of the West Wall (Digital 
drawing by author, 2011).

Fig. 12. West doorway, from the east, after Balanos’ restoration (Balanos 1940,  pl. 144).
Fig. 13A.  Orthophotomosaic of the lintel’s exterior face, (Photographs: S. Gesafidis; topographical documen-

tation: G. Partsinevelos; creation of orthophotomosaic: D. Mavromati 2011).
Fig. 13B.  View of the west lintel, from the west (Photo by author, 2010).
Fig. 13C.  View of the west lintel, from the west (Photo by author, 2010).
Fig. 13D.  Schematic isometric drawing of the present state of the upper part of the West Wall (Digital 

drawing by author, 2011).
Fig. 14.  Balanos’ restoration of the western doorway. (Η. Wagner 1927, DAI-ATH, 1093). Visible inside the 

Cella’s north wall are the dismantled original fragments of the ancient lintel. 
Fig. 15A.  Proposal for reconstruction of the upper part of the West Wall, west side of lintel (Base ortho-

photomosaic: D. Mavromati 2011. Digital augmentation-restoration proposal: L. Lambrinou 2012).
Fig. 15B.  Proposal for reconstruction of the upper part of the West Wall, east side of lintel (Base orthopho-

tomosaic: D. Mavromati 2011. Digital augmentation-restoration proposal: L. Lambrinou 2012).
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Κοσμάς Φ. Σκαρής
Αρχιτέκτων – αναστηλωτής

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

Κατά την εκπόνηση των μελετών για τον βόρειο τοίχο του σηκού, την οροφή του δυτικού πτερού και 
τον αντιθηματικό τοίχο του δυτικού αετώματος προέκυψαν παρατηρήσεις για την αρχιτεκτονική και την 
οικοδομική του Παρθενώνα. Τα πονήματα σπουδαίων μελετητών και η δυνατότητα μελέτης περιοχών 
του μνημείου που κατέστησαν προσβάσιμες με αφορμή τις εργασίες αποκατάστασης, επιβάλλουν την 
κατάθεση κάθε τεκμηρίου που προέκυψε.

2. ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Εικ. 1. Γενικά σχέδια του βόρειου τοίχου σε αναπαράσταση. Αριστερά άνω, εξωτερική όψη. Αριστερά κάτω, 
εσωτερική όψη. Δεξιά, εγκάρσιες τομές στο δυτικό διαμέρισμα και στον κυρίως ναό.

1. Ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου που με στηρίζει σε κάθε προσπάθεια, την διευθύντρια της ΥΣΜΑ Β. Ελευθερίου και την επί-
τιμη διευθύντρια Μ. Ιωαννίδου που μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ για τεσσεράμισι χρόνια σε ένα τόσο σπουδαίο μνημείο, την 
υπεύθυνη του τεχνικού γραφείου αποκατάστασης του Παρθενώνα Ρ. Χριστοδουλοπούλου, το προσωπικό της Υπηρεσίας που ήταν πάντα 
πρόθυμο να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην εκπόνηση των μελετών και τους παλαιότερους μελετητές Ν. Τογανίδη και Κ. Ματάλα που μου 
εμπιστεύθηκαν σκέψεις και σημειώσεις πέρα από τις δημοσιευμένες μελέτες για τον βόρειο τοίχο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη 
στον πρόεδρο της ΕΣΜΑ καθ. Μ. Κορρέ για τις πολύτιμες παρατηρήσεις του. Οι σημειώσεις του που βρίσκονται κατατεθειμένες στο αρχείο 
της ΥΣΜΑ, οι δημοσιευμένες μελέτες και τα σχέδιά του, αποτελούν πάντα θησαυρό πληροφοριών. Ευχαριστώ τον πατέρα μου αρχιτεχνίτη 
αναστηλώσεων Φίλιππο Σκαρή που από μικρή ηλικία με έφερε στα εργοτάξια των αναστηλώσεων. Τέλος, περισσότερο από όλους ευχαρι-
στώ τον αείμνηστο καθηγητή μου Χ. Μπούρα για όλα όσα μου δίδαξε και για την εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε.
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2.1 Το πάχος του τοίχου με βάση τις διατηρούμενες σημείες στον τοιχοβάτη

Εικ. 2. Ίχνη διατηρούμενων τμημάτων σημειών σε 
λίθους του τοιχοβάτη.

Εικ. 3. Υπολογισμός του πάχους του βόρειου τοίχου 
στην κάτω έδρα του ορθοστάτη με βάση σημείες 
που διατηρούνται στον τοιχοβάτη.

Από το ίχνος της σημείας πάνω στον τοιχοβάτη, στη συμβολή του βόρειου τοίχου με τον μεσότοι-
χο, μετρήθηκε το πάχος του βόρειου τοίχου στη στάθμη της κάτω έδρας του ορθοστάτη σε 1,165 μ. 
Επειδή η ακριβής θέση του μεσότοιχου πάνω στον τοιχοβάτη τεκμηριώνεται από ίχνη που μετρήθηκαν 
με ακρίβεια σε άλλες θέσεις από τον F. Penrose2 και επιβεβαιώθηκαν από τον Μ. Κορρέ3 πριν την 
κατασκευή του δαπέδου του εργοταξίου, αποδεικνύεται ότι τα μικρά τμήματα ιχνών παράλληλων με 
τον τοιχοβάτη του μεσότοιχου και σε απόσταση 26 χιλ. μεταξύ τους αποτελούν δοκιμές χάραξης του 
εγκάρσιου τοίχου και όχι μάρτυρες της τελικής τοποθέτησής του.

2.2  Η ανισότητα των υψών μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πλευράς των λιθοπλίνθων 
του 1ου δόμου

Εικ. 4. Εγκάρσιες τομές του ορθοστάτη και του 1ου δόμου των μακρών τοίχων κοντά στον μεσότοιχο.

2. Penrose 1888, Plate 9A.
3. Αρχείο ΥΣΜΑ, αρ. σχ. 707, Μ. Κορρές 1984.
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Ο Α. Ορλάνδος4 αναφέρει ότι οι λίθοι του 1ου δόμου των μακρών τοίχων έχουν άνισα ύψη εξω-
τερικά και εσωτερικά προκειμένου να διορθωθεί η κλίση του τοιχοβάτη, η οποία μεταφέρεται στην 
άνω έδρα του ορθοστάτη. Από μετρήσεις που έγιναν στα πλαίσια της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η 
ανισότητα των υψών μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πλευράς των λιθοπλίνθων επιβεβαιώνεται 
μόνο για τον βόρειο τοίχο.

2.3 Τα μήκη των εσωτερικών λίθων του βόρειου ορθοστάτη του δυτικού διαμερίσματος

Στο εσωτερικό μέτωπο του ορθοστάτη των μακρών τοίχων προς το δυτικό διαμέρισμα καταγράφο-
νται τα μεγέθη μήκους α, β, γ, δ, και ε (εικ. 5). Το μέγεθος α είναι το τυπικό. Το μέγεθος β εμφανίζεται 
στη συμβολή του νότιου τοίχου με τον μεσότοιχο. Ακριβώς δίπλα στον λίθο αυτό υπάρχει άλλος ένας 
λίθος του αυτού μεγέθους β και ακολουθεί κενό μεγέθους δ. Ως πιθανότερη υπόθεση για την ερμη-
νεία του κενού δ, θεωρούμε την υπόθεση 2 (εικ. 5). Αυτή προβλέπει ότι αρχικά προετοιμάστηκαν δύο 
λίθοι μήκους β για να καλύψουν τις θέσεις πλοκής των μακρών τοίχων με τον μεσότοιχο στο δυτικό 
διαμέρισμα. Για κάποιο λόγο ο λίθος που προοριζόταν για τον βόρειο τοίχο δεν τοποθετήθηκε και αντί 
αυτού, η δόμηση συνεχίστηκε με δύο λίθους τυπικού μήκους α μέχρι την πλοκή με τον μεσότοιχο. Ο 
λίθος μήκους β φαίνεται ότι αξιοποιήθηκε στη δόμηση του νότιου τοίχου. Όμως, ο λίθος υπολειπόταν 
κατά δ του ζητούμενου μήκους 2α που ήταν απαραίτητο για τη θέση αυτή και γι’ αυτό προστέθηκε 
ένας μικρός λίθος που κάλυψε τη διαφορά.

Εικ. 5. Αριστερά, κάτοψη των λίθων του ορθοστάτη των τοίχων γύρω από το δυτικό διαμέρισμα. Δεξιά, δύο 
υποθέσεις για την αρχική διαμόρφωση της περιοχής Λ1.

Για την αλλαγή της θέσης του προετοιμασμένου λίθου με μήκος β από τον βόρειο στον νότιο τοί-
χο, θεωρείται πιθανό πως ήταν ήδη διαθέσιμος (Προπαρθενών) σε ελάχιστα μικρότερο ύψος από το 
ζητούμενο για τον βόρειο τοίχο και κατ’ οικονομία χρησιμοποιήθηκε στον νότιο τοίχο σε συνδυασμό 
με την απόφαση για οριζοντίωση της άνω έδρας του ορθοστάτη αντί του 1ου δόμου και η οποία εν-

4. Ορλάνδος 1977, 281.
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δεχομένως ελήφθη για να τον καταστήσει αξιοποιήσιμο. Τέλος, σημειώνεται η θέση του μικρού λίθου 
δ μερικά εκατοστά δυτικότερα του κέντρου του ΝΑ κίονα του δυτικού διαμερίσματος.

2.4 Το πάχος του βόρειου τοίχου

Η ισχυρή καταστροφή που έχει υποστεί η εσωτερική πλευρά των τοίχων από πυρκαγιά, καθιστά 
εξαιρετικά δύσκολη την ασφαλή μέτρηση του πάχους, τόσο του βόρειου όσο και του νότιου τοίχου, 
ειδικά στον 1ο δόμο όπου δεν διατηρείται καθόλου η εσωτερική επιφάνεια. Ο Μ. Κορρές υποδεικνύει5 
ότι η λιθόπλινθος ΝΤ.1.39, που βρίσκεται στον 1ο δόμο, στην πλοκή του νότιου με τον δυτικό τοίχο, 
είναι η μοναδική που διασώζει στοιχεία της εσωτερικής της παρειάς. Δυστυχώς, μετά από διερεύνησή 
της αποδείχθηκε ρηγματωμένη και άρα δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη άμεση μέτρηση του πάχους 
των μακρών τοίχων στον 1ο δόμο. Η πλησιέστερη ασφαλής μέτρηση του πάχους του βόρειου τοίχου 
μπορεί να γίνει σε λίθο του 3ου δόμου, ο οποίος διατηρείται στη θέση του χωρίς ρηγματώσεις. Η τιμή 
που βρέθηκε ήταν 1,145 μ. Όμως σε αυτή θα πρέπει να αθροιστεί 1 έως 1,5 χιλ. επιπλέον που είναι 
η φθορά της εξωτερικής κυρίως επιφάνειας του βόρειου τοίχου. Άρα, το πάχος του βόρειου τοίχου 
στη στάθμη της τρίτης στρώσης είναι πιθανότατα 1,1465 μ. Η μέτρηση αυτή είναι σχεδόν ταυτόσημη 
με μέτρηση του Μ. Κορρέ6 στο κατά χώραν διατηρούμενο τμήμα της συμβολής του βόρειου με τον 
ανατολικό τοίχο στην έδρα μεταξύ 8ου και 9ου δόμου.

Εικ. 6. Άποψη της λιθοπλίνθου ΝΤ.1.39 του νότιου τοί-
χου στην πλοκή του με τον δυτικό θυραίο τοίχο. Δια-
κρίνεται το δυτικό άκρο της βόρειας πλευράς του λίθου 
στο οποίο διατηρείται ταινία–οδηγός τελικής κατάξεσης 
της επιφάνειας (φωτ., Κ. Ματάλα, Ν. Τογανίδης, 2010).

Ανάμεσα στις διάσπαρτες λιθοπλίνθους που έχουν αποδοθεί στην περιοχή της πλοκής των μακρών 
τοίχων με τον μεσότοιχο, διατηρήθηκαν δύο (β9329, 173) που διασώσουν ελάχιστα τμήματα της περι-
μετρικής ταινίας επαφής με τις λιθοπλίνθους του μεσότοιχου. Οι επιφάνειες αυτές είναι συνεπίπεδες 
της νότιας ορατής επιφάνειας της λιθοπλίνθου και επομένως, το πλάτος του λίθου στις θέσεις αυτές, 
αποτελεί και το πάχος του τοίχου. Οι σχετικές μετρήσεις και έλεγχοι έδειξαν ότι η τιμή 1,1465 μ. είναι 
η σωστή και σταθερή σε όλο το ύψος του τοίχου.

2.5  Η κλίση του βόρειου ορθοστάτη προς το εσωτερικό και η πλοκή του με τον ανα-
τολικό ορθοστάτη

Ο διάσπαρτος λίθος ορθοστάτη που ο Μ. Κορρές απέδωσε στην πλοκή του βόρειου με τον ανα-
τολικό τοίχο (εικ. 7), διατηρεί ταινία αναθύρωσης στη νότια πλευρά, η οποία μετρήθηκε και υπολο -
γίστηκε ότι έχει την ίδια κλίση ως προς το κατακόρυφο επίπεδο με εκείνη της εξωτερικής πλευράς 
του ορθοστάτη στην ομόλογη θέση (εικ. 9). Μελετώντας τη σχέση των επιπέδων της διαμορφωμένης 
ταινίας επαφής που διατηρείται στο συγκεκριμένο θραύσμα και συνδυάζοντάς το με τις πληροφορίες 
που μας δίνουν οι κατά χώραν διατηρούμενοι λίθοι που υλοποιούν την αντίστοιχη πλοκή στον νότιο 
τοίχο, θεωρείται πιθανότερη η περίπτωση οι ταινίες επαφής να ήταν συνεπίπεδες της ορατής επιφά-
νειας, δηλαδή να μην υπήρχε διείσδυση των λίθων του ανατολικού τοίχου στον βόρειο.

5. Κορρές 1994β, 14 και εικ. 8 [Γ], 27.
6. Ό.π., εικ. 5, 21.
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Εικ. 7. Σχέδιο γραφικής αποκατά-
στα σης του διάσπαρτου λίθου 
που αποδόθηκε ως ο ανατολικό-
τερος της εσωτερικής σειράς ορ-
θοστατών του βόρειου τοίχου 
στην πλοκή με τον ανατολικό θυ-
ραίο τοίχο .

Εικ. 8. Φωτογραφία του λίθου 
που αποκαθίσταται σχεδιαστικά 
στην εικ. 7.

Εικ. 9. Σχέδιο παρουσίασης των 
κλίσεων της εσωτερικής και της 
εξωτερικής πλευράς του ορθο-
στάτη του βόρειου τοίχου.

2.6 Η προεξοχή του ορθοστάτη προς το εσωτερικό του ναού

Εικ. 10. Σχέδιο τομής της βάσης του 
βόρειου τοίχου με υπολογισμό του 
πλάτους της προεξοχής του ορθοστάτη 
προς το εσωτερικό του ναού.

Εικ. 11. Κάτοψη της περιοχής πλοκής του βόρειου τοίχου με τον 
μεσότοιχο στη στάθμη του 1ου δόμου.

Το ζήτημα της προεξοχής του ορθοστάτη προς το εσωτερικό του ναού απασχόλησε τον Μ. Κορρέ7, 
ο οποίος υπέδειξε την ταινία-οδηγό που υπάρχει στο κάτω μέρος της βόρειας πλευράς της λιθοπλίν-
θου ΝΤ.1.39, ως ισχυρή ένδειξη ύπαρξης της προεξοχής. Η Λ. Λαμπρινού υποστηρίζει ότι η προεξοχή 
υπήρχε τόσο στους μακρούς όσο και στον δυτικό τοίχο και την υπολογίζει σε 15 χιλ.8. Με δεδομένες 

7. Ό.π., 14.
8. Λαμπρινού 2016, 77-86.
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τις τιμές για το πάχος του τοίχου στον ορθοστάτη και στον 1ο δόμο (βλ. κεφ. 2.4, 2.5), η προεξοχή 
αποδεικνύεται ότι υπήρχε και το πλάτος της υπολογίζεται σε 11,5 χιλ. [1,165-(1,1465+0,007)]=0,0115). 
Το πλάτος του τοιχοβάτη του μεσότοιχου είναι 1,154 μ. και το πλάτος και η θέση του ορθοστάτη πάνω 
σε αυτόν υπολογίζεται με ακρίβεια από τις υφιστάμενες μετρήσεις των Penrose9 και Μ. Κορρέ10. Ο 
διάσπαρτος λίθος ν9123, που αποδίδεται ως λιθόπλινθος του μεσότοιχου, έχει πλάτος 0,894 μ., που 
είναι και το σταθερό πλάτος όλων των δόμων του μεσότοιχου. Από τη σύγκριση του πλάτους των 
λιθοπλίνθων με εκείνο του ορθοστάτη προκύπτει διαφορά 23 χιλ. (0,917-0,894=0,023). Το μισό της 
διαφοράς αυτής είναι και πάλι 11,5 χιλ. Τα παραπάνω αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η προεξοχή 
του ορθοστάτη των μακρών τοίχων και του μεσότοιχου προς τους εσωτερικούς χώρους υπήρχε και η 
πιθανότερη διάστασή της ήταν 11,5 χιλ. (εικ. 10, 11).

2.7 Η πλοκή του βόρειου τοίχου με τον μεσότοιχο

Εικ. 12. Περιοχή πλοκής βόρειου τοίχου και μεσόα-
τοιχου. Κάτοψη του τοιχοβάτη (φωτογραμμετρική 
αποτύπωση Δ. Μαυρομάτη, Η. Καλησπεράκης, συμ-
βατική αποτύπωση Α. Παπανδρόπουλος).

Εικ. 13. Περιοχή πλοκής βόρειου τοίχου και μεσόα-
τοιχου. Αναπαράσταση κάτοψης των λίθων του ορ-
θοστάτη.

Για τη θέση του μεσότοιχου ως προς τους μακρούς τοίχους ο Α. Ορλάνδος σε σχέδιό του11 παρου-
σιάζει τις διάτονες λιθοπλίνθους που βρίσκονται αμέσως ανατολικά του μεσότοιχου να έχουν μήκος 
1,19 μ. αντί του τυπικού 1,222 μ. ή 1,225 μ. Η παρατήρηση αυτή δηλώνει ότι οι λίθοι καλύπτονταν 
κατά 3 έως 3,5 εκ. στο δυτικό τους άκρο από τον μεσότοιχο. Προφανής σκοπός της επίλυσης αυτής 
ήταν να αποφευχθεί η σύμπτωση τριών ακμών και μάλιστα κεκλιμένων στη διεύθυνση βορράς-νό-
τος, στη διαμόρφωση των δυτικών εσωτερικών γωνιών του ανατολικού διαμερίσματος. Η παρούσα 
μελέτη επιβεβαίωσε την κάλυψη του αρμού των διάτονων στρώσεων του βόρειου τοίχου από τον 
μεσότοιχο και υπολόγισε την υπέρβαση στα 29 χιλ. (εικ. 11). Η μελέτη των επιφανειών και των ιχνών 
συνδετηρίων στοιχείων στην άνω έδρα του τοιχοβάτη στην περιοχή της πλοκής του βόρειου τοίχου με 
τον μεσότοιχο απέδωσε ένα σχέδιο αναπαράστασης (εικ. 13) της περιοχής με κυριότερη παρατήρηση 
την ύπαρξη ενός σημαντικού οικοδομικού κενού στη νοητή προέκταση του μεσότοιχου μέσα στην 
επιφάνεια του βόρειου τοίχου.

9. Penrose 1888, Plate 9A.
10. Αρχείο ΥΣΜΑ, αρ. σχ. 707, Μ. Κορρές 1984.
11. Ορλάνδος 1977, εικ. 181, 281.
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2.8 Η διπλή ταινία αναθύρωσης σε λίθο της εξωτερικής σειράς του βόρειου ορθοστάτη

Ένα ζήτημα με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον είναι η ύπαρξη διπλής ταινίας αναθύρωσης στη 
δυτική επιφάνεια ώσεως του διάσπαρτου λίθου 137 της εξωτερικής σειράς των ορθοστατών. Ο Μ. 
Κορρές επισήμανε την ιδιαιτερότητα του στοιχείου αυτού, εξηγώντας ότι πιθανότατα υποδηλώνει την 
επαφή κάποιου λίθου που θα εισέδυε στον ορθοστάτη σε βάθος όσο ορίζουν οι δύο ταινίες (25 εκ. 
περίπου). Επισήμανε, επίσης, ότι η όποια διαμόρφωση θα μπορούσε να σχετίζεται με τον αναθημα-
τικό ναΐσκο της Αθηνάς Εργάνης που έχει τεκμηριωθεί στο βόρειο πτερό12. Ο Ν. Τογανίδης απέδωσε 
τον λίθο στη θέση Β.ΟΣ.Εξ.7 και υπέθεσε την ύπαρξη εσοχής στο βόρειο τοίχο, κοντά στο ναΐσκο, που 
θα σχετιζόταν με τις λειτουργικές του ανάγκες13. Επίσης, ο Ν. Τογανίδης συνταίριαξε τον λίθο με άλλο 
διάσπαρτο θραύσμα, το οποίο και αποκατέστησε το ύψος του αρχιτεκτονικού μέλους (1,1565 μ.). Σύμ-
φωνα με νεώτερες παρατηρήσεις και ερμηνεία των ιχνών των συνδετηρίων στοιχείων (εικ. 14) προτείν-
νεται η απόδοση του λίθου 137 στη θέση Β.ΟΣ.ΕΣ.8, ως τελευταίου στη σειρά δόμησης που ξεκίνησε 
από την ΒΑ παραστάδα (ΒΑ.ΟΣ.). Αυτό συνεπάγεται ότι ο λίθος Β.ΟΣ.Εξ.9 ήταν ο καταληκτήριος. Η 
εξωτερική από τις δύο ταινίες επαφής στον λίθο 137 έχει την επιφάνειά της ε1 τέλεια λειασμένη, 
ενώ την εσωτερική ε2 όχι (εικ. 14). Η εσωτερική ταινία ε2 είναι διαμορφωμένη σε υποχώρηση 1,5 χιλ. 
ως προς την εξωτερική ε1, επιτρέποντας την προώθηση του παρακείμενου καταληκτήριου λίθου  
Β.ΟΣ.Εξ.9 προς την τελική του θέση από εσωτερικά.

Εικ. 14. Άνω, επίθεση αποτύπωσης του 
λί θου 137 (Γ. Αναστασιάδου) πάνω σε 
φωτογραμμετρική αποτύπωση της κάτο-
ψης των θέσεων Β.ΟΣ.ΕΞ.7,8,9 του ορθο-
στάτη στον τοιχοβάτη του βόρειου τοίχου 
(Δ. Μαυρομάτη, Η. Καλησπεράκης). Κάτω 
αριστερά, αποτύπωση της βόρειας όψης 
του λίθου 137 (Γ. Αναστασιάδου). Κάτω 
μέσον, αποτύπωση της διατηρούμενης 
επι φάνειας ώσεως του λίθου 137 (Α. Πα-
πανδρόπουλος). Κάτω δεξιά, απόσπασμα 
αποτύπωσης της άνω έδρας του λίθου 
Β.ΤΒ.18 (Ν. Τογανίδης) του τοιχοβάτη του 
βόρειου τοίχου.

Η θέση του αρμού ώσεως μεταξύ των Β.ΟΣ.Εξ.8 και Β.ΟΣ.Εξ.9 βρίσκεται περίπου 10 εκ. ανατολικό-
τερα του άξονα της παρακείμενης πλευράς του ναΐσκου στο βόρειο πτερό. Συμπερασματικά, εκτιμάται 
ότι αξονικά ως προς τον ναΐσκο θα μπορούσε να διαμορφώνεται μόνο κάποιο στοιχείο πλάτους της 
τάξης των 20 εκ. το οποίο θα εξείχε, άγνωστο πόσο, του ορθοστάτη. Τέλος, δεν αποκλείεται να υπήρξε 
αρχικά η πρόθεση για κάποιου είδους διαμόρφωση στον τοίχο στον άξονα των λειψάνων της παλαιό-
τερης διαμόρφωσης, αλλά αυτή να εγκαταλείφθηκε, όταν σε κατάλληλη χρονική στιγμή αποφασίστηκε 
η κατασκευή του αφιερωματικού ναΐσκου.

12. Korres 1994, 46.
13. Τογανίδης 1994, 83.
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2.9 Παρατηρήσεις για τον λίθο του ορθοστάτη της ΒΑ παραστάδας (ΒΑ.ΟΣ. ή Β.ΟΡ.ΕΞ.1)

Εικ. 15. Άνω, ΒΑ παραστάδα. Κάτοψη του λίθου 
ΒΑ.ΟΣ. του ορθοστάτη (επισήμανση γόμφων) σε 
υπόβαθρο φωτογραμμετρικής αποτύπωσης του 
τοιχοβάτη (Δ. Μαυρομάτη, Η. Καλησπεράκης).  
Κάτω αριστερά, άποψη της κάτω έδρας του ΒΑ.ΟΣ. 
Κάτω μέσον, εντορμία γόμφου του ΒΑ.ΟΣ. στη θέση 
Λ1. Κάτω δεξιά, εντορμία γόμφου του ΒΑ.ΟΣ. στη 
θέση Λ2.

Σχετικά με τον λίθο της ΒΑ παραστάδας ενδιαφέρον παρουσιάζει η εντορμία γόμφου Λ1 (εικ. 15), 
η οποία φαίνεται να είχε διευρυνθεί προς νότο ήδη κατά την τοποθέτηση του λίθου. Η βόρεια παρειά 
της εντορμίας δεν αντιστοιχεί σε εκείνη του τοιχοβάτη, αντιστοιχεί όμως η νότια, μετά τη διεύρυνση. 
Αντίστοιχη απόκλιση παρουσιάζεται στον γόμφο Λ2. Η ερμηνεία που δίνεται είναι ότι ο λίθος αρχικά 
προγραμματίστηκε να τοποθετηθεί περίπου 7 χιλ. νοτιότερα. Επειδή δε, οι ακραίοι λίθοι του ορθο-
στάτη τοποθετήθηκαν πρώτοι, φαίνεται πιθανόν κατά την κατασκευή να έγινε μια μικρή διόρθωση της 
θέσης του τοίχου προς βορρά, ανάλογη σε μέγεθος με τη βόρεια προεξοχή της παραστάδας.

2.10 Η φορά δόμησης των λίθων του ορθοστάτη και του 1ου δόμου

Εικ. 16. Διαγράμματα της σειράς τοποθέτησης των λί-
θων του ορθοστάτη και του 1ου δόμου του βόρειου 
τοίχου.
Εικ. 17. Σχέδιο κάτοψης με απόδοση του λίθου ν408 
δίπλα στον ν403 (αποτυπώσεις: Κ. Σκαρής 1989 και Γ. 
Αναστασιάδου 1991).
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Συνδυάζοντας τα δεδομένα των υφιστάμενων μελετών14, τις παρατηρήσεις του Μ. Κορρέ15 για τον 
τοιχοβάτη του μεσότοιχου και τις νέες παρατηρήσεις (εικ. 14) προκύπτει επικαιροποιημένο διάγραμς-
μα της σειράς τοποθέτησης των λίθων του ορθοστάτη και του 1ου δόμου του βόρειου τοίχου. Στο 
διάγραμμα διακρίνονται οι ακολουθίες τοποθέτησης α έως ε για τον ορθοστάτη και α έως γ για τον 
1ο δόμο. Ειδικά για τη φορά δόμησης του 1ου δόμου θεωρείται λιγότερο πιθανή η ύπαρξη δεύτερου 
πρωτο-τοποθετημένου λίθου σε ενδιάμεση θέση του τοίχου εκτός της θέσης β1 καθώς η λιθόπλινθος 
ν408 που υποστήριζε την υπόθεση αυτή16 αποδόθηκε σε άλλη θέση. Συγκεκριμένα, η λιθόπλινθος δεν 
διατηρεί εξωτερικές όψεις και ο προσανατολισμός της ελέγχθηκε και διορθώθηκε με βάση το κριτήριο 
της διαφοράς ύψους μεταξύ βόρειας και νότιας πλευράς και η θέση της δίπλα στο λίθο ν403 και πάνω 
στον ορθοστάτη επιβεβαιώθηκε από όλα τα σωζόμενα ίχνη συνδετηρίων στοιχείων.

2.11  Εφαρμογή αντιρρηκτικών ενισχύσεων με εφελκυστικούς συνδέσμους  
σε λιθόπλινθους

Εικ. 18. Αριστερά, άποψη της κάτω 
έδρας του λίθου ΝΤ.1.27 όπου δι-
ακρίνεται η εφαρμογή συνδέσμου 
στην κάτω δεξιά γωνία. Δεξιά, 
άποψη του λίθου ν336 όπου δια-
κρίνεται η εντορμία της κεφαλής 
συνδέσμου που εφαρμόστηκε στην 
κάτω έδρα.

Η εφαρμογή προληπτικών αντιρρηκτικών ενισχύσεων με εφελκυστικούς συνδέσμους έχει τεκμη-
ριωθεί από τον Μ. Κορρέ17. Από το διαθέσιμο αρχαίο υλικό των τοίχων του σηκού εντοπίστηκαν δύο 
λιθόπλινθοι με ίχνη συνδέσμων στην κάτω έδρα (εικ. 18). Πρόκειται για την κατά χώραν διατηρηθείσα 
στην πλοκή του νότιου τοίχου με τον μεσότοιχο λιθόπλινθο ΝΤ.1.27 και για την διάσπαρτη ν336. Η 
πρώτη είναι πιθανόν ένα προληπτικό μέτρο ενίσχυσης του λίθου στο όριο κάλυψης ενός σημαντι-
κού οικοδομικού κενού που υπήρχε στην πλοκή των λίθων του ορθοστάτη. Η λιθόπλινθος ν336 έχει 
αποδοθεί στον 1ο δόμο του νότιου τοίχου και η εφαρμογή του συνδέσμου στην κάτω έδρα μπορεί 
να εξηγηθεί από την ύπαρξη κομμού, κάθετα στη διεύθυνση εφαρμογής του, σε συνδυασμό με το 
διευρυμένο οικοδομικό κενό που τεκμηριώνεται μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής σειράς των 
λίθων του ορθοστάτη που κλήθηκε να γεφυρώσει.

2.12  Απόδοση του λίθου α1010 ως ορθοστάτη της βόρειας παραστάδας της εσωτερικής 
κιονοστοιχίας

Στα πλαίσια έρευνας του διάσπαρτου υλικού για τον βόρειο τοίχο εντοπίστηκε ο λίθος α1010, ο 
οποίος αποδόθηκε ως ορθοστάτης της βόρειας παραστάδας της εσωτερικής κιονοστοιχίας με κριτήρια 
α) το μήκος του που υπολογίζεται γύρω στα 107-108 εκ. με βάση τα διατηρούμενα ίχνη συνδέσμων 
στην άνω έδρα, β) το ύψος του που είναι συμβατό με τους κατά χώραν διατηρούμενους παρακείμε-
νους λίθους, γ) ίχνος γόμφου εξασφάλισης στη βόρεια πλευρά που αντιστοιχεί με ανάλογο ίχνος στον 

14. Τογανίδης – Ματάλα 2002.
15. Κορρές 1984, αρχείο ΥΣΜΑ, σχ. 707.
16. Τογανίδης – Ματάλα 2002, σχ. 11, 15.
17. Κορρές 1993, 110.
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τοιχοβάτη, δ) ίχνος γόμφου στην άνω έδρα συμβατό με τη θέση αναμενόμενου αρμού στον 1ο δόμο 
του ανατολικού τοίχου και ε) απολάξευση της δυτικής πλευράς του λίθου σε δύο φάσεις που αφήνει 
ακάλυπτα ίχνη νεώτερων συνδετήριων στοιχείων στον τοιχοβάτη.

 

Εικ. 19. Αριστερά, διάγραμμα κάτοψης με επισήμανση της θέσης της 
διατηρούμενης κάτω έδρας του λίθου α1010. Δεξιά, επισήμανση της 
περιοχής έδρασης τους διατηρούμενου τμήματος του λίθου σε φωτο-
γραφία του τοιχοβάτη. 

Εικ. 20. Λίθος α1010. Άνω αρι-
στερά, άποψη της άνω έδρας 
και της επιφάνειας θραύσης στη 
νότια πλευρά. Κάτω αριστερά, 
άποψη της κάτω έδρας και της 
πίσω επιφάνειας. Δεξιά, άποψη 
του βόρειου άκρου της δυτικής 
πλευράς.

3. ΟΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ

Η αρχιτεκτονική της οροφής του δυτικού πτερού έχει μελετηθεί από τους Α. Ορλάνδο18, Μ. Κορ-
ρέ19, Π. Κουφόπουλο20 και Ρ. Χριστοδουλοπούλου21. Παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την εκπόνηση 
της επικαιροποιημένης μελέτης αποκατάστασης της οροφής παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

3.1  Η τοποθέτηση των ακραίων ελεύθερων δοκών και τα διατηρούμενα ίχνη χάραξης 
της οροφής σε λίθους του θράνου

Η τοποθέτηση των ακραίων ελεύθερων δοκών της οροφής πάνω στον θράνο του οπισθονάου 
γινόταν σε απόσταση 47 χιλ., δηλαδή 2½ δακτύλων, από τις γωνίες του δωρικού κυματίου, όπως 
προκύπτει από μετρήσεις των εντορμιών των γόμφων των επίτοιχων δοκών. Στις άνω έδρες των λί-
θων του θράνου της περίστασης και της δυτικής πρόστασης που καλύπτονταν από την κατά χώραν 
διατηρηθείσα δεύτερη από βορρά ελεύθερη δοκό (Δ.ΕΔ.2), καταγράφηκαν ίχνη αρχαίων σημειών 
που ορίζουν την θεωρητική απόσταση μεταξύ του θράνου της δυτικής πλευράς και του θράνου του 
οπισθονάου σε 3,266 μ. Οι σημείες βρίσκονται χαραγμένες σε απόσταση 54 έως 55 χιλ., δηλαδή 3 
δακτύλων, από τη μέγιστη προβολή του δωρικού κυματίου. Στην πλευρά του οπισθονάου, μάλιστα, 
καταγράφεται μικρό τμήμα σημείας κάθετο στη διεύθυνση του κυματίου, το οποίο ορίζει τη νότια 
πλευρά της δοκού Δ.ΕΔ.2 (εικ. 21).

18. Ορλάνδος 1978, 471-511.
19. Κορρές 1996, σχ. 34, σχ. 35, σχ. 37, σχ. 39.
20. Κουφόπουλος 1994.
21. Χριστοδουλοπούλου 2002, 136-148.
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Εικ. 21. Τεκμήρια χάραξης της εσχάρας της οροφής στον θράνο.

3.3 Τα πλάτη των ελεύθερων δοκών

Εικ. 22. Σχέδιο κάτοψης του θράνου της δυτικής περίστασης και της δυτικής πλευράς του περιστυλίου όπου 
επισημαίνονται οι θέσεις και τα πλάτη των ελεύθερων δοκών της οροφής.

Τα πλάτη των ελεύθερων δοκών μετρούμενα στην κάτω επιφάνεια είναι 99,0 εκ., δηλαδή 3 πόδες 
και 1½ παλαστή (54 δάκτυλοι) για τις δοκούς 1, 2, 5 και 7, 103,1 εκ., δηλαδή 3 πόδες και 2 παλαστές 
(56 δάκτυλοι) για τη δοκό 4 και 95,3 εκ., δηλαδή 3 πόδες και 1 παλαστή (52 δάκτυλοι) για τη δοκό 
3. Το πλάτος της δοκού 6 που δεν διατηρείται μπορεί να υπολογιστεί έμμεσα με πιθανότερη τιμή τα 
95,3 εκ., όσο δηλαδή είναι το πλάτος της δοκού 3 (εικ. 22). Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο γειτονικές δού-
κοί, οι 3 και 4 έχουν διαφορά πλάτους 7,8 εκ. Φαρδύτερη είναι η αξονική δοκός 4 και στενότερες η 3 
και 6, δηλαδή από μία σε κάθε ήμισυ της οροφής, αλλά όχι σε συμμετρικές θέσεις. Μια υπόθεση είναι 
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ότι η τυποποίηση των διαστάσεων ήταν περισσότερο αυστηρή για τα πλάτη των χωρών της οροφής 
και λιγότερο αυστηρή για τα πλάτη των δοκών. Τα πλάτη των χωρών δεσμεύονταν από τις διαστάσεις 
των περίτεχνων φατνωματικών πλακών. Στα πλάτη των δοκών φαίνεται ότι υπήρχε μια μικρή ευελιξία 
προκειμένου να εξευρεθούν στο λατομείο τεμάχια καλής ποιότητας μαρμάρου στα ζητούμενα μήκη.

3.4  Η μελέτη της θέσης των αρμών των φατνωματικών πλακών από τον Α. Ορλάνδο 
κατά τη δοκιμαστική τοποθέτησή τους το χρονικό διάστημα 1959-60

Εικ. 23. Φωτογραφική τεκμηρίωση της δοκιμαστικ-
κής τοποθέτησης αντιγράφων των φατνωματικών 
πλακών της οροφής από τον Α. Ορλάνδο με επισή-
μανση των παρατηρούμενων αρμών των φατνω-
ματικών πλακών (φωτ. Σ. Μελετζής 1959-60).

Από το φωτογραφικό αρχείο της ΥΣΜΑ προκύπτει ότι την περίοδο 1959-1960 έγινε από τον Α. 
Ορλάνδο δοκιμαστική τοποθέτηση φατνωματικών πλακών στη δεύτερη από βόρεια χώρα της ορο-
φής (εικ. 23). Παρατηρούμε ότι στη μεσαία φατνωματική πλάκα ενσωματώνεται το πλάτος των ταιά-
νιών μεταξύ των αστραγάλων και οι αρμοί διαμορφώνονται ακριβώς δίπλα στους αστραγάλους της 
εσωτερικής και της εξωτερικής φατνωματικής πλάκας. Από τον έλεγχο όλων των προετοιμασμένων 
φατνωματικών πλακών που είναι σήμερα διαθέσιμες προκύπτει ότι καμιά μεσαία φατνωματική πλάκα 
δεν έχει ενσωματωμένες και τις δύο ταινίες μεταξύ των αστραγάλων. Άρα, ο Α. Ορλάνδος βελτίωσε 
την ερμηνεία του αρχικού σχεδίου μετά την τοποθέτηση αυτή και αφαίρεσε τη μία ταινία από τις 
μεσαίες φατνωματικές πλάκες.

3.5 Αποδόσεις λίθων του θράνου

Εικ. 24. Διάγραμμα κάτοψης του θράνου της περίστασης με υπόθεση για τη φορά δόμησής του.
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Σε φωτογραφία του 186922 διακρίνεται ο αυθεντικός 17ος λίθος θράνου (Δ.Θ.17) της δυτικής πλευ-
ράς κάτω από την νοτιότερη ελεύθερη δοκό πριν καταβιβαστεί από τον Ν. Μπαλάνο (1900-1902). 
Από έλεγχο των διατιθέμενων αταύτιστων αρχαίων θράνων εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος λίθος και 
αποδείχτηκε συμβατός με τη θέση αυτή. Εντοπίστηκε, επίσης, ο λίθος ν366+ν15, ο οποίος αποδόθηκε 
ως καταφραγή στην ανατολική πλευρά. Συνδυάζοντας τις πιο πάνω αποδόσεις λίθων και τις πληροφο-
ρίες που βρέθηκαν στο αρχείο της ΥΣΜΑ από μετρήσεις, παρατηρήσεις και αποτυπώσεις λίθων του 
θράνου των Μ. Κορρέ, Ν. Τογανίδη, Β. Ελευθερίου και Ρ. Χριστοδουλοπούλου συντάχθηκε διάγραμμα 
κάτοψης του θράνου με μια υπόθεση για τη φορά δόμησής του.

3.6  Παρατηρήσεις από δύο θραύσματα φατνωματικών πλακών (αρ. 1912 στην Ακρό-
πολη και αρ. Α3889 στην Αρχαία Αγορά)

Εικ. 25. Σύνθεση των τομών των θραυσμάτων φατνωματικών πλακών 
191223 και Α388924 από την οποία επιβεβαιώνεται η κατατομή τύπου 
Δ του προνάου με κυρτή επιφάνεια στον ουρανίσκο.

Εικ. 26. Υποθετική αναπαράσταση 
της διακόσμησης του ουρανίσκου 
φατνωματικής πλάκας τύπου Δ.

Από τον συνδυασμό των πληροφοριών δύο θραυσμάτων φατνωματικών πλακών που μελετήθηκαν 
από τους Μ. Κορρέ και W. B. Dinsmoor Jr. (εικ. 25), μπορεί να επιβεβαιωθεί η συνολική τομή του 
φατνώματος τύπου Δ του προνάου με κυρτή επιφάνεια στον ουρανίσκο και να επιχειρηθεί μια ανα-
παράσταση της διακόσμησής του (εικ. 26).

4. ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ

4.1  Στοιχεία από τη γραφική αναπαράσταση του αντιθηματικού τοίχου και ο τρόπος 
δια μόρφωσης των δοκοθηκών

Μελετώντας τη γραφική αναπαράσταση της ανατολικής όψης του αντιθηματικού τοίχου (εικ. 27) 
σημειώνουμε την ύπαρξη ενός μικρού λίθου πλήρωσης στον 6ο δόμο πίσω από το δυτικό άκρο της 
δοκού της στέγης (βλ. στοιχείο 1 στην εικ. 27) και την ύπαρξη δύο, σφηνοειδούς σχήματος, κενών 
δομής στον 4ο δόμο (βλ. στοιχείο 2 στην εικ. 27). Από τους διαφορετικούς τρόπους διαμόρφωσης των 
δοκοθηκών (βλ. στοιχεία 3, 4 και 6 στην εικ. 27) συμπεραίνουμε ότι η χάραξη των δοκοθηκών έγινε 
αφού είχαν προετοιμαστεί οι σύνδεσμοι του 3ου δόμου και η απολάξευσή τους έγινε ταυτόχρονα με 
την τοποθέτηση του 4ου δόμου.

Κατά τη δόμηση του 5ου δόμου έγινε μετάθεση των κατακόρυφων αρμών προς νότο (βλ. στοιχείο 
5 στην εικ. 27) που ενσωμάτωσε καλύτερα τις δοκοθήκες στην κατασκευή. Η μέτρηση του ύψους των 

22. Stillman W. J. 1869, Classical Art Research Centre and The Beazley Archive, Oxford University.
23. Κορρές 1996, σχ. 39.
24. Dinsmoor Jr. 1974, Fig. 5, 138.
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δόμων του αντιθηματικού τοίχου παρουσιάζει δυσκολίες λόγω του κατακερματισμού των λίθων. Από 
μετρήσεις που έγιναν στις λιγότερο θραυσμένες περιοχές προκύπτει ότι το ύψος του 1ου δόμου είναι 
γενικά το χαμηλότερο και κυμαίνεται από 51 έως 53 εκ., ενώ οι υπόλοιποι δόμοι έχουν ύψη από 53,9 
έως 54,9 εκ.

Εικ. 27. Σχέδιο αναπαράστασης της ανατολικής όψης του αντιθηματικού τοίχου με επισήμανση ιδιαίτερων 
στοιχείων της κατασκευής σε μεγεθυμένα αποσπάσματα και φωτογραφίες.

4.2  Παρατηρήσεις για τον τρόπο κατεργασίας των επιφανειών της ανατολικής πλευράς 
του αντιθηματικού τοίχου

Σχετικά με την κατεργασία των επιφανειών, παρατηρείται ότι στην ανατολική όψη ορισμένων λι-
θοπλίνθων υπάρχουν ίχνη κατεργασίας με βελόνι, τα οποία δεν αφαιρέθηκαν πλήρως κατά την τελική 
κατεργασία της. Παρατηρώντας τον αρμό μεταξύ 1ου δόμου και γείσου διακρίνεται επέκταση των 
χτυπημάτων θραπίνας στις δύο επιφάνειες. Άρα, η κατεργασία της επιφάνειας της ανατολικής όψης 
του τοίχου έγινε μετά τη δόμησή του. Μια ακόμη παρατήρηση είναι ότι οι απολαξεύσεις, που κατα-
γράφονται στην ανατολική πλευρά των λίθων του οριζόντιου γείσου και έγιναν για την τοποθέτηση 
των ελεύθερων δοκών της οροφής του δυτικού πτερού, επεκτείνονται, με παρόμοια φορά και ποιότη-
τα χτυπημάτων, στον 1ο δόμο του αντιθηματικού τοίχου (βλ. στοιχείο 7 στην εικ. 27). Αυτό σημαίνει 
ότι η οικοδόμηση του 1ου δόμου προηγήθηκε της τοποθέτησης των δοκών.
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4.3 Παρατηρήσεις για τη δυτική πλευρά του αντιθηματικού τοίχου

Εικ. 28. Ίχνη τοπικών απολαξεύσεων της δυτικής 
πλευράς του 1ου δόμου σε σημεία γειτνίασης με 
διευρυμένα τμήματα της βάσης των τεσσάρων κε-
ντρικών λίθων του ορθοστάτη του τυμπάνου25.

Εικ. 29. Ίχνη λαξευμάτων στην άνω δυτική ακμή του 
3ου δόμου σε αντιστοιχία με τις εγκοπές στο κάτω 
μέρος των ορθοστατών26.

Η δυτική πλευρά του αντιθηματικού τοίχου ήταν αδρά διαμορφωμένη με τύκο ή χονδρό βελόνι 
καθώς θα παρέμενε αόρατη πίσω από τους ορθοστάτες του τυμπάνου. Ωστόσο, με μια προσεκτικότε-
ρη παρατήρηση των επιφανειών διακρίνονται τρία είδη πρόσθετων απολαξεύσεων που εντοπίζονται 
στους τρεις χαμηλότερους δόμους και έγιναν μετά την τοποθέτησή τους. Στη δυτική πλευρά του 1ου 
δόμου του αντιθηματικού τοίχου παρατηρούνται ίχνη τοπικών απολαξεύσεων σε περιοχές που γειτνιά-
ζουν με τα διευρυμένα τμήματα της βάσης των τεσσάρων κεντρικών λίθων του ορθοστάτη (εικ. 28). 
Η υπόθεση εδώ είναι ότι πρόκειται για μια προεργασία πριν την τοποθέτηση των μεγάλων λίθων του 
ορθοστάτη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει επαφή των δύο δομικών στοιχείων. Το δεύτερο 
είδος λαξευμάτων εντοπίζεται σε περιοχές της άνω δυτικής ακμής του 3ου δόμου σε αντιστοιχία με 
τις έξι από τις οκτώ εγκοπές στο κάτω μέρος των ορθοστατών (εικ. 29). Πρόκειται για αποτμήσεις 
που μαρτυρούν πως οι ακμές των λιθοπλίνθων στις θέσεις αυτές εμπόδιζαν κάποιο στοιχείο που 
προσάρμοζε στην περιοχή.

Ο Μ. Κορρές εξηγώντας την ύπαρξη των αποτμήσεων αυτών προτείνει ένα σύστημα μεταλλικών 
ελασμάτων για την ανακούφιση του γείσου από το βάρος των μεγάλων εναέτιων γλυπτών (εικ. 30). Η 
παρούσα μελέτη έχει να συνεισφέρει την υπόθεση ότι η διαμόρφωση των αποτμήσεων έγινε για να 
μην εμποδίζονται τα σχοινιά άρσης των λίθων του ορθοστάτη, τα οποία από τον έλεγχο της εγκάρ-
σιας τομής στην συγκεκριμένη θέση, προκύπτει ότι θα υπερέβαιναν την παρακείμενη ακμή του 3ου 
δόμου. Η υπόθεση αυτή είναι συμβατή με τον τρόπο άρσης των λίθων του ορθοστάτη με κατακόρυφη 
διάταξη των σχοινιών και χρήση οριζόντιας δοκού που έχει προτείνει η Β. Μανιδάκη27. Το τρίτο είδος 
λαξευμάτων είναι αβαθείς εσοχές που διαμορφώνονται στις πέντε περιοχές εφαρμογής των ζευγών 
στρεπτοσυνδέσμων του 3ου δόμου (εικ. 31). Σε καμία από τις άλλες θέσεις εφαρμογής στρεπτοσυνδέτ-
σμων τόσο στον αντιθηματικό τοίχο όσο και στον ορθοστάτη δεν παρατηρείται ανάλογη διαμόρφωση. 
Όπως και στις άλλες δύο περιπτώσεις λαξευμάτων που εξετάστηκαν προηγουμένως είναι πολύ πιθανό 
κάποιο εμπόδιο να ήταν αναμενόμενο στη θέση αυτή κατά την τοποθέτηση των λίθων του ορθοστάτη. 
Παρατηρείται επίσης, ότι όλες οι προσβάσιμες για έλεγχο εντορμίες στρεπτοσυνδέσμων στον αντι-

25. Σχ., Ορλάνδος 1976, πιν. 68 και φωτ., αρχείο ΥΣΜΑ.
26. Ό.π.
27. Μανιδάκη 2016, 87-97.
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θηματικό τοίχο έχουν διανοιχθεί με τον συνήθη τρόπο με εξαίρεση το γεγονός ότι είναι βαθύτερες 
κατά 3 έως 4 εκ. και διαμορφώνουν τις κεφαλές αγκύρωσής τους σε ασυνήθιστα μεγάλη απόσταση 
από την άκρη του λίθου. Τέλος, δύο από τα διατηρούμενα τμήματα του μετάλλου σε εντορμίες του 
3ου και 4ου δόμου παρουσιάζουν απειροελάχιστη κύρτωση προς τον έτερο σύνδεσμο του ζεύγους 
(εικ. 31, πάνω αριστερά και κάτω δεξιά). Στη μία μάλιστα περίπτωση διατηρούνται ίχνη μολύβδου και 
οξείδωσης στην παρακείμενη προς την ίδια κατεύθυνση επιφάνεια μαρμάρου (εικ. 31, μέσον δεξιά 
και κάτω δεξιά). Με βάση τα παραπάνω και τις εργονομικές δυσκολίες της εν ψυχρώ σφυρηλάτησης 
μετάλλων, εικάζεται ότι οι στρεπτοσύνδεσμοι υλοποιούνταν από ανεξάρτητα τμήματα.

Εικ. 30. Αριστερά, σύ-
στημα ανακούφισης 
του γείσου από το 
βάρος των μεγάλων 
εναέτιων γλυπτών28 
και υπόθεση για δια-
μόρφωση των λαξευ-
μάτων στον τρίτο δόμο 
(Εικ. 29) με σκοπό τη 
διευκόλυνση της προ-
σέγγισης των σχοινιών 
ανάρτησης των ορθο-
στατών στον αντιθη-
ματικό τοίχο. Εικ. 31. Διατηρούμενα τεκμήρια στις περιοχές εφαρ-

μογής στρεπτοσυνδέσμων του 3ου δόμου29.

2829

Εικ. 32. Υπόθεση για τον τρόπο διαμόρ -
φωσης των στρεπτοσυνδέσμων από δύο 
ανεξάρτητους όμοιους συνδέσμους συ-
νήθους μήκους.

Το ανατολικό τμήμα του στρεπτοσυνδέσμου ήταν προ-τοπο-
θετημένο στον λίθο του ορθοστάτη και είχε το μήκος ενός 
τυπικού συνδέσμου, δηλαδή 40 εκ. περίπου. Το ανατολικό 
άκρο του τμήματος αυτού έφτανε μέχρι τη δυτική παρειά 
του αντιθηματικού τοίχου και η προ-διαμόρφωση της εσοχής 
στον αντιθηματικό τοίχο εξασφάλιζε την αποφυγή επαφής 
του ελεύθερου άκρου του συνδέσμου με τον αντιθηματικό 
τοίχο κατά την τοποθέτηση του ορθοστάτη. Αμέσως μετά την 
τοποθέτηση των λίθων του ορθοστάτη ακολουθούσε η διά-
νοιξη των εντορμιών στον 3ο δόμο του τοίχου και η τοποθέ-
τηση του δυτικού τμήματος του στρεπτοσυνδέσμου που ήταν 
ακριβώς ίδιο με το ανατολικό για λόγους τυποποίησης της 
εργασίας του μεταλλουργού. Έτσι, εξηγείται η μεγάλη από-
σταση της κεφαλής από το άκρο του λίθου. Το μεγάλο βάθος 
των εντορμιών μπορεί να εξηγηθεί ως πρόβλεψη υπέρ της 

εξασφάλισης ικανού βάθους τοποθέτησης των συνδέσμων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία υψών 
που καταγράφονται στους δόμους του αντιθηματικού τοίχου. Αν τα χαμηλότερα ύψη που καταγρά-
φονται στον 1ο δόμο είχαν εφαρμοστεί και στους επόμενους, το βάθος των εντορμιών υπολογίζεται 
ότι θα ήταν το τυπικό. Οι υπόλοιποι δόμοι του τοίχου τοποθετήθηκαν χωρίς την ανάγκη διαμόρφωσης 
εσοχής.

28. Κορρές 1994α, εικ. 7, 61.
29. Σχ., Ορλάνδος 1976, πιν. 68 και φωτ., αρχείο ΥΣΜΑ.
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Observations on the architecture of the Parthenon that arose while 
preparing architectural studies for the north cella wall, the west ptero-
ma coffered ceiling and the west tympanum backing wall

Kosmas F. Skaris 
Architect – conservation consultant

ABSTRACT 

This paper attempts to summarize new observations on the architecture of the Parthenon that were 
noticed during the preparation of studies for the north cella wall, the west pteroma coffered ceiling 
and the west tympanum backing wall. The vast knowledge available by important previous scholars 
together with the access to remote and hidden parts of the monument that was available during 
restoration work offered the opportunity to document in good detail the original design of relevant 
architectural elements and proposes reasonable hypotheses about the details of their construction, 
placement series and decoration. In addition, identification of the original place of characteristic stone 
blocks is given. Issues about the north cella wall was the definition of its width, the explanation of 
the differences in the height between the internal and external face of some stone block of the first 
course, the explanation of the differences in the length of the internal orthostate blocks, the definition 
of the inclination of the internal face of the orthostate and its junction with the respective block of the 
eastern wall, the existence and the dimension of the protrusion of the orthostate towards the interior 
of the temple, the interpretation of the junction between the north wall and the cross wall and the 
placement series of the orthostate and first course blocks. Similarly, details about the restored design 
of the coffered ceiling and the west tympanum backing wall is given together with new interpretations 
about decoration and construction.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα μελέτη ελέγχονται υπό δυναμικές-σεισμικές φορτίσεις οι υποψήφιες αναστηλωτικές 
λύσεις του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην οριστική 
αρχιτεκτονική μελέτη (Σκαρής 2016). 

Για τη διαμόρφωση των συγκεκριμένων λύσεων λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα του ερευνητι-
κού προγράμματος του 2008 (Ψυχάρης 2008) που έθεσε ορισμένες βάσεις για τον τελικό σχεδιασμό, 
όπως για παράδειγμα την ανασύσταση τμήματος του μεσότοιχου. Επίσης, το ίδιο ερευνητικό πρό-
γραμμα παρείχε και τις κατευθύνσεις για την μεθοδολογία ανάλυσης που ακολουθείται στην παρούσα 
μελέτη. 

Οι σεισμικές φορτίσεις που επιλέχθηκαν λήφθηκαν από τον κατάλογο επιταχυνσιογραφημάτων 
που καταρτίστηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα του 2014 (Ψυχάρης 2014) με τους κατάλληλους 
συντελεστές.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Η προσομοίωση της γεωμετρίας έγινε με βάση τα υπάρχοντα σχέδια αποτυπώσεων της υφιστά-
μενης κατασκευής, αλλά και σχεδιαστικής αποκατάστασης ελλειπόντων τμημάτων, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στη αρχιτεκτονική μελέτη. 

Τα αριθμητικά προσομοιώματα διατηρούν τα κύρια χαρακτηριστικά της πλοκής των λίθων, με 
μικρές απλουστεύσεις γεωμετρίας, κυρίως σχετιζόμενες με το μήκος αυτών, το οποίο θεωρήθηκε 
σταθερό. Ορισμένες οικοδομικές λεπτομέρειες συναρμογής λίθων αγνοήθηκαν, καθώς η κατάσταση 
των λίθων (σημαντικές αποφλοιώσεις και αποτμήσεις στις γωνίες) είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ευεργετική επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών.

Στα προσομοιώματα δεν λήφθηκε υπόψη η αλληλεπίδραση των υποκείμενων στοιχείων (τοιχοβά-
τη και θεμελίωσης), η σύνδεση με τον οπισθόναο, ενώ θεωρήθηκε μόνο το κατά χώραν τμήμα του 
νότιου τοίχου. Τέλος, προς την πλευρά της ασφάλειας, αρχικά, αγνοήθηκαν οι μεταλλικές συνδέσεις 
των ανεξάρτητων λίθων1.

1. Ο λόγος που οι μεταλλικές συνδέσεις είναι δόκιμο να αγνοηθούν έγκειται: α) στην αδυναμία διευκρίνισης όλων των συνδέσεων 
που έχουν αστοχήσει στο κατά χώραν τμήμα του τοίχου – σε ορισμένες θέσεις οι αστοχίες είναι εμφανείς, σε άλλες είναι εικαζόμενες, 
και σε άλλες αδιευκρίνιστη η κατάσταση διατήρησης του συνδετηρίου, ενώ υπάρχουν και θέσεις στις οποίες είναι βάσιμη η υπόθεση 
καλής διατήρησης του συνδετηρίου, β) στην αδυναμία αποκατάστασης όλων των συνδέσεων στο κατά χώραν τμήμα του τοίχου, ακόμη 
και αυτών που έχουν εμφανώς αστοχήσει, γ) στην κακή κατάσταση διατήρησης του αρχαίου υλικού που πρόκειται να ενταχθεί στις 
θέσεις των συνδετηρίων, η οποία, όπως έχει διαφανεί από τις μελέτες αποκατάστασης εκάστου μέλους, καθιστά επιβεβλημένη την 
υποδιαστασιολόγηση των συνδετηρίων εφαρμογής ή και ορισμένες φορές αδύνατη την εφαρμογή τους. 
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Καταρτίστηκαν έτσι τα προσομοιώματα τριών αναστηλωτικών λύσεων στο εξής καλούμενες Α, Β 
και Γ. Στόχος της διερεύνησης είναι η επίδραση της αναστηλωμένης μορφής, αλλά και του βαθμού 
συμπλήρωσης 290 αρχαίων λιθοπλίνθων σε συνδυασμό με 150 περίπου νέων στην σεισμική απόκριση 
της επικείμενης αναστηλωμένης μορφής του τοίχου. 

Η αναστηλωτική λύση Α είναι αυτή που περιλαμβάνει την πλήρη συμπλήρωση της εσωτερικής 
όψης του τοίχου, όπως φαίνεται στην εικ. 1. 

Εικ. 1. Λύση Α: πλήρως συμπληρωμένο εσωτερικό μέτωπο, εικόνα από το αριθμητικό προσομοίωμα σε 
κώδικα 3DEC.

Εικ. 2. Λύση Β: Μερικές συμπληρώσεις στο εσωτερικό μέτωπο, εικόνα από το αριθμητικό προσομοίωμα 
σε κώδικα 3DEC.

Εικ. 3. Λύση Γ: πλήρως συμπληρωμένο εσωτερικό μέτωπο στο δυτικό τμήμα και ελάχιστες συμπληρώσεις 
στο ανατολικό τμήμα, αλλαγή του αναστηλωτικού ορίου, εικόνα από το αριθμητικό προσομοίωμα σε κώ-
δικα 3DEC.

Η αναστηλωτική λύση Β διαθέτει την ίδια γενική μορφή με την λύση Α, ως αναστηλωτικό όριο, 
αλλά περιλαμβάνει 82 ασυμπλήρωτους λίθους με θραύσεις εξιδανικευμένες για τους σκοπούς του 
προγράμματος με ιδεατά επίπεδα, όπως φαίνεται στην εικ. 2.
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Η αναστηλωτική λύση Γ διαμορφώθηκε έπειτα από την σχετική συνεδρίαση της ΕΣΜΑ τον Νο-
έμβριο του 2015 και αποτέλεσε και την επικρατέστερη προς εφαρμογή. Αποφασίστηκε αλλαγή του 
γενικού περιγράμματος, με μείωση του προς δυσμάς αναστηλωτικού ορίου, το οποίο προτείνεται 
με πλήρεις συμπληρώσεις, και προς ανατολάς αύξηση του αναστηλωτικού ορίου με τις ελάχιστες 
συμπληρώσεις, οι οποίες και προσομοιώθηκαν με θραύσεις εξιδανικευμένες για τους σκοπούς του 
προγράμματος με ιδεατά επίπεδα, όπως φαίνεται στην εικ. 3.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης έχει καταρτιστεί και η αναστηλωτική λύση Δ για να εκτιμηθεί η συνει-
σφορά των συνδετηρίων στοιχείων (συνδέσμων και γόμφων) στην τελική λύση. Το προσομοίωμα αυτό δεν 
διαφέρει γεωμετρικά από την αναστηλωτική λύση Γ πλην της προσθήκης των συνδετηρίων2 και αποτελεί 
την αναστηλωτική λύση Δ, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι αριθμητικές αναλύσεις της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκαν με τον κώδικα 3DEC της 
εταιρείας Itasca Consulting Group, inc.

Η κλασσική κατασκευή μοντελοποιείται ως ένα σύνολο τρισδιάστατων άκαμπτων σωμάτων και 
μελετάται υπό δυναμικές σεισμικές φορτίσεις.

Η βασικότερη παράμετρος του αριθμητικού μοντέλου είναι η προσομοίωση των αρμών μεταξύ των 
λίθων. Η επιλογή των κατάλληλων τιμών αυτών των παραμέτρων προέκυψε από μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε παρόμοιες κατασκευές (Δασίου 2007, Δασίου 2008).

4. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ

Εικ. 4. Χρονοϊστορίες επιταχύνσε-
ων σεισμού Bisaccia.

Εικ. 5. Χρονοϊστορίες επιταχύνσε-
ων σεισμού LA- Wonderland Ave.

Εικ. 6. Χρονοϊστορίες επιταχύνσε-
ων σεισμού Κοζάνης.

2. Συνδετήρια έχουν τοποθετηθεί και στην ανατολική περιοχή με τις εξιδανικευμένες θραύσεις μόνο στις θέσεις που η θεωρούμενη 
απώλεια μάζας το επιτρέπει.



120

Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η  Δ .  Β Ρ Ο Υ Β Α

Για την εκπόνηση της μελέτης του βορείου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα αξιοποιήθηκαν τα 
συμπεράσματα του ερευνητικού «Επιλογή κατάλληλων επιταχυνσιογραφημάτων για δυναμικές ανα-
λύσεις των μνημείων της Ακρόπολης» (Ψυχάρης 2014).

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες των επιταχύνσεων των τριών σεισμικών διεγέρσεων 
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των τριών αναστηλωτικών λύσεων Α, Β και Γ, στις τρεις δι-
ευθύνσεις της κατασκευής, όπως προτείνεται από το ερευνητικό ως ελάχιστα και συγκεκριμένα των 
σεισμών των Bisaccia, LA - Wonderland Ave και Κοζάνης (εικ. 4-6). 

Οι αναστηλωτικές λύσεις Α και Β μελετήθηκαν με δύο ακόμη σεισμικές διεγέρσεις, καθώς υπήρχε 
διαφορετικός χρονικός προγραμματισμός, όπως αυτές προτείνονται από το ερευνητικό και συγκεκρι-
μένα τους σεισμούς των Bagnoli - Irpino και της Αθήνας του 1999 (καταγραφή Β στο Σύνταγμα). Στις 
εικ. 7-8 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες των επιταχύνσεων των σεισμικών αυτών διεγέρσεων, στις 
τρεις διευθύνσεις της κατασκευής.

Εικ. 7. Χρονοϊστορίες επιταχύνσεων  
σεισμού Bagnoli-Irpino.

Εικ. 8. Χρονοϊστορίες επιταχύνσεων  
σεισμού Αθήνας 1999- Σύνταγμα.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η σύγκριση της δυναμικής συμπεριφοράς των αναστηλωτικών λύσεων γίνεται σε όρους μέγιστων 
και μόνιμων μετατοπίσεων των λίθων σε συγκεκριμένες χαρακτηριστικές θέσεις. Πρόκειται για χαρα-
κτηριστικές συστάδες λίθων του τοίχου (χρωματισμένες στην εικόνα με έντονο χρώμα), σε συγκεκρι-
μένες θέσεις καθ’ ύψος, αλλά και κατά μήκος. Στην μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 
δίνουν οι λίθοι για τις πέντε χαρακτηριστικές κατά μήκος θέσεις που παρουσιάζονται εδώ Ρ1-Ρ5 για 
τις λύσεις Α και Β (εικ. 9).

Ρ1. Βορειοανατολική γωνία του σηκού (ΒΑ παραστάδα). 
Ρ2.  Βόρειος τοίχος σε ενδιάμεση θέση μεταξύ των σημείων ένωσής του με τον μεσότοιχο και τον 

ανατολικό τοίχο, όπου παρατηρείται το μέγιστο ύψος συμπλήρωσης στις λύσεις Α και Β.
Ρ3. Μεσότοιχος στο σημείο συναρμογής με τον βόρειο τοίχο του σηκού. 
Ρ4.  Βόρειος τοίχος σε ενδιάμεση θέση μεταξύ των σημείων ένωσής του με τον μεσότοιχο και τον 

δυτικό τοίχο. 
Ρ5. Στην βορειοδυτική γωνία του σηκού (συμβολή με τον δυτικό τοίχο) 
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Εικ. 9. Σχηματική απεικόνιση των λίθων στις θέσεις ελέγχου για τις αναστη-
λωτικές λύσεις Α και Β (οι λίθοι ελέγχου με σκούρο χρώμα).

Εικ. 10. Σχηματική απεικόνιση των λίθων στις θέσεις ελέγχου για την αναστηλωτική λύση Γ  
(οι λίθοι ελέγχου με σκούρο χρώμα).

Για την αναστηλωτική λύση Γ προστίθενται 2 ακόμη θέσεις ελέγχου Ρ1α και Ρ1β (οι λίθοι στις 
θέσεις ελέγχου εμφανίζονται με έντονο χρώμα), στον βόρειο τοίχο σε δύο ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ 
του μεσότοιχου και του ανατολικού τοίχου για έλεγχο της ευστάθειας του ανατολικού τμήματος που 
παραμένει ελεύθερο συμπληρώσεων (εικ. 10).

Στα διαγράμματα εικ. 11, εικ. 12 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μέγιστων 
και ελάχιστων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των λίθων της θέσης Ρ1 κατά τη διάρκεια όλων των 
σεισμικών συμβάντων που μελετήθηκαν, τόσο στην διαμήκη εικ. 11 όσο και στην εγκάρσια διεύθυν-
ση εικ. 12. Για τα διαγράμματα, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση κάθε σεισμικού συμβάντος 
χωριστά παραπέμπω στην πλήρη μελέτη, καθώς εδώ γίνεται μια προσπάθεια σύνοψης. Πρόκειται για 
μια μορφή περιβάλλουσας, αλλά σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για την λύση Γ δεν είναι απο-
λύτως ισοδύναμα με αυτών των Α και Β, καθώς τα πρώτα έχουν προκύψει από την ανάλυση τριών 
σεισμικών συμβάντων, έναντι πέντε που χρησιμοποιήθηκαν για τις άλλες δύο λύσεις. Από έλεγχο των 
τιμών των διαγραμμάτων προέκυψε ότι συγκεκριμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που χρησιμοποι-
ούνται για την κατάρτιση των διαγραμμάτων για τις λύσεις Α και Β έχουν προκύψει από τους δύο 
σεισμούς με τους οποίους δεν έχει μελετηθεί αντίστοιχα η λύση Γ. Αυτή η παρατήρηση ισχύει για όλα 
τα διαγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω και είναι σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι η χρήση 
κατά το δυνατόν περισσότερων σεισμικών συμβάντων είναι απαραίτητη για την εξαγωγή αξιόπιστων 
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περιβαλλουσών συμπεριφοράς, κάτι το οποίο άλλωστε σημειωνόταν και στο ερευνητικό του 2014 
σχετικό με την επιλογή των κατάλληλων επιταχυνσιογραφημάτων για τα μνημεία της Ακροπόλεως. 
Οι επιλογές για τον χρησιμοποιούμενο αριθμό επιταχυνσιογραφημάτων που έγιναν για τη σύνταξη 
του παρόντος σχετίζονταν απολύτως με τους απαιτούμενους χρόνους μελέτης, αλλά θα πρέπει να 
διαφοροποιηθούν για τη μελέτη εφαρμογής.

Εικ. 11. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων κατά τη διάρκεια του σεισμού μετακινήσεων 
για τη θέση Ρ1 στη διαμήκη διεύθυνση (Ζ, θετικές 
οι μετακινήσεις προς Δ.). 

Εικ. 12. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων κατά τη διάρκεια του σεισμού μετακινήσεων 
για τη θέση Ρ1 στην εγκάρσια διεύθυνση (Χ, θετικές 
οι μετακινήσεις προς Β.).

Εικ. 13. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων μόνιμων μετακινήσεων για τη θέση Ρ1 στη δια-
μήκη διεύθυνση (Ζ, θετικές οι μετακινήσεις προς Δ.).

Εικ. 14. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων μόνιμων μετακινήσεων για τη θέση Ρ1 στην 
εγκάρσια διεύθυνση (Χ, θετικές οι μετακινήσεις 
προς Β.).

Στη διαμήκη διεύθυνση (εικ. 11) για τη θέση των λίθων της παραστάδας (Ρ1) στη στάθμη του 
ορθοστάτη οι μέγιστες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του σεισμού δεν ξεπερνούν το 1,5 εκ. προς Δ 
και το 1 εκ. προς Α για όλες τις αναστηλωτικές λύσεις. Σημειώνεται εδώ ότι οι αναλύσεις έχουν γίνει 
για θεωρούμενους σεισμούς αστοχίας (όπως αναφέρεται και στο ερευνητικό) οι σεισμοί δεν είναι οι 
μέγιστοι πιθανοί, αλλά οι μέγιστοι δυνατοί, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων) και πλήρως ασύνδετα 
μέλη με τη βάση. Είναι επίσης προφανής σχετική ολίσθηση του πρώτου δόμου σε σχέση με τον ορ-
θοστάτη, καθώς και του ανώτερου κάθε φορά λίθου της παραστάδας, ως προς τον υποκείμενό του. 
Στη λύση Γ, αν και είναι επίσης εμφανής η συγκεκριμένη τάση συμπεριφοράς, μετριάζεται εξαιτίας 
του αυξημένου ύψους αναστήλωσης. Τις μεγαλύτερες μέγιστες μετακινήσεις προς Δ δίνει η λύση Β 
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ίση με 3,2 εκ. στη στάθμη του 1ου δόμου. Η λύση Γ δίνει και τη μεγαλύτερη μέγιστη μετακίνηση προς 
Α ίση με 4,8 εκ. για τον ανώτερο λίθο της παραστάδας.

Στην ίδια θέση Ρ1 στην εγκάρσια διεύθυνση (εικ. 12) οι μέγιστες μετακινήσεις έχουν υψηλότερες 
τιμές από αυτές της διαμήκους διεύθυνσης. Προκύπτει μια τάση μετακίνησης στην στάθμη των ορ-
θοστατών προς Ν, οι μέγιστες μετακινήσεις δεν ξεπερνούν τα 3,2 εκ. για τη λύση Β, ενώ οι ανώτεροι 
δόμοι ολισθαίνουν προς Β. Οι μέγιστες μετακινήσεις δεν ξεπερνούν τα 5,8 εκ. για τη δυσμενέστερη 
στάθμη του 3ου δόμου για τη λύση Β. Παρατηρείται ότι ο ανώτερος λίθος της παραστάδας για κάθε 
λύση παρουσιάζει επίσης σχετική ολίσθηση με τους υποκείμενους. Ισχύει η παρατήρηση της διαμή-
κους διεύθυνσης ότι οι έντονες σχετικές ολισθήσεις μετριάζονται. Η λύση Γ δίνει και τη μεγαλύτερη 
μέγιστη μετακίνηση προς Ν ίση με 2,2 εκ. για τον ανώτερο λίθο της παραστάδας.

Στα διαγράμματα εικ. 13, 14 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μέγιστων και 
ελάχιστων τιμών των μόνιμων μετακινήσεων των λίθων της θέσης Ρ1 μετά το πέρας όλων των σεισμι-
κών συμβάντων που μελετήθηκαν, τόσο στην διαμήκη εικ. 13 όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση εικ. 14.

Οι μόνιμες μετακινήσεις (εικ. 13-14) εμφανίζουν ελαφρά χαμηλότερες τιμές από τις μέγιστες 
(εικ. 11-12) που σημειώνονται κατά τη διάρκεια των σεισμικών συμβάντων. 

Η λύση Γ φαίνεται να δίνει τις μεγαλύτερες μετακινήσεις στην ανώτερη στάθμη (με την υποσημεί-
ωση ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα από 5, αλλά από 3 επιταχυνσιογραφήματα), ενώ η λύση Β δίνει 
τα δυσμενέστερα αποτελέσματα για τους λίθους του 1ου, 2ου και 3ου δομού. 

Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά της απόκρισης των λύσεων Α και Β στους λίθους της παραστάδας. 
Η δομή των δύο λύσεων διαφέρει μόνο στο δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου, όπου μελετάται το 
ζήτημα της συμπλήρωσης λίθων, ενώ το ανατολικό τμήμα διαθέτει όμοια δομικά χαρακτηριστικά για 
τις δύο λύσεις. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική επίδραση σε αυτή τη θέση του μνημείου, 
που φαίνεται να είναι απομακρυσμένη από καίριες δομικές επιλογές. Καθοριστικό γι’ αυτό είναι το 
γεγονός ότι διαθέτει σημαντικά μικρή μάζα σε σχέση με τον αναστηλούμενο όγκο στα δυτικά της. Δεν 
ισχύει αντίστοιχα το ίδιο στη θέση Ρ5, που είναι τμήμα του κατά χώραν τμήματος του τοίχου. Εκεί 
εξομαλύνεται αυτή η σημαντική διαφοροποίηση της απόκρισης των δύο λύσεων Α και Β, αλλά και της 
λύσης Γ, παραμένει σε κάθε περίπτωση ευδιάκριτη (η θέση 5 δεν εξετάζεται εδώ βλ. κατατεθειμένη 
μελέτη Βρούβα 2016).

Στα διαγράμματα εικ. 15, 16 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μέγιστων και ελά-
χιστων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των λίθων της θέσης Ρ2 κατά τη διάρκεια όλων των σεισμικών 
συμβάντων που μελετήθηκαν, τόσο στην διαμήκη εικ. 15 όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση εικ. 16.

Χαρακτηριστική είναι η απόκριση με χαμηλές τιμές μετακινήσεων στη βάση του τοίχου και με-
γαλύτερες στην κορυφή, καθώς λαμβάνεται μεγαλύτερο ύψος αναστήλωσης και μορφοποιείται το 
στοιχείο του τοίχου.

Οι μέγιστες μετακινήσεις στη στάθμη των ορθοστατών δεν ξεπερνά τα 6 χιλιοστά προς Α για όλες 
τις ελεγχόμενες λύσεις στη διαμήκη διεύθυνση. Οι μέγιστες μετακινήσεις της ανώτερης ελεγχόμε-
νης στρώσης (17ος δόμος) προς Δ είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις μετακινήσεις προς Α, 
1,2 εκ. έναντι 5,2 εκ., γεγονός αναμενόμενο για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς η κίνηση προς Δ είναι 
παρεμποδιζόμενη από τον όγκο του τοίχου, ενώ προς Α η παρεμπόδιση της κίνησης είναι ισχνότερη 
λόγω του χαμηλότερου ύψους αναστήλωσης. Η λύση Γ δίνει τα δυσμενέστερα αποτελέσματα στην 
ανώτερη στάθμη του 8ου δόμου.

Οι μέγιστες μετακινήσεις της εγκάρσιας διεύθυνσης είναι σημαντικά μεγαλύτερες στην θέση ελέγ-
χου Ρ2, καθώς πρόκειται για την ασθενή διεύθυνση του τοίχου και στη θέση αυτή το ύψος αναστή-
λωσης είναι σημαντικό. Η απόκριση είναι καθόλα αναμενόμενη - χαμηλότερες μετακινήσεις στη βάση 
- αυξανόμενες καθ’ ύψος του τοίχου, με πολύ προφανή τη διαφοροποίηση μεταξύ των λύσεων Α και 
Β, όπου στην ανώτερη στάθμη οι μέγιστες μετακινήσεις για τη λύση Α είναι περί το 40% μειωμένες 
σε σχέση με τη λύση Β. Είναι απολύτως αναμενόμενο η λύση με τις ελλείψεις συμπληρωμάτων να 
δίνει και τις μεγαλύτερες εγκάρσιες μετακινήσεις, καθώς η ενδοτικότητά της στη διεύθυνση αυτή, 
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αυξάνεται. Οι κατώτεροι δόμοι που θεωρούνται σε όλες τις λύσεις πλήρως συμπληρωμένοι δίνουν 
αντίστοιχη απόκριση. Η λύση Γ κινείται μεταξύ των Α και Β. Οι μέγιστες μετακινήσεις στη στάθμη 
των ορθοστατών είναι μικρότερες από 1,5 εκ., ενώ στην ανώτερη στάθμη η δυσμενέστερη λύση Β 
δίνει μετακινήσεις από 18,5 εκ. προς Ν έως 17,5 εκ. προς Β. Οι μετακινήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 
17% περίπου του συνολικού πλάτους του τοίχου, αποτελούν τιμές ενδεικτικές της ταλάντωσης κατά 
τη διάρκεια του σεισμού και για τον λόγο αυτό τελικά οι παραμένουσες μετακινήσεις είναι αρκετά 
χαμηλότερες όπως φαίνεται στα επόμενα διαγράμματα εικ. 17-18.

Εικ. 15. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων κατά τη διάρκεια του σεισμού μετακινήσεων 
για τη θέση Ρ2 στη διαμήκη διεύθυνση (Ζ, θετικές 
οι μετακινήσεις προς Δ).

Εικ. 16. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων κατά τη διάρκεια του σεισμού μετακινήσεων 
για τη θέση Ρ2 στην εγκάρσια διεύθυνση (Χ, θετικές 
οι μετακινήσεις προς Β).

Εικ. 17. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων μόνιμων μετακινήσεων για τη θέση Ρ2 στη δι-
αμήκη διεύθυνση (Ζ, θετικές οι μετακινήσεις προς Δ).

Εικ. 18. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων μόνιμων μετακινήσεων για τη θέση Ρ2 στην 
εγκάρσια διεύθυνση (Χ, θετικές οι μετακινήσεις 
προς Β).

Στα διαγράμματα εικ. 17, 18 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μέγιστων και 
ελάχιστων τιμών των μόνιμων μετακινήσεων των λίθων της θέσης Ρ2 μετά το πέρας όλων των σεισμι-
κών συμβάντων που μελετήθηκαν, τόσο στην διαμήκη εικ. 17 όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση εικ. 18.

Για τη διαμήκη διεύθυνση οι μόνιμες μετακινήσεις συγκεντρώνονται προς Α, όπως ήταν αναμε-
νόμενο. Γίνονται προφανείς ορισμένες ολισθήσεις μεταξύ των επάλληλων στρώσεων στην τελική κα-
τάσταση. Η στάθμη των ορθοστατών διαθέτει μέγιστες μόνιμες μετακινήσεις της τάξεως των 6 χιλ. 
ενώ στις ανώτερες στρώσεις οι μέγιστες παραμένουσες μετακινήσεις αγγίζουν τα 4,15 εκ. για τη 
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δυσμενέστερη λύση και τον 17ο δόμο. Στην ίδια θέση η λύση Α δεν ξεπερνά τα 2,1 εκ. Η λύση Γ δίνει 
τα δυσμενέστερα αποτελέσματα για τον ανώτερο δόμο της (8ος).

Εικ. 19. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων κατά τη διάρκεια του σεισμού μετακινήσεων 
για τη θέση Ρ3 στη διαμήκη διεύθυνση (Ζ, θετικές 
οι μετακινήσεις προς Δ).

Εικ. 20. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων κατά τη διάρκεια του σεισμού μετακινήσεων 
για τη θέση Ρ3 στην εγκάρσια διεύθυνση (Χ, θετικές 
οι μετακινήσεις προς Β).

Για την εγκάρσια διεύθυνση οι μόνιμες μετακινήσεις είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις μόνιμες 
της διαμήκους διεύθυνσης και περισσότερο από 4 φορές μικρότερες από τις αντίστοιχες μέγιστες της 
εγκάρσιας διεύθυνσης (εικ. 15-16). Η μέγιστη εμφανίζεται στον 16ο δόμο της λύσης και αντιστοιχεί 
σε 4,3 εκ. προς Β. Είναι εμφανείς και προκύπτουσες σχετικές ολισθήσεις μεταξύ των επάλληλων δό-
μων στις μόνιμες μετακινήσεις. Η λύση Γ δίνει τα δυσμενέστερα συγκριτικά αποτελέσματα για όλους 
τους δόμους που ελέγχονται. Οι παραμένουσες μετακινήσεις είναι σημαντικές ειδικά στις ανώτερες 
στρώσεις ελέγχου.

Στα διαγράμματα εικ. 19-20 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μέγιστων και 
ελάχιστων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των λίθων της θέσης Ρ3, που είναι και η συμβολή με τον 
μεσότοιχο, κατά τη διάρκεια όλων των σεισμικών συμβάντων που μελετήθηκαν, τόσο στην διαμήκη 
εικ. 19 όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση εικ. 20.

Η απόκριση της θέσης παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την θέση Ρ2. Χαρακτηριστική είναι η 
απόκριση με χαμηλές τιμές μετακινήσεων στη βάση του τοίχου και μεγαλύτερες στην κορυφή.

Οι μέγιστες μετακινήσεις στη στάθμη των ορθοστατών δεν ξεπερνά τα 3 χιλιοστά προς Α για όλες 
τις ελεγχόμενες λύσεις στη διαμήκη διεύθυνση εικ. 19. Οι μέγιστες μετακινήσεις των ανώτερων στρώ-
σεων (18ος δόμος - επιστύλιο) προς Δ είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις μετακινήσεις προς 
Α, 0,7 εκ. έναντι 4,4 εκ., γεγονός αναμενόμενο για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς η κίνηση προς Δ είναι 
παρεμποδιζόμενη από τον όγκο του τοίχου, ενώ προς Α η παρεμπόδιση της κίνησης είναι ισχνότερη 
λόγω του χαμηλότερου ύψους αναστήλωσης. Δεν ισχύει το ίδιο για την ανώτερη στάθμη (19ος δό-
μος) που διαθέτει ανεμπόδιστη την κίνηση προς Δ και δίνει σημαντική ολίσθηση ίση με 3,4 εκ. προς 
Δ για τη δυσμενέστερη λύση Β. Η λύση Γ διαθέτει την καλύτερη απόκριση στην συγκεκριμένη θέση. 
Μικρές σχετικές ολισθήσεις μεταξύ των επάλληλων στρώσεων είναι εμφανείς και στις τρεις λύσεις, 
αλλά περισσότερο στις λύσεις Α και Β.

Οι μέγιστες μετακινήσεις της εγκάρσιας διεύθυνσης (εικ. 20) είναι σημαντικά μεγαλύτερες, καθώς 
πρόκειται για την ασθενή διεύθυνση του τοίχου και στη θέση αυτή το ύψος αναστήλωσης είναι ση-
μαντικό. Επειδή η θέση αυτή βρίσκεται στη συμβολή με τον μεσότοιχο, οι μετακινήσεις είναι συγκρι-
τικά μικρότερες από αυτές που εμφανίζονται στη θέση Ρ2. Η απόκριση είναι καθόλα αναμενόμενη 
- χαμηλότερες μετακινήσεις στη βάση - αυξανόμενες καθ’ ύψος του τοίχου, με πολύ προφανή τη 
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διαφοροποίηση μεταξύ των λύσεων Α και Β, όπου στην ανώτερη στάθμη οι μέγιστες μετακινήσεις 
για τη λύση Α είναι περί το 30% μειωμένες σε σχέση με τη λύση Β. Είναι απολύτως αναμενόμενο η 
λύση με τις ελλείψεις συμπληρωμάτων να δίνει και τις μεγαλύτερες εγκάρσιες μετακινήσεις, καθώς 
η ενδοτικότητά της στη διεύθυνση αυτή αυξάνεται. Οι κατώτεροι δόμοι που θεωρούνται σε όλες τις 
λύσεις πλήρως συμπληρωμένοι δίνουν αντίστοιχη απόκριση. Μέγιστες μετακινήσεις στη στάθμη των 
ορθοστατών, μικρότερες από 1 εκ., ενώ στην ανώτερη στάθμη η δυσμενέστερη λύση Β δίνει μετακι-
νήσεις από 15 εκ. προς Ν έως 15 εκ. προς Β.

Εικ. 21. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων μόνιμων μετακινήσεων για τη θέση Ρ3 στη δι-
αμήκη διεύθυνση (Ζ, θετικές οι μετακινήσεις προς Δ).

Εικ. 22. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μέγιστων-ελάχι-
στων μόνιμων μετακινήσεων για τη θέση Ρ3 στην 
εγκάρσια διεύθυνση (Χ, θετικές οι μετακινήσεις 
προς Β).

Στα διαγράμματα εικ. 21, 22 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μέγιστων και 
ελάχιστων τιμών των μόνιμων μετακινήσεων των λίθων της θέσης Ρ3 μετά το πέρας όλων των σεισμι-
κών συμβάντων που μελετήθηκαν, τόσο στην διαμήκη εικ. 21 όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση εικ. 22.

Για τη διαμήκη διεύθυνση εικ. 21 οι μόνιμες μετακινήσεις συγκεντρώνονται προς Α, όπως ήταν 
αναμενόμενο, πλην του 19ου δόμου, όπου εμφανίζεται σημαντική ολίσθηση προς Δ, εικ. 19. Γίνονται 
προφανείς ορισμένες ολισθήσεις μεταξύ των επάλληλων στρώσεων στην τελική κατάσταση. Η στάθμη 
των ορθοστατών διαθέτει μέγιστες μόνιμες μετακινήσεις της τάξεως των 3 χιλ. ενώ στις ανώτερες 
στρώσεις οι μέγιστες παραμένουσες μετακινήσεις αγγίζουν τα 2,5 εκ. για τη δυσμενέστερη λύση Γ 
και τον 16ο δόμο. Στην ίδια θέση η λύση Α δεν ξεπερνά τα 1,5 εκ. 

Για την εγκάρσια διεύθυνση εικ. 22 οι μόνιμες μετακινήσεις είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με 
τις μόνιμες της διαμήκους διεύθυνσης και περισσότερο από 5 φορές μικρότερες από τις αντίστοιχες 
μέγιστες της εγκάρσιας διεύθυνσης. Η μέγιστη εμφανίζεται στον 16ο δόμο της λύσης Γ και αντιστοι-
χεί σε 3,8 εκ. προς Ν. Είναι εμφανείς και προκύπτουσες σχετικές ολισθήσεις μεταξύ των επάλληλων 
δόμων στις μόνιμες μετακινήσεις. Η λύση Δ δίνει τα δυσμενέστερα αποτελέσματα προς Β στο μέσον 
του ύψους με μέγιστη παραμένουσα 2,4 εκ. προς Β στον 10ο δόμο. Οι παραμένουσες μετακινήσεις 
είναι μειωμένες προφανώς εξαιτίας του συντρέχοντος μεσότοιχου.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τις συγκεκριμένες αναλύσεις δεν προέκυψε καμία σοβαρή αστοχία στα προσομοιώματα που 
ελέγχθηκαν, δηλαδή καταρρεύσεις τμημάτων της κατασκευής ή σημαντικές μετακινήσεις που να θέ-
τουν σε κίνδυνο την ευστάθεια της κατασκευής, παρά το γεγονός ότι έχουν αγνοηθεί τα συνδετήρια 
στοιχεία.
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Δυσμενέστερη θέση ελέγχου, η οποία δίνει τις μεγαλύτερες μέγιστες και μόνιμες μετακινήσεις 
είναι η Ρ2. Σε αυτή τη θέση είναι και προφανέστερη η διαφορά της λύσης Α με την Β. Η λύση Γ στην 
συγκεκριμένη θέση διαθέτει χαμηλότερο ύψος με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι μέγιστες 
μετακινήσεις της. 

Οι σεισμοί Bagnoli Irpino και Αθήνας, θα πρέπει επίσης να μελετηθούν κατ’ ελάχιστον για τη λύση 
Γ. Για την μελέτη εφαρμογής προτείνεται να χρησιμοποιηθούν όλα τα διατιθέμενα επιταχυνσιογραφή-
ματα, ώστε να προκύψουν αξιόπιστες καμπύλες απόκρισης ή περιβάλλουσες μετακινήσεων.

Οι τρεις αναστηλωτικές λύσεις διαθέτουν αρκετά κοινά στοιχεία απόκρισης, αλλά από την ανάλυ-
ση κατέστη σαφές ότι η αλλαγή της δομής (ύψος αναστήλωσης, συμπληρώσεις κλπ) επιδρά όχι μόνο 
εντοπισμένα, αλλά στο σύνολο του φορέα της κατασκευής. 

Είναι χρήσιμη και η ολοκλήρωση της λύσης Δ, στην οποία έχουν θεωρηθεί και τα συνδετήρια 
στοιχεία, για να μελετηθεί η επίδρασή τους στην προτεινόμενη αναστηλωτική λύση.

Η συγκεκριμένη ανάλυση δίνει κατευθύνσεις για την μελέτη εφαρμογής. Ζητήματα σχετικά με την 
λειτουργία των δρομικών στρώσεων και την σχετική μετακίνηση των λίθων επάλληλων στρώσεων θα 
απαντηθούν αργότερα, γιατί απαιτείται πολύς χρόνος για την συστηματική επεξεργασία και αξιοποί-
ηση όλων των αποτελεσμάτων. 

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον επιστημονικό υπεύθυνο των δύο ερευνητικών προγραμμάτων (2008, 
2014), καθηγητή του ΕΜΠ, Ι. Ν. Ψυχάρη, ο οποίος υπήρξε πολύτιμος σύμβουλος σε επιστημονικά και 
τεχνικά ζητήματα καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης. 

Επίσης, αρωγός στην προσπάθεια αυτή υπήρξε η πολιτικός μηχανικός Μ. Ιωαννίδου, από την αρχή 
της προσπάθειας ανεύρεσης λύσεων για τους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνα από το 
2006 και από τη θέση της Διευθύντριας της ΥΣΜΑ, αλλά και αργότερα από τη θέση της ειδικής συμ-
βούλου σε θέματα πολιτικού μηχανικού της υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, πολύτιμη υπήρξε και η συμβολή του πολιτικού μηχανικού ΕΔΠ ΕΜΠ, και μέλους της 
ΕΣΜΑ κ. Μ. Χρονόπουλου, για την ολοκλήρωση του παρόντος πονήματος.

Τέλος, καθοριστικές για τη μελέτη ήταν και οι καίριες παρατηρήσεις και κατευθύνσεις που δόθηκαν 
από την Δρ. πολιτικό μηχανικό ΔΑΑΜ Ε.-Ε. Τουμπακάρη. 
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The structural analysis of the Parthenon’s north cella wall 

Antigone D. Vrouva
Civil Engineer, MSc. Restoration

ABSTRACT 

The structural analysis checks under seismic dynamic loading the restoration schemes of the Par-
thenon’s north cella walls as designed in the final architectural study (Skaris 2016). The architectural 
study suggests completion of ancient marble blocks with new marble and the addition of new marble 
blocks in specific positions in the extends of the wall.

For the design of those restoration schemes the results of the research program commissioned by 
YSMA in 2008 were accounted for, thus for example the partial restoration of the partiotion wall. The 
overall program set out the guidelines of the methodology for the structural study.

The structural system of an ancient temple differs significantly from the modern structures. The 
major sesmic energy dissipation mechanisms are sliding and/or rocking of the blocks independently 
or in groups, i.e. the forces that develop in the blocks interfaces. For the structural study of the res-
toration the numerical analysis is preformed by means of structural programs based on the descrete 
elements method as the bibliography suggests. The numerical analyses of the current structural study 
were performed with the 3dec code by Itasca Consulting Group, inc.

For the seismic analysis of the Parthenons’s north cella wall the results of the commissioned by 
YSMA reseach program of 2014 concerning the appropriate accelerograms for the dynamic analyses 
of the Athenian Acropolis monuments were considered. 

The comparison of the dynamic response of the restoration schemes considers the maximum and 
permanent displacements in particular characteristic positions of the wall. 

In conclusion the analyses of the the restoration schemes that were considered showed no severe 
damage in the numerical models, meaning no collapse of part of the structure or significant displace-
ments that jeopardise the stability of the overall structure.

All the available accelerograms should be used in order to have reliable response and displacement 
envelopes.

The three restoration scheξmes share many common response characteristics, but the analysis 
pointed out that the structural changes (height, additions etc) have an overall effect on the structure.
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Ζαννής Κοντέας
Πολιτικὸς Μηχανικὸς ΕΜΠ, Ἀναστηλωτὴς ΕΜΠ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ἡ ὀροφὴ τοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος διαμορφώνεται, ὅπως εἶναι γνωστό, στὶς μακρὲς πλευ-
ρὲς ἀπὸ φατνωματικὲς πλάκες ποὺ ἑδράζονται ἀπ’ εὐθείας ἀφ’ ἑνὸς στὶς ἐπίθριγκες δοκοὺς τῆς 
περίστασης, ἀφ’ ἑτέρου στὶς ἐπίτοιχες δοκοὺς τοῦ σηκοῦ ἢ στὶς ἀκραῖες ἐλεύθερες δοκοὺς τῆς 
ὀροφῆς προκειμένου περὶ τῶν ἄκρων τῶν μακρῶν πλευρῶν. Ἀντίθετα, σὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς στενὲς 
πλευρὲς ἡ ὀροφὴ διαμορφώνεται ἀπὸ μία ἐσχάρα ἐλευθέρων δοκῶν καὶ μεταδοκῶν, ἡ ὁποία ἑδρά-
ζεται στοὺς ὑποκειμένους θράνους τοῦ προστύλου καὶ τῆς περίστασης, ἐνῶ καθένα ἀπὸ τὰ κενὰ 
τῶν ἐσχαρῶν καλύπτεται ἀπὸ τρεῖς φατνωματικὲς πλάκες, βλ. εἰκ. 1.

Ἡ ἀποκατάστασις τῶν ἐλευθέρων δοκῶν τῆς οροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος 
ἀπετέλεσε ἕνα τμῆμα μόνο τῆς συνολικῆς μελέτης γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτι-
κοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος1. Η συνολικὴ μελέτη περιελάμβανε ζητήματα τόσο θεωρητικά –τὸ 
κυριώτερο ἐκ τῶν οποίων ἦταν ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὴν τοποθέτησι τῶν φατνωματικῶν πλα-
κῶν- ὅσο βεβαίως καὶ πρακτικά, τὰ κυριώτερα τῶν ὁποίων ἦσαν ἡ ἕδρασις τῶν φατνωματικῶν 
πλακῶν ἐπὶ τῶν ἐλευθέρων δοκῶν, ὁ τρόπος ἀποκατάστασης τῶν δοκῶν, ἡ ἕδρασις τῆς ἐσχάρας 
ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων θράνων2 καὶ ἡ ἐπάρκεια τῶν ὑποκειμένων μελῶν στὰ ἐπὶ πλέον φορτία3. Γιὰ 

1. Τὴν μελέτη γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος, ἡ οποία κατετέθη καὶ ἐνεκρίθη ὑπο τοῦ ΚΑΣ 
τῷ 2014 ὡς ὁριστικὴ μελέτη καὶ ὡλοκληρώθηκε σὲ ἐπίπεδο μελέτης ἐφαρμογῆς τῷ 2015 κατὰ τὸ ἐγκεκριμένο της σκέλος, ὑπογράφουν 
οἱ ἀρχιτέκτονες Κοσμᾶς Σκαρὴς καὶ Ῥοζαλία Χριστοδουλοπούλου καὶ οἱ πολιτικοὶ μηχανικοὶ Ζαννὴς Κοντέας καὶ Ἀντιγόνη Βρούβα, Σκα-
ρής – Χριστοδουλοπούλου – Κοντέας – Βρούβα 2014.

2. Ὅπως εἶναι γνωστό, στὴν αὐθεντικὴ μορφὴ τοῦ μνημείου οἱ ἐσχάρες τῆς ὀροφῆς στὸ ἀνατολικὸ και στὸ δυτικὸ πτερὸ ἦσαν ἁπλῶς 
ἑδραζόμενες στοὺς ὑποκειμένους θράνους, μὲ πλήρη τὴν απουσία συνδετηρίων στοιχείων (συνδέσμων καὶ γόμφων), ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτρέ-
πεται ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπρόσκοπτα διαφορικὴ ταλάντωσις τῆς περίστασης καὶ τοῦ προστύλου τὸ ὁποῖο ἦταν καλῶς συνδεδεμένο μὲ 
τὸν σηκό, Κορρές – Μπούρας 1983, 118-119. Μὲ τὴν μορφὴ αὐτὴν τοῦ φορέα, στὴν περίπτωσι σεισμικῆς διεγέρσεως θὰ εἰσάγονταν στὸ 
μνημεῖο τάσεις προκαλούμενες ἀπὸ τὴν ὀλίσθησι τῆς ἐσχάρας ἐπὶ τῶν θράνων καὶ οἱ ὁποῖες θὰ ἦσαν εὐθέως ἀνἀλογες τῶν κατακορύφων 
φορτίων καὶ τοῦ συντελεστοῦ τριβῆς μεταξὺ τῶν λίθινων μελῶν καὶ τὶς ὁποῖες τὸ μνημεῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἠδύνατο νὰ φέρῃ ἀσφαλῶς 
στὴν αὐθεντική του μορφή.

Στὴν παροῦσα, ὅμως, κατάστασι τοῦ μνημείου καὶ μὲ δεδομένες τὶς βλάβες τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πυρκαϊά 
ποὺ ἔπληξε τὸ μνημεῖο, θὰ ἦταν προτιμώτερο τὰ φορτία αὐτὰ νὰ περιορισθοῦν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ αὐτὸ θα μποροῦσε νὰ γίνῃ μὲ τὴν 
ὑποβοήθησι τῆς ὀλίσθησης τῆς ἐσχάρας ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων θράνων, μὲ τὴν προσθήκη ἑνὸς φύλλου μολύβδου μικροῦ πάχους (τῆς 
τάξεως τοῦ 1 χιλ.), ὅπως ἔχει προταθῇ ἤδη ἀπὸ παλαιότερους μελετητές, Ζάμπας 1994, 3.

Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ προβλέφθηκε, βεβαίως, καί στὴν ἐν λόγῳ μελέτη. Ἡ ὑποβοήθησις, ὅμως, τῆς ὀλίσθησης τῆς ἐσχάρας ἐν συνόλῳ 
θὰ ἐνεῖχε τὸν κίνδυνο μία ἐνδεχομένως μεγάλη μετατόπισίς της πρὸς τὰ ἀνατολικὰ (σωρευτικὴ ἤ ἐφ’ ἅπαξ) νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἀπώλεια 
ἀσφαλοῦς ἑδράσεως ἐπὶ τοῦ θράνου τῆς περίστασης στὸ δυτικὸ ὅριό της καὶ στὴν ἐπακόλουθη κατάρρευσι τοῦ συστήματος τῆς ὀροφῆς. 
Αὐτὸ ὡδήγησε στὴν ἀνάγκη νὰ σχεδιασθῇ ἕνα σύστημα περιορισμοῦ τῶν μετατοπίσεων τῆς ἐσχάρας, τὸ ὁποῖο ἀπετελεῖτο ἀπὸ διακεκριμέ-
να μεταλλικὰ στοιχεῖα σύνθετης μορφῆς –καθένα ἐκ τῶν ὁποίων αντιστοιχοῦσε σε μία ἐκ τῶν ἀγελαίων ἐλευθέρων δοκῶν– καὶ τὰ ὁποῖα 
στερεώνονταν ἐπὶ τοῦ θράνου τοῦ δυτικοῦ προστύλου, ένῶ ἡ λεπτομερὴς περιγραφὴ τοῦ συνόλου ἐκφεύγει ἀπὸ τὸ πλαίσιο τοῦ παρόντος.

3. Γιὰ τὴν στατικὴ ἐπάρκεια τῶν ὑποκειμένων μελῶν καὶ συγκεκριμένα τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου, ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι οἱ πλέον 
κρίσιμοι ὡς πρὸς τὴν ἐπάρκειά τους, εἶχε ἤδη συνταχθῇ ἀπὸ τὸν γράφοντα «Προκαταρκτικὴ Μελέτη Δομικῆς Ἐνισχύσεως Κιόνων Ὀπιθο-
νάου», ἡ ὁποία παρέπεμπε στὴν υἱοθέτησι μιᾶς ἀποδεκτῆς στάθμης σεισμικῆς διεγέρσεως καὶ τὴν συνολικὴ ἐπίλυσι τοῦ φορέα γιὰ τὴν 
περιοχὴ αὐτήν, πρίν τὴν ὁριστικὴ ἀπόφασι γιὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασι τῆς ἐπέμβασης στὴν ἤδη ἐπιβαρυμένη αὐτὴν περιοχὴ τοῦ μνημείου.
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τὴν ἀποκατάστασι τῶν ἐλευθέρων δοκῶν κρισιμώτερο ζήτημα ἦταν βεβαίως ἡ προσθήκη τῶν 
φατνωματικῶν πλακῶν.

Εἰκ. 1. Ἡ διαμόρφωσις τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος, μὲ ἐπιλεκτικὴ ἀπεικόνισι 
τῶν φατνωματικῶν πλακῶν (θέασις ἀπὸ τὰ ΝΑ). [Σχεδιαστικὸ ὑπόβαθρο: Ἀντιγόνη Βρούβα.]

2. Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Γιὰ τὴν προσθήκη τῶν διαθεσίμων φατνωματικῶν πλακῶν στὸ μνημεῖο κρίθηκε ὅτι ἡ ὁριστικὴ 
ἀπόφασις θὰ μποροῦσε νὰ ληφθῇ σὲ ὕστερο χρόνο καὶ ἔτσι σὲ πρῶτο στάδιο ἡ ἀπαίτησις γιὰ 
τὴν ἀποκατάστασι τῶν δοκῶν ἦταν νὰ ὁλοκληρωθῇ μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε ἡ προσθήκη τῶν 
φατνωματικῶν πλακῶν νὰ εἶναι δυνατὴ μελλοντικά, χωρὶς ἐπὶ πλέον δραστικὲς ἐπεμβάσεις. Τὸ 
κύριο μέλημα γιὰ τὴν ἱκανοποίησι τοῦ τελευταίου ἦταν φυσικὰ ἡ ἐκ μέρους τῶν δοκῶν δυνατό-
τητα ἀνάληψης τοῦ ἐπὶ πλέον φορτίου, στατικοῦ καὶ σεισμικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπισημαίνεται ὅτι εἶναι 
ἰδιαιτέρως μεγάλο4.

4. Γιὰ τὴν αρκίβεια, τὸ βάρος τῶν φατνωμάτων ποὺ καταπονεῖ μία ἐλευθέρα δοκό εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἴδιον βάρος της, καθὼς 
τὸ μέσο βάρος μιᾶς μόνο φατνωματικῆς πλάκας εἶναι περὶ τοὺς 2,8 tn, μὲ τὸ βάρος ἀνὰ τριάδα νὰ φθάνῃ περὶ τοὺς 8,3 tn, ἐνῶ τὸ βάρος 
μιᾶς ἀγελαίας ἐλευθέρας δοκοῦ εἶναι περὶ τοὺς 7 tn.
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Τὸ πρακτικὸ πρόβλημα τῆς προσθήκης τῶν φατνωματικῶν πλακῶν ἐπὶ τῶν ἐλευθέρων δοκῶν 
προσέκρουε, ὅμως, στὴν δυνατότητα ἀνάληψης φορτίων ἐκ μέρους τῶν τελευταίων, στὴν γενικὴ 
περίπτωσι ποὺ αὐτὲς δὲν διετηροῦντο ἀκέραιες, ὅπως κατ’ ἐξαίρεσιν συνέβαινε μὲ τὶς Δ.ΕΔ.2 
καὶ Δ.ΕΔ.55. Αὐτὸ συνέβαινε διότι οἱ ἐλεύθερες δοκοὶ εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπιμήκεις σὲ σχέσι μὲ 
τὸ στατικό τους ὕψος6, γεγονὸς ποὺ καθιστοῦσε πρακτικῶς ἀδύνατη τὴν ἀσφαλῆ ἀνάληψι τῆς 
καμπτικῆς ῥοπῆς ποὺ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸ φορτίο τῶν πλακῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν κρίθηκε ἐξ 
ἀρχῆς ὅτι –ἄν ὄχι σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, τοὐλαχιστον γιὰ τὴν περίπτωσι τῶν δοκῶν Δ.ΕΔ.1, 
Δ.ΕΔ.3, Δ.ΕΔ.4, Δ.ΕΔ.6 καὶ Δ.ΕΔ.7– ἡ ἕδρασις τῶν φατνωματικῶν πλακῶν δὲν θὰ πρέπῃ νὰ γίνῃ 
ἀπ’ εὐθείας στὴν μαρμάρινη δοκό, ἀλλὰ σὲ μία καταλλήλου διατομῆς μεταλλικὴ δοκό, ἡ ὁποία 
ἑδραζομένη περὶ τὰ ἄκρα ἑκάστης ἐλευθέρας δοκοῦ, θὰ ὡδηγοῦσε τὰ φορτία τῶν φατνωμάτων 
στὶς στηρίξεις τῶν ἐλευθέρων δοκῶν. Ἡ μεταλλικὴ αὐτὴ δοκὸς σχεδιάστηκε συντεθειμένη ἀπὸ 
μεταλλικὰ ἐλάσματα7 κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διαθέτῃ ἐπαρκές ἐμβαδὸν τόσο στὴν θλιβόμενη, ὅσο 
καὶ στὴν ἐφελκυόμενη ζώνη, ἐνῶ ταυτοχρόνως νὰ προσαρμόζεται γεωμετρικὰ στὴν μορφὴ τῶν 
ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, περιβάλλοντας τὴν ἄπεργη προέχουσα ζώνη τῆς ἐλευθέρας δοκοῦ καὶ 
προσφέροντας ἐπαρκῆ ἕδρασι στὶς φατνωματικὲς πλάκες, βλ. εἰκ. 28. Μικρὴ ἀπόκλισι ἀπὸ τὶς 
τυπικὲς διαστάσεις θὰ προβλέπετο κατὰ περίπτωσι.

 

Εἰκ. 2. Τυπικὴ διατομὴ σύνθετης μεταλλικῆς δοκοῦ γιὰ τὴν ἕδρασι τῶν φατνωματικῶν πλακῶν.

5. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ κωδικὴ ὀνομασία «Δ.ΕΔ» ἀντιστοιχεῖ στὰ ἀρχικὰ «Δυτικὴ Ἐλευθέρα Δοκός», ἐνῶ ἡ ἀρίθμησις ἐκκινεῖ ἀπὸ 
τὸν Βορρᾶ.

6. Τὸ τυπικὸ ὀρθοκανονικὸ στερεό ποὺ περιβάλλει τὶς ἀγελαῖες ἐλεύθερες δοκοὺς ἀγνοουμένου τοῦ κυματίου καὶ τῆς ἄπεργης προ-
έχουσας ζώνης εἶναι 4,34*0,99*0,54 μ3, ἐνῶ γιὰ τὶς ἀκραίες 4,65*0,99*0,54 μ3.

7. Λόγῳ τοῦ ὅτι γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς δοκοῦ ἀπαιτεῖτο νὰ γίνῃ συγκόλλησις τῶν ἐλασμάτων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως νὰ ἐλαχιστο-
ποιῇται τὸ καμπτικὸ βέλος ἀπὸ τὰ φορτία λειτουργίας, προτιμήθηκε νὰ μὴ γίνῃ χρῆσις τιτανίου, ἀλλὰ ἀνοξειδώτου χάλυβος. Ἐπειδὴ γιὰ 
τὸ ἀναστηλωτικὸ ἔργο οἱ ἀπαιτήσεις ἔναντι διάβρωσης δὲν προτυποποιοῦνται σύμφωνα μὲ τὶς συνήθεις χρήσεις, προτιμήθηκε χάλυβας 
μεγίστης ἀντίστασης σὲ διάβρωσι καὶ συγκεκριμένα κατηγορίας 1.4462 σύμφωνα μὲ τὸ Εὐρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-1 Ε2:2006, 
ὁ ὁποῖος ἱκανοποιοῦσε παράλληλα τὶς ἀπαιτήσεις συγκολλησιμότητος.

8. Λίγους μόνο μῆνες μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσι καὶ τὴν ἔγκρισι τῆς ἐν λόγῳ μελέτης, ὁ συνάδελφος Κ. Σκαρὴς ἐντόπισε στὴν βιβλιοθήκη 
τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου Παρθενῶνος, ἕνα φάκελλο μὲ παρατηρήσεις γιὰ τὴν ὀροφὴ τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε ἕνα 
ἀνυπόγραφο χειρόγραφο σχέδιο στὸ ὁποῖο εἰκονιζόταν μιὰ παρόμοια μεταλλικὴ δοκὸς συντεθειμένη ἀπὸ δύο ἀνισοσκελῆ γωνιακὰ ἐλάσμα-
τα, ποὺ συνδέονταν μεταξύ τους μὲ δύο εὐθύγραμμα ἐλάσματα ὁριζόντια τοποθετημένα, σχηματίζοντας μὶα σύνθετη δοκὸ παρόμοια μὲ 
αὐτὴν τῆς εἰκόνος 2, ἡ ὁποία θὰ προωρίζετο γιὰ τὴν ἕδρασι τῶν φατνωματικῶν πλακῶν. Παρ’ ὅτι δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ προσδιορισθῇ 
ὁ συντάκτης τοῦ σχεδίου, ἡ ἐπισήμανσις τοῦ τελευταίου ἔγινε δεκτὴ μὲ ἰδιαιτέρα ἱκανοποίησι, καθὼς ἀπεδείκνυε ὅτι δύο αὐτόνομες 
ἀπόπειρες ἐπιλύσεως τοῦ ἴδιου ζητήματος κατέληξαν στὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα, ἐπιβεβαιώνοντας ἐμμέσως ἡ μία τὴν ὀρθότητα τῆς ἄλλης.
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3. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ

3.1 Ἡ Δ.ΕΔ.1

Ἡ αὐθεντικὴ Δ.ΕΔ.1 δὲν ἐσῴζετο ἐπὶ τοῦ μνημείου. Δύο μόνο θραύσματά της ποὺ σῴθηκαν στὸ 
ἔδαφος ταυτίστηκαν ἀπὸ τὸν Μ. Κορρέ ὡς ἀνήκοντα σὲ αὐτήν, τὸ ἕνα στὸ δυτικὸ καὶ τὸ ἄλλο 
στὸ ἀνατολικό της ἄκρο, βλ. εἰκ. 3. 

Εἰκ. 3. Ἡ διάταξις τῶν σῳζομένων μελῶν στὴν στάθμη τῆς ἐσχάρας τῆς ὀροφῆς τοῦ 
δυτικοῦ πτεροῦ. [Ἀπόσπασμα σχεδίου Μ. Κορρέ 1976]

Γιὰ τὴν ἀποκατάστασί της ἀποφασίστηκε νὰ χρησιμοποιηθῇ μία ἀπὸ τὶς προετοιμασμένες ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ Μπαλάνου νεότευκτες δοκοὺς στὴν οποία θὰ ἐνσωματώνονταν τὰ ἀρχαῖα θραύσματα9. 
Ἀτυχῶς, ἡ μορφὴ τῶν θραυσμάτων ἦταν τέτοια ποὺ δὲν ἐπέτρεπε τὴν ἀσφαλῆ ἀποκατάστασί της 
μὲ ἐσωτερικὸ ὁπλισμὸ ἀπὸ τιτάνιο κατὰ τὴν συνήθη μέθοδο. Συγκεκριμένα, τὸ ἀνατολικὸ θραῦσμα 
εἶχε ἐξόχως κεκλιμένη τῆν επιφάνεια θραύσεως, γεγονὸς ποὺ –σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ῥηγματώσεις 
του– δὲν δημιουργοῦσε συνθῆκες γιὰ τὴν ἱκανοποιητικὴ ἀνάληψι τῆς τέμνουσας ἀπὸ ἐσωτερικὸ 
ὁπλισμό. Ἀντίστοιχα τὸ δυτικὸ θραῦσμα, ποὺ κατελάμβανε τὸ ἥμισυ τοῦ πλάτους τοῦ μέλους θὰ 
ἐπέβαλλε τὴν ἐκτεταμένη λάξευσι τοῦ μπαλανείου ὄγκου γιὰ τὴν ἐνσωμάτωσί του, ἐνῶ ἡ περιοχὴ 
τῆς ἐσωτερικῆς γωνίας ποὺ θὰ σχηματιζόταν θὰ ἐνεῖχε τὸν κίνδυνο ῥηγματώσεως μὲ τυχοῦσα 
μορφή, γεγονὸς ποὺ θὰ καθιστοῦσε ἀμφίβολη τὴν φέρουσα ἱκανότητά του σὲ βάθος χρόνου10.

9. Μὲ δεδομένο τὸ ὅτι οἱ ἐλεύθερες δοκοὶ τοῦ Παρθενῶνος ἀφ’ ἑνὸς ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐλευθέρως καμπτόμενα γιὰ τὰ ὁποῖα ἐνδε-
χομένη άστοχία ἰσοδυναμεῖ πρακτικῶς μὲ κατάρρευσι, ἀφ’ ἑτέρου γιὰ τὴν ἀποκατάστασι κάποιων ἐξ αὐτῶν (Δ.ΕΔ.1, Δ.ΕΔ.4 καὶ Δ.ΕΔ.6) 
θὰ χρησιμοποιοῦντο μαρμάρινοι ὄγκοι προετοιμασμένοι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ Μπαλάνου οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν δοκιμασθῆ ποτὲ σὲ φορτία αὐτῆς 
τῆς τάξεως, κρίθηκε ὅτι πρίν τὴν ἀποκατάστασι τῶν δοκῶν αὐτῶν θὰ ἔπρεπε οἱ λίθοι αὐτοὶ νὰ φορτισθοῦν στὸ ἔδαφος μὲ τέτοιον τρόπο 
ὥστε νὰ προσομοιωθῇ ἱκανοποιητικὰ ἡ δυσμενέστερη γιὰ αὐτοὺς ἐντὸς τοῦ μνημείου θεωρητικὴ ἐντατικὴ κατάστασις, ποὺ ἀντιστοιχοῦσε 
στὴν ὁμοιόμορφη φόρτισί τους ἀπὸ τὶς φατνωματικὲς πλάκες. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν σχεδιάστηκε μία ὑπαίθρια διάταξις φορτίσεως ἑκά-
στου μπαλανείου λίθου (Δ.ΕΔ.1Μπ., Δ.ΕΔ.4Μπ., Δ.ΕΔ.6Μπ. και Δ.ΕΔ.7Μπ.) ὡς καμπτομένου στοχείου κατὰ τὸ πλῆρες μῆκος του ἀπὸ δύο 
ὁμολόγους του, οἱ ὁποῖοι τοποθετοῦντο ἐγκάρσια στὴν ἄνω ἕδρα του μὲ κατάλληλα παρεμβλήματα καὶ καταπονοῦσαν τὸν ὑποκείμενο μὲ 
τὸ ἴδιον βάρος τους. Μὲ κυκλικὴ ἐναλλαγὴ προφορτίσθηκαν ὅλοι ἐπιτυχῶς.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο φορτίστηκαν οἱ αὐθεντικὲς δοκοὶ Δ.ΕΔ.2 καὶ Δ.ΕΔ.5. 
10. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ διαμόρφωσις ἐσωτερικῆς γωνίας στὸ μάρμαρο εἶναι κατὰ κανόνα θέσις ἐκκίνησης μιᾶς ῥωγμῆς ἡ ὁποία 

συμβαίνει ἀνεξαρτήτως φορτίου, καθὼς ὀφείλεται σὲ αὐτεντατικὰ φαινόμενα τοῦ κρυσταλλικοῦ ἱστοῦ τοῦ λίθου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, 
ὅταν ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη δημιουργίας ἐσωτερικῆς γωνίας, προτιμᾶται ἡ στρογγύλευσις τοῦ ἀναγλύφου, ὅταν εἶναι δυνατή, ὅπως ἐπὶ πα-
ραδείγματι προτείνεται γιὰ τὶς φατνωματικὲς πλάκες, βλ. εἰκ. 2.
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Ἐπελέγη, λοιπόν, νὰ χρησιμοποιηθῇ μία μεταλλικὴ δοκὸς μὲ διατομὴ σχήματος Π, ἀπὸ τὴν 
ὁποία πρακτικῶς θὰ ἀναρτᾶτο τὸ μπαλάνειο τμῆμα τῆς δοκοῦ, βλ. εἰκ. 4, ἐνῶ ὁ ἐσωτερικὸς 
ὁπλισμὸς ποὺ θὰ ἀπαιτεῖτο θὰ εἶχε δευτερεύοντα χαρακτῆρα. Γιὰ τὴν ἐνδεχομένη προσθήκη τῶν 
φατνωμάτων προεβλέπετο μία ἐπὶ πλέον μεταλλικὴ δοκός, ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴν τῆς εἰκ. 211.

Εἰκ. 4. Ἡ πρότασις ἀποκαταστάσεως τῆς Δ.ΕΔ.1.

3.2 Ἡ Δ.ΕΔ.2

Ἡ Δ.ΕΔ.2 παρουσίαζε κάποιες ἀπώλειες μάζας σὲ διακεκριμένες θέσεις –ὅπως στὴν ἄπεργη 
προέχουσα ζώνη μέγα τμῆμα τῆς ὁποίας εἶχε ἀπωλεσθῆ– καὶ τοπικὲς αστοχίες στὶς θέσεις γόμ-
φωσης τῶν φατνωμάτων, ποὺ ἦσαν ὅμως στατικῶς ἀδιάφορες. 

Εἰκ. 5. Ἡ μορφὴ τοῦ θραύσματος τῆς Δ.ΕΔ.2, μετὰ τὴν ἀπο.-
μάκρυνσι τῶν σαθρῶν ἀπὸ τὴν διεπιφάνεια θραύσεως.

11. Ἡ ἀποκατάστασις τῆς Δ.ΕΔ.1 ἦταν ἡ μόνη ἐκ τῶν ὁμολόγων της ἡ οποῖα σχεδιάστηκε σε ἐπίπεδο ὁριστικῆς μελέτης, ἀλλὰ δὲν 
ὡλοκληρώθηκε σὲ ἐπίπεδο μελέτης ἐφαρμογῆς, λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν φέρουσα ἱκανότητα τοῦ κιονοκράνου Δ.ΚΚ.2 καὶ ἐν ἀνα-
μονῇ τῶν ὁριστικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς δυναμικῆς ἀνάλυσης ἐκείνης τῆς περιοχῆς τοῦ μνημείου μὲ βάσι μία ἀποδεκτὴ στάθμη σεισμικῆς 
διεγέρσεως, ποὺ εἶχε μόλις υἱοθετηθῇ ἐκείνη τὴν περίοδο. 

Κρίνοντας ἐκ τῶν ὑστέρων τὶς τεχνικὲς δυσκολίες μιᾶς τέτοιας ἀποκατάστασης –καὶ μὲ περισσότερη πεῖρα ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου– ἡ 
ἐπιλογὴ νὰ ἐξαιρεθῇ ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωσί του στὸν μπαλάνειο ὄγκο τοὐλάχιστον τὸ δυτικὸ θραῦσμα –ἄν ὄχι καὶ τὸ ἀνατολικό– ἔτσι ὥστε 
ὁ λίθος νὰ παραμείνῃ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀκέραιος, φαίνεται ὡς μᾶλλον προτιμητέα.
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Στὸ δυτικὸ ἄκρο ὑπῆρχε εὐμέγεθες θραῦσμα ποὺ εἶχε ἀποσπασθῆ καὶ ἐπανασυγκοληθῆ μὲ κοὸ-
νίαμα, ὅμως κατὰ τὰ λοιπὰ σῳζόταν σὲ ἐξαιρετικὴ κατάστασι. Ἐπειδὴ ἡ ἐπιφάνεια θραύσεως τοῦ 
ἐν λόγῳ θραύσματος ἦταν τέτοια ποὺ ἐξασφάλιζε τὴν εὐστάθειά του γιὰ ὅλες τὶς ἀναμενόμενες 
φορτίσεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ μνημείου –πλήν τῆς ἀναστροφῆς τοῦ μέλους– προτιμήθηκε νὰ γίνῃ 
ἀφαίρεσις τῶν σαθρῶν ἀπὸ τὴν διεπιφάνεια θραύσεως καὶ νὰ ἐπανασυγκολληθῇ μὲ τὴν χρῆσι 
τσιμεντοπολτοῦ χωρὶς τὴν προσθήκη ὁπλισμοῦ, βλ. εἰκ. 5.

3.3 Ἡ Δ.ΕΔ.3

Ἡ Δ.ΕΔ.3 διατηρεῖται μὲ ἐλάχιστες ἀπώλειες ἀπὸ τὸν αὐθεντικό της ὄγκο, ἡ τεκτονικότητα, 
ὅμως, τῶν γεωλογικῶν της στρώσεων ἐκδηλώνεται μὲ τὴν μορφὴ ἀσυνεχειῶν, ποὺ σὲ συνδυα-
σμὸ μὲ ἄλλες ῥηγματώσεις καθιστοῦν τὴν περίπτωσί της ἀρκετὰ ἰδιαίτερη, βλ. εἰκ. 6α καὶ 6β. 
Ἡ κύρια ἀσυνέχεια ποὺ ἐμφανίζει ἡ Δ.ΕΔ.3 εἶναι γεωλογικῆς προέλευσης καὶ ἀκολουθεῖ μὲ μικρὴ 
ἀπόκλισι τὴν διαγώνιό της καὶ μὲ περίπου κατακόρυφο τὸ ἐπίπεδό της τὴν διαιρεῖ σὲ δύο ὁμολό-
γου μεγέθους τμήματα: τὰ Δ.ΕΔ.3(α) καὶ Δ.ΕΔ.3(β), βλ. εἰκ. 7. Δύο ῥηγματώσεις σὲ κατακόρυφη 
περίπου διάταξι διαιροῦν τὸ Δ.ΕΔ.3(β) σὲ τρία μικρότερα θραύσματα: τὰ β1, β2 καὶ β3, ἐνῶ μία 
ἀκόμα ῥηγμάτωσις μικρότερης σημασίας ἐμφανίζεται στὸ ΝΔ ἄκρο τοῦ Δ.ΕΔ.3(α), παράγοντας τὸ 
θραῦσμα α2. Ὅλες οἱ παραπάνω ἀσυνέχειες δὲν εἶναι πλήρως ἐκδεδηλωμένες, ὅμως, ἀπὸ πλευρᾶς 
ἀποκατάστασης τὰ τμήματα αὐτὰ ὤφειλαν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ὡς οἱονεί θραύσματα, βλ. εἰκ. 7.

Εἰκ. 6α καὶ 6β. Ἡ μορφὴ τῶν ἀσυνεχειῶν τῆς Δ.ΕΔ.3, (θέασις ἀπὸ τὰ βορειοδυτικὰ καὶ τὰ δυτικά).

Ἡ γεωμετρία τῆς κύριας ἀσυνέχειας ἦταν τέτοια ποὺ ἀπέκλειε τὴν χρῆσι ἐσωτερικοῦ ὁπλισμοῦ 
γιὰ τὴν ἐπαρκῆ σύνδεσι τῶν δύο τμημάτων Δ.ΕΔ.3(α) καὶ Δ.ΕΔ.3(β), ὄχι τόσο λόγῳ τῆς ἐκκεντρό-
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τητος ποὺ εἰσήγαγε, ὅσο λόγῳ τοῦ φόβου νὰ διατρηθῇ τὸ ὑγιὲς τμῆμα Δ.ΕΔ.3(α), ἐνῶ τὸ ἐνδεχό-
μενο νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ δύο τμήματα ὡς στατικῶς αὐτόνομα ἀποκλείσθηκε ἐξ ἀρχῆς καθὼς 
τὸ Δ.ΕΔ.3(β) δὲν διέθετε ἐπαρκῆ ἕδρασι στὸ δυτικὸ ἄκρο. Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ συνήθης μέθοδος 
ἀποκατάστασης μὲ τὴν χρῆσι ἐσωτερικοῦ ὁπλισμοῦ δὲν ἦταν πρόσφορη, ἐπελέγη ἡ χρῆσις μιᾶς 
μεταλλικῆς δοκοῦ (δοκός 3Α) που θὰ ἀκολουθοῦσε τὸν ἄξονα τῆς Δ.ΕΔ.3, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ ἀναρ-
τᾶτο τὸ Δ.ΕΔ.3(β) περίπου κεντροβαρικά, μὲ τὴν βοήθεια μιᾶς μόνο ῥάβδου Ø14 (Ρ1). Ἡ ῥάβδος 
Ρ1 σχεδιάστηκε μὲ μικρὴ ἀπόκλισι ἀπὸ τὴν κατακόρυφο καὶ προτιμήθηκε νὰ διαθέτῃ περικόχλιο 
καὶ σφῆνα στὸ κάτω ἄκρο της, ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ἡ μόνιμη καταπόνησις τοῦ κονιάματος πλή-
ρωσης τῆς ὀπῆς στὸν λίθο. Περαιτέρω, τὰ θραύσματα β1, β2 καὶ β3, θὰ συγκρατοῦντο μεταξύ 
τους ἀπὸ μία ὁριζόντια ῥάβδο Ø10 (Ρ2), ποὺ θὰ εἰσαγόταν ἀπὸ τὸ σόκορο τῆς δοκοῦ.

Εἰκ. 7. Ἀναλελυμένο ἀξονομετρικὸ τῶν οἱονεί θραυσμάτων τῆς Δ.ΕΔ.3 καὶ τῶν μεταλλικῶν στοιχείων 
τῆς δομικῆς ἀποκατάστασης (θέασις ἀπὸ τὰ βορειοδυτικά).

Γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τῆς ἑνότητος τῶν Δ.ΕΔ.3(α) καὶ Δ.ΕΔ.3(β) ἀπὸ δυνητικὰ ὁριζόντια φορτία 
(ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως ἀναμένονται μικρὰ καὶ δὲν παράγουν κάποιον κρίσιμο μηχανισμὸ ἀστοχίας), 
τὰ ἐλάσματα στὰ ὁποῖα ἑδράζεται ἡ μεταλλικὴ δοκὸς 3Α (ἀποστάτες) σχεδιάστηκαν τεθλασμένα, 
ἔτσι ὥστε νὰ περιβάλλουν τὸ τμῆμα τοῦ λίθου στὸ ὁποῖο δὲν στερεώνονται μὲ μικροῦ μήκους 
ῥάβδο. Στοὺς ἀποστάτες αὐτοὺς προβλέπονται ὀπὲς γιὰ τὴν μελλοντικὴ σύνδεσι μιᾶς δεύτερης 
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μεταλλικῆς δοκοῦ (δοκὸς 3Β) γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἤδη λόγος στὸ κεφάλαιο 2 (βλ. καὶ εἰκ. 2) ἡ 
ὁποία θὰ φέρῃ τὶς φατνωματικὲς πλάκες, ἐὰν ἀποφασισθῇ ἡ προσθήκη τους.

Γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέρονται στὸ κεφάλαιο 2 (βλ. καὶ ὑποσ. 7), ὅλα μεταλλικὰ στοιχεῖα 
σχεδιάστηκαν ἀπὸ ἀνοξείδωτο χάλυβα, καὶ ἀπὸ τιτάνιο σχεδίαστηκαν μόνον ὅσα θὰ εἰσήρχοντο 
στὸ σῶμα τοῦ λίθου, ἤτοι οἱ ῥάβδοι Ρ1 καὶ Ρ2, καθὼς καὶ μικροῦ μήκους ῥάβδοι στερέωσης τῶν 
ἀποστατῶν12.

Γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῇ τὸ ζήτημα τῆς διαφορικῆς θερμικῆς διαστολῆς καὶ συστολῆς τοῦ χάλυ-
βα καὶ τοῦ λίθου καὶ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ εἰσαγωγὴ τάσεων, ἡ ὀπὴ στὸν ἀποστάτη ποὺ φιλοξενεῖ τὴν 
ῥάβδο στερέωσης στὰ δυτικὰ σχεδιάστηκε 6 χιλ. μεγαλύτερη κατὰ τὸν κύριο ἄξονα τῆς δοκοῦ. 

3.4 Ἡ Δ.ΕΔ.4

Ἀπὸ τὴν Δ.ΕΔ.4 ἐσῴζετο κατὰ χώραν ἕνα εὐμέγεθες θραῦσμα ἐπὶ τοῦ θράνου τοῦ ὀπισθονάου 
στὰ ἀνατολικά, βλ. εἰκ. 3. Γιὰ τὴν ἀποκατάστασί της ἀποφασίσθηκε τὸ θραῦσμα αὐτὸ νὰ ἐνσω-
ματωθῇ στὸ διαθέσιμο μπαλάνειο μέλος. Γιὰ τὴν σύνδεσί τους προτιμήθηκε ἡ χρῆσις ἐσωτερικοῦ 
ὁπλισμοῦ, μέθοδος ποὺ δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθῇ σὲ καμμία ἄλλη ἀπὸ τὶς Δ.ΕΔ. 
Ἀτυχῶς, ἡ διεπιφάνεια τῆς θραύσεως ἦταν ἐξόχως ἀνάγλυφη, γεγονὸς ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
σχιστότητα τοῦ λίθου, δὲν ἄφηνε πολλὰ περιθώρια στὴν διάταξι τοῦ ἀπαιτουμένου ὁπλισμοῦ, ἡ 
ὁποία ἔλαβε τὴν μορφὴ ποὺ φαίνεται στὴν εἰκόνα 8. 

Εἰκ. 8. Ἀξονομετρικὸ σκαρίφημα τοῦ αὐθεντικοῦ θραύσματος τῆς Δ.ΕΔ.4 καὶ διάταξις τοῦ ἐσωτε-
ρικοῦ ὁπλισμοῦ (ῥάβδοι 1, 2 καὶ 4 Ø16, ῥάβδος 3 Ø20).

Ἐξ ἀρχῆς ἦταν προφανὲς ὅτι ἡ ἀνάληψις τῆς τέμνουσας ἀπὸ τὴν ῥάβδο 4 θὰ ἦταν πρακτικῶς 
ἀδύνατη, δεδομένης τῆς μεγάλης κλίσεως τῆς διεπιφάνειας θραύσεως στὴν θέσι αὐτήν. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸν ἐξασφαλίσθηκε ὅτι ἡ τέμνουσα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὰ ἴδια βάρη τῆς ἐσχάρας θὰ ἦταν 
δυνατὸν νὰ ἀναληφθῇ ἀπὸ τὶς ῥάβδους 2 καὶ 3. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο δὲν θα ἦταν δυνατὸν νὰ ἀναληφθῇ 
ἀπὸ τὸν ὁπλισμό, θὰ ἦταν ἡ στρεπτικὴ καταπόνησις τοῦ ὁπλισμοῦ σὲ ἐνδεχόμενη ἔκκεντρη ἕδρατ-

12. Δυστυχῶς, καὶ λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Μελετητὲς δὲν εὐθύνονται τὸ τμῆμα τῆς μελέτης ἐφαρμογῆς ποὺ περιελάμβανε ἀνο-
ξείδωτα στοιχεῖα χάλυβος δὲν ὑλοποιήθηκε, παρ’ ὅτι εἶχε πλήρως ἑτοιμασθῆ ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 2015.
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σι της Δ.ΕΔ.4, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ προκύψῃ κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς σεισμικῆς διέγερσης ἤ 
λόγῳ παραμορφωμένης γεωμετρίας τοῦ μνημείου ἀπὸ σωρρευτικὴ σεισμικὴ δρᾶσι, καθὼς λόγῳ 
τοῦ μεγάλου λόγου πλάτους/ὕψος ἡ κατακόρυφη ἀντίδρασις στὴν στήριξι προκαλοῦσε σημαντικὴ 
στρέψι. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἐκτιμήθηκε ἡ ἰσορροπία τῶν δύο τμημάτων τῆς Δ.ΕΔ.4 (ἀρχαίου καὶ 
μπαλανείου) σύμφωνα μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ αναγλύφου στὴν θέσι συναρμογῆς γιὰ νὰ προσδιορισθῇ 
ἐὰν τὸ στρεπτικὸ φορτίο θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἀναληφθῇ ἀπὸ τὸ ἀνάγλυφο τοῦ λίθου. Αὐτὸ ποὺ τεν-
λικῶς ἐδείχθη ἦταν ὅτι ὁ λίθος δὲν θὰ ἠδύνατο μὲ ἀσφάλεια νὰ παραλάβῃ τα φορτία αὐτὰ (ἰδίως 
στὴν περίπτωσι προσθήκης τῶν φατνωμάτων) καὶ γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπέμβασις 

Εἰκ. 9. Ἀξονομετρικὸ τῆς ἀποκατεστημένης Δ.ΕΔ.4 μὲ θεώρησι τῶν φορτίων καὶ τῶν ἀντιδράσεων γιὰ 
τὴν περίπτωσι ἔκκεντρης στήριξης, μὲ ἀπομειωμένη τὴν δυτικὴ ἕδρασι. Ἐπισημαίνονται οἱ διατομὲς 
τοῦ λίθου ποὺ καταπονοῦνται διατμητικὰ στὴν θέσι ἀλληλεμπλοκῆς γιὰ τὴν ἀνάληψι τοῦ στρεπτικοῦ 
φορτίου ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἔκκεντρη ἕδρασι.
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προτιμήθηκε νὰ περιορισθῇ τὸ διαθέσιμο πλάτος τῆς ἑδράσεως τῆς Δ.ΕΔ.4 στὰ δυτικὰ μὲ μία 
μικρὴ μόνο ἀπολάξευσι τῆς κάτω ἕδρας, ἔτσι ὥστε νὰ μειωθῇ δραστικὰ ὁ μοσχοβραχίονας ποὺ 
προκαλοῦσε τὰ στρεπτικὰ φορτία, βλ. εἰκ. 9. Μία τέτοια ἐπέμβασις στὸν περιορισμὸ τοῦ εὔρους 
τῆς ἐπιφανείας στήριξης εἶναι ἀσυνήθης ἐν γένει, καθὼς αὐξάνει τὸν κίνδυνο ἐντόνου λικνισμοῦ 
τῶν ὑπερκειμένων μελῶν, ὅμως στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι τέτοιος κίνδυνος δὲν ὑφίσταται κα-
θὼς τὰ ὑπερκείμενα εἶναι χαμηλοῦ ὕψους καὶ πάντως ἡ εὐστάθειά τους θεωρεῖται ἱκανοποιητική.

3.5 Ἡ Δ.ΕΔ.5

Ἡ Δ.ΕΔ.5 ἦταν ἡ πλέον καλῶς σῳζομένη ἀπὸ τὶς ἐλεύθερες δοκούς. Δευτερεύουσας  σημασίας 
ῥηγματώσεις που παρατηρήθηκαν κρίθηκε ὅτι ὠφείλονταν στὴν γεωλογία τοῦ ὑλικοῦ καὶ σὲ τυ-
χαῖες κρούσεις. Ἐπὶ πλέον ἡ διάταξις τῶν κρυσταλλικῶν στρώσεων ἦταν ἐξαιρετικὰ εὐνοϊκή, 
καθὼς ἀκολουθοῦσε τὸν ἄξονα τοῦ μέλους. Μετὰ καὶ τὴν ἐπιτυχῆ προφόρτισί της στὸ ἔδαφος 
ἦταν ἕτοιμη γιὰ ἐπανατοποθέτησι στὸ μνημεῖο.

3.6 Ἡ Δ.ΕΔ.6

Ἡ αὐθεντικὴ Δ.ΕΔ.6 δὲν ἐσῴζετο, οὔτε ἔχει ταυτισθῆ ἕως σήμερα κάποιο θραῦσμα της. Ἔτσι, 
ἡ ἀποκατάστασίς της ἀποφασίστηκε νὰ γίνῃ ἀπὸ τὶς διαθέσιμες μπαλάνειες δοκούς. Γιὰ τὴν θέσι 
αὐτὴ ἐπελέγη ἡ μόνη δοκὸς ποὺ παρουσίαζε ἐμφανῆ ῥηγμάτωσι στὴν περιοχὴ τῆς ἄνω ἕδρας της. 
Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ῥηγματώσεων εἶχε ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ Ὀρλάνδου διατρηθῇ μὲ τρεῖς διαμή-
κεις ὀπὲς Ø58 κοντὰ στὴν κάτω ἕδρα της, μὲ προφανῆ σκοπὸ νὰ ἐνισχυθῇ στατικῶς, ἐνίσχυσις, 
ὅμως, ποὺ δὲν ὡλοκληρώθηκε ποτέ.

Εἰκ. 10. Ἡ εἰκόνα τῆς Δ.ΕΔ.6 κατὰ τὴν τοποθέτησι τῶν τενόντων (δυτικό ἄκρο). [Ἐπισημαίνεται ἡ 
ανισοσταθμία τῶν διατρημάτων ποὺ προέκυψε λόγῳ τοῦ μεγάλου μήκους τους.]

Οἱ ῥηγματώσεις τῆς ἄνω ἕδρας κρίθηκαν ἐξ ἀρχῆς ὡς μικρῆς σημασίας δεδομένου τοῦ ὅτι ἀφ’ 
ἑνὸς δὲν ἦσαν διαμπερεῖς, ἀφ’ ἑτέρου περιωρίζονταν στὴν θλιβομένη ζώνη τοῦ λίθου (τοῦ λίθου 
θεωρουμένου ὡς μονολιθικοῦ καμπτομένου στοιχείου ἐντὸς τοῦ μνημείου). Ἡ στατικὴ ἐπάρκεια 
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τῆς δοκοῦ ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὴν προαναφερομένη φόρτισί της στὸ ἔδαφος, κατὰ τὴν ὁποία δὲν 
ἐπέδειξε σημεῖο ἀστοχίας. Καθώς, ὅμως, ἦταν ἤδη διατετρημένη καὶ τὸ ὑλικὸ δὲν εἶχε τὴν ἀρχαι-
ολογικὴ ἀξία τοῦ αὐθεντικοῦ, κρίθηκε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ ὑπάρχουσες ὀπές, ἔτσι 
ὥστε νὰ ἐνισχυθῇ στατικῶς. Φυσικά, ἡ χρῆσις ἐσωτερικοῦ ὁπλισμοῦ ἀπὸ τιτάνιο μὲ τὴν συνήθη 
μέδοθο ἦταν ἀδύνατη λόγῳ τοῦ διαμετρήματος τῶν ὀπῶν καὶ μόνη πρόσφορη λύσις ἦταν ἡ χρῆσις 
τενόντων μὲ κατάλληλες πλάκες ἀγκύρωσης.

Λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἦταν δυνατὴ ἡ προμήθεια ῥάβδων τιτανίου σὲ μῆκος μεγαλύτερο τῶν 4,00 μ., 
συγκολλήθηκαν δύο ῥάβδοι Ø25 γιὰ καθέναν ἀπὸ τοὺς τρεῖς τένοντες, ποὺ κατασκευάστηκαν, 
ἀφοῦ πρῶτα ἐλέγχθηκε πειραματικῶς ἡ ἀντοχὴ γιὰ τρία παρόμοια συγκολλημένα δείγματα καὶ 
πιστοποιήθηκε ὅτι καθένα ἐξ αὐτῶν ἀπέδιδε δύναμι τοὐλάχιστον 150 ΚΝ. Σχεδιάστηκαν διπλὲς 
πλάκες ἀγκύρωσης Ø138 ἀπὸ πλάκες τιτανίου πάχους 20 χιλ. καὶ ἀντίστοιχο διπλό περικόχλιο. Οἱ 
ἐντορμίες φιλοξενίας τῶν πλακῶν λαξεύθηκαν με διάμετρο Ø178, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχῃ περιθώριο 
στρογγύλευσης μὲ ἀκτῖνα 20 χιλ. τῆς ἐσωτερικῆς γωνίας ποὺ δημιουργεῖτο στὸν λίθο, γιὰ τὴν 
ἀποφυγὴ αὐτεντατικῶν ῥηγματώσεων, βλ. εἰκ. 11 καὶ ὑποσ. 10. Στὰ μέτωπα τῶν διατρημάτων, 
στὸ κενό διάστημα μεταξύ τοῦ τένοντα καὶ τοῦ διατρήματος τοποθετήθηκε διπλὸς δακτύλιος 
ἀπὸ τιτάνιο ἐξωτερικῆς διαμέτρου Ø48 καὶ πάχους 20 χιλ., καθὼς ἡ ἀνάλυσις τῆς ἐντατικῆς 
καταστάσεως τοῦ λίθου μὲ πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ἔδειξε ὅτι ἡ προσθήκη αὐτὴ 
ἀπέκλειε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ προκληθοῦν φαινόμενα διάρρηξης τοῦ λίθου πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
διατρήματος ἀπὸ τὶς θλιπτικὲς τάσεις τὶς ὁποῖες θὰ προκαλοῦσε ἡ πλάκα ἀγκύρωσης, ἀφοῦ ὁ 
δακτύλιος θὰ προκαλοῦσε συνθῆκες μη-ἐνδοσιμότητος. Ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἐξωτερικὴ δι-
άμετρο τοῦ δακτυλίου καὶ τὴν ἐσωτερικὴ διάμετρο τοῦ διατρήματος δὲν ἦταν τυχαία, καθὼς 
δημιουργοῦσε ἕνα κενὸ τῆς τάξεως τῶν 5 χιλ. περιμετρικῶς καὶ ἐπέτρεπε τὴν παρεμβολή ἑνὸς 
λεπτόρρευστου κονιάματος μηδενικῆς συρρίκνωσης τὸ ὁποῖο ἀφ’ ἑνὸς ἦταν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν 
προαναφερομένη στατικὴ λειτουργία τοῦ δακτυλίου, ἀφ’ ἑτέρου θὰ περιώριζε τὴν ἀνάπτυξι τά-
σεων ποὺ θὰ προκαλοῦντο ἀπὸ διαφορετικὴ ὡς πρὸς τὸν λίθο διαστολὴ τοῦ δακτυλίου λόγῳ 
θερμοκρασίας13.

Εἰκ. 11. Ἡ βόρεια ἐντορμία τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τῆς Δ.ΕΔ.6.

Ἡ χρῆσις τενόντων γιὰ τὴν δομικὴ ἀποκατατάστασι μέλους, ποὺ εἶναι μοναδικὴ στὸν Παρθενῶ-
να, διαφέρει ὡς πρὸς τὴν συνήθη χρῆσι ἐσωτερικοῦ ὁπλισμοῦ ὄχι μόνο στὸν τρόπο μεταφορᾶς 
τῶν φορτίων, ἀλλὰ καὶ στὸν βαθμό παραμορφωσιμότητος. Αὐτὸ συμβαίνει διότι στὴν συνήθη μέ-

13. Ἐπισημαίνεται ὅτι διαφορικὴ μεταβολὴ τῶν διαστάσεων λόγῳ θερμοκρασιακῶν μεταβολῶν δύναται νὰ παρατηρηθῇ καὶ μεταξὺ 
ὑλικῶν σωμάτων μὲ ταυτόσημο συντελεστὴ θερμικῆς διαστολῆς ποὺ βρίσκονται στὸ ἴδιο περιβάλλον λόγῳ διαφορετικῆς μεταξύ τους 
θερμικῆς ἀγωγιμότητος, ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὸ ἕνα νὰ ἰσορροπῇ θερμικῶς ταχύτερα ἀπὸ τὸ ἄλλο.
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θοδο τὸ μάρμαρο, μέσῳ τοῦ κονιάματος, μεταφέρει στὸν ἐσωτερικὸ ὁπλισμὸ διατμητικές δυνάμεις 
σὲ μία μικρὴ περιοχὴ ἑκατέρωθεν τῆς θραύσεως. Ἔτσι ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωσι ποὺ ὁ ὁπλισμὸς 
διαρρεύση ἡ συνολικὴ παραμόρφωσις εἶναι οὐσιαστικῶς μικρή. Ἀντίθετα, στὴν περίπτωσι τῶν 
τενόντων, ἡ ὁριακὴ καταπόνησις σὲ ἀξονικὸ φορτίο σημαίνει ὅτι τὴν κατάστασι τῆς διαρροῆς 
προσεγγίζει ὅλη ἡ μᾶζα τοῦ τένοντα καὶ ἔτσι ἡ παραμόρφωσις εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερη. Στὴν 
περίπτωσι τῆς Δ.ΕΔ.6 ἡ παραμόρφωσις αὐτὴ ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεὶ νὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν 12 χιλ 
στὴν ἀρχὴ τῆς διαρροῆς, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ δύο –ἢ περισσότερα– δυνητικὰ θραύσματα 
θὰ ἰσορροπήσουν μὲ τόσο μεγάλο βέλος, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀναδιάταξι τῶν θέσεων ἑδράσεως 
τῶν ὑπερκειμένων φατνωματικῶν πλακῶν, ἐὰν δὲν ἔχει παρεμβληθῇ ἡ μεταλλικὴ δοκὸς τῆς εἰκ. 2. 
Ὅλα αὐτὰ ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν κατὰ τὴν σύνταξι τῆς σχετικῆς μελέτης καὶ γι’ αὐτὸ ἐπισημαίνεται 
ὁτι ἡ προσθήκη τενόντων θὰ πρέπῃ νὰ θεωρῇται ὅτι ἀποτελεῖ ἐφεδρικὸ μηχανισμὸ ἀνάληψης φορ-
τίων μὲ στόχο τὴν ἀποφυγὴ τῆς κατάρρευσης. Τὰ ἀντίθετα θὰ ἴσχυαν στὴν περίπτωσι ποὺ ἦταν 
δυνατὸν νὰ προενταθοῦν οἱ τένοντες, μόνο ποὺ τότε θὰ ἀπαιτῆτο τακτικὴ συντήρησις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εἰκ. 12α. Ἡ Δ.ΕΔ.7 
(θέασις ἀπὸ τὰ 
νοτιοδυτικά).  

 

Εἰκ. 12β. Ἡ Δ.ΕΔ.7 
(θέασις ἀπὸ τὰ 
νοτιοανατολικά).
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3.7 Ἡ Δ.ΕΔ.7

Ἡ αὐθεντικὴ Δ.ΕΔ.7 σῴθηκε ἐπὶ τοῦ μνημείου καὶ καταβιβάσθηκε γιὰ νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ μία 
νεότευκτη μπαλάνεια, ἀφοῦ εἶχε τότε κριθῇ ὡς ἐπίφοβη ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ ἴδιον βάρος, καθὼς 
ἔφερε σημαντικὲς ῥηγματώσεις καὶ ἐπιφανειακὲς ἀστοχίες σὲ ὅλη της σχεδὸν τὴν ἔκτασι, βλ. εἰκ. 
12α καὶ 12β. Μὲ τὴν προσεκτική, ὅμως, ἐξέτασί της στὸ πλαίσιο τῆς ἐν λόγῳ μελέτης διαπιστώ-
θηκε ὅτι τὸ σύνολο τῶν ἀστοχιῶν τὶς ὁποῖες περιελάμβανε, περιωριζόταν οὐσιαστικῶς σὲ ἕνα 
τριγωνικῆς μορφῆς πρίσμα ποὺ ἔχει ἀποκοπῆ ἀπὸ τὸν κυρίως ὄγκο τῆς δοκοῦ, ὅπως ἁπλοποιητικὰ 
φαίνεται στὴν εἰκόνα 13. 

Εἰκ. 13. Ἁπλοποιητικὴ ἀπόδοσις τῶν κυριωτέρων θραυσμάτων τῆς Δ.ΕΔ.7. Θέασις ἀπὸ τὰ ΝΔ.

Μὲ συντηρητικὴ ἐκτίμησι τῶν διαστάσεων τοῦ ὑγιοῦς κυρίως ὄγκου τῆς δοκοῦ ὑπολογίσθηκε 
ὅτι δύναται νὰ φέρῃ ἀσφαλῶς τὸ ἴδιον βάρος καὶ τὰ ὑπερκείμενα θραύσματα14, καθὼς καὶ ὅτι 

14. Τὴν παρατήρησι αὐτὴ εἶχε κάνει καί ὁ Μπαλάνος, ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει σὲ μία ὑποσημείωσι τὴν ὁποία ἐπεσήμανε ὁ συνάδελφος 
Κ.Σκαρής λιγὸ καιρὸ μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐν λόγῳ μελέτης [Μπαλάνος 1940, 100, ὑποσ. 1].
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ἐπιτρέπει τὴν ἀποκατάστασι τῶν ὑπερκειμένων δυτικῶν φατνωματικῶν πλακῶν ἐὰν ἡ ἕδρασίς 
τους γίνη στὴν μεταλλικὴ δοκὸ τῆς εἰκόνος 2. 

Ζητούμενο ἦταν πλέον ἡ στερέωσις τῶν ὑπερκειμένων θραυσμάτων ἐπὶ τοῦ κυρίως ὄγκου. 
Προτιμήθηκε νὰ ἐπαναχρησιμοποηθοῦν οἱ ὑφιστάμενες ἐντορμίες καὶ νὰ μὴ διατρηθῇ περαιτέρω 
ὁ ὑγιὴς λίθος. Τὸ μεγαλύτερο ἐκ τῶν θραυσμάτων (β1, βλ. εἰκ. 13) εἶχε στερεωθῆ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ 
Μπαλάνου μὲ δύο εὐμεγέθεις γόμφους στὶς θέσεις Β καὶ Γ τῆς εἰκόνος 13. Γιὰ τὶς ἀνάγκες προ-
σαρμογῆς τοῦ θραύσματος οἱ κάτω ἐντορμίες τῶν γόμφων εἶχαν διευρυνθῆ σὲ μέγεθος ἀρκετῶν 
ἑκατοστομέτρων γεγονὸς ποὺ ἀπέκλειε τὴν χρῆσι γόμφων ἀπὸ τιτάνιο στὶς συνήθεις διαστάσεις, 
καθὼς αὐτὸ θὰ ἐπέβαλλε τὴν πλήρωσι τοῦ ὑπερβολικῶς μεγάλου κενοῦ μὲ κονίαμα. Πρόβλημα, 
ἐπίσης, θὰ ἦταν ἡ σχεδίασις συμπαγῶν ὑπερμεγέθων γόμφων, καθὼς αὐτὸ θὰ καταστρατηγοῦσε 
τὸ ἱκανοτικὸ κριτήριο ποὺ ὁρίζει ὅτι ἡ ἀστοχία τῶν συνδετηρίων πρέπει νὰ προηγῆται ἐκείνης 
τῶν ἀρχαίων μελῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν σχεδιάστηκαν καὶ κατασκευάστηκαν ὁμοιώματα ὑπερμεα-
γέθων γόμφων ἀπὸ ξύλο στὶς διαστάσεις τῶν ὑφισταμένων ἐντορμιῶν ἔτσι ὥστε νὰ πραγματοποι-
ηθοῦν οἱ δοκιμαστικὲς προσαρμογὲς καὶ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἀκριβεῖς ἀπαιτούμενες διαστάσεις, 
ἐνῶ στὴν συνέχεια σχεδιάστηκαν στὶς διαστάσεις αὐτὲς ἀντίστοιχοι γόμφοι ἀπὸ τιτάνιο, οἱ ὁποῖοι 
ἦσαν μὲν ὑπερμέγεθεις ὥστε νὰ πληροῦν τὸ μέγα μέρος κάθε ἐντορμίας, δὲν ἦσαν ὅμως συμπα-
γεῖς, καθώς τὰ δύο ἀνισομεγέθη σκέλη τους συνδέονταν μόνο μὲ μία ῥἀβδο Ø16, ἱκανοποιώντας 
ἔτσι τὸ ἱκανοτικὸ κριτήριο, βλ. εἰκ. 14α καὶ 14β.

Εἰκ. 14α. Γόμφοι καὶ ὁμοιώματα γόμφων γιὰ τὴν στερέωσι τοῦ κυρίου θραύσματος τῆς Δ.ΕΔ.7.
Εἰκ. 14β. Ὁ γόμφος στὴν θέσι «Γ» τῆς Δ.ΕΔ.7, ὅπου διακρίνεται τὸ ἀληθὲς πάχος του.

Τὸ ἕτερο εὐμέγεθες θραῦσμα (γ1, βλ. εἰκ. 13) στερεώθηκε μὲ τὴν προσθήκη συνδέσμου μορφῆς 
διπλοῦ Τ ποὺ εἶχε διανοιχθῆ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ Μπαλάνου στὴν ἄνω ἕδρα του, ἀποφεύγοντας καὶ πάλι 
τὴν διάτρησι τοῦ κυρίως ὄγκου, ἐνῶ ἐπικουρικὰ προστέθηκε πιόσχημος σύνδεσμος στὸ σόκορο 
τοῦ μέλους, ὅπου ἐπίσης ὑπῆρχε μπαλάνεια ἐντορμία (θέσις Ζ, βλ. εἰκ. 13).

4. ΣΥΝΟΨΙΣ

Τὸ παράδειγμα τῆς δομικῆς ἀποκατάστασης τῶν ἐλευθέρων δοκῶν τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ 
πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος εἶναι ἰδιαίτερο ὡς πρὸς τὴν πολυμορφία του καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐξατο-
μικευμένα ἀντιμετωπίστηκε γιὰ κάθε δοκό. Οἱ ἐνέργειες ποὺ ὡρίστηκαν νὰ γίνουν κυμαίνονται 
ἀπὸ τὶς πλέον στοιχειώδεις, ἕως τὶς πλέον δραστικές. Ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἁπλῆ δοκιμὴ ἀντοχῆς σὲ 
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φορτίο στὸ ἔδαφος, ὅπως ἔγινε γιὰ τὴν Δ.ΕΔ.5 ἡ ὁποία διετηρεῖτο ἄριστα, τὴν στερέωσι θραύ-
σματος μὲ μόνη τὴν χρῆσι κονιάματος (καὶ δοκιμαστικὴ φόρτισι στὸ ἔδαφος), ὅπως ἔγινε γιὰ τὴν 
Δ.ΕΔ.2, τὴν στερέωσι ὁμάδος θραυσμάτων στὸν κυρίως ὄγκο μὲ μόνη τὴν χρῆσι τῶν μπαλανείων 
ἐντορμιῶν, ὅπως ἔγινε γιὰ τὴν Δ.ΕΔ.7, τὴν ἐνσωμάτωσι ἀρχαίου θραύσματος σὲ νεότευκτο μέλος 
μὲ τὴν χρῆσι ἐσωτερικοῦ ὁπλισμοῦ, ὅπως ἔγινε γιὰ τὴν Δ.ΕΔ.4, ἕως τὴν ἐνίσχυσι μέλους μὲ τένο-
ντες ὡς ἐφεδρικὸ μηχανισμὸ ἀνάληψης φορτίων, ὅπως ἔγινε γιὰ τὴν Δ.ΕΔ.6 καὶ ἕως τὴν ἀνάρτησι 
τμήματος τοῦ μέλους απὸ δευτερεύουσα μεταλλικὴ δοκὸ στὴν ἄνω ἕδρα, ὅπως σχεδιάστηκε γιὰ 
τὴν περίπτωσι τῆς Δ.ΕΔ.3 καὶ προτάθηκε ἀρχικῶς νὰ γίνῃ γιὰ τὴν Δ.ΕΔ.1.

Κύριο κριτήριο σὲ κάθε περίπτωσι ἦταν νὰ ἐπιτευχθῇ τὸ ἀπαιτούμενο ἐπίπεδο ἀσφαλείας μὲ 
τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν περιορισμὸ τῆς ἐπέμβασης στὸ αὐθεντικὸ ὑλικό, ἀκόμα κι ἄν αὐτὸ σήμαινε 
ἀπόκλισι ἀπὸ τὴν συνήθη πρακτικὴ τῆς χρήσεως ἐσωτερικοῦ ὁπλισμοῦ, ἐπιλογὴ ποὺ ἔγινε γιὰ 
λόγους πρακτικούς, δεδομένου ὅτι κάθε ἐπέμβασις στὸ αὐθεντικὸ ὑλικὸ συνιστᾷ μοιραῖα γι’ αὐτὸ 
μία ἀπομείωσι· εἴτε τὴν κοινότερη καὶ πλέον «ἀνώδυνη», ποὺ εἶναι ἡ ἀπομείωσις τῆς μάζας του, 
εἴτε τὴν ἀπομείωσι τῶν μηχανικῶν του ἰδιοτήτων του, ποὺ ἄλλοτε εἶναι ἀσήμαντη καὶ ἄλλοτε 
ὄχι, εἴτε –στὴν περίπτωσι τῶν ἀσυμμέτρων ἐπεμβάσεων– τὴν ἀπομείωσι τοῦ χρόνου ζωῆς του 
ὡς δομικοῦ μέλους. 
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The restoration of Parthenon’s west pteroma ceiling beams

Zannis Konteas
Civil Engineer NTUA, Restoration MSc NTUA

1. ABSTRACT

The ceiling of the west pteroma of the Parthenon –unlike the ones of the long sides– was originally 
consisted of both beams and ceiling slabs, the beams forming a grate the voids of which were shel-
tered by three slabs each (Fig. 1). Today none of the authentic slabs is found (yet modern ones have 
been reconstructed during the 20th cetury) and the parts of the grate that are preserved (figure 3).

The restoration of Parthenon’s west pteroma ceiling beams was only part of the restoration of 
Parthenon’s west pteroma ceiling15, during which many issues –both theoretical and practical– had to 
be solved, such as the addition –or not– of the ceiling slabs, the restoration of the beams themselves, 
and the load-bearing capacity of the members beneath.

The addition of the slabs was thought that could be decided in the future so the beams had to be 
restored, so as to be able to bear the extra load. Taken for granted the severe problems that most of 

15. The study was completed by the architects Kosmas Skaris and Rozalia Christodoulopoulou and by the civil engineers Zannis 
Konteas and Antigone Vrouva.
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the beams coped with, a secondary beam of stainless steel was proposed to transfer all vertical loads 
caused by the ceiling slabs to the support of the marble beams (Fig. 2).

The restoration of the beams themselves varied accordingly to the individual problems of each one. 
Beams Δ.ΕΔ.2 and Δ.ΕΔ.5 were by far the most well preserved and proved tha the were ready to be 
placed back in the monument, except for a medium size fragment at the upper part of Δ.ΕΔ.2 that 
was decided to be joined by the use of white cement mortar only (Fig. 5).

Beam Δ.ΕΔ.7 although it had been originally consider dangerous and rapidly replaced by a new 
one on the monument, proved to be capable of returning back to the monument after a group of 
fractures at its upper side was safely jointed, using only the sockets that were once carved by Balanos 
(Fig. 12-14). 

Beam Δ.ΕΔ.4 was the only one tha was restored with the usual reinforcement of titanium bars, in 
a way that the authentic fragment which was preserved on the monument was incorporated in a new 
beam sculptured by Balanos (Fig. 8).

Beam Δ.ΕΔ.6 which was entirely new, yet coped with fractures on its upper side, was strengthened 
by the addition of three tendons in holes that were initially drilled from Orlandos along its length; this 
being a unique exaple of using tendon in Parthenon’s restoration (Fig. 11).

Finally beams Δ.ΕΔ.1 and Δ.ΕΔ.3 share practically the same proposal for restoration, which consists 
of a stainless steel beam from which a part of the beam is hanging, transfering this way all vertical 
loads to the supports. The example of beam Δ.ΕΔ.3 is shown at Figure 7, in which the semi-fractured 
beam is shown as dismantled at its quasi fragments.

LIST OF FIGURES

Fig. 1 Parthenon’s west pteroma ceiling with only some of its ceiling slabs (view from SE).
 [3d-model: Antigone Vrouva.] 
Fig. 2 Typical cross-section of a steel beam used for the support of the ceiling slabs.
Fig. 3 Authentic members and fragments of west pteroma ceiling grate. [M.Korres, 1976]
Fig. 4 Restoration proposed for Δ.ΕΔ.1.
Fig. 5 Δ.ΕΔ.2 beam’s fragment, before applying white cement mortar.
Fig. 6a, 6b    Δ.ΕΔ.3 beam’s major fissures (views from NW and West).
Fig. 7 Exploded 3d-plan of Δ.ΕΔ.3 beam’s quasi fragments and steel members for its restoration.
 (view from NW).
Fig. 8 3d-sketch of Δ.ΕΔ.4 beam’s authentic fragment and internal reinforcement (bars 1, 2 and 4 are 

Ø16, bar 3 is Ø20).
Fig. 9 3d-plan of restored beam Δ.ΕΔ.4 showing loads and reactions for asymmetric support conditions 

and reduction of west side supporting area. Stone cross-sections in shear –for receiving torsional 
load caused by asymmetric support conditions– are noted.

Fig. 10 Beam Δ.ΕΔ.6 while placing the tendons (west end). [The difference of the holes’ level due to their 
length can be noticed.]

Fig. 11 North socket of west side of beam Δ.ΕΔ.6.
Fig. 12a Beam Δ.ΕΔ.7 (view from SW).
Fig. 12b Beam Δ.ΕΔ.7 (view from SE).
Fig. 13 Simplified sketch of Δ.ΕΔ.7 beam’s main fragments. View from SW.
Fig. 14a Dowels and dowels’ models for the restoration of Δ.ΕΔ.7 beam’s main fragment.
Fig. 14b Dowel of spot «Γ» of beam Δ.ΕΔ.7, viewed so as its true cross-sectrion can be seen.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται κάποια από τα ζητήματα της συνδεσμολογίας στον 
Παρθενώνα που ανέκυψαν κατά τις επεμβάσεις αποκατάστασης της περιόδου 2012-2015. Στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων αποκατάστασης της δυτικής πλευράς και του βόρειου τοίχου του σηκού, εκπο-
νήθηκαν και εφαρμόστηκαν μελέτες αποκατάστασης της συνδεσμολογίας ανά στρώση τόσο για την 
οριζόντια όσο και για την κατακόρυφη σύνδεση. Οι δύο περιοχές του μνημείου που μελετήθηκαν, 
εμφάνισαν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, ακόμη και σε κάθε στρώση, τα οποία 
καθόρισαν τις επιλογές κατά τον σχεδιασμό της νέας συνδεσμολογίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η κακή κατάσταση διατήρησης των εντορμιών και οι πάσης φύσεως επι-
βαλλόμενοι περιορισμοί, δημιούργησαν έντονο προβληματισμό κατά τον σχεδιασμό της νέας σύνδε-
σης μεταξύ δύο αρχιτεκτονικών μελών. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει την πολυπλο-
κότητα του ζητήματος της αποκατάστασης της συνδεσμολογίας και να παρουσιάσει ορισμένες από τις 
εφαρμογές που υλοποιήθηκαν. Παρουσιάζονται μόνο ζητήματα που αφορούν την οριζόντια σύνδεση 
των αρχιτεκτονικών μελών στις στρώσεις του τοιχοβάτη και του ορθοστάτη του βόρειου τοίχου του 
σηκού, καθώς και στις στρώσεις των επιστυλίων και της δωρικής ζωφόρου στην ΒΔ και την ΝΔ γωνία.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η αποκατάσταση της συνδεσμολογίας, δηλαδή η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός των νέων 
συνδετήριων στοιχείων, κατακόρυφων και οριζόντιων, αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο κατά την δι-
αδικασία της αναστηλωτικής επέμβασης. Προηγήθηκε η δομική αποκατάσταση κάθε μέλους και η 
ανατοποθέτησή του στην τελική του θέση στο μνημείο. Ο σχεδιασμός των νέων συνδέσμων γινόταν 
μόνο μετά την οριστική τοποθέτηση των μέλων στην τελική του θέση, καθώς μόνο τότε ήταν δυνατόν 
να μετρηθούν οι τελικές διαστάσεις της εντορμίας και να προσδιορισθεί η γεωμετρία του συνδέσμου. 
Η αποκατάσταση της συνδεσμολογίας απετέλεσε το τελευταίο στάδιο της δομικής αποκατάστασης, και 
έπρεπε να συνεκτιμηθούν τυχόν περιορισμοί που είχαν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια, όπως 
για παράδειγμα γεωμετρικές παραμορφώσεις, κατασκευαστικοί περιορισμοί, κ.λπ.

Κατά την αποκατάσταση της συνδεσμολογίας στη δυτική πλευρά και τον βόρειο τοίχο του σηκού 
του Παρθενώνα, ακολουθήθηκαν οι αναστηλωτικές τεχνικές που εφαρμόζονται σε όλα τα μνημεία της 
Αθηναϊκής Ακρόπολης. Επαναλήφθηκε ο αρχαίος τρόπος σύνδεσης, σχεδιάστηκαν συνδετήρια στοιχεία 
από τιτάνιο, σύμφωνα με τις διαστάσεις των αρχαίων εντορμιών και τοποθετήθηκαν στις ίδιες θέσεις. 

Τα δύο βασικά ζητούμενα κατά την αποκατάσταση της συνδεσμολογίας ήταν, πρώτον, ο σεβασμός 
στα αυθεντικά στοιχεία του μνημείου και το δομικό σύστημα, που επέβαλαν την ελάχιστη επέμβαση 
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στο αρχαίο μάρμαρο και δεύτερον, η βέλτιστη απόκριση της κατασκευής κατά την διάρκεια ενός σει-
σμικού γεγονότος, οπότε και καλούνται να λειτουργήσουν οι σύνδεσμοι.

Eικ. 1. Κάτοψη της στρώσης της δωρικής ζωφόρου της ΒΔ γωνίας του 
Παρθενώνα, οι σύνδεσμοι πριν τοποθετηθούν.

Γενικά, οι παράγοντες που καθόρισαν τις επιλογές που έγιναν κατά την αποκατάσταση της συνδε-
σμολογίας ήταν οι εξής: (1) Τα χαρακτηριστικά της αρχαίας συνδεσμολογίας, η οποία διαφοροποιείται 
από περιοχή σε περιοχή του μνημείου. (2) Η κατάσταση διατήρησης των εντορμιών στα αρχιτεκτονικά 
μέλη. (3) Αν έχουν αποσυναλμολογηθεί τα αρχιτεκτονικά μέλη στην περιοχή επέμβασης ή αν πρόκει-
ται για κατά χώραν επέμβαση. (4) Οι επιλογές που έγιναν κατά το στάδιο της δομικής αποκατάστασης 
των αρχιτεκτονικών μελών ως προς την συμπλήρωση ή μη με νέο μάρμαρο, ή την αντικατάσταση 
αρχιτεκτονικών μελών με τεχνητό λίθο. (5) Η ύπαρξη εντορμιών από προηγούμενες αναστηλωτικές 
επεμβάσεις, οι οποίες δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πώς διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά αυτά στις δύο περιοχές 
του μνημείου που μελετήθηκαν και το πώς επηρέασαν τον σχεδιασμό της νέας συνδεσμολογίας.

3. ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ 

3.1 Βόρειος τοιχοβάτης

Οι λίθοι του βόρειου τοιχοβάτη συνδέονται κατά μήκος με δύο συνδέσμους διπλού ταυ, βόρεια 
και νότια (εικ. 2). Στο πρόγραμμα της περιόδου 2012-2015, αντιμετωπίστηκε το δυτικό τμήμα στρώ-
σης1, το οποίο διατηρείτο κατά χώραν, και παρουσίαζε παραμένουσα παραμόρφωση προς βορρά2. 

1. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2012-2015 αντιμετωπίστηκε το τμήμα από τον δέκατο ένατο λίθο του βόρειο τοιχοβάτη και δυτικότε-
ρα και αυτό παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, εικ. 4. Το ανατολικό τμήμα του βόρειου τοιχoβάτη είχε αποκατασταθεί σε προηγούμενο 
πρόγραμμα, οπότε αποκαταστάθηκε και το μεγαλύτερο τμήμα της συνδεσμολογίας, Τογανίδης 1989. Στο ανατολικό τμήμα την περίοδο 
2012-2015 έγιναν μόνο μεμονωμένες επεμβάσεις όπου απαιτούνταν. 

2. Ζάμπας 1989, 153-180.
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Παρατηρήθηκαν σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των λίθων όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην 
ασυνέχεια που παρουσιάζει η εντορμία μεταξύ των λίθων Β.ΤΒ.23 και Β.ΤΒ.24 (εικ. 5).

Όσον αφορά τους βόρειους συνδέσμους μεταξύ των λίθων του τοιχοβάτη, οι βόρειες συνδέσεις 
στους λίθους Β.ΤΒ.19 έως Β.ΤΒ.26 είχαν αστοχήσει συστηματικά, προκαλώντας θραύση μαρμάρου και 
απώλεια μάζας στην περιοχή της σύνδεσης (εικ. 6). Στις κατά χώραν επεμβάσεις, όπου υπήρχε αστο-
χία, δεν αποκαταστάθηκε η φέρουσα ικανότητα στην περιοχή της εντορμίας. Όπου κατασκευάστηκαν 
συμπληρώματα από μάρμαρο ή κονίαμα ήταν για την καλύτερη έδραση των υπερκείμενων ορθοστα-
τών, για λόγους προστασίας και όχι για την υποδοχή συνδέσμου. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις 
το συνδετήριο θα πρέπει να αγκυρώνει απ’ ευθείας στον υγιή όγκο μαρμάρου. Δυτικότερα, οι βόρειες 
συνδέσεις των λίθων Β.ΤΒ.26 έως Β.ΤΒ.34 σώζονταν σε καλή κατάσταση και οι αρχαίοι σύνδεσμοι δια-
τηρούνταν ανέπαφοι. Μόνο στην εντορμία του αρχαίου βόρειου συνδέσμου μεταξύ των λίθων Β.ΤΒ.26 
και Β.ΤΒ.27 παρατηρήθηκαν ίχνη σκουριάς στο μολύβι και αποφλοιώσεις μαρμάρου στην περίμετρο 
της εντορμίας, ένδειξη ότι ο σύνδεσμος είχε αρχίσει να οξειδώνεται. Όταν απομακρύνθηκε το μολύβι, 
διαπιστώθηκε ότι τελικά ο αρχαίος σύνδεσμος διατηρείτο σε καλή κατάσταση. Αφού συντηρήθηκε από 
το τμήμα συντήρησης της ΥΣΜΑ, επανατοποθετήθηκε με εκ νέου μολυβδοχόηση.

Οι εντορμίες των νότιων συνδέσμων στο τμήμα του τοιχοβάτη, ανατολικά του μεσότοιχου3, παρου-
σίαζαν πολύ άσχημη κατάσταση διατήρησης. Παρατηρήθηκε απώλεια μάζας, σε σχετικά μικρό ύψος, 
περίπου όσο και το βάθος της εντορμίας και ο λίθος κατακερματισμένος (εικ. 7). Στο τμήμα δυτικά 
του μεσότοιχου, υπάρχουν ίχνη λάξευσης των νότιων εντορμιών, από την προσπάθεια απόσπασης των 
μετάλλων την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Eικ. 2. Τρισδιάστατο μοντέλο του βόρειου τοίχου 
του σηκού του Παρθενώνα. Διακρίνονται οι θέσεις 
σύνδεσης μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών.

Eικ. 3. Βόρειος τοίχος του σηκού του Παρθενώνα. 

3. Από τον λίθο Β.ΤΒ.30 και ανατολικότερα, έως τον λίθο Β.ΤΒ.19, όριο της περιοχής που εξετάζεται.
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Eικ. 4. Κάτοψη της στρώσης του τοιχοβάτη του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα. Σε πλαίσιο επι-
σημαίνεται η περιοχή επέμβασης την περίοδο 2012-2015 (σχεδίαση: Τ. Σκαρή, ηλεκτρονική επεξεργασία: 
Α. Πιτυρίγκα, μελέτη: Ε. Ταβουκτσή).

Eικ. 5. Εντορμία βόρειου συνδέσμου μεταξύ των 
λίθων του βόρειου τοιχοβάτη Β.ΤΒ.23 και Β.ΤΒ.24.
Παρατηρείται ασυνέχεια της εντορμίας λόγω της 
σχετικής μετακίνησης των λίθων.

Eικ. 6. Εντορμία βόρειου συνδέσμου μεταξύ των 
λίθων του βόρειου τοιχοβάτη Β.ΤΒ.24 και Β.ΤΒ.25. 
Παρατηρείται απώλεια μάζας και στα δύο μέλη.

Eικ. 7. Εντορμίες νότιων συνδέσμων μεταξύ των λίθων του βόρειου τοιχοβάτη Β.ΤΒ.20 έως Β.ΤΒ.23  
(Σ. Γεσαφίδης).
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3.2 Βόρειος ορθοστάτης 

Η στρώση του ορθοστάτη αποτελείται από δύο σειρές λίθων, εξωτερική και εσωτερική. Τα μέλη 
συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους διπλού ταυ, μόνο κατά την διαμήκη διεύθυνση. Δεν υπάρχουν 
εγκάρσιοι σύνδεσμοι μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού λίθου της ίδιας στρώσης. Η εγκάρσια 
σύνδεση με την υπερκείμενη στρώση επιτυγχάνεται ουσιαστικά, με την γόμφωση των διάτονων λίθων 
της πρώτης στρώσης τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό ορθοστάτη (εικ. 2).

Τα χαρακτηριστικά της στρώσης του ορθοστάτη είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά της υπο-
κείμενης στρώσης του τοιχοβάτη. Στην εξωτερική σειρά του ορθοστάτη σώζονται τα περισσότερα 
αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία παρουσιάζουν συστηματικές βλάβες στις περιοχές σύνδεσης. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σε όλες τις θέσεις των διαμηκών συνδέσμων, υπάρχει αστοχία με θραύση του μαρ-
μάρου και απώλεια μάζας εκατέρωθεν της εντορμίας του συνδέσμου και των δύο συνδεόμενων μελών 
(εικ. 8)4. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χαθεί πλήρως τα ίχνη της αρχαίας εντορμίας. Αντίστοιχα, και 
στην εσωτερική σειρά του ορθοστάτη, στα ελάχιστα θραύσματα που έχουν αποδοθεί, όπου υπάρχει 
εντορμία συνδέσμου, παρατηρείται αστοχία με θραύση μαρμάρου και απώλεια μάζας.

Eικ. 8. Βόρειος εξωτερικός ορθοστάτης 3 πριν την αποκατάστα-
ση. Παρατηρείται αστοχία μαρμάρου και απώλεια μάζας στις 
θέσεις σύνδεσης. 

Eικ. 9. Βόρειος εξωτερικός ορθοστάτης 
10. Αποκατάσταση στην περιοχή της 
εντορμίας του διαμήκους συνδέσμου 
διπλού ταυ με δύο συμπληρώματα από 
νέο μάρμαρο.

Στην στρώση του ορθοστάτη έγινε πλήρης αποκατάσταση των μελών στις αρχικές τους διαστάσεις 
(εικ. 2). Εξωτερικά, αρχαία μέλη ορθοστατών, συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο, όπου ήταν αναγκαίο, 
ενώ εσωτερικά κυρίως κατασκευάστηκαν νέα μέλη. Η περιοχή της εντορμίας, όπου υπήρχε απώλεια 
μάζας, αποκαταστάθηκε γεωμετρικά και μορφολογικά με συμπληρώματα από νέο μάρμαρο (εικ. 9). Ο 
σχεδιασμός των συμπληρωμάτων5 έγινε με πολλή προσοχή ώστε να διατηρηθούν τα ίχνη της αρχαίας 
εντορμίας, και τελικά η εντορμία να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σωζόμενες διαστάσεις. Ωστόσο, 
σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω των μικρών διαστάσεων των νέων συμπληρωμάτων ή/και της γεωμε-

4. Τουμπακάρη 2006.
5. Συνήθως κατασκευάζονταν είτε δύο συμπληρώματα εκατέρωθεν της εντορμίας είτε ένα συμπλήρωμα σε όλο το πλάτος του 

μέλους και σε αυτό λαξευόταν η εντορμία.
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τρίας της θραύσης, σε συνδυασμό με τα μεγάλα φορτία σχεδιασμού6, δεν αποκαταστάθηκε πλήρως 
η φέρουσα ικανότητα της εντορμίας. Στις περιπτώσεις αυτές ετίθεντο από την μελέτη δομικής απο-
κατάστασης του μέλους περιορισμοί ως προς την μορφή και την μέγιστη δύναμη σχεδιασμού του 
συνδέσμου.

Στα δυτικότερα μέλη της στρώσης και συγκεκριμένα τους 

Eικ. 10. Στρώση του ορθοστάτης του βό-
ρειου τοίχου του σηκού. Άποψη από το 
εσωτερικό του Παρθενώνα (Σ. Σουρτζή).

βόρειους εξωτερικούς ορθοστάτες 15 και 16, οι λίθοι είχαν 
αστοχήσει στην περιοχή της εντορμίας και είχαν ήδη συγκολ-
ληθεί τα αρχαία θραύσματα7. Όπως επέβαλαν οι διαστάσεις 
τους, αυτά συγκολλήθηκαν με οπλισμούς «μοντάζ» ή και 
χωρίς οπλισμό και δεν κατέστη δυνατόν να φέρουν με 
ασφάλεια σύνδεσμο διπλού ταυ. Επομένως, απαιτείτο να 
σχεδιαστεί άλλη μορφή συνδέσμου.

Μία τελευταία ιδιαιτερότητα της στρώσης του ορθοστά-
τη, η οποία λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό της συνδε-
σμολογίας, ήταν ότι η εξωτερική σειρά αποτελείτο από απο-
κατεστημένα μέλη με ευάλωτες συνδέσεις, ενώ η εσωτερική 
στην συντριπτική πλειοψηφία από νέα υγιή μέλη.

4. ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

4.1 Επιστύλια ΒΔ και ΝΔ γωνίας

Με την αποσυναρμολόγηση των υπερκείμενων στρώσεων στις δύο γωνίες της δυτικής πλευράς, 
διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην αρχαία συνδεσμολογία των επιστυλίων, κυρίως στην ΝΔ8, σε σχέση με 
όσα είχαν παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές του μνημείου. Συγκεκριμένα, στην ΝΔ γωνία απουσίαζαν 
ο σύνδεσμος μεταξύ των εξωτερικών πλινθίδων στην γωνία, ο διαγώνιος σύνδεσμος μεταξύ των δύο 
μεσαίων πλινθίδων καθώς και οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι. Ο μόνος εγκάρσιος σύνδεσμος που εντοπίστη-
κε στην περιοχή της ΝΔ γωνίας, ήταν στο νότιο επιστύλιο 15 μεταξύ της εξωτερικής και της μεσαίας 
πλινθίδας. Στη ΒΔ γωνιά, τα επιστύλια της γωνίας βρέθηκαν πλήρως συνδεδεμένα μεταξύ τους και 
με τα παρακείμενα επιστύλια με διαμήκεις και διαγώνιους συνδέσμους9. Ωστόσο, η εγκάρσια σύν-
δεση μεταξύ των τριών πλινθίδων του κάθε επιστυλίου δεν υλοποιείται πλήρως. Οι μόνοι εγκάρσιοι 
σύνδεσμοι, που παρατηρήθηκαν, συνδέουν την εσωτερική πλινθίδα του πρώτου από βορρά δυτικού 
επιστύλιου (Δ.Ε.1.3) με τους λίθους ισοστάθμισης της μεσαίας πλινθίδας του ίδιου επιστυλίου και 
φαίνεται να αποσκοπούσαν περισσότερο στο να συγκρατήσουν τους λίθους ισοστάθμισης αυτούς 
καθ’ αυτούς στον παρακείμενο λίθο, παρά στο να εξασφαλίσουν την εγκάρσια σύνδεση του επιστυ-
λίου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στα κατά χώραν επιστύλια της ΒΔ γωνίας, δηλαδή Δ.Ε.2 και Β.Ε.15, 
η εγκάρσια σύνδεση υλοποιήθηκε κανονικά (εικ. 11). 

Η παθολογία στις θέσεις σύνδεσης των επιστυλίων ήταν έντονη. Στην ΝΔ γωνία παρατηρήθηκε 
αστοχία στο μάρμαρο σε πέντε από τις έξι οριζόντιες συνδέσεις, ενώ στην ΒΔ γωνία σε 7 από τις 13 
οριζόντιες συνδέσεις. Οι αστοχίες εκδηλώνονται κυρίως με θραύσεις ή/και ρηγματώσεις του λίθου, 
είτε στο ένα, είτε και στα δύο συνδεόμενα μέλη, και σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε απώλεια 
μάζας στην περιοχή της εντορμίας. Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η συμπεριφορά των τριών συνδέ-

6. Στο δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου, η δομική αποκατάσταση των μελών, έγινε για το πλήρες ύψος του τοίχου.
7. Οι συγκολλήσεις των θραυσμάτων είχαν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο, και όχι στο πρόγραμμα αποκατάστασης του 

βόρειου ορθοστάτη της περιόδου 2011-2015.
8. Manidaki 2016.
9. Απουσιάζει ο διαμήκης σύνδεσμος μεταξύ των μεσαίων πλινθίδων του βόρειου επιστυλίου 16 και 15. Ωστόσο, αυτό είχε 

παρατηρηθεί σε όλο τα επιστύλια της βόρειας κιονοστοιχίας (Βρούβα 2013).
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σεων των λίθων ισοστάθμισης της μεσαίας πλινθίδας του πρώτου από βορρά δυτικού επιστύλιου με 
τα παρακείμενα μέλη. Οι συνδέσεις αυτές ήταν από κατασκευής ιδιαίτερα ευπαθείς, καθώς οι λίθοι 
ισοστάθμισης διαθέτουν πολύ μικρό ύψος (μόλις 15-20 εκ.) με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά πολύ 
η φέρουσα ικανότητα των εντορμιών τους. Συνεπώς, αστοχίες σημειώθηκαν στις εντορμίες των λίθων 
ισοστάθμισης, ενώ, αυτές στα όμορα μέλη παρέμειναν άθικτες (εικ. 12). Επίσης, στα κατά χώραν 
τμήματα διαπιστώθηκαν σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών, με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται ασυνέχεια στις εντορμίες των εγκάρσιων συνδέσμων.

Eικ. 11. Σχηματική κάτοψη της στρώσης των επιστυλίων στην ΒΔ και στην ΝΔ γωνία του Παρθενώνα όπου 
φαίνονται οι θέσεις των οριζόντιων συνδέσμων.

Eικ. 12. Η σύνδεση των λίθων ισοστάθμισης του επιστυλίου 
Δ.Ε.1.2 με τα γειτονικά επιστύλια. 

Eικ. 13. Εντορμία συνδέσμου διπλού ταυ 
στην εσωτερική πλινθίδα του έκτου από 
βορρά δυτικού επιστυλίου (Δ.Ε.6.3).

Κατά την επέμβαση του Μπαλάνου στην στρώση (1898-1902), τοποθετήθηκαν επιμήκεις εξωτε-
ρικοί σύνδεσμοι μορφής διπλού ταυ στις όψεις των επιστυλίων και ανοίχθηκε μεγαλύτερη εντορμία 
στην άνω έδρα μεταξύ των νότιων εξωτερικών επιστύλιων 15 και 16.

Κατά την αποκατάσταση του προγράμματος 2011-2015, συγκολλήθηκαν τα αρχαία θραύσματα και 
έγιναν περιορισμένες συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο, κυρίως στην δυτική πλευρά, για να αποκατα-
σταθεί η γεωμετρία στην περιοχή της εντορμίας. Να σημειωθεί ότι, όπως και στην στρώση των ορθο-
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στατών του βόρειου τοίχου, σε αρκετές περιπτώσεις οι μελέτες δομικής αποκατάστασης των αρχιτε-
κτονικών μελών έθεταν περιορισμούς ως προς το σύνδεσμο που θα χρησιμοποιηθεί και προδιέγραφαν 
ειδικές απαιτήσεις για τη μορφή του. Ωστόσο, υπήρχαν και θέσεις που δεν έγινε συμπλήρωση με νέο 
μάρμαρο, οπότε δεν αποκαταστάθηκε μορφολογικά η περιοχή γύρω από την εντορμία ή επιλέχθηκε 
να μην γίνει καμία δομική επέμβαση στην περιοχή της εντορμίας (εικ. 13). Επίσης, στα κατά χώραν 
επιστύλια, καθώς οι εργασίες δομικής αποκατάστασης έγιναν κατά χώραν, σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν αναιρέθηκαν οι γεωμετρικές παραμορφώσεις.

4.2 Δωρική Ζωφόρος ΒΔ και ΝΔ γωνίας

Στην στρώση της δωρικής ζωφόρου στις δύο γωνίες της δυτικής πλευράς, η αρχαία συνδεσμολογία 
υλοποιείται με πυκνή σύνδεση των μελών με διαμήκεις και εγκάρσιους συνδέσμους. Παρατηρήθηκαν, 
βέβαια, διαφοροποιήσεις στις τρεις πλευρές του μνημείου (βόρεια, νότια και δυτική). Στα δυο ακραία 
τμήματα της δυτικής πλευράς παραλείπεται η εγκάρσια σύνδεση των τριγλύφων και των αντιθημά-
των των μετοπών με τα διαζώματα με εξαίρεση τα πολύλιθα αντιθήματα των δύο ακραίων μετοπών. 
Επιπλέον, οι μετόπες στην πλειοψηφία τους είναι ασύνδετες10. Στην βόρεια πλευρά11 παρατηρήθηκαν 
ελλείψεις στην οριζόντια σύνδεση των μελών. Οι ελλείψεις αυτές αποδίδονται σε φυσικό ελάττωμα 
που είχαν από κατασκευής τα δυτικότερα διαζώματα της βόρειας πλευράς (Β.ΔΖ.44 και Β.ΔΖ.45)12. 
Τόσο τα βόρεια όσο και τα νότια διαζώματα, στην αρχαία κατασκευή, ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους 
στην άνω έδρα. Στην δυτική πλευρά, η αρχαία σύνδεση των διαζωμάτων δεν υλοποιήθηκε λόγω της 
αλλαγής στον αρχικό σχεδιασμό, με την αποκοπή τμήματος του διαζώματος για την τοποθέτηση των 
θράνων στην μασχαλιαία εγκοπή13. Σύνδεση υλοποιήθηκε μόνο στην συμβολή των διαζωμάτων στις 
γωνίες, όπου είχε τοποθετηθεί σύνδεσμος διπλού ταυ στην ΒΔ γωνία και διατμητικός σύνδεσμος στην 
ΝΔ, στο επίπεδο της μασχαλιαίας εγκοπής (εικ. 16 και 17).

Ωστόσο, οι συνδέσεις μεταξύ των διαζωμάτων είχαν αποκατασταθεί σε προηγούμενες αναστη-
λωτικές επεμβάσεις, με την διάνοιξη εντορμιών στην μασχαλιαία εγκοπή και την τοποθέτηση νέων 
συνδετήριων με μορφή πιόσχημης λάμας.

Οι αρχαίες εντορμίες στα βόρεια και στα νότια διαζώματα, οι οποίες βρίσκονταν στην άνω έδρα, 
καθίστανται ευπαθείς λόγω της μικρής απόστασης από την παρειά του μαρμάρου και έχουν αστοχήσει 
πλήρως με θραύση μαρμάρου και απώλεια μάζας. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες εντορμίες στην μασχα-
λιαία εγκοπή διατηρούνταν σε άριστη κατάσταση και ήταν δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στις 
τριγλύφους και στα αντιθήματα των μετοπών, οι εντορμίες των συνδέσμων γενικά εμφάνιζαν πολύ 
καλύτερη κατάσταση διατήρησης σε σχέση με αυτές στα επιστύλια και στα διαζώματα. Ειδικά στην δυ-
τική πλευρά οι αστοχίες περιορίζονταν σε ρηγμάτωση ή περιορισμένη απώλεια μάζας τοπικά (εικ. 15). 
Στην βόρεια και στην νότια πλευρά, παρατηρήθηκαν αστοχίες, οι οποίες εκδηλώθηκαν με ρηγματώσεις 
ή απώλεια μάζας σε μικρό ύψος, περίπου μέχρι τον πυθμένα της εντορμίας. Καθώς η απώλεια μάζας 
ήταν περιορισμένη, δεν έγιναν συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο στις θέσεις αυτές (εικ. 14). 

Τέλος, κατά την αποκατάσταση της στρώσης οι αρχαίες μετόπες δεν επανατοποθετήθηκαν στο μνη-
μείο αλλά αντικαταστάθηκαν με χυτά αντίγραφα από τεχνητό λίθο. Στην περίπτωση αυτή, απαιτήθηκε 
ειδική διαμόρφωση για την σύνδεσή τους, καθώς στα αντίγραφα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ένας σύνδεσμος διπλού ταυ, όπως λειτουργεί σε μαρμάρινα μέλη.

10. Διαπιστώθηκε μόνο διαμήκης σύνδεση της πρώτης από βορρά δυτικής μετόπης με την ΒΔ τρίγλυφο.
11. Γίνεται αναφορά για το δυτικό τμήμα της βόρειας πλευράς το οποίο εξετάστηκε στο πρόγραμμα της περιόδου 2011-2015.
12. Οι όγκοι από τους οποίους κατασκευάστηκαν τα δύο διαζώματα διέθεταν έλλειψη μάζας ήδη από το λατομείο (Βρούβα 2013).
13. Korres 1994. Χριστοδουλοπούλου 2002.
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Eικ. 14. Νότιο τμήμα της στρώση της δωρικής ζωφόρου στην ΝΔ 
γωνία. Διακρίνεται η κατάσταση διατήρησης των εντορμιών. 

Eικ. 15. Δυτικό τμήμα της στρώσης της 
δωρικής ζωφόρου στην ΝΔ γωνία. Διακρί-
νονται οι σύνδεσμοι πριν τοποθετηθούν.

Eικ. 16. Τρισδιάστατο μοντέλο της στρώσης της δωρικής ζωφόρου της ΒΔ και ΝΔ γωνίας του Παρθενώνα, 
άποψη από το εξωτερικό του Παρθενώνα. Διακρίνονται οι θέσεις των οριζόντιων συνδέσεων μεταξύ των 
αρχιτεκτονικών μελών, τόσο της αρχαίας σύνδεσης όσο και των αυτών από προηγούμενες επεμβάσεις στην 
μασχαλιαία εγκοπή των διαζωμάτων.
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Eικ. 17. Τρισδιάστατο μοντέλο της στρώσης της δωρικής ζωφόρου της ΒΔ και ΝΔ γωνίας του Παρθενώνα, 
άποψη από το εσωτερικό του Παρθενώνα. Διακρίνονται οι θέσεις των οριζόντιων συνδέσεων μεταξύ των 
αρχιτεκτονικών μελών, τόσο της αρχαίας σύνδεσης όσο και των αυτών από προηγούμενες επεμβάσεις στην 
μασχαλιαία εγκοπή των διαζωμάτων.

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Συνοψίζοντας, είναι σαφές ότι σε κάθε μία από τις τέσσερις στρώσεις που μελετήθηκαν στον 
βόρειο τοίχο και την δυτική πλευρά, η αρχαία συνδεσμολογία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
επιπλέον, διαμορφώθηκαν αρκετοί περιορισμοί λόγω της παθολογίας στις θέσεις σύνδεσης. Η αρχική 
επιδίωξη κατά το σχεδιασμό ήταν η επανάληψη ενός συνδέσμου διπλού ταυ. Ωστόσο, λόγω των επι-
βαλλόμενων περιορισμών, αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό. Οπότε, πέρα από τους συνδέσμους διπλού 
ταυ, χρησιμοποιήθηκαν και πιόσχημοι σύνδεσμοι, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτήθηκε και ο 
σχεδιασμός ειδικών συνδετήριων στοιχείων14.

Κατά την αποκατάσταση της οριζόντιας σύνδεσης των αρχιτεκτονικών μελών, όταν υπήρχε ασυ-
νέχεια στην εντορμία λόγω γεωμετρικών παραμορφώσεων οι σύνδεσμοι σχεδιάστηκαν κεκαμμένοι 
(εικ. 19), ενώ όταν υπήρχε περιορισμένη απώλεια μάζας τοπικά γύρω από την εντορμία, συγκολλήθη-
κε βλήτρο στο πτερό της κεφαλής του συνδέσμου (εικ. 20). Στην περίπτωση που δεν αποκαταστάθηκε 
γεωμετρικά η εντορμία, εφαρμόστηκε, συνήθως πιόσχημος σύνδεσμος, ο οποίος αγκυρώθηκε στον 
κύριο όγκο του μέλους (εικ. 21). Ενώ, όταν δεν διατίθετο ικανή επικάλυψη μαρμάρου για την αγκύ-
ρωση του κατακόρυφου σκέλους, ο πιόσχημος σύνδεσμος τοποθετήθηκε υπό κλίση στον υγιή όγκο 
του λίθου. Πιόσχημος σύνδεσμος απαιτήθηκε και για την σύνδεση των μετοπών από τεχνητό λίθο, 
καθώς δεν ήταν δυνατό να τοποθετηθεί σύνδεσμος διπλού Τ. Κατά την κατασκευή των αντιγράφων 
των μετοπών, ο εσωτερικός οπλισμός τους είχε διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να δημιουργείται κλωβός 
και να μπορεί να αγκυρώσει σε αυτόν το κατακόρυφο σκέλος του πιόσχημου συνδέσμου.

14. Σημειώνεται ότι οι επιλογές λαμβάνονταν πάντα σε συνεργασία με την προϊσταμένη του Έργου του Παρθενώνα, Ρ. Χριστοδου-
λοπούλου, και τους εμπλεκόμενους μηχανικούς. Για τον σχεδιασμό των συνδετήριων στοιχείων λήφθηκαν υπόψη οι μελέτες δομικής 
αποκατάστασης των μελών, οι οποίες εκπονήθηκαν από τους Πολιτικούς Μηχανικούς: Ζ. Κοντέα, Σ. Σουρτζή-Στρώση επιστυλίων, Λ. Πα-
λαιολόγο, Σ. Σουρτζή, Ε. Ταβουκτσή, Β. Δεληζήση - Στρώση δωρικής ζωφόρου, Ε. Ταβουκτσή - Στρώση βόρειου τοιχοβάτη, Β. Παλιεράκη, 
Ε. Ταβουκτσή - Στρώση βόρειου ορθοστάτη.
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Eικ. 18. Κάτοψη της στρώσης των επιστυλίων της ΒΔ γωνίας του Παρθενώνα, οι σύνδεσμοι 
πριν τοποθετηθούν.

Eικ. 19. Κεκαμμένος σύνδεσμος διπλού ταυ. Eικ. 20. Σύνδεσμος διπλού ταυ με συγκολλημένο 
βλήτρο στο πτερό της κεφαλής.

Υπήρξαν όμως περιπτώσεις, που στα δύο μέλη που επρόκειτο να συνδεθούν ίσχυαν αντίθετοι 

περιορισμοί, όπως για παράδειγμα, στην στρώση του ορθοστάτη, στην διαμήκη σύνδεση του βόρειου 

εξωτερικού ορθοστάτη 14 με τον βόρειο εξωτερικό ορθοστάτη 15. Στον τελευταίο, η εντορμία του 

συνδέσμου είχε ανασυσταθεί από πολλά μικρά θραύσματα, το οποία δεν μπορούσαν να φέρουν 

σύνδεσμο διπλού ταυ. Επιβαλλόταν επομένως η χρήση πιόσχημου συνδέσμου. Ωστόσο, στο γειτονικό 

μέλος η εντορμία είχε αποκατασταθεί με συμπληρώματα από νέο μάρμαρο και η μελέτη δομικής απο-

κατάστασης του μέλους προδιέγραφε την τοποθέτηση συνδέσμου μορφής διπλού ταυ. Σε περιπτώσεις 
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όπως αυτή, σχεδιάστηκε υβριδικός ημιπιόσχημος15 σύνδεσμος που από την μία πλευρά είχε το σκέλος 
πιόσχημου και από την άλλη εφάρμοζε κεφαλή διπλού ταυ (εικ. 22).

Eικ. 21. Πιόσχημος σύνδεσμος σε μέλη του βόρειου 
τοιχοβάτη.

Eικ. 22. Υβριδικός ημιπιόσχημος σύνδεσμος.

Μια δεύτερη εφαρμογή ειδικού συνδέσμου που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο σύνδεσμος με κοχλιωτή 
σύνδεση16 (εικ. 24). Πρόκειται ουσιαστικά για μία παραλλαγή πιόσχημου συνδέσμου και αποτελείται 
από δυο ανεξάρτητα τεμάχια μορφής Λ ή Γ τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοχλιωτή σύνδεση. 
Το ζητούμενο είναι τα δύο τεμάχια να μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα και με διαφορετικές 
κλίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μέλους. Αφού τα δύο τεμάχια αγκυρωθούν, ενώνονται 
με κοχλιωτή σύνδεση, όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση της σύνδεσης του Δ.Ε.1.1 με το Δ.Ε.2.1. 
Η μελέτη δομικής αποκατάστασης στο Δ.Ε.1.1 προδιέγραφε να τοποθετηθεί πιόσχημος σύνδεσμος, 
όμως, λόγω της μορφής της επιφάνεια θραύσης, η διάτρηση έπρεπε να γίνει υπό κλίση (εικ. 23). Κάτι 
ανάλογο συνέβαινε και στο όμορο επιστύλιο. Επομένως σχεδιάστηκε σύνδεσμος με κοχλιωτή σύνδεση. 
Αντίστοιχος σύνδεσμος σχεδιάστηκε και για την σύνδεση των επιστυλίων Δ.Ε.6.1 με το Δ.Ε.7.1 της ΝΔ 
γωνίας. Η τοποθέτηση του ειδικού αυτού συνδέσμου απαιτούσε διαπλάτυνση της εντορμίας, οπότε 
εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις που υπήρχαν συμπληρώματα από νέο μάρμαρο ή απώλεια μάζας.

Εικ. 23. Επιφάνεια θραύσης στο Δ.Ε.1.1. Εικ. 24. Ειδικός σύνδεσμος με κοχλιωτή σύνδεση, 
μεταξύ των Δ.Ε.6.1 και Δ.Ε.7.1.

Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που η αποκατάσταση της σύνδεσης σε μία θέση ή μία περιοχή 
δημιούργησε έντονο προβληματισμό. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των νότιων συνδέσεων 

15. Ο ημιπιόσχημος σύνδεσμος είχε σχεδιαστεί αρχικά από την πολιτικό μηχανικό Α. Βρούβα κατά την αποκατάσταση της 
συνδεσμολογίας του θριγκού της βόρειας κιονοστοιχίας (Βρούβα 2013). 

16. Ο σύνδεσμος με κοχλιωτή σύνδεση είχε σχεδιαστεί αρχικά από τους πολιτικούς μηχανικούς Α. Βρούβα και Ι. Στεφάνου κατά την 
αποκατάσταση της συνδεσμολογίας του θριγκού της βόρειας κιονοστοιχίας (Βρούβα 2013). 
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στον τοιχοβάτη. Σε αυτές τις θέσεις, φυσικά, δεν μπορούσε να τοποθετηθεί σύνδεσμος διπλού ταυ. 
Επιπλέον, η κατάσταση διατήρησης των εντορμιών ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε να γίνει διάτρηση 
για να τοποθετηθεί πιόσχημος σύνδεσμος. Συνεπώς δεν υλοποιήθηκε η σύνδεση.

Eικ. 25. Βόρειο διάζωμα 45, αστοχία στην 
θέση σύνδεσης με το δυτικό διάζωμα. 

Eικ. 26. Σύνδεση των διαζωμάτων της ΒΔ γωνίας με πιόσχημο 
σύνδεσμο στην μασχαλιαία εγκοπή.

Μια άλλη περίπτωση ήταν στην στρώση της δωρικής ζωφόρου, στην συμβολή των δύο διαζωμά-
των, βόρειου και δυτικού. Στο βόρειο διάζωμα υπήρχε αστοχία στην θέση της σύνδεσης, με θραύ-
σματα περιμετρικά της εντορμίας (εικ. 25). Παρ΄όλο που όλα τα θραύσματα συγκολλήθηκαν, η φέ-
ρουσα ικανότητα της εντορμίας δεν αποκαταστάθηκε, ενώ ένα επιπλέον δυσμενές στοιχείο ήταν η 
κατακορυφότητα των νερών του μαρμάρου. Για την αποκατάσταση αυτής της σύνδεσης εξετάστηκαν 
διάφορες λύσεις, όπως: (1) Η τοποθέτηση συνδέσμου διπλού ταυ, η οποία απορρίφθηκε εξ αρχής, 
καθώς, δεν είχε αποκατασταθεί η φέρουσα ικανότητα της εντορμίας. (2) Η τοποθέτηση πιόσχημου 
συνδέσμου, η οποία επίσης απορρίφθηκε, αφ’ ενός λόγω της απαιτούμενης διάτρησης παράλληλα με 
τα νερά του μαρμάρου και αφ’ ετέρου λόγω της μη ικανής «επικάλυψης» στο μάρμαρο. (3) Ο σχεδι-
ασμός ειδικού συνδέσμου αποτελούμενου από δύο τεμάχια. Όμως, για την τοποθέτηση του ειδικού 
συνδέσμου έπρεπε να γίνει απολάξευση σε σημαντικό τμήμα της αρχαίας εντορμίας, που σωζόταν 
στην αυθεντική της μορφή. (4) Η τελευταία λύση, η οποία και εφαρμόστηκε, ήταν η μετάθεση της 
θέσης σύνδεσης στην γωνία της μασχαλιαίας εγκοπής σε επιφάνεια δουλεμένη με βελόνι (εικ. 26). 
Στην θέση αυτή, τοποθετήθηκε πιόσχημος σύνδεσμος, υπό κλίση ώστε να μην διατρηθεί το μάρμαρο 
παράλληλα με τα νερά του. Αν και η λύση αυτή μοιάζει παρεμβατική, στην πραγματικότητα, σέβεται 
τόσο το αρχαίο υλικό όσο και το δομικό σύστημα του μνημείου, και αναμένεται να λειτουργήσει με 
μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι οι υπόλοιπες λύσεις που εξετάστηκαν, δεδομένης και της γεωλογικής 
διαστρωμάτωσης του βόρειου διαζώματος. 

Επιπλέον, έντονο προβληματισμό δημιούργησε η διαγώνια σύνδεση μεταξύ της μεσαίας πλινθί-
δας του βόρειου επιστύλιου και της αντίστοιχης στο δυτικό επιστύλιο (εικ. 27). Καθώς η φέρουσα 
ικανότητα της εντορμίας του επιστυλίου Β.Ε.16.2 δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως, η μελέτη δομικής 
αποκατάστασής του προδιέγραφε να τοποθετηθεί πιόσχημος σύνδεσμος ο οποίος να αγκυρώνει υπό 
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κλίση μέσα στον κύριο όγκο του μέλους. Πρακτικά, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να σχεδιαστεί ειδικός 
σύνδεσμος αποτελούμενος από δύο τεμάχια. Η τοποθέτηση, όμως, του ειδικού συνδέσμου απαιτούσε 
κατεργασία και απολάξευση σε σημαντικό τμήμα της αρχαίας εντορμίας. Από την έως τώρα πρακτική 
που εφαρμόζεται στα μνημεία της Ακρόπολης και λαμβάνοντας, υπόψη ότι οι δύο γειτονικές συν-
δέσεις στην γωνία (μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών λίθων του επιστυλίου) ήταν υγιείς, 
τελικά τοποθετήθηκε σύνδεσμος διπλού ταυ, δεχόμενοι ότι πιθανώς σε κάποιο ακραίο σενάριο μετα-
κίνησης, ο σύνδεσμος να μη λειτουργήσει πλήρως ή να σημειωθεί αστοχία. Άλλωστε, η επιπρόσθετη 
εξασφάλιση που θα προσέφερε ένας ειδικός σύνδεσμος, θα είχε δυσανάλογο κόστος επέμβασης στο 
αρχαίο υλικό.

Eικ. 27. Κάτοψη της στρώσης των επιστυλίων της ΒΔ γωνία του Παρθενώνα (Ρ. Χριστοδουλο-
πούλου). Σύνδεσμος μεταξύ των μελών Δ.Ε.1.2 – Β.Ε.16.2.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μελετώντας παράλληλα δύο περιοχές του Παρθενώνα, την δυτική πλευρά και τον βόρειο τοίχο 
του σηκού, διαπιστώθηκε πως καθεμιά απαιτεί διαφορετική προσέγγιση κατά την αποκατάσταση της 
συνδεσμολογίας και τον σχεδιασμό των νέων συνδέσμων. Αυτό συμβαίνει, κατ’ αρχάς, γιατί η λογι-
κή της ίδιας της αρχαίας συνδεσμολογίας αλλάζει από περιοχή σε περιοχή του μνημείου. Επιπλέον, 
διαφοροποιείται σημαντικά η παθολογία που παρουσιάζει η κάθε περιοχή και έτσι η κάθε περιοχή 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά κατά το στάδιο της δομικής αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών. 
Οι επιλογές που γίνονται κατά το στάδιο αυτό, δηλαδή αν θα γίνει αποσυναρμολόγηση των αρχιτεκτο-
νικών μελών στην περιοχή επέμβασης, αν θα γίνουν συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο, κ.λπ. επηρεάζουν 
σημαντικά την αποκατάσταση της συνδεσμολογίας.

Επομένως, ο σχεδιασμός της νέας συνδεσμολογίας καθίσταται αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα δύο συνθήκες. Αφ’ ενός η κάθε σύνδεση να μπορεί 
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να λειτουργήσει επαρκώς σε περίπτωση ενός σεισμού, οπότε και θα ενεργοποιηθεί, και αφ’ ετέρου 
να γίνει η ελάχιστη παρέμβαση στο αρχαίο υλικό. Επομένως, κάθε φορά και για κάθε μία σύνδεση 
ξεχωριστά, ο μελετητής καλείται να σταθμίσει την κατάσταση που διαμορφώνεται, να ιεραρχήσει τα 
ζητούμενα, να θέσει τις προτεραιότητες του και τελικά να σχεδιάσει το νέο σύνδεσμο.

Eικ. 28. Κάτοψη της στρώσης της δωρικής ζωφόρου της ΝΔ γωνίας του Παρθε-
νώνα, οι σύνδεσμοι πριν τοποθετηθούν (Β. Μανιδάκη).
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ABSTARCT

This article presents some of the issues related to the connectivity of the architectural members of 
the Parthenon, which rose during the restoration project of the west side and north cellawall of the 
Parthenon (period 2012-2015). Quite a few times, the bad preservation state of the ancient mortises 
in combination with other restoration restrictions created strong concerns while designing the new 
connections of the architectural members. The aim of this article is to showcase the complexity of the 
restoration of the connection system, presenting restoration implementations of horizontal connectors, 
carried out at the courses of the toixobate and orthostate of the north cella wall and the course of 
the architrave and Doric frieze of the NW and SW corner of the Parthenon.

For the restoration of the connection system, the ancient practices that have been implemented 
on the Acropolis monuments were followed. New connecting elements of titanium were designed 
and placed in the same mortises. The two main design principles were: a) the respect to the ancient 
structural system and the ancient material, and b) the achievement of the maximum possible structural 
capacity, and therefore the optimum performance during a seismic event, since it is during such an 
event that the connectors contribute to the stability of the structure.

Regarding the design of the new horizontal connectors, the initial aim was to use connectors of a 
similar shape to the ancient ones(double Tclamps). Nevertheless, in some cases, it was necessary to 
design connectors of a special form, such as Π-shaped clamps, bent double T clamps, screw fastened 
connectors of two parts, hybridconnectors. The factors which determined the choices made during the 
restoration of the connection system were: (1) the special features of the ancient connection system, 
(2) the preservation state of the ancient mortises carved on the architectural members, (3) whether 
the architectural members of the intervention area have been previously dismantled during restoration 
works or not (in situ intervention area), (4) previous restoration choices regarding the use of new 
marble supplements, or the replacement of the ancient members with cast copies on artificial stone 
while repairing architectural members, (5) presence of mortises that had been carved during the earlier 
interventions and could possibly be reused for the installation of new connectors. 
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1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στόχος της εργασίας είναι να διευρυνθούν τα εγκεκριμμένα νομογραφήματα υπολογισμού της μέ-
γιστης αναπτυσσόμενης εφελκυστικής τάσεως στην περιοχή αγκυρώσεως γόμφου, μελέτη πολιτικού 
μηχανικού και αναστηλωτή Κ. Ζάμπα1. Η διεύρυνση αφορά σε υπολογισμό της μέγιστης αναπτυσσό-
μενης εφελκυστικής τάσης για μεγαλύτερο εύρος αποστάσεων των εντορμιών από τη διεπιφάνεια και 
για περισσότερες περιπτώσεις εντορμιών γόμφων. Το μέγεθος αυτό καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπό-
μενη δύναμη γόμφου. Τα υφιστάμενα νομογραφήματα, προέκυψαν από επιλύσεις που εκπονήθηκαν 
με το πρόγραμμα SAP702. Δεδομένης της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας έχει καταστεί πλέον 
εφικτό σε λογικό χρόνο να μπορεί να γίνει επέκταση των διαγραμμάτων, στις ίδιες γενικές αρχές και 
με την ίδια φιλοσοφία, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο εύρος αποτελεσμάτων και καλύτερη αντιστοίχιση 
με τις περιπτώσεις που απαντώνται στο μνημείο.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Έγινε διερεύνηση του αρχείου, εντοπίστηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της αρχικής μελέτης Ζά-
μπα και έγινε ορθή επανάληψη των προσομοιωμάτων των αρχικών επιλύσεων. Κατανοήθηκε η λογική 
με την οποία προέκυψαν τα αποτελέσματα (γεωμετρία προσομοιώματος, θεώρηση φορτίσεων, στοι-
χεία ελέγχου, μέγεθος ελέγχου) και αναπαράχθηκαν εκ νέου τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται 
μέχρι σήμερα για τη διαστασιολόγηση των γόμφων.

Στις κατά Ζάμπα επιλύσεις, το προσομοίωμα από τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία γεωμετρίας 
που περιγράφεται είναι πακτωμένο στις δύο διευθύνσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Κατανέμεται φορτίο 1000Ν με τρεις διαφορετικούς τρόπους στην εντορμία του γόμφου L.C.1: 
Ισοκατανομή του φορτίου σε όλους τους κόμβους της εντορμίας, και L.C.2, L.C.3 σύμφωνα με την 
εικόνα 2 (α και β). Το κριτήριο αστοχίας που χρησιμοποιείται στην κατά Ζάμπα θεωρία είναι αυτό της 
υπέρβασης της εφελκυστικής αντοχής στη διεύθυνση του πάχους της εντορμίας.

Οι επιλύσεις υπέδειξαν ότι τα δυσμενέστερα αποτελέσματα προκύπτουν για το συνδυασμό φόρ-
τισης L.C.3 στο πεπερασμένο στοιχείο που υποδεικνύεται στην εικόνα 2γ. Ως τάση ελέγχου, βάση της 
οποίας προκύπτουν τα διαγράμματα, θεωρήθηκε η τάση εφελκυσμού στη διεύθυνση του πάχους της 
εντορμίας (μονοαξονική θεώρηση αστοχίας).

1. Ζάμπας 1994, 165-167. 
2. Ζάμπας, Κ., Αρχείο εκτυπωμένων αποτελεσμάτων στατικού προγράμματος SAP 70 από προσομοίωμα εντορμίας γόμφου. Τα 

αποτελέσματα βρέθηκαν στο τεχνικό γραφείο του Παρθενώνα. 
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Εικ. 1. Αναπαράσταση προσομοιώματος SOLID πεπερασμένων στοιχείων (κατά Ζάμπα θεωρία)3.

 

 (α) (β)

 (γ)

Εικ. 2. Φόρτιση στην κατά Ζάμπα (α) L.C.2 και (β) L.C.3, (γ) Μέγιστες τιμές εφελκυστικών τάσεων αναπτύσ-
σονται στο αποδεδειγμένο πεπερασμένο στοιχείο.

3. Ζάμπας 1994, το διάγραμμα, 166.
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Αποφασίστηκε να γίνει επέκταση των νομογραφημάτων ώστε να καλύπτεται με μεγαλύτερο εύρος 
περιπτώσεων που απαντώνται στο μνημείο. Αξιοποιώντας τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολο-
γίας και των υπολογιστών, σε βιώσιμο χρόνο, έγινε πληθώρα προσομοιωμάτων ακολουθώντας την 
ίδια λογική της θεωρίας Ζάμπα. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το SAP 14. Οι ιδιότητες 
του υλικού των πεπερασμένων στοιχείων δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα, καθώς γίνεται επίλυση 
κατανομής τάσεων σε δεδομένη γεωμετρία και για δεδομένη φόρτιση, ενώ δεν μελετώνται παραμορ-
φώσεις και συμπεριφορές που επηρεάζονται από το υλικό (ελαστική ανάλυση). 

Εκπονήθηκαν αναλύσεις για δύο σειρές προσομοιωμάτων, με γεωμετρία που ενδεικτικά υποδει-
κνύεται στις εικ. 3 και 4 αντίστοιχα. Στόχος είναι να διερευνηθεί η επίδραση της προσομοίωσης στα 
αποτελέσματα των αναλύσεων και να γίνει επιλογή με βάση την εγγύτητα στο φυσικό ανάλογο, αλλά 
και τη διατήρηση της γενικής αρχικής προσέγγισης κατά Ζάμπα θεωρία. 

Εικ. 3. Προσομοίωμα της 4η σειράς επιλύσεων με πακτώσεις στις τρεις πλευρές, 
όπου υπάρχει συνέχεια μαρμάρου.

Εικ. 4. Προσομοίωμα της 5η σειράς επιλύσεων: νέο προσομοίωμα που τελικά υιοθετήθηκε.

Με βάση τα αποτελέσματα των επιλύσεων της 4ης και 5ης σειράς πραγματοποιήθηκαν αναγωγές 
(γραμμική παρεμβολή για τις ενδιάμεσες τιμές) ώστε προέκυψαν καμπύλες αντιστοιχούσες στις δια-
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στάσεις των προσομοιωμάτων Ζάμπα και τέθηκαν προς σύγκριση. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα 
διαγράμματα της εικόνας 5.

Εικ. 5. Σύγκριση αποτελεσμάτων διαγραμμάτων Ζάμπα, 4ης σειράς επιλύσεων 
και 5ης σειράς επιλύσεων.
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Από την 4η σειρά επιλύσεων προκύπτουν τιμές τάσεων αυξημένες κατά περίπου 30% σε σχέση 
με τα αποτελέσματα της 5ης σειράς επιλύσεων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη θεώρηση 
Ζάμπα στις περιπτώσεις εντορμίας 5,1X5,1 και 6,0X6,0 εντοπίζονται μεταξύ των αποτελεσμάτων της 
4ης και 5ης σειράς επιλύσεων. Συνεπώς οι επιλύσεις κατά Ζάμπα δίνουν αποτελέσματα μεταξύ των 
δύο νέων θεωρήσεων. Αντιθέτως στις περιπτώσεις εντορμίας 8,1X8,1 και 10,2X10,2 τα αποτελέσματα 
Ζάμπα είναι πλησιέστερα σε αυτά της 5ης σειράς επιλύσεων και μάλιστα ελαφρώς μειωμένα.

Καταλήγουμε ότι η θεώρηση της 5ης σειράς επιλύσεων είναι εγγύτερα στην προσομοίωση της 
πραγματικής κατάστασης, τηρεί τις βασικές αρχές προσομοίωσης κατά Ζάμπα και επιλέγεται να ακο-
λουθηθεί εφεξής συστηματικά για τις περαιτέρω αναλύσεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1. Γεωμετρία προσομοιωμάτων 

Επιλέγεται προσομοίωμα τρισδιάστατων πεπερασμένων στο οποίο πακτώνονται οι τρεις ελεύθερες 
πλευρές, θεωρώντας συνέχεια μαρμάρου όγκου και αφήνονται ελεύθεροι οι κόμβοι στη θεωρούμε-
νη ως διεπιφάνεια του μέλους. Αποφασίστηκε ως ορθότερη θεώρηση η μελέτη της ανάπτυξης των 
τάσεων για τεμάχιο μαρμάρου διαστάσεων 30 εκ. X 30 εκ. με κυμαινόμενο πάχος ανάλογα με το «s» 
που μελετάται. Η εντορμία του γόμφου τοποθετείται στο μέσον του τεμαχίου και έχει πάχος 1,5 εκ., 
οπότε προκύπτει διάσταση y=1,5+2*s. Για διάφορες τιμές του s, προέκυψαν οι παρακάτω διαστάσεις 
προσωμοιωμάτων:

  1) Για s= 4,5 εκ.: 30X10,5X30
  2) Για s= 6,0 εκ.: 30X13,5X30
  3) Για s= 7,5 εκ.: 30X16,5X30
  4) Για s= 9,0 εκ.: 30X19,5X30
  5) Για s=10,5 εκ.: 30X22,5X30
  6) Για s=12,0 εκ.: 30X25,5X30
  7) Για s=13,5 εκ.: 30X28,5X30
  8) Για s=16,5 εκ.: 30X34,5X30
  9) Για s=19,5 εκ.: 30X40,5X30
10) Για s=22,5 εκ.: 30X46,5X30
11) Για s=25,5 εκ.: 30X52,5X30

Ελέγχθηκαν οι τάσεις που αναπτύσσονται σε κρίσιμα σημεία της εντορμίας για διαφορετικές πε-
ριπτώσεις εντορμιών, με μεταβαλλόμενο πλάτος και βάθος εντορμίας. Συγκεκριμένα η μελέτη εκπο-
νήθηκε για τις παρακάτω διαστάσεις εντορμιών:

1 4,5X4,5 6 6,0X4,5 11 7,5X4,5 16 9,0X4,5 21 10,5X4,5
2 4,5X6,0 7 6,0X6,0 12 7,5X6,0 17 9,0X6,0 22 10,5X6,0
3 4,5X7,5 8 6,0X7,5 13 7,5X7,5 18 9,0X7,5 23 10,5X7,5
4 4,5X9,0 9 6,0X9,0 14 7,5X9,0 19 9,0X9,0 24 10,5X9,0
5 4,5X10,5 10 6,0X10,5 15 7,5X10,5 20 9,0X10,5 25 10,5X10,5

Η προσομοίωση έγινε με τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία SOLID. Οι διαστάσεις των πεπερα-
σμένων στοιχείων κατά τη διεύθυνση x και κατά τη διεύθυνση z που παραμένουν σταθερές είναι: 10 
πεπερασμένα διαστάσεων: 1,5X1,5X1,5 (οι διαστάσεις σε εκ.) και 5 πεπερασμένα διαστάσεων 3X3X3 
(οι διαστάσεις σε εκ). Κατά αυτό τον τρόπο η εντορμία αποτελείται πάντα από πεπερασμένα στοιχεία 
διαστάσεων 1,5X1,5X1,5, ενώ ο αριθμός αυτών μεταβάλλεται ανάλογα με το πλάτος και το βάθος της 
εντορμίας (εικ. 6). 
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Εικ. 6. Προσομοίωμα τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων διαστάσεων (x=30,y,z=30). Στο προσομοίωμα 
πακτωμένες θεωρούνται οι πλευρές όπου γίνεται η θεωρητική «τομή» και ουσιαστικά προσομοιώνεται η 
συνέχεια όγκου μαρμάρου. 

3.2. Υλικό

Δεδομένου ότι πρόκειται για στατική φόρτιση και για έλεγχο ανάπτυξης τάσεων με ελαστική ανά-
λυση (στην ελαστική περιοχή) και όχι έλεγχο παραμορφώσεων, κρίνεται ότι το υλικό δεν επηρεάζει 
τα αποτελέσματα των επιλύσεων. Για λόγους συνέπειας τίθενται τα μηχανικά χαρακτηριστικά του 
μαρμάρου.

3.3. Φορτία – Συνδυασμοί φόρτισης 

Τα παραπάνω αριθμητικά προσομοιώματα επιλέγεται να φορτιστούν κατ’ αντιστοιχία με την προ-
σομοίωση Ζάμπα, αλλά και για περίπτωση μη ύπαρξης ανακουφιστικού κενού (για λόγους μελετητικής 
διερεύνησης). Συνεπώς στην εντορμία ασκείται συνολικό φορτίο 1ΚΝ σε δύο κατανομές:

(α) φόρτιση LC3: προσομοιώνεται δράση 1000Ν συγκεντρωμένου φορτίου λαμβάνοντας υπόψη 
ύπαρξη ανακουφιστικού κενού. Συνεπώς ισοκατανέμεται το φορτίο σε όλο το πλάτος της εντορμίας 
και καθ’ ύψος τo ¼ της δύναμης, που αντιστοιχεί στο σημείο, ασκείται στον κόμβο της κάτω έδρας 
του μέλους και τα ¾ στον αμέσως επόμενο καθ’ ύψος κόμβο.

(β) φόρτιση LC4: προσομοιώνεται διατμητική δράση συνδέσμου (συγκεντρωμένο φορτίο στην δι-
επιφάνεια). Συνεπώς 1000Ν ισοκατανέμονται στους κόμβους της εντορμίας στη διεπιφάνεια.

Από τα αποτελέσματα των 275 συνολικά επιλύσεων και γραμμική παρεμβολή για τις ενδιάμεσες 
τιμές, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα. Τα διαγράμματα που κατ’αρχάς μελετώνται είναι αυτά 
που προκύπτουν από τη φόρτιση L.C.3, όπως άλλωστε συμβαίνει στην κατά Ζάμπα θεωρία.
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4. ΔΙ-ΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΣΕΩΝ 

4.1. Για σταθερό πλάτος εντορμίας, κυμαινόμενο βάθος και S

Για πλάτος εντορμίας bx=4,5 εκ. (LC3)

Για πλάτος εντορμίας bx=6,0 εκ.(LC3)

Για πλάτος εντορμίας bx=7,5 εκ.(LC3)
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Για πλάτος εντορμίας bx=9,0 εκ.(LC3)

Για πλάτος εντορμίας bx=10,5 εκ.(LC3)

4.2. Για σταθερό βάθος εντορμίας, κυμαινόμενο πλάτος και S

Για βάθος εντορμίας bz = 4,5 εκ., LC3.
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Για βάθος εντορμίας bz = 6,0 εκ, LC3.

Για βάθος εντορμίας bz = 7,5 εκ, LC3.

Για βάθος εντορμίας bz = 9,0 εκ, LC3.
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Για βάθος εντορμίας bz = 10,5 εκ, LC3.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την επίλυση των προσομοιωμάτων προέκυψαν συγκεντρωτικά διαγράμματα για συνδιασμό 
φόρτισης LC3, χωρίς την ύπαρξη ανακουφιστικού κενού (εικ. 7α) και LC4, με ύπαρξη ανακουφιστικού 
κενού (εικ. 7β). Σε αυτά τα διαγράμματα ο άξονας x είναι η απόσταση s (εκ) της εντορμίας του γόμ-
φου από το ελεύθερο άκρο του μαρμάρινου μέλους. O άξονας y αντιστοιχεί στην τιμή της μέγιστης 
αναπτυσσόμενης εφελκυστικής τάσης στην κρίσιμη περιοχή της εντορμίας σymax (KPa). Κάθε γραμμή 
των διαγραμμάτων αντιστοιχεί σε εντορμία διαστάσεων (πλάτος x βάθος) όπως υποδεικνύεται στη 
δεξιά στήλη του διαγράμματος, με χρωματική ενδεικτική διαφορά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη 
σχεδιασμού γόμφου είναι αντιστρόφως ανάλογη της σymax του διαγράμματος.

Α.  Επιρροή της μέγιστης επιτρεπόμενης δύναμης σχεδιαμού γόμφου από τις διαστάσεις της εντορ-
μίας όταν s=σταθ. και βάθος εντορμίας = σταθ.:

• Όσο αυξάνουν οι διαστάσεις της εντορμίας, για ίδια απόσταση από τη διεπιφάνεια (s=σταθ.), 
τόσο μειώνεται η κρίσιμη τιμή των αναπτυσσόμενων τάσεων υπό σταθερό φορτίο 1kN και συνε-
πώς τόσο αυξάνει η μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη σχεδιασμού γόμφου για αυτή την εντορμία.

• Για s= σταθ. και ίδιο βάθος εντορμίας, όσο αυξάνει το πλάτος της εντορμίας τόσο μειώνεται η 
κρίσιμη τιμή της αναπτυσσόμενης τάσεως. 

• Για s= σταθ. και αντίστοιχο πλάτος εντορμίας, όσο αυξάνει το βάθος της εντορμίας τόσο αυξά -
νεται η κρίσιμη τιμή της αναπτυσσόμενης τάσεως.

Β.  Επιρροή μέγιστης επιτρεπόμενης δύναμης σχεδιαμού γόμφου από την απόσταση s από το 
ελεύθερο άκρο του μαρμάρινου μέλους και συνδυαστικά με άλλα γεωμετρικά στοιχεία.

• Για μικρές τιμές απόστασης s (απόσταση εντορμίας από τη διεπιφάνεια) η κλίση του διαγράμι-
ματος των αναπτυσσόμενων τάσεων αυξάνει εκθετικά καθιστώντας πρακτικά απαγορευτική την 
ύπαρξη δράσης γόμφου κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια του μέλους. Πράγματι στο μνημείο 
πολλές αστοχίες έχουν παρατηρηθεί όταν s είναι μικρό. 

• Για μεγάλες τιμές s>19,5 εκ. το διάγραμμα γίνεται σχεδόν οριζόντιο. Δηλαδή για s>19,5 εκ. η 
τιμή των αναπτυσσόμενων τάσεων σχεδόν δεν επηρεάζονται από το s, ενώ είναι ασφαλές να 
θεωρηθεί ότι για s>25,5 εκ. το s δεν επηρεάζει την αντοχή της εντορμίας. Συνεπώς η μέγιστη 
επιτρεπόμενη δύναμη σχεδιασμού γόμφου για απόσταση από το ελεύθερο άκρο μεγαλύτερη 
από 20 εκ. εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαστάσεις της εντορμίας, και είναι η μέγιστη που 
μπορεί να αναπτύξει η συγκεκριμένη εντορμία. 
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• To πλάτος της εντορμίας είναι καθοριστικός παράγοντας της τιμής των αναπτυσσόμενων τάσεων 
για μεγάλα s, ιδίως για s>19,5 εκ.

• Το βάθος της εντορμίας καθορίζει τη μορφή του διαγράμματος s-σmax. Δηλαδή από το βάθος 
της εντορμίας επηρεάζεται ο βαθμός μεταβολής των τάσεων που αναπτύσσονται καθώς μετα-
βάλλεται το s, για σταθερό πλάτος γόμφου και για s<19,5 εκ. To βάθος της εντορμίας εξελίσπ-
σεται σε καθοριστικό παράγοντα για μικρές τιμές s ιδίως κάτω από 12 εκ. 

 a

 b

Εικ. 7. Διαγράμματα, με το σύνολο των αποτελεσμάτων, ανάπτυξης εφελκυστικών τάσεων σε 
κρίσιμα σημεία στις εντορμίες των γόμφων (Μ.Μ.: Ν/cm2), για φόρτιση (α) LC3 και (β) LC4.
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Γ. Επιρροή της ύπαρξης ανακουφιστικού κενού. 
• Δεν μεταβάλλεται η μορφή των διαγραμμάτων για φόρτιση LC3 και LC4, συνεπώς η ύπαρξη ή 

όχι ανακουφιστικού κενού δεν επηρεάζει τον τρόπο μεταβολής της μέγιστης αναπτυσσόμενης 
τάσης όσο μεταβάλλεται η απόσταση s, αλλά μόνο η απόλυτη τιμή της αναπτυσσόμενης τάσης.

• Τα διαγράμματα που προκύπτουν από τις τιμές των τάσεων που αναπτύσσονται από μορφή 
φόρτισης LC3 (ύπαρξη ανακουφιστικού κενού) είναι αισθητά μικρότερες συγκριτικά με τις αντίμ-
στοιχες τάσεις από τη μορφή φόρτισης LC4 (εικ. 8). Συνεπώς επιβεβαιώνεται και με αυτή την 
ανάλυση, ότι η τιμή της αναπτυσσόμενης τάσης είναι μειωμένη σε σχέση με αυτή που ανα-
πτύσσεται όταν δεν υπάρχει ανακουφιστικό κενό, και συνεπώς η ύπαρξη ανακουφιστικού κενού 
δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγαλύτερης μέγιστης επιτρεπόμενης δύναμης σχεδιασμού 
γόμφου, όπως άλλωστε προέβλεψε και σχεδίασε η αρχική μελέτη4.

Εικ. 8. Σύγκριση αποτελεσμάτων με, και χωρίς ύπαρξη ανακουφιστικού κενού.

Προτάθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα του διαγράμματος 
εικ. 7β και ο αντίστοιχος πίνακας τιμών που προέκυψε στις μελέτες συνδεσμολογίας του μνημείου, 
το οποίο αποτελεί επέκταση των αρχικών νομογραφημάτων για κάλυψη περισσότερων περιπτώσεων. 
Η συγκεκριμένη εργασία χρίζει περαιτέρω διερεύνησης.

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ τη συνάδελφο Αντιγόνη Βρούβα, πολιτικό μηχανικό μελετήτρια, που είχε την ιδέα για 
την αναγκαιότητα υλοποίησης της παρούσας μελέτης που δεν θα υπήρχε χωρίς την επικοδομιτική 
συνεργασία της. Επιπλέον τον πολιτικό μηχανικό και αναστηλωτή Κώστα Ζάμπα, για τη προθυμία του 
και κυρίως για το πληρέστατο αρχείο που είχε καταθέσει στην υπηρεσία, χωρίς τη μελέτη του οποίου 
δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί με ακρίβεια η παρούσα μελέτη. Τέλος την διευθύντρια της ΥΣΜΑ, 
Β. Ελευθερίου και την προϊσταμένη του τεχνικού γραφείου του Παρθενώνα Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 
που ενέκριναν την υλοποίηση της παρούσας μελέτης.

4. Ζάμπας 1994, κεφ. 7.3.2, 158-167.
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ζάμπας 1994: Ζάμπας, Κ. 1994. Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 3β. Αθήνα: ΕΣΜΑ
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The existing theory, created by the civil engineer Kostas Zambas, had studied 28 different dimension 
anchoring area of dowel and in base of the diagram the maximum design force of a dowel was designed.

  

Fig. 1. The initial analytical model using SOLID finite elemnts and the diagrams proposed by K.Zambas6.

The further analisis of this theory, in base of the possibility modern technology has given, regards 
a large variety of different dimension anchoring area of a dowel, in order to cover all the possible 
occasions found on the monument. This results are approuved by ESMA and are being used. It is in-
teresting to mension that for s>19,5cm the development of streses is influenced only by the width of 
entormia, while for small s the depth influences the most.

5. I need to thank A.Vrouva, civil engineer, for the great collaboration we had for this work, K. Zambas civil engineer for the use of 
his archive, the directon of YSMA V. Eleutheriou and the Head of the Restoration Project of the Parthenon R. Christodoulopoulou that 
approuved this work to be done.

6. Ζάμπας 1994, 165-167.
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Fig. 2. The new analytical model using SOLID finite elements and diagram with the maximum tension stress 
(Ν/cm2) at the crucial area regarding the dimention of the anchoring area of the dowel and the distance 
from the surface of the marble..
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αρχιτεκτονική-δομική αποκατάσταση των Προπυλαίων της Αθηναϊκής Ακρόπολης υπό την ευθύνη 
της διεπιστημονικής επιτροπής ΕΣΜΑ, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και ολοκληρώθηκε 
στα τέλη του 2015. Κατά την προγραμματική περίοδο 2011-2015, εκτελέσθηκαν στο μνημείο τρεις 
επεμβάσεις. Το 2011 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της ανωδομής του νότιου τοίχου του κεντρικού 
κτηρίου. Στη συνέχεια, μεταξύ των ετών 2012-2015, ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση της αποκατάστα-
σης της ΝΔ πτέρυγας και τέλος κατά τα έτη 2014-2015 αποκαταστάθηκαν η ΒΔ γωνία και η δυτική 
πρόσοψη των Προπυλαίων.

Οι εργασίες αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας και της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου ολο-
κληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε το 2012 και εφαρμό-
σθηκε, εντάχθηκαν στον δομικό ιστό του κτηρίου μέλη των ομάδων των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών 
μελών1. Πιο συγκεκριμένα από τα επτά συνολικά αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων των 
οποίων προτάθηκε η ένταξη, τα τρία ήταν λιθόπλινθοι που διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στην ανωδομή 
του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτηρίου. Επισημαίνεται ότι με την ευκαιρία της επέμβασης αυτής, 
αναστηλώθηκαν και τέσσερις αρχαίοι σπόνδυλοι στην κιονοστοιχία της δυτικής πρόσοψης του μνη-
μείου επιφέροντας μικρή αλλά αξιοπρόσεκτη αλλαγή σε μια εικόνα που για μεγάλο χρονικό διάστημα 
είχε ταυτισθεί με εκείνη της δυτικής πρόσβασης της Ακρόπολης (εικ. 1).

Στο δυτικό άκρο της ανωδομής του βόρειου τοίχου (σχ. 1) αναστηλώθηκαν δύο λίθοι του 20ου 
δόμου και ένας του 19ου. Ο ένας λίθος του 20ου δόμου είχε καταβιβασθεί από το μνημείο το 2002, 
στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης των οροφών του κεντρικού κτηρίου2. Ο λίθος αυτός είχε 
παρατοποθετηθεί πλάι στους λίθους του 19ου δόμου κατά τις εργασίες αποκατάστασης των Προ-
πυλαίων από το Ν. Μπαλάνος (1909-1917)3. Τα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εξωτερικής 
επιφάνειας της λιθοπλίνθου, κυρίως η περιτένεια, η ταινία δηλαδή που περιτρέχει τις παρυφές των 
τοίχων του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων, ως ο οδηγός της τελικής λάξευσης των λίθων, που 
στην εν λόγω λιθόπλινθο εκτός από την ανώτερη πλευρά διατρέχει καθ’ ύψος και τη δεξιά πλευρά 
της πρόσοψής της, δεν άφηναν αμφιβολίες για την ταύτισή της. Η λιθόπλινθος ΑΑΔ 5957, ανήκει στην 
πρώτη από τα δυτικά θέση του 20ου δόμου (Κ.Β.20.1). Οι άλλοι δύο λίθοι, ο ΑΑΔ 5205 του 20ου 
δόμου και ο ΑΑΔ 5223 του 19ου δόμου, είχαν ήδη αναγνωρισθεί ως ανήκοντες στην ανωδομή του 
βόρειου τοίχου κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη μελέτη αποκατάστασης της αντίστοιχης περιοχής 
του νότιου τοίχου των Προπυλαίων4. 

1. Καρανάσος 2015β, 145-194.
2. Τανούλας 2013, 8-9.
3. Μπαλάνος 1940, 22-33. Τανούλας 1994, 40-52. Μαλλούχου-Tufano 1998, 166-174.
4. Καρανάσος 2002, 277. Καρανάσος 2013, 5-6. Καρανάσος 2015α, 123-127.
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Εικ. 1. Η δυτική πρόσοψη των Προπυλαίων (άποψη από ΝΔ) μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2016).

Σχ. 1. Η ΒΔ γωνία των Προπυλαίων. Σχέδιο αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης 
(βόρεια όψη) πριν την επέμβαση (2014).
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η οικοδόμηση της ανωδομής του βόρειου τοίχου των Προπυλαίων παρουσιάζει ομοιότητες με 
εκείνη της ανωδομής του νότιου τοίχου5. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση των λίθων 
των δύο ανώτερων δόμων 19 και 20 είχε γίνει, όπως και στον νότιο τοίχο, με αφετηρία το δυτικό άκρο 
και προς τα ανατολικά, αφού οι τόρμοι για τις γομφώσεις όλων των λιθοπλίνθων εντοπίζονται στην 
ανατολική επιφάνεια ώσης τους. Στον βόρειο τοίχο, όπως και στις δύο ανώτερες στρώσεις του νότι-
ου τοίχου, οι λίθοι που τοποθετήθηκαν τελευταίοι στη σειρά τους (καταφραγή) ήταν ο πρώτος και ο 
δεύτερος από τα ανατολικά, στους δόμους 19 και 20 αντίστοιχα. Επισημαίνεται επίσης ότι στη στρώση 
των λίθων θράνου, που αντιστοιχεί στον 18ο δόμο, τελευταίος τοποθετήθηκε ο ένατος από ανατολικά 
λίθος (ΑΙ.Β.ΘΡ.3), του οποίου απαιτήθηκε η αποσυναρμολόγηση (σχ. 2). Στην αντίστοιχη σειρά λίθων 
του νότιου τοίχου, τελευταίος τοποθετήθηκε ο πέμπτος από τα ανατολικά. Πρόκειται για τον λίθο που 
σήμερα φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο και στην επέμβαση αντικαταστάθηκε με λίθο από νέο 
μάρμαρο6. Στην υπερκείμενη του δόμου 20 στρώση, εκείνη των λίθων γείσου, τελευταίος στη σειρά 
του τοποθετήθηκε ο τρίτος από ανατολικά λίθος, όμοια με τους λίθους του γείσου του νότιου τοίχου, 
όπως διαπιστώθηκε μετά την αποκατάσταση της ανωδομής του7 (σχ. 2).

Σχ. 2. Φορά τοποθέτησης των λίθων των δόμων 18, 19, 20 και γείσου της ανωδομής του βόρειου τοίχου 
των Προπυλαίων. Σημειώνονται επίσης οι λίθοι καταφραγής στους αντίστοιχους δόμους.

5. Καρανάσος 2015α, 115-118.
6. Καρανάσος 2002, 276. Καρανάσος 2015α, 119-122.
7. Καρανάσος 2013, 11-15.
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Αναφορικά με την έρευνα ταύτισης της αρχικής θέσης των πιο πάνω λίθων, δεδομένου ότι επρό-
κειτο για τους δύο μοναδικούς σωζόμενους στο έδαφος των αγελαίων λίθων του βόρειου τοίχου, 
αυτή έγινε κυρίως με κριτήριο την αντιστοιχία της θέσης και το βάθος των τόρμων των οριζόντιων 
και κατακόρυφων συνδέσεων, καθώς και τη θέση των μοχλοβοθρίων8. 

Ο λίθος του 19ου δόμου ΑΑΔ 5223, δεν σώζεται ακέραιος και στην άνω έδρα του διατηρείται 
τμήμα του τόρμου του γόμφου του υπερκείμενου λίθου (σχ. 3). Στη δυτική επιφάνεια ώσης του λίθου 
του 20ου δόμου ΑΑΔ 5205 δεν διατηρείται η αναθύρωση (σχ. 4). Στον λίθο ΑΑΔ 5957 (ή Κ.Β.20.1), 
ο τόρμος της οριζόντιας σύνδεσης με τον παρακείμενο προς τα ανατολικά λίθο έχει στο μεγαλύτερο 
τμήμα του απολαξευθεί, πιθανότατα κατά την επέμβαση του Ν. Μπαλάνου, για την τοποθέτηση στη 
θέση αυτή νέου συνδετήριου στοιχείου, που όμως τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε. Του αρχαίου τόρμου 
διατηρείται μόνο τμήμα του δυτικού του άκρου (σχ. 5).

 

Σχ. 3. Δελτίο αποτύπωσης λίθου ΑΑΔ 5223.                    Σχ. 4. Δελτίο αποτύπωσης λίθου ΑΑΔ 5205.

Επισημαίνεται ότι ο Ν. Μπαλάνος αναστήλωσε μεγάλο αριθμό λίθων του βόρειου τοίχου των Προ-
πυλαίων, συμπεριλαμβανομένων λίθων της ανωδομής του και του υπερκείμενου γείσου9. Οι λίθοι που 
αναστηλώθηκαν στις θέσεις Κ.Β.20.8 και Κ.Β.20.6 θεωρώ ότι ήταν παρατοποθετημένοι. Υπενθυμίζεται 
επίσης, ότι ο Κ.Β. 20.6 (ΑΑΔ 5951) αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης αποκατάστασης 
των οροφών του κεντρικού κτηρίου με τον λίθο ΑΑΔ 5219 που βρισκόταν στο έδαφος και ο Κ.Β.20.6 
εντάχθηκε στην ανωδομή του νότιου τοίχου στη θέση Κ.Ν.20.410.

8. Καρανάσος 2015β, 175-176.
9. Τανούλας 2013, 9.
10. Καρανάσος 2013, 5-7. Καρανάσος 2015α, 130.
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     Σχ. 5. Δελτίο αποτύπωσης λίθου ΑΑΔ 5957.             Σχ. 6. Δελτίο αποτύπωσης λίθου θράνου ΑΙΒ.ΘΡ.3.

Σύμφωνα με τη «Μελέτη αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας και της δυτικής πρόσοψης των Προπυ-
λαίων», οι άλλοι δύο λίθοι, οι ΑΑΔ 5223 και ΑΑΔ 5205, που πληρούσαν τα πιο πάνω κριτήρια, θα 
αναστηλώνονταν στις θέσεις Κ.Β.19.2 και Κ.Β.20.2 αντίστοιχα11. Απαραίτητη όμως για την αναστήλωση 
των λίθων του 20ου δόμου ήταν η τοποθέτηση του πρώτου από τα δυτικά λίθου του 19ου δόμου, 
Κ.Β.19.1, ο οποίος όμως δεν ήταν διαθέσιμος (σχ. 7).

Για τον υπολογισμό του μήκους του λίθου αυτού, η μελέτη βασίστηκε στα μέχρι τότε διαθέσιμα 
στοιχεία. Λήφθηκαν υπ’ όψιν οι δύο γραφικές αποκαταστάσεις του μνημείου και πιο συγκεκριμένα του 
βόρειου τοίχου των Προπυλαίων. Πρόκειται για τις αναπαραστάσεις του αρχιτέκτονα Τάσου Τανούλα12 
και εκείνης που είναι δημοσιευμένη στη μονογραφία των κλασσικών Προπυλαίων των W. B. Dinsmoor 
και W. B. Dinsmoor Jr.13, όπου επιχειρείται η ταύτιση κατάσπαρτων μελών του μνημείου. Και στα δύο 
σχέδια ο λίθος Κ.Β.19.1 αναπαριστάνεται κατά το ήμισυ μεγαλύτερος σε μήκος από τους αγελαίους 
λίθους των τοίχων του μνημείου. Σύμφωνα με τις πιο πάνω αναπαραστάσεις το μήκος του εν λόγω 
λίθου θα έπρεπε να ισούται με 1.80 μ., ίσο δηλαδή με το μήκος του κατά χώραν πρώτου από δυτικά 
λίθου του 17ου δόμου, Κ.Β.17.1, ο οποίος είναι εξ’ ίσου μεγάλος14 (σχ. 7).

11. Καρανάσος 2015β, 175-176.
12. Τανούλας 1997, Σχ.4.
13. Dinsmoor – Dinsmoor Jr 2004, Fig. 10.4.
14. Καρανάσος 2015β, 175.
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Σχ. 7. Αποκατάσταση λίθων στο δυτικό άκρο της ανωδομής του βόρειου τοίχου σύμφωνα με τη «Μελέτη 
Αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας και της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων».

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Κατά τις εργασίες αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας και συγκεκριμένα μετά την αποσυναρμολόγηση 
του ένατου από ανατολικά λίθου θράνου ΑΙ.Β.ΘΡ.3, και την απομάκρυνση του τσιμεντοκονιάματος 
που κάλυπτε τμήμα της άνω έδρας του, αποκαλύφθηκε τόρμος γόμφου με κατάλοιπο του αρχαίου 
συνδετηρίου, ίχνος παράγομφου καθώς και λάξευμα μοχλοβοθρίου στα ανατολικά του (σχ. 6). Το 
λάξευμα που αποκαλύφθηκε επίσης στα ανατολικά του γόμφου πιθανότατα να αποτελεί αύλακα για 
τη συλλογή του υπερχειλίζοντος μολύβδου.

Τα στοιχεία αυτά, προπάντων όμως η εύρεση του αρχαίου συνδετηρίου, οδήγησαν στο συμπέρα-
σμα ότι ο υπερκείμενος λίθος, Κ.Β.19.1, είχε τελικά μικρότερο μήκος από εκείνο των αγελαίων λίθων 
των δύο πλευρικών τοίχων των Προπυλαίων. Από την αποτύπωση της άνω έδρας του εν λόγω λίθου 
θράνου (ΑΙ.Β.ΘΡ.3) (σχ. 6), προέκυψε ότι το αρχικό μήκος του Κ.Β.19.1 είναι 634,5 χιλιοστά στην κάτω 
έδρα (εξωτερική παρειά). Πρόκειται επομένως για έναν λίθο όμοιο σε μήκος με εκείνον που τοποθε-
τήθηκε στην πρώτη από ανατολικά θέση του 20ου δόμου, στους δύο τοίχους, βόρειο και νότιο, του 
κεντρικού κτηρίου (σχ. 2)15.

15. Πρόκειται για τους λίθους Κ.Β.20.10 και Κ.Ν. 20.10 αντίστοιχα.
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Η ανακατασκευή από νέο μάρμαρο του Κ.Β.19.1 έγινε βάσει των παραπάνω στοιχείων και ακολού-
θησε τις ενδείξεις των ιχνών στην άνω έδρα του υποκείμενου λίθου θράνου. Η εύρεση της αρχικής 
διάστασης του μήκους του Κ.Β.19.1 είχε ως συνέπεια ο Κ.Β.19.2 (ΑΑΔ 5223) να τοποθετηθεί δυτικό-
τερα σε σχέση με τη θέση που είχε λάβει στη μελέτη. Η θέση που έλαβε ο Κ.Β.19.2 στην ανωδομή 
του βόρειου τοίχου βρέθηκε ότι είναι τελικά η αρχική, δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία 
των τόρμων της κατακόρυφης σύνδεσης του εν λόγω λίθου με τον υπερκείμενο Κ.Β.20.1 (ΑΑΔ 5957). 
Για την αναστήλωση των λίθων του 20ου δόμου απαραίτητη ήταν επίσης η ανακατασκευή από νέο 
μάρμαρο του επόμενου προς τα ανατολικά λίθου, Κ.Β.19.3. Οι διαστάσεις του Κ.Β.19.3 καθορίσθηκαν 
από τα σωζόμενα ίχνη των τόρμων των γόμφων και των λαξευμάτων στις άνω έδρες των υποκείμενων 
λίθων θράνου ΑΙ.Β.ΘΡ.4 και ΑΙ.Β.ΘΡ.5 (σχ. 8).

Σχ. 8. Αποκατάσταση λίθων στο δυτικό άκρο της ανωδομής του βόρειου τοίχου σύμφωνα με τα στοιχεία 
που προέκυψαν μετά την επέμβαση.

Οι λίθοι του 20ου δόμου των πλευρικών τοίχων του κεντρικού κτηρίου εμφανίζουν στην άνω έδρα 
τους, τόρμους των κατακόρυφων συνδέσεων (γόμφων) με τους λίθους του υπερκείμενου γείσου, όπως 
επίσης και τόρμους των οριζόντιων συνδέσεων με τους λίθους του επίτοιχου (ιωνικού) επιστυλίου της 
δυτικής αίθουσας. Αυτά τα επιπλέον στοιχεία αποτέλεσαν, δίχως άλλο, περαιτέρω κριτήρια ταύτισης 
των εν λόγω λίθων. 

Τους πλευρικούς τοίχους του κεντρικού κτηρίου στέφει μια σειρά από εννιά λίθους ιωνικού γείσου, 
χωρίς προμόχθους στο προέχον τμήμα τους. Η εσωτερική (νότια) πλευρά αυτών των λίθων διαμορ-
φώνει τις θήκες για την έδραση των δοκών που φέρουν την οροφή της δυτικής αίθουσας (σχ. 9). 
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Τα πλάτη των εννιά λίθων γείσου δεν ήταν όλα όμοια και πριν την επέμβαση του Μπαλάνου, στις 
θέσεις τους σώζονταν οι τρεις πρώτοι από τα ανατολικά λίθοι (Κ.Β.Γ.9, Κ.Β.Γ.8, Κ.Β.Γ.7)16. Ο τέταρτος 
από τα ανατολικά λίθος, ο οποίος δεν σώζεται ακέραιος, ήταν πιθανότατα παρατοποθετημένος και 
ανατοποθετήθηκε στην ίδια θέση (Κ.Β.Γ.6) κατά την πρόσφατη επέμβαση17. Από τους τρεις λίθους του 
γείσου που διατηρούν ακέραιο το πλάτος τους, ο πρώτος από ανατολικά, Κ.Β.Γ.9, ήταν ο μικρότερος 
σε πλάτος, ίσο με 1111 χιλ., ενώ ο δεύτερος, Κ.Β.Γ.8, ήταν ο μεγαλύτερος, με πλάτος ίσο με 1243 χιλ.. 
Ο τρίτος λίθος, Κ.Β.Γ.7, εμφανίζει πλάτος ίσο με 1163 χιλ., ίσο περίπου με εκείνο των υπόλοιπων έξι 
λίθων του γείσου των οποίων φαίνεται ότι το πλάτος ισοδυναμούσε με το μήκος των λιθοπλίνθων 
του τοίχου, δηλαδή 1.178 χιλ. Ο πρώτος από τα δυτικά λίθος γείσου, Κ.Β.Γ.1, είχε τελικά το στενότερο 
πλάτος από όλους τους λίθους του δόμου (σχ. 9). Αυτό συμβαίνει, επειδή στο μεγαλύτερο τμήμα της 
άνω έδρας του πρώτου από τα δυτικά λίθου της 20ης στρώσης, Κ.Β.20.1, εδράζεται ο λίθος γείσου της 
ΒΑ γωνίας της δυτικής πρόστασης (σχ. 10). Στην ανατολική πλευρά του εν λόγω λίθου γείσου, με την 
ιδιαίτερη γεωμετρική μορφή18, είχε διαμορφωθεί το δυτικό άκρο του ιωνικού γείσου των πλευρικών 
τοίχων του κεντρικού κτηρίου. Κατά συνέπεια, ο δυτικότατος λίθος του γείσου που εδράζεται στον 
τοίχο (Κ.Β.Γ.1), είναι και ο στενότερος της σειράς αυτής και συγκεκριμένα, πλάτους μικρότερου του 
ενός μέτρου (σχ. 9).

Σχ. 9. Κάτοψη λίθων γείσου βόρειου τοίχου και ΒΔ γωνίας κεντρικού κτηρίου Προπυλαίων.

Σχ. 10. Κάτοψη λίθων δόμου 20 του βόρειου τοίχου και ζωφόρου, ΒΔ γωνίας κεντρικού κτηρίου. Με δια-
γράμμιση δηλώνεται η περιοχή έδρασης του λίθου γείσου της ΒΑ γωνίας της δυτικής πρόστασης στην άνω 
έδρα του λίθου Κ.Β.20.1.

Αναφορικά με τις οριζόντιες συνδέσεις των λίθων του 20ου δόμου με τους λίθους του επίτοιχου 
επιστυλίου της δυτικής αίθουσας, στην έρευνα για την ανασυναρμολόγηση των λίθων του ίδιου δό-
μου του νότιου τοίχου, είχαν διαπιστωθεί τα ακόλουθα. Τόρμοι αυτών των συνδέσεων δεν εμφανίζο-

16. Τανούλας 1997, εικ. 177α.
17. Τανούλας 2013, εικ. 21.
18. Dinsmoor – DinsmoorJr 2004, 190-207.
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νται σε όλους τους λίθους της σειράς αυτής19. Πιο συγκεκριμένα, συνδέσεις μεταξύ του επιστυλίου 
και των λίθων εμφανίζονται ανά δύο λίθους από τον Κ.Β.20.1 έως και τον Κ.Β.20.9 (σχ. 11). Από τους 
λίθους του επίτοιχου επιστυλίου της δυτικής αίθουσας δυστυχώς δεν μας σώζεται κανένας ακέραιος. 
Σύμφωνα με την πιο πάνω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι λίθοι του επιστυλίου θα πρέπει να εμφάνιζαν 
στην άνω έδρα τους δύο τόρμους για τη σύνδεσή τους με τους λίθους του τοίχου και στη συνέχεια 
οι δύο δυτικότατοι, βόρειος και νότιος, με τους λίθους της ζωφόρου της βόρειας και νότιας πλευράς 
της δυτικής πρόστασης αντίστοιχα (σχ. 11). 

Ο πρώτος από δυτικά λίθος, ΑΙ.Β.Β.Ε.1, συνδεόταν με τους λίθους της ζωφόρου, ενώ οι υπόλοιποι 
λίθοι του επιστυλίου με τις λιθοπλίνθους του 20ου δόμου. Μετά την αποτύπωση των λίθων της ζω-
φόρου της ΒΔ γωνίας που αποσυναρμολογήθηκαν, βρέθηκε ωστόσο ότι ο ΑΙ.Β.Β.Ε.1 συνδεόταν στο 
δυτικό του άκρο μόνο με τον λίθο του αντιθήματος ΑΙ.Β.ΖΑΘ.2. Ο επόμενος προς τα ανατολικά λίθος, 
ΑΙ.Β.Β.Ε.2 συνδεόταν με τους Κ.Β.20.1 και Κ.Β.20.3, ο δεύτερος από ανατολικά, ΑΙ.Β.Β.Ε.3 με τους 
Κ.Β.20.4 και Κ.Β. 20.6 και ο πρώτος από ανατολικά, ΑΙ.Β.Β.Ε.4 με τους Κ.Β.20.7 και Κ.Β. 20.9. Σύμφωνα 
με τα παραπάνω στοιχεία, ο λίθος της θέσης Κ.Β.20.2 δεν θα πρέπει να εμφάνιζε τόρμο για οριζόντιο 
συνδετήριο με τον αντίστοιχο λίθο επιστυλίου, ΑΙ.Β.Β.Ε.2 (σχ. 11).

Σχ. 11. Κάτοψη λίθων δόμου 20 του βόρειου τοίχου και του επίτοιχου επιστυλίου της δυτικής αίθουσας 
του κεντρικού κτηρίου.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, ο λίθος ΑΑΔ 5205, που κατέλαβε στην ανωδομή του βόρειου 
τοίχου τη θέση Κ.Β.20.2, αναστηλώθηκε τελικά στην αρχική του θέση. Ο εν λόγω λίθος δεν εμφανίζει 
στην άνω έδρα τόρμο οριζόντιας σύνδεσης με τον αντίστοιχο λίθο του επίτοιχου επιστυλίου και έχει 
τον τόρμο για τη γόμφωση του λίθου γείσου Κ.Β.Γ.1 στην κατάλληλη εκείνη θέση, ούτως ώστε στη 
θέση αυτή μόνο ο συγκεκριμένος λίθος γείσου μπορεί να τοποθετηθεί. Όπως ήδη περιγράφηκε, στη 
θέση αυτή τοποθετείται ο στενότερος σε πλάτος εκ των λίθων γείσου του βόρειου τοίχου των Προ-
πυλαίων. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης στη ΒΔ γωνία, υπολογίστηκε το πλάτος του εν λόγω 
λίθου γείσου ίσο με 995 χιλιοστά, διάσταση που μετρήθηκε μεταξύ των τόρμων γόμφου στις άνω 
έδρες των Κ.Β.20.1 και Κ.Β.20.2.

Με την επέμβαση στη ΒΔ γωνία του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων (εικ. 2), επιλύθηκαν τα 
δομικά προβλήματα όχι μόνο του κιονοκράνου του πρώτου από βορρά κίονα της δυτικής πρόσοψης 
αλλά και του επικράνου της ΒΔ παραστάδας, Κ.ΒΔ.ΠΕΚ, το οποίο βρέθηκε σε δύο τμήματα εξαιτίας της 
διαμπερούς ρηγμάτωσής του. Αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος η συνάφεια μεταξύ των αρχιτε-
κτονικών μελών που αποσυναρμολογήθηκαν με την αναίρεση μεγάλου ποσοστού της παραμόρφωσης 

19. Καρανάσος 2002, 275. Καρανάσος 2015α, 117-118.



190

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Δ .  Κ Α ΡΑ Ν Α Σ Ο Σ

που εμφάνιζε η περιοχή της ΒΔ γωνίας. Επιπλέον όμως αναστηλώθηκαν στις αρχικές τους θέσεις 
συνολικά επτά αρχιτεκτονικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των σπονδύλων της δυτικής πρόσοψης. 

 

Εικ. 2. Άποψη της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου (άποψη από ΒΔ) μετά τις 
εργασίες αποκατάστασης (2016).

Η αναστήλωση των συνολικά πέντε λίθων στο δυτικό άκρο της ανωδομής του βόρειου τοίχου 
των Προπυλαίων (εικ. 3-4) συνέβαλε στη στατική ενίσχυση της περιοχής αυτής του μνημείου με την 
επανασύνδεση των μελών του θριγκού της βόρειας πλευράς της δυτικής πρόστασης με τον βόρειο 
τοίχο. Πολύ σημαντικό όμως στην επέμβαση αυτή ήταν επίσης το γεγονός ότι με την αναστήλωση των 
τριών αρχαίων λίθων στις αρχικές τους θέσεις, αποκαταστάθηκε ορθώς η δομή του δυτικού άκρου της 
ανωδομής του βόρειου τοίχου των Προπυλαίων. Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν δεν υπήρξαν λίγες 
οι περιπτώσεις που αρχαιολογικές αποκαταστάσεις οδήγησαν σε εσφαλμένες αποδόσεις των μελών 
των μνημείων με αποτέλεσμα η εικόνα του αναστηλωμένου τμήματος να καθιερωθεί με τη μορφή 
εκείνη στη συλλογική μνήμη και συνείδηση20.

Οι παλαιότερες επεμβάσεις υπάκουαν περισσότερο σε αισθητικές επιταγές με την ανάπλαση μιας 
αναγνώσιμης εικόνας του αρχαίου μνημείου με ελλιπή όμως επιστημονικά κριτήρια. 

Σήμερα, και ειδικά οι επεμβάσεις που εκτελούνται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρό-
πολης (ΥΣΜΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό την επιστημονική εποπτεία της  ΕΣΜΑ, 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από την άρτια ερευνητική προσέγγιση και τη σχολαστική τεκμηρίωση, το 
ενδεχόμενο μιας εσφαλμένης ερμηνείας του μνημείου θεωρείται πρακτικά ανύπαρκτο21. Επισημαί-

20. Πολύ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αναστηλώσεων που εκτέλεσε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών σε μνημεία 
των Δελφών μέσα στις πρώτες τέσσερις δεκαετίες του 20ου αι., και πιο συγκεκριμένα εκείνες στον Βωμό των Χίων και στο Ιερό της 
Αθηνάς Προναίας (Μαρμαριά). Δημακόπουλος 2005, 451-462: Αυτές «…έχουν ήδη αποτελέσει γνώριμες μορφές των δελφικών αρχαι-
οτήτων και θα ‘ταν εκτός σκέψεως η ριζική αναθεώρηση (ακύρωση) της εκτάσεώς των υπό οποιαδήποτε αιτιολογία, εξαιρουμένης 
φυσικά της περιπτώσεως των λαθών στον αριθμό των σπονδύλων των κιόνων της Θόλου, όπου όμως είναι πια δυσχερέστατη τεχνικώς 
η “διόρθωση ημαρτημένων”.», Gizzi 2000, 75-80.

21. Μπούρας 2009, 4-5: «Στα θέματα αποκαταστάσεως των κλασικών μνημείων προβλέπεται, ότι αφ’ ενός αυτές αποκλείονται, αν 
δεν υπάρχει βεβαιότης της αρχικής μορφής και αφ’ ετέρου, αν δεν υπάρχει πλήρης αρχαιολογική μελέτη προ πάσης επεμβάσεως. Θα 
προσθέταμε, ότι η αρχαιολογική μελέτη με τη θεωρητική γραφική αποκατάσταση του μνημείου είναι απαραίτητο να έχει δημοσιευτεί, 
προκειμένου περί σπουδαίων ιστορικών και καλλιτεχνικών μνημείων, έτσι ώστε να προηγηθούν κριτικές και συζητήσεις οπωσδήποτε 
γόνιμες. Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων της Ακροπόλεως, με την οργάνωση τακτικών διεθνών συναντήσεων ειδικών για τα έργα, 
δημοσίευσε πάντοτε όλες τις μελέτες και τους έδωσε ευρεία δημοσιότητα. Σκεφτείτε όμως ότι η αναστήλωση του ναού του Σουνίου 
έγινε χωρίς καν μελέτη και ότι η Στοά του Αττάλου αποκαταστάθηκε μεν με τα έξοχα σχέδια του Γιάννη Τραυλού, δεν έχει ακόμα δημο-
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νεται επίσης ότι η συνεχής ενασχόληση με τα μνημεία προκειμένου να διατηρηθεί όσο γίνεται πιο 
αλώβητη στο μέλλον η υλική τους υπόσταση με τις επεμβάσεις αποκατάστασης, προσφέρει πολύτιμη 
γνώση για την αρχιτεκτονική τους, την ίδια τους την οικοδόμηση και την ιστορία τους εν γένει, καθώς 
η έρευνα αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της καθ’ αυτής επέμβασης-αναστήλωσης.

Εικ. 3. Άποψη του δυτικού άκρου της ανωδομής του βόρειου τοίχου των Προπυλαίων (άποψη από Β) μετά 
τις εργασίες αποκατάστασης (2016).

Εικ. 4. Άποψη του βόρειου τοίχου των Προπυλαίων από Β μετά την αποκατάσταση του δυτικού άκρου της 
ανωδομής του (2016).

Η εκπόνηση της μελέτης της ΒΔ γωνίας και της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων οφείλεται 
στον αείμνηστο καθηγητή Χ. Μπούρα που με εμπιστεύθηκε. Ευχαριστώ τα μέλη και τον πρόεδρο της 
ΕΣΜΑ, καθηγητή Μανόλη Κορρέ. Τη διευθύντρια της ΥΣΜΑ Βασιλική Ελευθερίου για τη συνεργασία 

σιευτεί σε αυτοτελή μονογραφία. Είναι αυτονόητο, ότι η μελέτη της θεωρητικής αποκαταστάσεως, που βασίζεται σε έρευνα, πρέπει να 
προηγείται κάθε επεμβάσεως. Άλλα παραδείγματα εκτός από τον ναό του Σουνίου, είναι το Ωδείο των Πατρών, το κοίλον του θεάτρου 
της Δωδώνης και άλλα. Ως γνωστά λάθη σε αναστηλωτικές εργασίες αναφέρονται οι κίονες της Θόλου των Δελφών (αναστηλωμένοι 
με έναν σφόνδυλο περισσότερο) και του ναού της Αθηνάς στην Πριήνη (με έναν σφόνδυλο λιγότερο)».
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και υποστήριξη, τους πολιτικούς μηχανικούς Μ. Ιωαννίδου και Β. Παπαβασιλείου για τη συνεργασία 
στην επίλυση των στατικών-δομικών ζητημάτων της επέμβασης και τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα για τις 
πολύτιμες υποδείξεις του. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία και πολύτιμη βοήθεια στο 
συνεργείο των Προπυλαίων και ιδιαιτέρως στον εργοδηγό του, Γ. Δεσύπρη και στους μαρμαροτεχνίτες 
Γ. Βασδέκη, Γ. Καγιώργη, Α. και Ι. Κλάδιο, Μ. Μπόν, Ρ. Βιδάλη, Χ. Δαμίγο και Γ. Χαλδαίο, καθώς επίσης 
και στους σχεδιαστές Π. Μουτοπούλου και Ι. Τριχάκη, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική 
στην ολοκλήρωση του έργου. 
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The west end of the north flank wall of the Propylaia: Architectural 
issues regarding its structure

Konstantinos Karanasos
Dr Architect – Hellenic Ministry of Culture (YSMA)

ABSTRACT

According to the Study for the restoration of the NW corner of the central building and the west 
façade of the Propylaia, they have been reset into the structural tissue of the building, architectural 
members from the groups of scattered members of the Acropolis monuments that are connected with 
the area of the intervention. Between them they have been reset the four best preserved column 
drums into the colonnade of the west façade. At the west end of the uppermost courses of the north 
flank wall, they have been reset three original blocks of the courses 19 and 20. These blocks occupied 
the positions K.B. 20.1, K.B.20.2 and K.B. 19.2. In order to restore them, one block, namely the one 
that occupied position K.B.19.1, had to be reconstructed in new marble. The present announcement 
concerns with the architectural issues according to which it has been possible, during the intervention, 
find out the original length of the K.B.19.1 block and the undoubted original positions of the K.B.20.2 
and K.B.19.2 blocks. With the intervention in the NW corner of the central building it has been possible 
not only to resolve the static-structural problems of the architectural members, mainly of the column 
capital and the anta capital, but also to restore correctly the structure of the west end of the upper 
part of the north flank wall of the Propylaia.
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Fig. 1. The west façade of the Propylaia from the SW after the restoration (2016).
Fig. 2.  View of the NW corner of the Propylaia from NW after the restoration (2016).
Fig. 3. View of the west end of the superstructure of the north flank wall from N after the restoration 

(2016).
Fig. 4. View of the north flank wall of the Propylaia from N after the restoration of the west end of the 

superstructure (2016).
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Dr. 9. Plan of the cornice on the north flank wall and the NW corner of the central building of the Pro-
pylaia.

Dr. 10. Plan of blocks of course 20 of the north flank wall and the frieze on the NW corner of central build-
ing. On the upper surface of block K.B.20.1 is indicated the area setting of the cornice block at the 
NE corner of the west portico.

Dr. 11.  Plan of blocks of course 20 of the north flank wall and the corresponding wall epistyle blocks of the 
west hall of the central building.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι δύο διαφορετικά μεταξύ τους θέματα που σχετίζο-
νται με τον εσωτερικό χώρο του Ερεχθείου. Το πρώτο είναι η κατάχωση μέρους των θεμελιώσεων στο 
εσωτερικό του και η ανάδειξη της ιστορικής φάσης της βασιλικής του 7ου αι. μ.Χ., έργο που έχει ήδη 
υλοποιηθεί. Το δεύτερο είναι η κατασκευή ενός νέου δαπέδου στο δυτικό του διαμέρισμα. Η σχετική 
μελέτη έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί 
στο άμεσο μέλλον. Και τα δύο θέματα μελετήθηκαν από τους υπογράφοντες1.

2. ΚΑΤΑΧΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Το έργο της κατάχωσης μέρους των θεμελιώσεων στο εσωτερικό του Ερεχθείου πραγματοποιή-
θηκε κατά το χρονικό διάστημα 2014-15. Η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου στο Ερέχθειο ήταν 
ένα θέμα που εκκρεμούσε από το 1986, χρονιά που ολοκληρώνονταν οι αναστηλωτικές εργασίες στο 
μνημείο. Για το θέμα αυτό είχαν κατατεθεί, στο παρελθόν, προτάσεις από τον αείμνηστο Α. Παπανικο-
λάου2, αρχιτέκτονα και αναστηλωτή του Ερεχθείου καθώς και από τον πολ. μηχανικό Δ. Μονοκρούσο3, 
οι οποίες όμως τελικά δεν εφαρμόσθηκαν.

Σκοπός της επέμβασης ήταν η ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων της χριστιανικής βασιλικής 
του 7ου αι. μ.Χ.4, της σημαντικότερης δηλαδή –μετά την κλασική– ιστορικής φάσης του μνημείου και η 
άμβλυνση της σύγχυσης που προκαλείτο στον παρατηρητή από την εικόνα που παρουσίαζε το εσωτερι-
κό του. Επιπλέον η νέα διαμόρφωση θα διευκόλυνε την επίσκεψή του από ομάδες επισκεπτών.

Θα πρέπει εξ αρχής να επισημανθεί ότι η διαμόρφωση της τελικής απόφασης για την έκταση της 
επέμβασης στο εσωτερικό του Ερεχθείου καθορίστηκε από την εξισορρόπηση τριών κυρίως παραγόντων:

• Τον καθορισμό της ιστορικής φάσης που η επέμβαση καλείται να αναδείξει –στη συγκεκριμένη 
περίπτωση εκείνη της χριστιανικής βασιλικής.

• Την προστασία του βράχου και των θεμελιώσεων.
• Τον καθορισμό των περιοχών του μνημείου, των οποίων η απόκρυψη από την επίχωση θεω-

ρείται αποδεκτή.

1. Μαμαλούγκας – Μιχαλοπούλου 2014. Οι υπογράφοντες εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στους καθηγητές Χ. Μπούρα, 
Μ. Κορρέ, Μ. Χρονόπουλο και Β. Κασελούρη για την συμβολή τους στην διαμόρφωση της τελικής λύσης.

2. Παπανικολάου 1986. Παπανικολάου 1996.
3. Μονοκρούσος 1997α. Μονοκρούσος 1997β.
4. Παπανικολάου 2012, τ. 2, 508. Κατά τον Stevens η βασιλική μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ του τέλους του 6ου και των αρχών 

του 8ου αι. μ.Χ., βλ. Stevens 1927, 516.



196

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Μ Α Μ Α Λ Ο Υ Γ Κ Α Σ  –  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Α  Μ Ι Χ Α Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

Από τη χριστιανική βασιλική σώζεται, κυρίως, η θεμελίωση και ο στυλοβάτης των κιονοστοιχιών 
και του τέμπλου. Η θεμελίωση είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθους προερχόμενους από το κλασι-
κό θεμέλιο του ανατολικού πτερού του Ερεχθείου, ενώ η υποθεμελίωση αποτελείται από άμορφους 
λίθους και θραυσμένα μάρμαρα με ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό. Από τα σωζόμενα αυτά 
κατάλοιπα γίνεται σαφές το σχέδιο της βασιλικής και η διάρθρωσή της σε τριμερή κυρίως ναό, ιερό 
και νάρθηκα (εικ. 1, 2, 4). Από το δάπεδο των παραπάνω διαμερισμάτων η τελική στάθμη σώζεται 
σήμερα μόνο στον χώρο του διακονικού. Ωστόσο, είναι γνωστή και η ακριβής τελική στάθμη στον 
χώρο του κυρίως ναού καθώς τμήμα του δαπέδου σωζόταν στο παρελθόν, πριν αυτό απομακρυνθεί 
από τους ανασκαφείς5.

Εικ. 1. Ορθοφωτογραφική κάτοψη του Ερεχθείου 
πριν την επέμβαση.

Εικ. 2. Το εσωτερικό του Ερεχθείου από Α πριν την 
επέμβαση.

Εικ. 3. Εγκάρσια τομή στο εσωτερικό του Ερεχθείου πριν την επέμβαση.

Κύριος σκοπός της επέμβασης ήταν η ανάδειξη της ιστορικής φάσης της βυζαντινής βασιλικής. 
Ως εκ τούτου ως τελική στάθμη της επίχωσης –στο κεντρικό και στο νότιο κλίτος του κυρίως ναού 
καθώς και στον χώρο του ιερού– επιλέχθηκε η στάθμη του δαπέδου της6 (εικ. 8, 14). Η λύση αυτή 
δίνει στον παρατηρητή μία σαφέστερη εικόνα για τη μορφή του μνημείου κατά την συγκεκριμένη 
ιστορική περίοδο και αποκαθιστά την ορθή σχέση μεταξύ θεμελίωσης και ανωδομής, δηλαδή μεταξύ 
των ορατών και των μη ορατών τμημάτων του κτηρίου. Η στάθμη αυτή επιτρέπει εξάλλου και την 
απρόσκοπτη επίσκεψη στο εσωτερικό του. Ιδιαίτερα στο νότιο κλίτος, διαφοροποιήθηκε χρωματικά 

5. Stevens 1927, 502, υποσ. 1.
6. Προκειμένου να παραμείνουν ορατοί οι δύο πώρινοι θεμελιότοιχοι σε όλο το μήκος τους, η επίχωση στον χώρο του ιερού κα-

τασκευάστηκε στην ίδια στάθμη με εκείνη του κυρίως ναού – η αρχική ήταν περί τα 18 εκ. υψηλότερα.
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η τελική επίστρωση της επίχωσης, στη θέση του εγκάρσιου τοίχου του Ερεχθείου προκειμένου να 
σηματοδοτηθεί ένα, ελλείπον σήμερα, ιδιαίτερα σημαντικό όμως για την κατανόηση του μνημείου, 
αρχιτεκτονικό στοιχείο (εικ. 11, 14).

Εικ. 4. Κάτοψη της βυζαντινής βασιλικής (Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Α. Παπανικολάου).

Εικ. 5. Εγκάρσια τομή με τα μέγιστα ύψη της κατάχωσης.

Αντίθετα με το υπόλοιπο μνημείο, στο βόρειο κλίτος η τελική στάθμη διαμορφώθηκε κατά 50 εκ. 
χαμηλότερα από εκείνη του δαπέδου της βασιλικής, προκειμένου να παραμείνουν ορατοί μία σειρά 
λίθων που αποτελούν σημαντικό τεκμήριο για την κατασκευή του Ερεχθείου7. Επιπλέον, η επίχωση 
διακόπηκε στο δυτικό τμήμα του, ώστε να παραμείνει ελεύθερη η κλασική θύρα προς τον χώρο κάτω 

7. Stevens 1927, 6 και Holland 1924, 8-9.
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από την βόρεια πρόσταση όπου, κατά την παράδοση, σώζονται στον βράχο τα τεκμήρια της διαμάχης 
Αθηνάς - Ποσειδώνα. Η διακοπή της επίχωσης έγινε με την κατασκευή χαμηλού τοίχου από νέο πω-
ρόλιθο, διαμορφωμένου κατάλληλα, ώστε η άνω έδρα του να επικαλύπτεται από την τελική στρώση 
της επίχωσης και το νέο αυτό στοιχείο να είναι κατά το δυνατόν αφανές (εικ. 5, 9).

Εικ. 6. Εγκάρσια τομή με τις θέσεις των υποστηριγμάτων του στυλοβάτη του τέμπλου.

Εικ. 7. Εγκάρσια τομή με τις στρώσεις των αδρανών.

Τέλος, για το δυτικό διαμέρισμα, τον χώρο δηλαδή του νάρθηκα της βασιλικής, προβλέφθηκε μία 
εντελώς διαφορετική λύση, η κατασκευή ενός νέου δαπέδου, θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει 
στην συνέχεια. Η λύση της κατάχωσης στην θέση αυτή αποκλείσθηκε καθώς μία τέτοια επέμβαση θα 
αγνοούσε και θα απέκρυπτε σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας του μνημείου.

Σημαντική παράμετρος για τον σχεδιασμό της κατάχωσης ήταν ο τρόπος απομάκρυνσης των ομβρί-
ων υδάτων από το εσωτερικό του μνημείου. Η οδός που ακολουθούσαν τα όμβρια έως την επέμβαση 
ήταν η φυσική διαδικασία της κατείσδυσης, η διείσδυση δηλαδή του νερού από τα επιφανειακά προς 
τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Η φυσική αυτή διαδικασία λειτουργούσε πολύ αποτελεσματικά 
ακόμα και μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης, αφού εξετάσθηκαν οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις, αποφασίσθη-
κε η διατήρηση της παραπάνω οδού απομάκρυνσης των ομβρίων και ο κατάλληλος σχεδιασμός της 
επίχωσης ώστε να διευκολύνεται η παραπάνω διαδικασία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή 
αυτή, η διατήρηση δηλαδή της κατείσδυσης των ομβρίων στο εσωτερικό του Ερεχθείου, έγινε κατ’ 
ανάγκη, καθώς η ορθότερη λύση της συγκέντρωσης και απομάκρυνσής τους δεν ήταν δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης διόδου προς θέση χαμηλότερης στάθμης. Οποιαδήποτε άλλη λύση 
θα απαιτούσε την ενσωμάτωση και τη χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες) και θα 
μετέφερε απλώς το πρόβλημα σε κάποιο άλλο σημείο περιμετρικά του Ερεχθείου.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη λιθολογική σύσταση και τη διαπερατότητα του υποβάθρου8, κρίθηκε ως 
καταλληλότερη μέθοδος για την κατάχωση η απλή επίχωση αδρόκοκκου υλικού, μεγάλης διαπερατό-
τητας εδάφους, που διευκολύνει τη διήθηση του επιφανειακού ύδατος.
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8. Ανδρονόπουλος – Κούκης 1976, 19-20.
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Εικ. 10. Το εσωτερικό του Ερεχθείου 
από τη βόρεια πρόσταση μετά την 
επέμβαση.

Εικ. 11. Το εσωτερικό του Ερεχθείου από Α μετά την επέμβαση.

Τα εδαφικά φίλτρα αναπτύχθηκαν σε τέσσερεις στρώσεις με διαφορετική κοκκομετρία (εικ. 7). Δε-
δομένης της συμπεριφοράς των στρώσεων του συστήματος στράγγισης, τα φίλτρα έχουν σχεδιασθεί 
με τέτοιον τρόπο ώστε η ροή του νερού να επιβραδύνεται σταδιακά από τις υποκείμενες στρώσεις 
και η κατεισδύουσα ποσότητα να μη λιμνάζει στο υπάρχον γεωυλικό.

Για την επίχωση επιλέχθησαν φυσικά υλικά, με πλήρη κοκκομετρική διαβάθμιση, η οποία παίζει 
σπουδαιότατο ρόλο στη συμπύκνωση της στρώσης και, κατά συνέπεια, στη σταθερότητα και πυκνό-
τητα του όγκου του γεωυλικού, προσδίδοντας στην επίχωση μεγάλη φέρουσα ικανότητα και αντοχή 
σε διάτμηση.

Οι τρεις πρώτες στρώσεις –από κάτω προς τα άνω– αποτελούνται από χαλαζιακά κοκκώδη υλικά, 
ενώ η τελική (εξισωτική) στρώση αποτελείται από μικρό ποταμίσιο βότσαλο (εικ. 13). Για την τελική 
στρώση δεν επιλέχθηκε χαλαζιακό υλικό, επειδή η σκόνη που δημιουργείται από την τριβή προκαλεί 
φθορά στους λίθους ενώ επιπλέον προκαλεί και δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Μεταξύ της τρίτης και της τελικής στρώσης τοποθετήθηκε γεωύφασμα διαχωρισμού. Για την προ-
στασία των πώρινων θεμελιότοιχων, το γεωύφασμα τοποθετήθηκε σε απόσταση 15-20 εκ. από τις 
παρειές των λίθων, ενώ το ενδιάμεσο κενό πληρώθηκε με το διαβαθμισμένο γεωυλικό της αντίστοιχης 
στρώσης.

Αναλυτικά τα στάδια της εργασίας ήταν τα ακόλουθα:
• Αρχικά, σε επαφή με το έδαφος διαμορφώθηκε κατώτατη στρώση (20-25 εκ.) από χαλαζιακή 

άμμο με διαβάθμιση κόκκων από 63 μm έως 1 χιλ.
• Στη συνέχεια κατασκευάσθηκε ο πυρήνας του φίλτρου με πλήρη κοκκομετρική διαβάθμιση, σε 

δύο στρώσεις (1-2 χιλ. η κατώτερη και 2-4 χιλ. η ανώτερη).
• Τέλος διαμορφώθηκε η τελική εξισωτική στρώση, που αποτελείται από μικρό ποταμίσιο βό-

τσαλο (4-8 χιλ.), καλά πλυμένο και κοσκινισμένο. Η επιλογή του τελικού υλικού βασίστηκε στη 
διακριτική προσαρμογή, τόσο από άποψη υφής όσο και από άποψη χρώματος, στον περιβάλ-
λοντα χώρο (εικ. 10-11).

Η μεθοδολογία με την οποία πραγματοποιήθηκε η κατάχωση εξασφαλίζει:
• Την προστασία των πωρόλιθων, επειδή δημιουργείται ουδέτερο φυσικοχημικό περιβάλλον.
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• Την πλήρη αναστρεψιμότητα της επέμβασης.
• Τη μηδενική επιβάρυνση των θεμελιότοιχων από εδαφικές ωθήσεις.
Η κατάχωση στο εσωτερικό του Ερεχθείου συνοδεύτηκε από μία σειρά επιμέρους εργασιών που 

είχαν ως σκοπό αφ’ ενός την ανάδειξη του μνημείου, αφ’ ετέρου την εξασφάλιση της μελλοντικής 
δυνατότητας μελέτης των τμημάτων της θεμελίωσης που καταχώθηκαν.

Εικ. 12. Εργασίες αποσυναρμολόγησης του στυλοβάτη του τέμπλου της βασι-
λικής.

Εικ. 13. Αδρανή υλικά 
της κατάχωσης.

Κατ’ αρχάς, πριν από την έναρξη των εργασιών κατάχωσης έγινε καταγραφή και απομάκρυνση των 
διάσπαρτων θραυσμάτων από το εσωτερικό του μνημείου. Επίσης πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη 
σάρωση, συμπληρωματική αποτύπωση και φωτογράφιση της προς κατάχωση περιοχής. Στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε η παλαιότερη –κατασκευασμένη με διάσπαρτο υλικό– πρόχειρη υποστήριξη του στυ-
λοβάτη του τέμπλου της βασιλικής (εικ. 3). Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν πεσσόσχημα στηρίγ-
ματα από νέο πωρόλιθο, τα οποία εντάχθηκαν στην επίχωση και είναι πλέον μη ορατά (εικ. 6). Τέλος, 
για την καλύτερη αναγνωσιμότητα της βυζαντινής φάσης του μνημείου, ανατοποθετήθηκαν, επί του 
βόρειου θεμελιότοιχου, δύο επιστύλια του Ερεχθείου, τα οποία –σε δεύτερη χρήση– αποτελούσαν 
μέρος του στυλοβάτη των κιόνων της χριστιανικής βασιλικής9. Επιπλέον στον νότιο πώρινο στυλοβάτη 
τοποθετήθηκε, ενδεικτικά, θραύσμα κίονα από χαρακτηριστικό πράσινο μάρμαρο (verdeantico) το 
οποίο αποδίδεται επίσης στις κιονοστοιχίες της βασιλικής10 (εικ. 14). 

9. Stevens 1927, 494 και Παπανικολάου 1996, 1.
10. Πρόκειται για θραύσμα από το άνω μέρος κίονα που βρισκόταν διάσπαρτο στην περιοχή του Belvedere και συγκαταλέγεται σε 

ομάδα έξι θραυσμάτων από πράσινο θεσσαλικό λατυποπαγές μάρμαρο για τα οποία ο Stevens πιθανολογεί την προέλευσή τους από 
τις κιονοστοιχίες της βασιλικής. Βλ. σχετ. Stevens 1927, 502-503, υποσ. 4, όπου, εκτός των προαναφερθέντων, γίνεται αναφορά σε έναν 
ολόκληρο κίονα και σε άλλα θραύσματα της εν λόγω ομάδας, τα οποία –στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι.– απομακρύν-
θηκαν από την Ελλάδα και έκτοτε αγνοούνται. Προκειμένου να αποδοθεί ο ρυθμός των κιονοστοιχιών θα μπορούσε η επέμβαση να 
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Όλες οι παραπάνω προπαρασκευαστικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν από ολιγομελή ομάδα ερ-
γαζομένων της ΥΣΜΑ, επικεφαλής της οποίας ήταν ο αρχιτεχνίτης Λ. Ζαχαρόπουλος11 (εικ. 12). Το έργο 
της κατάχωσης πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό συνεργείο. 

Εικ. 14. Κάτοψη του Ερεχθείου με τις νέες επεμβάσεις (Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Α. Παπανικολάου).

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το δεύτερο θέμα αφορά στην κατασκευή ενός νέου δαπέδου στο δυτικό διαμέρισμα του  Ερεχθείου. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η σχετική μελέτη έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και 
πρόκειται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο εσωτερικό του μνημείου, μετά τις αλλεπάλληλες ανασκα-
φές και επεμβάσεις, είχε καταστήσει δυσχερή την επίσκεψη στον χώρο αυτόν. Η αποκατάσταση της 
στάθμης της βυζαντινής βασιλικής, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, επιτρέπει την κυκλοφορία ομάδων 
επισκεπτών στο μεγαλύτερο μέρος του μνημείου, ωστόσο δεν επιλύει το πρόβλημα της εισόδου σε 
αυτό. Από τις τέσσερεις συνολικά θύρες του κλασικού μνημείου, οι τρεις ανοίγονται στο δυτικό τμή-
μα του, όπου σήμερα δεν υπάρχει δάπεδο, ενώ η ανατολική βρίσκεται σε πολύ υψηλότερη από τη 
διαμορφωμένη σήμερα στάθμη (εικ. 14).

συμπληρωθεί με την ανατοποθέτηση και άλλων θραυσμάτων από τους κίονες. Επίσης στα πλαίσια μελλοντικής έρευνας και μελέτης θα 
μπορούσαν να ανατοποθετηθούν επί του μνημείου και άλλα σωζόμενα –διάσπαρτα σήμερα– μέλη της βυζαντινής βασιλικής.

11. Συμμετείχαν επίσης οι τεχνίτες Κ. Τσιριντουλάκης, Α. Αναγνώστου, Κ. Τσιφλάς και Δ. Βουζιούρης.
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Η αποκατάσταση της δυνατότητας εισόδου στο Ερέχθειο από τη βόρεια πρόσταση, όχι μόνο θα 
έδινε λύση στο ζήτημα της πρόσβασης στο εσωτερικό του, αλλά θα λειτουργούσε θετικά και προς την 
κατεύθυνση της ανάδειξης της αρχικής του λειτουργίας και διάρθρωσης. Για τους παραπάνω λόγους 
προτάθηκε, στην ΕΣΜΑ, από τον καθ. Μ. Κορρέ12 η κατασκευή ενός νέου δαπέδου στο δυτικό τμή-
μα του μνημείου, επάνω από τον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η μεταγενέστερη υδατοδεξαμενή 
(εικ. 14-16, 19).

Εικ. 15. Η δεξαμενή στο δυτικό διαμέρισμα του Ερε-
χθείου.

Εικ. 16. Φωτορρεαλιστική απόδοση του νέου δαπέ-
δου από τη βόρεια πρόσταση.

Ο χώρος αυτός στο εσωτερικό του Ερεχθείου αποτελούσε κατά την κλασική αρχαιότητα τον πρό-
δομο του δυτικού διαμερίσματός του και μπορεί να ταυτιστεί με τον χώρο που αναφέρεται ως «Προ-
στομιαίον»13. Κάτω από το δάπεδό του υπήρχε η «Ερεχθηίς θάλασσα», ένα φρέαρ αλμυρού νερού, το 
οποίο κατά την παράδοση δημιουργήθηκε από το κτύπημα της τρίαινας του Ποσειδώνα στον βράχο. 
Η επικοινωνία μεταξύ του «Προστομιαίου» και του φρέατος ήταν εφικτή μέσω του «Προστομίου», 
ενός ανοίγματος, πιθανότατα στη ΝΔ γωνία του χώρου14.

Το κλασικό δάπεδο στον χώρο αυτόν ήταν κατασκευασμένο με μαρμάρινες πλάκες, πάχους 14 εκ., 
θραύσμα μίας εκ των οποίων αναγνωρίστηκε από τον G. P. Stevens και βρίσκεται σήμερα τοποθετηγ-
μένη στη θέση της με μεταλλικά στηρίγματα15. Η εικόνα του χώρου συμπληρωνόταν με μαρμάρινο 

12. Oι υπογράφοντες εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον καθηγητή Μ. Κορρέ για την καθοριστική συμβολή του στην 
διαμόρφωση της τελικής λύσης.

13. Stevens 1927, 312.
14. Stevens 1927, 170.
15. Stevens 1927, 163. Διαφορετική άποψη τόσο για την κατασκευή του δαπέδου όσο και για την θέση του Προστομίου 

υποστηρίχθηκε από τον Dörpfeld. Βλ. σχετ. Dörpfeld 1942.
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θρανίο, ύψους περίπου 45 εκ., κατά μήκος του δυτικού τοίχου και με σκαλοπάτια προς την πρόσταση 
των Καρυατίδων στη νότια πλευρά του16. 

Κατά τη ρωμαϊκή μετασκευή του κτηρίου το πλάτος του χώρου μειώθηκε κατά 32,5 εκ. λόγω της 
αντίστοιχης μετακίνησης του δυτικού εσωτερικού εγκάρσιου τοίχου17. Αργότερα, κατά τη βυζαντινή 
περίοδο, ο χώρος απετέλεσε τον νάρθηκα της χριστιανικής βασιλικής. Τέλος, σε μεταγενέστερο χρό-
νο18, διαμορφώνεται η σωζόμενη σήμερα υδατοδεξαμενή, η οποία στεγάζεται με ημικυλινδρικό θόλο 
και το μαρμάρινο δάπεδο καταστρέφεται.

Εικ. 17. Εγκάρσια τομή με το νέο δάπεδο επάνω από την υδατοδεξαμενή (Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Α. Πα-
πανικολάου).

Κάθε επέμβαση σε ένα κλασικό μνημείο, και μάλιστα της σπουδαιότητας του Ερεχθείου, αποτελεί 
μία λεπτή εξισορρόπηση αντιθετικών, πολλές φορές, παραγόντων και αρχών. Στην παρούσα περίπτω-
ση η κατασκευή του νέου δαπέδου, ενώ οφείλει να εξυπηρετήσει τις λειτουργικές ανάγκες επισκε-
ψιμότητας του χώρου, όπως επίσης και την ανάδειξη της διάρθρωσης του εσωτερικού του μνημείου, 
παράλληλα δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση -ως μία μεγάλης κλίμακας σύγχρονη επέμβαση- με την 
αρχή διαφύλαξης της αυθεντικότητας του μνημείου.

Συνεχίζοντας τον παραπάνω συλλογισμό, θα πρέπει ο σχεδιασμός και η επιλογή των υλικών της 
προτεινόμενης λύσης να προσφέρει στον παρατηρητή τη δυνατότητα διάκρισης της νέας κατασκευής 
από το σωζόμενο αυθεντικό τμήμα, σε βαθμό όμως που να μη αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνό-
λου του μνημείου.

Τέλος, η επιλογή της ανάδειξης των στοιχείων μίας συγκεκριμένης φάσης –εν προκειμένω της 
στάθμης του δαπέδου κατά την κλασική και βυζαντινή περίοδο– δεν θα πρέπει να στερεί από τον 

16. Stevens 1927, 165-166, όπου πιθανολογείται η ύπαρξη χαμηλού σκαλοπατιού και κατά μήκος του ανατολικού ορίου του δαο-
πέδου.

17. Stevens 1927, 152.
18. Άγνωστο αν πρόκειται για την φάση του μεσαίωνα ή της οθωμανικής περιόδου. Βλ. σχετ. Stevens 1927, 169.
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μελλοντικό μελετητή τη δυνατότητα έρευνας των αρχαιότερων θεμελιώσεων αλλά και της μεταγενέ-
στερης δεξαμενής.

Προσπαθώντας λοιπόν να ισορροπήσει μεταξύ των παραπάνω απαιτήσεων και αρχών, η μελέ-
τη κατέληξε στον σχεδιασμό ενός νέου μαρμάρινου δαπέδου επί μεταλλικής εσχάρας, εδραζόμενης 
-μέσω υποστυλωμάτων- στον βραχώδη πυθμένα της δεξαμενής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κύρια 
στόχευση της παραπάνω λύσης είναι η εξυπηρέτηση λειτουργικών κυρίως αναγκών και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν αποτελεί πρόταση αποκατάστασης του κλασικού δαπέδου του μνημείου, για την ανα-
παράσταση εξάλλου του οποίου υπάρχουν αρκετές αβεβαιότητες. Παρ’ όλα αυτά έγινε προσπάθεια 
ώστε ο σχεδιασμός να λάβει υπ’ όψιν του τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά δεδομένα, προκειμένου η νέα 
κατασκευή να είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική του μνημείου.

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την αρμονική ένταξη της νέας αυτής κατασκευής 
στην κλίμακα και τη διάρθρωση του Ερεχθείου ήταν ο καθορισμός των διαστάσεων των πλακών και 
της διάταξης των αρμών του δαπέδου. Προς τον σκοπό αυτόν αξιοποιήθηκαν δύο κυρίως στοιχεία:

• Το πρώτο είναι η απόσταση μεταξύ του σωζόμενου θραύσματος του δαπέδου19 από το κατώφλι 
της βόρειας θύρας, απόσταση η οποία αντιστοιχεί στο μήκος της ελλείπουσας πλάκας (εικ. 14).

• Το δεύτερο στοιχείο προέρχεται από την παρατήρηση ότι ο κοινός άξονας συμμετρίας της βό-
ρειας θύρας και της θύρας προς την πρόσταση των Καρυατίδων τέμνει τον χώρο –στο πλάτος 
που αυτός είχε κατά την κλασική περίοδο– σε δύο τμήματα, με αναλογία 2:320. Με βάση αυτή 
την παρατήρηση θεωρείται λογική και συμβατή με την αρχιτεκτονική του μνημείου η διαίρεση 
του πλάτους του χώρου σε πέντε ίσα μέρη.

Από τα παραπάνω στοιχεία προέκυψε η βασική διάσταση των πλακών του δαπέδου (1,014 Χ 
0,855 μ.). Η διάσταση αυτή διαφοροποιείται στην περίμετρο, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του 
χώρου και να δημιουργηθεί ένας περιμετρικός αρμός μεταξύ νέας και αρχαίας κατασκευής. Ιδιαίτερα 
στο ανατολικό άκρο, το πλάτος των πλακών μειώνεται σε μόλις 44 εκ., προκειμένου να σηματοδοτηθεί 
η μείωση του πλάτους του χώρου κατά την ρωμαϊκή μετασκευή.

Εικ. 18. Φωτορρεαλιστική απόδοση της κατασκευής του νέου 
δαπέδου. 

Επίσης, στη μελέτη έχει προβλεφθεί 
ένα άνοιγμα στην ΝΔ γωνία του νέου 
δάπεδου προκειμένου να σηματοδοτη-
θεί η θέση του «Προστομίου» –το 
οποίο βρισκόταν πιθανότατα σε αυτό 
το σημείο– κατά τη κλασική φάση του 
μνημείου. Το άνοιγμα αυτό έχει διευ-
ρυνθεί για λειτουργικούς λόγους, προ-
κειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος 
χώρος για την κατασκευή μεταλλικής 
κλίμακας για την πρόσβαση προς τον 
χώρο της δεξαμενής (εικ. 14).

Το νέο δάπεδο θα αποτελείται από 
μαρμάρινες πλάκες, ίσου πάχους με τις 
αρχαίες (14 εκ.). Παρά την ταύτιση του 
χρησιμοποιούμενου υλικού στο αρχαίο 
και στο νέο δάπεδο, το σύνολο της 
σύγχρονης κατασκευής (με τη χρήση 
μεταλλικών στοιχείων και την ύπαρξη 

19. Εκτός από το θραύσμα αυτό μπορούν στο περιβάλλον του μνημείου να αναγνωριστούν και ορισμένα άλλα θραύσματα που 
πιθανότατα προέρχονται από το μαρμάρινο δάπεδο, η κατάσταση διατήρησής τους όμως δεν μας προσφέρει επιπλέον πληροφορίες 
και δεν προτείνεται η ένταξή τους στην νέα κατασκευή.

20. Η ασυμμετρία οφείλεται πιθανότατα στην αλλαγή του αρχικού σχεδίου κατά την κατασκευή του μνημείου.
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του περιμετρικού αρμού) θα διαφοροποιείται επαρκώς, ώστε να μη προκαλείται σύγχυση στον προ-
σεκτικό παρατηρητή. 

Εικ. 19. Φωτορρεαλιστική απόδοση του εσωτερικού του Ερεχθείου από δυτικά. 

Η χρήση άλλου, σύγχρονου και έντονα διαφοροποιούμενου υλικού, για την κατασκευή του νέου 
δαπέδου, δεν προτιμήθηκε, καθώς πιστεύουμε ότι η επιδίωξη της έντονης αντιπαράθεσης υλικών και 
τρόπων κατασκευής προκειμένου να δηλωθεί με σαφήνεια η χρονική ταυτότητα της επέμβασης, αν 
και αποτελεί θεμιτή πρακτική σε άλλα μνημεία, δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του Ερεχθείου.

Το νέο μαρμάρινο δάπεδο, συνολικών διαστάσεων 9,45 Χ 3,84 μ., θα φέρεται από μεταλλική κα-
τασκευή αποτελούμενη από εσχάρα και υποστυλώματα εδραζόμενα στο βραχώδες υπόβαθρο του 
πυθμένα της δεξαμενής. Ως υλικό επιλέχθηκε ο ανοξείδωτος χάλυβας 316L.

Στον σχεδιασμό της φέρουσας κατασκευής συνέβαλαν παράμετροι που σχετίζονται με τις αρχιτε-
κτονικές απαιτήσεις, τη μορφοποίηση του στατικού φορέα, αλλά και περιορισμών που τίθενται εκ των 
προτέρων από τον ίδιον τον χώρο. Τέτοιες παράμετροι είναι:

• Η λειτουργικότητα του υπόγειου χώρου, δηλαδή η δυνατότητα προσέγγισης για μελέτη και 
έρευνα των αρχιτεκτονικών μελών της θεμελίωσης του μνημείου

• Η μορφολογία του διαθέσιμου χώρου
• Οι διαστάσεις των μαρμάρινων πλακών του δαπέδου, οι οποίες και καθορίζουν τον κάναβο της 

μεταλλικής εσχάρας.
Συνυπολογίζοντας όλες τις ανωτέρω παραμέτρους, σχεδιάσθηκε φέρουσα μεταλλική κατασκευή 

από χωρικό πλαίσιο, με προεξέχοντα τμήματα στις τρεις πλευρές και έδραση στην ανατολική πλευρά 
επί του δυτικού εγκάρσιου τοίχου (εικ. 17-18). 
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Ο κάναβος της εσχάρας σχεδιάσθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αρμοί των υπερκείμενων πλακών 
του δαπέδου να ευρίσκονται στο ήμισυ του πλάτους του άνω πέλματος των δοκών, οι οποίες με τη 
σειρά τους διαμορφώνουν ένα ενιαίο επίπεδο επί του οποίου εδράζονται οι μαρμάρινες πλάκες. 
Τόσο η ακριβής μορφή και η διαστασιολόγηση των μεταλλικών στοιχείων όσο και η θεμελίωση της 
κατασκευής στον βράχο, θα αποτελέσουν αντικείμενα σχετικής στατικής μελέτης. 

Τελειώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δύο θέματα που παρουσιάστηκαν δεν θα είχαν 
ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιμη στήριξη και τις υποδείξεις του καθηγητή πολλών από όσους σήμερα 
εργάζονται για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης, του αείμνηστου Προέδρου της ΕΣΜΑ 
Χ. Μπούρα, τον οποίον και θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη και εκτίμηση.
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Interventions for the presentation of the Erechtheion’s interior

K. Mamalougas
Architect MSc, Ministry of Culture-Acropolis Restoration Service

D. Michalopoulou
Civil Engineer, Ministry of Culture-Acropolis Restoration Service

ABSTRACT

After consecutive excavations and restoration, the Erechtheion’s interior was formed in a way that 
didn’t allow visitors to enter the monument easily. Furthermore it provoked confusion and didn’t help 
visitors to discriminate between the various historical phases to which the remains belong. Subject of 
this paper is the presentation of two different interventions who aim to solve the above problems.
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The first one is the backfilling part of the foundations inside the Erechtheion, carried out during 
the period 2014-15. The intervention aimed to underline and bring forward the remains of the byzan-
tine basilica of 7th century A.D. Also it aimed to facilitate visiting the monument’s interior. Backfilling 
restored the level of the byzantine era’s pavement in the greater part of the monument, while taking 
care not to conceal important evidence of older historical periods. Furthermore, some architectural 
members of the basilica were put back into position so as to help visitors understand clearly the mon-
ument’s plan.

Backfilling was carried out with the use of quartz aggregate of a suitable particle distribution, to 
facilitate the infiltration of rainwater. The final, visible, layer was made up of small river pebbles, of a 
suitable colour gamut, in accord with the surrounding monument.

The second intervention deals with the construction of a new pavement in the western part of 
Erechtheion, above the place which is occupied nowadays by a cistern, probably of the medieval era. 
The intervention, which will be carried out in the near future, not only aims to restore access to the 
monument from the north porch but also to contribute in bringing out Erechtheion’s plan, both of 
classical and byzantine era.

The intervention consists of a marble pavement, with slabs of dimensions corresponding to the orig-
inal ones, laid on a metal construction of stainless steel. Form, scale and material of the new pavement 
are in accordance with Erechtheion and refer to lost parts of the monument. However the form of the 
new construction, so as the use of steel, declare the functional purpose it serves and emphasize the 
chronological distance from its monumental surroundings.
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Fig. 2: Erechtheion’s interior before the intervention as seen from E.
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 6ΗΣ-7ΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

Aνθή Xατζηπαπά
Αρχιτέκτων Μηχανικός, M.Sc, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα θέματα μελέτης και προστασίας των τειχών της Ακρόπολης έχουν επανειλημμένα απασχολήσει 
την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως από την έναρξη των αναστηλωτικών μελετών και 
επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης.

Σε σειρά εκθέσεων που συντάχθηκαν από πολλούς μελετητές την περίοδο 1975-2000, επισημαί-
νεται η ανάγκη συστηματικής τεκμηρίωσης της μορφής και της κατάστασης διατήρησης των τειχών, 
προτείνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των δομι-
κών στοιχείων και των κονιαμάτων, διερεύνηση της στατικής τους επάρκειας και σύνταξη μελέτης για 
την διευθέτηση των ομβρίων επί του βράχου της Ακρόπολης. 

Εικ. 1. Νότιο τείχος της Ακρόπολης, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας.

Από το 2000, πραγματοποιούνται από την ΥΣΜΑ, σειρά δράσεων που αφορούν στην τεκμηρίωση 
της μορφής, των παραμορφώσεων και της κατάστασης διατήρησης των τειχών με μηχανικά και ηλε-
κτρονικά συστήματα καταγραφών καθώς και το μεγάλο έργο της φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης και 
τρισδιάστατης σάρωσης των τειχών και του βράχου της Ακρόπολης. 

Η κατάσταση διατήρησης του νότιου τείχους της Ακρόπολης στην συγκεκριμένη περιοχή, ήρθε στο 
προσκήνιο, με αφορμή την αστάθεια η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή, το Φεβρουάριο του 20121 
μετά από έντονη βροχόπτωση. Καταγράφονται αποκολλήσεις και πτώσεις λίθων, η περιοχή τίθεται 
σε παρακολούθηση, τοποθετείται ειδικός φράκτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων για την συλλογή των 
λίθων και τη διασφάλιση της προστασίας των επισκεπτών και του προσωπικού της Νότιας Κλιτύος. 
Παράλληλα, αποφασίζεται η διερεύνηση και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος αποκατάστασης της 
περιοχής αυτής του τείχους. Σε σχετική εισήγηση της Μ. Ιωαννίδου, παρουσιάζονται τα προβλήματα 

1. Μανιδάκη 2012.
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του τειχών της Ακρόπολης και επισημαίνονται 13 περιοχές –ανάμεσα στις οποίες και η περιοχή 6ης-
7ης αντηρίδας– οι οποίες παρουσιάζουν έντονα προβλήματα στη συνοχή της τοιχοποιίας και σημα-
ντικές παραμορφώσεις2 (εικ. 1). 

Τα θέματα του τείχους επανήλθαν επιτακτικά ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 2013, όταν 
επαναλαμβάνονται πτώσεις λίθων στην ίδια περιοχή. Η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση της τοιχο-
ποιίας καθώς και η διαπιστωμένη από τις γεωφυσικές διασκοπίσεις, αυξημένη υγρασία στην περιοχή, 
ήταν οι λόγοι για τους οποίους, η επέμβαση στην περιοχή κρίθηκε άμεσης προτεραιότητας, με στόχο 
να αποτελέσει πιλοτική προσέγγιση για την αποκατάσταση των τειχών και τη διαχείριση των ομβρίων 
υδάτων στις περιοχές των μεγάλων επιχώσεων.

Η εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε από 
την γράφουσα. Από τον Ιούλιο του 2014 προσελήφθη με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το έργο των 
τειχών η πολιτικός μηχανικός-γεωτεχνικός, Φ. Πέτση. Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε σε εξωτερικό 
συνεργάτη. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2014-Ιούλιος 2015 υπό 
την επίβλεψη της γράφουσας και της Πολ. Μηχανικού-Γεωτεχνικού Φ.Πέτση, την εποπτεία της Διευ-
θύντριας της ΥΣΜΑ Β. Ελευθερίου και την επιστημονική εποπτεία της ΕΣΜΑ. 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2. 1 Ιστορική αναδρομή

To νότιο τείχος της Ακρόπολης (Κιμώνειο, 466 π.Χ.), ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την χάραξη 
του προγενέστερου μυκηναϊκού τείχους, περιέβαλε μεγαλύτερη περιοχή σε σχέση με το προγενέστερο 
μυκηναϊκό τείχος για την συγκράτηση των μεγάλων επιχώσεων (σχ. 1,2,3). 

 
Σχ. 1. Κάτοψη της Ακρόπολης. Σημαίνονται οι χαράξεις του μυκηναϊκού και του κλασικού τείχους. 

 

Σχ. 2,3. Στρωματογραφικές τομές νότια του Παρθενώνα, W. Dörpfeld.

2. Ιωαννίδου 2012. 
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Εικ. 2. Απεικόνιση τμήματος του νότιου τείχους της Ακρόπολης στα μέσα 
του 18ου αιώνα (χαλκογραφία των J. Stuart και N. Revett, The Antiquities of 
Athens II, 1787,9).

Κατά τους μέσους και οθωμανικούς χρόνους οι εκτεταμένες οικοδομικές παρεμβάσεις στην πε-
ριοχή, θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό το αρχαίο τείχος, το οποίο είναι σήμερα ορατό σε ελάχιστα 
σημεία κυρίως στη βάση του τείχους. Στο νότιο τείχος εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση λιθοδομή με 
μικρού μεγέθους αργούς λίθους σε ακανόνιστη δόμηση μαζί με κονίαμα. Οι επάλληλες επισκευές της 
τοιχοποιίας άλλοτε επενδύουν το αρχαίο τείχος και άλλοτε συμπληρώνουν τμήματα  τα οποία έχουν 
καταρρεύσει (εικ. 2).

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποιούνται επισκευές της νεώτερης λιθοδομής. Οι αστα-
θείς περιοχές επισκευάζονται με αργούς ασβεστολιθικούς λίθους και με εκτεταμένη εφαρμογή τσι-
μεντοκονιαμάτων τόσο από τον Ν. Μπαλάνο (1919-1938)3 όσο και αργότερα από τον Α. Ορλάνδο 
(~1947) (εικ. 3, 4).

Εικ. 3. Νότιο τείχος της Ακρόπολης, περιοχή 4ης-8ης 
αντηρίδας, C.Picard, L’Acropole Le Plateau Superieur, 
1931.

Εικ. 4. Αναστηλωτικές εργασίες στο νότιο τείχος 
της Ακρόπολης, περιοχή 4ης-6ης αντηρίδας, Αρχείο 
ΓΔΑΜΤΕ, ~1947.

3. Μαλλούχου-Tufano 1998, 177.



212

A Ν Θ Η  X ΑΤ Ζ Η Π Α Π Α

2.2 Κατασκευαστική και μορφολογική ανάλυση της περιοχής

Κατά την ανασκαφή της Ακρόπολης, Καββαδίας-Kawerau (1885-1890), προέκυψαν νέα στοιχεία 
για την μορφή του αρχαίου τείχους. Αποκαλύφθηκε, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο βαθμό η εσωτερική, 
αθέατη πλευρά του αρχαίου τείχους, τμήματα του προγενέστερου μυκηναϊκού και λείψανα από ανα-
λημματικά στοιχεία κλασικής περιόδου για την συγκράτηση των επιχώσεων (εικ. 5, σχ. 2, 3).

Εικ. 5. Τμήμα της ανασκαφής μεταξύ της ΝΑ γωνίας του Παρθενώνα και του Μουσείου. Επάνω δεξιά, τμήμα 
των 5 ανώτερων στρώσεων της εσωτερικής παρειάς του νότιου τείχους της Ακρόπολης, περιοχή 6ης-7ης 
αντηρίδας, Καββαδίας Π., Kawerau G., 1885-90.

Από την ερμηνεία των στοιχείων αυτών προέκυψαν οι θεωρητικές τομές 12 περιοχών του νότιου τεί-
χους της Ακρόπολης, μεταξύ αυτών, η τομή 4 που αφορά την περιοχή μεταξύ 6ης-7ης αντηρίδας4 (σχ. 4).

Σχ. 4. Νότιο τείχος της Ακρόπολης. Κάτοψη, όψη και θεωρητικές τομές του τείχους (Μ. Κορρές).

4. Korres 2004, 242-337. 
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Σχ. 5. Νότιο τείχος της Ακρόπολης, περιοχή μεταξύ 6ης-7ης 
αντηρίδας.

Σχ. 6. Θεωρητική τομή του νότιου τείχους 
της Ακρόπολης, περιοχή μεταξύ 6ης-7ης 
αντηρίδας (κατά Μ. Κορρέ).

Η περιοχή επέμβασης έχει μήκος 10.00 μ. και ύψος 18.00 μ. Πλαισιώνεται από δύο ανισοϋψείς 
αντηρίδες, την 6η αντηρίδα, μεσαιωνικής περιόδου, ύψους 16.40 μ. και την 7η, οθωμανικής περιόδου, 
αρκετά χαμηλότερη, ύψους 10.80 μ. Η μελέτη και το τεχνικό αντικείμενο του έργου, δεν περιελάμβανε 
την αποκατάσταση των δύο αντηρίδων. To αρχαίο τείχος κατασκευάζεται από μεγάλους πωρολίθους 
(πειραϊκός ακτίτης λίθος), δρομικούς και διάτονους, μεταβαλλόμενου πάχους, ορθογωνικής διατομής, 
τοποθετημένους σε οριζόντιες στρώσεις κατά το ισόδομο σύστημα εν ξηρώ. Λόγω του αναλημματι-
κού του χαρακτήρα, ορατή είναι μόνο η εξωτερική του πλευρά και από την εσωτερική, τμήμα των 5 
ανώτερων στρώσεων (περίκλεια υπερύψωση) (σχ. 6).

Το διευρυμένο ανώτερο τμήμα του (πάχους περίπου 6 μ.), εδράζεται περίπου κατά τα 2/3 του 
πάχους του στις υποκείμενες επιχώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που κατά την ανασκαφή της Ακρόπολης 
(1885-1890) δεν ήταν δυνατή η ανασκαφή αυτού του τμήματος της επίχωσης.

O κάθε υπερκείμενος δόμος εισέχει περίπου κατά 2-3 εκ. ως προς τον υποκείμενο, προκειμένου 
να διαμορφωθεί η κλίση της εξωτερικής επιφάνειας του τείχους (σχ. 6).

2.3 Οικοδομικές φάσεις

Στην περιοχή διατηρούνται τμήματα από όλες τις οικοδομικές φάσεις του τείχους (σχ. 7).
Λίθοι της αρχαίας τοιχοποιίας (1) εντοπίζονται στην άνω απόληξη της 7ης αντηρίδας (εικ. 6) και 

στις χαμηλότερες στάθμες του τείχους, παραπλεύρως της 7ης αντηρίδας. Πρόκειται για αναχρησι-
μοποιημένο υλικό του αρχαϊκού Παρθενώνα. Μεταξύ αυτών, τα τρία μεγάλα επιστύλια του πώρινου 
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αρχαϊκού ναού, εκ των οποίων το ανατολικότερο, κατά τα 2/3 του μήκους του καλύπτεται από την 
7η αντηρίδα5 (εικ. 7 ).

Μεσαιωνικών χρόνων (2) είναι η 6η αντηρίδα καθώς και το τμήμα της τοιχοποιίας που συμπλέκε-
ται με αυτήν στο κάτω τμήμα του τείχους. Ακολουθώντας την κανονική δόμηση της 6ης αντηρίδας, 
διαμορφώνεται με ορθογωνικούς πωρολίθους, μεγάλου μεγέθους, στους αρμούς των οποίων τοπο-
θετούνται ενίοτε οριζόντιες ή κατακόρυφες στρώσεις οπτοπλίνθων. 

Οθωμανικών χρόνων (3) είναι η επισκευή η οποία έχει καλύψει εξ ολοκλήρου το ανώτερο τμήμα 
του τείχους, η 7η αντηρίδα καθώς και τμήμα της τοιχοποιίας που εφάπτεται σε αυτήν στο κάτω τμήμα 
του τείχους. Η οθωμανική επισκευή είναι μια σύμμεικτη κατασκευή από αργούς λίθους, θραύσματα 
πορωλίθων, μαρμάρινους λίθους διαφόρων μεγεθών, αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση, οπτο-
πλίνθους και ασθενές συνδετικό κονίαμα. 

Στο σύνολο της περιοχής, έγιναν στερεωτικές εργασίες από τον Ν. Μπαλάνο (~1938) και αργότερα 
από τον Α. Ορλάνδο (~1947) (4). Σε αρκετές θέσεις, επί των οθωμανικών επισκευών, έγιναν τοπι-
κές καθαιρέσεις σε ικανό βάθος και τα κενά αναδομήθηκαν με την προσθήκη λίθων και εκτεταμένη 
εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων, ακολουθώντας την μορφή της περιβάλλουσας τοιχοποιίας. Καθώς ως 
δομικό υλικό επαναχρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι καθαιρεθέντες λίθοι των προηγούμενων επισκευών, 
οι επεμβάσεις αυτές γίνονται διακριτές μόνο από την παρατήρηση των αλληλοκαλυπτόμενων, δια-
φορετικών επισκευαστικών κονιαμάτων. Την ίδια περίοδο, επισκευάστηκε το ανώτερο τμήμα της 6ης 
αντηρίδας, η άνω απόληξη καθώς και το κατώτερο τμήμα της 7ης αντηρίδας. 

Εικ. 6. Λίθοι του αρχαίου τείχους στην άνω απόληξη 
της 7ης αντηρίδας.

 
Εικ. 7. Αναχρησιμοποιημένο υλικό του αρχαϊκού 
Παρθενώνα.

Σχ. 7. Οικοδομικές φάσεις του νότιου τείχους της 
Ακρόπολης, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας.

5. Wiegand, Th. 1904. Die archaische Poros – Architektur der Akropolis zu Athen. Kassel-Leipzig.
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2.4 Τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης

Μια σειρά από μελέτες και παρατηρήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν από την ΥΣΜΑ στο 
παρελθόν αλλά και πρόσφατα, κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, συνέβαλαν στην 
συστηματική συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και 
στην τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του τείχους:

• μετρήσεις με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας τοπογραφικών στόχων, 4 εκ. των οποίων 
είναι εγκατεστημένοι επί του τείχους στην συγκεκριμένη περιοχή (2 στην άνω απόληξη του 
τείχους και 2 στη βάση του). Από την αξιολόγηση των μετρήσεων κατά το διάστημα (2005-
2008)6, παρατηρήθηκε εποχική περιοδικότητα και επίδραση των θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Το 2015, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή, μετρήθηκαν εκ νέου οι παραπάνω 
τοπογραφικοί στόχοι. Από την επεξεργασία των μετρήσεων δεν προέκυψαν σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις από τις προηγούμενες καταγραφές7.

• Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις με την μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας που πραγματο-
ποιήθηκαν το 2006, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωφυσικής-ΑΠΘ και το Εργαστήριο Γεω-
φυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης & Αρχαιοπεριβάλλοντος-Ι.Μ.Σ/ΙΤΕ8, επιβεβαίωσαν την 
υπόθεση για αυξημένη συγκέντρωση υγρασίας σε όλο το πλάτος της τοιχοποιίας. Η υγρασία 
ήταν εντονότερη στις χαμηλότερες στάθμες και κυρίως κατά μήκος της εξωτερικής επιφάνειας 
του τείχους.

• Στα πλαίσια της εγκατάστασης επιταχυνσιογράφων, για την τεκμηρίωση της σεισμολογικής συ-
μπεριφοράς του γεωλογικού σχηματισμού της Ακρόπολης, παραπλεύρως της περιοχής μελέτης, 
μεταξύ 7ης-8ης αντηρίδας, έχει εγκατασταθεί από το 2008 επιταχυνσιογράφος στην άνω από-
ληξη του τείχους (επί των επιχώσεων) και σχετικά, πρόσφατα το 2013, ένας δεύτερος στη βάση 
του (επί του ασβεστολίθου) για την αξιολόγηση της απόκρισης των σεισμικών συμβάντων στην 
συγκεκριμένη περιοχή του νότιου τείχους, των επιχώσεων και του ασβεστολιθικού υποβάθρου 
στην συγκεκριμένη θέση του νότιου τείχους.

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή, το Δεκέμβριο του 2015, εγκαταστάθηκαν 
δύο νέες σειρές αισθητήρων οπτικών ινών, καταγραφής τροπής (παραμόρφωσης) και ενός αι-
σθητήρα οπτικής ίνας, καταγραφής επιτάχυνσης σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι οι μετρή-
σεις των οπτικών ινών να συνδυαστούν με τις καταγραφές των εγκατεστημένων επιταχυνσιο-
γράφων για την παράλληλη, συνεχή και συγκρίσιμη παρακολούθηση της συμπεριφοράς τείχους 
–επιχώσεων– βράχου9.

2.5 Κατάσταση διατήρησης

Εξασθένιση και απόπλυση του συνδετικού κονιάματος, επιμέρους φθορές στους λίθους, ρηγματώ-
σεις καθ΄ ύψος και οριζόντιες, απολεπίσεις, απώλεια θραυσμάτων, καταγράφονται σε διάφορα σημεία 
τόσο σε αρχαία όσο και στα νεώτερα τμήματα του τείχους. 

Τα προβλήματα του τείχους στην περιοχή μεταξύ 6ης-7ης αντηρίδας σχετίζονται με:
• την κατασκευαστική ιδιαιτερότητα του μνημείου και την αναλημματική του λειτουργία (ωθήσεις 

γαιών). 
• την αυξημένη παρουσία υγρασίας και διαλυτών αλάτων στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

6. Θ. Ηλιόπουλος, Υψηλής ακρίβειας τοπογραφική παρακολούθηση προκαθορισμένων στόχων επί του νότιου και του ανατολικού 
τείχους της Ακρόπολης, Τεχνική έκθεση, Αρχείο ΥΣΜΑ, Μ 1858, 2008, και σχετικές παρατηρήσεις Β. Μανιδάκη.

7. Ι. Παρτσινέβελος, Τεχνική έκθεση, Αρχείο ΥΣΜΑ, 2015.
8. Τσόκας κ.ά. 2006.
9. Μ. Σακελλαρίου, Ε. Καπόγιαννη, Ι. Καλογεράς, Π. Ψαρρόπουλος, Διερεύνηση της Δομικής Συμπεριφοράς του Περιμετρικού 

Τείχους της Ακρόπολης Αθηνών έναντι Σεισμικών Δράσεων, μέσω Συνδυασμένης Ενόργανης Παρακολούθησης με Αισθητήρες Οπτικών 
Ινών και Επιταχυνσιογράφους, 2015.



216

A Ν Θ Η  X ΑΤ Ζ Η Π Α Π Α

• τις κατασκευαστικές αδυναμίες των διαχρονικών επισκευών και τη μη επαρκή συνεργασία των 
επισκευασμένων τμημάτων με τα τμήματα της αρχαίας κατασκευής.

• τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών της αρχαίας κατασκευής αλλά και των νεώτερων 
επισκευών.

3. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση στην περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας είχε ως στόχο την αποκατάσταση της συνέχειας της 
εξωτερικής παρειάς του τείχους, την ενίσχυση της συνοχής των δομικών στοιχείων της και την μείωση 
της επιβάρυνσής της από τα κατεισδύοντα ύδατα. Στην περιοχή μελέτης, πριν την επέμβαση, έγιναν 
οι ακόλουθες πρόσθετες δράσεις:

 • Γεωφυσική διασκόπηση με την μέθοδο της ηλεκτρομαγνητικής διασκόπησης V.L.F.10 κατά την 
οποία προέκυψαν ενδείξεις για το πάχος των τεχνητών επιχωματώσεων (εικ. 8, σχ. 8).

 • Διερεύνηση και χαρακτηρισμός των επισκευαστικών κονιαμάτων της τοιχοποιίας: προκειμέ-
νου να σχεδιαστεί το νέο κονίαμα δόμησης11 (εικ. 9).

 • Διερεύνηση της εισροής υγρασίας: κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη υγρασία στην 
περιοχή οφείλεται κυρίως σε διαρροή υδάτινων λυμάτων από τμήμα του ανενεργού αποχε-
τευτικού δικτύου του Παλαιού Μουσείου. Πρόσθετη επιβάρυνση αποτελούν τα όμβρια που 
κατεισδύουν στην επίχωση, λόγω μη αποτελεσματικής απορροής τους από το υφιστάμενο δί-
κτυο απορροής. 

Εικ. 8. Γεωφυσικές τομές V.L.F και ζώνες διάρρη-
ξης στην επιφάνεια του βράχου της Ακρόπολης.

Σχ. 8. Θεωρητική τομή των τεχνητών επιχωματώ-
σεων κατά μήκος του νότιου τείχους.

Εικ. 9. Διερεύνηση και χαρακτηρισμός των επισκευαστι-
κών κονιαμάτων της τοιχοποιίας.

10. Πουλημένος 2014.
11. Μοροπούλου, Μπακόλας, Καρόγλου 2013.
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3.1 Η Στεγάνωση

Η πρώτη φάση του έργου αφορούσε τη διαμόρφωση της στεγάνωσης στην άνω απόληξη του 
τείχους.

Για τη στεγάνωση απαιτήθηκε να γίνει αρχικά αρχαιολογικός καθαρισμός σε έκταση περίπου 
60.00 μ2. Κατά την εκσκαφή, αποκαλύφθηκαν αποσπασματικά οικοδομικά λείψανα οθωμανικών χρό-
νων, τα οποία και διατηρήθηκαν (εικ. 10). Έως το βάθος των 0.25 μ, δεν εντοπίστηκαν οι ανώτεροι 
πώρινοι δόμοι του τείχους. Σε ανασκαφική τομή σε μεγαλύτερο βάθος εντοπίστηκαν πώρινοι δόμοι 
σε βάθος 1.00 μ. χαμηλότερα από την στάθμη του σημερινού δαπέδου. Δεν ήταν δυνατή η επέκταση 
της ανασκαφικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τους ανώτερους δόμους 
του τείχους. Ακολούθησε η διαμόρφωση της στεγάνωσης, για την παροχέτευση των ομβρίων στο 
υφιστάμενο δίκτυο απορροής (σχ. 9).

Εικ. 10. Αρχαιολογικός καθαρισμός της άνω 
απόληξης του τείχους (Σ. Γεσαφίδης).

Σχ. 9. Πρόταση στεγάνωσης της άνω απόληξης του τείχους.

3.2 Εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας και των κονιαμάτων 

Με την εγκατάσταση του ικριώματος εργασίας στην περιοχή έγινε δυνατή η επιτόπια καταγραφή 
της κατάστασης διατήρησης λίθων και κονιαμάτων και η ερμηνεία των φαινομένων διάβρωσης σε 
συσχέτιση με την στάθμη, την τομή και το αντίστοιχο μικροκλίμα (σχ. 10).

Διαπιστώθηκε ότι στις 2 ανώτερες στάθμες (4.46 μ. από την άνω απόληξη), η σύμμεικτη κατας-
σκευή η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου το τείχος, μακροσκοπικά, διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αυτό 
οφείλεται στην εκτεταμένη επισκευή (αρμολόγηση και προσθήκη νέων λίθων) στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’40 (Ν. Μπαλάνος) καθώς στο γεγονός ότι στο άνω μέρος του τείχους τα ποσοστά υγρασίας 
είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις υποκείμενες στάθμες. Παρόλα αυτά, κατά την ενδοσκόπηση 



218

A Ν Θ Η  X ΑΤ Ζ Η Π Α Π Α

εντοπίστηκαν κενά και εσωτερικές ασυνέχειες μεταξύ των λίθων είτε λόγω κακής δόμησης είτε λόγω 
αποδιοργάνωσης και έκπλυσης του συνδετικού κονιάματος.

Σχ. 10. Νότιο τείχος της Ακρόπολης, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας. Kαταγραφή της κατάστασης διατήρησης 
της τοιχοποιίας σε συσχέτιση με την στάθμη, την τομή και το αντίστοιχο μικροκλίμα.

Σχ. 11. Καταγραφή του αρχαίου διάσπαρτου υλικού, ενσωματωμένου στις διαχρονικές επισκευές του τεί-
χους. Δεξιά, (1) θολίτης από ερυθρωπό ψαμμίτη, (2) ένα παλαιοχριστιανικό θωράκιο και (3) οι εργασίες 
απομάκρυνσης του μαρμάρινου ενεπίγραφου λίθου.
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Από την στάθμη των 6.46 μ. από την άνω απόληξη, στάθμη η οποία συμπίπτει με τον πυθμένα 
της δεξαμενής από την οποία διαπιστώθηκε συστηματική διαρροή λυμάτων προς την επίχωση, η 
κατάσταση διατήρησης της εξωτερικής επένδυσης διαφοροποιείται σταδιακά. Καταγράφονται κενά 
και ασυνέχειες, βάθους έως 80 εκ. και μια κλιμάκωση των βλαβών προχωρώντας στις χαμηλότερες 
στάθμες, με τις μεγαλύτερες βλάβες να εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα της τοιχοποιίας και σε δια-
φορετικές στάθμες. Στις περιοχές αυτές, λόγω της κακής ποιότητας των κονιαμάτων αλλά και της δια-
βρωτικής δράσης της υγρασίας και των διαλυτών αλάτων, το συνδετικό κονίαμα έχει αποδιοργανωθεί 
σε μεγάλη έκταση δίνοντας εικόνα πολύ χαλαρού εδαφικού υλικού. 

Κατά τις εργασίες εξυγίανσης της τοιχοποιίας, απομακρύνθηκαν οι ιδιαίτερα σαθροί δόμοι της 
μεταγενέστερης φάσης, ενώ παράλληλα, έγινε καταγραφή του αρχαίου διάσπαρτου υλικού, το οποίο 
έχει χρησιμοποιηθεί στις διαχρονικές επισκευές. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν 6 θολίτες και αρκετά 
θραύσματα από ερυθρωπό ψαμμίτη (1), 3 παλαιοχριστιανικά θωράκια από λευκό μάρμαρο (2), μαρ-
μάρινος ενεπίγραφος λίθος υστερορωμαϊκών χρόνων, ο οποίος και απομακρύνθηκε από την τοιχο-
ποιία12 (3) και ορισμένα μαρμάρινα θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών (4) (σχ. 11).

Σχ. 12. Σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών στερέωσης του νότιου τείχους της Ακρό-
πολη, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας. 

12. Οι εργασίες απομάκρυνσης του ενεπίγραφου λίθου πραγματοποιήθηκαν από τους μαρμαροτεχνίτες του συνεργείου των Τειχών: 
Γ. Βασδέκη, Δ. Βαγιανό και Δ. Γρηγορόπουλο.
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3.2.1 Προσθήκη νέων λίθων

Σε πέντε περιοχές στο κεντρικού τμήματος επισκευάστηκε η εξωτερική επένδυση του τείχους με 
την προσθήκη νέων λίθων. Ως νέος λίθος χρησιμοποιήθηκε ο τραβερτίνης Πιτσών Κορινθίας, ενώ η 
γεωμετρία, το μέγεθος, η στάθμη έδρασης και ο τρόπος διάταξης των νέων λίθων ακολούθησε τη 
δομή της περιβάλλουσας τοιχοποιίας. Κατά την δόμηση των νέων λίθων επιδιώχθηκε, ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες, η σύνδεση της επισκευής με τις παλαιότερες φάσεις ή και την αρχαία κατασκευή 
με λίθινα κλειδιά. Στις ασταθείς περιοχές έγιναν, τοπικές καθαιρέσεις και ανακτήσεις με νέο λίθο Πι-
τσών. Όπου ήταν εφικτό, στις περιοχές με ικανό βάθος, τοποθετήθηκαν διάτονοι λίθοι προκειμένου 
να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η καλή έδραση των δομικών στοιχείων και να ενισχυθεί η εμπλοκή 
της εξωτερικής επένδυσης με την εσωτερική λιθοδομή. Ως νέο κονίαμα δόμησης χρησιμοποιήθηκε 
κονίαμα υδρασβέστου-μετακαολίνη (τεχνητής ποζολάνης) και ποταμίσια αδρανή αργιλοπυριτικής σύ-
στασης με την ακόλουθη σύνθεση: υδράσβεστος (σκόνη): 17%, μετακαολίνης: 8%, άμμος (0-12 χιλ.): 
75%. Μετά την δοκιμαστική εφαρμογή του κονιάματος κρίθηκε αναγκαίος ο χρωματισμός του για 
αισθητικούς λόγους. Κατά τη διαδικασία του αρμολογήματος αφέθηκαν οπές αποστράγγισης για την 
εκτόνωση των υδροστατικών πιέσεων (σχ. 12). 

3.2.2 Πρόσθετες διερευνήσεις 

 • Ενδοσκόπηση και ενδοφωτογράφιση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πραγματοποιήθηκε ενδοσκόπηση και ενδοφωτογράφιση σε 21 
θέσεις του τείχους. Κατά τη διαδικασία, εντοπίστηκαν περιοχές με έντονη συνίζηση και εσω-
τερική αποδιοργάνωση του κονιάματος δόμησης σε βάθος έως και 1.00 μ. σε διάφορα σημεία 
της τοιχοποιίας13.

 • Έλεγχος μηχανικών αντοχών του νέου κονιάματος δόμησης προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι 
επιθυμητές αντοχές σε θλίψη και κάμψη14.

 • Καταγραφή-δειγματοληψία επισκευαστικών κονιαμάτων ανά στάθμη εργασίας. Από το σύ-
νολο των δειγμάτων, επιλέχθηκαν πέντε (5) δείγματα προς ανάλυση προκειμένου να τεκμηρι-
ώσουν επισκευαστικές φάσεις του τείχους15.

 • Χρονολόγηση οργανικού υλικού
Κατά τις εργασίες εξυγίανσης των κονιαμάτων, εντοπίστηκε οργανικό υλικό σε 2 θέσεις. Συγκε-
κριμένα, εντοπίστηκαν δύο ξύλινα τεμάχια, σε δοκιμαστική τομή στην ανατολική όψη της 6ης 
αντηρίδας και ένας πυρήνας ελιάς στη στάθμη των μαρμάρινων θωρακίων εντός του επισκευ-
αστικού κονιάματος. Τα δείγματα που ελήφθησαν θα δοθούν για χρονολόγηση με την μέθοδο 
της Ραδιοχρονολόγησης C14, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα χρονολόγησης της 7ης αντηρίδας 
και του επισκευαστικού κονιάματος αντίστοιχα.

 • Θερμογραφία υπερύθρου (IRΤ)
Πραγματοποιήθηκε σάρωση με θερμοκάμερα υπερύθρου (IRΤ) επιλεγμένων θέσεων σε όλη την 
έκταση της περιοχής, για την ανίχνευση της κατανομής και της διακίνησης της υγρασίας στην 
τοιχοποιία και την αποτίμηση της συμβατότητας του νέου κονιάματος δόμησης με τα δομικά 
υλικά της τοιχοποιίας16 (εικ. 11).

 • Εργασίες επιφανειακής στερέωσης μεμονωμένων πωρολίθων17 (εικ. 12).

13. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό και μέλος της ΕΣΜΑ, Μ. Χρονόπουλο.
14. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του ΤΤΕΑ της ΔΑΒΜΜ, ΥΠΠΟΑ.
15. Α. Μπακόλας, Μ. Καρόγλου, «Χαρακτηρισμός των κονιαμάτων του τείχους της Ακρόπολης- Πρόταση κονιαμάτων αποκατάστα-

σης», Αρχείο ΥΣΜΑ, 2017.
16. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Χημικό Μηχανικό Κ. Δελέγκου (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής Υλικών, Σχολή Χημικών 

Μηχανικών ΕΜΠ).
17. Οι εργασίες στερέωσης έγιναν από τον τομέα συντήρησης. Ομάδα εργασίας: Α. Τσιμερέκη (συντηρήτρια, επιβλέπουσα), Α. Μπιζίμη 

(συντηρήτρια), Σ. Γαβριηλίδου (συντηρήτρια), Γ. Φραντζή (συντηρήτρια), Β. Τζεμπελίκος (τεχνικός συντήρησης), Κ. Μελάς (μαρμαροτεχνίτης)
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Εικ. 11. Θερμογραφία υπερύθρου (IRΤ). Εικ. 12. Εργασίες επιφανειακής στερέωσης μεμονωμένων 
πωρολίθων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μεταξύ 6ης-7ης αντηρίδας, 
αποτέλεσαν άμεσα μέτρα, πιλοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η επικίνδυνη κατά-
σταση που είχε διαμορφωθεί από τις συνεχείς πτώσεις λίθων και τις εκτεταμένες αστοχίες αυτών που 
παρέμεναν στη θέση τους. Η επέμβαση συνέβαλε στην εξοικείωσή μας με τις εργοταξιακές δυσκολίες 
και ιδιαιτερότητες του έργου. Η ερμηνευτική προσέγγιση των καταγραφών και παρατηρήσεων και 
η αποτίμηση των υλικών και της μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκαν, αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερα 
χρήσιμα για τον σχεδιασμό των μελλοντικών επεμβάσεων στα τείχη της Ακρόπολης που προγραμμα-
τίζονται από την ΥΣΜΑ.

Εικ. 13. Νότιο τείχος της Ακρόπολης, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας μετά την επέμβαση (2015).
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Specialised issues in consolidating a section of the south fortification 
wall of the Acropolis, between the 6th and the 7th buttress

Α. Hatzipapa
Architect NTUA, M.sc, Ministry of Culture, YSMA

The south fortification wall of the Acropolis, known as the «Kimonian wall», was built after 466 BC, 
following largely the course of the first fortification wall built during the 13th century BC. 

The classical wall enclosed a larger than the earlier Mycenaean wall in order to support the massive 
ancient landfills along the southeast side of the Acropolis rock. 

Extensive repairs and additions during the Latin (1204-1458) and the Ottoman (1438-1833), domina-
tion covered large parts of the original monument, while, after the War of Independence, consolidation 
work was performed on several sections of the wall.

The structural problems of the walls –extensive deformation, cracks, fractures and detachment of 
stone blocks– are mainly due to the aging of the construction materials, the erosion of stone blocks 
and mortars by humidity and rainwater, the insufficient bond between added or repaired masses of 
masonry and the original massive ashlar masonry.

In recent years, actions were carried out, aiming at the documentation of the form and state of 
preservation of the walls.

The consolidation works that have been carried out on the south wall of the Acropolis, between the 
6th and the 7th buttress, was a pilot project. The main targets of the intervation were both the for-
mation of a drainage system for carrying off rainwater in the contiguous channel and the stabilisation 
of the structure, by the replacement of crumbling masonry material and the filling of gaps with new 
poros stone. The particular project and the problems that have emerged, provide valuable information 
for the effective confrontation of similar problems in future interventions.

LIST OF FIGURES

Fig. 1.  The south fortification wall of the Acropolis, between the 6th and the 7th buttress.
Dwg. 1.  Plan of the Acropolis, in which the courses of the classical and the earlier Mycenaean wall are 

indicated.
Dwg. 2,3  Stratigraphic sections south of the Parthenon, W. Dörpfeld.
Fig. 2.  View of part of the south Acropolis wall of the in the midof 18th century (chalcography by J. 

Stuart και N. Revett, The Antiquities of Athens II, 1787,9).
Fig. 3.  The south wall of the Acropolis, area between the 4th and the 8th buttress, C. Picard, L’Acropole 

Le Plateau Superieur, 1931.
Fig. 4.  Restoration works on the south wall of the Acropolis, area between the 4th-8th buttress, archive 

YSMA, ~1947.
Fig. 5.  Archaeological excavation in the area between the southeast corner of the Parthenon and the old 

museum. On the upper right, part of the five uppermost courses of the inner side of the south 
Acropolis, area between the 6th and the 7th buttress, Cavvadias P., Kawerau G., 1885-90.

Dwg. 4.  The south wall of the Acropolis. Plan, elevation and theoretical sections of the wall (M. Korres). 
The examined area between the 6th and the 7th buttress is indicated. 

Dwg. 5.  The south wall of the Acropolis, between the 6th and the 7th buttress.
Dwg. 6.  Τheoretical section of the south wall of the Acropolis, area between the 6th-7th (M. Korres).
Fig. 6.  Stones of the ancient wall above the upper end of the 7th buttress.
Fig. 7.  Reused material from the archaic Parthenon.
Dwg. 7.  Building phases of the south wall of the Acropolis, between the 6th-7th buttress. 
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Fig. 8.  Geophysical sections V.L.F and shear zones on the surface of the Acropolis rock.
Dwg. 8.  Theoretical section of the artificial landfills along the south wall of the Acropolis.
Fig. 9.  Research and characterisation of the masonry repair mortars.
Fig. 10.  Archeological clearing of the upper surface of the wall.
Dwg. 9.  Proposal for the drainage the upper surface of the wall.
Dwg. 10.  The south wall of the Acropolis, between the 6th and the 7th buttress. Documentation of the 

preservation state of the masonry according to the level, section and corresponding microcli-
mate.

Dwg. 11.  Documentation of spolia used as building material during the successive repairs of the wall: on 
the right a voissoir of reddish sandstone, an early Christian slab and the removal of the inscribed 
marble stone are discerned. 

Dwg. 12.  Documentation of consolidation works on the south wall of the Acropolis, between the 6th and 
the 7th buttress.

Fig. 11.  Infrared thermography (IRT).
Fig. 12.  Surface consolidation of individual porous stones.
Fig. 13.  The south wall of the Acropolis, area between the 6th and the 7th buttress, preservation state 

of the masonry after the intervention (2015).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα γεωτεχνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
σε υλικά των επιχώσεων εσωτερικά των τειχών της Ακρόπολης. Για την υλοποίηση της έρευνας αυτής 
διανοίχθηκαν με ανασκαφική μέθοδο δύο ερευνητικά φρέατα σε επαφή με το τείχος για την λήψη 
δειγμάτων, εκτελέστηκαν επιτόπου δοκιμές ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου καθώς και εργαστη-
ριακές δοκιμές στα δείγματα που ελήφθησαν. Η χονδρόκοκκη φύση των υλικών επέβαλε την λήψη 
μεγάλου μεγέθους δειγμάτων για την παρασκευή μεγάλου μεγέθους δοκιμίων στο εργαστήριο με 
πυκνότητα αντιπροσωπευτική της επιτόπου μετρηθείσας, ώστε να μετρηθούν τιμές παραμέτρων αντι-
προσωπευτικές της φυσικής κοκκομετρικής διαβάθμισης των υλικών. Η γεωτεχνική έρευνα κατέληξε 
σε τιμές φυσικών ιδιοτήτων για τα υλικά, τιμές παραμέτρων συμπιεστότητας, διατμητικής αντοχής, 
συντελεστή ωθήσεων γαιών ηρεμίας, και μεταβολών όγκου λόγω υδρεμποτισμού. Ολοκληρώθηκε δε 
με την εγκατάσταση οργάνων γεωτεχνικής παρακολούθησης σε ένα από τα δύο φρέατα που διανοί-
χθηκαν έτσι ώστε να μετρούνται σε μόνιμη βάση τα σχετικά μεγέθη (ωθήσεις γαιών, αρνητικές πιέσεις 
πόρων/μύζηση, τυχόν θετικές πιέσεις πόρων και ογκομετρικό ποσοστό υγρασίας).

1. ΓENIKA

Στη γεωλογική μελέτη του ΙΓΜΕ η επίχωση χαρακτηρίζεται «ως πρόσφατα υλικά απoχωματώσεων, 
συνιστάμενα προς τα άνω μεν εξ αργιλοαμμωδών υλικών μετά  χαλίκων μειωμένης υδροπερατότητας, 
εις την βάσιν δε εκ κυβολίθων μαργαϊκού-ασβεστολιθικού πώρου»1. Aπό τις διαθέσιμες μαρτυρίες μα -
κροσκοπικής περιγραφής των ανασκαφικών εργασιών της Aκρόπολης κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, οι 
τεχνητές επιχώσεις περιγράφονται ως αργιλοαμμώδες εδαφικό υλικό με πολλούς χάλικες, κροκάλες και 
μεγάλα θραύσματα από δομικά γεωυλικά (λ.χ. μαργαϊκοί πωρόλιθοι, μάρμαρο, δολομίτης κ.λπ.)2. Στην 
εικ. 1-2 παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τη μεγάλη ανασκαφή του 1885-1890 
στη νότια πλευρά3. Δεδομένου ότι το υλικό της αρχαίας επίχωσης χρησιμοποιήθηκε για την επανεπίχωση 
της εν λόγω ανασκαφής, προφανώς αναμοχλευμένο και με άγνωστο βαθμό συμπύκνωσης, μέχρι σήμερα 
θεωρείται ότι πρόκειται για υλικό χαλαρής συμπύκνωσης. Τα ανωτέρω βρίσκονται σε συμφωνία με μα-
κροσκοπικές παρατηρήσεις κατά την επίβλεψη των εργασιών αποχωμάτωσης του Αρρηφορίου Οίκου4, 
όπου για τους υπολογισμούς σχεδιασμού της επανεπίχωσης του, το υλικό της επίχωσης θεωρήθηκε από 
γεωτεχνική άποψη ως αργιλώδεις-αμμώδεις χάλικες (GC), καλώς συμπυκνωμένοι, και προσομοιώθηκε 

1. Ανδρονόπουλος – Κούκης 1976.
2. Καββαδίας – Kawerau 1907.
3. Bundgaard 1974.
4. Εγγλέζος – Μουλλού 2010. Egglezos 2013.
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ως ελαστοπλαστικό με αρχικές και παραμένουσες τιμές διατμητικής αντοχής ως ακολούθως: c=5 kPa, 
φ=420, cr=0, φ=320, E=100 MPa, ν=0.3, γ=20 kN/m3.

Για την πρόσφατη γεωτεχνική διερεύνηση αποφασίστηκε να διανοιχθούν, με ανασκαφικό τρόπο, 
ερευνητικά φρέατα και επιλέχθηκαν δύο θέσεις – αυτή του ανασκαφικού μάρτυρα της μεγάλης ανα-
σκαφής στη νότια πλευρά (εικ. 3, θέση Α) και μία περιοχή στο βόρειο τείχος κοντά στο Belvedere 
(εικ. 3, θέση Β). Στις θέσεις αυτές προστέθηκε αργότερα μία τρίτη στην περιοχή του Βραυρωνείου 
μόνο για επί τόπου δοκιμές επιφανείας.

 

Εικ. 1-2. Απόψεις από την μεγάλη ανασκαφή που δείχνουν (1) τη μακροσκοπική εικόνα της σύστασης και 
(2) το μεγάλο ύψος των ελεύθερα ιστάμενων κατακόρυφων παρειών της επίχωσης.

Εικ. 3. Κάτοψη της Ακρόπολης με σημειωμένη τη θέση των 2 ερευνητικών φρεάτων.

Οι εργασίες γεωτεχνικής διερεύνησης περιελάμβαναν:
• Εκτέλεση επιτόπου δοκιμών στα υλικά της επίχωσης των τειχών της Ακρόπολης σε τρεις θέσεις: 

σε επαφή με το βόρειο τείχος εντός φρέατος, σε επαφή με το νότιο τείχος εντός φρέατος και 
στην περιοχή του Βραυρωνείου επιφανειακά.

• Λήψη δειγμάτων των υλικών της επίχωσης από τις προαναφερθείσες θέσεις.
• Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών στα δείγματα αυτά.
• Εγκατάσταση οργάνων μετρήσεων εντός των υλικών της επίχωσης στο φρέαρ στο βόρειο τείχος.
• Γεωτεχνική αξιολόγηση όλων των ανωτέρω δεδομένων.
Με την πρόοδο της αρχαιολογικής ανασκαφής και στο βόρειο και στο νότιο φρέαρ διαπιστώθηκε ότι 

η κοκκομετρική διαβάθμιση των απαντώμενων υλικών είναι τέτοια που δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν 
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αδιατάρακτα δείγματα (ούτε και να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές δοκιμές σε μικρού μεγέθους 
δοκίμια, όπως στις συνήθεις δοκιμές σε λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά). Χαρακτηριστικά, σε απόπειρα να 
διεισδύσει μεταλλικός δειγματολήπτης σε υλικά της επίχωσης στην πρώτη στάθμη από την οποία επιχει-
ρήθηκε λήψη δειγμάτων, δεν κατέστη δυνατή διείσδυση του δειγματολήπτη ούτε κατά 1cm. Έτσι αποη-
φασίστηκε η λήψη ενός μεγάλου μεγέθους δείγματος (ολόκληρος σάκος από τα προϊόντα εκσκαφής του 
βόρειου φρέατος, βάρους περίπου 800 kg) για την παρασκευή των κατάλληλων αναμοχλευμένων δοκιμίή-
ων. Λόγω της παρουσίας χονδρόκοκκων υλικών στην επίχωση, προτάθηκε στην Υπηρεσία και εγκρίθηκε 
η εκτέλεση δοκιμών σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 100 mm καθώς και δοκιμών άμεσης διάτμησης 
και μονοδιάστατης συμπίεσης στη μεγάλη συσκευή άμεσης διάτμησης του εργαστηρίου της ΕΔΑΦΟΣ 
Α.Ε. που είναι σχεδιασμένη για τον έλεγχο του υλικού λιθορριπής χωμάτινων φραγμάτων.

2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

Στα υλικά της επίχωσης πραγματοποιήθηκαν τέσσερα (4) διαφορετικά είδη επιτόπου δοκιμών:
• Δοκιμές μέτρησης της πυκνότητας επιτόπου με τη μέθοδο κώνου και άμμου. Σε δείγματα 

υλικού από τα συγκεκριμένα σημεία, μετρήθηκε η φυσική υγρασία και στη συνέχεια σε αυτά 
τα δείγματα εκτελέστηκαν και δοκιμές συμπύκνωσης κατά Proctor με την τροποποιημένη ενέρα-
γεια συμπύκνωσης. 

• Δοκιμές μέτρησης του ογκομετρικού ποσοστού υγρασίας επιτόπου με χρήση υγρασιομέτρου 
τεχνολογίας FDR (frequency domain reflectometry) τύπου GS-3 της εταιρείας Decagon.

• Δοκιμές μέτρησης της μύζησης (suction) επιτόπου με χρήση τενσιομέτρου τύπου Quickdraw της 
εταιρείας SoilMoisture και τεμαχίου πορώδους υλικού MPS-2 της εταιρείας Decagon.

• Δοκιμές ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου (lightweight dynamic cone penetrometer – DCP-L) 
σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D7380-08. Η δοκιμή αυτή επιτρέπει τον έμμεσο προσδιορισμό 
της τιμής του καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR) του εδάφους επιτόπου και της 
επιτρεπόμενης τάσης του εδάφους.

Στο σχ. 4(α-γ) παρουσιάζεται ενδεικτικά η εικόνα από τα υλικά της επίχωσης στο βόρειο φρέαρ σε 
απόσταση 1.20 m από την εσωτερική παρειά του τείχους και μέχρι βάθους 3.20 m επί τη βάσει του 
αριθμού των κρούσεων του ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου. Σημειώνεται, ότι από τα αποτελέσματα 
της δοκιμής του ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου, εφόσον δεν υπάρξει άρνηση διείσδυσης, ακόμα 
και στην πρωτογενή τους μορφή (κρούσεις ανά διείσδυση 5 cm), προκύπτουν άμεσα στρωματογραφιο-
κές ενδείξεις μεγάλης χρησιμότητας για τον προγραμματισμό της έρευνας (π.χ. βάθη δειγματοληψίας).

Σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές κατάταξης. Γενικά τα υλικά πε-
ριέχουν μεγάλα θραύσματα προερχόμενα από υπολείμματα αρχαίας έως και νεώτερης οικοδομικής 
δραστηριότητας. Τα υλικά της επίχωσης για τις θέσεις που ερευνήθηκαν κατατάσσονται κατά USCS 
γενικά από SM (ιλυώδης άμμος) έως GM-GC (αργιλοϊλυώδεις χάλικες με άμμο) με την περιγραφή GM 
(ιλυώδεις χάλικες με άμμο) να κυριαρχεί και να αποδίδει την περιγραφή τεσσάρων από τα 6 δείγματα. 
Το εύρος της κοκκομετρικής διαβάθμισης των υλικών παρουσιάζεται στο σχ. 5 όπως μετρήθηκε με 
σειρά κοσκίνων μέγιστου βρόχου 76mm. Εκτός αυτού του εύρους προκύπτει διά οπτικής παρατηρήσευ-
ως ότι υπάρχει και περίπου 15% κόκκων μεγαλύτερου μεγέθους και από αυτό. Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών μέτρησης πυκνότητας και υγρασίας επιτόπου, δοκιμών συμπύκνωσης Proctor και δοκιμών 
κατάταξης παρουσιάζονται στον πίν. 1. Γενικά, τα υλικά της επίχωσης παρουσιάζονται καλά συμπυ-
κνωμένα στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, με πολύ υψηλές τιμές του ξηρού φαινόμενου βά-
ρους επιτόπου και αντίστοιχα μεγάλες τιμές του μέγιστου ξηρού φαινόμενου βάρους από τη δοκιμή 
Proctor με την τροποποιημένη ενέργεια συμπύκνωσης. Όπως επιδεικνύεται στη συνέχεια, εκτιμάται 
ότι η σημερινή καλή συμπύκνωση των υλικών είναι μάλλον αποτέλεσμα μακροχρόνιας επιρροής του 
υδρεμποτισμού τους λόγω βροχοπτώσεων παρά καλής συμπύκνωσης κατά την τοποθέτηση.
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Το σύνολο των δειγμάτων (περιλαμβανομένου και του δείγματος των 800 kg) κοσκινίστηκε λεπτοτ-
μερώς μέχρι και το κόσκινο των 4.75 mm προκειμένου οπτικά αναγνωρίσιμα θραύσματα κεραμικών, 
μαρμάρου, μετάλλινα, οστέινα ή άλλα να απομακρυνθούν πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε εί-
δους δοκιμών. Όλα τα θραύσματα αυτά πλύθηκαν επιμελώς, διαχωρίστηκαν ανά είδος υλικού κατα-
σκευής και μέγεθος και επεστράφησαν στην ΥΣΜΑ προς αρχαιολογική αξιολόγηση και ενδεχόμενη 
αξιοποίηση. 

α )   β )   γ )  

Σχ. 4(α-γ). Βόρειο φρέαρ – α) Πρωτογενή αποτελέσματα δοκιμών ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου 
(κρούσεις ανά 5cm), β) Δείκτης Δυναμικού Πενετρομέτρου (DPI) και γ) Εκτιμώμενη τιμή επιτόπου Καλιο-
φορνιακού Δείκτη Φέρουσας Ικανότητας (CBR) σε απόσταση 1.20m από το τείχος.

Θέση
Βόρειο 
φρέαρ

Βραυρώνειο
Βόρειο 
φρέαρ

Βόρειο 
φρέαρ

Βόρειο 
φρέαρ

Νότιο φρέαρ

Βάθος 0.60m Επιφάνεια
0-0.80m (με8-
γάλος σάκος)

0.90m 2.30m 2.30m

Φυσική υγρασία (%) 10.4 4.5 - 7.2 6.8 12.0
Όριο υδαρότητας (%)

Μη πλαστικό
Μη 

Πλαστικό
Μη πλαστικό

21.8 19.5
Μη πλαστικόΌριο πλαστικότητας (%) 16.7 13.2

Δείκτης πλαστικότητας (%) 5.1 6.3
Επιτόπου γd (kN/m3) 19.3 23.4 - 18.7 - -
Proctor γd.max (kN/m3) 20.3 22.0 20.4 20.7 - -
Proctor wopt (%) 9.4 5.2 9.5 8.5 - -
Ειδικό βάρος 2.71 - 2.71 2.71 2.69 2.71
Χάλικες 35.1 42.8 55.5 42.6 49.0 46.6
Άμμος 42.5 42.5 29.5 37.8 30.8 34.1
Ιλύς και Άργιλος 22.4 14.7 15.0 19.6 20.2 19.3
Κατάταξη κατά USCS SM GM GM GM GM-GC GM

Πιν. 1. Αποτελέσματα δοκιμών μέτρησης πυκνότητας και υγρασίας επιτόπου, δοκιμών συμπύκνωσης Proctor 
και δοκιμών κατάταξης.
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Σχ. 5. Εύρος κοκκομετρικής διαβάθμισης υλικών επίχωσης (μέσος όρος με συνεχή γραμμή, άνω όριο με 
διακεκομμένη γραμμή στενής παύλας, κάτω όριο με διακεκομμένη γραμμή πλατιάς παύλας).

3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ <1/2”

Λόγω της χονδρόκοκκης φύσης του υλικού οι δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, τριαξονικής θλίψης 
και ισοτροπικής θλίψης έγιναν σε δοκίμια διαμέτρου 100 mm, που ήταν και τα μεγαλύτερα άμεσα 
διαθέσιμα που θα μπορούσαν να εκτελεστούν τέτοιες δοκιμές. Σε δοκίμια αυτού του μεγέθους ο μέ-
γιστος κόκκος πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από το διερχόμενο από το κόσκινο ½". Υλικό από το 
δείγμα του μεγάλου σάκου κοσκινίστηκε με το κόσκινο ½" και από το διερχόμενο κλάσμα δημιουργή-
θηκαν διάφορα συμπυκνωμένα δοκίμια. Σημειώνεται, ότι ενώ το αρχικό δείγμα από το μεγάλο σάκο 
περιείχε 15% ιλύ και άργιλο, 29.5% άμμο και 55.5% χάλικες (μεταξύ αυτών 35.5% χονδρούς), το δείγμα 
που προέκυψε μετά το κοσκίνισμα είχε 26.7% ιλύ και άργιλο, 52.5% άμμο και 20.8% χάλικες (μόνο 
λεπτούς). Όπως είναι λογικό, οι δοκιμές αυτές δεν αποδίδουν τιμές παραμέτρων κοντά σε αυτές του 
φυσικού υλικού. Προσφέρουν όμως χρήσιμα αποτελέσματα για διερευνήσεις σχετικά με την υγρασία 
και την πυκνότητα και την επιρροή τους στο μέτρο ελαστικότητας Ε αλλά και τη συμπεριφορά του 
υλικού σε καταστάσεις τριαξονικής θλίψης.

3.1 Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης

Στον πιν. 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών ανεμπόδιστης θλίψης για διάφορες 
τιμές του αρχικού ποσοστού υγρασίας και της πυκνότητας. Προφανώς, όσο αυξάνεται το ξηρό φαι-
νόμενο βάρος υπό σταθερή υγρασία, τόσο αυξάνεται η αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη και το μέτρο 
ελαστικότητας, ενώ όσο μειώνεται η υγρασία υπό σταθερό ξηρό φαινόμενο βάρος, τόσο αυξάνεται η 
αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη και το μέτρο ελαστικότητας, με το υλικό να γίνεται πιο ψαθυρό.

3.2 Δοκιμές ισοτροπικής θλίψης

Εκτελέστηκαν δύο δοκιμές ισοτροπικής θλίψης στη συσκευή τριαξονικής φόρτισης. Οι δοκιμές 
έγιναν σε δοκίμια του δείγματος από το μεγάλο σάκο με αρχικό ποσοστό υγρασίας 8% και ξηρό 
φαινόμενο βάρος 18.5 kN/m3 (που αντιστοιχεί σε συμπεριφορά των υλικών κοντά στη σημερινή τους 
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κατάσταση) και 17.5 kN/m3 προκειμένου να διερευνηθούν οι ιδιότητες των υλικών σε μικρότερη πυ-
κνότητα για την περίπτωση εντοπισμού των υλικών αποτεθειμένων σε πιο χαλαρή κατάσταση (ή που 
αυτές απαιτηθούν στο πλαίσιο μιας προσομοίωσης της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών κατά 
στάδια). Στο σχ. 6 παρουσιάζονται οι καμπύλες ισοτροπικής συμπίεσης του υλικού και για τις δύο 
τιμές ξηρού φαινόμενου βάρους σε όρους ισοτροπικής τάσης-ογκομετρικής παραμόρφωσης (σχ. 6α) 
και σε όρους ισοτροπικής τάσης-ειδικού όγκου (σχ. 6β). Εκ των καμπυλών αυτών μετρήθηκε μέτρο 
ισοτροπικής συμπίεσης Κ 14.1 MPa και δείκτης ισοτροπικής συμπίεσης λ 0.047 στο δοκίμιο υψηλόπ-
τερου ξηρού φαινόμενου βάρους και 7.8 MPa και 0.065 αντίστοιχα στο δοκίμιο χαμηλότερου ξηρού 
φαινόμενου βάρους. Επί των κλάδων αποφόρτισης-επαναφόρτισης που υλοποιήθηκαν μετρήθηκαν 
τιμές πολύ μικρότερης διαφοροποίησης (Κrl 20.8-22.2 MPa και κ 0.01 και από τα δύο δοκίμια).

Δοκίμιο wo (%) γd (kN/m3) qu (kPa) εαστοχίας (%) Ε (MPa)

Βόρειο φρέαρ, 0.60m 10.4 19.42 221 2.8 13.6
Βόρειο φρέαρ, 0.90m 7.2 18.51 204 1.5 19.3
Βόρειο φρέαρ, 2.30m 6.8 18.87 196 0.7 38.9

Βόρειο φρέαρ, μεγάλος σάκος

8.0 18.63 279 1.3 32.2
8.0 17.57 89 1.0 13.3
8.0 16.77 52 0.5 15.4
8.0 15.56 8 0.9 1.1
6.5 17.69 93 0.7 19.1

10.0 17.60 77 0.9 11.1
11.5 17.58 32 1.2 4.1

Πιν. 2. Ιδιότητες δοκιμίων και αποτελέσματα δοκιμών ανεμπόδιστης θλίψης.
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Σχ. 6. Καμπύλες ισοτροπικής συμπίεσης α) σε όρους p΄-εvol , και β) σε όρους p΄-ν (p΄ σε δεκαδική λογαριθν-
μική κλίμακα στο σχήμα, παράμετροι κ και λ υπολογισμένες με βάση το φυσικό λογάριθμο της τάσης p΄).

3.3  Δοκιμές αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης με προηγούμενη στερεοποίηση και 
μέτρηση της πίεσης πόρων

Εκτελέστηκαν δύο δοκιμές αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης με προηγούμενη στερεοποίηση και μέ-
τρηση της πίεσης πόρων (CUpp). Οι δοκιμές τριών σημείων σε ενεργές πλευρικές τάσεις 100, 200 και 
400 kPa έγιναν σε δύο σειρές δοκιμίων του δείγματος από το μεγάλο σάκο με αρχικό ποσοστό υγρασίας 
8% και ξηρό φαινόμενο βάρος 18.5 kN/m3 (που αντιστοιχεί σε συμπεριφορά των υλικών κοντά στη ση-
μερινή τους κατάσταση) και 17.5 kN/m3 για την περίπτωση εντοπισμού των υλικών αποτεθειμένων σε 
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πιο χαλαρή κατάσταση (ή που απαιτηθούν τιμές για πιο χαλαρό υλικό στο πλαίσιο μιας προσομοίωσης 
της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών κατά στάδια). Σε κάθε περίπτωση όμως –το οποίο είναι και το 
σημαντικό– όλες οι τασικές διαδρομές και των δοκιμίων με αρχικό ξηρό φαινόμενο βάρος 17.5 kN/m3 
και των δοκιμίων με αρχικό ξηρό φαινόμενο βάρος 18.5 kN/m3 συγκλίνουν για μεγάλες παραμορφώσεις 
στην ίδια μοναδική γραμμή στο χώρο p΄-q όπως φαίνεται στο σχ. 7. Η γραμμή αυτή, όπως προκύπτει 
από τη σύγκλιση όλων των τασικών διαδρομών, είναι η γραμμή κρίσιμης κατάστασης του υλικού αυτού, 
με κλίση Μ=1.45 που αντιστοιχεί σε γωνία διατμητικής αντοχής στην κρίσιμη κατάσταση φ΄cs = 35.7ο. 
Υπενθυμίζεται ότι οι δοκιμές αυτές εκτελέστηκαν στο διερχόμενο από το κόσκινο ½΄΄ υλικό, οπότε ήταν 
αυξημένο το ποσοστό λεπτοκόκκων και άρα η τιμή αυτής της γωνίας είναι υποεκτιμημένη σε σχέση με 
το πραγματικό υλικό με την φυσική κοκκομετρική διαβάθμιση. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα εύλογο 
κάτω όριο της γωνίας διατμητικής αντοχής των υλικών της επίχωσης.

Σχ. 7. Τασικές διαδρομές από τις δοκιμές αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης με στερεοποίηση σε δοκίμια με 
αρχικό ξηρό φαινόμενο βάρος 17.5 και 18.5 kN/m3 για ενεργές πλευρικές τάσεις 200 και 400 kPa.

4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ<3” ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 

Πρόκειται για συσκευή ελεγχόμενης παραμόρφωσης με ικανότητα επιβολής έως και πολύ μικρών 
ρυθμών οριζόντιας μετατόπισης. Η διάμετρος της κυψέλης είναι 45 cm με το μέγιστο ύψος του 
 δοκιμίου να φτάνει τα 30 cm. Αυτός ο συνδυασμός διαστάσεων επιτρέπει την παρουσία στα δοκίμια 
κόκκων μέγιστης διαμέτρου 50 mm – για συμφωνία με το πρότυπο ASTM D 3080. Ο συνδυασμός 
ικανότητας εφαρ μογής μέγιστης κατακόρυφης τάσης 1500 kPa και ικανότητας μέτρησης μέγιστης ορι-
ζόντιας τάσης 2000 kPa επιτρέπουν την ικανότητα μέτρησης γωνιών διατμητικής αντοχής μεγαλύτερων 
και από 45ο ακόμα και στη μέγιστη κατακόρυφη τάση που μπορεί να εφαρμοστεί διά του αυτόματου 
συστήματος ελέγχου της κατακόρυφης τάσης. Η μέγιστη κατακόρυφη τάση που μπορεί να εφαρμο-
στεί διά χειροκίνητης αντλίας είναι περί τα 3000 kPa. Λόγω του μεγέθους των δοκιμίων υπάρχει η 
δυνατότητα τοποθέτησης διαφόρων αισθητήρων στο εσωτερικό τους. Η συσκευή έχει παρουσιαστεί 
λεπτομερώς στη βιβλιογραφία5. Στο σχ. 8 παρουσιάζεται η γενική διάταξή της και στην εικ. 9 αριστερά 
απεικονίζεται η ίδια η συσκευή (α) και δεξιά η κυψέλη μεγάλης διάτμησης παρατιθέμενη σε κυψέλη 
συμβατικής συσκευής άμεσης διάτμησης μικρού μεγέθους (β).

5. Μπαρδάνης κ.ά. 2013. Bardanis 2014. Μπαρδάνης κ.ά. 2014.
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Σχ. 8. Σχηματική διάταξη της συσκευής μεγάλης διάτμησης6.

 

Εικ. 9(α-β). Άποψη της μεγάλης συσκευής άμεσης διάτμησης που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές. Αριστερά 
ολόκληρη η συσκευή και δεξιά άποψη της κυψέλης άμεσης διάτμησης μεγάλου μεγέθους.

4.1 Δοκιμές βραδείας άμεσης διάτμησης με στερεοποίηση σε μεγάλη συσκευή 

Με βάση τις τιμές πυκνότητας και υγρασίας που μετρήθηκαν επί τόπου, παρασκευάστηκαν στο 
εργαστήριο τρεις κατηγορίες δοκιμίων στα οποία εκτελέστηκαν δοκιμές βραδείας άμεσης διάτμησης 
με στερεοποίηση. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν:

• Δοκίμια τελείως χαλαρά (σχετική πυκνότητα 0-5%) στα οποία μετρήθηκαν:
α) η ελάχιστη διατμητική αντοχή που μπορεί να εμφανιστεί στα υλικά αυτά, β) η μέγιστη 
συμπιεστότητα και οι μέγιστες παραμορφώσεις κατάρρευσης κατά τον υδρεμποτισμό και γ) ο 
συντελεστής ώθησης γαιών που αντιστοιχεί σε αυτήν την αντοχή.

• Δοκίμια μέγιστης σχετικής πυκνότητας (95 - 100%) στα οποία μετρήθηκαν:
α) η μέγιστη διατμητική αντοχή που μπορεί να εμφανιστεί στα υλικά αυτά (χρήσιμη ως απόλυ-
το άνω όριο για χρήση σε αντίστροφες αναλύσεις προβλημάτων), β) η ελάχιστη συμπιεστότητα 

6. Μπαρδάνης κ.ά. 2013.
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και οι ελάχιστες παραμορφώσεις κατάρρευσης κατά τον υδρεμποτισμό, και γ) ο συντελεστής 
ώθησης γαιών που αντιστοιχεί σε αυτήν την αντοχή.

• Δοκίμια πυκνότητας και υγρασίας στο μέσο όρο αυτών που μετρήθηκαν επί τόπου. Σε αυτά τα 
δοκίμια μετρήθηκαν:
α) η διατμητική αντοχή που προσεγγίζει κατά το δυνατόν περισσότερο την αντοχή των υλικών 
στη φυσική τους κατάσταση, β) η συμπιεστότητα και οι παραμορφώσεις κατάρρευσης λόγω 
υδρεμποτισμού των υλικών στη φυσική τους κατάσταση και γ) ο συντελεστής ώθησης γαιών 
που προσεγγίζει περισσότερο τις ιδιότητες των υλικών επιτόπου.

Όπως έχει αποδειχθεί εργαστηριακά, σε πολύ χονδρόκοκκα εδαφικά υλικά με γωνιώδεις κόκκους, 
η επαναλαμβανόμενη χρήση των ίδιων δοκιμίων επιφέρει προοδευτική μείωση της γωνιότητας των 
κόκκων7. Έτσι, εάν η σειρά εκτέλεσης των δοκιμών είναι από την μικρότερη τάση προς την μεγαλύτερη 
τότε καταγράφεται μία πλασματική αύξηση της συνοχής και αντίστοιχη πλασματική μείωση της γωνίας 
διατμητικής αντοχής, ενώ εάν η σειρά εκτέλεσης είναι αντίστροφη τότε καταγράφεται μια πλασματική 
αύξηση της γωνίας διατμητικής αντοχής και μία πλασματική μείωση της συνοχής (έως του φυσικώς 
αδύνατου: την εμφάνιση αρνητικής τιμής συνοχής). Για αυτόν τον λόγο κάθε δοκιμή εκτελέστηκε σε 
ξεχωριστό δοκίμιο από υλικά που δεν είχαν προηγουμένως επαναχρησιμοποιηθεί. Στο σχ. 10 παρου-
σιάζονται τα αποτελέσματα μέγιστης διατμητικής αντοχής και από τις 3 κατηγορίες δοκιμίων σε όρους 
διατμητικής αντοχής-κατακόρυφης τάσης αλλά και τη διατμητική αντοχή που προέκυψε από την δοκιμή 
σε δοκίμια μέγιστης πυκνότητας αλλά ύστερα από μεγάλη παραμόρφωση (20%). Αυτή η περιβάλλουσα 
οριοθετεί ένα κάτω όριο πρακτικά όλων των σημείων και αντιστοιχεί σε γωνία διατμητικής αντοχής 
46ο. Η επιρροή της αύξησης της πυκνότητας (περιλαμβανομένης και εκείνης που δημιουργείται λόγω 
συμπίεσης και υδρεμποτισμού στα δοκίμια ελάχιστης πυκνότητας πριν από την διάτμησή τους) είναι να 
μειώνει τη γωνία διατμητικής αντοχής μέχρι και 41ο για τα δοκίμια μέγιστης πυκνότητας, αυξάνοντας 
όμως ταυτόχρονα τη συνοχή (μέχρι και 77 kPa στα ίδια δοκίμια).

Σχ. 10. Αποτελέσματα δοκιμών άμεσης διάτμησης.

7. Nakao – Fityus 2008.
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4.2  Δοκιμές μονοδιάστατης συμπίεσης σε μεγάλη συσκευή με μέτρηση του συντελεστή 
ώθησης γαιών σε κατάσταση ηρεμίας

Για τη μέτρηση του συντελεστή ώθησης γαιών σε κατάσταση ηρεμίας, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές 
μονοδιάστατης συμπίεσης σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D2435. Εκτός από την κυψέλη κυκλικής 
διατομής για την πραγματοποίηση δοκιμών μονοδιάστατης συμπίεσης, η συσκευή μεγάλης διάτμησης 
διαθέτει και την απαιτούμενη ακαμψία, ώστε η συμπίεση να είναι πραγματικά μονοδιάστατη. Για τη 
μέτρηση της οριζόντιας τάσης, κατά την παρασκευή του δοκιμίου εντός της μήτρας τοποθετείται στο 
κέντρο του δοκιμίου κατακόρυφα κελί μέτρησης ωθήσεων γαιών εντός ελαστικού σάκου με μεσόκοκ-
κη χαλαζιακή άμμο για προστασία της ευαίσθητης πλευράς του κελιού και ομοιογενή διάχυση της 
πίεσης του δοκιμίου επί της επιφάνειας αυτής8. Για κάθε μία από τις δοκιμές που εκτελέστηκαν, με 
δεδομένο ότι μετρήθηκε και η οριζόντια τάση, μετρήθηκαν και οι δείκτες αποφόρτισης-επαναφόρτι-
σης Cr και συμπίεσης Cc από καμπύλες μονοδιάστατης συμπίεσης σε όρους κατακόρυφης τάσης-λόγου 
κενών, σν-e (σν σε δεκαδική λογαριθμική κλίμακα) αλλά και οι δείκτες αποφόρτισης-επαναφόρτισης κ 
και συμπίεσης λ από καμπύλες μονοδιάστατης συμπίεσης σε όρους μέσης τάσης-ειδικού όγκου, p-ν 
(p σε φυσική λογαριθμική κλίμακα). Επίσης, μετρήθηκε το μέτρο μονοδιάστατης συμπίεσης για κάθε 
έναν από τους κλάδους αποφόρτισης-επαναφόρτισης και το πεδίο τάσεων μετά από αυτόν τον κλάδο. 
Οι τιμές αυτών των μεγεθών παρατίθενται στον πιν. 3 και συμπληρώνονται σε ό,τι αφορά το μέτρο 
μονοδιάστατης συμπίεσης και από τα δεδομένα των δοκιμών άμεσης διάτμησης μέχρι συγκεκριμένες 
τιμές της κατακόρυφης τάσης σε ό,τι αφορά την μέγιστη πυκνότητα και την ενδιάμεση στην οποία 
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές. Οι καμπύλες μονοδιάστατης συμπίεσης παρουσιάζονται στο σχ. 11.

 

Σχ. 11.  (α) Καμπύλες μονοδιάστατης συμπίεσης σε όρους κατακόρυφης τάσης-λόγου κενών  
(β) και μέσης τάσης-ειδικού όγκου.

8. Μπαρδάνης – Γρίφιζα – Κόκκαλη 2014.
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Από τους κλάδους αποφόρτισης-επαναφόρτισης του σχ. 11, που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου 
να μετρηθούν οι τιμές του μέτρου μονοδιάστατης συμπίεσης επί αυτών, προσδιορίστηκε και η εξέλιξη 
του συντελεστή ώθησης γαιών σε κατάσταση ηρεμίας Κο κατά μήκος αυτών των κλάδων και μάλιστα 
και για τασική διαδρομή αποφόρτισης αλλά και για τασική διαδρομή επαναφόρτισης. Σε συμφωνία με 
τις προβλέψεις των Mayne & Kulhawy (1982) αλλά και τα ευρήματα των Μπαρδάνη, Γρίφιζα & Κόκρ-
καλη (2014), προέκυψε ότι ο συντελεστής Ko  αυξάνεται κατ’ αναλογίαν του λόγου προστερεοποίησης 
OCR, αλλά και ότι έχει μεγαλύτερη τιμή κατά μήκος κλάδων αποφόρτισης από αυτήν επί κλάδων επαε-
ναφόρτισης για την ίδια τιμή του λόγου προστερεοποίησης. Ο ρυθμός αύξησης του Ko με την αύξηση 
του λόγου OCR προέκυψε τόσο μεγαλύτερος, όσο μικρότερη ήταν η μέγιστη κατακόρυφη τάση από 
την οποία άρχιζε η αποφόρτιση. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στα διαγράμματα του σχ. 12. 
Από όλες τις δοκιμές η τιμή του συντελεστή Κο προέκυψε από 0.31 έως 0.36 για τα υλικά της επίχωσης 
όταν είναι πλήρως κορεσμένα με νερό και κανονικά φορτισμένα. Οι τιμές αυτές κατά μέσο όρο είναι 
γενικά σε συμφωνία με την τιμή της γωνίας διατμητικής αντοχής 41ο που μετρήθηκε μετά από μεγάλες 
παραμορφώσεις (με βάση την απλοποιημένη σχέση του Jaky, 1944, για τον συντελεστή ωθήσεων Κο).

Στάδιο φόρτισης Παράμετρος

Δοκιμές μονοδιάστατης συμπίεσης
Άμεση διά-
τμηση 19.0 

kN/m3

Άμεση διά-
τμηση 20.2 

kN/m3

Δοκιμή με ελάχι-
στη πυκνότητα

13.1 kN/m3

Δοκιμή με 
μέση πυκνότη-
τα 17.1 kN/m3

Δοκιμή με 
μέγιστη πυ-

κνότητα 18.1 
kN/m3

Πρώτη φόρτιση Εs (25-100) 2.3 MPa 2.0 MPa 6.5 MPa 14.6 MPa 25.1 MPa

Κλάδος 100-
25-100 kPa και 
πεδίο τάσεων 

μετά

Κ 0.001 0.001 0.001 - -
Εs (25-100) 101.6 MPa 20.7 MPa 72.1 MPa - -

Λ 0.044 - - - -
Es (100-200) 3.8 MPa 3.1 MPa 7.7 MPa 20.4 MPa 22.3 MPa

Κλάδος 200-
25-200 kPa και 
πεδίο τάσεων 

μετά

Κ 0.002 0.001 0.001 - -
Εs (25-200) 82.2 MPa 88.7 MPa 104.4 MPa - -

Λ 0.044 - - - -
Es (200-400) 5.9 MPa 5.3 MPa 10.1 MPa 33.2 MPa 23.9 MPa

Κλάδος 400-
50-400 kPa και 
πεδίο τάσεων 

μετά

Κ 0.003 0.002 0.002 - -
Εs (50-400) 103.2 MPa 149.6 MPa 121.9 MPa - -

Λ 0.045 0.040 0.040 - -
Es (400-800) 9.4 MPa 8.8 MPa 13.8 MPa - -

Πιν. 3. Παράμετροι συμπιεστότητας από τις δοκιμές μονοδιάστατης συμπίεσης.

4.3 Παραμορφώσεις συρρίκνωσης λόγω υδρεμποτισμού

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής της κατακόρυφης τάσης στα δοκίμια, στις δοκιμές άμεσης διάτμη-
σης, πρώτα εφαρμοζόταν η τελική κατακόρυφη τάση και στη συνέχεια αφού είχε επέλθει σταθερο-
ποίηση της κατακόρυφης παραμόρφωσης, γινόταν η πλήρωση του φορείου της συσκευής με νερό, 
ώστε να γίνει ο πλήρης υδρεμποτισμός των δοκιμίων, κατά τον οποίο μετρούντο οι κατακόρυφες 
παραμορφώσεις λόγω υδρεμποτισμού. Σημειώνεται, ότι για τα συγκεκριμένα υλικά, σε όλες τις τά-
σεις, οι κατακόρυφες παραμορφώσεις (λόγω υδρεμποτισμού) ήταν συρρικνώσεις (collapse strains). Η 
ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στις δοκιμές μονοδιάστατης συμπίεσης αλλά για την πιο χαμηλή 
κατακόρυφη τάση που εφαρμόστηκε (28 kPa). Στο σχ. 13 παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις συρ -
ρίκνωσης λόγω υδρεμποτισμού με την κατακόρυφη τάση υπό την οποία συνέβησαν, με τον άξονα 
της κατακόρυφης τάσης σε δεκαδική λογαριθμική κλίμακα (σχ. 13α) και γραμμική (σχ. 13β). Από την 
εικόνα του σχ. 13 προκύπτει ότι τα υλικά της επίχωσης ευρισκόμενα σε πυκνότητες όπως αυτές που 
μετρήθηκαν επιτόπου, είναι πολύ δύσκολο να επιδείξουν συρρικνώσεις λόγω υδρεμποτισμού (π.χ. 
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Σχ. 12. Εξέλιξη του συντελεστή ωθήσεων γαιών ηρεμίας Κο πλήρως κορεσμένων υλικών επιχώσεων με τον 
λόγο προστερεοποίησης OCR κατά μήκος κλάδων αποφόρτισης από διάφορες τιμές της κατακόρυφης τάσης 
και κατά μήκος κλάδων επαναφόρτισης προς διάφορες τιμές της τάσης: (α) Πολύ πυκνό δοκίμιο, κλάδοι 
αποφόρτισης, (β) και κλάδοι επαναφόρτισης, (γ) Πυκνό δοκίμιο, κλάδοι αποφόρτισης, (δ) και κλάδοι επα-
ναφόρτισης, και (ε) Χαλαρό δοκίμιο, κλάδοι αποφόρτισης, (στ) και κλάδοι επαναφόρτισης.
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λόγω συγκέντρωσης ομβρίων). Από την άλλη οι τιμές της επιτόπου πυκνότητας αντιστοιχούν σε πολύ 
μεγάλους βαθμούς συμπύκνωσης. Η εκτίμηση με βάση τις καμπύλες του σχ. 13 αλλά και τις καμπύλες μο-
νοδιάστατης συμπίεσης του σχ. 11, είναι ότι τα υλικά της επίχωσης έχουν περιέλθει σε τέτοιους βαθμούς 
συμπύκνωσης υπό την προοδευτική συρρίκνωσή τους λόγω σταδιακού υδρεμποτισμού από κατεισδύο-
ντα όμβρια ύδατα, παρά από αρχική συμπύκνωση εκ κατασκευής. Αυτό, βέβαια, βρίσκεται σε συμφωνία 
με το γεγονός ότι πρόκειται για την επανεπίχωση της μεγάλης ανασκαφής του 1885-1890 για την οποία 
χρησιμοποιήθηκε το υλικό της αρχαίας επίχωσης, αναμοχλευμένο και χωρίς ιδιαίτερη συμπύκνωση.

 

Σχ. 13. Εξέλιξη της παραμόρφωσης λόγω υδρεμποτισμού με την κατακόρυφη τάση υπό την οποία συνέβη, 
με τον άξονα της τάσης σε (α) δεκαδική λογαριθμική κλίμακα και (β) γραμμική.

5. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ

Οι τιμές παραμέτρων για τα υλικά της επίχωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής 
διερεύνησης που παρουσιάστηκε συνοψίζονται στον πιν. 4. Τονίζεται ότι για προσομοιώσεις των υλι-
κών της επίχωσης από την αρχή της ιστορίας απόθεσής τους ή και για αντίστροφες αναλύσεις μπορεί 
να απαιτηθούν διαφορετικές τιμές από τις αναγραφόμενες στον πίνακα και να χρησιμοποιηθούν τα 
αναλυτικά αποτελέσματα της «Έκθεσης παρουσίασης και αξιολόγησης εργασιών γεωτεχνικής έρευ-
νας»9, π.χ. στην αρχή της «ζωής» των υλικών επίχωσης, στο πλαίσιο μια προσομοίωσης θα έπρεπε 
να χρησιμοποιηθούν χαμηλότερες τιμές του ξηρού φαινόμενου βάρους, του μέτρου μονοδιάστατης 
συμπίεσης κ.λπ.

Παράμετρος Τιμή / Εύρος Παρατηρήσεις
γd (kN/m3) 18.5-19.5

C΄ (kPa) 5-20 Κορυφαίες τιμές (για μεγάλες τιμές της πυκνότητας μπορεί να εμφανι-
στεί και μεγαλύτερη συνοχή)φ΄ (ο) 42-44

C΄ (kPa) 0
Μετά από μεγάλες παραμορφώσεις

φ΄ (ο) 42-43
Κ 0.001-0.002
Λ 0.04-0.05
Cr 0.0025-0.005
Cc 0.09-0.13
Ko 0.31-0.32 Κανονικά φορτισμένου υλικού

9. Μπαρδάνης 2015.
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Παράμετρος Τιμή / Εύρος Παρατηρήσεις

Κο

Χρήση Αναλυτικών 
διαγραμμάτων από τις 
εκτελεσθείσες δοκιμές 

(Σχ. 9)

Υλικό μετά από αποφόρτιση ή σε επαναφόρτιση

Εs (MPa) 15-25
Το εύρος καλύπτει και αβεβαιότητες και την επιρροή της κατακόρυφης 

τάσης (για μικρότερες τιμές της προς το κάτω όριο, για μεγαλύτερες 
προς το πάνω όριο)

Εs (MPa)
7-8 φορές την τιμή κατά 

την φόρτιση
Αφορά υλικό σε αποφόρτιση ή επαναφόρτιση ακόμα και για μικρές 

μεταβολές της κατακόρυφης τάσης

Πιν. 4. Τιμές παραμέτρων για τα υλικά της επίχωσης.

6. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η διάνοιξη των φρεάτων για τις ανάγκες της γεωτεχνικής έρευνας –και ειδικά του βορείου, λόγω 
απλούστερης συσχέτισης με το τείχος– αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για την εγκατάσταση επιτόπου 
οργάνων συνεχούς παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της επίχωσης (ώθησης γαιών, υγρασίας 
και πίεσης πόρων). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται συνεχής καταγραφή τιμών για τις ωθήσεις 
γαιών, θετικής πίεσης πόρων στο σημείο αυτό, και δυνατότητα συσχέτισης με τα δεδομένα του Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών (μετεωρολογικά και σεισμολογικά). Εγκαταστάθηκαν 4 τύποι οργάνων:

α) Κυψέλη μέτρησης πίεσης (ώθησης γαιών): κατακόρυφη τοποθέτηση σε επαφή με τους δόμους 
με σκοπό τη μέτρηση οριζόντιων ωθήσεων γαιών επί του τείχους.

β) Πιεζόμετρο δονούμενης χορδής: γενικώς η πρόβλεψη ήταν και είναι για ανάπτυξη αρνητικών 
έως πολύ αρνητικών τιμών της πίεσης πόρων. Ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει αισθητήρας ικα-
νός να μετρήσει θετικές πιέσεις πόρων (εφόσον αναπτυχθούν) αλλά και αρνητικών μέχρι το όριο των 
 δυνατοτήτων των αισθητήρων σχετικής τεχνολογίας (περίπου 70-80 kPa), ώστε να υπάρχει και ένα 
εύρος αλληλοεπικάλυψης με αισθητήρες που μετρούν αρνητικές και πολύ αρνητικές πιέσεις πόρων 
(μύζηση).

γ) Αισθητήρας μέτρησης αρνητικών πιέσεων πόρων (και μύζησης) σε δύο βάθη (πιο ρηχά και πιο 
βαθειά), και

δ) Αισθητήρας μέτρησης ογκομετρικού ποσοστού υγρασίας, επίσης σε δύο βάθη δίπλα από τους 
αισθητήρες μέτρησης αρνητικών πιέσεων πόρων (και μύζησης) για να υπάρχει η δυνατότητα συσχέ-
τισης των δύο μεγεθών.

Οι μετρήσεις των επιτόπου αισθητήρων θα συμπληρώσουν την εικόνα για τη μηχανική συμπερι-
φορά των υλικών της επίχωσης και κυρίως θα επιτρέψουν διά βαθμονομήσεων, αν απαιτηθεί, τον 
προσδιορισμό παραμέτρων που δεν δύνανται να μετρηθούν εργαστηριακά ή δεν είναι αντιπροσω-
πευτικές, αν μετρηθούν εργαστηριακά, καθώς και τη διόρθωση των εργαστηριακά προσδιορισθεισών 
τιμών. Ειδικά δε οι μετρήσεις τιμών μύζησης και ογκομετρικού ποσοστού υγρασίας αναμένεται να 
αποδώσουν σημαντική πληροφορία σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά των υλικών της επίχωσης υπό 
μερικό κορεσμό, όπως άλλωστε είναι και η κατάσταση υπό την οποία ευρέθησαν κατά την διάρκεια 
της έρευνας10. Στην εικ. 14 παρουσιάζονται απόψεις των παρειών του βόρειου φρέατος κατά την 
επανεπίχωσή του. Είναι εμφανής η καλή συμπεριφορά των παρειών (κατακορυφότητα) καθώς και το 
γεγονός το ότι το υλικό είναι ξηρό (λήψη Νοέμβριος 2015). Οι γκρίζοι σωλήνες αποτελούν οδηγούς 
και μέσα προστασίας των καλωδίων των αισθητήρων από τη θέση εγκατάστασής τους μέχρι το κατα-
γραφικό που τοποθετήθηκε στην επιφάνεια.

10. Bardanis 2015.
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Εικ. 14. Απόψεις των παρειών του βόρειου φρέατος κατά την επανεπίχωσή του.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας που παρουσιάστηκε στο παρόν άρθρο συνοψίζονται 
ποιοτικά ως ακολούθως:

• Πραγματοποιήθηκε η πληρέστερη δυνατή εργαστηριακή, καθώς και επιτόπου, διερεύνηση για 
τα υλικά της επίχωσης, δεδομένης της εξόχως χονδρόκοκκης φύσης τους, στις επιλεγμένες δύο 
θέσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, αφήνοντας μόνο χωρικές αβεβαιό-
τητες, οι οποίες μπορούν να αρθούν με τη διάνοιξη φρεάτων και σε άλλες θέσεις, και τη λήψη 
αντίστοιχα μεγάλων δειγμάτων.

• Η υιοθέτηση δειγματοληψίας μέσω φρεάτων αντί γεωτρήσεων στην παρούσα έρευνα επέτρεψε 
τη λήψη δειγμάτων με την πλήρη και ανεπηρέαστη κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών, η 
οποία –προκειμένου για τόσο χονδρόκοκκα υλικά– στην περίπτωση γεωτρήσεων θα αλλοιω-
νόταν σημαντικά αφού θα λαμβανόταν μόνο το δείγμα που μπορεί να αποκόψει μία κοπτική 
κεφαλή γεωτρύπανου (συνήθως 50-100mm).

• Οι τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων που προσδιορίστηκαν επιτρέπουν όχι απλώς την προσο-
μοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών ως έχουν σήμερα (ακόμα και με προηγμένα 
ελαστοπλαστικά καταστατικά προσομοιώματα), αλλά ακόμα και την προσομοίωση της ιστορίας 
φόρτισής τους από το χρόνο απόθεσής τους και ύστερα χάρη στη μέτρηση των παραμέτρων σε 
δείγματα των υλικών τελείως χαλαρών.

• Αντίστοιχα, η μέτρηση παραμέτρων σε δείγματα των υλικών τελείως πυκνών, παρέχει «άνω» 
όρια τιμών παραμέτρων (π.χ. αντοχής) καθοδηγώντας τυχόν αντίστροφες αναλύσεις σε «λογι-
κά» πλαίσια τιμών παραμέτρων.

8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Α.Ε. κατόπιν σχετικής ανάθεσης της ΥΣΜΑ. Για την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής έρευνας που παρου-
σιάστηκε συνέβαλαν από πλευράς ΥΣΜΑ οι Δ. Μιχαλοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός και Φ. Πέτση, 
Πολιτικός Μηχανικός-Γεωτεχνικός και από πλευράς ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. οι Σ. Γρίφιζα, 
Γεωλόγος, Χ. Βαγενάς και Μ. Τσουκαλαδάκης, Τεχνικοί Εργαστηρίου. Την εποπτεία της ανασκαφής 
είχε η ΕΦΑ Αθηνών δια των αρχαιολόγων Θ. Βάκουλη, Α. Μπακανδρίτσου και Β. Μπιζάκη. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκφράζονται στο Διευθυντή του Εργαστηρίου της ΕΔΑΦΟΣ, Δρ. Πολιτικό μηχανικό, Μιχά-
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λη Μπαρδάνη, για την καθοριστική συμβολή του σε όλα τα στάδια της έρευνας και τις ουσιαστικές 
παρατηρήσεις του κατά τη συγγραφή του παρόντος άρθρου.
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Geotechnical investigation of the Acropolis backfill 

Nikos L. Ninis
Civil Engineer, M.Sc./DIC., Acropolis Restoration Service

ABSTRACT

An extensive and thorough investigation, in terms of field and laboratory tests, was carried out for 
the geotechnical properties of the backfill behind the walls of Acropolis. On this occasion, sampling 
through two trial pits was adopted and not drilling, which led to a more detailed and representative 
picture of the coarsely grained earthfill. The picture was completed by systematic in-situ testing (den-
sity and moisture content measurement tests, light dynamic penetrometer tests) along with classifican-
tion tests in samples from both sites at various depths. According to the classification test results, the 
artificial fill is classified in the Unified Soil Classification System as SM (Silty sands, sand-silt mixtures) 
to GM-GC (Silty gravels, gravel-sand-silt mixtures – Clayey gravels, gravel-sand-clay mixtures) with GM 
(Silty gravels, gravel-sand-silt mixtures) being the predominant one (4 out of 6 samples). As only dis-
turbed samples could be taken, due to the coarse-grained nature of the material, it was decided to 
use large, “big-bag” samples (800 kg each) from which to prepare suitably reconstituted specimens, at 
densities similar to the in-situ ones. Triaxial testing in unconfined, triaxial and isotropic compression, 
was performed on specimens of D=100mm, H=200mm on material passing through the ½ in sieve. 
Unconfined compression results are summarized in Table 2. The Isotropic compression curves in p΄-εvol, 
terms and p΄-ν terms are shown in Fig. 6 - α and β, respectively. And in Fig. 7 the stress path tests in 
undrained triaxial compression of consolidated specimens with initial dry unit weight of 17.5 and 18.5 
kN/m3 are shown. Direct shear tests and one-dimensional compression tests were performed in the 
large direct shear apparatus of EDAFOS S.A., which is suitable for coarse-grained material, shown in Figs 
8 and 9. Direct shear tests results are presented in Fig. 10, while compressibility parameters (curves 
of one-dimensional compression in terms of vertival stress vs. void ratio and mean stress vs. specific 
volume, as well as curves of earth pressure coefficient Κο at rest vs. OCR for unloading-reloading cy-
cles at various vertical stress levels) are presented in Figs. 11 and 12 (α-στ) and summarized in Table 
3. Overall, values for compressibility, shear strength, earth pressure coefficient at rest and volumetric 
change due to water inundation were obtained for the earthfill, and these are summarized in Table 
4. The geotechnical investigation presented here was concluded with the installation of geotechnical 
monitoring instrumentation for earth pressure, pore pressure/suction and volumetric water content 
continuous measurement in the north trial pit. As a final comment, it could be noted that the “av-
erage” behaviour of reconstituted specimens from “big-bag” samples approximates closely that of a 
model “Critical State” material.
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Αναστασία Ν. Πάνου
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δυτικές μετόπες βρίσκονται πάνω από τα επιστύλια που γεφυρώνουν τους κίονες της δυτικής 
πλευράς της περίστασης του Παρθενώνα, εναλλάσσονται με τις τριγλύφους και αντιστοιχούν δύο σε 
κάθε επιστύλιο. Οι μετόπες ήταν τα πρώτα τμήματα του Παρθενώνα που δέχτηκαν γλυπτή διακόσμη-
ση, η οποία εκτελέστηκε στα εργαστήρια με τον σχεδιασμό και την εποπτεία του Φειδία. Το θέμα της 
ανάγλυφης παράστασης των μετοπών της δυτικής πλευράς σύμφωνα με τους περισσότερους μελετη-
τές είναι η Αμαζονομαχία, ο αγώνας δηλαδή που διεξήγαγαν σε προϊστορικούς χρόνους οι νέοι της 
Αθήνας με τις Αμαζόνες1 (εικ. 1, 2). Ο αριθμός των μετοπών του δυτικού θριγκού είναι δεκατέσσερεις 
(14) από τις οποίες δέκα (10) παραμένουν στο μνημείο ενώ τέσσερις, δύο από κάθε γωνία, έχουν 
μεταφερθεί στο Μουσείο Ακρόπολης.

Εικ. 1, 2. Το θέμα της ανάγλυφης παράστασης των μετοπών είναι η Αμαζονομαχία.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι πρώτες παρατηρήσεις για την κατάσταση διατήρησης των δυτικών μετοπών από τον τομέα συ-
ντήρησης έγιναν μετά την εγκατάσταση της κινητής πλατφόρμας εργασίας (εικ. 3), στο τέλος Μαΐου 
του 20072, η οποία τοποθετήθηκε από τους μηχανικούς του έργου για τον έλεγχο της κατάστασης 
διατήρησης της δυτικής πλευράς (εικ. 4), με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την αποκατάστασή της. 

1. Χωρέμη-Σπετσιέρη 2004, 106 -107.
2. Παπακωνσταντίνου – Πάνου – Δαμιανός 2007, 1-5.
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Εικ. 3. Κινητή πλατφόρμα εργασίας στην δυτική όψη 
του Παρθενώνα.

Εικ. 4. Η κινητή πλατφόρμα εργασίας στο ύψος των 
δυτικών μετοπών.

Η αυτοψία στο μέτωπο αυτό, ανέδειξε την κακή κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας του μαρ-
μάρου, τόσο για τις μετόπες, όσο και για τα λοιπά αρχιτεκτονικά μέλη.

Το διάστημα 2011-2013 έγινε η αποξήλωση (εικ. 5, 6) και η μεταφορά στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, τεσσάρων μετοπών της δυτικής πλευράς, δύο από κάθε γωνία, μαζί με δύο μετόπες από τη 
βόρεια και μία από την νότια πλευρά, όπως υπαγόρευε το πρόγραμμα αποσυναρμολόγησης των δύο 
γωνιών του δυτικού θριγκού3.

Εικ. 5. Αποξήλωση των μετοπών της ΒΔ γωνίας του 
δυτικού θριγκού.

Εικ. 6. Αποξήλωση των μετοπών της ΝΔ γωνίας του 
δυτικού θριγκού.

3. Ελευθερίου κ.ά. 2015, 109.
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Το πρόγραμμα συντήρησης που σχεδιάστηκε το ίδιο χρονικό διάστημα παράλληλα με το αναστη-
λωτικό πρόγραμμα είχε δύο στάδια: το πρώτο κάλυπτε επεμβάσεις σε έξι (6) μετόπες και συγκεκρι-
μένα τρεις από κάθε πλευρά μαζί φυσικά με τα υποκείμενα, υπερκείμενα και γειτνιάζοντα μέλη δηλ. 
τις τριγλύφους, τα γείσα και την περιοχή της ταινίας και των κανόνων των εκατέρωθεν επιστυλίων, 
ενώ το δεύτερο κάλυπτε το μεσαίο τμήμα του δυτικού θριγκού (σχ. 1).

Σχ. 1. Πρόγραμμα συντήρησης. Με σκούρο χρώμα δηλώνεται το πρώτο στάδιο επέμβασης. 

Η επεξεργασία και λήψη της απόφασης αυτής πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μηχα-
νικούς του έργου. Κριτήρια ήταν, αφενός το ποσοστό της σωζόμενης γλυπτής επιφάνειας που διατη-
ρούσαν οι ακραίες μετόπες και το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, σε σχέση με τις μετόπες του μεσαίου 
τμήματος και αφετέρου η ευχέρεια εγκατάστασης ικριώματος, που θα έδινε την δυνατότητα παράλ-
ληλων εργασιών στα συνεργεία συντήρησης και αναστήλωσης σε διαφορετικά μέτωπα. 

Η αδυναμία τοποθέτησης ικριώματος και η δυσκολία της οργάνωσης της παράλληλης λειτουργίας 
των εργοταξίων αναστήλωσης και συντήρησης οδήγησε στην απόφαση της αναστολής των εργασιών 
συντήρησης στην περιοχή. Επιπρόσθετα οι επεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας στον αντιθηματικό 
τοίχο του μνημείου απασχόλησαν το συνεργείο της συντήρησης.

Οι εργασίες του τομέα σταμάτησαν σε όλη την διάρκεια του 2013 και μέχρι τα μέσα του 2014. Το 
Σεπτέμβριο του 2014 η μεγαλύτερη δύναμη των συντηρητών επικεντρώθηκε σε όλη την έκταση του 
δυτικού θριγκού, καλύπτοντας πλέον όλες τις μετόπες. 

2.1 Κατάσταση διατήρησης

Η σημαντικότερη αιτία φθοράς των δυτικών μετοπών είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η έκρηξη 
του Μοροζίνι το 1687, η απολάξευση του γλυπτού διακόσμου τα πρώιμα χριστιανικά χρόνια και οι 
επεμβάσεις αποκατάστασης των δύο περασμένων αιώνων (1872 έως 1974) με υλικά που μακροπρό-
θεσμα προκάλεσαν περαιτέρω φθορά στην ήδη επιβαρυμένη επιφάνεια του μαρμάρου. Όλα αυτά 
σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση του λεκανοπεδίου, το μικροκλίμα της περιοχής και την 
μικροδομή του πεντελικού μαρμάρου, συνθέτουν την εικόνα διάβρωσης.

Οι μετόπες στα άκρα του θριγκού διατηρούν μεγαλύτερο ποσοστό αρχικής γλυπτής επιφάνειας 
(εικ. 7,9) σε σχέση με τις κεντρικές όπου η γλυπτή επιφάνεια φθίνει (εικ. 8), και είτε έχει καταστραφεί 
σε μεγάλο βαθμό, είτε έχει πλήρως απολαξευθεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μετόπη Δ.ΜΟ.6 
(εικ. 10).

Έντονη αποσάθρωση εντοπίζεται σε μια χαρακτηριστική ζώνη, της οποίας το άνω όριο βρίσκεται 
στην ταινία των μετοπών και των τριγλύφων και το κάτω όριο φθάνει λίγο κάτω από το μέσον τους 
και εκτιμάται ότι οφείλεται στο μικροκλίμα της περιοχής (σχ. 2). Είναι το τυπικό μοντέλο φθοράς που 
παρατηρήθηκε και σε όλες τις ανατολικές μετόπες του μνημείου και φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά 
στις τριγλύφους που δεν φέρουν γλυπτή παράσταση (σχ. 3). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευ-
θεί από την παρατεταμένη παραμονή του νερού και της υγρασίας, στη ζώνη αυτή, λόγω της μερικής 
στέγασης της περιοχής από τα γείσα.
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Σχ. 2. Χαρακτηριστική περιοχή αποσάθρωσης των δυτικών μετοπών. 

Σχ. 3. Σχηματική απόδοση του μοντέλου φθοράς των δυτικών μετοπών4.

Εικ. 7. Δ.ΜΟ.3. Διατήρηση αρχικής γλυπτής επιφά-
νειας (ΒΔ γωνία).

Εικ. 8. Δ.ΜΟ.8. Απομείωση αρχικής γλυπτής επιφά-
νειας (μεσαίο τμήμα).

4. Κορρές κ.ά. 1989, 194-195.
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Εικ. 9. Δ.ΜΟ.13. Διατήρηση αρχικής γλυπτής επιφά-
νειας (ΝΔ γωνία).

Εικ. 10. Η γλυπτή επιφάνεια της μετόπης Δ.ΜΟ.6 
έχει πλήρως απολαξευτεί.

Εικ. 11. Δ.ΜΟ.3. Περιοχή έκπλυσης λόγω 
απουσίας του υπερκείμενου γείσου.

Eικ. 12. Δ.ΜΟ.11. Περικρυσταλλική φθορά 
του ανάγλυφου λόγω θέσης.

Στη ζώνη αυτή το μάρμαρο είναι εύθρυπτο με μικρές επάλληλες αποφλοιώσεις. Η παραμονή του 
νερού, λόγω του δυτικού προσανατολισμού είναι χρονικά μεγαλύτερη απ’ ότι στις ανατολικές μετόπες, 
διαβρώνει σε βάθος το μάρμαρο ενώ η παράλληλη ανάπτυξη βιολογικής δραστηριότητας εντείνει 
την εξέλιξη του φαινομένου. Οι συνέπειες είναι η άμβλυνση των λεπτομερειών και η εξάλειψη της 
πορτοκαλοκάστανης επιδερμίδας ακόμη και από το πεδίο των μετοπών. 

Περιοχές έκπλυσης της επιφάνειας παρατηρούνται σε σημεία από όπου λείπουν τα υπερκείμενα 
γείσα με αποτέλεσμα την έντονη περικρυσταλλική διάβρωση της επιφάνειας που είναι εκτεθειμένη 
στο νερό της βροχής (εικ. 11).

Περικρυσταλλική φθορά παρατηρείται επίσης και στις περιοχές των μετοπών όπου η ανάγλυφη 
παράσταση λόγω μορφολογίας και θέσης της είναι και αυτή άμεσα εκτεθειμένη στο νερό της βροχής 
(εικ. 12). Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στην απώλεια πολύτιμης μάζας από την επιφάνεια των μετοπών.

Η μηχανική καταπόνηση της επιφάνειας του μαρμάρου λόγω της βίαιης απολάξευσης είναι η αιτία 
των εκτεταμένων αποφλοιώσεων με βάθος που εντοπίζονται στην γλυπτή επιφάνεια (εικ. 13). Αποτέ-
λεσμα της καταπόνησης αυτής είναι ο κίνδυνος πτώσης περιοχών του ανάγλυφου. 
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Ετοιμορροπίες θραυσμάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων καθώς και τμήματα με πολλαπλές θραύ-
σεις εντοπίζονται κυρίως στις κεντρικές μετόπες (εικ. 14).

Κάθετα ρήγματα διατρέχουν αρκετές μετόπες, τις οποίες και χωρίζουν σε μεγάλα τμήματα (εικ. 15), 
ενώ προσκρούσεις οβίδων και σφαιρών χαρακτηρίζουν την επιφάνεια αρκετών λίθων (εικ. 16).

Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα5,6 παρατηρούνται σε αρκετή έκταση στις τρεις από τις τέσσε-
ρις μετόπες που μεταφέρθηκαν στο Μουσείο και συγκεκριμένα στις Δ.ΜΟ.1, Δ.ΜΟ.13 και Δ.ΜΟ.14 
(εικ. 17-19) καθώς και στις μετόπες 3 και 4 οι οποίες παραμένουν στο μνημείο (εικ. 20-21). Στη μετόπη 
Δ.ΜΟ.1 μεγάλη περιοχή του πεδίου καλύπτεται με στρώματα όπως η χλαμύδα της μορφής καθώς και 
η κοιλιά του αλόγου της. Στην μετόπη 2, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο Ακρόπολης καθώς και στις 
λοιπές μετόπες που παραμένουν στο μνημείο, παρατηρείται ελάχιστο ποσοστό στρωμάτων τα οποία 
εστιάζονται στο πεδίο και σε κάποιες εσοχές του ανάγλυφου.

Εικ. 13. Δ.ΜΟ.5. Μηχανική καταπόνηση της επιφά-
νειας.

Εικ. 14. Δ.ΜΟ.5. Ετοιμορροπίες θραυσμάτων, πολ-
λαπλές θραύσεις.

Εικ. 15. Ρήγμα χαρακτηρίζει τη μετόπη Δ.ΜΟ.12. Εικ. 16. Δ.MO.1. Πρόσκρουση σφαίρας.

Εικ. 17. Δ.ΜΟ.1.  Εικ. 18. Δ.ΜΟ.13.  Εικ. 19. Δ.ΜΟ.14.

5. Πάνου – Φραντζικινάκη 2002, 517-528
6. Maravelaki – Kalaitzaki 2005, 187-198.
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Εικ. 20. Δ.ΜΟ.3. Εικ. 21. Δ.ΜΟ.4.
Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα στην επιφάνεια των δυτικών μετοπών.

Εικ. 22. Δ.ΜΟ.12. Επικαθήσεις αιθάλης. Εικ. 23. Δ.ΜΟ.9. Επικαθήσεις αιθάλης.

Επικαθήσεις αιθάλης παρατηρούνται στην ταινία των μετοπών και των τριγλύφων, στις προστα-
τευμένες δηλαδή περιοχές κάτω από τα γείσα (εικ. 22-23).

Αναφερόμενοι στα υλικά των παλαιότερων επεμβάσεων εντοπίζονται λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα 
τσιμεντιτικά κονιάματα από τις παλαιότερες επεμβάσεις αναστήλωσης και κονία Meyer με ή χωρίς 
προσθήκη λατυπιών. Τα κονιάματα με βάση το τσιμέντο είχαν χρησιμοποιηθεί στους αρμούς ώσης 
μεταξύ των μετοπών και των τριγλύφων ή των επιστυλίων για την αποτροπή εισρροής των υδάτων 
και την ανάπτυξη βλάστησης καθώς και για την σφράγιση μεγάλων κενών, ρωγμών και περιοχών με 
πολλαπλές θραύσεις. Πολλές από αυτές τις επεμβάσεις έχουν αστοχήσει, λόγω ανάπτυξης πάνω σε 
αυτές βιολογικών αποικιών και ανώτερων φυτών, αποτέλεσμα της μεγάλης κατακράτησης υγρασίας 
στην περιοχή των μετοπών.

Η κονία Meyer7 χρησιμοποιήθηκε τόσο για συγκολλήσεις όσο και για σφραγίσεις αποφλοιώσεων, 
ρωγμών και αρμών συγκόλλησης των θραυσμάτων. Παρατηρούνται για μια ακόμα φορά τα τυπικά 
προβλήματα που δημιουργεί η κόλλα αυτή, όπως η διατήρηση της κονίας, λόγω της μεγάλης αντοχής 
της και η ταυτόχρονη απώλεια του αρχαίου θραύσματος που συγκολλήθηκε με αυτή, το οποίο έχει 
μικρότερη αντοχή από την κόλλα λόγω φθοράς. Ομοίως παρατηρείται σε περιοχές σφράγισης αρμών 

7. Μωραΐτου 1994, 475-478.
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και ρωγμών η διατήρηση της κονίας εν αντιθέσει με την αρχαία επιφάνεια που λόγω διάβρωση πα-
ρουσιάζει απομοίωση (εικ. 24).

Διαβρωμένα σιδερένια συνδετήρια στοιχεία της αναστήλωσης Μπαλάνου8 τα οποία συνέδεαν 
μεταξύ τους μετόπες, τριγλύφους και γείσα είναι πλέον εμφανή και σχετίζονται με αντίστοιχες δι-
αρρήξεις ή απώλειες μαρμάρου στις περιοχές που εντοπίζονται (εικ. 25). Ορειχάλκινες καρφίδες και 
χάλκινα πιόσχημα στοιχεία μεταξύ μετοπών και τριγλύφων διατηρούνται και τοποθετούνται χρονικά 
στις επεμβάσεις της περιόδου ’70-’749.

Να σημειωθεί τέλος ότι μακροσκοπικά εντοπίστηκαν ίχνη κόκκινου χρώματος στις μετόπες  
Δ.ΜΟ.3-Δ.ΜΟ.12 (εικ. 27-28).

Εικ. 24. Προηγούμενες επεμβά-
σεις συντήρησης στη μετόπη 
Δ.ΜΟ.8. Αστοχίες υλικού. 

Εικ. 25. Διαβρωμένα συνδετήρια 
στοιχεία της αναστήλωσης Μπα-
λάνου στη μετόπη Δ.ΜΟ.8.

Εικ. 26. Σφραγίσεις με τσιμεμτι-
τικά κονιάματα από την αναστή-
λωση Μπαλάνου στη μετόπη 
Δ.ΜΟ.6.

Εικ. 27. Δ.ΜΟ.12. Ίχνη κόκκινης χρωστικής. Εικ. 28. Δ.ΜΟ.3. Ίχνη κόκκινης χρωστικής.

2.2 Επεμβάσεις συντήρησης

Οι επεμβάσεις συντήρησης στις μετόπες του δυτικού θριγκού10 είχαν αρχικά σωστικό και ακολού-
θως συστηματικό χαρακτήρα. Μετά την πρώτη αυτοψία το 2007 πραγματοποιήθηκαν εργασίες άμεσης 
επέμβασης (εικ. 29) που στόχο είχαν την προστασία της γλυπτής επιφάνειας. Αφαιρέθηκαν ετοιμόρ-
ροπα θραύσματα τα οποία αποθηκεύτηκαν με πλήρη τεκμηρίωση, έγιναν επιφανειακές στερεώσεις 
ετοιμόρροπων περιοχών με ιαπωνικό χαρτί, γάζα και υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυταρίνης και τέλος 
στερεώθηκαν αποσαθρωμένες και εύθρυπτες περιοχές με ορούς από ασβεστόνερο. 

8. Μπαλάνος 1940, 101-104, 126.
9. Προκοπίου 1970-1971, 57-59
10. Φραντζή – Πάνου – Τσιμερέκη – Φραντζικινάκη 2008, σελ. 41-50.
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Αυτό που διαπιστώθηκε τότε ήταν ότι λόγω της θέσης των μετοπών πάνω στο μνημείο οι επιφα-
νειακές στερεώσεις καθώς και οι οροί ήταν μάταιοι γιατί οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν αφενός 
την στερέωση των ορών και αφ’ ετέρου απομάκρυναν τις γάζες από την επιφάνεια του μαρμάρου.

Το πρόγραμμα της αποξήλωσης το 2011 περιελάμβανε και την απομάκρυνση των ΒΔ και ΝΔ με-
τοπών. Οι σωστικές επεμβάσεις ιδιαίτερα στις μετόπες αυτές οι οποίες επρόκειτο να μεταφερθούν 
στο μουσείο, κινήθηκαν στην ακόλουθη μεθοδολογία (εικ. 30). Απομακρύνθηκαν τα ετοιμόρροπα 
θραύσματα και δεν στερεώθηκαν επί τόπου. Περιοχές του αναγλύφου χωρίς έντονα προβλήματα 
αποσάθρωσης, προστατεύθηκαν με ιαπωνικό χαρτί ή γάζα και κόλλα μεθυλοκυτταρίνης, με σκοπό την 
ασφαλή περίδεση των λίθων χωρίς απώλειες αρχαίου υλικού. Πραγματοποιήθηκαν επιφανειακές στε-
ρεώσεις των έντονα αποσαθρωμένων περιοχών με αραιό ένεμα και έγινε πλήρωση των αποφλοιώσε-
ων με ένεμα αντί να καλυφθεί η περιοχή με νάρθηκα. Παλαιά κονιάματα σφράγισης απομακρύνθηκαν 
από τους αρμούς ώσης των λίθων, επέμβαση απαραίτητη για την μετακίνηση τους καθώς και από 
ρωγμές που εκτιμήθηκε ότι θα διευρυνθούν κατά τις εργασίες καταβίβασης. Μια ρωγμή στη μετόπη 
2 (Δ.ΜΟ.2) διέτρεχε το λίθο πλάγια και τον χώρισε σε δύο τμήματα. Με τη διάνοιξή της ρωγμής εκτι-
μήθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης και σχεδιάστηκε η ασφαλέστερη διαδικασία καταβίβασης. Οι 
επιφάνειες στα όρια της ρωγμής προστατεύθηκαν με ιαπωνικό χαρτί, γάζα και κόλλα μεθυλοκυτταρί-
νης. Τα συνδετήρια στοιχεία (σύνδεσμοι, γόμφοι) αφαιρέθηκαν και περισυλλέχτηκαν μικροθραύσματα 
τα οποία αποκολλήθηκαν από τις ρηγματώσεις που χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές. 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις μετόπες που μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Ακρόπολης ήταν 
κονιάματα λευκού τσιμέντου – υδρασβέστου ή σκέτου τσιμέντου για την πλήρωση περιοχών του 
αναγλύφου με εσωτερικό κενό και κίνδυνο πτώσης.

Εικ. 29. Σωστικές επέμβασεις συντήρησης 2007. Εικ. 30. Σωστικές επεμβάσεις συντήρη-
σης 2011.

Οι συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στις μετόπες που παρέμειναν στο ναό ακολουθούν τα 
στάδια των εργασιών όπως αυτές εκπονούνται σε όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού. 

Συγκεκριμένα, μετά την αναλυτική χαρτογραφική και φωτογραφική τεκμηρίωση του μέλους, ακο-
λουθήθηκε η εξυγίανσή του με την απομάκρυνση των φθοροποιών παραγόντων δηλ. την αφαίρεση 
κονιαμάτων και συνδετήριων στοιχείων των προηγούμενων επεμβάσεων. Πραγματοποιήθηκε η απο-
μάκρυνση των θραυσμάτων τα οποία κινδύνευαν με πτώση και η συγκόλληση αυτών, η πλήρωση των 
εσωτερικών κενών του αναγλύφου, η στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών και των πολλαπλών 
αποφλοιώσεων μικρού βάθους με μικροενέματα (με πινέλο ή σύριγγα), η σφράγιση όλων των ρωγμών 
με κονίαμα σφράγισης και κονίαμα πλήρωσης, ανάλογα με το βάθος τους, η περιμετρική σφράγιση 
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των αρμών συγκόλλησης με κονίαμα σφράγισης και τέλος η στερέωση της επιφάνειας με ψεκασμούς 
με αιώρημα υδροξειδίου του ασβεστίου (εικ. 31-36).

Εικ. 31. Αφαίρεση ετοιμόρροπων 
θραυσμάτων.

Εικ. 32. Αφαίρεση υλικού προη-
γούμενων επεμβάσεων.

Εικ. 33. Συγκόλληση θραύσματος.

Εικ. 34. Ενεματώσεις περιοχών. Εικ. 35. Πλήρωση εσωτερικού κενού. Εικ. 36. Σφραγίσεις.

Εικ. 37. Δ.ΜΟ.12 αρχαία συνδετήρια στοιχεία. Εικ. 38. Δ.ΜΟ.10 και Δ.Γ.20 αρχαία 
συνδετήρια στοιχεία.
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Οι συστηματικές επεμβάσεις στις μετόπες, σε αντίθεση με τις προληπτικές, πραγματοποιήθηκαν 
με τη εφαρμογή των νέων κονιαμάτων πλήρωσης και σφράγισης, τα οποία σχεδιάστηκαν από την 
προϊσταμένη των έργων συντήρησης στα μνημεία Δρ. χημ. μηχ. Ε. Αγγελακοπούλου και των οποίων 
η σύνθεση είναι ασβεστοποζολανική με ανάμιξη υδρασβέστου-μετακαολίνη σε διαφορετικές αναλο-
γίες και χρήση ασβεστολιθικών αδρανών και μαρμαρόσκονης ανάλογα με το είδος της επέμβαση που 
εφαρμόζεται κάθε φορά11. Οι συγκολλήσεις μεγάλων θραυσμάτων συνέχισαν να πραγματοποιούνται 
με πάστα λευκού τσιμέντου ενώ σε συγκολλήσεις μικρών θραυσμάτων κατά περίπτωση χρησιμοποι-
ήθηκε πάστα συγκόλλησης υδρασβέστου/μετακαολίνη: 50/50% κ.β. 

Τα αρχαία συνδετήρια στοιχεία παρέμειναν κατά χώραν μετά την σύμφωνη γνώμη των μηχανικών 
(εικ. 37, 38). Στην περίπτωση συνδετηρίων που αποκαλύφθηκαν κατά τις επεμβάσεις συντήρησης, 
αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το υλικό προστασίας το οποίο θα προκύψει από το ερευνητικό πρό-
γραμμα για την προστασία των αρχαίων συνδέσμων που εκπονείται από την προϊσταμένη συντήρησης 
Ε. Αγγελακοπούλου και την συντηρήτρια Γ. Φραντζή12.

2.3. Προβληματισμοί – Περιπτώσεις επέμβασης 

2.3.1 Διάνοιξη ρηγμάτων

Ορισμένες μετόπες χαρακτηρίζονται από κάθετα ή πλάγια ρήγματα τα οποία ενδεχομένως υπο-
δηλώνουν τις περισσότερες φορές τον διαχωρισμό της μετόπης σε δύο ή και παραπάνω τμήματα. Η 
εκτίμηση αυτή μπορεί να επαληθευτεί μόνο με τη διάνοιξή τους, τον καθαρισμό τους και ακολούθως 
την ανάγνωση της φοράς και του βάθους τους. Το ερώτημα στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι 
πρωτευόντως αν και κατά πόσο πρέπει να καθαριστεί το ρήγμα και αν πρέπει να διαταραχθεί η στα-
τική ισορροπία και δευτερευόντως ποια επέμβαση θα εφαρμοστεί. Η λύση που αποφασίστηκε και 
εφαρμόστηκε ήταν ο εσωτερικός καθαρισμός του ρήγματος, όσο αυτό ήταν εφικτό με χρήση αέρα 
και νερού και η εξωτερική σφράγιση της ρωγμής διασφαλίζοντας τουλάχιστον από την επιφάνεια που 
φέρει το ανάγλυφο, την αποτροπή εισχώρησης νερού και σκόνης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε 
η αναστρεψιμότητα της επέμβασης έτσι ώστε να είναι δυνατή κάποια άλλη αναστηλωτική προσέγγι-
ση ή καταβίβασή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επεμβάσεις στη μετόπη 12 (εικ. 39-41).

  
Εικ. 39, 40, 41. Διάνοιξη ρηγμάτων στη μετόπη Δ.ΜΟ.12.  

2.3.2. Ανάταξη θραυσμάτων - Κατακερματισμένες περιοχές

Η αντιμετώπιση των κατακερματισμένων περιοχών αποφασίστηκε να είναι συντηρητική. Αφαιρέθη-
καν τα κονιάματα των προηγούμενων επεμβάσεων και αποκολλήθηκαν μόνο τα θραύσματα που ήταν 

11. Αγγελακοπούλου 2013α.
12. Αγγελακοπούλου – Φραντζή 2014.
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δυνατό να επανατοποθετηθούν στη θέση τους δηλαδή αυτά που είχαν ικανή επιφάνεια στήριξης και 
έδρασης. Ακολούθησε η σφράγιση των αρμών συγκόλλησης καθώς και των περιοχών στις οποίες αφαι-
ρέθηκε ένα ποσοστό του κονιάματος προηγούμενης επεμβάσης και όχι όλο, για λόγους ασφαλείας. Η 
σφράγιση με νέο κονίαμα παγίωσε την παραμόρφωση στην περιοχή. Η αποσυναρμολόγηση θα οδηγού-
σε σε ένα παζλ χωρίς λύση και το δίλημμα της παραμόρφωσης είχε μόνο μία λύση, την παγίωση αυτής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επεμβάσεις στη μετόπη 10 (εικ. 42-43).
Αντιμετωπίστηκαν επίσης περιπτώσεις αποκόλλησης μεγάλων θραυσμάτων όπου η πλήρης ανάταξή 

τους ήταν αδύνατη λόγω αδυναμίας διαχείρισής τους τόσο στη στήριξη όσο και στη συγκράτησή τους. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η συγκόλληση των θραυσμάτων πραγματοποιήθηκε στη σωστότερη δυνατή θέση 

με τις υποδείξεις των μηχανικών, παγιώνοντας έτσι πάλι μια μικρή παραμόρφωση στις περιοχές αυτές.

 
Εικ. 42, 43. Κατακερματισμένη περιοχή στο νότιο άκρο της μετόπης Δ.ΜΟ.10.
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η λύση στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τις εργασίες συντήρησης των μετοπών που παρέ-
μειναν στη θέση τους πάνω στο μνημείο και που κλήθηκε η ομάδα συντήρησης να δώσει, θα ήταν 
απλούστερη τις περισσότερες φορές, αν τα μέλη βρίσκονταν στο έδαφος. 

Τα προβλήματα αυτά θα απασχολήσουν και στο μέλλον τον τομέα, όσο προχωράει το έργο και 
κάθε φορά που απαιτείται η αντιμετώπιση μελών κατά χώραν. 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννώνται κάθε φορά προκύπτουν από τις διεπιστημονικές 
συζητήσεις με τους μηχανικούς του έργου καθώς και από τη γόνιμη συνεργασία των ειδικοτήτων που 
εμπλέκονται κάθε φορά, με κύριο σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη λύση για το ίδιο το μνημείο 
(εικ. 44-45).

Εικ. 44. Δ.ΜΟ.5. Πριν τις επεμβάσεις συντήρησης.  Εικ. 45. Δ.ΜΟ.5 Μετά τις επεμβάσεις συντήρησης.
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The metopes of the west entablature of the Parthenon: Preservation 
state and concerns about the conservation interventions

Anastasia N. Panou
Conservator, Hellenic Ministry of Culture and Sports – Acropolis Restoration Service (YSMA)

ABSTRACT

The fourteen blocks of the west metopes are placed above the architraves of the Parthenon’s west 
peristyle. They alternate with triglyphs , two metopes corresponding to each architrave. The theme of 
the sculpted decoration istheAmazonomachy.

During the restoration programme 2011-2013 four (4) metopes, two on each side (north- and 
south), were dismantled and transferred to the Acropolis Museum while the other ten (10) remained 
in situ

In the same period systematic interventions commenced with the metopes that remained on the 
monument. An extensive conservation study recorded the current condition of the metopes and the 
surface preservation.

The Parthenon and subsequently the metopes suffered diverse disasters, the most important being 
Morosini’s explosion in 1687 and the vandalism of the sculpted surface during the early Christian years. 
All these, combined with the atmospheric pollution of the Attiki basin, the microclimate of the area , 
the microstructure of the pentelic marble and the incompatible restoration materials used during the 
past two centuries (1872 to 1974), constitute the current state of conservation .

During the conservation interventions great problems relevant to conservation practice, were faced, 
the solution of which demanded the interdisciplinary and productive collaboration between different 
scientists. 

LIST OF FIGURES

Fig. 1. Fig. 2. The theme of the sculptural depiction of the metopes is the Amazonomachy.
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Fig. 35.  Filling of internal void.
Fig. 36.  Sealing.
Fig. 37. Δ.ΜΟ.12. Ancient bracing elements.
Fig. 38.  Δ.ΜΟ.10 - Δ.Γ.20. Ancient bracing elements.
Fig. 39, Fig. 40, Fig. 41. Ffractures on metope Δ.ΜΟ.12.
Fig. 42, Fig. 43. Fragmented area on the south edge of metope Δ.ΜΟ.10.
Fig. 44. Δ.ΜΟ.5. Prior to the conservation interventions.
Fig. 45.  Δ.ΜΟ.5. After the conservation interventions.
Dwg. 1.  Conservation programme.Colour indicates the first stage of interventions. 
Dwg. 2.  Typical area of disintegration of the west metopes.
Dwg. 3.  Schematic rendition of the model of deterioration of the west metopes.
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YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πρακτικά Διημερίδας  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015  
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2016

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ευτυχία Κουτσουράκη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη διάρκεια του αναστηλωτικού προγράμματος των μνημείων της Ακρόπολης την περίοδο 
2010-2015, στον Παρθενώνα πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση της ΒΔ και ΝΔ γωνίας. Το εργαστή-
ριο συντήρησης της επιφάνειας του Παρθενώνα ανέλαβε τις σωστικές και συστηματικές επεμβάσεις 
συντήρησης των αρχιτεκτονικών μελών αλλά και των ευρημάτων που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών αποσυναρμολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν σωστικές και συστηματι-
κές επεμβάσεις συντήρησης στα εκατόν δέκα (110) μέλη που καταβιβάστηκαν καθώς και στα τριάντα 
(30) μέλη των όμορων πλευρών που βρίσκονται κατά χώραν. Στο μέτωπο επίσης πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες μετά τις επανατοποθετήσεις των μελών που περιελάμβαναν σφραγίσεις αρμών, κενών και 
εντορμιών. Στο σχ. 11 απεικονίζονται τα μέλη που καταβιβάστηκαν κι επανατοποθετήθηκαν. 

Σχ. 1. Παρθενών. Δυτική πλευρά, ο θριγκός και το αέτωμα. 
(Σχ. Β. Ελευθερίου – Ψηφ. επεξεργασία: Ε. Κουτσουράκη)

1. Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2015.
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Εικ. 1. ΒΔ γωνία του Παρθενώνα (Σ. Γεσαφίδης).  Εικ. 2. ΝΔ γωνία του Παρθενώνα (Σ. Γεσαφίδης).

2. ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.1 Σωστικές επεμβάσεις συντήρησης

Τόσο κατά την αφαίρεση των συνδετήριων στοιχείων μεταξύ των μελών, όσο και κατά την διάρκεια 
της καταβίβασής τους από το συνεργείο της αναστήλωσης, αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη η προστασία 
των αποσαθρωμένων περιοχών και των έτοιμων προς αποκόλληση θραυσμάτων. 

Εικ. 3. ΒΔ.ΤΡ (Δ). Κατά την τοποθέτηση γάζας με 
καρ βοξυμεθυλοκυτταρίνη στην περιοχή των αστρα-
γάλων. 

Εικ. 4. Δ.Ε.1.1 (ΒΔ). Κατά την αποξήλωση. 

Οι σωστικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά χώραν, περιελάμβαναν αρχικά την περι-
συλλογή και λεπτομερή καταγραφή της θέσης των αποκολλημένων θραυσμάτων. Ακολούθως, πραγ-
ματοποιήθηκε προστερέωση των περιοχών που παρουσίαζαν αποφλοιώσεις, απολεπίσεις, καθώς και 
των ετοιμόρροπων θραυσμάτων, με την τοποθέτηση γαζών με υδατικό διάλυμα καρβοξυμεθυλοκυτ-
ταρίνης2, με τη βοήθεια πινέλου. Η χρήση αυτού του υλικού ενδείκνυται γιατί μόλις στεγνώσει, στε-
ρεοποιείται και σε συνδυασμό με τη γάζα προσφέρει ένα είδος νάρθηκα. Αφαιρείται πολύ εύκολα με 
νερό χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στο μάρμαρο.

2. Παπακωνσταντίνου κ.ά. 2013.



263

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις μετόπες της ΒΔ και ΝΔ γωνίας του ναού οι οποίες μετά την αποξή-
λωση τους μεταφέρθηκαν στο νέο Μουσείο Ακρόπολης για τη συντήρηση κι έκθεσή τους. Στην θέση 
των αρχαίων λίθων τοποθετήθηκαν αντίγραφα.

2.2 Συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης

Στον πιν. 13 παρουσιάζονται οι συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης σε σειρά εφαρμογής, ο στό-
χος της εκάστοτε επέμβασης, η μέθοδος και τα υλικά εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τον 
Απρίλιο του 2015. 

Πιν. 1.  Συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στα αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνα που πραγματοποι-
ούνταν έως τον Απρίλιο του 2015. 

Επέμβαση Στόχος Εφαρμογή και υλικά

Στερέωση 

Επιφανειακή στερέωση των 
περιοχών με περικρυσταλλική 
φθορά 

Ψεκασμός με κορεσμένο διάλυμα Ca(OH)2 με προσθήκη CaCO3 
(6% κ.β. επί της μάζας του Ca(OH)2) 
Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται 40 φορές προκειμένου να επι-
τευχθεί ικανοποιητική στερέωση 

Αφαίρεση επι-
βλαβών στοιχείων 
από προηγούμενες 
επεμβάσεις 

Αφαίρεση κονιαμάτων 1. Αφαίρεση με λιθοξοϊκά εργαλεία, υπερηχητικό ξέστρο, ερ-
γαλεία συντήρησης 

Αφαίρεση οξειδωμένων καρ-
φίδων ορείχαλκου ή σιδήρου 

1. Αφαίρεση με ειδική συσκευή λήψης πυρήνων (καροταρία) 
2. Αντικατάσταση με καρφίδες τιτανίου, επιλεκτικά 

Καθαρισμός 

Αφαίρεση προϊόντων δράσης 
βιολογικού παράγοντα 

Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) (5-7%) 

Αφαίρεση κηλίδων σκουριάς Διάλυμα εξουδετερωμένου θειογλυκολικού οξέος 
(TGA, HSCH2CO2H, 7%) 

Ενέματα 

Στερέωση ετοιμόρροπων απο-
λεπίσεων και αποκολλήσεων 

Εφαρμογή με σύριγγα μίας εκ των δύο συνθέσεων. 
1. Λευκό τσιμέντο (Aalborg white): 1 μέρος κ.ο. 
Υδράσβεστος σε σκόνη (Merck και Μακεδονική ασβεστοποιία): 3 
μέρη κ.ο. CaCO3: 6% κ.β. επί της μάζας του Ca(OH)2 ή 
2. Πάστα λευκού τσιμέντου με νερό 

Στερέωση επιφανειών με 
εκτεταμένη αποσάθρωση 

Εφαρμογή με πινέλο. 
Λευκό Τσιμέντο/Υδράσβεστος:1/3 κ.ο. 
CaCO3: 6% κ.β. επί της μάζας του Ca(OH)2 
Ανόργανες χρωστικές 

Δομική αποκατάσταση αρχιτε-
κτονικών μελών 

Στο εσωτερικό των στοιχείων, σε ρήγματα και σε εκτεταμένες 
ρωγμές 
Λευκό τσιμέντο (Aalborg white): 75% κ.β. 
Mηλαϊκή γη (Lava Antica): 25% κ.β. νερό/στερεά=0.8 

Κονιάματα  
αποκατάστασης 

Συγκόλληση μικρών θραυσμά-
των και απολεπίσεων 

Πάστα λευκού τσιμέντου
(λευκό τσιμέντο χαμηλής περιεκτικότητας σε θειικά- Aalborg 
white/νερό)

Σφράγιση λεπτών ρωγμών και 
αρμών 

Λευκό τσιμέντο (Aalborg white): 1 μέρος κ.ο. 
Υδράσβεστος σε σκόνη (Merck έως το 2011 και Μακεδονική 
ασβεστοποιία έκτοτε): 2 μέρη κ.ο. 
Χαλαζιακή άμμος 0-1χιλ: 9 μέρη κ.ο. 
CaCO3: 6% κ.β. επί της μάζας του Ca(OH)2 
Ανόργανες χρωστικές 

Πλήρωση μεγάλων κενών Λευκό τσιμέντο (Aalborg white): 0.8 μέρη κ.ο. 
Μηλαϊκή γη (Lava Antica): 0.2 μέρη κ.ο. 
Χαλαζιακή άμμος 0-1χιλ: 1 μέρος κ.ο. 
Χαλαζιακή άμμος 1-2χιλ: 2 μέρη κ.ο. 

Από τον Απρίλιο του 2015 έγινε αλλαγή στις συνθέσεις των κονιαμάτων αποκατάστασης και των 
ενεμάτων, σε νέες συνθέσεις ασβεστοποζολανικής σύστασης4 (βλ. πιν. 2).

3. Παπακωνσταντίνου κ.ά. 2013.
4. Αγγελακοπούλου 2013, 13-17.
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Η χρήση των παλαιών συνθέσεων περιορίστηκε για τις συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στα 
αρχιτεκτονικά μέλη που καταβιβάστηκαν, ενώ η χρήση των νέων συνθέσεων εφαρμόστηκε μετά τις 
επανατοποθετήσεις των μελών, στις σφραγίσεις αρμών, κενών κι εντορμιών.

Η καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των μελών και το ιστορικό των επεμβάσεων συντήρησης 
τεκμηριώθηκαν με φωτογραφίες και χαρτογραφήσεις. 

Πιν. 2. Τελικές συνθέσεις κονιαμάτων κι ενεμάτων που χρησιμοποιούνται από 8/4/2015.

Επέμβαση Στόχος Εφαρμογή και υλικά

Ενέματα 

Στερέωση ετοιμόρροπων 
απολεπίσεων και αποκολ-
λήσεων 

Εφαρμογή με σύριγγα.
Υδράσβεστος σε σκόνη 80% κ.β. 
Μετακαολίνης 20% κ.β.
Νερό/κονία 1,34-1,37% κ.β.

Στερέωση επιφανειών με 
εκτεταμένη αποσάθρωση 

Εφαρμογή με πινέλο. 
Υδράσβεστος σε σκόνη 80% κ.β. 
Μετακαολίνης 20% κ.β.
Νερό/κονία 1,34-1,37% κ.β. 
Ανόργανες χρωστικές 

Δομική αποκατάσταση 
αρχιτεκτονικών μελών 

Στο εσωτερικό των στοιχείων, σε ρήγματα και σε εκτετα-
μένες ρωγμές 
Λευκό τσιμέντο (Aalborg white): 75% κ.β. 
Mηλαϊκή γη (Lava Antica): 25% κ.β. νερό/στερεά=0.8 

Κονιάματα 
αποκατάστασης 

Συγκόλληση θραυσμάτων 
και απολεπίσεων 

Πάστα λευκού τσιμέντου
(λευκό τσιμέντο χαμηλής περιεκτικότητας σε θειικά- Aalborg 
white/νερό)

Σφράγιση λεπτών ρωγμών 
και αρμών 

Υδράσβεστος σε σκόνη 20% κ.β.
Μετακαολίνης 5% κ.β.
Μαρμαρόσκονη 0-1χιλ 75% κ.β. 
Νερό/κονία 0,88% κ.β. 
Ανόργανες χρωστικές 

Πλήρωση μεγάλων κενών Υδράσβεστος σε σκόνη 20% κ.β.
Μετακαολίνης 5% κ.β.
Ασβεστολιθική άμμος 0-2χιλ 75% κ.β. 

2.3 Δυτική Τρίγλυφος 13 (Δ.ΤΡ.13)

Στο σύνολο των μελών που συντηρήθηκαν συστηματικά, είτε επί τόπου είτε στο εργαστήριο, υπήρ-
ξαν περιπτώσεις που η κατάσταση διατήρησής τους ήταν κακή, με πληθώρα θραυσμάτων, ρηγμάτων 
κι εκτεταμένων αποσαθρωμένων περιοχών.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η δυτική τρίγλυφος 13. Εκτός από τα κατάλοιπα των προηγούμενων 
επεμβάσεων συντήρησης του Μπαλάνου όπου έγινε η χρήση κονιαμάτων με βάση το γκρι τσιμέντο 
και της λιθόκολλας Mayer (βλ. εικ. 7, 8), το μέλος φέρει κάθετο ρήγμα το οποίο διαχωρίζει την δυ-
τική όψη από το υπόλοιπο σώμα. Για την αντιμετώπιση του ρήγματος, ο Μπαλάνος τοποθέτησε 9 
ορειχάλκινες καρφίδες διαφόρων μεγεθών. Μετά την αφαίρεση των καρφίδων και σε συνεργασία με 
το συνεργείο της αναστήλωσης, απομακρύνθηκαν τα θραύσματα αποκαλύπτοντας το μέγεθος της 
φθοράς. Συγκολλήθηκαν συνολικά 40 θραύσματα σε ολόκληρη την επιφάνεια του μέλους και οι 9 
ορειχάλκινες καρφίδες αντικαταστάθηκαν με καρφίδες τιτανίου. 
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Εικ. 5. Δ.ΤΡ.13. Βόρεια πλευρά. Μετά την καταβίβαση. Εικ. 6. Δ.ΤΡ.13. Νότια πλευρά. Μετά την καταβίβαση. 

Εικ. 7. Δ.ΤΡ.13. Δυτική όψη. Μετά την καταβίβαση. Εικ. 8. Δ.ΤΡ.13. Βόρεια πλευρά. Λεπτομέρεια. 

Εικ. 9. Δ.ΤΡ.13. Άνω έδρα. Κατά χώραν. Λεπτομέρεια. Εικ. 10. Δ.ΤΡ.13. Κάτω έδρα. Μετά την καταβίβαση. 
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Εικ. 11. Δ.ΤΡ.13. Δυτική όψη. Κατά την απομάκρυνση 
του θραύσματος. 

Εικ. 12. Δ.ΤΡ.13. Δυτική όψη. Μετά την απομάκρυν-
ση του θραύσματος. 

Εικ. 13. Δ.ΤΡ.13. Κάτω έδρα. Μετά τη συντή-
ρηση. 

Εικ. 14. Δ.ΤΡ.13. Άνω έδρα. Μετά 
τη συντήρηση. 

Εικ. 15. Δ.ΤΡ.13. Δυτική όψη. Με-
τά τη συντήρηση. 

Εικ. 16. Δ.ΤΡ.13. Βόρεια πλευρά. 
Μετά τη συντήρηση. 

Εικ. 17. Δ.ΤΡ.13. Νότια πλευρά. 
Μετά τη συντήρηση. 
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2.4 Λίθοι Αντιθηματικού Τοίχου Δυτικού Αετώματος (Δ.ΤΑ.1.13 και Δ.ΤΑ.1.3)

Εικ. 18. Δ.ΤΑ.1.13. Ανατολική όψη. Πριν τη συντήρη-
ση (Σ. Γεσαφίδης).

Εικ. 19. Δ.ΤΑ.1.3. Ανατολική όψη. Πριν τη συντήρη-
ση (Σ. Γεσαφίδης).

Εικ. 20. Δ.ΤΑ.1.13. Ανατολική όψη. Λεπτομέρεια 
αποκόλλησης θραύσματος. 

Εικ. 21. Δ.ΤΑ.1.3. Ανατολική όψη. Μετά την αποκόλ-
ληση θραυσμάτων. 

Εικ. 22. Δ.ΤΑ.1.13. Ανατολική όψη. Μετά τη συντή-
ρηση. 

Εικ. 23. Δ.ΤΑ.1.3. Ανατολική όψη. Μετά τη συντή-
ρηση. 

Παρόμοια κατάσταση διατήρησης με την δυτική τρίγλυφο 13 παρουσίαζαν τα γειτνιάζοντα μέλη 
Δ.ΤΑ.1.13, από την πλευρά της νοτιοδυτικής γωνίας και Δ.ΤΑ.1.3, από την πλευρά της βορειοδυτικής 
γωνίας. Πρόκειται για μέλη της πρώτης στρώσης λίθων του αντιθηματικού τοίχου που δεν αποξηλώ-
θηκαν και στα οποία εφαρμόστηκαν συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης με χρήση κονιαμάτων νέας 
ασβεστοποζολανικής σύστασης (βλ. πίν. 2). Στις εικόνες 18-23 διακρίνεται η έκταση των φθορών λόγω 
της φωτιάς του παρελθόντος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ρηγμάτων κι ακόμα μεγαλύτερου 
αριθμού θραυσμάτων. Λόγω της μη αποξήλωσης των μελών, οι εργασίες συντήρησης προσαρμόστη-
καν στην περίπτωση και με γνώμονα την πιθανή μελλοντική αποξήλωση του αντιθηματικού τοίχου. 
Ουσιαστικά, η εφαρμογή των επεμβάσεων έγινε σε μικρό βάθος, χωρίς να είναι εφικτή η πλήρωση 
των ρηγμάτων με ένεμα ή η αποκόλληση και συγκόλληση όλων των θραυσμάτων καθώς υπήρχε ο 
κίνδυνος κατάρρευσης των ίδιων των λίθων, αλλά και των υπερκείμενων μελών. Παρά τις δυσκολίες 
συγκολλήθηκαν 38 θραύσματα στο λίθο Δ.ΤΑ.1.13 και 15 στον λίθο Δ.ΤΑ.1.3. Για την ενίσχυση ορισμέ-
νων θραυσμάτων και στους δύο λίθους τοποθετήθηκαν καρφίδες τιτανίου σε συγκεκριμένα σημεία, 
έπειτα από υπόδειξη των υπεύθυνων μηχανικών της αναστήλωσης, ενώ αφαιρέθηκαν 11 ορειχάλκινες 
καρφίδες από το λίθο Δ.ΤΑ.1.13 κι αντικαταστάθηκαν από καρφίδες τιτανίου.

2.5 Βορειοδυτικό και Νοτιοδυτικό γείσο (ΒΔ.Γ – ΝΔ.Γ)

Μετά την επανατοποθέτηση των γωνιακών γείσων ΒΔ.Γ. και ΝΔ.Γ. αποφασίστηκε η πλήρωση των 
ορθογωνίων κοιλοτήτων με κονίαμα, για την αποφυγή συγκέντρωσης χωμάτων και όμβριων υδάτων 
στο εσωτερικό τους. Τα νερά της βροχής εισχωρούν ανάμεσα από τους αρμούς των υπερκείμενων με-
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λών και μη έχοντας άλλη δίοδο διαφυγής, λιμνάζουν εκεί, επιβαρύνοντας με την πάροδο του χρόνου 
την κατάσταση διατήρησης του μέλους, ευνοώντας παράλληλα την ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων 
φθοράς ακόμα κι ανώτερων φυτών. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε από την προϊσταμένη του τομέα 
Συντήρησης της ΥΣΜΑ, Δρ. χημ. μηχ. Ε. Αγγελακοπούλου, ελαφροβαρές κονίαμα πλήρωσης, η σύσταση 
του οποίου φαίνεται στον πίνακα 3. Πριν τη εφαρμογή του κονιάματος, η επιφάνεια του μαρμάρου 
μονώθηκε με πηλό για να μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία στο μέλλον, εφόσον χρειαστεί. Για την 
διατήρηση της υγρασίας του κονιάματος τοποθετήθηκαν φύλλα λινάτσας. 

Πιν. 3. Σύνθεση ελαφροβαρούς κονιάματος πλήρωσης

Υλικά (% κ.β.)
Υδράσβεστος 15
Μετακαολίνης 10

Χαλαζιακή άμμος 0-0,5 χιλ 12
Χαλαζιακή άμμος 0,5-1,0 χιλ 6

Χαλαζιακή άμμος1-2 χιλ 12
Ανθρακική άμμος 2-8 χιλ 11,25

Ελαφρόπετρα 8-16 χιλ 15
Ελαφρόπετρα 16-22 χιλ 7,5
Ελαφρόπετρα 22-40 χιλ 11,25

Εικ. 24. Βορειοδυτικό γείσο. Άνω έδρα. Εικ. 25. Νοτιοδυτικό γείσο. Άνω έδρα. 

Εικ. 26. ΝΔ.Γ άνω έδρα. Μετά την μόνωση με πηλό. Εικ. 27. ΝΔ.Γ άνω έδρα. Κατά την πλήρωση της 
 ορθογώνιας κοιλότητας με κονίαμα.
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2.6 Άνω έδρα επιστυλίων

Για την αποφυγή συσσώρευσης χώματος και όμβριων υδάτων κρίθηκε αναγκαία η πλήρωση των 
κενών ανάμεσα στα επιστύλια των δυο γωνιών στην περιοχή της άνω έδρας, μετά την επανατοποθέ-
τησή τους. Αρχικά, τα κενά πληρώθηκαν με ελαφρόπετρα, για να μειωθεί ο όγκος του απαιτούμενου 
κονιάματος πλήρωσης. Κατόπιν, τοποθετήθηκε πλέγμα ενίσχυσης επιχρισμάτων, για την ενίσχυση του 
κονιάματος. Χρησιμοποιήθηκε κονίαμα ασβεστοποζολανικής σύστασης από υδράσβεστο, μετακαολίνη 
και ασβεστιτική άμμο (βλ. πιν. 2).

Εικ. 28. Άνω έδρα βόρειων επι-
στυλίων. Μετά την τοποθέτηση 
της ελαφρόπετρας. 

Εικ. 29. Άνω έδρα βόρειων επιστυλίων. Κατά την τοποθέτηση του 
 πλέγματος. 

2.7 Νοτιοδυτικό κιονόκρανο (ΝΔ.Κ)

Κατά την αποξήλωση του ΝΔ κιονόκρανου παρατηρήθηκε ρηγμάτωση περιμετρικά του μέλους. 
Μετά τις εργασίες ενίσχυσης και την τοποθέτηση νέου μαρμάρου για την δημιουργία συμπληρώ-
ματος από το συνεργείο της αναστήλωσης, κρίθηκε απαραίτητη η πλήρωση του ρήγματος με ένεμα 
σύστασης λευκού τσιμέντου Δανίας και θηραϊκής γης (βλ. πιν. 1). Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, 
η γραμμή υποδηλώνει την θέση του ρήγματος που διατρέχει το μέλος, κατά μήκος του οποίου τοπο-
θετήθηκαν καθετήρες για την διοχέτευση του ενέματος. Η προώθηση του ενέματος έγινε με σταθερή 
πίεση 1atm. Ακολούθησε περίοδος διαβροχής 28 ημερών και στο τέλος σφράγιση της ρωγμής με 
κονίαμα σύστασης λευκού τσιμέντου Δανίας, ασβέστη, χαλαζιακής άμμου και χρωστικών (βλ. πιν. 1). 

Εικ. 30. ΝΔ.Κ., άνω έδρα. Πριν τη συντήρηση. Εικ. 31. ΝΔ.Κ., κάτω έδρα. Πριν τη συντήρηση. 
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Εικ. 32. ΝΔ.Κ., βόρεια όψη. Πριν τη συντήρηση. Εικ. 33. ΝΔ.Κ., νότια όψη. Πριν τη συντήρηση. 

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατά την διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης ήρθαν στο φως ορισμένα ευρήματα. Δύο εμπόλια, 
μια χάλκινη φιάλη καθώς και η υπογραφή με μολύβι ενός εργαζομένου από τις αρχές του 1900.

3.1 Δυτικό γείσο 23 (Δ.Γ.23) 

Από το 1900 έως το 1913 εργάσθηκαν στον οπισθόναο και στο βόρειο τοίχο του Παρθενώνα δύο 
μαρμαράδες από την Τήνο, ο Νικόλαος Πουγγής και ο Ζαχαρίας Μηλιός. Είχαν τη συνήθεια να απο-
τυπώνουν το όνομά τους πάνω στις μολυβδοχοήσεις των νέων συνδέσμων ή ακόμη και στο πλάι των 
λίθων της ζωφόρου, σκεπτόμενοι ότι στο μέλλον θα βρεθεί κι έτσι θα μείνουν και αυτοί στην ιστορία5. 

Εικ. 34. Δ.Γ.23, κάτω έδρα. Εικ. 35. Δ.Γ.23, κάτω έδρα. Λεπτομέρεια υπογραφής 
με μολύβι. 

5. Μαλλούχου-Tufano 1995, 117-122.
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Μια τέτοια υπογραφή βρέθηκε στην κάτω έδρα του δυτικού γείσου 23 (Δ.Γ.23) μετά την αποξή-
λωση της στρώσης των μετοπών, των τριγλύφων και των διαζωμάτων της νοτιοδυτικής γωνίας του 
Παρθενώνα. Το ονοματεπώνυμο «Νικόλαος Πουγγής» και η ημερομηνία «1900» είναι πολύ καλά δι-
ατηρημένα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει με μολύβι. Σε αυτό συνέβαλε η προστατευμένη θέση 
της υπογραφής από τα γειτνιάζοντα μέλη. Για την προστασία και διατήρηση της υπογραφής έγινε 
δοκιμή επικάλυψης με γενικής χρήσης στερεωτικού υλικού με βάση την αλκοόλη, σε νέο μάρμαρο 
στο οποίο προσομοιώθηκε η υπογραφή κι αφέθηκε εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Τα αποτελέ-
σματα της δοκιμής δεν έδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς το υλικό αυτό δεν είναι συμβατό 
με το μάρμαρο και δεν είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Επιπλέον η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 
Ακροπόλεως δεν έχει καταλήξει στο κατάλληλο υλικό για την προστασία του πεντελικού μαρμάρου. 
Γι΄ αυτό το λόγο από την ημέρα της αποξήλωσης των μελών που γειτνιάζουν με την κάτω έδρα του 
δυτικού γείσου 23 (Δ.Γ.23) μέχρι την επανατοποθέτησή τους, η υπογραφή καλύφθηκε με μεμβράνη 
για την προστασία της από τις καιρικές συνθήκες.

3.2 Χάλκινη φιάλη

Κατά την αφαίρεση των χωμάτων και λατυπών της επίχωσης ανάμεσα στα μέλη Δ.ΤΡ.14 και Δ.ΔΖ.18 
ήρθε στο φως χάλκινη φιάλη. Πρόκειται για σπονδικό αγγείο της αρχαϊκής περιόδου6. 

Μετά την προσεκτική απομάκρυνση του χώματος περιμετρικά του αντικειμένου και αφού διαπι-
στώθηκε ότι η κατάσταση διατήρησής του επέτρεπε την ασφαλή απομάκρυνσή του χωρίς την χρήση 
νάρθηκα, η φιάλη μεταφέρθηκε στο εργαστήριο συντήρησης του Παρθενώνα. Η κατάσταση διατήρη-
σης του αντικειμένου ήταν μέτρια. Το αντικείμενο διατηρούσε το σχήμα του και οι απώλειες υλικού 
ήταν περιορισμένες. Το σύνολο της επιφάνειάς του ήταν καλυμμένο με προϊόντα διάβρωσης πράσινου 
κι έντονου πράσινου χρώματος σε συνδυασμό με χώμα και λατύπη. Μια ρωγμή διατρέχει ένα σημα-
ντικό τμήμα της επιφάνειας παράλληλα με το χείλος του αντικειμένου και στην εξωτερική επιφάνειά 
του διακρινόταν διάκοσμος.

Το εργαστήριο συντήρησης της επιφάνειας του Παρθενώνα δεν διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη συντήρηση κι αποκατάσταση μεταλλικών αντικειμένων καθώς και την 
δυνατότητα αποθήκευσής τους. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε τη συντήρηση της χάλκινης φιάλης να 
την αναλάβει το εργαστήριο συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Στο εργαστήριο συντήρησης της επιφάνειας του Παρθενώνα αφαιρέθηκαν με τη βοήθεια πινέλου 
και νυστεριού, οι χαλαρά συγκρατούμενες επικαθήσεις χώματος και λατύπης κυρίως από την εσωτε-
ρική πλευρά της φιάλης. Δείγμα του χώματος περισυλλέχθηκε για τυχόν αναλύσεις. 

Εικ. 36. Χάλκινη φιάλη κατά χώραν. Εικ. 37. Χάλκινη φιάλη. Λεπτομέρεια. 

6. Καρακίτσου 2016. 
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Εικ. 38. Χάλκινη φιάλη. Πριν τη συντήρηση. Εικ. 39. Χάλκινη φιάλη. Πριν τη συντήρηση.

Για την ασφαλή μεταφορά του αντικειμένου κατασκευάστηκε από το προσωπικό του εργαστηρίου 
συντήρησης της επιφάνειας του Παρθενώνα, ξύλινο κιβώτιο με καπάκι, διαστάσεων 34Χ34Χ17 εκ., 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στο εσωτερικό του κιβωτίου τοποθετήθηκαν επάλληλα φύλλα πολυαι-
θυλενίου πάχους 3 εκ. στα οποία δόθηκε το απαραίτητο σχήμα για να αγκαλιάσουν την φιάλη και να 
την προστατέψουν κατά τη μεταφορά της.

Σχ. 2. Κιβώτιο μεταφοράς της φιάλης σε τομή  
(σχ. Κουτσουράκη Ε.).

Εικ. 40. Άνοψη κιβωτίου μεταφοράς φιάλης. 

Το αντικείμενο μετά από την συντήρησή του επεστράφη στην ΕΦΑ Αθηνών όπου φυλάσσεται στις 
αποθήκες του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως μέχρι σήμερα.

3.3 Εμπόλια και πόλος βορειοδυτικού κιονόκρανου

Στην κλασική εποχή οι σπόνδυλοι των κιόνων συνδέονταν μεταξύ τους με ένα σύστημα ξύλινων 
στοιχείων, ενός πόλου και δύο εμπολίων. Το εμπόλιο τοποθετείτο στο κέντρο των κυκλικών επιφανει-
ών των σπονδύλων των κιόνων και υποδεχόταν άξονα (πόλο). Οι πόλοι και τα εμπόλια των σπονδύλων 
ήταν κατασκευασμένα από το τέλος της αρχαϊκής και σε όλο το διάστημα της κλασικής περιόδου από 
ξύλο, οι μεν πόλοι από αγριελιά ή κρανειά, τα δε εμπόλια από κωνοφόρα δένδρα7,8. 

Με την καταβίβαση του ΒΔ κιονόκρανου αποκαλύφθηκαν τα ξύλινα στοιχεία, εμπόλια και πόλος, 
της εντορμίας μεταξύ αυτού και του 11ου σπονδύλου (ΒΔ.Κ.11) του ΒΔ κίονα, η κατάσταση διατήρη-
σης των οποίων ήταν πολύ κακή.

7. Ορλάνδος – Τραυλός 1986, λήμματα «ἐμπόλιον» και «πόλος».
8. Καρακίτσου – Κοντέας 2013, 9-12.
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Εικ. 41. Εμπόλια και πόλος κατά χώραν. Σχ. 3. Σχεδιαστική απεικόνιση εμπολίων και πόλου 
στον κίονα (Κοτσιφάκος Ι.Π - Ψηφ. επεξεργασία: 
Ε. Κουτσουράκη).

 Μακροσκοπικά παρατηρήθηκε λευκή σήψη στο άνω εμπόλιο και πόλο, και καστανή σήψη στο 
κάτω εμπόλιο, αποΐνωση και θραύση. Επίσης ο ξύλινος σύνδεσμος είχε συρρικνωθεί σε ποσοστό με-
γαλύτερο από το 50% του αρχικού του όγκου και παρουσίαζε απώλεια μηχανικής αντοχής και συνοχής 
της μάζας του.

 Η άσχημη κατάσταση διατήρησης του αντικειμένου καθιστούσε την απομάκρυνσή του από την 
εντορμία αδύνατη χωρίς να προηγηθούν σωστικές επεμβάσεις. Γι’ αυτό το λόγο η εντορμία καλύφθηκε 
με μεμβράνη και μονωτικά υλικά (φελιζόλ) έτσι ώστε να διατηρηθεί το μικροκλίμα στο οποίο βρισκόταν 
και να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. 

Λόγω της κατάστασης διατήρησης του αντικειμένου, ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Συ-
ντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ) και της κ. Πούρνου, καθηγήτριας και διδάκτωρ 
του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, με εξειδίκευση στο αρχαι-
ολογικό ξύλο.

Για την ασφαλή απομάκρυνση των ξύλινων στοιχείων από την εντορμία, αποφασίστηκε η χρήση 
του κυκλοδωδεκάνιου ως στερεωτικού υλικού. 

Το κυκλοδωδεκάνιο CCD (C12H24) είναι ένα πτητικό, κορεσμένο, κυκλικό αλκάνιο, ένας υδρογο-
νάνθρακας σε στερεή μορφή με κηρώδη υφή και σημείο τήξης τους 58-61οC, ο οποίος εξαχνώνεται 
πλήρως σε θερμοκρασία δωματίου9.

Η χρήση του στην συντήρηση ξεκίνησε το 1995 από τους Hans M. Hangleiter, Elizabeth κι Erhardt 
Jagers στην Γερμανία, σαν υλικό σωστικών επεμβάσεων μιας και παρέχει προσωρινά αποτελέσματα 
στερεωτικού, επικαλυπτικού ή συγκολλητικού υλικού σε μια πληθώρα ευπαθών αντικειμένων, όπως 
πίνακες, χαρτί, υφάσματα, ξύλο, αρχιτεκτονικά μέλη, κ.τ.λ.10.

Διάφοροι μελετητές έπειτα από μακροσκοπικές παρατηρήσεις και φυσικοχημικές αναλύσεις, κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι το κυκλοδωδεκάνιο μετά την εξάχνωσή του, δεν αφήνει κατάλοιπα στην 
επιφάνεια των αντικειμένων, ικανά να αλλοιώσουν την όψη και την σύστασή τους11. 

Η διαδικασία στερέωσης και αφαίρεσης του εμπολίου από την εντορμία, πραγματοποιήθηκε από 
την ομάδα συντήρησης του Παρθενώνα και της ΔΣΑΝΜ. 

9. Bruckle et al 1999, 162-75.
10. Stein et al 2000.
11. Burton 2009, 1-96.
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Εικ. 42. Κουβούκλιο προστασίας. Εικ. 43. Κατά τη διαδικασία στερέωσης. 

Εικ. 44. Τμήμα άνω εμπολίου μετά την απόσπασή 
του από την εντορμία. 

Εικ. 45. Κάτω εμπόλιο και πόλος μετά την εφαρμογή 
του κυκλοδωδεκάνιου. 

Για την προστασία του εμπολίου από περαιτέρω φθορά κατά τη διαδικασία αφαίρεσής του λόγω 
των ισχυρών ανέμων της εποχής, κατασκευάστηκε από την ομάδα των εργατοτεχνιτών της συντήρησης 
του Παρθενώνα, κουβούκλιο με δυνατότητα πρόσβασης μόνο από τη μία πλευρά. Η εφαρμογή του 
υλικού έγινε σε καθαρή μορφή, σε θερμοκρασία 90-100οC, για την καλύτερη διείσδυση στη δομή του 
αντικειμένου, με χρήση πλαστικής πιπέτας.

Ο εμποτισμός ξεκίνησε με αργό ρυθμό από την επιφάνεια του άνω εμπολίου το οποίο είχε δια-
χωριστεί από το υπόλοιπο σώμα λόγω της θραύσης. Αφού διαπιστώθηκε η σταθερότητά του, αφαι-
ρέθηκε με προσοχή (βλ. εικ. 44). Η διαδικασία επαναλήφθηκε για το υπόλοιπο τμήμα του εμπολίου 
στο σύνολο, καθώς ο διαχωρισμός τους δεν ήταν εφικτός σε αυτή τη φάση. 

Τα δύο στερεωμένα τμήματα του εμπολίου τοποθετήθηκαν σε κουτιά πολυαιθυλενίου και μετα-
φέρθηκαν στα εργαστήρια συντήρησης της ΔΣΑΝΜ όπου εξακολουθούν να παραμένουν με σκοπό την 
εξάχνωση του κυκλοδωδεκανίου και την συντήρησή τους. 

3.4 Εμπόλια και πόλος νοτιοδυτικού κιονόκρανου

Μετά την καταβίβαση του ΝΔ κιονόκρανου αποκαλύφθηκε η εντορμία μεταξύ αυτού και του 11ου 
σπονδύλου (ΝΔ.Κ.11). Τα ξύλινα στοιχεία των εμπολίων και του πόλου ήταν κατακερματισμένα, όπως 
φαίνεται στην εικ. 46. Τα υπολείμματα του εμπολίου περισυλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε πλα-
στικά τρυβλία καλλιέργειας Πέτρι (petri dish). 
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Εικ. 46. Εντορμία ΝΔ.Κ.11. Εμπόλια και πόλος κατά 
χώραν.

Εικ. 47. Περισυλλογή υπολειμμάτων. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εξετάζοντας συνολικά την κατάσταση διατήρησης των μελών που συντηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του αναστηλωτικού προγράμματος του Παρθενώνα την περίοδο 2010-2015, κάνοντας παράλληλα μια 
σύντομη αναδρομή στην ιστορία του ναού, φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας φθοράς είναι οι ανθρώ-
πινες επεμβάσεις και λιγότερο οι περιβαλλοντικές κι ατμοσφαιρικές επιδράσεις.

Στους λίθους του αντιθηματικού τοίχου του δυτικού αετώματος (βλ. κεφ.2.4) έχουν αποτυπωθεί 
τα ίχνη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ακολούθησε την έκρηξη του Morosini το 1687, ενώ στο 
σύνολο των μελών αριθμούνται εκατοντάδες χτυπήματα από πρόσκρουση σφαιρών και οβίδων από 
την περίοδο της Επανάστασης12. 

Από το 1898 έως το 1902 ο Μπαλάνος αναστήλωσε την δυτική πλευρά του ναού, αποσυναρμο-
λογώντας λίθους του θριγκού και κυρίως των δύο γωνιών. Για την ενίσχυση και συρραφή των μελών, 
τοποθέτησε μεγάλο αριθμό σιδερένιων συνδετήριων στοιχείων13 η διάβρωση των οποίων προκάλεσε 
επιπρόσθετες ρηγματώσεις και θραύσεις όπως στην περίπτωση της δυτικής τριγλύφου 13 (βλ. κεφ. 2.3).

Αλλοιώσεις στην επιφάνεια των λίθων προκάλεσαν και τα υλικά συντήρησης του παρελθόντος, 
όπως η χρήση του γκρι τσιμέντου ως κονίαμα αποκατάστασης και η χρήση της λιθόκολλας Meyer ως 
συγκολλητικό μέσο (βλ. εικ. 7, 8).

Με αφορμή την κατάσταση διατήρησης των δύο εμπολίων, συντάχθηκε κείμενο με οδηγίες για τα 
πρώτα σωστικά μέτρα των ξύλινων αρχιτεκτονικών στοιχείων στα μνημεία της Aκρόπολης, από την 
Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων της ΔΣΑΝΜ, Λουκοπούλου Πολυτίμη. 

12. Μπούρας 1983, 151-167.
13. Ελευθερίου κ.ά. 2015, 26-46.
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The conservation of the two western corners of the entablature of the 
Parthenon. Challenges, concerns, findings
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Conservator of Antiquities and Works of art

ABSTRACT

During the Restoration Programme of 2010-2015 at the Acropolis Monuments, conservation inter-
ventions were performed on the two western corners of the entablature of the Parthenon.

The Parthenon’s surface conservation office implemented conservation treatment on the 110 ar-
chitectural members that were dismantled, as well as the in situ 30 architectural members of the 
neighboring sides.

The conservation interventions included facing the deteriorated areas of the architectural members 
to be dismantled by using gauze with carboxymethylcellulose, the documentation and mapping of the 
deterioration, the removal of harmful elements from previous interventions, cleaning, consolidation, 
welding, and the use of restoration mortars and grouting. After the repositioning of the dismantled 
architectural members all the proper voids and joints were sealed using restoration mortars.

Several findings came to light during dismantling the architectural members of the two western 
corners of the entablature of the Parthenon. The empolia and polos from the capitals of the south-
west and north-west columns, a bronze phiale and the signature of an employee from the early 1900.

At the lower surface of the west cornice 23 (Δ.Γ.23.) the marble sculptor named Nikolaos Pouggis 
left his signature and the date «1900» using a pencil. It is very well preserved and since the Acropolis 
Restoration Service has not reached a decision regarding the proper coating material for the Pentelic 
marble, no further action was taken.

During the removal of the ancient filling material (marble chips and earth) between the west tri-
glyph 14 (Δ.ΤΡ14) and the west frieze 18 (Δ.ΔΖ.18), a bronze phiale was found. The Parthenon’s surface 
conservation office is not properly equipped to handle the conservation of ancient metal artifacts, 
therefore the phiale was taken to the conservation laboratory for metal artifacts of the National Ar-
chaeological Museum.

The friable preservation condition of the empolia and polos from the north-west capital made 
their removing from the entormion impossible. After treating the finds with cyclododecane as a con-
solidation material, they were able to be taken to the conservation laboratory of the Directorate of 
Conservation of Ancient and Modern Monuments for treatment. 

The empolia and polos from the south-west capital were completely deteriorated. 

LIST OF FIGURES 

Fig. 1. Northwest corner of the entablature of the Parthenon. (S. Gesafidis)
Fig. 2. Southwest corner of the entablature of the Parthenon. (S. Gesafidis)
Fig. 3. ΒΔ.ΤΡ. Northwest triglyph (W). Facing the area using gauze with carboxymethylcellulose. (YSMA 

records)
Fig. 4. West architrave 1,1 (SW). During the dismantling. (YSMA records)
Fig. 5. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). North side. After the dismantling. (YSMA records)
Fig. 6. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13)). South side. After the dismantling. (YSMA records)
Fig. 7. Δ.ΤΡ 13. (West triglyph 13). West side. After the dismantling. (YSMA records)
Fig. 8. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). North side. Detail. (YSMA records)



278

Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α  ΚΟ Υ Τ Σ Ο Υ ΡΑ Κ Η

Fig. 9. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). Upper surface. In situ. Detail (YSMA records)
Fig. 10. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). Lower surface. After the dismantling. (YSMA records)
Fig. 11. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). West side. Removing the fragment. (YSMA records)
Fig. 12. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). West side. After the removal of the fragment. (YSMA records)
Fig. 13. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). Lower surface. After conservation. (YSMA records)
Fig. 14. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). Upper surface. Removing the fragment. (YSMA records)
Fig. 15. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). West side. After conservation. (YSMA records)
Fig. 16. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). North side. After conservation. (YSMA records)
Fig. 17. Δ.ΤΡ.13. (West triglyph 13). South side. After conservation. (YSMA records)
Fig. 18. Δ.ΤΑ.1.13. (West pediment inner wall architectural member). East side. Before conservation. (S. Gesafidis)
Fig. 19. Δ.ΤΑ.1.3. (West pediment inner wall architectural member). East side. Before conservation. (S. Ge-

safidis)
Fig. 20. Δ.ΤΑ.1.13. (West pediment inner wall architectural member). East side. Detail of fragment detach-

ment. (YSMA records)
Fig. 21. Δ.ΤΑ.1.3. (West pediment inner wall architectural member). East side. After fragment detachment. 

(YSMA records)
Fig. 22. Δ.ΤΑ 1,13. (West pediment inner wall architectural member). East side. After conservation. (YSMA 

records)
Fig. 23. Δ.ΤΑ.1.3. (West pediment inner wall architectural member). East side. After conservation. (YSMA records)
Fig. 24. Northwest cornice. Upper surface. (YSMA records)
Fig. 25. Southwest cornice. Upper surface. (YSMA records)
Fig. 26. Southwest cornice. Upper surface. After clay insulation. (YSMA records)
Fig. 27. Southwest cornice. Upper surface. During the filling of the basin with mortar. (YSMA records)
Fig. 28. North architraves. Upper surface. After installing the pumice. (YSMA records)
Fig. 29. North architraves. Upper surface. During the fitting of the matrix. (YSMA records)
Fig. 30. ΝΔ.Κ. (Southwest capital). Upper surface. Before conservation. (YSMA records)
Fig. 31. ΝΔ.Κ. (Southwest capital). Lower surface. Before conservation. (YSMA records)
Fig. 32. ΝΔ.Κ. (Southwest capital). North side. Before conservation. (YSMA records)
Fig. 33. ΝΔ.Κ. (Southwest capital). South side. Before conservation. (YSMA records)
Fig. 34. Δ.Γ.23. (West cornice 23). Lower surface. (YSMA records)
Fig. 35. Δ.Γ.23. (West cornice 23). Lower surface. Detail of the signature made using a pencil. (YSMA records)
Fig. 36. Bronze phiale in situ. (YSMA records)
Fig. 37. Bronze phiale. Detail. (YSMA records)
Fig. 38. Bronze phiale. Before conservation. (YSMA records)
Fig. 39. Bronze phiale. Before conservation. (YSMA records)
Fig. 40. Bottom view of the phiale’s transportation container. (YSMA records)
Fig. 41. Empolia and polos in situ. (YSMA records)
Fig. 42. Protective canopy. (YSMA records)
Fig. 43. During the consolidation. (YSMA records)
Fig. 44. Part of the upper empolio after the extraction from the entormion. (YSMA records)
Fig. 45. Lower part of the empolio and polos after treatment with cyclododecane. (YSMA records)
Fig. 46. Entormion of the southwest drum ΝΔ.Κ.11. Empolia and polos in situ. (YSMA records)
Fig. 47. Collecting the remains. (YSMA records)
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ιωάννης Πρόδρομος Κοτσιφάκος 
Μουσειολόγος, Συντηρητής αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρακάτω μελέτη αποτελεί μια πρώτη τεκμηρίωση των επιστρωμάτων και τοιχογραφικών θεμά-
των που έφερε το μνημείο κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Η έλλειψη φωτογραφικού υλικού και ση-
μειώσεων από προηγούμενες δεκαετίες καθιστά δύσκολη την σύγκριση και συνεπώς την αξιολόγηση 
της κατάστασης διατήρησης των τμημάτων των λίθων που είχαν διασώσει τα πιθανά ίχνη χρώματος 
των τοιχογραφιών. 

Οι καταγραφές των στοιχείων αυτών κυρίως από το δυτικό τμήμα του ναού, πραγματοποιήθηκαν 
μακροσκοπικά, τεκμηριώθηκαν φωτογραφικά, αρχειοθετήθηκαν και καταγράφηκαν σχεδιαστικά υπό 
κλίμακα, κατά προσέγγιση, λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε αυτά.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στην ενότητα αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ορθότερη ανάγνωση και προσέγγιση των ιχνών 
των τοιχογραφιών, μια σύντομη αναφορά στη χρήση του ναού ως χριστιανική εκκλησία καθώς και 
στις αγιογραφίες του ύστερου 12ο αιώνα μ.Χ.1 που αποδίδονται στην εποχή του Μητροπολίτη Μιχαήλ 
Χωνιάτη2 (εικ. 1). 

Ο ναός της Παρθένου Αθηνάς, από τον 5ο αιώνα μ.Χ., έγινε χριστιανικός και αφιερώθηκε στην Αγία 
Σοφία του Θεού3 και αργότερα πιθανόν επί Ιουστινιανού, στην Παναγία την Αθηνιώτισσα4. 

Κατά τη μετατροπή του Παρθενώνα σε χριστιανικό ναό, πραγματοποιήθηκαν κάποιες προσθήκες 
και μεταβολές στο εσωτερικό του και στο ανατολικό αέτωμα5.

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής6:
α. Ο ναός απέκτησε αντίθετο προσανατολισμό από εκείνον που είχε αρχικά. Έτσι, το δυτικό διαμέ-

ρισμα συνδέθηκε με τον κυρίως ναό και ανέλαβε τη λειτουργία του νάρθηκα με είσοδο, όχι μονο από 
την δυτική θύρα, αλλά και από τις δύο άλλες που ανοίχθηκαν στους πλευρικούς τοίχους7. Ο πρόναος, 
στ’ ανατολικά, υψώθηκε κατά ενα σκαλί και μετασχηματίστηκε σε ιερό (σχ. 1). 

1. Ορλάνδος 1978, 467.
2. https://el.wikipedia.org/wiki/Μιχαήλ_Χωνιάτης.
3. Ορλάνδος 1973, 31.
4. Μετά την Κουγκέστα (1204) η Αθήνα, μαζί και ο ναός της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, περιήλθαν διαδοχικά στα χέρια των 

Φράγκων (Βουργουνδίων ως το 1311), των Καταλάνων (1311-1388) των Φλωρεντίνων Ατσαγιόλι (1388-1405) και τέλος, των Τούρκων. 
Οι Φράγκοι έκαναν καθεδρικό ναό τους την Παναγία την Αθηνιώτισσα (Ecclesia maior, ekklesia de santa Maria di Atene) και παλάτια 
τους τα Προπύλαια. Οι Οθωμανοί τον μετέτρεψαν σε τζαμί (Καραστάθης 2001, 14).

5. Καραστάθης 2001, 11.
6. Καραστάθης 2001, 10.
7. Κορρές 1994, 145-146. Κοντράρου – Ρασσιά 2011.
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Εικ. 1. Μιχαήλ Χωνιάτης. Μητροπολίτης Αθηνών 1182-
1204 μ.Χ. (Τοιχογραφία Αγίου Πέτρου Καλυβίων)8.

Σχ. 1. Κάτοψη της χριστιανικής εκκλησίας της Πανα-
γίας Αθηνιώτισσας εντός του ναού του Παρθενώνα9.

89

β. Στο μεσότοιχο που χώριζε το σηκό από το δυτικό διαμέρισμα, ανοίχτηκαν τρεις θύρες10 ενώ η 
αρχαία είσοδος στο ναό από ανατολικά κλείστηκε11. 

Οι εσωτερικοί τοίχοι καλύφθηκαν από θαυμάσιες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά με διάφορες χρι-
στιανικές παραστάσεις και εικόνες αγίων12. 

Από τις τοιχογραφίες του ναού που αναφέρονται στις ιστορικές πηγές, η καλύτερα σωζόμενη, βρί-
σκεται στον οπισθόναο (νάρθηκα), όπου η Παναγία εικονίζεται βρεφοκρατούσα και καθισμένη, όπως 
η Πλατυτέρα, σε θρόνο ανάμεσα σε δύο αγγέλους και άλλα ιερά πρόσωπα (τα τελευταία πρόσωπα 
δεν διακρίνονται πλέον)13. Η τοιχογραφία αυτή παρουσιάζεται εκτενώς σε επόμενη ενότητα.

3. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

3.1 Η αγιογράφηση βάσει γραπτών πηγών

Το 1460 όταν η Αθήνα καταλήφθηκε από τους Τούρκους ο Παρθενώνας μετατρέπεται σε μουσουλ-
μανικό τέμενος όπου οι τοιχογραφίες και το ψηφιδωτό της κόγχης καλύφθηκαν με επίχρισμα14,15. 

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οι αγιογραφίες αυτές παρέμεναν εν μέρει ορατές, αλλά από τότε 
έχουν εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά παρά τις επεμβάσεις συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν 
τα έτη 1913-191416. 

8. Μουρίκη 1974, πιν. 27/2.
9. Σχέδιο: Μ. Κορρές, Beard 2002, 77.
10. Μπούρας 1994, 314, 316.
11. Κορρές 1994, 146.
12. Καραστάθης 2001, 11.
13. Καλδέλλης 2013, 11.
14. Beard 2002, 95.
15. Κορρές 1989, 151.
16. Μαλλούχου-Tufano, 1998.
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Χρωστικές και Τεχνική Αγιογράφησης

Σύμφωνα με τον ξυγγόπουλο οι τοιχογραφίες του ναού είχαν εκτελεστεί απευθείας πάνω στην 
επιφάνεια του μαρμάρου17 πράγμα που τις καθιστούσε ακόμη πιο ευαίσθητες. Τα χρώματα που χρη-
σιμοποιήθηκαν στις τοιχογραφίες ήταν η κινάβαρη, το χονδροκόκκινο και η όμπρα, ψημένη για τα 
περιγράμματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε κρόκος αυγού ή ανάλογη συστατική ουσία18. Τέλος, το λευκό 
παραγόταν ίσως από πυριτικές ενώσεις19. 

Επιπροσθέτως ο Westlake, διέκρινε την χρήση ορυκτών χρωμάτων όπως την κίτρινη και ερυθρή 
ώχρα, το κοβάλτιο για την απόδοση του κυανού χρώματος, ενώ για το πράσινο χρώμα παρατήρησε 
δύο τόνους που παράχθηκαν πιθανόν από ενώσεις αρσενικού. 

Για την προετοιμασία των εικόνων, της σάρκας και των ενδυμάτων χρησιμοποιήθηκε το βαθύ ερυ-
θρό χρώμα και εν συνεχεία ακολούθησε ο προπλασμός ο οποίος θα είχε την συνήθη πρασινομέλανη 
απόχρωση των βυζαντινών τοιχογραφιών20 .

Με τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις εξαφανίστηκαν οι περισσότερες χρωστικές και παρέμειναν οι 
πτυχώσεις που είχαν σχεδιαστεί με ερυθρό χρώμα και το σχέδιο. 

Θεματολογία – χρονολόγηση τοιχογραφιών

Εικ. 2, Εικ. 3. Τοιχογραφίες που απεικονίζονται στον βόρειο τοίχο του δυτικού διαμερίσματος το 188821. 
21

Η θεματολογία των τοιχογραφιών δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί καθότι οι πενιχρές και έμμε-
σες μαρτυρίες που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν για να αποκατασταθεί ένας εικονογραφικός κύ-
κλος. Παρόλο που ο Μαρκήσιος του Μπιούτ το έτος 1885 μερίμνησε για να δημιουργήσει αντίγραφα, 
έχουν εξαφανιστεί με μόνα διασωζόμενα σχέδιά του αυτά που παρουσιάζονται στις δύο παραπάνω 
εικόνες (εικ. 2, εικ. 3). 

Ο νάρθηκας ήταν διακοσμημένος με απεικονίσεις της Τελικής Κρίσεως και μεμονωμένων αγίων. 
Σύμφωνα με τον Cutler22 τα θέματα των παραστάσεων που απεικονίζονταν ήταν:
1. Η Σταύρωση
2. Ο Επιτάφιος θρήνος (εικ. 6)

17. ξυγγόπουλος 1920, 36.
18. ξυγγόπουλος 1920, 36, 37.
19. Οι Βυζαντινοί τεχνίτες εντυπωσιάστηκαν και εκτίμησαν την ωραιότητα του λευκού μαρμάρου του Παρθενώνα και όπως και 

στις μικρογραφίες, απέδοσαν με γραμμικό σχέδιο το περίγραμμα και τη σκίαση και εν συνεχεία απέθεσαν τα διάφορα χρώματα 
(ξυγγόπουλος, 1920, 37, 38).

20. Διονύσιος εκ Φουρνά 1909, 16, 20.
21. Καλδέλλης 2013, 262.
22. Cutler 1994, 174, 176, 177.
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3. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα
4. Η Τελική Κρίση
5. Οι Μυροφόροι
6. Η προδοσία του Χριστού από τον Ιούδα 
Πιθανά άλλα υποψήφια θέματα των αγιογραφιών είναι και η Βαϊοφόρος, και η αναπαράσταση 

του Μυστικού Δείπνου.
Παρακάτω παρουσιάζονται προσεγγιστικά οι χρονολογήσεις των τοιχογραφιών23. Ωστόσο δεν είναι 

εφικτό να αποδοθούν οι παραστάσεις αυτές σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή σε συγκεκριμέ-
νους δωρητές. 

• Σταύρωσης: περί τα τέλη του 11ου και 12ου αιώνα
• Επιτάφιος θρήνος: 12ος αιώνας
• Αγιογράφηση μυροφόρων: 12ος αιώνας
• Βόρειος τοίχος, δέησις και μορφές ορθίων Αγίων και εικονογραφικών συνθέσεων σε επάλληλες 

ζώνες: 10ος αιώνας 

3.2 Δυτικός τοίχος δυτικού διαμερίσματος

Εσωτερικά ο δυτικός τοίχος, φέρει τα περισσότερα ίχνη χρώματος, επιστρωμάτων των βυζαντινών 
τοιχογραφιών που αγιογραφήθηκαν κατά τον 12ο αιώνα πιθανόν από τον Χιωτάκη. Το βόρειο τμήμα 
του δυτικού τοίχου παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ποικιλία των θεμάτων αλλά και των ιχνών που 
έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. 

Συγκεκριμένα, υπήρχε συνεχής σειρά παραστάσεων από τον βίο του Ιησού και όχι το σύνηθες 
δωδεκάορτο. Έτσι η σειρά των τοιχογραφιών απο νότο προς βορρά ήταν Σταύρωση, Αποκαθήλωση, 
Επιτάφιος θρήνος και τέλος Μυροφόροι μπροστά από το Τάφο του Ιησού24 και αποτελούσαν ένα 
αυτοτελές σύνολο.

Νότιο τμήμα 

Εικ. 4. Γενική άποψη του νότιου τμήματος 
του δυτικού τοίχου του Παρθενώνα.

 Εικ. 5. Λεπτομέρεια. Σημερινή κατάσταση.

Τα μέλη του νότιου τμήματος του δυτικού τοίχου του Παρθενώνα (εικ. 4) δεν παρουσιάζουν έντο-
να ίχνη τοιχογραφιών, αλλά κυρίως αμυδρά περιγράμματα ή φόρμες καστανής, υπόλευκης ή μπέζ 
απόχρωσης (εικ. 5). 

Η θεματολογία των τοιχογραφιών στην πλευρά αυτή ήταν η Σταύρωση όπως αναφέρουν οι πηγές 
και ο Επιτάφιος θρήνος στα δεξιά και στο κεντρικό μέρος του τμήματος αυτού25.

23. ξυγγόπουλος 1920, 47-49.
24. ξυγγόπουλος 1920, 41.
25. ξυγγόπουλος 1994, 39, 40.
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Σχ. 2. Αναπαράσταση λειψάνων 
της Σταύρωσης (δυτικός τοίχος 
δυτικού διαμερίσματος)26.

Εικ. 6. Δυτική πλευρά. Επιτάφιος θρήνος27.

2627

Στο μέσον του νότιου τμήματος, στην ίδια ζώνη, διακρίνονταν τα ίχνη του σώματος του Ιησού με 
γυμνά τα πόδια και φωτοστέφανο από την σκηνή του Επιτάφιου Θρήνου28 (εικ. 6). Πάνω από την κε-
φαλή και τα πόδια του Ιησού υπήρχαν δύο μορφές29. Σήμερα δεν σώζονται παρά ελάχιστα στοιχεία 
της αγιογραφίας αυτής.

Εικ. 7. Η τοιχογραφία όπου περιγράφεται 
 θεματολογικά η Σταύρωση30.

Εικ. 8. Η ίδια άποψη σήμερα. Η αλλοίωση όπως δια-
φαίνεται είναι έντονη με ελάχιστα ίχνη που θυμί-
ζουν την παράσταση αυτή.

30

Ακόμη, ο 12ος λίθος της 6ης και της 8ης στρώσης καθώς και ο 10ος και 11ος της 9ης στρώσης 
(μετρώντας από βορρά), εντάσσονται στο θέμα της Σταύρωσης (εικ. 7), των βυζαντινών τοιχογραφιών 

26. ξυγγόπουλος 1920, 39.
27. ξυγγόπουλος 1920, 40.
28. Σύμφωνα με τον Cutler (Cutler 1994, 177).
29. Όπως αναπαρίσταται και στον Επιτάφιο Θρήνο της Μονής Βατοπεδίου του 12ου και 13ου αιώνα οι μορφές που είναι πάνω 

από τον Ιησού είναι η Θεοτόκος στην κεφαλή του και τα ίχνη των χεριών στα γόνατα του Ιησού που διαφαίνονται στην τοιχογραφία 
της Παναγίας Αθηνιώτισσας είναι του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, ενώ η όρθια μορφή στα δεξιά της αναπαράστασης είναι του Ιωσήφ του 
από Αριμαθαίας (ξυγγόπουλος 1920, 40).

30. Cutler 1994, 175.
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του δυτικού τοίχου, που επίσης δεν διατηρούν ίχνη που να μπορούν να περιγράψουν την παραπάνω 
αναπαράσταση (εικ. 8, σχ. 2). 

Στην εικονογράφηση της Σταυρώσεως, διακρινόταν εμφανώς το άνω μέρος του Ιησού μετά του 
σταυρού, στα δεξιά Του η Θεοτόκος και στην βάση μικρός λοφίσκος που υποδηλώνει τον Γολγοθά 
όπου στηρίζεται ο Σταυρός31. 

Τμήμα κεντρικής δυτικής θύρας 

 
Εικ. 9. Άποψη του βόρειου τμήματος της κε-
ντρικής θύρας του δυτικού διαμερίσματος με 
τα ίχνη των τοιχογραφιών υπό μορφή κηλί-
δων, όπως διατηρούνται σήμερα.

Εικ. 10. Λεπτομέρεια από τα στοιχεία αυτά 
με μπέζ-ώχρα και ερυθρή τοπικά απόχρωση.

Στα δεξιά της σταυρώσεως διακρινόταν η μορφή αγγέλου καθήμενου μπροστά στο κενό μνημείο 
του Ιησού32.

Βόρειο τμήμα 

Στο βόρειο τμήμα του δυτικού τοίχου του δυτικού διαμερίσματος σύμφωνα με τον ξυγγόπουλο33 
διασωζόταν μεγάλο παραλληλόγραμμο σχέδιο (σχ. 4) διαιρούμενο σε τρεις τουλάχιστον ζώνες, όπου 
η κατώτερη δεν έφερε καμία υποδιαίρεση και κατά συνέπεια θα έφερε σειρά όρθιων Αγίων. Οι δύο 
ανώτερες ζώνες ήταν διαιρεμένες σε τρία τετράγωνα όμοια μεταξύ τους, όπου πλαισίωναν από μια 
παράσταση. Καμία από αυτές τις παραστάσεις δεν έχει διασωθεί ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση 
των εικονογραφικών θεμάτων. 

Το όλο αυτό παραλληλόγραμμο, περιμετρικά περιεβάλλετο από σειρά κύκλων όπου περιείχαν προτομές 
Αγίων (στηθάρια) (εικ. 11). Σε τρία από αυτά διακρίνονται στο δεξιό τμήμα τους ίχνη Αγίων Ιεραρχών. 

Στα περισσότερα μέλη του δυτικού τοίχου, διακρίνονται υπό μορφή κηλίδων υπόλευκης – μπέζ 
απόχρωσης αποτυπώματα από την τοιχογραφία που πλέον δεν σώζεται. Στην εικόνα 20 διαφαίνεται 
ένα καλοδιατηρημένο στοιχείο των τοιχογραφιών.

Σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των λίθων, σε αρκετά τμήματα, δεν διασώζεται η επιφάνεια 
του μαρμάρου εξαιτίας της κατάρρευσης μεγάλων θραυσμάτων και αποφλοιώσεων (σχ. 5, εικ. 13).

31. Ωστόσο οι δύο άγγελοι όπου συνήθως εικονίζονταν πάνω από το εγκάρσιο τμήμα των κεραίων του Σταυρού, απουσιάζουν στην 
προκειμένη τοιχογραφία εξαιτίας της έλλειψης χώρου (ξυγγόπουλος 1920, 39-40). 

32. Cutler 1994, 174.
33. ξυγγόπουλος 1920, 41.
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Σχ. 3. Στο αριστερό σχέδιο διακρίνονται τα με-
τάλλια (στηθάρια) των Αγίων όπως αυτά απο-
τυπώθηκαν από τον Μ. Κορρέ.

Σχ. 4. Σχηματική διάταξη τοιχο-
γραφιών στο βόρειο τμήμα του 
δυτικού τοίχου του ναού.

Εικ. 11. Δυτική πλευρά. Στη-
θάρια Αγίων 34.

Εικ. 12. Σημερινή κατάσταση του βόρειου τμήματος του 
δυτικού τοίχου.

Σχ. 5. Σχεδιαστική αναπαράσταση του δυτικού τοί-
χου του δυτικού διαμερίσματος με τις απώλειες των 
επιφανειών των μαρμάρων 35. 

Εικ. 13. Λεπτομέρεια από τα ίχνη των 
τοιχογραφιών που έχουν διατηρηθεί σε 
ελάχιστη ωστόσο έκταση σήμερα.

34. Cutler 1994, 177, εικ. 11.
35. Σχέδιο: Ιωάννης Πρόδρομος Κοτσιφάκος.
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3.3 Βόρειος τοίχος δυτικού διαμερίσματος

Σχ. 6, Σχ. 7. Σχεδιαστική αναπαράσταση των περιοχών εσωτερικά του βόρειου τοίχου, του δυτικού διαμε-
ρίσματος, όπου αναγράφονται και τα μέλη στα οποία διασώζονταν οι τοιχογραφίες (σχεδιαστική απόδοση 
Λ. Λαμπρινού, αναπαράσταση μελών που φέρουν αγιογραφίες: Ιωάννης Πρόδρομος Κοτσιφάκος).

Η πλευρά αυτή του δυτικού διαμερίσματος (εικ. 16) έφερε όπως παρουσιάζουν και οι εικόνες 14, 
15, αγιογραφίες, σε τρεις ζώνες οι οποίες πιθανόν να εκτείνονταν και σε όλο το μήκος και αντίστοιχο 
ύψος του δυτικού και νότιου τοίχου του δυτικού διαμερίσματος αλλά και πιθανόν στον ανατολικό 
τοίχο, μεσότοιχο, όπου βρίσκονταν τα τρία ανοίγματα που οδηγούσαν τότε στον πρώην σηκό. 

Η κάτω ζώνη του βόρειου τοίχου, χωρίζεται από την μεσαία με ταινία η οποία φέρει οδοντωτό 
κόσμημα36 (εικ. 15). Μεταξύ της μεσαίας και της άνω ζώνης δεν υπήρχε χώρισμα. Στην άνω ζώνη 
αποδίδονταν από αριστερά προς τα δεξιά δύο όρθιες μορφές. Η δεύτερη αναπαριστούσε πιθανόν 
γυναικεία μορφή. 

Στο δεξιό άκρο υπήρχε άλλη μια μορφή στραμμένη προς τα δεξιά και ελαφρώς προσκλίνουσα. 
Αυτή η μορφή φαίνεται ότι μπορεί να ταυτιστεί με τον Τίμιο Πρόδρομο και να αποτελεί μέρος της 
γνωστής συνθέσεως με το όνομα Δέησης37. Σε βυζαντινά ωστόσο μνημεία όπως η συγκεκριμένη τοι-
χογραφία του Παρθενώνος, ο Τίμιος Πρόδρομος ευρίσκεται αριστερά του ένθρονου Ιησού38. 

Στην δεύτερη ζώνη, μετά την μορφή με το ειλητάριον και τους Τρείς Ιεράρχες, αποδίδετο μια μορ-
φή, στην οποία διασωζόταν μόνο το κάτω μέρος της, όπου ήταν καθήμενη σε επίπεδο υψηλότερο 
από το έδαφος. Στην μορφή αυτή αναγνωρίζεται η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος39.

Στην παρούσα κατάσταση, τα ίχνη δεν διατηρούνται σε μεγάλη έκταση, αλλά διαφαίνονται σπορα-
δικά σε διαφορετικές στρώσεις των λίθων του τοίχου και σε ορισμένα μόνο μέλη (εικ. 17).

36. Όμοιο κόσμημα εντοπίζεται και στην απέναντι νότια πλευρά (βλ. εικ. 24, 25).
37. Η σύνθεση αυτή ώς γνωστόν καθορίζεται από την κεντρική μορφή του ένθρονου Ιησού, προς τον οποίο δέονται οι όρθιες 

μορφές της Παναγίας (Θεοτόκου) εκ δεξιών του και του Ιωάννου του Πρόδρομου εξ αριστερών του.
38. Αντίστοιχα άλλα παραδείγματα τάξης των μορφών της σύνθεσης της Δέησης βλέπουμε στο τρίπτυχο Harbaville (Κωνσταντια-

νούπολη – Μουσείο Λούβρου) στην λειψανοθήκη του Limburg, ένα αριστούργημα της Βυζαντινής τέχνης (ξυγγόπουλος 1920, 43).
39. Η εικονιζόμενη παράσταση δεν ανήκει σε ορισμένη εικονογραφική σκηνή αλλά είναι μια απλή εικόνα της Θεοτόκου. Η θέση της 

σε ανώτερο επίπεδο σηματοδοτεί την επίδειξη μεγαλοπρέπειας κάτι σύνηθες από τα παλαιοχριστιανικά ακόμη χρόνια όπως και στην 
Βυζαντινή περίοδο όπως αποδεικνύει το δίπτυχο της εκκλησίας του Chambery (ξυγγόπουλος 1920, 45).
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Εικ. 14, 15. Απόδοση των βυζαντινών τοιχογραφιών από τον Westlake, που διασώθηκαν από τον ύστερο 
12ο αιώνα40,41.4041

Εικ. 16. Σημερινή κατάσταση της περιοχής 
που εξετάζεται.

Εικ. 17. Λεπτομέρεια της εικ. 16, διακρίνονται 
σποραδικά μόνο ίχνη από τα επιστρώματα.

3.4 Νότιος τοίχος δυτικού διαμερίσματος

Ο νότιος τοίχος του δυτικού διαμερίσματος (εικ. 18) φέρει σε μεγαλύτερη έκταση πιθανόν ίχνη 
χρωστικών, κυρίως πορφυρής και καστανέρυθρης απόχρωσης, από τα περιγράμματα της διακόσμησης 
και των κοσμημάτων που παρουσιάζονταν στην βυζαντινή αγιογραφία (εικ. 19-23). Ωστόσο ο διαχω-
ρισμός τους από τα ίχνη της πορτοκαλοκάστανης επιδερμίδας των μαρμάρων είναι πολύ δύσκολος 
και η ταύτισή τους σε πολλά σημεία σχεδόν αδύνατη.

40. Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν οι Άγιοι βάσει των ενδυμάτων και άλλων χαρακτηριστικών παρόλο που το 
σχέδιο δεν είναι λεπτομερές: 1. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος από την εικονογραφία της Δέησης όπου στα αριστερά του διακρίνεται μετά 
δυσκολίας τμήμα από τον θρόνο του Ιησού 1β., 2,3. Οι μορφές αυτές απεικονίζουν τους Τρείς Ιεράρχες οι οποίοι κρατούν Ευαγγέλια 
και ευλογούν. Στην κάτω σειρά, ανήκουν όπως φαίνεται, οι μορφές των Αγίων Βασιλισσών: 4. Αγία Ειρήνη, 5. Αγία Ελένη, 6. Αγία Παρα-
σκευή. 7. Η μορφή αυτή Αγίου είναι αδιάγνωστη ενώ κρατά ειλητάριο. 8. Βρεφοκρατούσα Παναγία ένθρονη (ξυγγόπουλος 1920, 45).

41. Westlake 1888, 173-188. Μπούρας 2010, 138.
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Εικ. 18. Νότιος τοίχος δυτικού διαμε-
ρίσματος: παρούσα κατάσταση.

Εικ. 19. Νότιος τοίχος δυτικού διαμερίσματος: 
λεπτομέρεια.

Εικ. 20. Νότιος τοίχος δυτικού διαμερίσματος. Στα 
αριστερά διακρίνονται τα ατρακτοειδή κοσμήματα 
όπως τα αναφέρει ο Cutler το 199442. 

Εικ. 21. Παρούσα κατάσταση. Τα ίχνη είναι ελάχιστα 
ενώ πλέον στην επιφάνεια του μαρμάρου μια ανοι-
χτότερη απόχρωση παραμένει ως ένδειξη πως εκεί 
κάποτε δέσποζαν τα διακοσμητικά αυτά στοιχεία 
των τοιχογραφιών.

Εικ. 22 Σημερινή κατάσταση των κοσμημάτων του 
νότιου τοίχου.

Εικ. 23. Νότια πλευρά, κόσμημα43. 

4243

42. Cutler 1994, 179.
43. ξυγγόπουλος 1920, 38.



289

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Εικ. 24. Νότια πλευρά, οδοντωτό κόσμημα. Σχέδιο 
από Ξυγγόπουλο44. 

Εικ. 25. Φωτογραφία που σώζει το κόσμημα το 
1920.

44

4. ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΣ

4.1 Εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου - Νότιο τμήμα

 
Σχ. 8. Άποψη του δυτικού τοίχου εξωτερικά όπου διακρίνεται και η περιοχή 
όπου είναι κατειλημμένη από το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο45.

Σχ. 9. Στην 8η στρώση των λί-
θων διακρίνονται τα ίχνη της 
πιο καλοδιατηρημένης τοιχο-
γραφίας του ναού με την Πα-
ναγία βρεφοκρατούσα46.

4546

Η 8η στρώση του νότιου τμήματος του δυτικού τοίχου εξωτερικά (σχ. 9), φέρει τα πιο σημαντικά 
ίχνη της βυζαντινής τοιχογραφίας του 12ου αιώνα. Στον νότιο γωνιακό λίθο ΔΤ.8.9 Εξ. διακρίνονται 
ίχνη από την εικόνα της Μητέρας του Θεού που κρατά το θείο Βρέφος, τον Ιησού, πλαισιωμένη από 
δύο αγγέλους εκατέρωθεν Αυτής (σχ. 10). 

44. ξυγγόπουλος 1920, 39.
45. Κορρές 1989, 113.
46. Πάνου 2015, εικ. 19, 155.
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Ο θρόνος φέρει υψηλό ερεισίνωτο (πλάτη) (Καλδέλλης, 2013). Πιο συγκεκριμένα διαφαίνεται με 
ερυθρή χρωστική η μορφή ενός Αγγέλου, με κατεύθυνση προς τον Βορρά, ενώ μέρος του θέματος 
έχει χαθεί μαζί με τα αποφλοιωμένα θραύσματα. 

  
Σχ. 10. Στο σχέδιο αυτό παρουσιάζεται η αναπα-
ράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας όπως την 
κατέγραψε ο Καθηγητής Μανόλης Κορρές το 199447.

Σχ. 11. Τα ίχνη της παράστασης αυτής όπως παρα-
τηρούνται και διατηρούνται σήμερα48 (σχέδιο: Ιωάν-
νης Πρόδρομος Κοτσιφάκος).

4748

 
Σχ. 12. Σχεδιαστική αποτύπωση λειψάνου της Πα-
ναγίας βρεφοκρατούσας από την παράσταση της 
Δευτέρας Παρουσίας49 στο νότιο τμήμα του δυτικού 
τοίχου εξωτερικά.

Εικ. 26. Αναπαράσταση της Δευτέρας Παρουσίας 
όπου εμπεριέχεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα. Μι-
κρογραφία Ομιλιών Μοναχού Ιακώβου50.

4950

Μια λευκή επίστρωση, παρατηρείται πάνω από την θεματολογία αυτή ενώ φαίνεται να έχει τοποθετη-
θεί σε οριζόντια κίνηση (ίχνη οριζόντιων γραμμών πιθανόν από το «πινέλο» - μέσο εφαρμογής)51 (εικ. 31). 

Η κατάσταση διατήρησης της παράστασης αυτής δεν είναι καλή, καθώς σε αρκετά σημεία παρατη-
ρούνται αποφλοιώσεις και απώλειες υλικού (σχ. 11, εικ. 28, 30). Στη νότια γωνία του λίθου παρατηρού-

47. Κορρές 1989, 46.
48. Με ερυθρή χρωστική αποτυπώνονται τα πιο έντονα επιστρώματα και περιγράμματα των μορφών, με πορτοκαλί τα ίχνη επι-

στρωμάτων της τοιχογραφίας ενώ με ρoζ ίχνη από την ασβεστοποίηση της παράστασης κατά την διάρκεια μεταγενέστερων επεμβά-
σεων. Η αλλοίωση είναι έντονη.

49. ξυγγόπουλος 1960, 12,13 και ξυγγόπουλος 1920, 47.
50. ξυγγόπουλος 1920, 47.
51. Πιθανόν πρόκειται για το επίχρισμα που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για να καλύψουν τις τοιχογραφίες και τον ψηφιδωτό της 

κόγχης, το 1460 όταν κατέλαβαν την Αθήνα και μετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε μουσουλμανικό τέμενος (Κορρές 1989, 151).
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νται στοιχεία από την πορτοκαλοκάστανη επίστρωση του μαρμάρου. Μεταξύ των λίθων Δ.Τ.8.9 Εξ. και 
Δ.Τ.8.8 Εξ. διακρίνονται τέλος ίχνη από την μορφή της Παναγίας με τον Ιησού στον θρόνο Της (εικ. 27).

Εικ. 27. Άποψη της ένθρονης Παναγίας με το βρέ-
φος στα πόδια Της και τους δύο Αγγέλους όπως 
αυτή τεκμηριώθηκε από τον A. Cutler52.

Εικ. 28. Η ίδια εικόνα σήμερα.

Εικ. 29. Η τοιχογραφία το 199453.  Εικ. 30. Η τοιχογραφία σήμερα.

Εικ. 31. Η τοιχογραφία το 1994. Λεπτομέρεια 
από τον άγγελο στα αριστερά της Παναγίας54.

Εικ. 32. Ο Άγγελος σήμερα.

525354

Στον λίθο αυτό (ΔΤ.8.8 Εξ.) διακρίνεται σχετικά δύσκολα, η συνέχεια της παραπάνω παράστασης 
(εικ. 31, 32). Πιο συγκεκριμένα η μορφή που βρίσκεται με μέτωπο προς νότο, φαίνεται να είναι ένας 

52. Cutler 1994, 172.
53. Αρχείο ΕΣΜΑ.
54. Αρχείο ΕΣΜΑ.
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άγγελος, από τα χαρακτηριστικά φτερά στην ράχη του. Οι επιστρώσεις του μέλους αυτού είναι όμοιες 
με εκείνες του γειτονικού λίθου (ΔΤ.8.9 Εξ.). Στο βόρειο τμήμα του μέλους αυτού παρατηρούνται ίχνη 
από την λευκή επίστρωση, καθώς και λίγα ίχνη καστανέρυθρης χρωστικής τοπικά.

4.2 Ίχνη τοιχογραφιών βόρειας παραστάδος 

Στις 8/11 του 1988, παρατηρήθηκαν από τον Μ. Κορρέ ίχνη βυζαντινής αγιογραφίας πάνω στο 
επίστρωμα του λίθου ΒΔ.ΠΑ.5 (εικ. 33). Τα ίχνη αυτά, τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω σχέδιο 
(σχ. 13), έφεραν κόκκινο χρώμα. Στο σχέδιο διακρίνονται καθαρά το δεξί τεταρτημόριο του ένσταυρου 
φωτοστέφανου καθώς και κάποιες γραμμές από το προσχέδιο του κεφαλιού. 

 
Εικ. 33. ΒΔ.ΠΑ.5. Παρούσα κατάσταση. Σχ. 13. Σχεδιαστικά η μορφή πιθα-

νόν του Ιησού που ήταν αγιογρα-
φημένη στον λίθο ΒΔ.ΠΑ.5 (σχε-
διαστική αποτύπωση σε ζελατίνα: 
Γ. Δογάνη, 9/11/88).

4.3 Ίχνη τοιχογραφιών στον τοίχο του μεσαιωνικού πύργου - Βόρειος τοίχος

Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται προ του 1204, σύμφωνα με την εκτίμηση του ξυγγόπουλου και 
του Σωτηρίου, μετά από την οπτική τους παρατήρηση στα κομμάτια του τοίχου της βόρειας πλευράς 
(εικ. 34). Οι συγκεκριμένες τοιχογραφίες έχουν πλέον εξαφανιστεί λόγω της μακροχρόνιας έκθεσής 
τους σε περιβαλλοντικά φορτία. Η παράσταση που είχε αποδοθεί εξωτερικά στο βόρειο τοίχο του 
κλιμακοστασίου, περιέγραφε την «τελική κρίση» (εικ. 26, 35, σχ. 14) ή αλλιώς την Δευτέρα Παρουσία. 
Τα ίχνη της αγιογραφίας αυτής διαφαίνονται σήμερα στην εικόνα 36.
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Εικ. 34. Άποψη από τον βόρειο 
εξωτερικό τοίχο του κλιμακο-
στασίου στον οπισθόναο του 
Παρθενώνα όπου ήταν αγιογρα-
φημένη σύμφωνα με τον Cutler 
«Η Τελική Κρίση» (Δευτέρα Πα-
ρουσία) (βλ. εικ. 26).

Εικ. 35. Λεπτομέρεια της θεματολογίας αυτής σε λήψη 
του Anthony Cutler55. Εξωνάρθηκας. Από την αναπαρά-
σταση της «Τελικής Κρίσης» διακρίνονται μόνο σε μορφή 
περιγράμματος δύο χέρια.

55

Εικ. 36. Η σημερινή κατάσταση διατήρησης του 
 ιδίου σημείου λήψης. 

Σχ. 14. Σχέδιο από την τοιχογραφία της Τελικής Κρί-
σης κατα τη δεκαετία του 192056.

56

5. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

5.1 Κατάσταση διατήρησης του δυτικού τοίχου - Φθορές

Εξωτερική όψη

Η κατάσταση διατήρησης του δυτικού τοίχου συνθέτει μια αντιφατική εικόνα57 ανάμεσα στην εσω-
τερική και εξωτερική όψη του58. Η εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου είναι συνολικά σε πολύ καλή 
κατάσταση τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα από την θύρα. Στο βόρειο τμήμα ωστόσο, οι 
φθορές που κυρίως συναντώνται είναι οι χαρακτηριστικές φθορές από προσκρούσεις αντικειμένων 

55. Cutler 1994, 173.
56. ξυγγόπουλος 1920, 46.
57. Πάνου 2015, 142.
58. Λαμπρινού 2015, 79.
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(οβίδων, θραυσμάτων κλπ), κατά τις οποίες παρατηρείται έντονη αποσάθρωση σε μια κεντρική περι-
οχή και ακτινωτά γύρω από αυτήν δημιουργούνται πολυπληθείς ρηγματώσεις. Στην πλευρά αυτή οι 
φθορές αυτές εμφανίζονται στην πιο ήπια μορφή τους59.

Εσωτερική όψη

Την εικόνα της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου συνθέτουν σήμερα, ρηγματώσεις 
συχνά βαθύτατες, αποφλοιώσεις και απολεπίσεις, ενώ οι αποπτώσεις θραυσμάτων ήταν και είναι συχνό 
φαινόμενο (εικ. 12). Παρατηρείται επίσης μια αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού των λίθων του τοίχου, 
με βαθμιαίο κατακερματισμό περιοχών που συνήθως βρίσκονται στην έδραση αυτών (εικ. 9, 10, 12). 

Το βόρειο τμήμα της εσωτερικής όψης είναι το πιο καταπονημένο τμήμα του δυτικού τοίχου όπου 
έσωζε και τις τοιχογραφίες με τα στηθάρια Αγίων (βλ. σχ. 3). Χαρακτηρίζεται από ρήγματα με μεγάλο 
εύρος ρωγμής και άγνωστο βάθος καθώς και από απώλεια υλικού των δόμων που εκτείνεται πάνω 
από το μισό ύψος του τοίχου (σχ. 5). Σε αυτούς παρατηρούνται σφραγίσεις μεγάλης έκτασης από 
προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης καθώς και μεγάλος αριθμός καρφίδων. Αποπτώσεις θραυ-
σμάτων έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Στο σύνολο του τοίχου οι ετοιμόρροπες περιοχές ωστόσο 
είναι σημαντικές. Έτσι, ελάχιστα πλέον ίχνη από τις βυζαντινές τοιχογραφίες διακρίνονται σε αυτή την 
περιοχή, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου συνεχώς φθίνουν. 

Στο νότιο τμήμα της εσωτερικής όψης, τα φαινόμενα διάβρωσης παρουσιάζονται με μικρότερη 
ένταση, ενώ δεν παρατηρούνται αποπτώσεις θραυσμάτων, καθώς και βαθιές και συνεχείς ρηγματώ-
σεις. Παρατηρούνται δε αποφλοιώσεις και απολεπίσεις συνήθως γύρω από τις περιοχές που έχουν 
ενισχυθεί με μεταλλικές καρφίδες. 

Η σύσταση των εκτεταμένων σφραγίσεων είναι κατά βάση κόλλα Meyer με διάφορες συνταγές. Οι 
καρφίδες δε, είναι ορειχάλκινες στο σύνολό τους.

5.2 Επιφανειακά ίχνη χρωματικών στοιχείων

Σήμερα, οι τοιχογραφίες της ανατολικής και δυτικής πλευράς του τοίχου δεν διατηρούνται παρά 
σε ελάχιστα αδιάγνωστα πια ψήγματα. Η έκθεση του τοίχου στις καιρικές συνθήκες επέδρασε και 
επιτάχυνε την απώλεια των τοιχογραφιών. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, με τη δημιουργία ζαχαροειδούς 
διάβρωσης και την επακόλουθη απόπλυση των επιφανειών των λίθων, που φέρουν τα λιγοστά ίχνη 
χρωστικών, επιταχύνουν τον ρυθμό απομείωσής τους60. 

Συγκεκριμένα, στα αρχιτεκτονικά μέλη παρατηρούνται:
• Επιστρώματα υπόλευκης απόχρωσης, πιθανόν ασβέστης, που εφαρμόστηκε στις τοιχογραφίες 

επί Τουρκοκρατίας (διαφαίνονται ίχνη άτακτης εφαρμογής του υλικού πιθανόν από πινέλο)
• Ίχνη αποτυπωμάτων υπό μορφή κηλίδων της βυζαντινής αγιογραφίας
• Καστανά, ερυθρά και κίτρινα ίχνη υπό μορφή «σπότ» ή καμπύλων περιγραμμάτων σε ποικίλα 

πάχη, δηλώνοντας έτσι την παλαιότερη παρουσία των τοιχογραφιών ή των κοσμημάτων αυτών 
που σήμερα δεν διατηρούνται.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού 
των επεμβάσεων δομικής αποκατάστασης (μελέτη Λαμπρινού-παραρτημα Πάνου).

Παράλληλα με την δομική αποκατάσταση της περιοχής θα πραγματοποιηθούν και εργασίες συ-
ντήρησης σωστικού χαρακτήρα σε πρώτο χρόνο. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν ικριώματα 

59. Πάνου 2015, 142.
60. Λαμπρινού 2015, 79.
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εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλη την επιφάνεια του δυτικού τοίχου οπότε και θα διερευνυθεί η 
ακριβής κατάσταση διατήρησης των εναπομεινάντων ιχνών των τοιχογραφιών.

Όσον αφορά στο είδος της επέμβασης για την προστασία της τοιχογραφίας του οπισθονάου που 
σώζει τα περισσότερα στοιχεία απαιτείται έρευνα τόσο για την σύσταση των χρωστικών όσο και την 
επιλογή του κατάλληλου προστατευτικού μέσου. 
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The Byzantine wall paintings of the Parthenon Documentation and con-
servation status

Ioannis Prodromos Kotsifakos
Museologist, Conservator of Antiquites and works of art,  
Ministry of culture Acropolis Restoration Service (YSMA)

ABSTRACT 

This study presents the historic recursion associated with Byzantine frescoes of the Virgin Athinio-
tissa as well as the corresponding date and thematology per part of opisthonaos, where their traces 
have occasionally been detected to a certain extent today. 

Additionally, through the drawing and photographic depiction, the current condition of the murals is 
presented, whereas the representation of the Virgin and Child wall painting in opisthonaos is presented 
in detail. The study concludes with the necessity of the protection of those unique murals due to the 
importance of the monument in which they were housed. 
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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΟΚΟΥ Δ.ΕΔ.7 

Άγγελος Σωτηρόπουλος
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, MSc

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο των αναστηλωτικών εργασιών στην ακρόπολη την περίοδο 2010-2015 και πιο συγκε-
κριμένα στο αναστηλωτικό πρόγραμμα του Παρθενώνα, αποφασίστηκε η αποκατάσταση και επανα-
τοποθέτηση της ελεύθερης δοκού Δ.ΕΔ.7 στην αρχική της θέση στο δυτικό πτερό του ναού. Η δοκός 
παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφενός λόγω των έντονων δομικών και επιφανειακών φθορών και 
αφετέρου λόγω των εκτεταμένων επεμβάσεων συντήρησης που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το πα-
ρελθόν. 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2.1 Ιστορικά στοιχεία

Η δοκός Δ.ΕΔ.7 αποτελεί μια από τις επτά δοκούς της δυτικής οροφής του Παρθενώνα (στο τμή-
μα του δυτικού πτερού). Γεφυρώνει το κενό μεταξύ της δυτικής προστάσεως και της δυτικής πλευ-
ράς και μαζί με τις μεταδόκιες πλάκες διαμορφώνει την εσχάρα για την υπερκείμενη στρώση των 
φατνωματικών πλακών1 (σχ. 1, 2). Η δοκός έχει ορθογωνική διατομή με πλάτος 0,99 μ., ύψος 0.54 
μ. και μήκος 4,61 μ., ενώ το βάρος της υπολογίζεται στους 9 τόνους. Στο άνω τμήμα και κατά μήκος, 
στέφεται από ιωνικό κυμάτιο. Από τις κατά καιρούς σχεδιαστικές αποδόσεις του θριγκού του Παρ-
θενώνα διαπιστώνεται ότι οι ορατές πλευρές της δοκού και ιδιαίτερα το ιωνικό κυμάτιο πιθανόν να 
είχαν χρωματικό διάκοσμο2,3. Οι πρώτες φθορές της δοκού πρέπει να έγιναν κατά την πρώτη μεγάλη 
καταστροφή του ναού του Παρθενώνα από τους Έρουλους το 267 π.Χ. και την πυρκαγιά της ξύλινης 
οροφής που ακολούθησε, ενώ στη συνέχεια το 1687 μ.Χ., συνέβη η μεγάλη έκρηξη στο εσωτερικό 
του ναού του Παρθενώνα από την πολιορκία του Φραντσέσκο Μοροζίνι κατά την διάρκεια του Ενε-
τοτουρκικού πολέμου4.

Κατά το έτος 1900 συνεργεία του πολιτικού μηχανικού Μπαλάνου εργάστηκαν στα αρχιτεκτονικά 
μέλη της οροφής του δυτικού πτερού. Ίσως η σημαντικότερη επέμβαση στην περιοχή αυτή ήταν η 
καταβίβαση της δυτικής ελεύθερης δοκού 7 (Δ.ΕΔ.7), με σκοπό να αντικατασταθεί από νέα μετά από 
οδηγία του Francoise Penrose5. Ο Μπαλάνος ωστόσο, θεωρούσε ότι η δοκός έπασχε κυρίως από επι-
φανειακές φθορές και μετά την συγκόλληση των θραυσμάτων θα ήταν ικανή να ξαναχρησιμοποιηθεί. 
Προχώρησε έτσι στην καταβίβαση και την συγκόλλησή της6. 

1. Σκαρής 2014, 25.
2. Penrose 1888, plate 1, 16, chapter VI.
3. Ορλάνδος 1976.
4. Κορρές – Μπούρας 1893, 7.
5. Μπαλάνος 1940, 100.
6. Κουφόπουλος 1994, 82.
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Αν και ασαφής, σύμφωνα με τις φωτογραφίες (εικ. 1-5), το 19027 αναφέρεται ως η χρονολογία 
των επεμβάσεων στη δοκό, ενώ το 1931 προτείνεται με εντολή του Αρχαιολογικού Συμβουλίου η 
«ανατοποθέτησις» της αρχαίας δοκού «και εφόσον δύναται να εξασφαλισθεί η στερέωσις αυτής»8. 
Στη δοκό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης με τα υλικά που ήταν διαδεδομένα 
εκείνη την εποχή, όπως τσιμεντοκονιάματα με λατύπια και χονδρόκοκκη άμμο, μεταλλικά συνδετήρια 
στοιχεία και ορειχάλκινες καρφίδες. Από τις φωτογραφίες των επεμβάσεων (εικ. 3-5), παρατηρείται 
η χρήση μεταλλικών πύρων εσωτερικά για την συγκράτηση των αποσπασμένων τμημάτων. Επιπλέον, 
έγινε προσπάθεια συγκράτησης των ευπαθών τμημάτων με συρραφή τους εξωτερικά με συνδέσμους 
διπλού Τ αλλά και με έναν πιόσχημο σύνδεσμο στην δυτική πλευρά της δοκού. Παρά τις εργασίες 
που πραγματοποιήθηκαν, η δοκός τελικά δεν τοποθετήθηκε ξανά στην αρχική της θέση και παρέμεινε 
στο έδαφος.

Σχ. 1. Η θέση της δοκού Δ.ΕΔ.7 στον Παρθενώ-
να. Επεξεργασμένο απόσπασμα του σχεδίου του  
Α. Ορλάνδου 1976.

Σχ. 2. Η θέση της δοκού Δ.ΕΔ.7 στον Παρθενώνα. 
Σχέδιο Κ. Σκαρή 2014.

Εικ. 1. Η θέση της δοκού Δ.ΕΔ.7 στον Παρθενώνα 
πριν την καταβίβαση. W. J. Stillman 1869 (Oxford 
University, record number: 17).

Εικ. 2. Η θέση της δοκού Δ.ΕΔ.7 στον Παρθενώνα 
πριν την καταβίβαση. W. J. Stillman 1869 (Oxford 
University, record number: 17).

7. Μπαλάνος 1940, plate 75.
8. Φανή Μαλλούχου-Tufano 1994, 18.
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Εικ. 3, 4, 5. Η δοκός Δ.ΕΔ.7 κατά την διάρκεια συντήρησης από τα συνεργεία του Μπαλάνου. Διακρίνονται 
οι μεταλλικοί εσωτερικοί πύροι (εικ 3, 4) και η επεξεργασία για την τοποθέτηση μεταλλικού πύρου στη 
δυτική πλευρά (εικ. 5).

2.2 Κατάσταση διατήρησης/φθορές 

Οι φθορές που έχει υποστεί η δοκός οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες (ορυκτολογικά, φυ-
σικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού) και σε εξωγενείς παράγοντες (ανθρώπινος πα-
ράγοντας, φυσικές καταστροφές, περιβάλλον)9. Το μέλος παρουσιάζει σε όλες τις πλευρές και όψεις 
εκτεταμένες φθορές. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν:

Εικ. 6. Η δοκός Δ.ΕΔ.7 πριν τις εργασίες συντήρησης.

2.2.1 Απώλειες υλικού – θραύσεις

Η δοκός διατηρεί το γεωμετρικό της σχήμα, με πολλές ωστόσο απώλειες τμημάτων λόγω θραύ-
σεων σε όλες τις πλευρές και όψεις. Οι απώλειες αυτές εμφανίζονται κυρίως στην νότια και βόρεια 
όψη καθώς και στην άνω και κάτω έδρα. Ο βασικός λόγος της φθοράς αυτής είναι πιθανόν η δράση 
της φωτιάς από τις πυρκαγιές της οροφής του ναού και η θερμική θραύση του μαρμάρου. Ετοιμόρρο-

9. Σκουλικίδης 2000, 48.
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πα θραύσματα υπάρχουν σε όλες τις όψεις καθώς και στην ανατολική πλευρά. Τοπικά παρατηρούνται 
επιφανειακές αποφλοιώσεις και απολεπίσεις (εικ. 6, 7).

2.2.2 Ρωγμές

Σε όλες τις πλευρές και όψεις του μέλους παρουσιάζεται εκτεταμένο δίκτυο ρωγμών και ρηγμάτων 
που έχουν οδηγήσει σε σημαντική απώλεια της αρχικής επιφάνειας του μέλους. Ειδικότερα η νότια 
όψη παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση (εικ. 8).

2.2.3 Περικρυσταλλική διάβρωση

Παρατηρείται σε όλες τις όψεις και πλευρές του μέλους εκτός της κάτω έδρας, συμβάλλοντας 
επιπλέον στην απώλεια της αρχικής επιφάνειας (εικ. 9).

2.2.4 Επικαθήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων

Έντονη παρουσία αιθάλης και μαύρης κρούστας δενδριτικής μορφής παρατηρείται στην κάτω 
έδρα, ενώ στα σημεία που έχει διαρρηχθεί η μαύρη κρούστα καθώς και στα όρια της, παρατηρούνται 
περιοχές με γυψοποίηση του μαρμάρου (εικ. 10).

2.2.5 Βιολογικές επικαθήσεις

Βιολογικές επικαθήσεις παρατηρούνται επιλιθικά σε όλες τις όψεις και πλευρές καθώς και ενδο-
λιθικά στις ρωγμές και στα ρήγματα. Εντονότερη είναι επίσης η ανάπτυξη φυτικών μικροοργανισμών 
πάνω στις παλαιότερες σφραγίσεις των αρμών συγκόλλησης (εικ. 11).

2.2.6 Προηγούμενες επεμβάσεις

Όπως αναφέρθηκε ήδη, κατά την περίοδο αναστήλωσης των μνημείων από τον Μπαλάνο, πραγ-
ματοποιήθηκαν εκτεταμένες επεμβάσεις συγκόλλησης μεγάλων τμημάτων της δοκού, κυρίως της άνω 
έδρας και της νότιας όψης. Μεταξύ των συγκολλημένων τμημάτων υπάρχουν μεγάλης έκτασης σφρα-
γίσεις με χρήση τσιμεντοκονιάματος. Ιδιαίτερα εκτεταμένη είναι η τοποθέτηση εξωτερικών ορειχάλκι-
νων καρφίδων μικρής διατομής για την συγκράτηση ετοιμόρροπων τμημάτων. Συνολικά μετρήθηκαν 
29 καρφίδες στην βόρεια, νότια και άνω έδρα του μέλους. Στη βόρεια πλευρά παρατηρήθηκαν τρεις 
μεγάλες ορειχάλκινες καρφίδες (διατομής Ø10) οι οποίες συγκρατούσαν δυο από τα μεγάλα συγκολ-
λημένα τμήματα. Επιπλέον παρατηρήθηκαν κατά την αποσυναρμολόγηση του μέλους ρήγματα και 
αποκολλήσεις από την διάβρωση και διόγκωση των παλαιότερων μεταλλικών πύρων που είχαν χρη-
σιμοποιηθεί κατά την συγκόλληση των τμημάτων (εικ. 12, 13, 14). 

2.2.7 Ενδογενή προβλήματα – ύπαρξη φλεβών 

Σημαντικός παράγοντας των πολλών φθορών στην δομή και στην επιφάνεια του μέλους αυτού 
έπαιξε η ύπαρξη φλεβών του ίδιου του μέλους (πιθανόν μοσχοβίτη και χλωρίτη) που διατρέχουν κατά 
μήκος και διαγωνίως την δοκό (εικ. 15).

2.2.8 Αρχαίες χρωστικές

Εξαιτίας της μεγάλης φθοράς της επιφάνειας του μέλους δεν παρατηρείται παρουσία αρχαίων 
ή ιστορικών στρωμάτων. Ωστόσο, στο ιωνικό κυμάτιο διακρίνεται αμυδρά παρουσία αρχαίας διακό-
σμησης που σώζεται πλέον ως ανάγλυφη μορφή λόγω του φαινομένου της διαφορικής διάβρωσης. Η 
περιοχή χρίζει περαιτέρω μελέτης για την άντληση περισσότερων πληροφοριών (εικ. 16).
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Εικ. 7. Επιφανειακή απώλεια υλικού. Βόρεια όψη. Εικ. 8. Δίκτυο ρωγμών και ρηγμάτων. Δυτική όψη. 

Εικ. 9. Περικρυσταλλική διάβρωση (ζαχα-
ροποίηση). 

Εικ. 10. Επικαθήσεις ατμοσφαιρικών ρύ-
πων στην κάτω έδρα. 

Εικ. 11. Βιολογικές επικαθήσεις στη νότια 
όψη. 

Εικ. 12. Παλαιότερες επεμβάσεις στην 
άνω έδρα. Διακρίνονται οι παλαιότερες 
σφραγίσεις με τσιμεντοκονίαμα. 

Εικ. 13. Παλαιότερες επεμβάσεις. Διακρί-
νονται οι παλαιότερες σφραγίσεις με τσι-
μεντοκονίαμα. 

Εικ. 14. Παλαιότερες επεμβάσεις. Διακρί-
νεται ρήγμα από την διάβρωση εσωτερι-
κού μεταλλικού πύρου. 
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Εικ. 15. Ύπαρξη εσωτερικών φλεβών. Εικ. 16. Ίχνη γραπτού διάκοσμου στο ιω-
νικό κυμάτιο. 

3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες συντήρησης στην δοκό ακολούθησαν τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία 
χρόνια στα έργα αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης ακολουθώντας τις γενικές αρχές περί 
αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων10. 

Πριν την έναρξη των επεμβάσεων συντήρησης πραγματοποιήθηκε φωτογραφική τεκμηρίωση της 
κατάστασης και συντάχθηκαν φύλλα χαρτογραφήσεων σε αρχιτεκτονικά σχέδια του Παντελή Κοκκι-
νάκη σε κλίμακα 1:20 σε όλες τις όψεις και πλευρές του μέλους, τα οποία περιελάμβαναν: Φθορές 
/ Προηγούμενες επεμβάσεις / Επικαθήσεις και χρωματικές αλλοιώσεις / Αρχαία ιστορικά στρώματα 
/ Σημερινές επεμβάσεις.

3.1 Αφαίρεση παλαιότερων σφραγίσεων

Η συντήρηση της δοκού ξεκίνησε με την αφαίρεση των παλαιότερων σφραγίσεων, χρησιμοποιώ-
ντας λιθοξοϊκά και οδοντιατρικά εργαλεία, καθώς και ξέστρο υπερήχων. Η αφαίρεση των παλαιότερων 
κονιαμάτων αποδείχθηκε πολύ κοπιαστική μιας και παρουσιάστηκαν πολύ ισχυρά, παρά τα πολλά 
έτη που είχαν περάσει από την εφαρμογή τους. Επίσης, χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή μιας και η 
συνάφεια του τσιμεντοκονιάματος με το μάρμαρο ήταν πολύ καλή με αποτέλεσμα κατά την αφαίρεση 
τους να υπήρχε κίνδυνος απόσπασης και αρχαίου υλικού. Για τον λόγο αυτό στα σημεία που το κονί-
αμα γειτνίαζε με το αρχαίο υλικό, χρησιμοποιήθηκε ξέστρο υπερήχων. Παράλληλα για την αποφυγή 
απώλειας θραυσμάτων σε ετοιμόρροπες περιοχές πραγματοποιήθηκε προσωρινή στερέωσή τους με 
γάζα και κόλλα μεθυλοκυτταρίνης. Τα σημεία αυτά παρέμειναν στερεωμένα και κατά την διαδικασία 
απόσπασης των μεγάλων τμημάτων της δοκού από το συνεργείο αναστήλωσης (εικ. 17). Δείγματα 
από τα παλαιότερα κονιάματα σφράγισης συλλέχθηκαν για μελλοντική μελέτη.

3.2 Απόσπαση τμημάτων από συνεργείο αναστήλωσης

Μετά την αφαίρεση των παλαιότερων σφραγίσεων από τους συντηρητές, ακολούθησαν εργασίες 
από το συνεργείο αναστήλωσης. Για την ασφαλή απόσπαση των μεγάλων τμημάτων στήθηκε γερα-
νογέφυρα η οποία μπορούσε να μετακινηθεί κατά μήκος της δοκού. Με την βοήθεια του γερανού 
και εργαλείων όπως λοστών και ξύλινων σφηνών, καθώς και με συνεχή διαβροχή της περιοχής, έγινε 
εφικτή με επιτυχία η απόσπαση συνολικά 4 μεγάλων τμημάτων και 5 μικρότερων (σχ. 3, εικ. 23). Για 
την συγκόλληση των μεγάλων τμημάτων παρατηρήθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί λεπτόκοκκο κονίαμα 

10. Φραντζή – Πάνου – Τσιμερέκη – Φραντζικινάκη 2008, 41-50.
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λευκής απόχρωσης άγνωστης προέλευσης (πιθανόν ασβεστοκονιάματος). Το κονίαμα αυτό ήταν αρκε-
τά ασθενές και σε μικρή ποσότητα, γεγονός που έκανε την απόσπαση των μεγάλων τμημάτων σχετικά 
εύκολη και χωρίς κίνδυνο επιπλέον κατακερματισμού τους (εικ. 18-22). 

Εικ. 17. Αφαίρεση παλαιότερων σφραγίσεων με ξέ-
στρο υπερήχων. 

Εικ. 18. Απόσπαση παλαιότερων συγκολλημένων 
τμημάτων. 

Εικ. 19. Απόσπαση παλαιότερων συγκολλημένων 
τμημάτων από το συνεργείο αναστήλωσης. 

Εικ. 20. Απόσπαση παλαιότερων συγκολλημένων 
τμημάτων από το συνεργείο αναστήλωσης. 

Εικ. 21. Απόσπαση παλαιότερων συγκολλημένων 
τμημάτων από το συνεργείο αναστήλωσης. 

Εικ. 22. Μετά την ολοκλήρωση απόσπασης παλαιό-
τερων συγκολλημένων τμημάτων από το συνεργείο 
αναστήλωσης. 
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Σχ. 3. Σχεδιαστική αποτύπωση των τεσσάρων μεγά-
λων τμημάτων που αποσπάστηκαν (Ζ. Κοντέας 2015).

Εικ. 23. Άνω έδρα της δοκού. Σημειώνονται τα 
 τέσσερα μεγάλα τμήματα που αποσπάστηκαν. 

3.3 Καθαρισμοί

Η συντήρηση της δοκού συνεχίστηκε με τον καθαρισμό των ρωγμών εσωτερικά και την απομά-
κρυνση των βιολογικών επικαθήσεων με χρήση οδοντιατρικών εργαλείων, και διάλυμα υπεροξειδίου 
του υδρογόνου (H2O2) 10% κ.ο σε απιονισμένο νερό (εικ 24). 

Κατά την διάρκεια των καθαρισμών και λόγω της κακής κατάστασης της επιφάνειας, προέκυψαν 
πολλά επιφανειακά αλλά και εσωτερικά θραύσματα διαφόρων μεγεθών. Πριν την απομάκρυνση των 
θραυσμάτων έγινε επιτόπου αποτύπωση και αρίθμηση με σκοπό να επανατοποθετηθούν σωστά στο 
στάδιο της συγκόλλησης. Συνολικά συλλέχθηκαν 25 θραύσματα. Στις παλαιότερες συγκολλήσεις και 
στερεώσεις που είχαν ενισχυθεί με ορειχάλκινες καρφίδες πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση με το σύ-
στημα της «καροταρίας». Το σύστημα αυτό λειτουργεί με την βοήθεια ατσάλινου σωλήνα με πριονωτή 
άκρη, ο οποίος προσαρμόζεται σε περιστροφικό δράπανο. Οι σωλήνες αυτοί επιλέγονται κατά περί-
πτωση με διατομή (Ø) παρόμοια με αυτή της καρφίδας, έτσι ώστε να αποφευχθεί κατά την αφαίρεση 
η απώλεια υλικού από το μέλος. Συνολικά αφαιρέθηκαν 29 ορειχάλκινες καρφίδες (εικ. 25). Το μήκος 
τους κυμαινόταν από 26 εκ. έως 6,5 εκ., ενώ η διατομή τους από Ø 10 εκ. έως Ø 6 εκ. Το παλαιότερο 
κονίαμα που είχε χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των καρφίδων ήταν διαφορετικής σύστασης 
και λιγότερο ισχυρό από αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί για την σφράγιση των αρμών, κάνοντας την 
αφαίρεση τους ευκολότερη. Οι ορειχάλκινες καρφίδες είχαν οξειδωθεί επιφανειακά, χωρίς ωστόσο 
τα προϊόντα διάβρωσης να έχουν χρωματίσει την επιφάνεια ή να έχουν προκαλέσει θραύσεις. Οι 
καρφίδες συλλέχθηκαν και αποθηκεύθηκαν για μελλοντική ανάλυση.

3.4 Εσωτερικά ενέματα

Προτού συγκολληθούν τα μεγάλα τμήματα του μέλους από το συνεργείο αναστήλωσης, πραγμα-
τοποιήθηκε πλήρωση εσωτερικής ρωγμής με λεπτόρρευστη πάστα λευκού τσιμέντου. Προηγήθηκε ο 
καθαρισμός της ρωγμής με νερό υπό πίεση και υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 5% κ.ο. σε απιονι-
σμένο νερό. Στην συνέχεια έγινε η διοχέτευση του ενέματος με την βοήθεια σύριγγας και αναμονών 
(όπως καθετήρες και βελόνες) που τοποθετήθηκαν σε προσβάσιμα σημεία της ρωγμής. Η αρχική 
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είσοδος του υλικού πλήρωσης ήταν αυτή στο χαμηλότερο σημείο του ρήγματος, ενώ οι υπόλοιπες 
αναμονές λειτούργησαν περισσότερο ενδεικτικά για την πορεία του ενέματος. Συνολικά η ρωγμή πλη-
ρώθηκε με 800 ml ενέματος. Επιλέχθηκε η πλήρωση της ρωγμής με λευκό τσιμέντο λόγω της ισχυρής 
συγκολλητικής ικανότητας του υλικού αυτού και της θέσης της ρωγμής που το επέβαλε. Αντίστοιχη 
εργασία πραγματοποιήθηκε σε μικρότερα ρήγματα στην κάτω έδρα και στην νότια όψη (εικ. 26).

3.5 Επανατοποθέτηση μεγάλων τμημάτων από συνεργείο αναστήλωσης

Οι εργασίες συνεχίστηκαν με την συγκόλληση των τεσσάρων μεγάλων θραυσμάτων από το συνερ-
γείο αναστήλωσης (εικ 27). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, το συνεργείο συντήρησης 
ανέλαβε την συγκόλληση των μικρών θραυσμάτων που είχαν περισυλλεχθεί.

Εικ. 24. Καθαρισμός βιολογικών επικαθήσεων σε 
ρωγμή. 

Εικ. 25. Αφαίρεση παλαιότερων καρφίδων. 

Εικ. 26. Πλήρωση με ένεμα σε εσωτερική ρωγμή. Εικ. 27. Τμήμα της δοκού έτοιμο προς συγκόλληση. 

3.6 Συγκολλήσεις

Η διαδικασία συγκόλλησης των μικρότερων θραυσμάτων ξεκίνησε με τον καθαρισμό της περιοχής 
θραύσης από τα σαθρά μέρη έτσι ώστε να προκύψει μια υγιής επιφάνεια. Στην συνέχεια ελέγχθηκε 
η σωστή εφαρμογή των θραυσμάτων και τοποθετήθηκε πάστα λευκού τσιμέντου και στις δύο επι-
φάνειες. Μετά την τοποθέτηση των θραυσμάτων στην σωστή θέση, πραγματοποιήθηκε προσεκτικός 
καθαρισμός της περίσσιας του υλικού συγκόλλησης και παρέμειναν σε συνθήκες υψηλής υγρασίας 
για πάνω 5 ημέρες. Συνολικά συγκολλήθηκαν 25 θραύσματα (εικ. 28). Στην νότια όψη του μέλους, 
στο ιωνικό κυμάτιο, πραγματοποιήθηκε απόσπαση και συγκόλληση με νέες καρφίδες από τιτάνιο 
παλαιότερης επέμβασης συγκόλλησης θραύσματος (εικ. 29).
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Εικ. 28. Συγκόλληση μικρού θραύσματος. Εικ. 29. Συγκόλληση μικρού θραύσματος στο ιωνικό 
κυμάτιο. 

3.7 Τοποθέτηση νέων καρφίδων και συνδέσμων τιτανίου

Στις οπές που προέκυψαν από την αφαίρεση των παλαιότερων ορειχάλκινων καρφίδων πραγμα-
τοποιήθηκε τοποθέτηση νέων καρφίδων από τιτάνιο. Αφού υπολογίστηκε το μήκος και η διατομή για 
κάθε οπή, κόπηκαν αντίστοιχες νέες καρφίδες. Λόγω του μεγάλου αριθμού χρειάστηκε να αριθμή-
σουμε κάθε καρφίδα και να την αντιστοιχήσουμε σε σχέδιο και πίνακα (σχ. 4, εικ. 30). Προτού γίνει η 
τοποθέτησή τους, οι οπές καθαρίστηκαν με πεπιεσμένο αέρα και νερό και στην συνέχεια πληρώθηκαν 
με την βοήθεια σύριγγας και καθετήρα με λευκό τσιμέντο. Μετά την τοποθέτηση των νέων καρφίδων, 
η περιοχή σφραγίστηκε και παρέμεινε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας για 48 ώρες (εικ. 30).

Σχ. 4. Σχεδιαστική αποτύπωση θέσεων οπών που 
προϋπήρχαν, για την τοποθέτηση νέων καρφίδων. 

Εικ. 30. Αρίθμηση και τοποθέτηση νέων καρφίδων 
στις παλαιότερες οπές. 

3.8 Τοποθέτηση νέων συνδέσμων τιτανίου

Στα κενά σημεία που το μάρμαρο είχε λαξευτεί από τα συνεργεία του Μπαλάνου για την τοποθέ-
τηση συνδέσμων, πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση νέων συνδέσμων τιτανίου και πλήρωση των κενών 
με κονίαμα από το συνεργείο αναστήλωσης. Συνολικά κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν ένας 
σύνδεσμος διπλού Τ στην άνω έδρα και ένας πιόσχημος στην δυτική πλευρά (εικ. 31).

3.9 Σφραγίσεις – ενέματα

Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώθηκαν με τις επιφανειακές σφραγίσεις και τα ενέματα στο δί-
κτυο των ρωγμών. Για το στάδιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι νέες συνθέσεις κονιαμάτων που εγκρίθη-
καν από την ΕΣΜΑ και αντικατέστησαν τα παλαιότερα. Η ενεμάτωση των ρωγμών πραγματοποιήθηκε 
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με αραιό κονίαμα μετακαολίνη, υδρασβέστου και χρωστικών σε σκόνη. Η εφαρμογή έγινε με την 
βοήθεια σύριγγας, πινέλου και μικροεργαλείων. Σφραγίσεις πραγματοποιήθηκαν στους αρμούς συ-
γκόλλησης, στις μεγάλες ρωγμές, στις απολεπίσεις, και στις αποφλοιώσεις, με κονίαμα μετακαολίνη, 
υδρασβέστου, μαρμαρόσκονης και χρωστικών σε σκόνη. Οι σφραγίσεις και τα ενέματα παρέμειναν σε 
συνθήκες υψηλής υγρασίας τουλάχιστον για 7 ημέρες (εικ. 32). Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώ-
θηκαν με την στερέωση της επιφάνειας της δοκού με κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου 
σε απιονισμένο νερό. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 40 κύκλοι ψεκασμού. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιήθηκε φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των όψε-
ων και πλευρών και συμπληρώθηκε το αντίστοιχο φύλλο χαρτογράφησης. Όπως σε όλα τα μέλη του 
Παρθενώνα που συντηρήθηκαν στο ναό, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό δελτίο συντήρησης το οποίο 
εισήχθη στην Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας. 

Εικ. 31. Τοποθέτηση νέου συνδέσμου σχήματος Π 
από τιτάνιο. 

Εικ. 32. Κατά την διάρκεια σφράγισης των ρωγμών. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δοκός μετά την αποκατάσταση της ενισχύθηκε τόσο επιφανειακά όσο και δομικά. Σταθεροποιήθηκαν 
περιοχές με εσωτερικά ρήγματα και κενά, ενώ μετά το πέρας των σφραγίσεων το μέλος αναβαθμίστηκε 
αισθητικά και απέκτησε αντοχή στους παράγοντες φθοράς (εικ. 33-37). Διορθώθηκαν λανθασμένες πρα-
κτικές συντήρησης που είχαν προκύψει από την χρήση μη συμβατών υλικών (όπως σιδερένιοι σύνδεσμοι, 
και ισχυρά κονιάματα τσιμέντου). Επιπλέον, δεδομένου ότι υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη στα οποία 
εφαρμόστηκαν οι νέες συνθέσεις κονιαμάτων, συλλέχθηκαν αρκετές παρατηρήσεις και εμπειρία πάνω στην 
εφαρμογή τους στο πεδίο. Τέλος, παρόλο που μας είναι ήδη γνωστές οι πρακτικές αποκατάστασης από 
τους αναστηλωτές του παρελθόντος, συλλέχθηκαν πολύτιμες πληροφορίες στο θέμα αυτό. 

Το συγκεκριμένο μέλος συνιστά μια μελέτη περίπτωσης (case study) διότι περιέχει όλες τις φθορές που 
μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος τουλάχιστον στα μνημεία της Ακρόπο-
λης και σχεδόν όλες τις επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης που μπορούν να εφαρμοστούν. Για 
τον λόγο αυτό αποτέλεσε στάση για πολλές οργανωμένες ομάδες επισκεπτών στον Παρθενώνα, όπως π.χ. 
φοιτητών του τμήματος συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας το 2015. 

Ο καθαρός χρόνος αποκατάστασης της δοκού υπολογίστηκε στους έξι μήνες (με δύο άτομα απα-
σχολημένα) αν και ημερολογιακά έφτασε το ένα έτος, κυρίως λόγω των εκτεταμένων φθορών που 
είχε, αλλά και των καιρικών συνθηκών που πολλές φορές δεν επέτρεπαν την εργασία στον χώρο ή 
ήταν ακατάλληλες για την εφαρμογή των υλικών συντήρησης. Στην δοκό εργάστηκαν κατά διαστήματα 
οι συντηρητές, Γιάννης Κοτσιφάκος, Ευτυχία Κουτσουράκη, Άρης Κλάδιος, Ματίνα Παγκάλου, Μαρία 
Πετράκη, Γιάννης Σκαλκώτος, Λουκάς Στεφανιώτης, και Βαγγέλης Τζεμπελίκος ενώ η γενική οργάνωση 
και καθοδήγηση των εργασιών έγινε από την συντηρήτρια αρχαιοτήτων Αναστασία Πάνου και την 
προϊσταμένη του γραφείου συντήρησης Δρ. χημ. μηχ. Ε. Αγγελακοπούλου. 
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Εικ. 33. Νότια όψη της δοκού πριν τις επεμβάσεις 
συντήρησης. 

Εικ. 34. Νότια όψη της δοκού μετά τις επεμβάσεις 
συντήρησης. 

Εικ. 35. Άνω έδρα της δοκού πριν τις επεμβάσεις 
συντήρησης. 

Εικ. 36. Άνω έδρα της δοκού μετά τις επεμβάσεις 
συντήρησης. 

Εικ. 37. Νότια όψη της δοκού πριν τις επεμβάσεις συντήρησης. 

Εικ. 38. Νότια όψη της δοκού μετά τις επεμβάσεις συντήρησης. 
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The Restoration of the marble beam Δ.ΕΔ.7 

Angelos Sotiropoulos
Conservator of antiquities and works of art, MSc.

ABSTRACT

1. Introduction
During the 2010-2015 restoration project of the temple of Parthenon on the Acropolis of Athens, 

the conservation of a marble beam with the code name Δ.ΕΔ.7 was decided. The marble beam was 
of particular interest due to intense structural and surface damages and extensive conservation inter-
ventions that had taken place in the past.

The beam Δ.ΕΔ.7 is one of the seven beams of the west roof of Parthenon in the west wing, has 
a rectangular cross section with a width of 0.99 m, a height of 0.54 m and a length of 4.61 m, while 
its weight is estimated at 9 tons.

2. History
In the year 1900, a restoration team headed by the architect N. Balanos, worked on the archi-

tectural members of the west wing roof of the temple of Parthenon. Perhaps the most significant 
intervention in this area was the removal of the west beam Δ.ΕΔ.7 with the aim of replacing it with a 
new one, following a Francoise Penrose directive. Balanos however, believed that the beam suffered 
mainly from surface damages and after the conservation it would be reusable, so he proceeded to its 
conservation. The beam however, was never placed back in its original position and remained in the 
ground for many years.

3. State of preservation / conservation
The marble beam Δ.ΕΔ.7 exhibits extensive decay and degradation on all sides. In particular, the 

member suffers from fractures, cracks, splitting, granular disintegration, sugaring, black crusts, biologi-
cal colonization, and soiling. The old materials used for conservation, such as cement seals, welds, iron 
dowels, and brass pins were removed from the member initially. During conservation 4 large parts and 
25 smaller ones were detached from the main body of the beam. The conservation of the beam, in-
cluded the cleaning of the surface from the soiling and the biological colonization, as well as fragments 
welding, grouts and seals with new mortars compositions, compatible with the characteristics of the 
marble. The bass pins and the iron dowels were replaced by new made from titanium.

After the conservation of the beam Δ.ΕΔ.7, photographic documentation of all sides and mapping 
of the conservation treatments was completed. Finally, an electronic file was created which was intro-
duced into the database of the service. 
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4. Conclusion
The beam, after its conservation, was strengthened both superficially and structurally to resist the 

weathering factors. Mistakes of past conservation practices have been corrected as a result of the use 
of incompatible materials (such as iron joints, and strong cement mortars). Moreover, since it was one 
of the first members to apply the new mortar compositions, several observations and experience on 
their application in the field have been collected.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πτώση ενός τμήματος μαρμάρου από τον τέταρτο σπόνδυλο του πρώτου κίονα της δυτικής πρό-
σοψης των Προπυλαίων, μετά από ισχυρή βροχόπτωση και δυνατό άνεμο1, στάθηκε η αφορμή άμεσης 
ένταξης της περιοχής στο πρόγραμμα συστηματικών επεμβάσεων συντήρησης (εικ. 1, 2). Εκπονήθη-
κε μελέτη συντήρησης2 για την κατάσταση διατήρησης και τις επεμβάσεις συντήρησης στον βόρειο 
 κίονα. Η επέμβαση, η οποία αποπερατώθηκε τον Μάϊο του 2013, επικεντρώθηκε στη συντήρηση της 
επιφάνειας του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου σπονδύλου στους οποίους εντοπίστηκαν περισσότερο 
τα έντονα προβλήματα φθοράς.

Εικ. 1. Άποψη από ΝΑ του τέταρτου σπονδύλου 
του βόρειου κίονα. Πριν την αποκόλληση του 
τμήματος μαρμάρου (2010).

Εικ. 2. Μετά την αποκόλληση 
του μαρμάρινου τμήματος (ίδια 
περιοχή με εικόνα 1) (2011).

1. Βλ. Ε. Παπακωνσταντίνου – Κ. Φραντζικινάκη, Προγραμματισμός εργασιών της συντήρησης της επιφάνειας των Προπυλαίων  
(Αρ. Πρωτ. ΥΣΜΑ 912/15.6.2010), που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της ΕΣΜΑ με αρ. 6/24.6.2010.

2. Φραντζικινάκη – Φραγκιαδάκη 2015, 222-274.
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Έντονος προβληματισμός υπήρξε ως προς τον τρόπο και τον βαθμό των επικείμενων επεμβάσεων. 
Ο καθένας από τους διαβρωτικούς παράγοντες είχε επενεργήσει με διαφορετικό τρόπο, δημιουργώ-
ντας αλλεπάλληλα αποσαθρωμένα στρώματα μαρμάρου και συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός 
συμπλέγματος ετοιμόρροπων επιφανειακών θραυσμάτων. 

Μετά από την εκτίμηση διαφόρων τεχνικών για την αντιμετώπιση του εγχειρήματος αυτού, η επι-
λογή της κατασκευής νάρθηκα από γύψο κρίθηκε ως η πλέον προσήκουσα, καθώς θα συνέβαλε στην 
ακέραιη απομάκρυνση των θραυσμάτων και στην ακριβή επανατοποθέτησή τους. Κατά την διαδικασία 
της τεχνικής αυτής, αποκολλήθηκαν από τους σπονδύλους επάλληλες αποφλοιώσεις, αποτελούμενες 
από πλήθος θραυσμάτων, οι οποίες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ασφάλεια στο εργαστήριο για 
τον καθαρισμό τους. Η μέθοδος αυτή ελαχιστοποιούσε τον κίνδυνο απώλειας της αρχικής θέσης του 
κάθε θραύσματος, αφού η θέση του πάνω στο νάρθηκα, προσδιόριζε συγχρόνως και την αντίστοιχη 
θέση του επί του σπονδύλου.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ3,4,5

Η δυτική πρόσοψη του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων αποτελείται από έξι κίονες δωρικού 
ρυθμού με θριγκό και αέτωμα εκ των οποίων ακέραιοι παραμένουν μόνο οι δύο ακραίοι (εικ. 3).

Εικ. 3. Δυτική πρόσοψη των Προπυλαίων (2016).

Κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Λατίνων στην Αθήνα, τα Προπύλαια υπέστησαν σημαντικές 
αλλαγές. Στις αρχές του 15ου αιώνα τα μετακιόνια διαστήματα της δυτικής πρόσοψης των Προπυ-
λαίων κλείστηκαν, ώστε να αποτελέσουν τμήμα της αίθουσας υποδοχής, της κατοικίας των Λατίνων 
Δουκών. Στην πρόσοψη οι κίονες ήταν μερικώς εμφανείς. Το πάχος των τοίχων ήταν τέτοιο, ώστε να 
εξυπηρετεί και αμυντικούς σκοπούς, δεδομένου ότι η δυτική πρόσοψη ήταν περισσότερο εκτεθειμένη 
στις επιθέσεις των επίδοξων κατακτητών (εικ. 4).

3. Dinsmoor – Dinsmoor 2004, 93-119.
4. Τανούλας 1997, 27, 46-48, 53, 91, 108, 110, 177, 310-313.
5. Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 29-32. 
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Το 1640 και το 16876 δύο εκρήξεις στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων και στην Πινακοθήκη αντι-
στοίχως, προκάλεσαν σοβαρότατες δομικές βλάβες στις περιοχές αυτές του μνημείου.

Μέσα στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα κατεδαφίστηκε το αέτωμα και ο θριγκός της δυτικής πρόσο-
ψης από τους Τούρκους και γύρω στα 1800 καθαιρέθηκαν τα κιονόκρανα και οι ανώτεροι σπόνδυλοι 
των μεσαίων κιόνων. Φράχθηκαν τα μετακιόνια διαστήματα με λιθοδομή μέχρι το ύψος του όγδοου 
σπονδύλου των κιόνων (εικ. 5).

Εικ. 4. Τα Προπύλαια κατά τον 15ο αι.  
(Σχ. Τ. Τανούλας).

Εικ. 5. Τα Προπύλαια κατά τον 18ο αι.  
(W. Pars, 1765). Πηγή: Τανούλας 1997, εικ. 20.

Από τις μετατροπές αυτές σώζονται σήμερα λαξεύματα στην επιφάνεια των σπονδύλων (ΑΙ.Κ.i,j)7 
και των κιονοκράνων (AI.KK.i) (εικ. 6). Οι ακραίοι κίονες φέρουν ίχνη από βλήματα που προκλήθηκαν 
από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που έχει δεχθεί το μνημείο από δυτικά (εικ. 7). 

Εικ. 6. Σωζόμενο λάξευμα (2012). Εικ. 7. Βλάβη από πρόσκρου-
ση οβίδας.

Στο βόρειο κίονα διατηρούνται επιφανειακά στρώματα8, η επιδερμίδα και το επίστρωμα σε σημα-
ντικό βαθμό, σε σχέση με άλλες περιοχές του μνημείου. Τα επιφανειακά στρώματα σώζονται κυρίως 
στο βορειοδυτικό και ανατολικό τεταρτημόριο του κίονα, ιδιαιτέρως δε, στην ανατολική όψη του 

6. Tanoulas 1987, 426.
7. AI: δυτική αίθουσα κεντρικού κτηρίου, Κ: κίονας, ΚΚ: κιονόκρανο, i: αριθμός κίονα, j: αριθμός σφονδύλου. 
8. Κουζέλη – Μπελογιάννης – Δογάνη – Τόλιας 1989, 198-202. 
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κιονοκράνου, που είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες (εικ. 8). Ευδιάκριτα είναι τα χαράγ-
ματα στην όψη του κιονοκράνου πάνω στα έγχρωμα στρώματα (εικ. 9). 

Εικ. 8. Επιδερμίδα στον άβακα του κιονοκράνου. Εικ. 9. Χαράγματα στην ανατολική όψη του εχίνου 
του κιονοκράνου.

3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΦΘΟΡΑΣ TΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Τα αίτια, η έκταση και η ένταση των φαινομένων της φθοράς στην επιφάνεια του πεντελικού μαρ-
μάρου στο βόρειο κίονα της δυτικής πρόσοψης στα Προπύλαια οφείλονται στη συνέργεια αρκετών 
επιβαρυντικών παραγόντων9,10,11. 

Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε ο συνδυασμός της μηχανικής και θερμικής καταπόνησης12 που 
προκλήθηκε από τις εκρήξεις, τις πυρκαγιές, τους σεισμούς, την πρόσκρουση βλημάτων, συγχρόνως 
με την χαρακτηριστική παρουσία αργιλοπυριτικών φλεβών στο μάρμαρο13, την ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση, το μικροκλίμα της περιοχής (θερμοκρασία, υγρασία, βροχοπτώσεις, ταχύτητα και συχνότητα των 
ανέμων). Στον βαθμό φθοράς συνέβαλλε και η ασυμβατότητα των φυσικοχημικών και μηχανικών 
χαρακτηριστικών των κονιαμάτων τσιμέντου και της κονίας Meyer14 του 1960 και του 1980-1 αντι-
στοίχως, παλαιότερων επεμβάσεων στερέωσης, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου. Τα 
κονιάματα αυτά είναι φορείς διαλυτών αλάτων με υψηλό μέτρο ελαστικότητας και είχαν εφαρμοστεί 
για τις σφραγίσεις ρωγμών, τις περιμετρικές συγκρατήσεις θραυσμάτων, τις στερεώσεις αποσαθρω-
μένων περιοχών σε μεγάλη έκταση στην επιφάνεια των σπονδύλων, καθώς και για τις συγκολλήσεις 
θραυσμάτων (εικ. 10, 11, 12).

Η συνεργιστική δράση των ανωτέρω παραγόντων επέφερε:
• την δημιουργία αποσαθρωμένων περιοχών με επάλληλες αποφλοιώσεις αποτελούμενες από 

μεγάλο αριθμό, μικρών διαστάσεων θραυσμάτων και εσωτερικών κενών (εικ. 13)
• τη δημιουργία ρηγμάτων 
• την απώλεια μεγάλων τμημάτων, δυτικά του ένατου και δέκατου σπονδύλου και του κιονο-

κράνου
• την έντονη και ομοιόμορφη απομείωση της επιφάνειας με την απώλεια των ακμών των ραβδώ-

σεων, στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο σπόνδυλο στο βόρειο τεταρτημόριο 
• τις μετατοπίσεις των ανωτέρων σπονδύλων του κίονα.

9. Σκουλικίδης – Χαραλάμπους 1989, 187-188.
10. Μωραΐτου 1994, 453-466. 
11. Γεωργίου – Κατέβας – Μπαμπανίκα – Παπιδά – Φραγκιαδάκη 2002, 491-500. 
12. Κορρές – Μπούρας 1983, 285-294, 344-353. 
13. Μπελογιάννης – Θεουλάκης 1989, 189-192. 
14. Μωραΐτου 1994, 475-478. 
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Εικ. 10. Σφραγίσεις ρωγμών. Εικ. 11. Περιμετρικές συγκρατή-
σεις θραυσμάτων.

Εικ. 12. Στερέωση αποσαθρωμέ-
νων περιοχών.

Η οξείδωση αρχαίου σιδερένιου συνδέσμου και τμήματος γόμφου συνέτεινε στις θραύσεις και 
αποκολλήσεις θραυσμάτων και στην χρωματική αλλοίωση της επιφάνειας του μαρμάρου εξαιτίας των 
προϊόντων διάβρωσης του σιδήρου. 

Επιπροσθέτως στις ρωγμές, στις αποφλοιώσεις και στα εσωτερικά κενά παρατηρείται κατακράτηση 
υγρασίας και δράση ενδολιθικών μικροοργανισμών, ενώ στην επιφάνεια των κονιαμάτων παλαιότερων 
επεμβάσεων είναι εμφανής η ανάπτυξη επιλιθικών μικροοργανισμών.

Εικ. 13. Αποσαθρωμένες περιοχές με επάλληλες αποφλοιώσεις και πολλαπλά θραύ-
σματα.

Παράλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση, μέσω της όξινης βροχής, συνέβαλε στην περικρυσταλλική 
φθορά των κόκκων της επιφάνειας του μαρμάρου με αποτέλεσμα την απώλεια της συνοχής και την 
τελική τους πτώση. Η προσβολή από την όξινη βροχή προκάλεσε την απομείωση των έγχρωμων επι-
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φανειακών στρωμάτων στην επιφάνεια των σπονδύλων15, διαπίστωση που διεξήχθη μετά από την 
σύγκριση φωτογραφιών του 1981 με την σημερινή κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας στον κίονα 
(εικ. 14, 15). 

Εικ. 14. Περιοχή διατήρησης των επιφανειακών 
στρωμάτων (Φωτ. Α. Τζάκου, 1981).

Εικ. 15. Λεπτομέρεια της περιοχής της εικόνας 14. 
Κατάσταση διατήρησης των επιφανειακών στρωμά-
των το 2012. 

Στις επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το νερό της βροχής επισημάνθηκε η γυψοποίηση 
των επιφανειών, οι επικαθίσεις αιθάλης και ο σχηματισμός μαύρης κρούστας. 

Στο νοτιοδυτικό κυρίως τεταρτημόριο των σπονδύλων και στις περιοχές του μαρμάρου με χαρα-
κτηριστική την παρουσία αργιλοπυριτικών φλεβών εμφανίζεται διαφορική φθορά. 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας του όλου εγχειρήματος απαιτούσε έναν αυ-
στηρό προγραμματισμό στην αλληλουχία των εργασιών συντήρησης και συγχρόνως υπαγόρευσε την 
αναγκαιότητα εκτέλεσής τους από έμπειρο προσωπικό.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αρχικώς έγιναν επί τόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις και χαρτογράφηση σχετικές με την κατά-
σταση διατήρησης του μαρμάρου και με την τυπολογία των φαινομένων φθοράς, ενώ παράλληλα 
ολοκληρώθηκε και η καταγραφή των παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης (εικ. 16, 27).

Τα στάδια της συντήρησης στον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο σπόνδυλο, τα υλικά που χρησιμοποι-
ήθηκαν, η μεθοδολογία των επεμβάσεων και ειδικότερα η τεχνική του γυψονάρθηκα αναλύονται 
παρακάτω. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση του κίονα είναι ανόργανα, συμ-
βατά με τις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του μαρμάρου και με αντοχή στους διαβρωτικούς 
παράγοντες του περιβάλλοντος και έχουν επιλεγεί και εγκριθεί για την μέχρι τώρα συντήρηση της 
επιφάνειας των μνημείων της Ακρόπολης16,17. Η επιλογή της τεχνικής αυτής εφαρμόστηκε σε περιοχές 
στις οποίες, εξαιτίας της μορφής διάβρωσής τους, οποιαδήποτε άλλη συμβατική τεχνική, κρίθηκε ότι 
θα έθετε σε κίνδυνο την σωζόμενη αρχαία επιφάνεια και θα καθιστούσε δυσχερέστερη την αποκα-
τάστασή της (εικ. 17-19). 

15. Κουζέλη – Μπελογιάννης – Δογάνη – Τόλιας 1989, 198-202. 
16. Δογάνη – Μωραΐτου 1989, 207-209.
17. Πάνου – Παπασταματίου – Φραντζικινάκη 1999.
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Εικ. 16. Βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων. Χαρτο-
γράφηση των προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης18. 

Εικ. 17. Αρχική κατάσταση της 
αρχαίας επιφάνειας σε ακμή του 
τέταρτου σπονδύλου.

Εικ. 18. Εφαρμογή του γυψονάρ-
θηκα κατά την διαδικασία απο-
κόλλησης της ακμής.

Εικ. 19. Η ακμή μετά την αποκα-
τάσταση.

4.1 Στερέωση επιφάνειας

Οι επεμβάσεις συντήρησης ξεκίνησαν με το στάδιο της στερέωσης της επιφά νειας, όπου πραγ-
ματοποιήθηκαν συνολικά σαράντα ψεκασμοί19,20 με κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου 
περιμετρικά των τριών σπονδύλων.

18. Ψηφιακή επεξεργασία Ι. Ματαράγκας.
19. Skoulikidis – Charalambous – Dramali 1991, 177-184.
20. Σκουλικίδης 2000, 212-215. 
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4.2 Αποκόλληση αποφλοιώσεων 

Κατά την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, διαπιστώθηκε ότι τα κονιάματα των παλαιότερων 
εργασιών στερέωσης, εξαιτίας της υψηλής σκληρότητάς τους σε σχέση με το αυθεντικό υλικό, είχαν προ-
καλέσει περαιτέρω φθορά πάνω στην ήδη ευάλωτη αρχαία επιφάνεια. Καθώς όμως προσέδιδαν μια σχε-
τική συνοχή στην ήδη κατακερματισμένη επιφάνεια, εκτιμήθηκε ότι η διατήρησή τους θα λειτουργούσε 
επικουρικά κατά την διαδικασία αποκατάστασής της. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο σε πρώτη φάση, πρωτού 
αφαιρεθούν τα παλαιότερα επιφανειακά κονιάματα (εικ. 26), να απομακρυνθεί το αποσαθρωμένο υλικό, 
που είχε δημιουργηθεί πίσω από τη επιφάνεια των αποφλοιώσεων λόγω της συνδυαστικής δράσης των 
διαβρωτικών παραγόντων. Για να γίνει αυτό, ήταν σημαντικό, η αρχαία επιφάνεια να αποκολληθεί με 
προσοχή και έπειτα από επιμελή καθαρισμό, τόσο των θραυσμάτων στο ελεγχόμενο περιβάλλον του 
εργαστηρίου, όσο και της κατά χώραν εκτεθειμένης επιφάνειας, να επανατοποθετηθεί.

Στις περιπτώσεις περιοχών με πολλά θραύσματα, για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες κατά την 
αποκόλληση, η επιφάνεια διαχωριζόταν σταδιακά ανά τμήματα, των οποίων τα όρια καθορίζονταν 
κάθε φορά ανάλογα με το πώς αυτό θα διευκόλυνε την ασφαλέστερη αποκόλλησή τους από το σώμα 
του κίονα, αλλά και από τα παρακείμενα θραύσματα. Στη συνέχεια, το κάθε τμήμα που επρόκειτο 
να αποκολληθεί, καλυπτόταν με γάζα εμποτισμένη σε υδατικό διάλυμα μεθυλοκυτταρίνης, ώστε στε-
γνώνοντας αυτή, να δρα ως προστατευτικό φιλμ, και να αποτρέπει το ενδεχόμενο κατάρρευσης των 
θραυσμάτων (εικ. 20). Κατόπιν, ακολουθούσε η διάνοιξη της αποφλοίωσης ώστε να αποκολληθεί, με 
τη χρήση αποξεστικών εργαλείων, μεταλλικών ελασμάτων και υδατικού διαλύματος υπεροξειδίου του 
υδρογόνου και αφαιρώντας τα παλαιότερα κονιάματα σφράγισης, όπου υπήρχαν. 

Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπου οι επάλληλες αποφλοιώσεις ή ο αριθμός των θραυσμάτων 
τους ήταν πολύ μεγάλος, πριν την διάνοιξη, κατασκευαζόταν πάνω από το φιλμ, νάρθηκας από γυ-
ψόγαζες, προκειμένου να συγκρατηθεί το βαρύ αυτό φορτίο κατά την αποκόλληση και μεταφορά του 
στο εργαστήριο (εικ. 21, 22). Κατά την διαδικασία αυτή, τοποθετούνταν αρχικώς μία στρώση νωπού 
χαρτοβάμβακα πάνω στην εμποτισμένη με μεθυλοκυτταρίνη γάζα, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
το μάρμαρο να έρθει σε επαφή με τη γύψο. Έπειτα, εφαρμόζονταν από πάνω, δύο έως τρεις στρώσεις 
γυψόγαζας, οι οποίες καλύπτονταν με επιπλέον ποσότητα γύψου, πάχους περίπου 1 εκ., με σκοπό να 
προσδώσει μεγαλύτερη αντοχή στο νάρθηκα. 

Εικ. 20. Στρώση γάζας εμποτισμέ-
νης σε διάλυμα μεθυλοκυτταρί-
νης καλύπτει ομάδα θραυσμάτων 
που πρόκειται να αποκολληθεί.

Εικ. 21. Κατασκευή γυψονάρθηκα 
πάνω από τη γάζα και αποκόλ-
ληση της επιφάνειας με χρήση 
 λιθοξοϊκών εργαλείων.

Εικ. 22. Η εσωτερική όψη της 
απο κολλημένης επιφάνειας πάνω 
στο νάρθηκα.
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Για την αποφυγή κατάρρευσης όσο διαρκεί η διαδικασία αποκόλλησης, τυλιγόταν χαρτοταινία πε-
ριμετρικά του σπονδύλου ώστε να συγκρατεί το βάρος του νάρθηκα. Η επιλογή της χαρτοταινίας αντί 
του ιμάντα, διαπιστώθηκε και επιλέχθηκε ως πιο ήπια, για την ασφαλή στήριξη του νάρθηκα, χωρίς 
τον κίνδυνο θρυμματισμού των υποκείμενων θραυσμάτων. Η ενίσχυση αυτή, έδινε παράλληλα και τον 
απαιτούμενο εργάσιμο χρόνο κατά τη φάση της διάνοιξης και απομάκρυνσης. Τέλος, σε περιπτώσεις 
θραυσμάτων με ικανοποιητική αντοχή, η διάνοιξη γινόταν κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται η προε-
τοιμασία τους με κάποιο μέσο συγκράτησης.

4.3 Καθαρισμός-Στερέωση θραυσμάτων

Μετά την αποκόλληση, ακολουθούσε ο καθαρισμός των θραυσμάτων, μία διαδικασία που σε 
πολλές περιπτώσεις μετατράπηκε σε πραγματική δοκιμασία, αφού η ευθρυπτότητα του υλικού ήταν 
τέτοια που πολλά θραύσματα έσπαγαν σε άλλα μικρότερα. Τα ιδιαίτερα εύθρυπτα θραύσματα, εμβα-
πτίζονταν μέσα σε ασβεστόνερο για 36 ώρες, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή τους (εικ. 23). Ο καθαρισμός 
των θραυσμάτων γινόταν κυρίως στο εργαστήριο συντήρησης και περιελάμβανε την απομάκρυνση 
των βιολογικών επικαθίσεων, του αποσαθρωμένου υλικού και των παλαιότερων κονιαμάτων συγκόλ-
λησης, με χρήση οδοντιατρικών εργαλείων και ξέστρου υπερήχων. 

4.4 Ανάταξη συνόλων-Συγκόλληση

Ο μεγάλος αριθμός των θραυσμάτων, καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά και χρονοβόρα, την 
σωστή επανατοποθέτησή τους (εικ. 24). Έτσι, σε πρώτη φάση, γινόταν ανάταξη υποσυνόλων από ψήγ-
ματα μαρμάρου με συγκολλητικό υλικό, γεγονός που επέτρεπε τη δημιουργία μεγαλύτερων συνόλων, 
τα οποία θα συγκολλούνταν σε δεύτερη φάση επί των σπονδύλων, με την μορφή ενός ενιαίου πλέον 
θραύσματος (εικ. 25).

Εικ. 23. Εμβάπτιση εύθριπτων θραυσμά-
των σε ασβεστόνερο για ενίσχυση της 
αντοχής τους.

Εικ. 24. Πίσω όψη αποκολλη-
μένης ακμής πάνω στον γυ-
ψονάρθηκα.

Εικ. 25. Ανάταξη των θραυ-
σμάτων της ακμής σε ομάδες, 
έτοιμες προς συγκόλληση.

Σε θραύσματα των οποίων η επιφάνεια ένωσης είχε πάχος μεγαλύτερο του 1 χιλ., χρησιμοποιή-
θηκε λευκό τσιμέντο Δανίας για την ανάταξή τους, ενώ σε λεπτότερες επιφάνειες χρησιμοποιήθηκε 
σημειακά κόλλα νιτρικής κυτταρίνης. 

Μετά την ανάταξη ακολουθούσε η ταυτοποίηση της αρχικής θέσης των θραυσμάτων επί του σπον-
δύλου, ώστε να συγκολληθούν. Χρήσιμο εργαλείο κατά τη διαδικασία αυτή, αποτέλεσε η εκτύπωση 
ψηφιακών φωτογραφιών, πάνω στις οποίες οριζόταν η θέση του κάθε θραύσματος, ενώ πριν συ-
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γκολληθούν, αριθμούνταν σύμφωνα με την ενδεδειγμένη σειρά συγκόλλησής τους. Στην περίπτωση 
θραυσμάτων που προέρχονταν από εσωτερικά στρώματα, όπου η ταυτοποίηση της θέσης τους ήταν 
ανέφικτη με την βοήθεια των φωτογραφιών, η αρίθμησή τους γινόταν με την σειρά που απομακρύ-
νονταν και βάζοντας τον ίδιο αριθμό στην αντίστοιχη θέση τους στον σπόνδυλο. Αυτό συνέτεινε και 
στην συγκόλλησή τους με την σωστή σειρά, ανάλογα με το βάθος από το οποίο είχε αποκολληθεί το 
καθένα. Στην περίπτωση του τμήματος που είχε καταρρεύσει λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, τα 
περισσότερα από τα θραύσματα εντοπίστηκαν μέσω προγενέστερων φωτογραφιών και κατ’ επέκταση 
ταυτοποιήθηκε η αρχική τους θέση. 

Κατά την προετοιμασία του σταδίου της συγκόλλησης, γινόταν επί τόπου εξυγίανση του μαρμάρου 
με λιθοξοϊκά εργαλεία. Ο συνολικός αριθμός των συγκολλήσεων ξεπέρασε τις 1700, ενώ ως συγκολ-
λητικό υλικό χρησιμοποιήθηκε το λευκό τσιμέντο Δανίας (εικ. 28). Επιπλέον, εξαιτίας της καθετότητας 
όλων των συγκολλήσεων, η ανάγκη για ενίσχυση της συγκράτησης των μεγάλων θραυσμάτων λόγω 
βάρους κρίθηκε επιτακτική. Έτσι, τοποθετούνταν καρφίδες τιτανίου μέσα σε οπές που ανοίγονταν στο 
μάρμαρο με περιστροφικό δράπανο και στην συνέχεια το θραύσμα στηριζόταν με χαρτοταινία περι-
μετρικά του κίονα, ώστε να μην μετακινηθεί λόγω βάρους από τη θέση του, έως ότου αναπτυχθούν 
επαρκώς οι συγκολλητικές ιδιότητες του τσιμέντου.

Εικ. 26. Χαρτογράφηση της Β όψης του τέταρτου 
σπονδύλου: παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης.

Εικ. 27. Χαρτογράφηση της Β όψης του τέταρτου 
σπονδύλου: φθορές.

Εικ. 28. Χαρτογράφηση της Β όψης του τέταρτου 
σπονδύλου μετά τις επεμβάσεις συντήρησης.

 Υπόμνημα χαρτογραφήσεων.

4.5 Απομάκρυνση παλαιότερων κονιαμάτων και καθαρισμός ρωγμών στην επιφάνεια

Λόγω της μεγάλης έκτασης του μετώπου εργασίας, το στάδιο των συγκολλήσεων συχνά χρειαζόταν 
να συμβαδίζει με νεότερες αποκολλήσεις, καθαρισμούς μικρορωγμών περιμετρικά των σπονδύλων, 
καθώς και με την απομάκρυνση από την επιφάνεια υπολειμμάτων των παλαιότερων κονιαμάτων με 
μηχανικά μέσα. 
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4.6 Πλήρωση ρωγμών και εφαρμογή κονιάματος σφράγισης

Ακολούθησε η εφαρμογή του ενέματος πλήρωσης των μικρορωγμών, σύνθεσης υδρασβέστου, τσιμέ-
ντου και ανόργανων χρωστικών. Η διαδικασία συντήρησης ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή κονιάματος 
σφράγισης στις μικρορωγμές και περιμετρικά των συγκολλήσεων, σύνθεσης υδρασβέστου, τσιμέντου, 
χαλαζιακής άμμου και ανόργανων χρωστικών. Το τελικό αυτό στάδιο, προσέδωσε, πέρα από την απαι-
τούμενη προστασία και ομοιομορφία στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα του κίονα (εικ. 29, 30). 

Εικ. 29. Τμήμα της Β όψης του τέταρτου σπονδύλου 
πριν τις επεμβάσεις συντήρησης.

Εικ. 30. Τμήμα της Β όψης του τέταρτου σπονδύλου 
μετά τις επεμβάσεις συντήρησης.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η τεχνική του γυψονάρθηκα βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις αποκατάστασης ετοιμόρροπων επι-
φανειών με μεγάλο αριθμό θραυσμάτων, καθώς και σε επιφάνειες κάτω από τις οποίες έχουν προκύψει 
επάλληλα εσωτερικά στρώματα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι η ακέραιη απομάκρυνση 
των θραυσμάτων, η εξασφάλιση της αρχικής τους θέσης και η ακριβής επανατοποθέτησή τους.
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The case of the north column in the west façade of the Propylaia: The 
technique of the plaster cast in the restoration of extensive fragmen-
tation in delaminated areas. 
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ABSTRACT

The present report deals with the conservation works that were conducted on the three drums of 
the north column in the west façade of the Propylaia and elaborates on the procedure followed during 
the restoration of the disintegrated surface. Firstly, a brief historical review of the monument and a 
record of the environmental factors that lead these drums to the current poor state of preservation, 
aim to be aware of the arising problem of their conservation. Additionally, previous conservation works 
including the extended application of Meyer cement in order to restrain dilapidated fragments and 
seal cracks, had caused further erosion to the already friable marble. The main issue that had to be 
confronted was the restoration of crumbled areas. The evaluation of various potential conservation 
treatments preceded any attempt of intervention. Eventually, a controlled removal of the fragments, 
their safe cleaning and their accurate reattachment was attained by employing a specialized technique, 
amongst other more conventional conservation methods. Specifically, the use of a plaster cast above 
delaminated areas provided the procedure of their detachment with securing of their position, while 
minimized serious losses. This specific technique found application especially in cases where multiple 
fragmentation had occurred, as well as in areas with successive inner layers, since it facilitated their 
intact removal and consequently ensured their exact repositioning.
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Fig. 24.  The inner sight of the detached ariss on the plaster cast.
Fig. 25.  The detached angle after the cleaning in the laboratory and the restoration of the fragments in 

groups, prepared to be reassembled. 
Fig. 26.  North side of the forth drum. Mapping of previous interventions.
Fig. 27.  North side of the forth drum. Mapping of preservation state before conservation works.
Fig. 28.  North side of the forth drum. Mapping after conservation works.
Fig. 29.  Part of the north side of the forth drum, before conservation works.
Fig. 30.  Part of the north side of the forth drum, after conservation works.



327

YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πρακτικά Διημερίδας  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015  
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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Γιασεμή Φραντζή
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης,  

υπεύθυνη συντήρησης επιφάνειας Ερεχθείου

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μεθοδολογία της επιλογής και αποτίμησης υλικών προστασίας 
σε κατάλοιπα αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων του δυτικού και νότιου τοίχου του Ερεχθείου και στη 
μεθοδολογία των επεμβάσεων συντήρησης στη φατνωματική οροφή του. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 
η καταγραφή όλων των υπολειμμάτων των αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων στο δυτικό και νότιο τοίχο 
του Ερεχθείου. Ακολούθησε εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα για την επιλογή των υλικών προστα-
σίας καθώς και εργαστηριακός έλεγχος σε τέσσερις κατηγορίες υλικών. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα 
δύο υλικά προστασίας που παρουσίασαν την καλύτερη συμπεριφορά κατά τον εργαστηριακό έλεγχο 
σε σχέση με την ανθεκτικότητά τους σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα συγκεκριμένα υλικά εφαρμόστηκαν 
πιλοτικά σε τρεις σιδερένιους συνδέσμους προερχόμενους από την αναστηλωτική περίοδο των επεμ-
βάσεων Μπαλάνου. Για να μελετηθεί η συμπεριφορά τους σε πραγματικές συνθήκες, τοποθετήθηκαν 
στον εξωτερικό χώρο του Ερεχθείου όπου παρέμειναν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 
Οι εφαρμογές των υλικών προστασίας σε δοκίμια μετάλλου που μελετήθηκαν έγιναν στο εργαστήριο 
του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, ενώ η μελέτη καθώς και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 
των υλικών προστασίας γίνεται σε συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Παρου-
σιάζονται οι καινοτομίες που αφορούν στη χωροταξική οργάνωση και στη χρήση της τεχνολογίας 
λέιζερ επί τόπου στο μνημείο, στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης και συστηματικής διερεύνησης 
της πολυχρωμίας για πρώτη φορά σε μνημείο της κλασσικής περιόδου, και τη χαρτογράφηση της 
χρωστικής του αιγυπτιακού κυανού μέσω της πρωτότυπης τεχνικής του VIL. Για την πραγματοποίηση 
του καθαρισμού με τεχνολογία λέιζερ υπήρξε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Αντιστοίχως για 
τη διερεύνηση της πολυχρωμίας αναπτύχθηκε συνεργασία με το διαγνωστικό κέντρο του Ιδρύματος 
Ορμύλια και με το φυσικό Δρ. Giovanni Verri.

2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟ ΛΕΙΜ-
ΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ 
ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 

2.1 Κατάσταση διατήρησης της εσωτερικής όψης του νότιου τοίχου

Η κατάσταση διατήρησης του νότιου τοίχου (εικ. 1), συνδέεται με την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς 
που συνέβη κατά τους κλασσικούς χρόνους και η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία της διαδικασίας 
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της φθοράς. Έτσι, χαρακτηριστικό του τμήματος αυτού της εσωτερικής όψης του νότιου τοίχου είναι 
η απώλεια της αρχικής επιφάνειας καθώς και το ότι διατρέχεται από ρήγματα μεγάλου μήκους, κάτι 
που δεν συνηθίζεται στο Ερέχθειο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ρήγματα ξεκινούν από ένα λίθο και 
επεκτείνονται σε άλλον παρακείμενο ή υπερκείμενο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα όπως είναι 
η παρουσία ετοιμόρροπων θραυσμάτων και μεγάλων εσωτερικών κενών, που οφείλονται στη διόγκω-
ση της αρχικής επιφάνειας και στην αποκόλληση της εξωτερικής επιφανειακής ζώνης του λίθου1. Σε 
κάποιες περιοχές του, η φθορά, δηλαδή η απώλεια τμημάτων, φτάνει σε τέτοιο βάθος ώστε οι γόμφοι 
και οι σύνδεσμοι να αποκαλύπτονται πλήρως2 με συνέπεια την έκθεσή τους στις περιβαλλοντικές συν-
θήκες και την ατμόσφαιρα, την οξείδωσή τους και την διάρρηξη των γειτονικών τμημάτων μαρμάρου. 

Εικ. 1. Η εσωτερική όψη του νότιου τοίχου του Ερε-
χθείου.

Εικ. 2. Τμήμα της εξωτερικής όψης του δυτικού τοί-
χου του Ερεχθείου.

2.2 Κατάσταση διατήρησης της εσωτερικής και της εξωτερικής όψης του δυτικού τοίχου

Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται και στο δυτικό τοίχο3 (εικ. 2, 3) όπου στην εσωτερική επιφάνειά 
του και ιδίως στο βόρειο τμήμα της δυτικής εισόδου, η σχεδόν πλήρης απώλεια της αρχικής επιφά-
νειας οφείλεται σε θερμικές καταπονήσεις από πυρκαγιά που προκάλεσαν ασβεστοποίηση σε βάθος 
με συνέπεια την αποσάθρωση ενώ ταυτοχρόνως έχει αλλοιωθεί και η μορφολογία και η γεωμετρία 
των λίθων με συνέπεια την αποκάλυψη κι εδώ, συνδέσμων και γόμφων. 

Εικ. 3. Νότιος τοίχος Ερεχθείου, εσωτερική όψη. 
Αποκάλυψη άκρου σιδερένιου συνδέσμου.

Εικ. 4. Δυτικός τοίχος Ερεχθείου, εσωτερική όψη. 
Αποκάλυψη άκρου σιδερένιου συνδέσμου.

1. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 108, 111.
2. Ό.π., 148-150.
3. Μελέτη Ερεχθείου 1977.
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Επίσης η βίαιη απόσπαση μέρους των συνδέσμων και γόμφων στις γωνίες των λιθοπλίνθων που 
αποτελεί σχεδόν το αποκλειστικό αίτιο φθοράς στην αντίστοιχη εξωτερική όψη οδήγησε στην αποκά-
λυψη είτε των άκρων των αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων, είτε των γόμφων (εικ. 3, εικ. 4). Τα ορατά 
τμήματα αποτελούν υπολείμματα –λείψανα– των κεφαλών των συνδέσμων διπλού «Τ» και σε αρκετές 
περιπτώσεις διατηρούν και μέρος της μολυβδοχόησής τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γόμφων 
σώζονται μόνο τα υπολείμματα.

2.3  Η ανάγκη εφαρμογής ενός προγράμματος προστασίας των εκτεθειμένων αρχαίων 
συνδέσμων επί τόπου στο μνημείο

Τα υπολείμματα αυτών των αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων ή των γόμφων σε γενικές γραμμές 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ενώ μόνο σε δύο περιπτώσεις φαίνεται να έχουν ορυκτοποιηθεί σε 
μεγάλο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της συντήρησης είναι να διατηρήσει και να προστατέψει 
από την περαιτέρω διάβρωση αυτά τα αρχαία μεταλλικά στοιχεία.

Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2011-2015) υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της ΥΣΜΑ «Εφαρ-
μογή προγράμματος προστασίας αρχαίων συνδέσμων σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση 
και οι σύνδεσμοι παραμένουν εκτεθειμένοι στο δυτικό και νότιο τοίχο».

2.3.1. Ο ρόλος των υλικών προστασίας

Ο πρωτεύων ρόλος ενός προστατευτικού υλικού είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του υποστρώ-
ματος έναντι των παραγόντων φθοράς με σκοπό εν τέλει τη μείωση του ρυθμού φθοράς του. Μερικά 
από τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού προστασίας είναι τα ακόλουθα:

 • Η ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασίας, σχετικής υγρα-
σίας RH%, UV ακτινοβολίας) καθώς και στη συσσώρευση αλάτων και αιωρούμενων σωματιδίων.

 • Η αντοχή στη διαβρωτική δράση του νερού.
 • Η αισθητική συμβατότητα με την αρχική επιφάνεια.
 • Η καλή πρόσφυση στη μεταλλική επιφάνεια και η ικανοποιητική σκληρότητα.
 • Η αναστρεψιμότητα, ως προς τη δυνατότητα απομάκρυνσης του υλικού είτε μηχανικά είτε 

χημικά με τη χρήση κατάλληλου διαλύτη χωρίς να πλήττεται η αυθεντική επιφάνεια του αντι-
κειμένου.

 • Η εύκολη εφαρμογή (π.χ. με χρήση πινέλου ή ψεκαστήρα, η εφαρμογή σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος).

 • Η ασφάλεια στην εφαρμογή (δυνατότητα αποφυγής χρήσης τοξικών διαλυτών ή παραγωγής 
τοξικών αποβλήτων).

 • Ο μεγάλος χρόνος ζωής του υλικού (διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών) ώστε να ελαχιστοποιείται 
ο χρόνος επανεφαρμογής στο αντικείμενο.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Καταρχήν πραγματοποιήθηκε μακροσκοπική παρατήρηση και καταγραφή των αρχαίων μεταλλικών 
συνδέσμων επί τόπου στο δυτικό και νότιο τοίχο του Ερεχθείου. Στη συνέχεια ανατέθηκε από την 
ΕΣΜΑ στην ομάδα εργασίας η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την επιλογή κατάλληλου υλικού 
προστασίας και έγινε μία πρώτη προσέγγιση διερεύνησης της προστασίας του σιδήρου σε εξωτερικό 
περιβάλλον, σε επίπεδο βιβλιογραφικής έρευνας. Ακολούθησε η έγκριση της χρήσης τριών μεταλλικών 
συνδέσμων της αναστήλωσης Μπαλάνου που προσομοιάζουν στους αρχαίους μεταλλικούς συνδέ-
σμους τόσο ως προς την αρχική σύσταση, όσο και ως προς τα προϊόντα διάβρωσης που απαντώνται 
στην επιφάνειά τους, για τη μετέπειτα πιλοτική εφαρμογή των προστατευτικών υλικών. 
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Τέλος, μετά τη βιβλιογραφική έρευνα για υλικά προστασίας που εφαρμόζονται σε σιδερένια αντι-
κείμενα σε διεθνές επίπεδο, προτάθηκαν κάποια πιθανά υλικά προστασίας καθώς και οι κατάλληλες 
τεχνικές για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους (πίν. 1). Επισημαίνεται ότι η υπάρχουσα βι-
βλιογραφία για τα υλικά προστασίας του αρχαίου σιδήρου που είναι εκτεθειμένα στο ύπαιθρο είναι 
περιορισμένη.

3.1  Η πρώτη φάση των εργασιών: επιλογή υλικών - εφαρμογή και αποτίμηση απο τε-
λε σματικότητας σε εργαστηριακή κλίμακα

3.1.1 Επιλογή των υλικών προστασίας

Με οδηγό τη βιβλιογραφία, καθώς και την επικοινωνία με συναδέλφους συντηρητές σχετικά με 
την προστασία μεταλλικών αντικειμένων, εφαρμόστηκαν και αποτιμήθηκαν θερμοπλαστικές ακρυλικές 
ρητίνες, απλές ή με προσθήκη νανοαλούμινας, υδατικά γαλακτώματα κεριών καθώς επίσης και συν-
δυασμός υλικών με εναπόθεση σε δύο στρώματα επάλειψης: ακρυλικής ρητίνης ως πρώτο στρώμα 
και μικροκρυσταλλικού κεριού ως δεύτερο στρώμα. Η νανοαλούμινα προτάθηκε ως πρόσθετο στην 
ακρυλική ρητίνη από την καθηγήτρια της Σχολής των Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Παναγιώτα Βασι-
λείου, διότι το σύνθετο υλικό που προκύπτει έχει επιδείξει βελτιωμένη συμπεριφορά σε αντίθεση με 
την απλή ρητίνη σε αντικείμενα από άργυρο4,5,6 όσον αφορά στην αντοχή στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Συνολικά, εφαρμόστηκαν επτά υλικά ή και συνδυασμός αυτών, σε δοκίμια μετάλλου 
προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κατηγορίες 
των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Πίνακας 1. Εφαρμογή επτά διαφορετικών υλικών προστασίας σε δοκίμια καθαρού σιδήρου και αλουμινίου.

Κατηγορία Υλικών

Υδατικά γαλακτώματα κεριού πολυαιθυλενίου
(C2H4)n

Θερμοπλαστικές ακρυλικές ρητίνες σε στερεά κατάσταση
(10% κ.β.σε ακετόνη)

Θερμοπλαστικές ακρυλικές ρητίνες με νανοαλούμινα

Συνδυασμός Υλικών:

Θερμοπλαστική ακρυλική ρητίνη
+

Μικροκροκρυσταλλικό κερί σε στερεά κατάσταση

Οι εφαρμογές των υλικών προστασίας στα δοκίμια μετάλλου που μελετήθηκαν έγιναν στο εργα-
στήριο του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης ενώ η αποτίμηση έγινε στο εργαστήριο Φυσικοχημείας 
της Σχ. Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Η ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τη γράφουσα και την 
Δρ. Ε. Αγγελακοπούλου, εκπόνησε τη μελέτη σε στενή συνεργασία με την Ομότιμη Καθ. ΕΜΠ Β. Κα-
σελούρη-Ρηγοπούλου, μέλος της ΕΣΜΑ. Για την εκπόνηση της μελέτης υπήρξε συνεργασία με την  
καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Παναγιώτα Βασιλείου, και την επιστημονική 
της ομάδα, αποτελούμενη από τους υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ, Μιχάλη Δελαγραμμάτικα, και 
Όλγα Παπαδοπούλου. Η εφαρμογή των υλικών στους συνδέσμους επέμβασης Μπαλάνου έγινε από 
την γράφουσα και τον Μ. Δελαγραμμάτικα.

4. Vassiliou – Novacovic-Samara 2007, 132-137.
5. Vassiliou – Gouda 2014, 213-235.
6. Novakovic – Georgiza – Vassiliou – Gouda 2014.
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3.1.2 Αποτίμηση αποτελεσματικότητας σε εργαστηριακή κλίμακα

Η αποτίμηση της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υλικών προστασίας πραγματο-
ποιήθηκε σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση αφορούσε στην εφαρμογή σε εργαστηριακή κλίμακα κατά την οποία όλα τα υλικά 
προστασίας εφαρμόστηκαν σε δοκίμια σιδήρου και αλουμινίου. Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε δοκιμές 
επιταχυνόμενης γήρανσης (αλατονέφωση και υπεριώδη ακτινοβολία) και αποτιμήθηκε η αποτελε-
σματικότητά τους εργαστηριακά με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών. Τα δύο υλικά προστασίας που 
επιλέχθηκαν από τη φάση Α είναι το υδατικό γαλάκτωμα κεριού-πολυαιθυλενίου με την εμπορική 
ονομασία Poligen CE12 και η ακρυλική ρητίνη με την εμπορική ονομασία Paraloid B67 στην οποία 
προστέθηκε ποσοστό 2% κ.β. νανοαλούμινας. 

3.2  Η δεύτερη φάση των εργασιών: εφαρμογή σε πιλοτική κλίμακα κατά χώραν στην 
Ακρόπολη (βρίσκεται σε εξέλιξη)

Τα παραπάνω υλικά (Poligen CE12 και Paraloid B67 στην οποία προστέθηκε ποσοστό 2% κ.β. να-
νοαλούμινας), εφαρμόστηκαν σε μεταλλικούς συνδέσμους της αναστήλωσης Μπαλάνου (εικ. 5, 6, 7). 

Εικ. 5. Ο σιδερένιος σύνδεσμος ΜΠ.4 προερχόμενος 
από την αναστήλωση Μπαλάνου.

Εικ. 6. Ο σιδερένιος σύνδεσμος ΜΠ.169 προερχόμε-
νος από την αναστήλωση Μπαλάνου.

Η επιλογή των συνδέσμων βασίστηκε στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Γ. Βαρου-
φάκη7,8 σε αρχαίους συνδέσμους και γόμφους του Παρθενώνα και του Ερεχθείου, και σε συνδέσμους 
της αναστήλωσης Μπαλάνου προερχόμενους από τον Παρθενώνα ώστε να προσομοιάζουν στα χα-
ρακτηριστικά των αρχαίων συνδέσμων.

Εικ. 7. Ο σιδερένιος σύνδεσμος Σ231.

7. Varoufakis 1992.
8. Βαρουφάκης 2013.
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Πράγματι (πίν. 2) οι συγκεκριμένοι τρεις μεταλλικοί σύνδεσμοι που επιλέχθηκαν παρουσιάζουν 
μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο και μικρή περιεκτικότητα σε άλλες προσμίξεις (κυρίως θείο (S), 
ακριβώς όπως και οι αρχαίοι σύνδεσμοι. Ακόμη, από τον συγκριτικό πίνακα (πίν. 2) των χημικών 
αναλύσεων και των αποτελεσμάτων της σκληρομέτρησης των συγκεκριμένων συνδέσμων επέμβασης 
Μπαλάνου και των αρχαίων μεταλλικών συνδέσμων9,10, παρουσιάζονται ανάλογες τιμές εφελκυστικής 
αντοχής βάσει της σκληρομέτρησης.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων και σκληρομέτρησης.

Χημική Ανάλυση Σύνδεσμοι Μπαλάνου Αρχαίοι Σύνδεσμοι (Μ.Ο)

ΜΠ4 ΜΠ169 Σ231

Σίδηρος-Fe 99,630 98,900 99,150 –

Άνθρακας-C 0,031 0,026 0,050 0,02-0,71

Θείο-S 0,006 0,007 0,129 ‹0,007

Πυρίτιο-Si 0,050 0,051 0.056 ‹0,063

Φωσφόρος-P 0,018 0,013 0,002 ‹0,14

Νικέλιο-Ni – – 0,042 ‹0,019

Μαγγάνιο-Mn 0,006 0,011 0,008 ‹0,083

Χρώμιο-Cr 0,021 ‹0,013

Χαλκός-Cu 0,014 ‹0,070

Οξυγόνο-O 0,026 –

Άζωτο-N 0,010 –

Σκληρομέτρηση  
(Ff/MPa)

355-415 345-408 387-591 ‹362-800

Από τα αποτελέσματα της περίθλασης ακτινών Χ και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 
προκύπτει ότι ταυτοποιήθηκαν ορυκτά, χαρακτηριστικά της διάβρωσης του σιδήρου (γκαιτίτης, αιμα-
τίτης, λεπιδοκροκίτης) καθώς και προϊόντα επικαθίσεων του περιβάλλοντος (αλλουσίτης, ασβεστίτης, 
βατερίτης, γύψος, τεναρδίτης, κ.ά.).

Για τους συγκεκριμένους συνδέσμους πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις περίθλασης ακτινών Χ (XRD) 
και παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM/EDS) στη σχολή Χημ. Μηχ. του ΕΜΠ 
προκειμένου να αποτιμηθεί η διάβρωση της μεταλλικής επιφάνειας.

3.2.1  Εφαρμογή επιλεγμένων υλικών προστασίας στους συνδέσμους  
από την αναστήλωση Μπαλάνου

Τμήματα των συνδέσμων επικαλύφθηκαν με τα δύο επιλεγμένα υλικά προστασίας, αφήνοντας 
ανάμεσα τμήματα ακάλυπτα ως δείγματα αναφοράς, για λόγους σύγκρισης. Τα τμήματα που είχαν 
πρόσφατα κοπεί κατά τη διαδικασία της μεταλλουργικής μελέτης μονώθηκαν προς αποφυγή της έξαρ-
σης των οξειδωτικών τάσεων του σιδήρου.

Οι σύνδεσμοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο του Ερεχθείου και θα παραμείνουν για 
διάστημα ενός έτους, οπότε και θα αποτιμηθεί η κατάσταση διατήρησης των υλικών προστασίας σε 
πραγματική κλίμακα (εικ. 8). Με την ολοκλήρωση της φάσης Β θα γίνει η τελική επιλογή του υλικού 
προστασίας.

9. Varoufakis 1992.
10. Βαρουφάκης 2013.
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Εικ. 8. Οι σύνδεσμοι Μπ.4, Μπ.169 και Σ231 μετά την εφαρμογή και 
την παραμονή σε εξωτερικό περιβάλλον για τρεις μήνες.

3.2.2 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επιλεγμένων υλικών προστασίας

Κατά το τελικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επιλεγμένων 
υλικών προστασίας στα δοκίμια Μπαλάνου και θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δοκιμές:

• Δοκιμή αφαίρεσης του υλικού προστασίας (με μηχανικό ή/και χημικό τρόπο) προκειμένου να 
διαπιστωθεί η αναστρεψιμότητα των υλικών.

• Μακροσκοπικές παρατηρήσεις για την τελική αισθητική εικόνα του υλικού.
• Φορητό μικροσκόπιο οπτικών ινών για την αποτίμηση του υλικού σε επίπεδο μικροδομής.
• Ψηφιακή έγχρωμη φωτογράφιση σε συνδυασμό με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας για την απο-

τίμηση τυχόν χρωματικών αλλαγών.

4.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑ ΡΙ-
ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για 
την τεκμηρίωση και συντήρηση της φατνωματικής οροφής της Πρόστασης των Κορών. 

Η οροφή αποτελείται από 4 φατνωματικές πλάκες όπου οι 2 ακραίες απαρτίζονται από μονές σει-
ρές και οι 2 μεσαίες από τριπλές σειρές φατνωμάτων. Ο συνολικός αριθμός των φατνωμάτων σε όλη 
την οροφή είναι 40 και το καθένα πλαισιώνεται από ανάγλυφο αστράγαλο. Η φατνωματική οροφή 
έχει εμβαδό δεκατέσσερα τετραγωνικά μέτρα.

Τα ιστορικά συμβάντα υπήρξαν καθοριστικά για την κατάσταση διατήρησης της οροφής. Η πτώση 
της τρίτης φατνωματικής πλάκας στο έδαφος, οφείλεται σε πλήγμα από πυροβόλο κατά την πολιορκία 
της Ακροπόλεως το έτος 1827. 

Το αποτέλεσμα ήταν η θραύση της σε πέντε τμήματα, τα οποία φέρουν μεγάλες συμπληρώσεις 
από νέο μάρμαρο και εκτεταμένες φθορές. Η πλάκα αποκαταστάθηκε αρχικώς κατά τις εργασίες ανα-
στήλωσης από το Ν. Μπαλάνο και για δεύτερη φορά, όπως και η υπόλοιπη οροφή, κατά την πρό-
σφατη αναστήλωση μεταξύ των ετών 1979-1987 με επικεφαλής τον αείμνηστο αρχιτέκτονα Αλέκο 
Παπανικολάου11 (εικ. 9).

Κατά τις επεμβάσεις συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων το 1970, κυρίως στην τρίτη και τέταρ-
τη πλάκα, πραγματοποιήθηκαν συμπληρώσεις –αναπλάσεις– με λευκό τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο 
αντιγράφηκαν οι κατεστραμμένοι αστράγαλοι12. Η παρουσία ατμοσφαιρικών επικαθίσεων ενέτεινε την 

11. Παπανικολάου 2012, 134-150, 396-402.
12. Δοντάς 1970, 25.



334

Γ Ι Α Σ Ε Μ Η  Φ ΡΑ Ν Τ Ζ Η

υπάρχουσα σύγχυση σε ό,τι αφορά στη διάκριση μεταξύ συμπληρωμάτων και αυθεντικής επιφάνειας 
(εικ. 10).

Εικ. 9. Λεπτομέρεια της φατνωματικής οροφής πριν και μετά 
τις «αναπλάσεις» των αναγλύφων κατά τις επεμβάσεις συ-
ντήρησης το 1970.

Εικ. 10. Η φατνωματική οροφή της Πρό-
στασης των Κορών του Ερεχθείου πριν τις 
επεμβάσεις καθαρισμού και αισθητικής 
αποκατάστασης.

Έτσι προέκυψε η ανάγκη για τον καθαρισμό της φατνωματικής οροφής της νότιας πρόστασης του 
Ερεχθείου που αποτέλεσε την πρώτη φάση των εργασιών. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως η πλέον 
ασφαλής για την απομάκρυνση ατμοσφαιρικών επικαθίσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν το 
σύστημα λέιζερ Nd-Yag σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ινστιτού-
του Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης13,14,15.

4.1 Η διαμόρφωση του χώρου και η εγκατάσταση του εξοπλισμού

Η καινοτομία της συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται αφενός στην πρωτότυπη χωροταξική διάταξη, 
στη διαχείριση και χρήση της τεχνολογίας λέιζερ επί τόπου στο μνημείο, και αφετέρου στην εφαρ-
μογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τεκμηρίωσης και έρευνας για την ανίχνευση αρχαίων και 
ιστορικών στρωμάτων, χρωμάτων και ιδιαίτερα του αιγυπτιακού κυανού επί τόπου. 

Εικ. 11, 12. Η μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος λέιζερ στο μνημείο προϋπέθετε την κατασκευή 
μεταβαλλόμενου δαπέδου βαρέως τύπου και τη χρήση γερανού και περονοφόρου οχήματος.

13. Πουλή – Ζαφειρόπουλος 2002, 133-157.
14. Σκουλικίδης 1994.
15. Frantzikinaki – Panou – Vasiliadis – Papakonstantinou – Pouli et al. 2004.
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Η τοποθέτηση ενός τέτοιου βαρέως τύπου εξοπλισμού όπως είναι το σύστημα λέιζερ (βάρους 300 
κιλών περίπου), επί τόπου στο μνημείο, δηλαδή σε εξωτερικό χώρο, τηρώντας παράλληλα τις καλύτε-
ρες δυνατές συνθήκες για την προστασία του δαπανηρού και ευαίσθητου μηχανήματος στις υψηλές 
θερμοκρασίες και τη σκόνη, αποτέλεσε ένα δύσκολο γρίφο.

Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε αναβατόριο βαρέως τύπου μεταβαλλόμενου ύψους, ώστε να 
διευκολύνεται η πρόσβαση στην οροφή. Παράλληλα έγινε διαμόρφωση του χώρου με την τοποθέτη-
ση πετασμάτων από πολυκαρβονικά φύλλα, ενώ εγκαταστάθηκε κλιματιστικό για την προστασία του 
μηχανήματος από ακραίες καιρικές συνθήκες με στόχο τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια με τη βοήθεια γερανού και περονοφόρου οχήματος (κλάρκ) 
και τη συμβολή πολυάριθμης ομάδας τεχνικού προσωπικού, τοποθετήθηκε το μηχάνημα στο μνημείο 
και ξεκίνησε ο καθαρισμός (εικ. 11, 12).

5.  ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑ 
ΛΕΪΖΕΡ 

5.1 Καθορισμός των παραμέτρων καθαρισμού

Πριν την έναρξη των εργασιών είχαν ήδη εξαχθεί κάποια πρώτα συμπεράσματα για τα αρχαία και 
ιστορικά στρώματα που καλύπτουν τα φατνώματα τα οποία αποτέλεσαν οδηγούς για την επιλογή των 
παραμέτρων του καθαρισμού δηλαδή την πυκνότητα ενέργειας και την απόσταση της δέσμης. Για να 
οριστικοποιηθούν όμως οι συνθήκες καθαρισμού και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα έπρεπε 
προηγουμένως να οριστούν τα υποστρώματα στα οποία θα γινόταν ο καθαρισμός.

Το πρώτο επιφανειακό υπόστρωμα καθαρισμού ήταν τα έγχρωμα «επιφανειακά στρώματα» 
(εικ. 13). Ο όρος αυτός αποδίδεται σε στρώμα μαύρου χρώματος που διαφέρει σαφώς από τη μαύρη 
κρούστα και σε ψήγματα κυανού χρώματος τα οποία εντοπίζονται σε καλά διατηρημένες επιφάνειες 
σχηματίζοντας ωά και λόγχες στα κυμάτια και στενές μαύρες λωρίδες μεταξύ των φατνωμάτων όπως 
ακριβώς τα περιέγραφε ο μελετητής Stevens το 192716. 

Το δεύτερο και πλέον εκτεταμένο υπόστρωμα καθαρισμού ήταν δύο ιστορικά επιχρίσματα τα 
οποία καλύπτουν το προαναφερθέν μαύρο στρώμα: ένα υπόλευκο έως λευκό και πάνω από αυτό 
ένα πορτοκαλόχρωμο στο οποίο διακρίνονται ίχνη εφαρμογής με πινέλο (εικ. 14). 

Εικ. 13. Το πρώτο υπόστρωμα καθαρισμού (μαύρο 
στρώμα και ψήγματα κυανής χρωστικής).

Εικ. 14. Το δεύτερο υπόστρωμα καθαρισμού (υπό-
λευκο και πορτοκαλόχρωμο επίχρισμα).

16. Stevens 1927, 116.
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Η τρίτη φατνωματική πλάκα αποτελεί το τρίτο υπόστρωμα καθαρισμού λόγω της έντονης πορ-
τοκαλόχρωμης χροιάς της (εικ. 15) ενώ απουσιάζουν πλήρως τα στρώματα και τα επιχρίσματα κάτι 
που εξηγείται από την πολυετή επίχωση για περίπου 80 χρόνια αμέσως μετά την κατάρρευσή της. Το 
τέταρτο υπόστρωμα είναι το λευκό μάρμαρο το οποίο συναντούμε μόνο στις ζώνες έκπλυσης στους 
αρμούς των πλακών απ’ όπου διεισδύουν τα όμβρια ύδατα.

Εικ. 15. Το τρίτο υπόστρωμα καθαρισμού (λεπτομ. 
της τρίτης φατνωματικής πλάκας με την έντονη πορ-
τοκαλόχρωμη χροιά).

Εικ. 16. Ικανοποιητικός καθαρισμός όψης φατνώμα-
τος με επικαθίσεις αιθάλης, συμπαγή ομοιόμορφη 
κρούστα και κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.

Η επόμενη παράμετρος που έπρεπε να προκαθοριστεί για την ασφαλή και επιτυχή έκβαση του 
καθαρισμού ήταν τα είδη των επικαθίσεων σε σχέση πάντοτε με τα υποστρώματα. Έτσι διευκρινίστηκε 
ότι οι χαλαρές επικαθήσεις αιθάλης κάλυπταν τις επιφάνειες των κυματίων των ουρανίσκων και των 
περιοχών ανάμεσα στα φατνώματα, ενώ οι ομοιόμορφες συμπαγείς κρούστες υπήρχαν στις ταινίες 
των φατνωμάτων στις παρυφές των κυματίων και των ουρανίσκων και πάνω στους αστραγάλους. 
Συμπαγείς κρούστες με ανακρυσταλλώσεις εντοπίζονταν στις εσοχές γύρω από τους ανάγλυφους 
αστραγάλους και σε πολλές ταινίες.

Μετά από τις παραπάνω διευκρινίσεις ακολούθησε ο καθαρισμός (εικ. 16) που συνέβαλε στην 
αποσαφήνιση των ορίων μεταξύ των συμπληρώσεων από κονίαμα, και του αυθεντικού υλικού και 
κατέστησε πιο ευκρινή τα τμήματα των σωζόμενων διακοσμητικών ταινιών, αλλά και των ψηγμάτων 
κυανού χρώματος. Ακόμη καθαρίστηκαν με ασφάλεια τα ιστορικά επιχρίσματα.

Η ομάδα εργασίας για τον καθαρισμό με λέιζερ ήταν η γράφουσα, ο κ. Διονύσης Γαρμπής, και 
η κα Αναστασία Μαριδάκη. Περιστασιακά συνεργάστηκαν και οι κ.κ. Αναστασία Πάνου, Κατερίνα 
Φραντζικινάκη και Ανθή Τσιμερέκη. Εκ μέρους του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ ως τεχνικός για το λέιζερ ήταν πάντα 
παρούσα η τεχνικός κα Γαρυφαλλιά Τότου υπό την καθοδήγηση της Δρ. Π. Πουλή από το ΙΗΔΛ- ΙΤΕ. 
Την επιστημονική επίβλεψη είχε η κ. Ε. Παπακωνσταντίνου και το συντονισμό και επίβλεψη των ερ-
γασιών η γράφουσα.
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6.  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΗ 
ΟΡΟΦΗ 

6.1  Μη καταστρεπτικός έλεγχος των έγχρωμων στρωμάτων και επιχρισμάτων της 
επιφάνειας

Για τη διατήρηση των αρχαίων και ιστορικών στρωμάτων της επιφάνειας πραγματοποιήθηκε πα-
ράλληλα με τις εργασίες καθαρισμού η απαραίτητη διερεύνηση της σύστασης και της στρωματογρα-
φίας τους. Παρότι υπήρξε δύσκολο να προσεγγίσει κανείς και να εφαρμόσει επί τόπου μη καταστρε-
πτικές μεθόδους ελέγχου ήταν σημαντικό να γίνει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο. 

Έτσι εκτός από τη μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση εφαρμόστηκαν:
• Πολυφασματική απεικόνιση και ανάλυση με την κάμερα MUSIS ΜS17 από τον κ. Γρηγόρη Αντω-

νόπουλο, βασικό ερευνητή και διευθυντή προϊόντων MUSIS της Forth Photonics Hellas A.E
• Λήψη υπέρυθρων εικόνων (εικόνες οπισθοσκέδασης) και λήψη σημάτων αντηχήσεων (a-scans)18 

σε μεμονωμένα σημεία με τη χρήση ακουστικής μικροσκοπίας πραγματοποιήθηκαν από τους 
Δρ. Χ. Σαλπιστή19 και Δρ. Γ. Καραγιάννη20.

• Μετρήσεις στοιχειακής ανάλυσης με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ 
(XRF)21έγιναν από τη Δρ. Σ. Σωτηροπούλου22 το διαγνωστικό κέντρο του Ιδρύματος Ορμύλια.

• Ανίχνευση και χαρτογράφηση της αρχαίας χρωστικής «Αιγυπτιακό Κυανό» με την εφαρμογή της 
απεικονιστικής μεθόδου VIL από τη γράφουσα και τους συντηρητές του Ερεχθείου κ. Α. Μαρι-
δάκη και κ. Δ. Γαρμπή23.

6.1.1 Η εφαρμογή της μεθόδου VIL

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από το Δρ. Giovanni Verri24 είναι απεικονιστική και βασίζεται στην 
ιδιότητα του αιγυπτιακού κυανού να εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία η οποία καταγράφεται μέσω 
ψηφιακής κάμερας με ευαισθησία στην υπέρυθρη ακτινοβολία από τα 800 έως τα 1000nm χρη-
σιμοποιώντας ορατές πηγές διέγερσης σε σκοτεινό περιβάλλον. Η μέθοδος είχε μόλις αναπτυχθεί 
και πρωτοεφαρμοστεί στο Βρετανικό Μουσείο ενώ για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στη 
φατνωματική οροφή της Πρόστασης των Κορών. Με αυτή την τεχνική, διαπιστώθηκε ότι σε πολλά 
φατνώματα, κάτω από τα ιστορικά επιχρίσματα, σώζεται το αιγυπτιακό κυανό ως φόντο στα κυμάτια 
(εικ. 17), όπως και εκατέρωθεν των ανάγλυφων αστραγάλων, ενώ αποκαλύφθηκαν οι μορφές «Ιωνι-
κού κυματίου» στα κυμάτια και «ανθεμίων» στις γωνίες των φατνωμάτων. Στους ουρανίσκους των 
φατνωμάτων εντοπίστηκε αιγυπτιακό κυανό κατά τόπους (εικ. 18). Από την παρατήρηση των ιωνικών 
κυματίων προκύπτει και το ενδεχόμενο χρήσης του ως τεχνικής φωτοσκίασης στα ωά και τις λόγχες. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και στην απογυμνωμένη από στρώματα 3η φατνωματική πλάκα ανι-
χνεύθηκαν υπολείμματα αυτής της χρωστικής. 

17. Από τον κ. Γρηγόρη Αντωνόπουλο, βασικό ερευνητή και διευθυντή προϊόντων MUSIS της Forth Photonics Hellas A.E.
18. Καραγιάννης – Σωτηροπούλου – Σαλπιστής, 2008.
19. Δρ. Χ. Σαλπιστής, επίκουρος καθηγητής ηλεκτρ. Μηχαν. ΑΠΘ.
20. Δρ. Γ. Καραγιάννης, ερευνητής, Ιδρ. Ορμύλια.
21. Εφαρμογή χειροκίνητου συστήματος της NITONXL3t (ανόδου Au, μέγιστης τάσης 50kV και μέγιστης ένταση ρεύματος 40 μΑ). 

Ανιχνεύτηκαν τα στοιχεία: μόλυβδος (Pb), χαλκός (Cu), ασβέστιο (Ca) και σίδηρος (Fe).
22. Έγιναν 2 μετρήσεις στα 80 MHz.Μία στα φατνώματα που έδειξε την ύπαρξη δύο (2) ή τριών (διαφορετικών στρωμάτων) και 

μία σε πορτοκαλοκάστανη περιοχή που έδειξε πολλαπλές ανακλάσεις του ιδίου στρώματος. Φαίνεται επίσης από τις αντηχήσεις ότι η 
αρχαία επιδερμίδα έχει πολύ καλή πρόσφυση στο μάρμαρο.

23. VIL (Visible Induced Luminescence): Η εκπεμπόμενη υπέρυθρη φωταύγεια από το αιγυπτιακό κυανό, καταγράφεται από 
ψηφιακή φωτογραφική κάμερα με ευαισθησία στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος- IR μεταξύ 800-1000nm, 
χρησιμοποιώντας πηγή ορατής ακτινοβολίας (RGbLEDs) σε σκοτεινό περιβάλλον.

24. Ο Δρ. G. Verri, είναι φυσικός, τ. επιστημονικός συνεργάτης του Βρετανικού Μουσείου και λέκτορας στο UCL. 
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Εικ. 17, 18. Η φωτογράφiση με τη μέθοδο VIL αποκάλυψε την ύπαρξη της χρωστικής «Αιγυπτιακό Κυανό» 
στα κυμάτια και τους ουρανίσκους των φατνωμάτων.

6.2  Ενόργανος έλεγχος για τη διερεύνηση της σύστασης των έγχρωμων στρωμάτων 
και επιχρισμάτων

Στη συνέχεια αποφασίστηκε να γίνει επιλεκτική δειγματοληψία ώστε να πραγματοποιηθεί ενόρ-
γανος έλεγχος ως εξής: 

• Εξέταση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης και ανάλυση με φασματομετρία ακτίνων Χ ενερ-
γειακής διασποράς όπου επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του αιγυπτιακού κυανού και ανιχνεύτηκαν 
στρώματα μολύβδου (ως ζωγραφική προετοιμασία).

• Παρατήρηση σε πολωτικό-πετρογραφικό μικροσκόπιο σάρωσης.
• Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ.
• Φασματοσκοπία υπέρυθρου σχηματισμού Fourier.
Με τις ανωτέρω μεθόδους επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του αιγυπτιακού κυανού καθώς και στρωμά-

των μολύβδου που είχε χρησιμοποιηθεί προφανώς ως προετοιμασία της ζωγραφικής επιφάνειας, ενώ 
τελικά αποδείχτηκε ότι το μαύρο στρώμα δεν είναι τίποτα άλλο από στρώμα οξαλικών αλάτων του 
ασβεστίου (των γουεβελλίτη και γουεδελίτη) που απλώς χρωματίστηκαν μαύρα μέσω κάποιας διαδι-
κασίας καύσης (πιθανώς λόγω θερμαντικών σωμάτων μέσα στην πρόσταση που αποτελούσε τμήμα 
κατοικίας κατά την Τουρκοκρατία). Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα δύο επιχρίσματα είναι ασβεστιτικής 
φύσεως και πλήρως «γυψοποιημένα».

Για τη διερεύνηση τυχόν οργανικών ουσιών κυρίως σε σχέση με το συνδετικό μέσο που είχε χρη-
σιμοποιηθεί για τη ζωγραφική έγινε πυρόλυση σε σωλήνα χαλαζία παράλληλα με αέρια χρωματο-
γραφία-φασματομετρία μάζας και διαπιστώθηκε η ανίχνευση πρωτεΐνης αυγού ενώ συγχρόνως επι-
βεβαιώθηκαν εργασίες συντήρησης που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν μέσω της ανίχνευσης οξικού 
πολυβινυλίου και κετόνης στα δείγματα25. 

Η ομάδα εργασίας υλοποίησης και αποτίμησης της τεχνικής διερεύνησης πολυχρωμίας ήταν εκτός 
από τη γράφουσα οι κ.κ. Αναστασία Μαριδάκη και Εύη Παπακωνσταντίνου. 

Συνεργαζόμενοι φορείς ήταν το εργαστήριο επιστήμης των υλικών του ΕΚΕΦΕ–Δημόκριτος, το Δι-
αγνωστικό κέντρο Ορμύλια και το Πανεπιστήμιο της Πίζας.

Για το συσχετισμό και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων υπήρξε συνεργασία με τους κ.κ. Δρ. 
Χ. Μπρεκουλάκη, Δρ. Σ. Σωτηροπούλου και Dr. G. Verri.

25. Σωτηροπούλου – Colombini – Andreotti 2012.
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7.  Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝ 

Η μεθοδολογία των επεμβάσεων συντήρησης προέβλεπε και τη λήψη της τελικής απόφασης για 
τη διαχείριση των προαναφερθέντων απομιμήσεων (αναπλάσεων) των φθαρμένων αστραγάλων με 
αντιγραφή από άλλη περιοχή των φατνωμάτων με τσιμεντοκονίαμα. Η ανάπλαση των φθαρμένων 
γλυπτών περιοχών δεν ανταποκρίνεται στις γενικές αρχές συντήρησης όπως έχει επισημανθεί στη 
Χάρτα της Βενετίας το 1964 και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 όπου τονίζεται ότι «κάθε απαραίτητη 
προσθήκη πρέπει να διακρίνεται από την αυθεντική αρχιτεκτονική σύνθεση και να φέρει γνωρίσματα 
της σύγχρονης εποχής». Σε αυτή τη βάση, προκειμένου να γίνουν διακριτά τα συμπληρώματα αυτά, 
πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική απομάκρυνση σε επιλεγμένα σημεία και κυρίως εκεί που υπήρχαν 
στοιχεία για την ύπαρξη μεταλλικών ενισχύσεων μέσα στο κονίαμα όπου διαπιστώθηκε ότι διατηρού-
νται σε καλή κατάσταση. Η δυσκολία απομάκρυνσής τους οφειλόταν στην επισφαλή απόπειρα αφαί-
ρεσης των συμπληρωμάτων από μία ήδη επιβαρυμένη και αποσαθρωμένη επιφάνεια και μάλιστα 
επί τόπου, όπως ήδη είχε επισημανθεί κατά το παρελθόν από τον αείμνηστο Αλέκο Παπανικολάου26. 

Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε έναντι της πλήρους αφαίρεσής τους η λείανση των γλυπτών λεπτομε-
ρειών και η εναρμόνισή τους με την αυθεντική επιφάνεια με έγχρωμο κονίαμα αραιής υφής (εικ. 19).

Την ομάδα εργασίας για την αισθητική βελτίωση της φατνωματικής οροφής αποτέλεσαν η γράφου-
σα και οι κ.κ. Διονύσης Γαρμπής, Αναστασία Μαριδάκη, Δήμητρα Χαμοπούλου, Αριστείδης Κλάδιος 
και Σοφία Γαβριηλίδου. Την επιστημονική επίβλεψη είχαν η κ. Ε. Παπακωνσταντίνου και Δρ. Ε. Αγγε-
λακοπούλου σε συνεργασία με τη γράφουσα.

Εικ. 19. Η τρίτη φατνωματική πλάκα μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η συντήρηση της επιφάνειας στα μνημεία είναι σημαντική προκειμένου να αντιμετωπίσει κα-
νείς την αέναη διαδικασία της φυσικής γήρανσης των υλικών. Παράλληλα, η παρουσία διαφόρων 
επιβαρυντικών παραγόντων και η περιορισμένη διάρκεια ζωής των υλικών επέμβασης απαιτούν τον 
έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και την επανάληψη των επεμβάσεων σε βάθος χρόνου που 
δεν ξεπερνάει την εικοσαετία.

Επισημαίνεται ότι προγράμματα όπως αυτό του καθαρισμού των επικαθίσεων είναι ουσιώδη όχι 
μόνο για λόγους αισθητικούς αλλά και για λόγους εξυγίανσης και εξασφάλισης των υποστρωμάτων. 

26. Παπανικολάου 2012, 284.
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Μέσω του καθαρισμού απομακρύνονται οι διαβρωτικοί παράγοντες (τα προϊόντα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης) οπότε αναβαθμίζεται ενεργειακά η επιφάνεια.

Το Ερέχθειο δεν έχει αντιμετωπιστεί συνολικά σε επίπεδο επιφανειακής συντήρησης. Έτσι εκ-
κρεμούν ακόμη συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης σε αρκετές περιοχές του μνημείου όπως για 
παράδειγμα τόσο στο δάπεδα της βόρειας όσο και της ανατολικής πρόστασης, στην εσωτερική και 
εξωτερική όψη του βόρειου τοίχου ή στα επιστύλια της ανατολικής πρόστασης. Ακόμη, στην οροφή 
της βόρεια πρόστασης, κρύβονται σημαντικά αρχαία και ιστορικά τεκμήρια πίσω ή μέσα στις μαύρες 
κρούστες που καλύπτουν τους κίονες, την οροφή και τη βόρεια θύρα. Τέλος, οι ορατοί πωρόλιθοι 
της θεμελίωσης της νότιας πρόστασης αλλά και της βορειοανατολικής γωνίας χρήζουν συστηματικής 
αντιμετώπισης και συντήρησης.
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The Methodology of conservation interventions and the innovations 
applied on the coffered ceiling in the South Porch and on the Southern 
and Western Wall of the Erechteion

Giasemi Frantzi
Conservator of antiquities & works of art, supervisor for the Erechtheion surface conservation 

ABSTRACT 

This study focuses on the methodology of selection and evaluation of protection materials to the 
remains of ancient iron joints of the western and southern walls of the Erechtheion, and on the spatial or-
ganization and methodology of the surface conservation interventions on the Erechtheion’s coffer ceiling. 

In particular 3 iron clamps, from the interventions of Nikolaos Mpalanos during the last century, 
were initially chosen in order to be similar to the ancients concerning their composition and then 
studied for their surface morphology and the formed corrosion products.The remains of the ancient 
iron joints on the western and southern walls of the Erechtheion were recorded. Then an extensive 
bibliographic research was carried out on the choice of protection materials as well as laboratory test-
ing was implemented in four categories of materials. The two protective materials were then selected 
after laboratory results concerning their resistance on the external environment for pilot application 
on three iron clamps from Balanos’ restoration period. After the applications, these three clamps were 
placed in the outside area of Erechtheion where they will remain for a period of at least one year in 
order to be studied for their behavior in real environmental conditions. The applications of the pro-
tection materials were made in the workshop of the old Acropolis Museum, while the study and the 
evaluation of the effectiveness of the protection materials are carried out in collaboration with the 
School of Chemical Engineering of the NTUA.

Furthermore, innovations concerning the spatial organization and the use of laser technology on 
site in the Erechtheion monument are presented. Therefore, collaboration has been developed with 
the Institute of Electronic Structure and Laser of the Institute of Technology and Research in Heraklion, 
Crete. 

On the other hand the implementation of an integrated and systematic investigation of polychromy 
was applied for the first time in a monument of the classical period as well as the mapping of the 
Egyptian blue pigment by means of the VIL technique.

LIST OF FIGURES

Fig. 1.  The inner facade of the Erechtheion’s Southern Wall
Fig. 2.  Part of the outer facade of the Western Wall of the Erechtheion
Fig. 3.  Revelation of the edge of an ancient ironclamps on the internal façade of the Southern Wall of the 

Erechtheion.
Fig. 4.  Revelation of the edge of an ancient ironclamps on the internal façade of the Western Wall of the 

Erechtheion.
Fig. 5.  The iron clamp named MP. 4 from Mpalanos’ interventions 
Fig. 6. The iron clamp named MP. 4 from Mpalanos’ interventions 
Fig. 7.  The iron clamp named S231
Fig. 8.  The iron clamps MP4, MP169 and S231 were placed on the exterior of the Erechtheion after the 

application of the two protection materials.
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Fig. 9.  Detail of the conservation interventions in 1970 on the coffered ceiling before and after the re-
shape of the damaged parts.

Fig. 10.  The southern porch’s coffered ceiling before the conservation interventions. 
Fig. 11, 12. The construction of a heavy-duty variable floor and the use of a crane and a truck was a pre-

requisite for the transportation and installation of the laser system in the monument.
Fig. 13.  The first cleaning substrate: the black layer and traces’ of blue pigment.
Fig. 14. The second cleaning substrate: off-white and orange coatings.
Fig. 15.  The third cleaning substrate: coffered ceiling’s third slab.
Fig. 16.  Satisfactory cleaning of a coffer’s surface covered with soot, black crust and, dendritic black crust.
Fig. 17,18. VIL imaging method revealed the presence of Egyptian Cyan pigment on a coffers’ side.
Fig. 19.  The 3rd slab of the coffered ceiling at the Erechtheion southern Porch’s after completion of con-

servation interventions.
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Ανθή Ν. Τσιμερέκη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα περιμετρικά τείχη αποτελούν μέρος του μνημειακού συνόλου της Ακρόπολης που περιλαμβάνει 
επίσης τον φυσικό βράχο και τα κλασικά μνημεία. Η εικόνα των τειχών που βλέπουμε σήμερα είναι 
αποτέλεσμα διαφορετικών οικοδομικών φάσεων, προσθηκών και επισκευών που σε πολλές θέσεις 
αποκρύπτουν την αρχαία κατασκευή, ενώ σε άλλες, το τείχος σε όλο το πάχος του, είναι προϊόν ανα-
κατασκευής. Διακρίνονται διαφορετικοί τρόποι δόμησης και υλικά, καθώς και αρχαία μέλη σε επανά-
χρηση. Το αρχαίο τείχος είναι κατασκευασμένο από λίθους πειραϊκού ακτίτη κατά τα ισόδομο σύστη-
μα. Έχει πάχος που κυμαίνεται από 1,20 έως 6,00 μ., συνολικό μήκος 740 μ. ενώ το ύψος του φτάνει 
τα 18 μ. Εκτός από την ενίσχυση της άμυνας της Ακρόπολης, η κατασκευή των τειχών είχε στόχο να 
συγκρατήσει τις επιχώσεις που απαιτήθηκαν για την ανύψωση της στάθμης του εδάφους στο επίπεδο 
ανέγερσης των κλασικών ιερών. Παρότι το αρχαίο τείχος ήταν δομημένο εν ξηρώ, οι μεταγενέστερες 
επισκευές με χρήση κονιαμάτων και άλλων υλικών, το καθιστούν σήμερα μία διαφορετική από την 
αρχική, σύνθετη κατασκευή. Λόγω του μεγέθους τους, και της διαφορετικής κατάστασης διατήρησης 
των επιμέρους τμημάτων, τα τείχη της Ακρόπολης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά τμηματικά 
και κατά προτεραιότητα, ανάλογα με τα προβλήματα που παρουσιάζουν.

2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΕΙΧΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ 6ης-7ης ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

Το 2015, στην περιοχή του νότιου τείχους μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδας, πραγματοποιήθηκαν ερ-
γασίες που στόχευαν στην αποκατάσταση της συνέχειας της εξωτερικής όψης και της συνοχής των δο-
μικών στοιχείων, καθώς και στην μείωση της επιβάρυνσης από τα κατεισδύοντα ύδατα1. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού, πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες επεμβάσεις συντήρησης, σωστικού χαρακτήρα, 
στην επιφάνεια επιλεγμένων λίθων. Οι δομικοί λίθοι δεν παρουσίαζαν τον ίδιο βαθμό διάβρωσης2. 
Η κατάσταση διατήρησης ήταν διαφορετική ακόμα και μεταξύ λίθων του ίδιου δόμου, με τα προ-
βλήματα να είναι πιο έντονα από την 7η έως τη 14η στάθμη, δηλαδή από το μέσον του τείχους και 
προς τα κάτω. Γενικά οι λίθοι εμφάνιζαν εντονότατη ασυνέχεια, κατακερματισμό, απώλεια υλικού σε 
μεγάλο βαθμό, ρηγματώσεις και μεγάλα κενά. Η εικόνα αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης 
παρουσίας υγρασίας στο εσωτερικό της τοιχοποιϊας, της ορυκτολογικής σύστασης των δομικών λίθων 
και της δράσης των διαλυτών αλάτων3. Στην περιοχή ανιχνεύθηκαν νιτρικά, θειϊκά ιόντα καθώς και 
χλωριόντα, προερχόμενα κυρίως από τις διαρροές του παλαιού αποχετευτικού συστήματος και τα 
τσιμεντοκονιάματα που είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες στερεωτικές επεμβάσεις. Τα φυτά που 
είχαν αναπτυχθεί στους διευρυμένους αρμούς της λιθοδομής επιβάρυναν αισθητικά το τείχος και 

1. Χατζηπαπά 2013.
2. Τσιμερέκη 2015.
3. Μοροπούλου – Μπακόλας – Καρόγλου 2013.
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ενδεχομένως συνέβαλαν στη φθορά των λίθων μέσω των μηχανικών τάσεων που ασκούσε το ριζικό 
σύστημα και της έκκρισης οξέων που προκαλούν χημικές αλλοιώσεις. 

Eικ. 1. Νότιο τείχος, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας, 
πριν τις επεμβάσεις.

Eικ. 2. Νότιο τείχος, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας, με-
τά τις επεμβάσεις.

Οι επεμβάσεις συντήρησης αφορούσαν σε διαβρωμένους λίθους στις στάθμες Σ7 έως Σ18 καθώς 
και σε έναν λίθο από πεντελικό μάρμαρο στη στάθμη Σ1. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν σφραγίσεις στην περίμετρο χαλαρών τμημάτων, σε ρωγμές για 
τον περιορισμό της εισόδου του νερού στη μάζα, καθώς και σφραγίσεις για τη βελτίωση της γεωμε-
τρίας των ορίων των λίθων.

Το κονίαμα που χρησιμοποιηθήκε στις επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης της τοιχοποιίας (υδρά-
σβεστος 17% κ.β., μετακαολίνης 8% κ.β., ποταμίσια άμμος πυριτικής-αργιλοπυριτικής σύστασης 
0-12 χιλ., 75% κ.β.) προτάθηκε από τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ4 κατόπιν χαρακτηρισμού δειγμάτων των ιστορικών κονιαμάτων που λήφθηκαν 
από την περιοχή. Το κονίαμα αυτό είναι της ίδιας φιλοσοφίας με τα κονιάματα που χρησιμοποιούνται 
στα μνημεία της Ακρόπολης όπου, από το 2014, έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των κονιαμάτων με 
βάση το τσιμέντο, με ασβεστοποζολανικά κονιάματα5.

Eικ. 3. Νότιο τείχος, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας, λε-
πτομέρεια λίθου πριν τις επεμβάσεις.

Eικ. 4. Νότιο τείχος, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας, λε-
πτομέρεια λίθου πριν τις επεμβάσεις.

Για τις επεμβάσεις συντήρησης στην επιφάνεια των λίθων, λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης, ήταν 
απαραίτητο ένα κονίαμα μικρότερης αντοχής. Εφαρμόστηκε η σύνθεση (υδράσβεστος 20% κ.β., με-

4. Μοροπούλου – Μπακόλας – Καρόγλου 2013.
5. Αγγελακοπούλου 2013.



345

ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕIΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡOΠΟΛΗΣ – ΘEΜΑΤΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

τακαολίνης 5% κ.β., μαρμαρόσκονη 0-1 χιλ. 75% κ.β.) που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Συντηρή-
σεως Μνημείων Ακροπόλεως και χρησιμοποιείται στις επεμβάσεις που γίνονται στην επιφάνεια των 
μνημείων του βράχου. Η σύνθεση αυτή, με αυξημένο το ποσοστό της υδρασβέστου στο 20% κ.β. και 
μειωμένο ποσοστό μετακαολίνη 5% κ.β. δίνει ένα κονίαμα μικρότερης αντοχής και επομένως μεγα-
λύτερης φυσικοχημικής συμβατότητας με το διαβρωμένο πειραϊκό ακτίτη. Η χρήση ίδιων υλικών σε 
διαφορετικές αναλογίες, για την εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών εξασφαλίζει τη χημική συμβα-
τότητα του νέου συστήματος λίθων-αρμών. 

Eικ. 5. Νότιο τείχος, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας, λε-
πτομέρεια λίθου πριν τις επεμβάσεις.

Eικ. 6. Νότιο τείχος, περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας, ο 
ίδιος λίθος μετά τις επεμβάσεις.

Για τη χρωματική εναρμόνιση του κονιάματος με τους λίθους του τείχους προστέθηκαν ανόργανες 
χρωστικές, σιέννα ωμή (0,9% κ.β.) και όμπρα ψημένη (0,23-0,28% κ.β.) σε αναλογίες που προσδιορί-
στηκαν κατόπιν δοκιμών.

2.1. Μεθοδολογία επέμβασης

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την απομάκρυνση χαλαρών επικαθίσεων, χώματος και σαθρών τμημάτων 
λίθου με αέρα υπό χαμηλή πίεση και νερό. Στη συνέχεια, στα όρια χαλαρών τμημάτων, ρωγμών και 
κοιλοτήτων εφαρμόστηκε κονίαμα εν είδει σφράγισης. Η επιφάνεια του κονιάματος μορφοποιήθηκε 
κυρίως με σπόγγο και οι λίθοι καθαρίστηκαν σχολαστικά από την περίσσεια υλικού. Όπου υπήρχαν 
κενά ικανού εύρους, για την ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης συστολής του κονιάματος και την απο-
φυγή της δημιουργίας μικρορηγματώσεων κατά την πλαστική φάση, χρησιμοποιήθηκαν μικρά άμορφα 
θραύσματα λίθου, που συλλέχθηκαν στο στάδιο του καθαρισμού.

Ακολούθησε κάλυψη των λίθων με βρεγμένα φύλλα χαρτοβάμβακα, λινάτσα και νάιλον για τη 
διατήρηση της υγρασίας. Η φάση αυτή απαιτούσε δυσανάλογα πολύ χρόνο λόγω της δυσκολίας συ-
γκράτησης των υλικών κάλυψης. 

ξεχωριστή περίπτωση αποτέλεσε ο λίθος από πεντελικό μάρμαρο που προέρχεται από τα βάθρα 
του αναθήματος των Ατταλιδών6, στην στάθμη 1 (Σ1Τ6), όπου έγινε στερέωση μικρορωγμών και απο-
φλοιώσεων με επιφανειακά μικροενέματα και σφραγίσεις.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι επεμβάσεις αφορούσαν μόνο στην επιφάνεια των λίθων και είχαν σω-
στικό χαρακτήρα με σκοπό την αποφυγή της περαιτέρω κατάρρευσης υλικού. Πραγματοποιήθηκαν 
σε διάστημα πέντε εβδομάδων από τις συντηρήτριες Σ. Γαβριηλίδου και Α. Μπιζίμη και τον τεχνι-
κό συντήρησης Β. Τζεμπελίκο υπό την επίβλεψη της γράφουσας, και ήταν κατ’ ουσίαν μία πιλοτική 
αντιμετώπιση της επιφάνειας λίθων τείχους. Η εμπειρία που αποκτήθηκε θα αποτελέσει βάση για 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση άλλων περιοχών του τοίχους. 

6. Κορρές 2004.
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3. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι επόμενες δράσεις που οργανώνονται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης αφο-
ρούν στην αποκατάσταση δύο περιοχών του Βόρειου τείχους: την περιοχή Β.12-Β.13 και την περιοχή 
Β.17 για τις οποίες έχουν εκπονηθεί αρχιτεκτονικές μελέτες, έχει καταγραφεί η κατάσταση διατήρη-
σης των λίθων ενώ ολοκληρώνεται πρόταση για τη μεθοδολογία και τα υλικά συντήρησης που θα 
εφαρμοστούν. 

 
Eικ. 7. Επόμενες δράσεις στις περιοχές Β.12-13 και Β.17 του Β. τείχους.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ Β.12 - Β.13 

Πρόκειται για τα τμήματα του τείχους που βρίσκονται βορείως του Ερεχθείου, δυτικά της μαρμά-
ρινης κλίμακας. Στο τμήμα Β.12 διατηρείται το στηθαίο του κλασικού τείχους σε πλήρες ύψος. Στην 
περιοχή αυτή εντοπίζονται (τειχισμένοι) σπόνδυλοι του Προπαρθενώνα. Η εικόνα που παρουσιάζουν 
οι δύο όψεις του τείχους σε σχέση με το βαθμό διάβρωσης των λίθων διαφέρει. 

4.1. Βόρεια όψη 

Στην εξωτερική (Β) όψη διακρίνονται δεκαπέντε στρώσεις λίθων από πειραϊκό ακτίτη κτισμένοι 
κατά το ισόδομο σύστημα. Οι λίθοι διατηρούν την αρχική επιφάνεια και τη γεωμετρία τους. Εμφα-
νίζουν όμως πολλές ρηγματώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις είναι βαθιές και έχουν οδηγήσει σε 
 διάρρηξη. Στο παρελθόν έχουν γίνει εκτεταμένες επισκευές και σφραγίσεις αρμών με χρήση κονιάμα-
τος και λίθους μικρών διαστάσεων. 

Στην στρώση των σπονδύλων του Προπαρθενώνα παρατηρείται ανάπτυξη βλάστησης. Λόγω του 
περίπου κυλινδρικού σχήματος των λίθων και της περιορισμένης επιφάνειας επαφής κατά την κατα-
κόρυφη διεύθυνση, δημιουργούνται εσοχές όπου συσσωρεύονται χαλαρές επικαθήσεις και χώμα. Οι 
συνθήκες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη σπερμάτων φυτών που μεταφέρονται με τον αέρα.

 
Eικ. 8. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.12-13, νότια όψη.  Eικ. 9. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.12-13, βόρεια όψη.
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4.2. Nότια όψη 

Στην εσωτερική (Ν) όψη είναι ορατές οκτώ δομικές στρώσεις με κατώτερη αυτή των τεσσάρων 
σπονδύλων. Στους κλασικούς χρόνους οι τέσσερις κατώτερες στρώσεις ήταν καταχωμένες ενώ οι υπό-
λοιπες τέσσερις αποτελούσαν το στηθαίο του τείχους το οποίο δομείται από μία σειρά δρομικών 
λίθων και έχει μικρό πάχος (60 εκατοστά).

Οι εκτεταμένες επεμβάσεις του προηγούμενου αιώνα δυσχεραίνουν την αντίληψη των ορίων των 
λίθων. Έχουν γίνει σφραγίσεις με χρήση επισκευαστικού κονιάματος και συμπληρώσεις με μικρότε-
ρους λίθους. 

 
Eικ. 10. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.12-13, νότια όψη, 
λεπτομέρεια.

Eικ. 11. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.12-13, νότια όψη, 
λεπτομέρεια.

Στη νότια όψη η διάβρωση είναι πιο έντονη με αποτέλεσμα την απομείωση της επιφάνειας, το 
σχηματισμό κοιλοτήτων και την όξυνση των ρωγμών.

Χαρακτηριστικό της όψης αυτής, η διαφοροποίηση του είδους της φθοράς ανάμεσα στις στρώσεις 
του στηθαίου και στις στρώσεις που ήταν καταχωμένες. Οι λίθοι του στηθαίου που ήταν συνέχεια 
εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες εμφανίζουν ρωγμές και χαρακτηριστικές συστάδες οπών. Στις 
κατώτερες στρώσεις είναι εντονότερη η απώλεια της αρχικής επιφάνειας ενώ σε μία περίπτωση, ο 
λίθος έχει απολέσει σχεδόν το σύνολο της μάζας του με αποτέλεσμα να υπάρχει στη θέση του δια-
μπερές άνοιγμα. Η διόγκωση των οξειδωμένων συνδέσμων έχει προκαλέσει φθορές ακόμα και στα 
συμπληρώματα από πωρόλιθο. 

5. ΠΕΡΙΟΧΗ Β.17 

Στο τμήμα αυτό του τείχους που βρίσκεται βόρεια του συγκροτήματος των Προπυλαίων, σε επαφή 
με τη θεμελίωση του Βορειοδυτικού κτηρίου, διατηρούνται 13 δόμοι της αρχικής κατασκευής. Στην 
εσωτερική (Ν) όψη διακρίνονται δέκα δόμοι ενώ στην εξωτερική (Β) όψη διατηρούνται οι 6 κατώτερες 
στρώσεις με αρκετές επισκευές. Πιο πάνω, λόγω των εκτεταμένων επισκευών με λίθους μικρότερων 
διαστάσεων και οπτόπλινθους, η κατάσταση είναι περισσότερο συγκεχυμένη. 

Το πάχος του τείχους στο σημείο αυτό κυμαίνεται από 1,80 έως 3,00 μ. 
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Eικ. 12. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.17, βόρεια όψη. Eικ. 13. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.17, νότια όψη.

5.1. Βόρεια όψη 

Στην εξωτερική (Β) όψη, ο βαθμός φθοράς των λίθων ποικίλει. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός λίθων 
που σώζονται ακέραιοι με περιορισμένες απώλειες υλικού και διακριτά τα όριά τους. Όμως, στην 
πλειονότητά τους, οι λίθοι εμφανίζουν έντονες ρηγματώσεις ενώ αρκετοί από αυτούς είναι κατακερ-
ματισμένοι και έχουν υποστεί απώλεια υλικού. Διαπιστώνεται ένα μεγάλο κενό, όπου οι λίθοι έχουν 
καταρρεύσει, το οποίο εκτείνεται από την 7η ως την 9η στρώση στο δυτικό άκρο της περιοχής. 

Οι εκτεταμένες επεμβάσεις του παρελθόντος έχουν περιορίσει την αυτοτέλεια των μελών καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις οι λίθοι ενώνονται με συμπληρώσεις και σφραγίσεις αρμών. 

Παρατηρείται περιορισμένη ανάπτυξη βλάστησης στους αρμούς και κυρίως στις εσοχές που δημι-
ουργούνται στην κάτω έδρα των στρώσεων. Αρκετοί από τους λίθους παρουσιάζουν την χαρακτηρι-
στική διαίρεση σε οριζόντιες στρώσεις που οφείλεται στις καταπονήσεις που δέχθηκε το στρωσιγενές 
πέτρωμα. 

Σε αρκετούς λίθους, όπου δημιουργούνται «σκοτεινά» σημεία, που προστατεύονται από το 
 βρόχινο νερό, έχει σχηματιστεί μαύρη κρούστα. Το φαινόμενο παρατηρείται και πάνω στο κονίαμα 
αρμολόγησης.

Εικ. 14. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.17, βόρεια όψη, 
Λεπτομέρεια.

Εικ. 15. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.17, βόρεια όψη, 
Λεπτομέρεια.
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5.2. Nότια όψη 

Η κατάσταση των λίθων που είναι εμφανείς στην εσωτερική (νότια) όψη της ίδιας περιοχής είναι 
σαφώς χειρότερη. Σε αντίθεση με τους σκληρούς πειραϊκούς ακτίτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στη 
βόρεια όψη, εδώ οι λίθοι είναι πιο μαλακοί και πιθανότατα προέρχονται από την περιοχή της Μου-
νιχίας (Καστέλλας). Οι λίθοι που αποκαλύφθηκαν μετά τη Μεγάλη Ανασκαφή της Ακρόπολης (1885-
1890) και έκτοτε εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, εμφανίζουν εντονότατη διάβρωση με αποτέλεσμα 
την απώλεια της αρχικής επιφάνειας και την άμβλυνση του περιγράμματός τους. 

Εικ. 16. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.17, νότια όψη, 
 Λεπτομέρεια.

Εικ. 17. Βόρειο τείχος, περιοχή Β.17, νότια όψη, 
 Λεπτομέρεια.

Χαρακτηριστική είναι η κονιορτοποίηση των λίθων σε πολύ μεγάλο βαθμό με συνέπεια τη συσ-
σώρευση γαιώδους υλικού που ευνοεί την ανάπτυξη των φυτικών σπερμάτων. Τα φυτά επιταχύνουν 
μεν τη διάβρωση, όμως το ριζικό τους σύστημα πιθανά συγκρατεί αποσπασμένα τμήματα των λίθων 
από την κατάρρευση. 

6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΛΙΚΑ

Το τρέχον χρονικό διάστημα επιχειρείται, από την ομάδα συντήρηρης, ένας γενικός σχεδιασμός, 
λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα θέματα της παθολογίας του τείχους, με σκοπό να καλύψει τόσο τις επεμ-
βάσεις που προγραμματίζονται για τις δύο περιοχές που αναφέρθηκαν, όσο και αυτές που θα γίνουν 
σε βάθος χρόνου. Βασικός στόχος, ο προσδιορισμός των βέλτιστων υλικών, συμβατών με τα δομικά 
στοιχεία του τείχους. Σ’ αυτά, πέραν των λίθων του πειραϊκού ακτίτη, περιλαμβάνονται οι λίθοι και 
τα κονιάματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στις μεταγενέστερες ιστορικές φάσεις. 

Εκτιμάται ότι κατά την αποκατάσταση του τείχους θα απαιτηθεί η λάξευση νέων λίθων για την 
αντικατάσταση αυτών που ο βαθμός διάβρωσης τους καθιστά αδύναμους να αναλάβουν φορτία. 
Επίσης θα χρειαστεί η λάξευση συμπληρωμάτων για ελλείποντα τμήματα λίθων. Ο νέος λίθος πρέπει 
να είναι συναφής ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά με τους λίθους που απαρτίζουν το τείχος. 
΄Ετσι, σε συνεργασία με το Τμήμα Λίθου της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ) 
(επιστημονικά υπεύθυνη, Δρ. Κ. Κουζέλη), πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων από 
έναν περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών λίθων του Β τείχους στις περιοχές Β12 και Β17 απ’ όπου 
ήταν δυνατή η λήψη αποσπασμένων μικρών τεμαχίων που εντοπίστηκαν στην επιφάνεια. Η εργα-
στηριακή εξέταση περιελάμβανε μακροσκοπική παρατήρηση με στερεομικροσκόπιο, εξέταση λεπτής 
τομής στο πολωτικό μικροσκόπιο, εξέταση με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, μετρήσεις του αδιάλυτου 
σε οξύ υπολείμματος, ολικής απορρόφησης του νερού και της φαινόμενης πυκνότητας7. Τα δείγματα 

7. Κουζέλη 2017.
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από την περιοχή Β12 έδειξαν λίθους με έντονο δολομιτικό χαρακτήρα που παρουσιάζουν ομοιότητες 
ως προς τη σύσταση και την υφή με λίθους από τα αρχαία λατομεία του Πειραιά που εξετάστηκαν 
στο παρελθόν από το Κέντρο Λίθου. Τα δείγματα της περιοχής Β17 έδειξαν λίθους που είτε αποτελού-
νται εξολοκλήρου από ασβεστίτη, είτε πρόκειται για δολομίτες με ποσοστό χαλαζία ενώ ένα δείγμα 
χαρακτηρίζεται ως ασβεστικτικός δολομίτης.

Πέραν της φυσικοχημικής συμβατότητας, κριτήριο για την επιλογή του νέου λίθου αποτελεί η 
επάρκεια του υλικού σε βάθος χρόνου εφόσον το μεγάλο αναστηλωτικό έργο θα απαιτήσει ποσότητα 
υλικού. Επομένως, θα πρέπει να επιλεγεί ένα ενεργό λατομείο που θα έχει τη δυνατότητα να προ-
μηθεύσει υλικό σταθερής ποιότητας και στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε από την 
Δρ. χημικό μηχανικό Ε. ξυνοπούλου, υπό τον συντονισμό της προϊσταμένης του Τεχνικού Γραφείου 
Συντήρησης Δρ. Ε. Αγγελακοπούλου, εργαστηριακή αξιολόγηση δειγμάτων πωρόλιθου από ενεργά 
λατομεία της Σητείας (Λασιθίου) και της Αθύτου (Κασσάνδρας Χαλκιδικής). Επίσης έγιναν συμπληρω-
ματικές, ως προς την υπάρχουσα βιβλιογραφία, μετρήσεις σε δοκίμια τραβερτίνη Πιτσών ο οποίος 
έχει χρησιμοποιηθεί στις αναστηλωτκές επεμβάσεις του θεάτρου του Διονύσου στη νότια κλιτύ της 
Ακρόπολης και στις πρόσφατες επεμβάσεις στην περιοχή 6ης-7ης αντηρίδας του νότιου τείχους. Επι-
πλέον, διερευνήθηκαν αποσπασμένα θραύσματα από τους λίθους του τείχους που συλλέχθηκαν από 
την περιοχή Β17 του βόρειου τείχους κατόπιν έγκρισης της ΕΣΜΑ8. 

Για τον προσδιορισμό της σύνθεσης κονιάματος δομικής αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε χαρα-
κτηρισμός δειγμάτων ιστορικών κονιαμάτων σε συνεργασία με τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των 
Υλικών, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (επιστημονικά υπεύθυνος, Επικ. Καθ. Α. Μπακόλας)9. 
Τα δείγματα κονιαμάτων που λήφθηκαν από διάφορες θέσεις του τείχους αποτιμήθηκαν κατόπιν εφαρ-
μογής ενόργανων τεχνικών και προτάθηκε σύνθεση κονιάματος αποκατάστασης, ανάλογη με αυτή που 
χρησιμοποιήθηκε για δόμηση και αρμολόγημα στις επεμβάσεις του νότιου τείχους (υδράσβεστος 17% 
κ.β., μετακαολίνης 8% κ.β., ποταμίσια άμμος πυριτικής-αργιλοπυριτικής σύστασης 0-8 χιλ., 75% κ.β.).

Η βελτίωση των υλικών αποκατάστασης είναι ένα θέμα που διαρκώς απασχολεί και τους συντηρητές 
της ΥΣΜΑ. Με αφορμή τις παρατηρήσεις από τις συνθέσεις που έχουν εφαρμοστεί στο πεδίο, σχεδιά-
στηκαν από την Δρ. Ε. Αγγελακοπούλου10 συνθέσεις κονιαμάτων σφράγισης και πλήρωσης. Οι νέες συν-
θέσεις αποτιμήθηκαν εργαστηριακά ως προς τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριαστικά και με απόφαση 
της ΕΣΜΑ11, εφαρμοζονται από το 2014 για τη συντήρηση του μαρμάρου στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Για τις επεμβάσεις συντήρησης που θα γίνουν στους λίθους του τείχους, σχεδιάστηκαν από την 
Δρ. Ε. Αγγελακοπούλου συνθέσεις για συγκολλήσεις θραυσμάτων και μικροενέματα. Για τη διενέρ-
γεια εργαστηριακών δοκιμών, για τον έλεγχο της συνάφειας των συνθέσεων αυτών, αναζητήθηκαν 
λίθοι αντίστοιχοι με αυτούς που δομούν το τείχος της Ακρόπολης. Στο εργοτάξιο του Διονυσιακού 
Θεάτρου υπήρχαν υπόλοιπα λίθων πειραϊκού ακτίτη από το αρχαίο λατομείο του Χατζηκυριακείου. 
Παραχωρήθηκαν στην ΥΣΜΑ, λίθοι που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη διαφορετική σκληρότητα που 
παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τρεις τύποι σκληρού ακτίτη, ανάλογοι με αυτούς που πα-
ρατηρούνται στο τείχος της Ακρόπολης. Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΣΜΑ12, χρησιμοποιήθηκε 
ένα άμορφο θραύσμα από μαλακό πειραϊκό ακτίτη που είχε αποκολληθεί από την εσωτερική παρειά 
του νότιου τείχους, στην περιοχή αναβατορίου, διότι ήταν αντίστοιχο με τους μαλακούς λίθους της 
εσωτερικής παρειάς της περιοχής Β17. Από τα τμήματα αυτά μορφοποιήθηκαν πλακίδια, τα οποία 
κατόπιν αδροποίησης με λιθοξοϊκό εργαλείο, συγκολλήθηκαν ανά δύο με τις συνθέσεις. Ο αρμός συ-
γκόλλησης ελεγχόταν κάθε φορά ώστε να είναι αφενός ο ελάχιστος απαραίτητος και αφετέρου στα-
θερός για κάθε συγκολλητική σύνθεση. Οι συγκολλήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον μαρμαροτεχνίτη 

8. ξυνοπούλου 2017.
9. Μπακόλας – Καρόγλου 2017.
10. Αγγελακοπούλου 2015.
11. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης ΕΣΜΑ 5η /10.4.2014.
12. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης ΕΣΜΑ 8η /11.11.2016.
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Λ. Μιχαλάκο και την γράφουσα υπό τον συντονισμό της Ε. Αγγελακοπούλου. Οι διπλέτες, μετά από 
κατάλληλο διάστημα ωρίμανσης, υποβλήθηκαν σε διάτμιση στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέμα-
τος του ΕΜΠ (επιστημονικά υπεύθυνη, καθ. Ε. Βιντζηλαίου)13. Η πρόσφυση εκτιμήθηκε με την άσκηση 
μικρού κατακόρυφου φορτίου κάθετα στην διεπιφάνεια λίθου-υλικού συγκόλλησης. 

Τέλος, βρίσκεται υπό διερεύνηση το θέμα της συγκόλλησης των θραυσμάτων μεγαλύτερων δια-
στάσεων όπου απαιτείται η χρήση μεταλλικών συνδέσμων.

7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι επεμβάσεις συντήρησης στο τείχος της Ακρόπολης θα ακολουθήσουν, όπως πάντα, το πρόγραμ-
μα δομικής αποκατάστασης. Θα κινηθούν σε δύο άξονες, με πρώτο την αντιμετώπιση της δομής ως 
σύνολο λίθων και κονιαμάτων, και δεύτερο την αντιμετώπιση κάθε λίθου, που χρήζει συντήρησης, 
αυτοτελώς, σύμφωνα με τα προβλήματα που παρουσιάζει. 

Ενδεχόμενα ευρήματα από άλλα υλικά θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα.
Οι επεμβάσεις συντήρησης θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα αποκατάστασης της κάθε περιοχής. 

Στην περίπτωση που αποφασιστεί αποξήλωση λίθων, θα γίνουν συστηματικές επεμβάσεις σε όλες τις 
όψεις τους. Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις κατά χώραν, στις ορατές όψεις. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, οι επεμβάσεις συντήρησης θα ακολουθήσουν τα ακόλουθα στάδια:

1. Τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης. 
2.  Αντιμετώπιση βλάστησης με κόψιμο των βλαστών και απομάκρυνση των ριζών μετά τη συρρί-

κνωσή τους.
3.  Χαρτογράφηση επικαθίσεων/χρωματικών αλλοιώσεων, φθορών, αρχαίων/ιστορικών στρωμά-

των και προηγούμενων επεμβάσεων σε σχεδιαστικό υπόβαθρο.
4.  Απομάκρυνση κονιαμάτων προηγούμενων επεμβάσεων από την επιφάνεια των λίθων και τους 

αρμούς, όπου κριθεί απαραίτητο.
5.  Προετοιμασία των προς αποξήλωση λίθων, στερέωση ετοιμόρροπων τμημάτων λίθων με ου-

δέτερο χαρτί, γάζα και κόλλα καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, τοποθέτηση νάρθηκα όπου χρειαστεί, 
συλλογή αποσπασμένων τμημάτων, αρίθμηση, τεκμηρίωση θέσης.

6.  Καθαρισμός ρωγμών με αέρα υπό χαμηλή πίεση, νερό και αραιό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου.

7. Πλήρωση ρωγμών με την κατάλληλη σύνθεση κονιάματος σε μορφή ενέματος.
8. Καθαρισμός επιφανειών θραύσης από σκόνη και τυχόν σαθρά αποκολλημένα τμήματα.
9.  Συγκόλληση αποσπασμένων τμημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο, με την κατάλληλη σύνθεση 

πάστας συγκόλλησης.
10.  Σφράγιση ρωγμών και στην περίμετρο των συγκολλημένων τμημάτων με κονιάμαμα σφράγισης.
11. Χαρτογράφηση επεμβάσεων συντήρησης σε σχεδιαστικό υπόβαθρο.
12.  Φωτογραφική τεκμηρίωση των επεμβάσεων σε όλα τα στάδια των εργασιών, τήρηση ημερολογί-

ου σε καθημερινή φάση και εισαγωγή παραχθέντων τεκμηρίων στη Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα περιμετρικά τείχη της Ακρόπολης είναι ένα μέτωπο, τεράστιο σε διαστάσεις και ενδιαφέρον. 
Η έναρξη των συστηματικών επεμβάσεων στα τείχη ανοίγει ένα νέο κύκλο δράσεων με διαφο-

ρετικές απαιτήσεις προσέγγισης. Η όποια επέμβαση καλείται να συγκεράσει έναν μεγάλο αριθμό 

13. Βιντζηλαίου – Αδάμη 2017.
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παραμέτρων όπως την έκταση και το μέγεθος των τειχών, την ποικιλία δομικών υλικών και τρόπων 
δόμησης, τον διαφορετικό τύπο και βαθμό φθοράς ανά περιοχή και τη δυσκολία προσέγγισης. Για 
όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων στη 
διατύπωση προτάσεων, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου. 
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Interventions in the Acropolis Walls – Conservation issues 

Anthy N. Tsimereki
Conservator of Antiquities, Ministry of Culture and Sports - The Acropolis Restoration Service

ABSTRACT

The circuit walls are a significant part of the Acropolis monumental site along with the sanctuaries 
and the rock itself. What we see today, is the result of numerous reparations and additions, that in 
several areas hide the original construction, while in others, the wall is reconstructed in all its width. 
One can observe different ways of construction and materials as well as architectural members of the 
ruined sanctuaries.

The original walls, made from Piraeus limestone, were built in the isodomic masonry style in a total 
length of 740 meters, thickness that varies from 1,20 to 6,00 meters and a maximum height of 18,00 
meters. Appart from the fortification of the Acropolis hill, the walls also retained the raised terraces 
required for the construction of the sanctuaries of the 5th century B.C. 

The later use of mortars and other materials, different than the ones used originaly, has trans-
formed the walls into a new composite constraction. 

Due to their enormous size and the varying state of preservation, the Acropolis walls could be 
dealt with, only divided in sections, according to their structural problems, giving priority to the most 
unstable parts. 

In 2015 a pilot restoration intervention was implemented on the south wall, in the area between 
the 6th and the 7th buttress. It aimed to restore the consistency of the structure and deal with the decay 
of stone blocks and mortars caused by the concentration of humidity and rainwater. In the course of 
this project, limited conservation interventions on the surface of stone blocks were carried out. This 
intervention will provide a basis for more effective approach to other areas of the wall.

Next in the Acropolis Restoration Service’s short term projects is the restoration of two areas of the 
north wall: sections Β.12 - Β.13 and Β.17. 

At present, a general plan is being prepared, taking into account all aspects of the wall pathology 
in order to respond both to the interventions planned for the two areas, as well as to those that will 
take place in the future. The choise of the optimal materials for the supplement stones, the structural 
restoration mortar, the conservation mortar syntheses is underway. The main target of the Conserva-
tion Team is to identify materials that are compatible with all the structural elements of the wall, the 
porous stone as well as the stones and mortars used in the later historical phases.

The conservation interventions on the Acropolis wall will follow, as always, the structural restoration 
program. The conservators will move on two axes, first dealing with the structure as a set of stones 
and mortars, and secondly dealing independently with each building block that needs conservation, 
according to the problems it presents.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ελένη E. Αγγελακοπούλου 
Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τομέας συντήρησης της ΥΣΜΑ από την ίδρυσή του, υπό την επιστημονική εποπτεία του αεί-
μνηστου Καθηγητή ΕΜΠ, Θ. Σκουλικίδη, ανέπτυξε στενή συνεργασία με την έρευνα, παρουσιάζοντας 
καινοτόμα ερευνητικά θέματα τα οποία μεταφέρθηκαν με επιτυχία από το εργαστήριο στη εφαρμογή. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διερεύνηση του μηχανισμού γυψοποίησης και της αναστροφής 
της1, η επιφανειακή προστασία των μαρμάρων με ακρυλική ρητίνη με προσθήκη n-ημιαγωγών2, η τε-
χνητή πάτινα για τα νέα μάρμαρα όπου χρησιμοποιήθηκε το υλικό προστασίας με προσθήκη ηλεκτρο-
λυτικά παρασκευασμένου οξειδίου του σιδήρου και ανόργανες χρωστικές3 καθώς και η αντικατάσταση 
του χάλυβα και του σιδήρου ως υλικό των συνδέσμων και των γόμφων με τιτάνιο4. 

Επιπλέον, ο τομέας συντήρησης έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με αρκετούς ερευνητικούς φο-
ρείς αλλά και μεμονωμένους διακεκριμένους ερευνητές για την διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων 
χαρακτηρισμού και φθοράς των αυθεντικών υλικών των μνημείων καθώς και κατάλληλων υλικών και 
επεμβάσεων συντήρησης. Στα πλαίσια των συνεργασιών αξίζει να αναφερθεί η μεταλλουργική μελέτη 
των μεταλλικών συνδέσμων που έχει χρησιμοποιήσει ο Μπαλάνος και ο Πιττάκης κατά τη διάρκεια 
των αναστηλωτικών έργων στις αρχές του 19ου αιώνα5 καθώς και συνδετηρίων στοιχείων αρχιτεκτο-
νικών μελών από τη ρωμαϊκή κατασκευή του Παρθενώνα6.

Ένα από τα πλέον καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα τα οποία ανέπτυξε ο τομέας συντήρη-
σης της ΥΣΜΑ αποτελεί ο καθαρισμός της γλυπτής επιφάνειας της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα 
(2002-2005), το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 
(ΙΗΔΛ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμμα-
τος αναπτύχθηκε πρωτότυπο σύστημα λέϊζερ που κάλυπτε τις προδιαγραφές για τον καθαρισμό των 
μαρμάρων της Ακρόπολης και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε γλυπτή επιφάνεια μνημείου στην 
Ελλάδα7. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία αρχικά στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνα, η οποία 
είχε αποξηλωθεί8 και στη συνέχεια στη φατνωματική οροφή της Πρόστασης των Κορών του Ερεχθείου 
(2008-2010), επί τόπου στο μνημείο9. 

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού με το σύστημα λέϊζερ στη φατνωματική οροφή της 
Πρόστασης των Κορών του Ερεχθείου, παρατηρήθηκαν ίχνη ζωγραφικού διακόσμου και χρωστικών. 

1. Skoulikidis – Papakonstantinou 1981. Skoulikidis – Charalambous – Kyrkos 1987, 383-385. Skoulikidis – Papakonstantinou 1992, 
155-159.

2. Skoulikidis 1993, 139-154. Skoulikidis 1994, 903-909.
3. Skoulikidis κ.ά. 1993, 644-651. 
4. Σκουλικίδης 2000. Skoulikidis – Vassiliou 1999.
5. Βαρουφάκης 2012. Papadimitriou – Tsakiridis – Toumbakari – Skarvellis 2008.
6. Παπαδημητρίου – Τσακιρίδης – Φούρλαρης 2015.
7. Frantzikinaki κ.ά. 2005, 97-104. Frantzikinaki κ.ά. 2004, 801-807.
8. Panou – Frantzikinaki – Papakonstantinou in press.
9. Frantzi κ.ά. 2016.
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Έτσι από το 2008 προέκυψε το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της πολυχρωμίας στο Ερέχθειο. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνική ορατής επαγόμενης φωταύγειας (Visible Induced Luminescense-VIL) επί 
τόπου και αναλυτικές τεχνικές, στο εργαστήριο, η παρουσία αιγυπτιακού μπλε αποκαλύφθηκε ως το 
κύριο χρώμα για το φόντο των φατνωμάτων της οροφής. Επιπλέον ταυτοποιήθηκε η παρουσία μολύ-
βδου σε στρώμα προετοιμασίας των χρωστικών. Σε δύο δείγματα χρώματος επιβεβαιώθηκε η χρήση 
αυγού ως συνδετικού μέσου, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση λόγω του περιορισμένου 
αριθμού δειγμάτων10.

Στη συγκεκριμένη εργασία αναφέρονται τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 
ερευνητικά θέματα που ανέπτυξε ο τομέας συντήρησης της ΥΣΜΑ στα πλαίσια του τελευταίου ανα-
στηλωτικού προγράμματος 2011-2015. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην προστασία των αρχαίων 
μεταλλικών συνδετήριων στοιχείων, στην ανάπτυξη κονιαμάτων αποκατάστασης για πλήθος εφαρμο-
γών καθώς και στην τεχνική διερεύνηση της πολυχρωμίας του Παρθενώνα, η οποία από το 2011 έχει 
συστηματοποιηθεί και εμπλουτιστεί όσον αφορά στη γενική μεθοδολογία και στις εφαρμοζόμενες 
τεχνικές. 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στη διάρκεια του τελευταίου αναστηλωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ της ΥΣΜΑ (2011-2015) υλοποιή-
θηκε η δράση της διερεύνησης της προστασίας αρχαίων συνδέσμων σε περιοχές όπου οι σύνδεσμοι 
παραμένουν εκτεθειμένοι στο δυτικό και νότιο τοίχο του Ερεχθείου. 

Για τη υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ο τομέας συντήρησης της ΥΣΜΑ (Ε. Αγγελακοπούλου, 
Γ. Φραντζή υπό την εποπτεία της Ομ. Καθ. ΕΜΠ Β. Κασελούρη-Ρηγοπούλου, μέλος της ΕΣΜΑ) συνερ-
γάστηκε με το εργαστήριο Φυσικοχημείας της Σχ. Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Επιστ. Υπευθ.: Καθ. 
ΕΜΠ Π. Βασιλείου σε συνεργασία με τους Μ. Δελαγραμμάτικα και Ο. Παπαδοπούλου, Υ. Δρ. ΕΜΠ). 

Συνολικά ελέγχθηκαν επτά διαφορετικά υλικά προστασίας (ακρυλικές ρητίνες απλές ή με προσθήκη 
νανοαλούμινας, υδατικά γαλακτώματα κεριών, μικροκρυσταλλικά κεριά και επάλληλος συνδυασμός 
των παραπάνω) τα οποία εφαρμόστηκαν σε δοκίμια καθαρού σιδήρου και αλουμινίου. Η αποτελε-
σματικότητα της προστασίας ελέγχθηκε σε έκθεση των δοκιμίων σε συνθήκες επιταχυνόμενης γή-
ρανσης (αλατονέφωση, υπεριώδη ακτινοβολία), στο εργαστήριο (Φάση Α). Λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών στο εργαστήριο11 προέκυψε ότι τα υλικά Poligen CE12 
(υδατικό γαλάκτωμα κεριού πολυαιθυλενίου (C2H4)n) και η ακρυλική ρητίνη Paraloid B67 με προσθή-
κη νανοαλούμινας (2% κ.β. επί της ρητίνης) παρουσίασαν πολύ καλή συμπεριφορά στην εφαρμογή 
του υλικού, στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, στην ανθεκτικότητά τους στην αλατονέφωση και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. 

Τα εν λόγω υλικά επιλέχθηκαν να εφαρμοστούν σε συνδετήρια μεταλλικά στοιχεία, επί τόπου, και 
να γίνει η αποτίμηση της συμπεριφορά στους σε πραγματική κλίμακα (Φάση Β). Πιο συγκεκριμένα τα 
υλικά προστασίας εφαρμόστηκαν σε συγκεκριμένα συνδετήρια στοιχεία της αναστήλωσης Μπαλάνου, 
τα οποία προσομοιάζουν τους αρχαίους μεταλλικούς συνδέσμους τόσο στην αρχική σύσταση όσο και 
στα προϊόντα διάβρωσης που απαντώνται στην επιφάνειά τους. Στη συνέχεια τα μεταλλικά στοιχεία 
τοποθετήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Ερεχθείου (εικ. 1) για να αποτιμηθεί η αποτελεσματι-
κότητά τους μετά το πέρας ενός χρόνου, στις πραγματικές συνθήκες του μνημείου. Η φάση Β του 
προγράμματος προστασίας των μεταλλικών συνδέσμων είναι ακόμη σε εξέλιξη. 

10. Frantzi κ.ά. in press, Φραντζή 2011.
11. Αγγελακοπούλου – Φραντζή 2015.
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Εικ. 1. Μεταλλικά στοιχεία της αναστήλωσης Μπαλάνου με υλικά 
προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο του Ερεχθείου. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1. Κονιάματα σφράγισης και πλήρωσης στις εργασίες συντήρησης

Στις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούσε η ΥΣΜΑ στα μαρμάρινα μνημεία έως το 2014 
χρησιμοποιούνταν συνθέσεις κονιαμάτων τσιμέντου-υδρασβέστου (κονίαμα σφράγισης) και κονιαμά-
των τσιμέντου (κονίαμα πλήρωσης). Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υλικών και επεμβάσεων 
συντήρησης και της εναρμόνισης με τη τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική πραγματοποιή-
θηκε εργασία διερεύνησης νέων συνθέσεων κονιαμάτων αποκατάστασης την περίοδο 2011-201312. 
Επιστημονικά υπεύθυνη ήταν η γράφουσα και η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του 
προσωπικού του τομέα συντήρησης της ΥΣΜΑ και με την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων α) του 
τμήματος των τεχνικών ερευνών αναστήλωσης (Τ.Τ.Ε.Α.) της ΔΑΒΜΜ, β) των κονιαμάτων της τσιμε-
ντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και γ) του τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ.

Στη συγκεκριμένη εργασία σχεδιάστηκαν συνθέσεις κονιαμάτων σφράγισης και πλήρωσης με κο-
νίες διαφορετικής φύσης (υδραυλικός ασβέστης, μίξη υδρασβέστου/μετακαολίνη). Ως αδρανή χρησι-
μοποιήθηκε άμμος ασβεστολιθικής ή χαλαζιακής σύστασης, κοκκομετρικής διαβάθμισης ανάλογης με 
την εφαρμογή των κονιαμάτων (σφράγιση ή πλήρωση). Επιπλέον παρασκευάστηκαν τα κονιάματα που 
χρησιμοποιούνταν ήδη στις επεμβάσεις συντήρησης για συγκριτικούς λόγους. 

Τα κονιάματα αποτιμήθηκαν σε χρόνο έως και 24 μήνες όσον αφορά στα μηχανικά χαρακτηριστι-
κά (αντοχή σε θλίψη και κάμψη), στο δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (με τεχνική υπερήχων) και στα 
χαρακτηριστικά μικροδομής (πορομετρία υδραργύρου). Τα χαρακτηριστικά των νέων κονιαμάτων απο-
τιμήθηκαν και σε σχέση με κριτήρια που έχουν τεθεί προκειμένου τα νέα κονιάματα να διασφαλίζουν 
τη φυσικοχημική και μηχανική συμβατότητα με το φθαρμένο μάρμαρο. 

Συνολικά παρασκευάστηκαν εννέα (9) συνθέσεις κονιαμάτων. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 
κυριότερα φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τμήματος των συνθέσεων των κονιαμάτων. Οι 
συνθέσεις 1-4 αναφέρονται σε κονιάματα σφράγισης ενώ οι συνθέσεις 5-6 σε κονιάματα πλήρωσης. 
Επίσης οι συνθέσεις 1 και 5 αντιστοιχούν στις συνθέσεις των κονιαμάτων που χρησιμοποιούνταν έως 
το 2014 στα μνημεία της Ακρόπολης. 

12. Αγγελακοπούλου 2015. Αγγελακοπούλου 2013.
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Πίνακας 1. Φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των συνθέσεων κονιαμάτων σε χρόνο ωρίμανσης 
έως 24 μήνες.

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

Σύνθεση
(%κ.β.)

t
(m)

 dapp.
 (g/εκ3)

Vus
(μ/s)

Ed. 
(MPa)

TCV  
(χιλ3/g)

rav.
(μm)

P
(%)

Fc
(MPa)

Ff
(MPa)

1 Sfr.LC.Sq1
L: 7%, C: 7%

Sq(0-1mm): 84%
24

1,79 1797 4807 157,5 0,47 28,7 4,1 0,8

2 LMK10.Sc1
L: 15%, ΜK: 10%
Sc(0-1mm): 75%

12
1,82 2686 10952 158,8 0,03 28,9

20,2
3,4

3 LMK5.Sc1
L: 20%, MK: 5%
Sc(0-1mm): 75%

12
1.76 2054 6188 148,8 0,22 30,2 6,8 1,4

4 CBz.Sc1
NHL-Z: 25

Sc(0-1mm): 75%
12

1,95 2181 7724 120,2 0,27 24,0 8,7 1,6

5 Pl.C.Sq2
C: 16%, EM: 3%

 Sq(0-2mm): 81%
24

2,16 4053 29592 47,9 0,26 10,7 43,6 6,8

6 CBz.Sc2
NHL: 25%

Sc(0-2mm): 75%
12

1,95 2527 10386 - - - 9,2 2,0

L: υδράσβεστος σε σκόνη, C: λευκό τσιμέντο, ΜΚ: μετακαολίνης, NHL-Z: Υδραυλικός ασβέστης, ΕΜ: Μηλαϊκή 
γη, Sq: Χαλαζιακή άμμος, Sc: Ασβεστολιθική άμμος, t: χρόνος ωρίμανσης σε μήνες (m), dapp.: φαινόμενη 
πυκνότητα (g/εκ3), Vus: ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων (μ/s), Εd: Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (MPa), 
TCV: Ολικός ειδικός όγκος υδραργύρου (mm3/g), rav: μέση ακτίνα πόρων (μm), P%: ολικό πορώδες (%), 
Fc: Αντοχή σε θλίψη (MPa), Ff: Αντοχή σε κάμψη (MPa).

Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι τα κονιάματα που παρασκευάστηκαν, χωρίς την προσθήκη τσιμέ-
ντου, με υδραυλικό ασβέστη (τύπου NHL3.5-Ζ) ή υδράσβεστο-μετακαολίνη (σε αναλογία 20%-5% κ.β) 
και άμμο ανθρακικής σύστασης, πληρούν τα φυσικομηχανικά κριτήρια και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν στις επεμβάσεις συντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης. 

Τα συγκεκριμένα κονιάματα εφαρμόστηκαν σε επιφάνειες μικρής έκτασης σε πιλοτικές εφαρμογές 
στα μνημεία προκειμένου να αποτιμηθεί η συμπεριφορά τους σε πραγματική κλίμακα (εργασιμότητα, 
ευκολία εφαρμογής, τελικό αισθητικό αποτέλεσμα). Οι πιλοτικές εφαρμογές είχαν άριστη συμπεριφο-
ρά ιδιαίτερα για τις συνθέσεις υδρασβέστου-μετακαολίνη. Συνεκτιμώντας, έτσι, όλα τα αποτελέσματα 
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στα μνημεία της Ακρόπολης η σύνθεση υδρασβέστου-μετακαολίνη (με 
ποσοστό μετακαολίνη ίσο με 5% κ.β.) διότι παρουσίασε καλύτερη τιμή δυναμικού μέτρου ελαστικότη-
τας και χαρακτηριστικών μικροδομής και εξαιρετική εργασιμότητα επί τόπου έναντι της σύνθεσης του 
υδραυλικού ασβέστη. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι με χρήση διαφορετικού ποσοστού μετακαολίνη 
μπορούν να σχεδιαστούν κονιάματα με μεγάλο εύρος μηχανικών αντοχών13 και έτσι, είναι εφικτό με 
τα ίδια υλικά αλλά διαφορετική αναλογία ανάμιξης να καλύπτονται εφαρμογές διαφορετικών απαι-
τήσεων και προδιαγραφών.

Όσον αφορά στα αδρανή δεδομένου ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια επίδραση της φύσης της άμ-
μου (χαλαζιακή ή ασβεστολιθική) στα μηχανικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων, επιλέχθηκε η χρήση 
της ασβεστολιθικής άμμου, η οποία παρουσιάζει χημική και αισθητική συμβατότητα με το πεντελικό 
μάρμαρο. Η κοκκομετρική διαβάθμιση 0-1 χιλ. προτείνεται για τα κονιάματα σφράγισης και το εύρος 
0-2 χιλ. ή 0-4 χιλ. για τα κονιάματα πλήρωσης ανάλογα τον όγκο του κενού που θα πληρώσει το 
κονίαμα. 

13. Aggelakopoulou – Bakolas – Moropoulou 2011.
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Οι νέες συνθέσεις των κονιαμάτων για τις εργασίες συντήρησης των μνημείων εγκρίθηκαν από 
την ΕΣΜΑ (απόσπ. πρακτ.: 5ης/10.04.2014). Πιο συγκεκριμένα οι τελικές συνθέσεις των κονιαμάτων 
έχουν ως εξής:

Κονίαμα Σφράγισης: Υδράσβεστος (20%κ.β.) – Μετακαολίνης (5% κ.β.) – Ασβεστολιθική άμμος 
0-1 χιλ. (75% κ.β.).

Κονίαμα Πλήρωσης: Υδράσβεστος (20%κ.β.) – Μετακαολίνης (5% κ.β.) – Ασβεστολιθική άμμος 
0-2 χιλ. ή 0-4 χιλ. (75% κ.β.) ανάλογα την εφαρμογή.

3.2 Κονιάματα-σκυροδέματα ειδικών προδιαγραφών 

Πέραν ωστόσο των καθημερινών εργασιών συντήρησης που λαμβάνουν χώρα σε μαρμάρινα αρχι-
τεκτονικά μέλη, απαιτείται και σχεδιασμός συνθέσεων κονιαμάτων ειδικών προδιαγραφών προκειμέ-
νου να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των εργασιών αναστήλωσης και συντήρησης. Για τις κάτωθι 
εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί κονιάματα/σκυροδέματα: 

Κονιάματα πλήρωσης για τις κοιλότητες στο ΒΔ και ΝΔ γείσο

Τα γωνιακά γείσα του Παρθενώνα, παρουσιάζουν στην άνω επιφάνειά τους ορθογώνιες κοιλότη-
τες, διαστάσεων 1,50Χ0,55 μ. περίπου και βάθους 0,145 μ. Στις κοιλότητες αυτές, που πιθανότατα 
διαμορφώθηκαν προκειμένου να μειωθεί το βάρος των συγκεκριμένων μεγάλων διαστάσεων αρχιτε-
κτονικών μελών, συγκεντρώνονται όμβρια μέσω των αρμών των υπερκειμένων λίθων και εναποτίθε-
νται χώματα, ευνοώντας την ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων φθοράς. Έτσι, στο τελευταίο αναστη-
λωτικό πρόγραμμα της δυτικής πλευράς αποφασίστηκε, να διερευνηθεί η δυνατότητα πλήρωσης των 
κενών με κατάλληλο υλικό το οποίο δεν θα βαρύνει υπερβολικά το μέλος και επιπλέον θα μπορεί να 
απομακρυνθεί με ευκολία εφόσον αυτό απαιτηθεί στο μέλλον. 

Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάστηκε από την γράφουσα σύνθεση ασβεστοποζολανικού 
σκυροδέματος ώστε να είναι ανθεκτικό στην τυχόν διαβροχή του με το νερό. Τα αδρανή του σκυρο-
δέματος προέκυψαν από ανάμιξη άμμου 0,063-8 χιλ. (ανθρακικής και χαλαζιακής σύστασης) με ελα-
φρόπετρα μεγαλύτερης κοκκομετρικής διαβάθμισης στο εύρος 8-40 χιλ. (Πίνακας 2). Η ελαφρόπετρα 
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μειωθεί η τιμή της φαινόμενης πυκνότητας του τελικού υλικού και 
επομένως να μην επιβαρυνθούν κατά πολύ τα γείσα και τα υποκείμενα μέλη. Η τελική κοκκομετρική 
διαβάθμιση της ανάμιξης των αδρανών ελέγχθηκε να είναι εντός των ορίων των κοκκομετρικών κα-
μπυλών για το σκυρόδεμα όπως φαίνεται στην εικ. 2.

Το σκυρόδεμα παρασκευάστηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτροκίνητο αναδευτήρα οριζόντιου άξονα και 
για την πλήρωση κάθε κοιλότητας παρασκευάστηκε 200 κιλά ξηρού σκυροδέματος (εικ. 3). Ο συνολι-
κός χρόνος ανάδευσης ήταν περίπου 30 λεπτά ενώ αρχικά αναδεύτηκε η υδράσβεστος με τμήμα του 
συνολικού νερού και των αδρανών και συνέχεια προστέθηκε σταδιακά ο μετακαολίνης. Όταν η κονία 
είχε αναδευτεί ικανοποιητικά προστέθηκαν σταδιακά και τα υπόλοιπα αδρανή. Η ελαφρόπετρα που 
χρησιμοποιήθηκε ως αδρανές στο σκυρόδεμα είχε εμβαπτιστεί σε νερό για περίπου 30 λεπτά και στη 
συνέχεια παρέμεινε σε εξωτερικό χώρο για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να στεγνώσει επιφανειακά 
και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μίγμα του σκυροδέματος χωρίς να ροφήσει νερό του μίγματος. 
Το σκυρόδεμα εφαρμόστηκε στις κοιλότητες των οποίων η επιφάνεια μονώθηκε με πηλό, για να 
μπορεί να αφαιρεθεί το σκυρόδεμα με μεγαλύτερη ευκολία στο μέλλον εφόσον χρειαστεί (εικ. 4). Η 
απαραίτητη διαβροχή του υλικού πραγματοποιήθηκε με τη χρήση βρεγμένων λινουφασμάτων για 14 
ημέρες. Η αντοχή σε θλίψη του κονιάματος στις 28 ημέρες ανέρχεται σε 7,5 MPa και η αντοχή σε 
κάμψη σε 0,70 MPa, αντοχές ικανοποιητικές για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η φαινόμενη πυκνότητα 
του υλικού ανέρχεται σε 1,5 g/cm3, τιμή πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη του σκυροδέματος τσι-
μέντου (2,4 g/cm3) και του πεντελικού μαρμάρου (2,7 g/cm3), και επομένως το βάρος της πλήρωσης 
της κοιλότητας μειώνεται κατά 38-45% έναντι της χρήσης των άλλων δύο υλικών. 
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Πίνακας 2. Σύνθεση σκυροδέματος για την πλήρωση των ορθογώνιων κοιλοτήτων.

Υλικά (% κ.β.)

Υδράσβεστος 15

Μετακαολίνης 10

Χαλαζιακή άμμος 0.063-2χιλ 30

Ανθρακική άμμος 2-8χιλ 11,25

Ελαφρόπετρα 8-40χιλ 33,75

Νερό/κονία ~1

Fc (MPa) 7,5

Ff (MPa) 0,7

dapp.(g/cm3) 1,5

dapp.: φαινόμενη πυκνότητα (g/cm3), Fc: Αντοχή σε θλίψη (MPa), Ff: Αντοχή σε κάμψη (MPa)

Εικ. 2. Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών για την παρασκευή του σκυροδέματος.

Εικ. 3. Κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Εικ. 4. ΝΔ.Γ. άνω έδρα. Κατά την πλήρωση της ορ-
θογώνιας κοιλότητας με σκυρόδεμα.

Κονιάματα για τη συγκόλληση πώρινων αρχιτεκτονικών μελών και της τριγλύφου του 
αρχαϊκού Παρθενώνα με ΑΕ 21432 

Το 2010 ξεκίνησε και αναπτύχθηκε ερευνητικό πρόγραμμα για τον σχεδιασμό κονιαμάτων, χωρίς τσι-
μέντο, για τη συγκόλληση πώρινων αρχιτεκτονικών μελών των αρχαϊκών μνημείων της Ακρόπολης. Για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε συνεργασία της ΥΣΜΑ (Τεχνικό γραφείο απογραφής, τεκμη-
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ρίωσης και ταξινόμησης των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών και Τεχνικό γραφείο συντήρησης) με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επιστημ. υπεύθ.: καθ. Π. Μαραβελάκη). Τα κονιάμα-
τα συγκόλλησης θα σχεδιάζονταν προκειμένου να συγκολληθούν συνανήκοντα θραύσματα αρχιτεκτονικών 
μελών, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνταν σε έργα αναστήλωσης και θα παρέμεναν σε εσωτερικό χώρο.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αρχικά μελέτησε δείγματα πωρολίθων που συναντώνται στα διάσπαρτα αρχιτε-
κτονικά μέλη και στη συνέχεια προχώρησε στην επιλογή των πρώτων υλών και τον κατάλληλο σχεδιασμό 
14 διαφορετικών κονιαμάτων συγκόλλησης, τα οποία αποτιμήθηκαν ως προς τα φυσικοχημικά και μηχανι-
κά χαρακτηριστικά τους συναρτήσει του χρόνου. Η αποτίμηση περιελάμβανε: (α) την εξέλιξη της ενυδάτω-
σης, της ενανθράκωσης και της υδραυλικότητας, τον προσδιορισμό των μηχανικών αντοχών (θλίψη, κάμψη, 
μέτρο ελαστικότητας), τα υγρομετρικά χαρακτηριστικά (τριχοειδής αναρρίχηση, κορεσμός, διαπερατότητα 
σε υδρατμούς), τα φυσικά χαρακτηριστικά (μικροδομή, πορώδες, κατανομή μεγέθους πόρων) αμιγών κονι-
αμάτων και (β) τον έλεγχο συνάφειας των παραπάνω κονιαμάτων με την επιφάνεια των πωρολίθων μέσω 
δοκιμών κάμψης τεσσάρων σημείων και άμεσου εφελκυσμού με κατάλληλα διαμορφωμένες συσκευές 
που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν 
σε συγκολλημένα δοκίμια: α) διαμορφωμένων πωρολίθων (4x4x8 εκ.) με κονίαμα (πάχους 1 εκ.) και β) 
ακανόνιστων πωρολίθων με κονίαμα. Τα εξαχθέντα αποτελέσματα της αποτίμησης συνεκτιμήθηκαν και 
προτάθηκαν συγκεκριμένες συνθέσεις κονιαμάτων συγκόλλησης για κάθε είδος πωρολίθου14.

Ακολούθησε η μελέτη εφαρμογής από τον τομέα συντήρησης της ΥΣΜΑ, η οποία αφορούσε στην 
παρασκευή των κονιαμάτων συγκόλλησης επί τόπου, στα έργα της ΥΣΜΑ και στην πιλοτική εφαρμογή 
τους. Συνολικά ελέγχθηκαν εννέα συνθέσεις με στόχο να καθοριστούν οι διαδικασίες παρασκευής (προσ-
διορισμός νερού, κ.ά.) και συγκόλλησης (π.χ. χρόνος διαβροχής, λάξευση επιφάνειας, κ.ά.), οι συνθήκες 
συντήρησης των συγκολλημένων δοκιμίων, καθώς και η ποιοτική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της συγκόλλησης. Τα αποτελέσματα συνεκτιμήθηκαν και επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλ-
ληση των πώρινων θραυσμάτων σύνθεση κονιάματος που περιλαμβάνει μετακαολίνη (20% κ.β.), υδρά-
σβεστο (30% κ.β.), νανοτιτανία (3% κ.β.) και ανθρακική άμμο (0,063-0,250 χιλ.) (47% κ.β.).

Το συγκεκριμένο κονίαμα συγκόλλησης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να συγκολληθούν τα εβδο-
μήντα επτά συνολικά θραύσματα των αρχιτεκτονικών μελών των αρχαϊκών μνημείων (εικ. 5) καθώς 
και για τη συγκόλληση των θραυσμάτων της τριγλύφου του αρχαϊκού Παρθενώνα με ΑΕ 21432 (εικ. 6). 
Οι εργασίες συγκόλλησης πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του τεχνικού γραφείου απογραφής, 
τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών της ΥΣΜΑ σε συνεργασία με το 
τεχνικό γραφείο συντήρησης της επιφάνειας της ΥΣΜΑ. 

Εικ. 5. Συγκολλημένα θραύσματα αρχιτεκτονικού μέλους. Εικ. 6. Τρίγλυφος του αρχαϊ-
κού Παρθενώνα με ΑΕ 21432 
μετά τις συγκολλήσεις.

14. Maravelaki – Kalaitzaki et al. 2013. Maravelaki et al. 2012.
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Στα πλαίσια του αναστηλωτικού προγράμματος (2011-2015) στα μνημεία της Ακρόπολης πραγμα-
τοποιήθηκε η αποξήλωση της βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι σοβαρές βλάβες στατικής φύσης που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες περιοχές. 

Μετά την αποξήλωση, τα αρχιτεκτονικά μέλη αποκαταστάθηκαν δομικά, συντηρήθηκαν και ανατο-
ποθετήθηκαν στις αυθεντικές τους θέσεις στο μνημείο. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αποτέλεσε 
μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθούν τα αρχιτεκτονικά μέλη της δυτικού θριγκού του Παρθενώνα 
όσον αφορά στην πολυχρωμία. Συντονίστρια του προγράμματος και επιστημονικά υπεύθυνη για την 
τεχνική διερεύνηση είναι η γράφουσα. Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

α) η απεικόνιση της αρχαίας ζωγραφικής διακόσμησης σε περιοχές που δεν είναι εμφανής με 
γυμνό μάτι, 

β)  ο προσδιορισμός των χρωστικών ή/και των οργανικών μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
αρχαιότητα,

γ) ο προσδιορισμός της στρωματογραφίας των χρωστικών. 
Τα δεδομένα της τεχνικής διερεύνησης σε συσχέτιση με τα δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας 

εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στον εμπλουτισμό της γνώσης μας σχετικά με την τεχνική εφαρμογής 
ζωγραφικού διακόσμου στις επιφάνειες των αρχαϊκών και κλασσικών μνημείων και την τελική εμ-
φάνιση των κλασσικών μνημείων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την τεχνική διερεύνηση 
εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ κατά την 2η/19-02-2015 συνεδρίαση και αποτελείται από τρείς φάσεις όπως 
φαίνεται ακολούθως:

ΦΑΣΗ Α. Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι καταγραφής (για την αποτίμηση επιτόπου χωρίς την 
ανάγκη λήψης δείγματος

• Απεικόνιση με εφαπτομενικά προσπίπτουσα ορατή ακτινοβολία για την ανίχνευση και καταγρα-
φή εγχάρακτου αρχικού σχεδίου (υπογραμμός) και σημαδιών από τα εργαλεία.

• Φορητό οπτικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση: x30, x50, x120) για την καταγραφή διασωθέντων χρω-
ματικών στρωμάτων και περιοχών ενδιαφέροντος.

• Απεικόνιση της επαγόμενης φωταύγειας στην υπέρυθρη περιοχή προκαλούμενη από ορατή 
πηγή (VIL, Visible induced luminescence) για την ανίχνευση του αιγυπτιακού μπλε.

• Απεικόνιση του έγχρωμου ορατού φθορισμού προκαλούμενη από υπεριώδη πηγή διέγερσης 
(UVF, Ultraviolet fluorescence) για την ανίχνευση φθοριζόντων υλικών και για τη διαφοροποίηση 
και χαρτογράφηση περιοχών που παρουσιάζουν ανομοιογενή σύσταση.

ΦΑΣΗ Β. Μη καταστρεπτικές φορητές τεχνικές (επιτόπου χωρίς την ανάγκη λήψης δείγματος)
• Φορητό όργανο φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF) για τη στοιχειακή ανάλυση των (ανόργανων) 

συστατικών υλικών.
• Φορητή φασματοσκοπία microRaman για τον χαρακτηρισμό της μοριακής δομής των υλικών 

(οργανικών ή ανόργανων).
Μετά την ολοκλήρωση των φάσεων Α και Β προτάθηκε η συνέχεια στη φάση Γ, η οποία με τη 

σύμφωνη γνώμη της ΕΣΜΑ εγκρίθηκε από την ΔΣΑΝΜ (Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕ/3044
24/179761/6617/306/09.11.2015) και την Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/295447/174383/14575/4196/04.11.2015). Η Φάση Γ αφορά σε: 

ΦΑΣΗ Γ. Λήψη μικροδειγμάτων και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο
• Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης με μικροαναλυτή (SEM/EDX) μορφολογική εξέταση των μι-

κροδειγμάτων σε μεγέθυνση και τον προσδιορισμό των χημικών στοιχείων στα διαφορετικά 
στρώματα των χρωστικών.

• Υπέρυθρη φασματοσκοπία με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) ταυτοποίηση οργανικών και ανόρ-
γανων ενώσεων που περιέχονται ακόμη και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις.
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• Φασματοσκοπία Raman για τον χαρακτηρισμό της μοριακής δομής των υλικών (οργανικών ή 
ανόργανων).

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Φάσης Α της τεχνικής διερεύ-
νησης για τη βορειοδυτική και τη νοτιοδυτική επαετίδα-σίμη του Παρθενώνα. Η ομάδα εργασίας 
που εφάρμοσε τις απεικονιστικές μεθόδους καταγραφής στον Παρθενώνα αποτελούνταν από τους 
συντηρητές αρχαιοτήτων: Α. Πάνου, Ι. Π. Κοτσιφάκο και Α. Σωτηρόπουλο και τον φωτογράφο της 
ΥΣΜΑ, Τ. Σουβλάκη. 

4.1.  Φάση Α - Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι καταγραφής - Βορειοδυτική και νοτιο-
δυτική επαετίδα σίμη του Παρθενώνα

Η μελέτη της πολυχρωμίας ξεκίνησε με τη βορειοδυτική επαετίδα-σίμη που είναι και το μοναδικό 
αρχιτεκτονικό μέλος με ενσωματωμένη τη λεοντοκεφαλή στη βόρεια όψη του μέλους (ψευδο-υδρο-
ροή) (εικ. 7, εικ. 8). 

Η δυτική πλευρά του μέλους συνίσταται από δύο τμήματα: α) το άνω τμήμα που αποτελείται από 
την ταινία βάσης, ένα καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα (ovolo) και την ταινία στέψης β) το κάτω τμήμα, 
που αποτελείται από την γωνία του καταέτιου γείσου με λέσβιο κυμάτιο στο άνω τμήμα και επίπεδη 
τριγωνική επιφάνεια στο κάτω. 

Εικ. 7. Βορειοδυτική επαετίδα-σίμη. Βόρεια όψη. Εικ. 8. Βορειοδυτική επαετίδα-σίμη. Δυτική όψη.

Σύμφωνα με έγχρωμες αναπαραστάσεις του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα υπήρχε έγχρωμη 
διακόσμηση στο καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα και στο λέσβιο κυμάτιο στη δυτική όψη του μέλους. 
Πιο συγκεκριμένα, το καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα ήταν διακοσμημένο με εναλλασσόμενα ανθέμια 
και λωτούς. Σε έγχρωμη αναπαράσταση του Αναστάσιου Ορλάνδου15 (εικ. 9) τα ανθέμια αποτελού-
νται από έντεκα φύλλα, είναι εγγεγραμμένα μέσα σε ελλειψοειδή περιγράμματα και απεικονίζονται 
ανάμεσα σε δύο αντίρροπους έλικες. Τα άνθη του λωτού, αναδύονται μέσα από δύο αντίρροπους 
έλικες, αποσπώμενους από το περίγραμμα των ανθεμίων και στο πάνω τμήμα των ελίκων διακρίνεται 
τριγωνικό φυλλάριο. Οι λωτοί αποτελούνται από πέντε ελεύθερα, ισχνά και προς τα πάνω ανοιγμένα 
φύλλα. Όσον αφορά στο χρώμα, η συγκεκριμένη αναπαράσταση αποδίδει το σχέδιο με χρυσό ή κίτρι-
νο. Το λέσβιο κυμάτιο της επαετίδας σίμης που συνεχιζόταν στο καταέτιο γείσο ήταν διακοσμημένο με 
καρδιόσχημα φύλλα διπλού περιγράμματος με λόγχες ανάμεσά τους. Στην αναπαράσταση της εικ. 9 
σχεδιάζεται το φόντο του λεσβίου κυματίου με κυανό χρώμα. Το περίγραμμα των καρδιόσχημων φύλ-
λων και των λογχών με κίτρινο ή χρυσό χρώμα ενώ το εσωτερικό τους με κόκκινο χρώμα.

15. Ορλάνδος 1978, εικόνα εκτός αρίθμησης σελίδων μεταξύ σελ. 644 και 645.
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Εικ. 9. Έγχρωμη αναπαράσταση  
(Ορλάνδος, 1978).

Σήμερα, όσον αφορά στη λεοντοκεφαλή της σίμης 
παρατηρούνται περιοχές με εκτεταμένες μαύρες 
κρούστες στη χαίτη του λιονταριού (άνω, κάτω και 
αριστερά) (εικ. 10)16, στο εσωτερικό των αυτιών, στο 
περίγραμμα του αριστερού οφθαλμού, στο εσωτερικό 
και στο περίγραμμα του στόματος και στη γλώσσα. 
Επιπλέον, κρούστα με έντονο κίτρινο-πορτοκαλί χρώ-
μα διακρίνεται στο κάτω τμήμα της αριστερής πλευ-
ράς της χαίτης. Η συγκεκριμένη κρούστα μακροσκοπι-
κά και μικροσκοπικά παρουσιάζει διαφορετική μορ-
φολογία (εικ. 11), σε σχέση με την πορτοκαλοκάστανη 
κρούστα (πάτινα) που εμφανίζεται στις αρχαίες επι-
φάνειες του μαρμάρου. Ωστόσο η συγκεκριμένη πα-
ρατήρηση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με αναλυτικές 
τεχνικές στο εργαστήριο. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνική της απεικόνισης 
της επαγόμενης φωταύγειας στην υπέρυθρη περιοχή 
προκαλούμενη από ορατή πηγή (VIL), στη λεοντοκε-
φαλή καταγράφηκε έντονη φωταύγεια στις ακμές της 
χαίτης (εικ. 12) καθώς και στις περιοχές όπου παρου-

σιάζονται μικρορωγμές, εκτεταμένη φθορά και γενικότερα κόπωση του υλικού. Στις συγκεκριμένες 
περιοχές καταγράφεται και φθορισμός με χρήση της τεχνικής της απεικόνισης του έγχρωμου ορατού 
φθορισμού προκαλούμενη από υπεριώδη πηγή διέγερσης (UVF) (εικ. 13). Το φαινόμενο χρίζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζεται με τα γεωλογικά και κρυσταλλικά 
χαρακτηριστικά του θραυσμένου και φθαρμένου μαρμάρου.

Επιπλέον, με τη τεχνική UVF σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχε μαύρη κρούστα καταγρά-
φηκε φθορισμός χρυσού χρώματος στα όρια της κρούστας, όπως στη χαίτη του λιονταριού (άνω και 
αριστερό τμήμα της χαίτης), στο εσωτερικό των αυτιών (εικ. 14) και στο περίγραμμα του αριστερού 
οφθαλμού. Οι συγκεκριμένες περιοχές χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης δεδομένου ότι στη λεοντοκε-
φαλή όπως και σε άλλα αρχιτεκτονικά μέλη υπάρχουν περιοχές με μαύρη κρούστα που δεν παρουσι-
άζουν φθορισμό, όπως η μαύρη κρούστα στη γλώσσα και στο κάτω τμήμα της χαίτης του λιονταριού. 

Εικ. 10. ΒΔ επαετίδα-σίμη. Βόρεια όψη. Λεοντο-
κεφαλή. Μακροσκοπική φωτογραφία. 

Εικ. 11. ΒΔ επαετίδα-σίμη. Βόρεια όψη. Λεοντοκε-
φαλή. Κάτω τμήμα αριστερής χαίτης. Εικόνα φορη-
τού μικροσκοπίου (x50).

16. Aggelakopoulou et al, in press.
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Εικ. 12. Εικόνα VIL. Λεοντοκεφαλή. Άνω τμήμα της 
χαίτης.

Εικ. 13. Εικόνα UVF. Λεοντοκεφαλή. Άνω τμήμα της 
χαίτης.

Εικ. 14 Εικόνα UVF. Λεοντοκεφαλή. Αριστερό αυτί.

Στο αντίστοιχο μέλος στη ΝΔ γωνία του Παρθενώνα, στη ΝΔ επαετίδα-σίμη δεν σώζεται η λεο-
ντοκεφαλή, αλλά το μέλος διατηρεί ίχνη πολυχρωμίας στη δυτική του πλευρά. Συγκεκριμένα όσον 
αφορά στη δυτική όψη των επαετιδών-σιμών, δεν υπάρχει ίχνος του ζωγραφικού διακόσμου στο 
καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα, τουλάχιστον ορατή με γυμνό μάτι. Ωστόσο στο λέσβιο κυμάτιο και στα 
δυο μέλη των γωνιακών σιμών βρίσκεται σε καλή κατάσταση διατήρησης πιθανόν διότι μερικώς προ-
στατεύεται από την απευθείας έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο ζωγραφικός διάκοσμος 
στο συγκεκριμένο τμήμα σώζεται έως σήμερα μαζί με το στρώμα της πάτινας υποκίτρινης έως και 
πορτοκαλοκάστανης απόχρωσης (εικ. 15). Το εγχάρακτο σχέδιο των καρδιόσχημων φύλλων διακρίνεται 
τόσο στο στρώμα της πάτινας έως και στην επιφάνεια του μαρμάρου (εικ. 16), γεγονός που ενισχύει 
την υπόθεση ότι ο διάκοσμος χαρασσόταν στη επιφάνεια του μαρμάρου. Όσον αφορά στα χρώματα 
που σώζονται, διακρίνεται το κόκκινο χρώμα σε τμήματα στο διπλό περίγραμμα των καρδιόσχημων 
φύλλων και στις δύο γωνιαίες σίμες (εικ. 17) χωρίς ωστόσο να διακρίνεται χρώμα στο εσωτερικό τους. 

Με χρήση της τεχνικής VIL, καταγράφηκε όλο το σχέδιο του ζωγραφικού διακόσμου στο λέσβιο κυμάτιο 
(εικ. 18) δηλ. τα εναλλασσόμενα σχέδια των καρδιόσχημων φύλλων με τις λόγχες. Επιπλέον, διακρίνεται 
έντονη φωταύγεια χαρακτηριστική της ύπαρξης αιγυπτιακού μπλε στο φόντο του λέσβιου κυμα τίου στη 
ΝΔ επαετίδα-σίμη, δεδόμενο που είναι σε συμφωνία με τις αναπαραστάσεις της βιβλιο γραφίας. 

Στην περιοχή του καμπύλου ελλειψοειδούς τμήματος η τεχνική VIL αποκάλυψε όλο το μοτίβο το 
οποίο δεν φαινόταν με γυμνό μάτι. Στην εικ. 19 παρατηρούνται ανθέμια με 11 φύλλα, εγγεγραμμένα σε 
ελλείψεις τα οποία εναλλάσσονται με λωτούς των τριών φύλλων. Το συγκεκριμένο σχέδιο καταγράφηκε 
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στο καμπύλο τμήμα και στα δύο μέλη που εξετάστηκαν. Σύγκριση της απεικόνισης του VIL (εικ. 19) με 
την έγχρωμη αναπαράσταση του Ορλάνδου (εικ. 9) αποκαλύπτει διαφορετικό σχέδιο των λοτών, δηλ. 
παρατηρούνται τρία φύλλα έναντι των πέντε της αναπαράστασης ενώ δεν καταγράφηκε και το τριγωνικό 
φύλλο πάνω από τον έλικα στη βάση του λωτού. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το μοτίβο καταγράφηκε με 
σκούρο γκρι χρώμα, και επομένως δεν αντιστοιχεί στην ύπαρξη του αιγυπτιακού μπλε το οποίο καταγρά-
φεται με έντονο φωτεινό λευκό χρώμα. Η συγκεκριμένη απεικονιστική διαφοροποίηση μπορεί να οφεί-
λεται σε διαφορετικούς παράγοντες όπως στον διαφορετικό ρυθμό φθοράς του στρώματος που έφερε 
την χρωστική έναντι του φόντου, στις χαράξεις του σχεδίου που έχουν απομείνει πλέον σε πολύ μικρό 
βάθος στο μάρμαρο και στα πιθανά υπολείμματα του υλικού επίστρωσης στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Η τεχνική διερεύνηση της πολυχρωμίας των μνημείων της Ακρόπολης είναι σε εξέλιξη. Έχει ωστόσο 
ολοκληρωθεί η εφαρμογή μη καταστρεπτικών φορητών τεχνικών (επιτόπου χωρίς την ανάγκη λήψης 
δείγματος) σε συνεργασία με το Διαγνωστικό κέντρο ΟΡΜΥΛΙΑ (επιστ. υπευθ. Δρ. Σ. Σωτηροπούλου) 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή των αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο, σε μικροδείγματα.

Εικ. 15. ΒΔ επαετίδα-σίμη. Δυτική όψη. Λέσβιο κυ-
μάτιο. Μακροσκοπική φωτογραφία. 

Εικ. 16. ΒΔ επαετίδα-σίμη. Δυτική όψη. Λέσβιο κυ-
μά τιο. Μακροσκοπική φωτογραφία. Χαράξεις στην 
επιφάνεια του μαρμάρου.

Εικ. 17. ΒΔ επαετίδα-σίμη. Δυτική όψη. Λέσβιο 
κυμάτιο. Εικόνα φορητού μικροσκοπίου (x50). 

Εικ. 18. ΝΔ επαετίδα-σίμη. Δυτική όψη. Λέσβιο 
κυμάτιο. Εικόνα VIL. 

Εικ. 19. ΒΔ επαετίδα-σίμη. Δυτική όψη. Καμπύλο ελλειψοειδές τμήμα. Εικόνα VIL. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τις ερευνητικές δράσεις που έχει αναπτύξει ο τομέας συντήρησης της ΥΣΜΑ την περίοδο 
2011-2015 προκύπτουν τα κάτωθι:

• Όσον αφορά στην προστασία των αρχαίων μεταλλικών συνδετήριων στοιχείων, έχει ολοκλη-
ρωθεί η εργαστηριακή αποτίμηση διαφορετικών υλικών προστασίας από όπου προκύπτει ότι 
τα υλικά α) υδατικό γαλάκτωμα κεριού πολυαιθυλενίου (C2H4)n και β) ακρυλική ρητίνη με 
προσθήκη νανοαλούμινας (2% κ.β. επί της ρητίνης) παρουσίασαν ικανοποιητική συμπεριφορά 
στην εφαρμογή του υλικού, στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα και στην ανθεκτικότητά τους 
στην αλατονέφωση και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τα συγκεκριμένα υλικά έχουν εφαρμοστεί 
σε συνδετήρια μεταλλικά στοιχεία της αναστήλωσης Μπαλάνου και έχουν τοποθετηθεί στον 
περιβάλλοντα χώρο του Ερεχθείου για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους, στις πραγ-
ματικές συνθήκες του μνημείου. Το πρόγραμμα προστασίας των μεταλλικών συνδέσμων είναι 
σε εξέλιξη. 

• Σχετικά με τα κονιάματα αποκατάστασης, από το 2014 εφαρμόζονται στις εργασίες συντήρη-
σης κονιάματα σφράγισης και πλήρωσης, χωρίς τσιμέντο, με ανάμιξη υδρασβέστου/τεχνητής 
ποζολάνας και ανθρακικής άμμου. Ταυτόχρονα, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί συνθέσεις 
κονιαμάτων/σκυροδεμάτων ειδικών προδιαγραφών προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες 
ανάγκες των εργασιών αναστήλωσης και συντήρησης. 

• Το Πολυτεχνείο της Κρήτης (επιστ. υπευθ.: καθ. Π. Μαραβελάκη) έχει σχεδιάσει κονιάματα για 
τη συγκόλληση θραυσμάτων από πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη των αρχαϊκών μνημείων της Ακρό-
πολης. Τα κονιάματα συγκόλλησης περιέχουν υδράσβεστο, ποζολάνα και νανοτιτανία, χωρίς 
προσθήκη τσιμέντου και εφαρμόστηκαν για τη συγκόλληση συνανηκόντων θραυσμάτων αρχιτε-
κτονικών μελών καθώς και της τριγλύφου του αρχαϊκού Παρθενώνα με ΑΕ 21432. Τα κονιάματα 
συγκόλλησης κρίνονται ικανοποιητικά για τη συγκόλληση των συγκεκριμένων θραυσμάτων των 
πώρινων, στα οποία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταλλικός οπλισμός και τα οποία είτε θα αποθη-
κευτούν είτε θα εκτεθούν σε σταθερή θέση χωρίς μετακινήσεις και χωρίς την επιβολή φορτίων. 

• Όσον αφορά τη διερεύνηση της πολυχρωμίας με χρήση απεικονιστικών μεθόδων προκύπτει ότι 
με την τεχνική (VIL) καταγράφονται οι περιοχές που έχει χρησιμοποιηθεί το αιγυπτιακό μπλε 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απεικονιστεί και το σχέδιο της ζωγραφικής αναπαρά-
στασης το οποίο δεν είναι ορατό μακροσκοπικά. Με την τεχνική UVF καταγράφονται περιοχές 
ενδιαφέροντος που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία είναι 
σε εξέλιξη. 

Προκύπτει, έτσι από όλα τα παραπάνω ότι τα ερευνητικά θέματα της συντήρησης είναι πολλά 
και σύνθετα και απαιτείται στενή διεπιστημονική συνεργασία με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς 
φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εφαρμογή της 
επιστήμης της συντήρησης και επομένως η μακροβιότητα των σπουδαίων μνημείων της Ακρόπολης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

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

Αγγελακοπούλου 2013: Αγγελακοπούλου, Ε. 2013. Σχεδιασμός και αποτίμηση κονιαμάτων αποκατάστασης για τα 
μνημεία της Ακρόπολης, Ενημερωτικές ειδήσεις 13, 13-17. http://www.ysma.gr/static/files/ Newsletter13_
gr.pdf.

Αγγελακοπούλου 2015: Αγγελακοπούλου, Ε. 2015. Σχεδιασμός και αποτίμηση κονιαμάτων αποκατάστασης για τα 
μνημεία της Ακρόπολης. Στο: Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδι-
ορισμοί, Αθήνα, 25-29 Μαΐου 2015. In press. 



368

Ε Λ Ε Ν Η  E .  Α Γ Γ Ε Λ Α ΚΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ 

Αγγελακοπούλου, Ε. – Φραντζή, Γ. 2015. Προστασία αρχαίων συνδετήριων στοιχείων από σίδηρο του Ερεχθείου 
της Ακρόπολης. Αθήνα ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ (Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. M2264)

Aggelakopoulou – Bakolas –Moropoulou 2011: Aggelakopoulou, E. – Bakolas, A. – Moropoulou, A. 2011. Properties 
of lime-metakaolin mortars for the restoration of historic masonries. Applied Clay Science, 53 (2011), 15-19.

Aggelakopoulou et al, in press: Aggelakopoulou, E. – Panou, A. – Kotsifakos, I. – Moutsatsou, Α. P. – Bakolas, 
A. – Karoglou, M. – Sioumpara, E. P. In press. Technical investigation of the polychromy of the NW raking 
sima of the Parthenon. Στο: 5th Intern. round table on Greek and Roman sculpture and architectural 
polychromy, H. Brecoulaki (επιμ.), Athens, 7-8 November 2013. In press.

Βαρουφάκης 2012: Βαρουφάκης, Γ. 2012. Μεταλλουργική μελέτη των σιδερένιων συνδέσμων του Μπαλάνου. 
Αθήνα (Αδημοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. M 2028). 

Maravelaki et al. 2012: Maravelaki, N. – Lionakis, E. – Kapridaki, C. – Agioutantis, Z. – Verganelaki, A. – Perdikatsis, 
V. 2012. Characterization of Hydraulic Mortars Containing Nano-Titania for Restoration Applications. Στο: 
12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, New York, 22-26/10/2012, 
http://hpef.us/conferences/stone-conference.

Maravelaki et al. 2013: Maravelaki-Kalaitzaki, P. – Agioutantis, Z. – Lionakis, E. – Stavroulaki, M. – Perdikatsis, V. 
2013. Physico-Chemical and Mechanical Characterization of Hydraulic Mortars Containing Nano-Titania for 
Restoration Applications. Cement and Concrete Composites 36 τ. 1, 33-41.

Ορλάνδος 1978: Ορλάνδος, Α.Κ. 1978. Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, τόμος Γ’. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 86. Αθήναι: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Panou – Frantzikinaki – Papakonstantinou in press: Panou, Α. – Frantzikinaki, K. – Papakonstantinou, E. in press. 
The dismantling and the conservation of the Parthenon West Frieze. Στο: TALKING HEAVY, Current Practic-
es on Site Conservation, Documentation and Presentation of Heavy Heritage in the Mediterranean Basin, 
Istanbul, 29-30/09/2016.

Παπαδημητρίου, Γ. – Τσακιρίδης, Π. – Φούρλαρης, Γ. 2015. Εργαστηριακός Έλεγχος Μεταλλικών Συνδετήριων 
Στοιχείων (Ρωμαϊκή Επισκευή) και Μεταλλικών Συνδέσμων (Επέμβαση Μπαλάνου 1923-30). Αθήνα (Αδη-
μοσίευτη Μελέτη ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ, αρ. εισαγ. M2263)

Papadimitriou – Tsakiridis – Toumbakari – Skarvellis 2008: Papadimitriou, G. – Tsakiridis, P. – Toumbakari, E. 
– Skarvellis, P. 2008. Microstructure and state of preservation of an ancient clamp from the northern 
colonnade of the Athens Parthenon, Στο: Zacharias, – N. Georgakopoulou, - M. Polikreti, K. – Facorellis, Y. 
– Vakoulis, Th. (επιμ.), Proc. of the 5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, 8-10/10/2008, 
Athens, Greece, CD-Rom. 

Skoulikidis – Papakonstantinou 1981: Skoulikidis, T. – Papakonstantinou-Ziotis P. 1981. Mechanism of sulphation by 
atmospheric SO2 of the limestones and marbles of the ancient monuments and statues. British Corrosion 
Journal, Vol. 16 (1981), No. 2, 63-69.

Skoulikidis – Charalambous – Kyrkos 1987: Skoulikidis, T. – Charalambous, D. – Kyrkos, M. 1987. Further proofs for 
the mechanism of sulphation (galvanic cell model) of marbles and orientation for their protection. Jubilee 
Conservation Conference, Institute of Archeology, 6/7/1987, 383-385.

Skoulikidis – Papakonstantinou 1992: Skoulikidis, T. – Papakonstantinou, P. 1992. Stone cleaning by the inversion 
of gypsum back into calcium carbonate, Proc. Of the International Conference: Stone Cleaning and the 
nature, soiling and decay, Edinburgh, UK, 14-16/4/1992, 155-159. (Access. No. A207).

Skoulikidis 1993: Skoulikidis, T. 1993. Protective treatments for marbles and stones based on the mechanisms of 
decays, Second Course: Stone material in monuments-diagnosis and conservation, CUM University School 
of Monument Conservation, 24-30/5/1993, Heraklion, Greece, 139-154. 

Skoulikidis et al 1993: Skoulikidis, T. – Papakonstantinou, E. – Kritikou, E. – Tsangalidis, G. 1993. Production of 
artificial patinas on the surface of new marbles used for the restoration of ancient monuments and on the 
surface of white cement copies of statues, Conservation of Stone and other materials, Vol. 2 (Prevention 
and treatments), 29/6-1/7/1993, Paris, 644-651.

Skoulikidis 1994: Skoulikidis, T. 1994. Decrease of UV influence on “protective polymers” for stones and marbles 
by n-semicunductor pigments, Proc. of the 3rd International Symposium, Venezia, 1994, 903-909.

Skoulikidis – Vassiliou 1999: Skoulikidis, T. – Vassiliou, P. 1999. Corrosion and Conservation of Building Materials of 
Monuments; The Acropolis Case, Corrosion Reviews: An International Journal for the publication of original 
research short communications reviews, Vol. 17 (1999), No. 5-6, 295-332.

Σκουλικίδης 2000: Σκουλικίδης, Θ.Ν. 2000. Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων. Πανε-
πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Φραντζή 2011: Φραντζή, Γ. 2011. Η σταδιακή αποκάλυψη χρώματος στην οροφή της Πρόστασης των Κορών στο 
Ερέχθειο, Ενημερωτικές ειδήσεις 11, 19-22. http://www.ysma.gr/static/files/Newsletter11_GR.pdf.



369

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Frantzi et al., in press: Frantzi, G. – Maridaki, A. – Papakonstantinou, E. – Verri, G. – Sotiropoulou, S. – Bre-
koulaki, H. The revelation of the decorative pattern of the coffered ceiling of the Maidens’ Porch in the 
Erechtheion. Στο: International Round table on Greek and Roman Sculptural and Architectural polychromy, 
Athens, 7-8 November 2013. In press.

Frantzi et al. 2016: Frantzi, G. – Frantzikinaki, K. – Panou, A. – Papakonstantinou, E. – Maridaki, Α. – Pouli, P. – Fo6-
takis, C. 2016. Analytical studies to investigate the safeguarding of the original surfaces upon laser cleaning 
interventions at the Athens Acropolis monuments. Στο: The 11th conference on Lasers in the Conservation 
of Artworks (LACONA XI), Kraków, 20-23/09/2016. 

Frantzikinaki et al. 2004, 801-807: Frantzikinaki, K. – Panou, A. – Vasiliadis, C. – Papakonstantinou, E. – Pouli, P. 
– Ditsa, Th. – Zafiropulos, V. and Fotakis, C. 2004. The Cleaning of The Parthenon West Frieze: An Innova-
tive Laser Methodology, Στο: Kwiatkowski, D. – Lofvendahl R. (eds.), Proc. Tenth International Congress on 
Deterioration and Conservation of Stone Vol. II, Stockholm, Sweden, 27/07-02/08/2004, 801–807, ICOMOS.

Frantzikinaki et al. 2005, 97-104: Frantzikinaki, K. – Marakis, G. – Panou, A. – Vasiliadis, C. – Papakonstantinou, 
P. – Pouli, V. – Ditsa, Th. – Fotakis, C. – Zafiropulos, V. 2005. The Cleaning of the Parthenon West Frieze by 
Means of Combined Infrared and Ultraviolet Radiation, Στο: Nimmrichter, J. – Kautek, W. – Schreiner, M. 
(eds.), Proc. 6th International Conference on Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA VI), Vienna, 
Austria, 21-25/09/2005, 97-104.
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Acropolis monuments

Eleni E. Aggelakopoulou
Chemical Engineer, PhD 

Acropolis Restoration Service (YSMA) 
Hellenic Ministry of Culture and Sports 

ABSTRACT 

The conservation section of YSMA has been closely involved with research, presenting innovative 
topics that have been successfully transferred from the laboratory to the in situ application. This paper 
presents the main results of the research topics developed during the restoration program 2011-2015, 
and more specifically: the protection of ancient metallic connectors (clamps and dowels), the develop-
ment of restoration mortars for different applications and the technical investigation of the Parthenon’s 
polychromy. Taking into account the research data the following results can be drawn:

·	 Regarding the protection of metal connectors, different protection materials have been evalu-
ated in lab scale. The results shown that a) an acqueous emulsion of an ethylene copolymer wax and b) 
an acrylic resin with an addition of nanoalumina (2% p.w.) exhibited satisfactory behavior regarding the 
workability, the aesthetic appearance and the durability to salt spray and ultraviolet radiation. These 
protection materials were applied on metallic connectors of the Balanos’ restoration works and placed 
in the surrounding area of the Erechtheion, in order to evaluate their behavior in situ. The research 
was developed with the cooperation of National Technical University of Athens (Scient. Resp.: Prof. P. 
Vassiliou) and is still in progress. 

·	 A research work regarding the design of compatible restoration mortars (for sealing cracks and 
filling gaps) has been accomplished in the period 2011-2013, by YSMA (Scient. Resp.: Dr. E. Aggelako-
poulou). Taking into account the research results, mortars based on lime/metakaolin and calcareous 
aggregates are applied in the conservation works on the Acropolis monuments, from 2014. At the same 
time different mortars and concrete syntheses, based on lime and pozzolan, have been designed and 
applied, fulfilling specific requirements of restoration and conservation work.

·	 The Technical University of Crete (Scient. Resp.: Prof. P. Maravelaki) designed appropriate mor-
tars for joining together the scattered fragments of architectural members of the Acropolis’ Archaic 
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monuments. This program resulted to the application of a joining mortar containing lime, metaka-
olin, calcareous aggregates and nano-titania. So far, 77 fragments of architectural members have been 
joined together as far as a triglyph of the archaic Parthenon. 

·	 By using imaging diagnostic techniques the Parthenon’s polychromy was investigated. The re-
sults shown that by means of the Visible Induced Luminescense (VIL), the presence of Egyptian blue 
in marble surfaces can be recorded. In some cases, VIL revealed the entire painted decoration in the 
marble, where the pattern could not be detected macroscopically. By using Ultraviolet Fluorescence 
(UVF) imaging, regions of interest (ROIs) are determined that need further investigation, by applying 
non-invasive techniques in situ and analytical techniques on microsamples in lab scale. This research 
topic is accomplished by YSMA (Scient. Resp.: Dr. E. Aggelakopoulou) and is still in progress.

LIST OF FIGURES

Fig. 1.  Protection materials applied on metallic connectors of the Balanos’ restoration works. The connec-
tors are placed in the surrounding area of the Erechtheion.

Fig. 2.  Grain size distribution of aggregates for the concrete production.
Fig. 3.  During the concrete production in situ. 
Fig. 4.  South-wets cornice block (ΝΔ.Γ.) Upper surface. During the application of concrete. 
Fig. 5.  Fragments of architectural member joined together. 
Fig. 6.  Triglyph of the Archaic Parthenon. 
Fig. 7.  North-west raking-sima. North face.
Fig. 8.  North-west raking-sima. West face.
Fig. 9.  Colour representation of the raking-sima (Orlandos, 1978).
Fig. 10.  North-west raking-sima. North face. Lion-head. Macroscopic image.
Fig. 11.  North-west raking-sima. North face. Lion-head. Lower left side of the mane. Yellow-orange layer. 

OM image (x50).
Fig. 12.  VIL image. North side of the NW raking sima. Lion head. Edges of the mane. 
Fig. 13.  UVF image. Edges of the lion’s mane. 
Fig. 14.  UVF image. Τhe lion’s right ear. 
Fig. 15.  NW raking sima. West side. Lesbian cyma. Macroscopic view.
Fig. 16.  NW raking sima. West side. Lesbian cyma. Incisions on the marble surface. 
Fig. 17.  NW raking sima. West side. Lesbian cyma. Parts of the double borders of the heart shaped leaves, 

painted with red color. OM image (x50). 
Fig. 18.  SW raking sima. West side. Lesbian cyma. VIL image. 
Fig. 19.  NW raking sima. West side. Ovolo. VIL image.
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Πρακτικά Διημερίδας  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015  
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2016

Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΣΤΟ ΘΡΙΓΚΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ  
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Έλενα Χ. Καρακίτσου

Αρχαιολόγος, Γραφείο Τεκμηρίωσης, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

Στην διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα και συγκεκριμέ-

να κατά την αποσυναρμολόγηση του θριγκού της ΝΔ γωνίας, στις 27 Μαρτίου 2012, αποκαλύφθηκε 

μία χάλκινη φιάλη (εικ. 1,2). 

Εικ. 1. Εργασίες αποκατάστασης στη δυτική πλευρά 
(Τ. Σουβλάκης).

Εικ. 2. Η ΝΔ γωνία Παρθενώνα (Β. Μανιδάκη).

Με την αφαίρεση αδιατάρακτης επίχωσης κυρίως χώματος και ελάχιστης λατύπης στο κενό που 

δημιουργείται μεταξύ της δέκατης τέταρτης τριγλύφου (Δ.ΤΡ.14), του λίθου πληρώσεως (Δ.ΜΟ.ΠΛ.14) 

και του δέκατου όγδοου διαζώματος (Δ.ΔΖ.18) από τα βόρεια, αποκαλύφθηκε μία φιάλη και τμήμα 

οστού με χάλκινο σφυρήλατο κυλινδρικό έλασμα στο εσωτερικό του, πιθανόν αυλός (εικ. 3,4).

Εικ. 3. Η χάλκινη φιάλη όπως αποκαλύφθηκε στο 
θριγκό (Β. Μανιδάκη).

Εικ. 4. Τμήμα οστού με χάλκινο σφυρήλατο κυλιν-
δρικό έλασμα στο εσωτερικό του (Β. Μανιδάκη).
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Η επίχωση ξεκινούσε σε βάθος -1,10 μ. από την άνω επιφάνεια του διαζώματος. Στο νότιο τμήμα 
πλησίον του διαζώματος, σε βάθος -1,13 μ. δηλαδή με την αφαίρεση ελάχιστης επίχωσης, αποκα-
λύφθηκε η χάλκινη φιάλη διαμέτρου 21,3-22 εκ. και ύψους 4-4,6 εκ. σε καλή κατάσταση, οριζόντια 
τοποθετημένη, με ίχνη πυράς στο χώμα. Η συγκεκριμένη φιάλη ανήκει σε κοινό τύπο των μέσων του 
6ου αι. π.Χ. με αντίστοιχα στη Περαχώρα και σε άλλα ιερά1. 

Πρόκειται για σφυρήλατη ομφαλωτή ή μεσόμφαλη φιάλη, ενεπίγραφη με διακόσμηση. Στο χείλος 
ξεκινά ταινία με πλεκτό κόσμημα διπλών τεθλασμένων γραμμών που περιορίζεται από δύο μικρότερες 
ταινίες πλάγιων γραμμών. Εγχάρακτο κατακόρυφο λογχοειδές επαναλαμβανόμενο κόσμημα καλύπτει 
όλο το σώμα του αγγείου που διατάσσεται γύρω από τον ομφαλό. Ο ομφαλός οριοθετείται από δύο 
δακτυλίους. Το χείλος είναι ενισχυμένο, αναδιπλωμένο προς τα μέσα. 

Εικ. 5. Η εσωτερική επιφάνεια της φιάλης  
(Τ. Σουβλάκης).

Εικ. 6. Η εξωτερική επιφάνεια της φιάλης  
(Τ. Σουβλάκης).

Στην οριζόντια επιφάνεια του αγγείου υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή που αποσπασματικά μόνο 
έχουν αναγνωριστεί κάποια γράμματα λόγω της διάβρωσης του μετάλλου2 (εικ. 7). 

Εικ. 7. Τμήμα χείλους, διακρίνεται η επιγραφή  
(Τ. Σουβλάκης).

Εικ. 8. Φιαλόσχημο αγγείο που βρέθηκε στη ΝΔ πα-
ραστάδα3.

Στον Παρθενώνα υπάρχουν άλλες δύο γνωστές περιπτώσεις εύρεσης χάλκινων φιαλόσχημων αγ-
γείων. Συγκεκριμένα κατά τις εργασίες αποκατάστασης της ανατολικής πλευράς, βρέθηκε φιαλόσχημο 
χάλκινο αγγείο διαμέτρου 15 εκ. στους αρμούς της εσωτερικής και μεσαίας πλινθίδας του δεύτερου 

1. Waldstein 1905, pl. 53. 1-4, 6, 148 κ.ε.
2. Η δημοσίευση της επιγραφής θα γίνει με την ολοκλήρωση της μελέτης.
3. Κουφόπουλος 1994, εικ. 8. 
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ανατολικού επιστυλίου. Ήταν στρεβλωμένη και τυχαία πεσμένη σε αυτό το σημείο, με ίχνη μίλτου στο 
εσωτερικό4. Αντίστοιχα και κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού ανατολικά των νότιων επιστυλίων 
του οπισθονάου, επί του επικράνου της ΝΔ παραστάδας, βρέθηκε ενεπίγραφο χάλκινο φιαλόσχημο 
αγγείο, αναποδογυρισμένο και με ζωηρή ερυθρά χρωστική, αρχαία μίλτο, στο εσωτερικό του5 (εικ. 8). 
Λόγω της θέσης που βρέθηκε, διατυπώθηκε η υπόθεση πως το σκεύος έπεσε στο κενό πιθανόν κατά 
την κατεργασία της άνω έδρας των λίθων της ζωφόρου. Εξαιτίας του ύψους και της στενότητας του 
κενού ήταν πλέον δύσκολο να το ανασύρουν και ακολούθως η κατεργασία της υπερκείμενης στρώσης 
των λίθων το σκέπασε με λατύπη και έτσι έμεινε εκεί θαμμένο. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω χρηστικά φιαλόσχημα αγγεία που αποκαλύφθηκαν σε τυχαίες θέσεις, 
η συγκεκριμένη φιάλη από τη θέση εύρεσής της, φαίνεται επίτηδες τοποθετημένη σε αυτό το σημείο. 
Τα ίχνη πυράς στο χώμα και το τμήμα αυλού που βρέθηκε μέσα σε αυτήν, καταδεικνύουν τη χρήση 
αυτής της φιάλης σε μία ξεχωριστή θρησκευτική τελετή του αρχαίου κόσμου, την σπονδή. 

Η φιάλη είναι ένα ευρέως διαδεδομένο αβαθές σπονδικό σκεύος, όπου η κεντρική κοιλότητα που 
δημιουργείται εξωτερικά από τον ομφαλό, εξυπηρετούσε το σταθερό κράτημα για την σπονδή. Τον 
τρόπο χρήσης της το γνωρίζουμε και από τη περιγραφή του Αθήναιου (ΙΙ783α) «δοκεῖ μοι φιαλώδες 
εἶναι τό δέπας σπένδουσι γάρ ἐν αὐτῷ» και από παραστάσεις αγγείων των κλασσικών χρόνων6. 

Εικ. 9. Ερυθρόμορφη πελίκη (450-440 π.Χ.) όπου εικονίζεται ο 
θεός Απόλλωνας να σπένδει από μία φιάλη και μία γυναίκα 
να κρατά μία φιάλη7.

Εικ. 10. Ερυθρόμορφη στάμνος (430 
π.Χ.) εικονίζεται αναχώρηση πολεμι-
στή που σπένδει με φιάλη8.

Η σπονδή ως θρησκευτική πράξη είναι η έκχυση υγρού από μία οινοχόη σε φιάλη και από τη 
φιάλη στο βωμό ή απευθείας στο χώμα (εικ. 9). Η σπονδή συνόδευε πολλές στιγμές της ανθρώπινης 
ζωής κυρίως όταν ήταν αναγκαία η επίκληση της εύνοιας του θεού. Ο ιερέας ή η ιέρεια απήγγειλαν 
την προσευχή, ψαλλόταν ωδή που συνοδευόταν από αυλό που έπαιζε ο σπονδαύλης και εκτελούσαν 
την σπονδή. Κατά την τελετή της θυσίας έχυναν κρασί πάνω στις φλόγες του βωμού. Η σπονδή ήταν 
αναίμακτη, η καθαρότερη μορφή προσφοράς και ό,τι χυνόταν, δεν ανακαλείτο. Τα κυριότερα υγρά 
ήταν το μέλι, το νερό, το λάδι, το κρασί και το γάλα. Η τελετή αυτή είχε μεγάλη σημασία για τους 
πιστούς γιατί η ικεσία προς στους θεούς για να γίνει με το σωστό τρόπο έπρεπε να συνοδεύεται με 
σπονδή9. Στην εικονογραφία των αγγείων, η φιάλη βρίσκεται στα χέρια θεών και θνητών. Ο Απόλ-

4. Σύμφωνα με προφορική πληροφόρηση του καθ. Μ. Κορρέ. 
5. Κουφόπουλος 1994, 46.
6. Προσκυνητοπούλου 2009, 60.
7. Καββαδίας 2009, 224.
8. Τιβέριος, 1996, 179, εικ. 160.
9. Βρεττός 1999, 646-648. Burket 1993, 164-168.
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λωνας, η Άρτεμις, η Αθηνά, η Κυβέλη, ο Δίας, η Νίκη και άλλες θεότητες εικονίζονται να σπένδουν, 
κρατώντας φιάλη στο δεξί τους χέρι (εικ. 9). Κοινή όμως είναι και η χρήση από λατρευτές όταν κάνουν 
δέηση, σε σκηνή συμποσίου, τελετή γάμου, υποδοχή νικητή ή σκηνές αναχώρησης (εικ. 10).

Γενικά οι φιάλες ήταν σκεύη για τελετουργικές σπονδές, απαραίτητες και για το μεταθανάτιο συ-
μπόσιο. Εκτός από σκεύη λατρείας και αναθήματα σε ιερά, μπορεί να δίνονταν ως βραβεία σε νικητές 
αγώνων και σπανιότερα ως γαμήλια δώρα. Η παρουσία μεγάλου αριθμού φιαλών σε τάφους γυναι-
κών αφήνει υπόνοια για ιερατικό αξίωμα της νεκρής10. 

Ωστόσο είναι ένα σημαντικό εύρημα που λόγω της μοναδικότητάς του εγείρει βασικής σημασίας 
ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις κατευθύνονται από την εξέταση των μέχρι τώρα αρχαιολογικών 
τεκμηρίων. 

Η κύρια γνωστή χρήση του αγγείου υπαγορεύει και τη τελετή που διαδραματίστηκε αιώνες πριν 
στο θριγκό του Παρθενώνα, τη σπονδή. Η τοποθέτηση της φιάλης σε αυτό το σημείο του ναού αποτε-
λεί ένα ορατό ανά τους αιώνες δώρο στη θεότητα ή τις θεότητες, απόδειξη της σχέσης της πόλης με 
αυτούς. Είναι μία μορφή επίσημης έκφρασης ευσέβειας, κατάθεση αιτήματος προστασίας, αντιπρο-
σωπευτικό όλης της πόλης. Η σπονδή, ως ευχαριστήρια προσφορά στη θεότητα, με την εναποθεσή 
της φιάλης στο σημείο χρήσης της, αφήνει τα ίχνη της στο χώρο και αποτελεί τεκμήριο της πράξης. 
Μιας πράξης που εμπλέκεται το ιδεατό με το πραγματικό και το ανθρώπινο με το θείο. Αρχαιολογικά 
ευρήματα αποδεικνύουν πως αφιερώματα τοποθετούνταν στα θεμέλια, κτιρίων, ναών, τειχών, βάσε-
ων αγαλμάτων για να εξασφαλιστεί μέσω της αφιέρωσης ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα που θα το 
εξασφάλιζε μόνο ο θεός πέρα από την ανθρώπινη προσπάθεια, γνώση και βούληση11. Έτσι και στη ΝΔ 
γωνία, η ανθρώπινη θέληση για δράση και δημιουργία εξασφαλίζει την καθαγίαση μέσω της πίστης 
και εμπράκτως με την αφιέρωση.

Τελετές ίδρυσης υπάρχουν από τα μυκηναϊκά χρόνια χωρίς όμως λεπτομερή καταγεγραμμένη δια-
δικασία. Οι αρχαιολογικές αποκαλύψεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η πρακτική ποικίλλει. Η ευχή, 
η προσευχή, συνοδευόταν με θυσία αιματηρή ή αναίμακτη και την εναπόθεση διαφόρων αντικειμέ-
νων κυρίως αγγείων πόσης ή έκχυσης υγρών και σπανιότερα νομισμάτων, ειδωλίων και άλλων πολύ-
τιμων αντικειμένων12. Για τη θεμελίωση του οικοδομήματος θυσίαζαν ένα ζώο που μαζί με αγγεία ή 
άλλες προσφορές έθαβαν στα θεμέλια, δοξασία που οδηγεί στον εξευμενισμό χθόνιων θεοτήτων. Στη 
περίπτωση όμως που εξετάζεται εδώ, στο θριγκό του ναού και όχι στα θεμέλια του, οι πιστοί θα θέ-
λησαν να αναμοχλεύσουν να κινητοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν, ζωογόνες δυνάμεις του ουρανού. 
Αφιέρωση χάλκινης φιάλης σε τελετές θεμελίωσης δεν απαντώνται συχνά με εξαίρεση στο Ηρώο του 
Οφέλτη στη Νεμέα που σε ένα από τα κατασκευαστικά επίπεδα κατατέθηκε και φιάλη13.

Η καθαγίαση της πράξης του κτισίματος γινόταν στη τελετή θεμελίωσης. Η επιλογή του χώρου 
που τοποθετούνταν τα αναθήματα, στα θεμέλια ή κοντά σε αυτά δεν ακολουθείτο από κανόνες αν 
και κάποιες φορές έχει βρεθεί σε κρίσιμα ή απειλητικά σημεία για τη κατασκευή όπως στα Ύρια της 
Νάξου και στο Θησαυρό D στο Ηραίο της Σάμου14. Η ανέγερση του Παρθενώνα έφτασε μέχρι την ολο-
κλήρωση ενός σημαντικού καθ΄ύψος σημείου πριν την οροφή. Σίγουρα δεν σχετίζεται με τα εγκαίνια 
(ιδρύειν) που λάμβαναν χώρα με την έναρξη κατασκευής ενός κτιρίου και η τελετή είχε τη σημασία 
της εξασφάλισης της συγκατάθεσης του θεού, για την επιτυχή συνέχιση των εργασιών15.

Η παρουσία της χάλκινης φιάλης σε αυτό το σημείο του ναού που η κατασκευή δεν έχει περατω-
θεί αλλά έχει φτάσει στο ύψος της ζωφόρου, θα λάμβανε ίσως το χαρακτήρα ευχαριστίας προς τους 
θεούς ή τη θεά για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μέχρι εκεί και παράλληλα αίτησης της συν-
δρομής του για την ασφαλή περαίωση του έργου. Μέσω του συγκεκριμένου σημείου της κατασκευής, 

10. Ιγνατιάδου 2012, 396.
11. Lambrinoudakis 2005, 338.
12. Hunt 2006, διδακτορική διατριβή με αναλυτική αναφορά σε τελετές θεμελίωσης. 
13. Hunt G. 2006, 81, 116.
14. Lambrinoudakis 2002, 1 κ.ε. 
15. Lambrinoudakis 2005, 336.
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της γωνίας δηλαδή του κτιρίου, με την σπονδή, τη δέηση και την εναπόθεση αντικειμένων, η σχέση 
ανθρώπων και θεών αποκτούσε επίσημη διάσταση, ένα είδος σύμπραξης. Ο θεός γινόταν κοινωνός 
και προστάτης της πράξης της κατασκευής. Επιθυμούσαν την ισχυροποίηση της γωνίας με την επιταγή 
του θεού γιατί οι ασφαλείς και γερές γωνίες συντελούσαν δομικά στην καλή στήριξη του κτιρίου. 

Για τη σπονδή χρησιμοποιήθηκε ένα παλαιότερο σκεύος. Η συγκεκριμένη φιάλη χρονολογείται στα 
μέσα του 6ου αι. π.Χ. ενώ η δέηση τελέστηκε έναν αιώνα μετά γύρω στο 442 π.Χ.16. Ενδεχομένως 
η χρήση της θα υπαγορευόταν από την ιερότητά της, ως σκεύος. Τα μεταλλικά αναθήματα, όπως οι 
φιάλες, ανήκαν στην περιουσία της θεάς και τα επαναχρησιμοποιούσαν στις τελετουργίες που λάμβα-
ναν χώρα κατά τη διάρκεια γιορτών. Πρόκειται για καθαγιασμένα αντικείμενα που θεωρούνταν θεϊκή 
περιουσία, σχετίζονταν με τη θεά και επομένως διέχεαν τη θεϊκή τους ενέργεια. Η επαναχρησιμοποί-
ησή τους, τα καθιστά πολύτιμα και ιερά. Επομένως η χρήση μιας παλαιότερης φιάλης συμβάλει στην 
ενίσχυση της ιερότητας της θρησκευτικής πράξης αφού η παλαιότητα προσδίδει στον ιερό χαρακτήρα. 
Ανάλογου χαρακτήρα πράξη είναι η μεταφορά τέφρας από το Πρυτανείο και η επίχρισή της στο βωμό 
του Δία από τους μάντεις κάθε χρόνο, πράξη που εξυπηρετούσε την καθαγίαση17. Σήμερα ο αγιασμός 
από την εκκλησία που μεταφέρεται στα σπίτια για ευλογία, φανερώνει την ίδια βούληση και πίστη.

Τίθεται το ερώτημα επιλογής της συγκεκριμένης γωνίας. Η πιθανή απάντηση μάλλον δύσκολη ή 
και εύκολη αν θεωρηθεί τυχαία η επιλογή. Όσα ακολουθούν είναι απλές παρατηρήσεις χωρίς να απο-
τελούν βέβαιη ερμηνεία για τη παρουσία της φιάλης στη ΝΔ γωνία. Στην απάντηση του ερωτήματος 
μπορεί να βοηθήσει η επισήμανση πως από την ίδια γωνία ξεκινά και η πομπή της ιωνικής ζωφόρου. 
Η αντιστοιχία του ρόλου της δωρικής και της ιωνικής ζωφόρου στην εκπομπή μηνυμάτων είναι ένα 
ερμηνευτικό στοιχείο, γιατί ό,τι εκφράζουν οι μετόπες στην εξωτερική διαμόρφωση του κτιρίου, εκ-
φράζει αντίστοιχα η ζωφόρος εσωτερικά. Για την ερμηνεία της πράξης, της σπονδής, που έλαβε χώρα 
στην ΝΔ γωνία του ναού θα βοηθούσε επίσης και η αναζήτηση μηνυμάτων που εκπέμπει ο εικονο-
γραφικός διάκοσμος της δυτικής και νότιας πλευράς στον πιστό, αλλά προπάντων στους εμπνευστές 
του προγράμματος του γλυπτού διακόσμου. Η προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας της ιδεολογικής 
υπόστασης του Παρθενώνα, της σημασίας και της απήχησης των μηνυμάτων του γλυπτού διακόσμου 
είναι δύσκολη και αυτό βεβαιώνεται άλλωστε και από την ποικιλία των ερμηνευτικών αποκλίσεων. 
Χρήσιμο είναι να επισημανθεί η σημασία του Θησέα, ως μυθικού βασιλιά της Αθήνας, θεμελιωτή της 
αθηναϊκής δημοκρατίας και αναδιοργανωτή των Παναθηναίων, που προβάλλεται έμμεσα ή άμεσα 
στις συνθέσεις των μετοπών της Αμαζονομαχίας και της Κενταυρομαχίας καθώς και τα έκδηλα μη-
νύματα των θεματικών κύκλων του μετοπικού διακόσμου δηλαδή η ήττα της περσικής δύναμης και 
η συμβολή της Αθήνας στη διαφύλαξη της τάξης. Ο αγώνας της Αθήνας απέναντι στον κίνδυνο της 
βαρβαρότητας και η νικηφόρα προάσπιση των κατακτήσεων της ευταξίας, τονίζεται στις παραστάσεις 
των μετοπών, διαιωνίζοντας συμβολικά τις νίκες των Αθηναίων εναντίον των Περσών. Η ΝΔ γωνία 
βρίσκεται στην συμβολή των μηνυμάτων της Κενταυρομαχίας που εκπέμπει το μήνυμα της τιμωρίας 
της ύβρεως των βαρβάρων και της Αμαζονομαχίας που θεωρείται μυθικό παράλληλο της μάχης του 
Μαραθώνα. Η απόδοση του αποτελέσματος της Αμαζονομαχίας στο Θησέα, τον θεωρούμενο και ως 
γιο του Ποσειδώνα, πρέπει να ενεργοποιούσε τη σκέψη και τη σιγουριά πως η συμμαχία της θάλασ-
σας θα εδραίωνε τη δύναμη οικονομική και πολιτική της Αθήνας.

Παράλληλα στο δυτικό αέτωμα, η διαμάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα, μεταφέρει τη διήγηση από την 
κορυφή του Ολύμπου και τη θεϊκή σφαίρα, στον γήινο κόσμο της Αθήνας και τον Ιερό της Βράχο. 
Πρόκειται για συνειρμικές επισημάνσεις τόσο στην ευλογία της Αθηνάς όσο και στη φιλική συνδρομή 
του Ποσειδώνα όπου ο θεός της θάλασσας δεν θεωρείται ως ανταγωνιστής αλλά ως προστάτης της 
ναυτικής δύναμης και του ρόλου της Αθήνας στο Αιγαίο. Οι μυθικοί ήρωες και βασιλείς της πόλης πα-
ρακολουθούν στο χώρο που οριοθετείται από τα νερά του Κηφισσού, του Ιλισσού και της Καλλιρρόης, 

16. Η εργασία στους κίονες συνεχίζονταν έως το 442 π.Χ., οι μετόπες θα πρέπει να τοποθετήθηκαν λίγο αργότερα. 
17. Παυσανίας, V, 13.10.
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τεκμηριώνοντας την αυτόχθονη καταγωγή των Αθηναίων18. Η ερμηνευτική προσπάθεια μπορεί να φα-
ντάζει υπερβολική και να μην ανταποκρίνεται στις προθέσεις των συντελεστών των γεγονότων. Όμως 
η ΝΔ γωνία είναι η μόνη γωνία του ναού που προσανατολίζεται στη θάλασσα, τη πηγή δύναμης της 
Αθήνας (εικ. 10). Στη συμβολή αυτής της γωνίας συγκεντρώνονται νοητά οι θεοί, οι προπάτορες των 
Αθηναίων και ο Θησέας με το μήνυμα της αυτόχθονης καταγωγής, προσανατολιζόμενοι στη θάλασσα, 
τη δύναμη της Αθήνας, στο χώρο που υπερίσχυσε η πόλη έναντι των βαρβάρων και αναδύθηκε η 
υπεροχή της και το μεγαλείο της. 

Εικ. 11. Άποψη της Ακρόπολης και του Παρθενώνα (Τ. Σουβλάκης).

Πέρα όμως από τη συμβολική σημασιολογία της ΝΔ γωνίας η τελετή της σπονδής ως ευχαριστή-
ρια προσφορά στο θείο θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως κατάθεση αιτήματος προστασίας, αντι-
προσωπευτικό όπως αναφέρθηκε, όλης της πόλης και εξασφάλισης της συγκατάθεσης των θεών για 
ολοκλήρωση του έργου και ισχυροποίησής του μέσω της συγκεκριμένης γωνίας.

Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης στη ΝΔ γωνία, το Μάιο του 2015, στο ίδιο σημείο, τοπο-
θετήθηκε αντίγραφο της χάλκινης φιάλης, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, απτή απόδειξη 
της προσφοράς, της ευχαριστίας της πόλης που πρέπει να παραμείνει εκεί ανά τους αιώνες σε σεβα-
σμό των τότε θρησκευτικών πρακτικών και αντιλήψεων19 (εικ. 11). 

Εικ. 12. Η χάλκινη φιάλη και το αντίγραφό της (Β. Μανιδάκη).

18. Δεληβοριάς 2004, 47, τα μηνύματα που εμπέμπει ο διάκοσμος του Παρθενώνα.
19. Με πρόταση της αρχιτέκτονα Βασιλείας Μανιδάκη.
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Με την ανάγνωση της επιγραφής θα δοθούν περαιτέρω απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. 
Το βάρος των θρησκευτικών και ιδεολογικών μηνυμάτων, η καίρια στατικά θέση της γωνίας του κτι-
ρίου και ο προσανατολισμός, συνέβαλαν στην επιλογή της θέσης για τη τελετή ευχαριστήριας προ-
σφοράς προς το θεό για την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου. 

Πολύτιμες ήταν οι παρατηρήσεις και η συζήτηση με τον καθηγητή μου Β. Λαμπρινουδάκη που 
ιδιαίτερα ευχαριστώ, τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, Μ. Κορρέ, την Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, Β. Ελευθερίου 
καθώς και τους συναδέλφους μου στο Τεχνικό γραφείο του Παρθενώνα και της Τεκμηρίωσης που 
μοιράστηκαν τους προβληματισμούς μου. 
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The bronze phiale at the entablature of the west wing of the Parthenon

Elena Ch. Karakitsou
Archaeologist, Acropolis Restoration Service  

Hellenic Ministry of Culture and Sports

ABSTRACT 

During the conservation works at the southwest corner of the Parthenon, a bronze inscripted phiale 
was found. 

The hammered mesomphalos phiale, with embellishments that are dated around mid-6th century 
BC, describes a unique religious ceremony of the ancient world, the libation. In order for pleas directed 
to the gods to be pursued in the right way, they had to be accompanied by a libation. The use of a 
vessel from the offerings of the goddess would contribute to the enhancement of the religious deed. 

The presence of the phiale at this particular place where the construction had not been completed, 
but had only reached the height of the frieze, probably implies the thanksgiving to the goddess for the 
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successful completion of the works. They wished for the strengthening of the corner though the help of 
the goddess, as safe and solid corners contributed structurally to the reliable support of the building.

The southwest corner was the only corner of the temple that is oriented towards the sea, the 
source of power of the city of Athens. The thoughts of the gods are concentrated to the protection of 
that corner; the predecessors of the Athenians and Theseus, also oriented towards the sea due to their 
message of indigenous origin, and the power of Athens and its prevailing over barbaric populations 
through which the glory of the city emerged. 

Symbolic meanings aside, the meaning of the ceremony at the southwest corner could be described 
as a request for protection on the behalf of the entire city, and a guarantee of the consent of the gods 
for the completion of the temple, as well as strengthening the building through that specific corner. 

LIST OF FIGURES

Fig. 1.  Restoration interventions at the west side (photo T. Souvlakis). 
Fig. 2.  The southwest corner of the Parthenon (photo V. Manidaki).
Fig. 3.  The bronze phiale as it was discovered at the entablature (photo V. Manidaki). 
Fig. 4.  Bone segment with bronze hammered cylindrical lamina in its interior (photo V. Manidaki). 
Fig. 5.  The interior surface of the phiale (photo T. Souvlakis). 
Fig. 6.  The exterior surface of the phiale (photo T. Souvlakis). 
Fig. 7.  Brink segment, the inscription can be distinguished (photo T. Souvlakis). 
Fig. 8.  Phiale-shaped vessel found at the south-west anta. (Κουφόπουλος 1994, εικ. 8.)
Fig. 9.  Red-figure pelike (450-440 BC), where god Apollo is pictured to libate through a phiale and a wom-

an holding a phiale. (Καββαδίας 2009,224).
Fig. 10.  Red-figured stamnos (430 BC), where the departured of a warrior who libates through a phiale is 

picture. (Τιβέριος, 1996, εικ. 160).
Fig. 11.  View of the Akropolis and the Parthenon (photo T. Souvlakis). 
Fig. 12.  The bronze phiale and its copy (photo V. Manidakis). 
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Ελισάβετ Π. Σιουμπάρα
Δρ. Αρχαιολόγος, ΥΠΠΟΑ-ΥΣΜΑ

Μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα,  
ενός σπάνιου Έλληνα που είχαμε την αγαθή τύχη να μας καθοδηγήσει 

τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί ως ομάδα εργασίας  
των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών της Ακρόπολης 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μοναδική, σχεδόν ακέραια, σωζόμενη τρίγλυφος του αρχαϊκού Παρθενώνα1, που χρονολογείται 
γύρω στο 570 π.Χ., αποτελεί το καλύτερα σωζόμενο αρχιτεκτονικό μέλος από το επονομαζόμενο, 
σύμφωνα με την επιγραφή IG I3 4, «Εκατόμπεδον». Αποτελεί, ως εκ τούτου, και το πρωιμότερο σχεδόν 
πλήρες σωζόμενο αρχιτεκτονικό μέλος που λαξεύτηκε για την ανοικοδόμηση του πρώτου μνημειακού 
ναού της Αθηνάς Παρθένου στην Ακρόπολη, ο οποίος αποτέλεσε ταυτόχρονα και τον πρωιμότερο 
λίθινο περίπτερο ναό που έχτισαν οι Αθηναίοι2. Το αρχιτεκτονικό αυτό μέλος (εικ. 1, 4) αποκτά με 
αυτές τις ιδιότητές του μία μοναδική σημασία και σημασιολογία, η οποία αποτυπώνεται, μεταξύ 
άλλων, και στη νέα αποκατάστασή του στο πλαίσιο του προγράμματος καταγραφής και μελέτης των 
πώρινων Διάσπαρτων Αρχιτεκτονικών Μελών της ΥΣΜΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 
Η νέα αποκατάσταση της τριγλύφου υλοποιήθηκε μετά από πρόταση του τέως προέδρου της ΕΣΜΑ, 
καθ. Χαράλαμπου Μπούρα, με σκοπό να συμπεριληφθεί, από κοινού με επιλεγμένα αρχιτεκτονικά 
μέλη του αρχαϊκού Παρθενώνα, στη μόνιμη έκθεση του νέου Μουσείου Ακροπόλεως μαζί με τα απα-
ράμιλλης τέχνης και ασυγκρίτου σφρίγγους αετωματικά γλυπτά του. 

Η τρίγλυφος φέρει τον αριθμό ευρετηρίου Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών της Επιτροπής Συ-
ντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 21432 και αποτελείται από δέκα συγκολλούμενα κατά θραύση 
αρχαία θραύσματα από πειραϊκό ακτίτη λίθο (εικ. 1α). Η αποκατεστημένη στο παρελθόν τρίγλυφος 
βρισκόταν τοποθετημένη σε όρθια θέση ακριβώς κάτω από την αναπαράσταση ενός μεταξονίου με το 
θριγκό του «Εκατομπέδου», στη βορειοανατολική εξωτερική γωνία του παλαιού Μουσείου Ακροπόλε-
ως. Εκεί εντοπίστηκε εκ νέου το 2009, στο πλαίσιο της καταγραφής και της διαδικασίας ταύτισης που 
είχε αρχίσει το 2008 και αφορούσε αποκλειστικά τα πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη, που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ή όχι, και τα οποία φυλάσσονταν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης3. Η μεταφορά, 
η μελέτη, η συντήρηση και μία νέα αποκατάστασή της τριγλύφου θεωρήθηκε επιβεβλημένη όχι μόνο 
χάρη στη μοναδικότητά της και τη βούληση να ενταχθεί στην έκθεση του νέου Μουσείου Ακρόπολης, 
αλλά και εξαιτίας της αστοχίας της προγενέστερης επέμβασης στην τρίγλυφο, της επιβαρυμένης κα-

1. Για την ορολογία και την εισαγωγή της από τον Μανόλη Κορρέ, βλ. Korres 1997, 225 κ.εξ. Για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας 
που ανέπτυξε ο Korres 1997, 218-41 μετά τον Dinsmoor 1947, 109-51 υπέρ της ταύτισης της θέσης του Εκατομπέδου κάτω από τον 
μεταγενέστερο Παρθενώνα με νέα επιχειρήματα βλ. Σιουμπάρα 2015, 247-66. Sioumpara 2017, 41-62. 

2. Για τους πρωιμότερους δωρικούς περίπτερους ναούς πλήρως κατασκευασμένους από λίθο και τη μετάβαση από την ξύλινη 
αρχιτεκτονική βλ. Gruben 2000, 33-56, Hellner 2010, 153-160 και Hellner 2013, 43-52 με την προγενέστερη βιβλιογραφία. 

3. Για το εν λόγω πρόγραμμα αυτό βλ. Σιουμπάρα 2008, 19-21. Σιουμπάρα 2013, 15 κ.εξ. 
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Εικ. 1. Η τρίγλυφος με ΑΕ 21432 α) πρόσθια όψη πριν και μετά την αφαίρεση κονιαμάτων και την αποκόλ-
ληση των αρχαίων θραυσμάτων β) οπίσθια όψη με τα αρχικά γυψοκονιάματα και κατόπιν με ορατούς τους 
ορειχάλκινους συνδέσμους κατά χώραν και πριν την αφαίρεσή τους (Τ. Σουβλάκης).
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τάστασης διατήρησής της και των παραμορφώσεων που είχε υποστεί η γεωμετρία και η μορφολογία 
της από την προηγούμενη αποκατάσταση με συμπληρώματα τσιμεντοκονίας και άλλων υλικών4. 

2. ΤΑΥΤΙΣΗ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΓΛΥΦΟΥ ΜΕ ΑΕ 21432 ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα δέκα αρχαία θραύσματα από πειραϊκό ακτίτη λίθο της τριγλύφου με ΑΕ 21432 ταυτίστηκαν ως 
συνανήκοντα από τον Theodor Wiegand, γερμανό μελετητή, και τον Παναγή Καλούδη, αρχιτεχνίτη 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, κατά τη διάρκεια της πρώτης έρευνας της πώρινης αρχαϊκής 
αρχιτεκτονικής της Ακρόπολης, όπως μνημονεύει ο ίδιος ο T. Wiegand στη μονογραφία του το 19045.

Ο T. Wiegand, όντας ακόμα φοιτητής, γνωρίζει το 1888 τον W. Dörpfeld στο Γερμανικό Αρχαιολομ-
γικό Ινστιτούτο της Αθήνας6, o oποίος είχε στενές σχέσεις με τους Π. Καββαδία και G. Kawerau. Μετά 
τη μεγάλη ανασκαφή της Ακρόπολης στα 1885-18907 ο Τ. Wiegand μελετά την πώρινη και κατά κύριο 
λόγο αρχαϊκή αρχιτεκτονική της Ακρόπολης, κυρίως τη διετία 1894-58, την οποία και δημοσιεύει το 
1904 από κοινού με άλλους συνεργάτες9. Η συνεργασία του T. Wiegand με τον Π. Καλούδη εντάσe-
σεται αφενός στη σχέση που είχε αναπτύξει ο τελευταίος με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
της Αθήνας, εφόσον είχε ήδη αναλάβει τις συγκολλήσεις αρχαίων συνανηκόντων θραυσμάτων και 
την παραγωγή εκμαγείων από τα αετωματικά κυρίως γλυπτά του ναού του Διός για λογαριασμό των 
γερμανικών ανασκαφών στην Ολυμπία από το 1879, και μετά τον N. Martinelli το 187510. Χαρακτη-
ριστική, πάντως, είναι η μνεία για τον Π. Καλούδη στην εφημερίδα Παλιγγενεσία, την 2α Μαΐου του 
189011, αναφορικά με την ικανότητα του να ταυτίζει, όπως στην περίπτωση της τριγλύφου, και να 
συγκολλά συνανήκοντα αρχαία θραύσματα, και δη γλυπτών, για τη στενή συνεργασία του με γερ-
μανούς αρχαιολόγους, την εργασία του στην έκθεση των γλυπτών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
και στο Μουσείο Ακρόπολης υπό τον Π. Καββαδία και τη μετέπειτα παρασημοφόρησή του (εικ. 2β). 

Ο Π. Καλούδης συνεργάστηκε με τον T. Wiegand στην Ακρόπολη αφότου ο πρώτος ανέλαβε 
ως υπεύθυνος το νεοϊδρυθέν εργαστήριο εκμαγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ) 
το 189312, εφόσον ο Τ. Wiegand τον αναφέρει στη μονογραφία του ως αρχιτεχνίτη στο ΕΑΜ. 

4. Βλ. παρακάτω αναλυτικά, κεφ. 3 και 5 του παρόντος άρθρου.
5. Wiegand 1904, 7 («Es gelang mir, mit P. Kaludis, dem verdienstvollen αρχιτεχνίτης des Nationalmuseums, eine ganze Triglyphe 

wieder zusammenzusetzen (s.u. Abb. 60), so dass die Höhe des Triglyphenfrieses auf 139,2 cm bestimmt werden konnte») και επίσης 
πρβλ. 44 και εικ. 60. 

6. Για τη βιογραφία του Wiegand πρβλ. Watzinger 1944. Rheidt – Lutz 2004 με πολλαπλά άρθρα και όλη την προγενέστερη 
βιβλιογραφία. Για την σθεναρή υποστήριξη του T. Wiegand από τον W. Dörpfeld βλ. Watzinger 1944, 40 κ.εξ.

7. Καβαδίας – Κawerau 1906. 
8. Wiegand 1904, Einleitung (βλ. την εισαγωγή της μονογραφίας, χωρίς να δίδονται σελίδες). 
9. Wiegand 1904.
10. Οι μήτρες που κατασκεύασε ο Καλούδης καθώς και το πρωτότυπο συμβόλαιό του βρίσκονται στα Πρωσικά Κρατικά Μουσεία 

του Βερολίνου, Μουσείο της Περγάμου, πρβλ. Fendt – Klamm 2012, 192-195 και υποσημείωση 2. Τα εκμαγεία κόστισαν συνολικά 
64.414,34 γερμανικά μάρκα. 

11. «Καθ᾽ ὃν χρόνον γίνονται παρασημοφορίαι διαφόρων προσώπων, εὔκαιρον νομίζομεν, ὅτι εἶναι νὰ ὑπομνήσωμεν, ὅπως 
τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας συστήσῃ νὰ παρασημοφορηθῇ καὶ ὁ δοκιμώτατος τοῦ Μουσείου τεχνίτης κ. Παναγῆς Καλούδης, ὅστις 
προσήνεγκεν ἀληθεῖς καὶ πραγματικὰς ὑπηρεσίας εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαιολογίαν. Ὁ κ. Παναγῆς Καλούδης δὲν εἶναί τις κοινὸς τεχνίτης, 
ἐξ ἐκείνων, οὓς ἀνὰ δεκάδας δύναταί τις νὰ συναντήσῃ ἐν Ἀθήναις. Ἀληθὴς καλλιτέχνης ἔμφυτον ἔχων τὸ τάλαντον τῆς καλλαισθησίας 
εἰργάσθη ἐπὶ δέκα ἔτη ἐν Ὀλυμπίᾳ ὑπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἀρχαιολόγους, αὐτοῦ δὲ ἔργα εἶναι αἱ συγκολλήσεις τῶν ἀνευρεθέντων 
ἀγαλμάτων καὶ πάντα τὰ λαμπρὰ ἐκμαγεῖα, τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Ὀλυμπίας, ἅτινα ἐστάλησαν εἰς Βερολῖνον. Ὁ κ. Παναγῆς Καλούδης 
ἠξιώθη διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ πολλῆς ἐκτιμήσεως καὶ ἀγάπης παρὰ τῶν Γερμανῶν ἀρχαιολόγων, μετ’ ἐγκωμίων δὲ καὶ ἐπαίνων ἀναφέρεται 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν ἐπισήμοις ἐγγράφοις τῶν Γερμανῶν διευθυντῶν καὶ ἐν συγγράμμασι τῶν καθηγητῶν, ὡς ἀρίστου καὶ νοημονεστάτου 
τεχνίτου. Ἀπὸ πέντε ἐτῶν εὑρίσκεται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Μουσείου, ὅπου προσφέρει ἀληθεῖς ὑπηρεσίας, ἔργα δὲ αὐτοῦ εἶναι αἱ 
ἐπιτυχῶς γενόμεναι δυσχερέσταται συγκολλήσεις σπουδαιοτάτων εὑρημάτων τῆς παλαιᾶς τέχνης, ὡς καὶ ἐν γένει ἡ τοποθέτησις ὅλων 
τῶν ἀγαλμάτων τοῦ ἐν τῇ Ἀκροπόλει Μουσείου. Διὰ ταῦτα πάντα ὁ κ. Π. Καλούδης ἐπέκτησε δικαίως τίτλον ἀναφαίρετον ἠθικῆς τινος 
ἀνταμοιβῆς, καὶ ἐλπίζομεν, ὅτι τὸ προϊστάμενον αὐτοῦ ὑπουργεῖον θὰ σπεύσῃ νὰ παράσχῃ τῷ διαπρεπεῖ τεχνίτῃ τεκμήριον ἐμφανὲς 
τῆς περὶ αὐτοῦ ὑπαρχούσης ἀρίστης γνώμης προτεῖνον, ὅπως τῷ χορηγηθῇ παράσημον, εἰς ἐνθάρρυνσιν τοῦ θερμοῦ ζήλου, ὃν δεικνύει 
ὑπὲρ τῆς τέχνης.», από το Αρχείο Ψηφιακών Συλλογών της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

12. Μωραΐτου 2016, 237-8. 
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Εικ. 2. α) Χάραγμα στον 5ο σπόνδυλο του 5ου κίονα από Βορρά της δυτικής περίστασης (ΔΚ. 5.5) (Ε. Π. 
Σιου μπάρα) β) φωτογραφία Π. Καλούδη μετά την παρασημοφόρησή του (Μωραΐτου 2016, εικ. α) γ) χάραγ-
μα στην κάτω όψη της εντορμίας της βάσης του ΝΑ Ακρωτηρίου (ΝΔ ΑΚ) (T. Γιεσαφίδης) δ) χάραγμα στο 
νότιο θράνο του οπισθονάου (Ο. ΘΣ. 19) (Ε. Π. Σιουμπάρα) και ε) χαράγματα στο κάτω αριστερό άκρο της 
πλάκας ΙΧ της δυτικής ζωφόρου (D-DAI-ATHEN-Akropolis-0343, αγνώστου φωτογράφου, 1898). 

O Π. Καλούδης είχε εργαστεί, εξάλλου, στην Ακρόπολη και πολύ νωρίτερα, αφού η παρουσία του εκεί 
μαρτυρείται για πρώτη φορά στις εργασίες στερέωσης των λίθων του μεσαιωνικού κοχλία του Παρ-
θενώνα και στην τοποθέτηση των συμπληρωμάτων των επιστυλίων του οπισθονάου του Παρθενώνα, 
μαζί με τους Π. Μωραΐτη και Ι. Σβαρνόπουλο, στο πλαίσιο των εργασιών αντιγραφής της δυτικής 
ζωφόρου του Παρθενώνα για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου το 1872 από τον F. Martinelli13. 
Χαράγματα με τα ονόματα των προαναφερθέντων σώζονται στο τέλος του μεσαιωνικού κοχλία στον 
οπισθόναο του Παρθενώνα, του Καλούδη συγκεκριμένα στο νότιο θράνο του οπισθονάου (Ο. ΘΣ. 
19), ευκρινή ακόμα και σήμερα λόγω της βαθειάς χάραξης (εικ. 2δ). Επίσης, χάραγματα υπήρχαν και 

13. Μαλλούχου-Tuffano 1998, 61 κ.εξ. 
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στην κάτω αριστερή γωνία του λίθου ΙΧ της δυτικής ζωφόρου14 (Παναγής Καλούδης 1872 και Ιωάν-
νης Σβαρνόπουλος εκ Στυλόβου Ζαγορίου ευδιάκριτα σε φωτογραφία αγνώστου από το 1898 στο 
φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών15, εικ. 2ε), τα οποία έχουν 
απαλειφθεί πλήρως λόγω της πρόχειρης και αβαθούς χάραξης πάνω στο βάθος του αναγλύφου. Ο 
Καλούδης χαράσσει τουλάχιστον ακόμα δύο φορές το όνομά του στον Παρθενώνα: βαθύ χάραγμα 
του 1872 σώζεται στην εντορμία ένθεσης του μαρμάρινου ΝΔ ακρωτηρίου (ΝΔ ΑΚ)16 (εικ. 2γ), καθώς 
και στον πέμπτο σπόνδυλο του πέμπτου κίονα της δυτικής περίστασης (Δ.Κ. 5.5) (εικ. 2α), επίσης με 
μεγάλο βάθος και εντός εγχάρακτου περιγράμματος17. 

Η συνεργασία του Π. Καλούδη με τον Τ. Wiegand και η παρουσία του στον χώρο της Ακρόπολης 
στα τέλη του 19ου αι. σχετίζεται, αφετέρου, και με τη νέα έκθεση από τον Π. Καββαδία των ευρημά-
των που προέκυψαν από τη μεγάλη ανασκαφή της Ακρόπολης από τους Καββαδία-Kawerau στα 1885-
189018 στο Μουσείο Ακρόπολης. Κτηριακά το Μουσείο ήταν έτοιμο από το 1874. Μετά, ωστόσο, την 
ολοκλήρωση της πρώτης έκθεσης το 1886 από τον Π. Καββαδία, προέκυψε άμεσα η ανάγκη επέκτα-
σης του Μουσείου για την ενσωμάτωση όλων των νέων ευρημάτων, οπότε και το 1886-1889 προστί-
θεται στα ανατολικά του πρώτου19 το επονομαζόμενο Μικρό Μουσείο, σε σχέδια του G. Kawerau. Ο Π. 
Καλλούδης συνεργάζεται με τον Π. Καββαδία στην έκθεση των γλυπτών του Μουσείου Ακρόπολης20. 
Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες συνεργάζονται. Ο Π. Καββαδίας, αμέσως μετά 
την προαγωγή του σε γενικό έφορο αρχαιοτήτων το 188521, προσλαμβάνει τον Π. Καλούδη στο ΕΑΜ. 
Ο Καλούδης εμφανίζεται το 1886 να αναλαμβάνει ως εργολάβος μέτρα στερέωσης στη ΝΑ γωνία του 
τείχους της Ακρόπολης, στο Ολυμπιείο και στο μνημείο του Φιλοππάπου, μετά από εισήγηση του W. 
Dörpfeld στην Αρχαιολογική Εταιρεία και τον Π. Καββαδία22.

Ο Π. Καββαδίας, Π. Καλούδης και T. Wiegand φαίνεται να βρίσκονται, πλέον, όλοι μαζί στην Ακρό -
πολη το 1894-5, την περίοδο μελέτης της πώρινης αρχιτεκτονικής από τον T. Wiegand23. Τότε ο ίδιος 
με τον αρχιτέκτονα W. Wilberg, συνεργάτη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου που είχε στο 
μεταξύ εκπονήσει τα σχέδια για την πώρινη αρχιτεκτονική της Ακρόπολης, εκπονούν και στήνουν επι-
λεγμένες αναπαραστάσεις στο Μικρό Μουσείο Ακρόπολης. Συγκεκριμένα κάθε ένα σωζόμενο πώρινο 
κτήριο αντιπροσωπευόταν και από μία αναπαράσταση, από ένα δείγμα όπως αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο ίδιος ο T. Wiegand24. Είναι μάλλον εύλογο ο Τ. Wiegand ως μελετητής, ο Π. Καββαδίας ως γενικός 
έφορος των Αρχαιοτήτων και από το 1895 και γενικός γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας και 
ο Π. Καλούδης, αρχιτεχνίτης του ΕΑΜ από το 1893 με προεργασία στην έκθεση του Μουσείου Ακρο-
πόλεως και συνεργάτης του T. Wiegand στην ταύτιση των συνανηκόντων αρχαίων θραυσμάτων της 
τριγλύφου, να συνεργαστούν εντατικά για τις αναπαραστάσεις των δωρικών θριγκών από τα πώρινα 
κτήρια της Ακρόπολης στο Μικρό Μουσείο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της αναπαράστασης 
του «Εκατομπέδου». 

14. Το χάραγμα Παναγής Καλούδης 1972 είχε ήδη επισημανθεί από τον Jenkins 1990, 112 και συμπληρώνεται και από το χάραγμα 
του Ιωάννη Σβαρνόπουλο εκ Στυλόβου Ζαγορίου από τη Φ. Μαλλούχου-Tufano 1998, 63 με υποσ. 199 όπου και αναφέρεται ότι τα 
συγκεκριμένα χαράγματα είχαν απαλειφθεί ήδη από το 1910. 

15. Πρόκειται για τη φωτογραφία με τον αριθμό αρχείου D-DAI-ATHEN-Akropolis-0343 την οποία και εντόπισα στο αρχείο του DAI 
Αθηνών. Ευχαριστώ θερμά το ινστιτούτο και τον Achim Heyden για την άδεια δημοσίευσης της φωτογραφίας. 

16. Πρβλ. Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2015, σχ. 4, μέλος ΝΔ ΑΚ.
17. Το χάραγμα εντοπίστηκε από την υπογράφουσα το 2017, ευχαριστώ τις Β. Ελευθερίου και Ρ. Χριστοδουλοπούλου για την άδεια 

δημοσίευσής του.
18. Βλ. Καββαδίας – Κaverau 1906. Πρβλ. και τη μνεία στο απόσπασμα της εφημερίδας Παλιγγενεσία στις 2.5.1890 υποσ. 8. 
19. Κόκκου 2009, 195-201 και ιδίως 199-200. Τριάντη 1998, 15-19.
20. Βλ. παπαράπνω υποσημείωση 11.
21. Καββαδίας 1885, 5. 
22. Μαλλούχου-Tuffano 1998,76 κ.εξ.
23. Πρβλ. Wiegand 1904, Einleitung. Πρβλ. και τις πληροφορίες που δίνει ο Watzinger 1944, 62-64 για τα ταξίδια και τις ανασκαφικές 

δραστηριότητες τη συγκεκριμένη περίοδο στην Αθήνα.
24. Πρβλ. Wiegand 1904, Einleitung.
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Δεν εντοπίστηκαν άλλες σύγχρονες βιβλιογραφικές μαρτυρίες για την αναπαράσταση του μετα-
ξονίου και του θριγκού του «Εκατομπέδου» –αν και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η έκδοση 
τους Αρχαιολογικού Δελτίου είχε διακοπεί25– ούτε στον κατάλογο του Μουσείου Ακροπόλεως από 
τον Π. Καστριώτη του 189526, ούτε στον μεταγενέστερο κατάλογο μ.ά. των αρχιτεκτονικών μελών 
του Μουσείου από τον S. Casson το 192127. Πάντως, θεωρώ εύλογο, μαζί με τις αναπαραστάσεις να 
είχαν συγκολλήθει και τα συνανήκοντα δέκα αρχαία θραύσματα της τριγλύφου του «Εκατομπέδου» 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ταυτίσεις, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε στην αναπαράσταση 
του «Εκατομπέδου» η συγκεκριμένη τρίγλυφος. Εκτενέστερα σχετικά σχόλια θα αναφερθούν παρα-
κάτω στο άρθρο28. 

3. Η ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΥΦΟΥ ΑΕ 21432 

Η νέα έρευνα για την αρχιτεκτονική και τη νέα σχεδιαστική αναπάρασταση του αρχαϊκού Παρθε-
νώνα, του επονομαζομένου «Εκατομπέδου», κατέληξε ότι, με βάση τα νέα συμπεράσματα αναφο-
ρικά με τους θριγκούς, την ταύτιση και προέλευση όλων των σωζόμενων θραυσμάτων επιστυλίων, 

Εικ. 3. Αναπαράσταση του μεταξονίου των 
μακρών πλευρών του αρχαϊκού Παρθενώνα 
με την τρίγλυφο 21432 (Ε. Π. Σιουμπάρα – 
Γ. Ασλάνης).

τριγλύφων, μετοπών και γείσων του ναού29, η τρίγλυφος 
με ΑΕ 21432 με διαστάσεις 0.75,4 x 0.21,9 x 1.38,2 μ. 
προέρχεται από τις μακριές πλευρές της περίστασης του 
δωρικού περίπτερου ναού του αρχαϊκού Παρθενώνα 
(εικ. 3). Τα συμπερασματα της έρευνας αυτής ενίσχυσαν 
την πρόταση για την νέα αποκατάσταση του μέλους του 
Χαράλαμπου Μπούρα και συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
έναρξη των εργασιών. Η εκ νέου αποκατάσταση της τρι-
γλύφου αποτέλεσε αναμφισβήτητα μία νέα πρόκληση 
στις αποκαταστάσεις αρχιτεκτονικών μελών, εφόσον ποτέ 
μέχρι τότε στις αναστηλωτικές εργασίες της Ακρόπολης 
της ΥΣΜΑ δεν είχαν συγκολληθεί ή και αποκατασταθεί 
αρχιτεκτονικά μέλη από πωρόλιθο30, υλικό που διαφέρει 
εξαιρετικά στη διαχείρισή του από το μάρμαρο. Η Επιστη-
μονική Επιτροπή Συντηρήσεως Ακροπόλεως με πρόεδρο 
τον Χ. Μπούρα, και η ΥΣΜΑ, υπό την Διεύθυνση τόσο της 
Μαίρης Ιωαννίδου όσο και της Βασιλικής Ελευθερίου, πε-
ριέβαλαν με θέρμη το όλο εγχείρημα και συντέλεσαν 
αποφασιστικά στην υλοποίησή του. Για το σκοπό αυτό το 
ανθρώπινο δυναμικό του Έργου των Διασπάρτων Αρχιτε-
κτονικών Μελών ενδυναμώθηκε με δύο –και μάλιστα από 

25. Η πρώτη έκδοση του Αρχαιολογκό Δελτίο από τον Γενικό Έφορο Π. Καββαδία πραγματοποιήθηκε από το 1885 έως το 1892, ενώ 
η δεύτερη έκδοσή του αρχίζει από το 1915, βλ. Πετράκος 2011, 18.

26. Πρβλ. την αναφορά του Π. Καστριώτη ότι το Μικρό Μουσείο δεν ήταν προσιτό σε όλους, παρά μονάχα σε μελετητές, Καστριώτης 
1895, 4 με υποσ. 1. Μάλλον για αυτό το λόγο τα ευρήματα που φυλάσσονταν εκεί, και οι αναπαραστάσεις, δεν αναφέρονται στους 
καταλόγους του Μουσείου Ακρόπολης. 

27. Casson 1921. Για τα μεμονωμένα αρχιτεκτονικά μέλη του «Εκατομπέδου» στο Μουσείο Ακρόπολης, αλλά όχι για την 
αναπαράσταση, βλ. Casson 1921, 32-3 και 286-309.

28. Οι Π. Καββαδίας και Π. Καλούδης, τέλος, συνεργάζονται αργότερα και με τον αυστριακό αρχαιολόγο R. Heberdey στην έκθεση 
των αρχαϊκών αετωματικών πώρινων γλυπτών στο Μουσείο στις αρχές του 20ου αι., μετά από νέες παρατηρήσεις του τελευταίου, βλ. 
Heberdey 1919, VII-VIII.

29. Σιουμπάρα 2015. Sioumpara 2016. Sioumpara 2017.
30. Η ΥΣΜΑ είχε εμπειρία με τον πωρόλιθο κυρίως από τις εργασίες στερέωσης στα πώρινα θεμέλια του Αρρηφορίου κατά τη 

διάρκεια της κατάχωσής του.
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Εικ. 4. Σχεδιαστική αποτύπωση της τριγλύφου με ΑΕ 21432 (Ε. Ταγαρίδη – Ε. Π. Σιουμπάρα).
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τους πλέον έμπειρους– μαρμαροτεχνίτες της ΥΣΜΑ, τον Λάζαρο Ζαχαρόπουλο31, επί χρόνια υπεύθυνο 
μαρμαροτεχνιτών στο αναστηλωτικό έργο του ναού της Αθηνάς Νίκης που είχε ήδη ολοκληρωθεί, και 
τον Κωνσταντίνο Τσιριντουλάκη, ενός από τους εμπειρότερους μαρμαροτεχνίτες του ίδιου έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο μαρμαροτεχνίτες ανέλαβαν μαζί με τη νέα απο-
κατάσταση της τριγλύφου, και τις συγκολλήσεις των νέο-ταυτισθέντων συνανηκόντων πώρινων αρ-
χιτεκτονικών μελών κατά θραύση. Συνολικά επρόκειτο για 117 συνανήκοντα πώρινα θραύσματα τα 
οποία ισοδυναμούν με τα 54 νέα αρχιτεκτονικά πώρινα μέλη, που είχαν προκύψει από το 2009 και 
μετά και περιελάμβαναν κυρίως αρχιτεκτονικά μέλη από τον αρχαϊκό Παρθενώνα και τον Αρχαίο Ναό 
της Αθηνάς Πολιάδος, των αρχών και του τέλους του 6ου αι. π.Χ. αντίστοιχα32. Καθένα από τα μέλη 
αυτά περιλαμβάνει από δύο ως πέντε συνανήκοντα κατά θραύση αρχαία θραύσματα. Το πρόγραμμα 
ταύτισης των παραπάνω μελών στο σύνολό τους βασίστηκε στη λεπτομερειακή καταγραφή και μελέ-
τη όλων των διάσπαρτων πώρινων αρχιτεκτονικών μελών, στην ταξινόμησή τους κατά μορφολογική 
κατηγορία και στη στοχευμένη αναζήτηση ταυτίσεων συνανηκόντων θραυσμάτων ανά μορφολογική 
κατηγορία33. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι συγκολλήσεις 33 αρχιτεκτονικών μελών από τα 54 
νεοταυτισθέντα μέλη. 

3.1 Αρχές και σκοπιμότητα της επέμβασης

Στο πλαίσιο της νέας επέμβασης η πρόταση για την κατασκευή συμπληρωμάτων από πειραϊκό 
ακτίτη λίθο για την αποκατάσταση της αρχικής μορφής της τριγλύφου, ακολουθεί την αρχή του σε-
βασμού του αυθεντικού υλικού, σύμφωνα με τον Χάρτη της Βενετίας (1964). Ο πωρόλιθος από τις 
ακτές του Πειραιά (απολιθωματοφόρο ανθρακικό πέτρωμα) χρησιμοποιήθηκε στα περισσότερα των 
αρχαϊκών κτηρίων της Ακρόπολης τον 6ο αι. π.Χ.34. Συγκεκριμένα για τον αρχαϊκό Παρθενώνα χρησι-
μοποιήθηκε ο σκληρότερος και ποιοτικότερος πωρόλιθος από τις δυτικές ακτές του Πειραιά35, ενώ 
για την ανέγερση του υστεροαρχαϊκού ναού της Αθηνάς Πολιάδος είχε χρησιμοποιηθεί μαλακότερος 
πωρόλιθος από τις ανατολικές ακτές του Πειραιά36. 

Η εξόρυξη του συγκεκριμένου λίθου που απαιτούνταν για συμπληρώματα απαραίτητα για την 
αποκατάσταση της τριγλύφου ήταν απαγορευτική. Όπως ήταν ήδη γνωστό, μεταξύ άλλων και από τις 
αναστηλωτικές εργασίες στο θέατρο του Διονύσου στη Νότια Κλιτύ της Ακροπόλεως, τα αποθέματα 
στο τελευταίο οικόπεδο προς εξόρυξη πειραϊκού ακτίτη του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος στον Πειραιά 
είχαν εξαντληθεί37 και δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο ενεργό λατομείο. Μετά από διεξοδική έρευνα 
στο πλαίσιο του Έργου των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών (μεταξύ άλλων και στην αρχαία Επί-
δαυρο όπου υπήρχαν εναπομείναντες όγκοι ακτίτη λίθου από τις παλαιές αναστηλώσεις επί Ορλάν-
δου σύμφωνα με πληροφορίες του καθ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη) προτάθηκε από τον πολιτικό μηχα-
νικό Διονύσιο Μονοκρούσο και την Επιτροπή Αναστήλωσης Ηρωδείου, η παραχώρηση στην ΥΣΜΑ 
τμήμα ενός από τους όγκους πειραϊκού ακτίτη από το εργοτάξιο αναστήλωσης του Ηρωδείου για την 
αποκατάσταση της τριγλύφου του αρχαϊκού Παρθενώνα. Το συνεργείο των Διασπάρτων Αρχιτεκτονι-
κών Μελών μετέβη για το σκοπό αυτό στο εν λόγω εργοτάξιο νοτίως της Στοάς Ευμένους, απέκοψε 
το απαιτούμενο τμήμα για την αποκατάσταση της τριγλύφου, διαστάσεων 1.70 x 1.05 x 0.45 μ., και 
το μετέφερε από το αναβατόριο της ΥΣΜΑ στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης. Με τον τρόπο αυτό 

31. Ο Λ. Ζαχαρόπουλος εργάστηκε στο πρόγραμμα μέχρι το Φεβρουάριο του 2015, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Την ολοκλήρωση 
των εργασιών αποκατάστασης ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο μαρμαροτεχνίτης Κ. Τσιριντουλάκης.

32. Σιουμπάρα 2013. Σιουμπάρα-Αγγελακοπούλου-Παπαβασιλείου 2015, 354-357. 
33. Βλ. Σιουμπάρα 2013. Στο πρόγραμμα αυτό εργάστηκαν ενεργά εκτός από την υπογράφουσα οι έμπειροι εργατοτεχνίτες του 

Έργου των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών Ανδρέας Αθανασόπουλος, Σπύρος Τσέπερης, Διονύσιος Κούβας και Πέτρος Μαράτος. 
34. Ορλάνδος 1994, 70-71. 
35. Για τον Ακτίτη Λίθο, όπως αναφέρεται και στις επιγραφές, δηλαδή πωρόλιθο από τις ακτές του Πειραιά το πιθανότερο 

συγκεκριμένων υψηλών προδιαγραφών, βλ. και Wycherley 1978, 271.
36. Μπούρας-Κορρές 1983, 57. Και τα δύο είδη πωρολίθου απαντούν στο στερεοβάτη του Προ-Παρθενώνα, αυτόθι. 
37. Πρβ. και Σαμαρά – Παπασταμάτη-φον Μοοκ 2016, 231 με την προγενέστερη βιβλιογραφία.
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Εικ. 5. Αξονομετρικό σχέδιο της τριγλύ-
φου με τα έξι νέα συμπληρώματα από 
Πειραϊκό Ακτίτη Λίθο (Γ. Ασλάνης).

εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος όγκος του ιδίου φυσικού 
πειραϊκού ακτίτη ως νέου υλικού, απολύτως συμβατού προς 
το αυθεντικό, για την προτεινόμενη αποκατάσταση, με στό-
χο την επίτευξη μία αισθητικά αρμονικής τελικής εικόνας, 
σύμφωνα με τις αρχές των επεμβάσεων και της μεταχείρι-
σης αρχαίου υλικού. Η διάκριση του αρχαίου από το νέο 
υλικό θα ήταν απόλυτα αναγνώσιμη, ενώ η επεξεργασία του 
νέου λίθου θα βασίζεται στην τεχνική που χρησιμοποιήθηκε 
στην τελική επεξεργασία λάξευσης στο αρχαίο μέλος, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά και στη συνέχεια. Η αρχή της ανα-
στρεψιμότητας της επέμβασης διασφαλίστηκε επιπρόσθετα 
από τη χρήση σύγχρονων κονιαμάτων συγκόλλησης. 

Μέρος της συγκεκριμένης επέμβασης και των συγκολ-
λήσεων των ταυτισμένων πώρινων θραυσμάτων αποτέλεσε 
και το ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την αναζήτηση του 
καταλληλότερου υδραυλικού κονιάματος για τις συγκολλή-
σεις των παραπάνω πώρινων μελών, το οποίο συντόνισε το 
Έργο των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών σε συνεργα-
σία με το τεχνικό γραφείο Συντήρησης της Επιφάνειας της 
ΥΣΜΑ38. Συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος αυτού 
ήταν να αποφευχθεί, στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, η 
χρήση κονιαμάτων συγκόλλησης που περιείχαν τσιμέντο, 
ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί η αναστρεψιμότητα 

της επέμβασης χωρίς την πρόκληση βλαβών στο αυθεντικό υλικό και να εξασφαλιστεί η συμβατότητα 
του υλικού / κονιάματος συγκόλλησης με τα χαρακτηριστικά του πειραϊκού ακτίτη λίθου –και των πω-
ρολίθων εν γένει– σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα στις συγκολλήσεις αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών. Μετά από συνεργασίες με εξωτερικούς 
ερευνητικούς φορείς και την αποτίμηση σχετικών προτάσεων, επιλέχθηκε, με απόφαση της ΕΣΜΑ, η 
πρόταση για το σχεδιασμό κονιαμάτων συγκόλλησης της καθ. Ν. Μαραβελάκη39 από το Πολυτεχνείο 
της Κρήτης. Επιλέχθηκε, με βάση τη συγκεκριμένη πρόταση, να χρησιμοποιηθεί για τη νέα επέμβαση 
κονίαμα με υδράσβεστο-μετακαολίνη-αδρανή ασβεστολιθικής φύσης και νανοτιτανία40. 

Για τις απαιτούμενες εργασίες είχε παραχωρηθεί από την Α΄ ΕΠΚΑ η βορειοανατολική αίθουσα του 
παλαιού Μουσείου Ακρόπολης στην ΥΣΜΑ και το Έργο των Διασπάρτων, ώστε να γίνουν οι συγκολλή-
σεις των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών σε συνθήκες κλειστού και ελεγχόμενου περιβάλλοντος, όπως 
απαιτούσαν οι προδιαγραφές του κονιάματος συγκόλλησης. 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τις βασικές αρχές της νέας επέμβασης που είχε ως στόχο μία νέα 
αποκατάσταση της τριγλύφου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δομική και αισθητική αυτοτέλεια του 
μέλους, καθώς και να εμπλουτιστεί η έρευνα για την αρχιτεκτονική του αρχαϊκού Παρθενώνα με πα-
ρατηρήσεις και συμπεράσματα που θα προέκυπταν από το πρόγραμμα συνολικά. Απώτερος στόχος 
αυτής της πρώτης επέμβασης και αποκατάστασης σε πώρινο αρχιτεκτονικό μέλος της Ακρόπολης 
ήταν να λειτουργήσει και ως πιλοτική εφαρμογή για τη δημιουργία ενός προτύπου επέμβασης και 
αποκατάστασης που να πληροί τις αρχές και τις προδιαγραφές, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε 
αντίστοιχες ακόλουθες περιπτώσεις. 

38. Βλ. αναλυτικά Σιουμπάρα-Αγγελακοπούλου-Παπαβασιλείου 2015, 354-357 και Αγγελακοπούλου 2015, 169-171. 
39. Maravelaki – Kalaitzaki κ.ά. 2013 με την προγενέστερη βιβλιογραφία.
40. Η χαρτογράφηση και η καταγραφή των φθορών της έγινε από τις συντηρήτριες Ειρήνη Φραγκιαδάκη και Γιασεμή Φραντζή κατά 

τη διάρκεια της πρώτης φάσης τμηματικής αφαίρεσης κονιαμάτων της παλαιότερης επέμβασης Πρώτες παρατηρήσεις περιλαμβάνονται 
στο Ε. Φραγκιαδάκη – Γ. Φραντζή, «Έκθεση της κατάστασης διατήρησης της αρχαϊκής τριγλύφου (ΑΕ21432) του αρχαϊκού Παρθενώνα» 
Μάρτιος 2012, (Αρ. Πρωτ. ΥΣΜΑ 581/14-3-2012). 
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3.2. Πρόταση αποκατάστασης της τριγλύφου ΑΕ 21432 και εφαρμογή αυτής

Με βάση τα παραπάνω η πρόταση αποκατάστασης από την υπογράφουσα, τον πολιτικό μηχανικό 
Β. Παπαβασιλείου και την χημικό μηχανικό Ε. Αγγελακοπούλου41, περιελάμβανε τα παρακάτω στάδια, 
ακολουθώντας τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία αποκατάστασης λίθινων μελών που ακολουθεί 
η ΕΣΜΑ και η ΥΣΜΑ42: 
1) Αφαίρεση των κονιαμάτων της προγενέστερης επέμβασης και αποκόλληση των δέκα αρχαίων συ-

νανηκόντων πώρινων θραυσμάτων. Καθαρισμός και συντήρηση των αρχαίων πώρινων θραυσμάτων 
πριν τις νέες συγκολλήσεις (εικ. 1).

2) Μελέτη των αρχαίων θραυσμάτων της τριγλύφου προτού συγκολληθούν εκ νέου μεταξύ τους και 
με τα νέα συμπληρώματα. Νέα φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση της τριγλύφου, μετά την 
αποκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων (εικ. 4).

3) Κατασκευή χυτών έκτυπων των ελλειπόντων τμημάτων (εκμαγεία) και κατόπιν με τη χρήση σημει-
οθέτη (πονταδόρου) μεταφορά των σημείων (πόντων) του εκμαγείου στα νέα συμπληρώματα από 
πειραϊκό ακτίτη λίθο (εικ. 6). 

4) Κατασκευή έξι (6) νέων συμπληρωμάτων, αρχικά των επιφανειών θραύσης.
5) Συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων μεταξύ τους και με τα νέα συμπληρώματα (εικ. 6). 
6) Χρήση μεταλλικών στοιχείων από ράβδους τιτανίου για τη σύνδεση των αρχαίων θραυσμάτων και 

των νέων συμπληρωμάτων.
7) Τελική λάξευση των συμπληρωμάτων στις ορατές τους επιφάνειες (εικ. 6). 
8) Χάραξη των ιχνών των εργαλείων σύμφωνα με τα αρχαία ίχνη των εργαλείων (λάμας) στις σωζό-

μενες επιφάνειες της τριγλύφου.
9) Πλήρης φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση όλων των παραπάνω εργασιών, σε όλα τα στά-

δια (εικ. 1, 4, 6 και 7).
Η παραπάνω πρόταση εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ, με μία διαφοροποίηση αναφορικά με τον τρόπο 

σύνδεσης των θραυσμάτων/συμπληρωμάτων, βασιζόμενη σε ενναλακτικές προτάσεις σύνδεσης και 
νέα δεδομένα που προέκυψαν στην πορεία των εργασιών (βλ. αναλυτικά παρακάτω). 

Κατά την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης, οι μαρμαροτεχνίτες του έργου προέβησαν στην 
σταδιακή αφαίρεση των κονιαμάτων αρχικά της πίσω όψης (εικ. 1γ-δ και 7). Ευθύς αμέσως αποκαλύ-
φθηκε ότι, εκτός από τον εξαρχής ορατό ορειχάλκινο σύνδεσμο που είχε χρησιμοποιηθεί στην κάτω 
έδρα της τριγλύφου (εικ. 4 κάτω όψη), είχαν χρησιμοποιηθεί συνολικά δέκα πειόσχημοι ορειχάλκινοι 
σύνδεσμοι σε νέες διανοιγμένες εντορμίες (εικ. 1β και εικ. 7α, αρ.1-11), προκειμένου να συγκολλη-
θούν τα αρχαία θραύσματα μεταξύ τους (εικ. 7), μικρό ορειχάλκινο στοιχείο κυκλικής διατομής δια-
μέτρου 6 χιλ. (εικ. 7α, αρ. 10), ενώ ταυτόχρονα είχε χρησιμοποιηθεί και ένα σιδερένιο συνδετήριο 
στοιχείο τετράγωνης διατομής (διατομή 2,0 x 2,0 εκ. –συνέκρινε εικ. 4 άνω όψη– και μήκος 20 εκ.) 
στη σύνδεση του μεγαλύτερου συμπληρώματος από τσιμεντοκονίαμα στην άνω δεξιά γωνία της τρι-
γλύφου με το αρχαίο θραύσμα κάτωθεν αυτής (εικ. 7α, αρ. 12). Μετά από επαναξιολόγηση των νέων 
δεδομένων43, αντί του αρχικά προτεινόμενου οπλισμού προτάθηκε και εφαρμόστηκε η επανάχρηση 
των ήδη υπαρχουσών εντορμιών και η χρήση οπλισμού από τιτάνιο διαμέτρου 10 χιλ. με πειόσχημη 
μορφή και με ελαφρώς κεκαμμένα τα κάθετα άκρα προς τα έσω και με σπείρωμα, βασιζόμενου στις 
διαστάσεις των εντορμιών (εικ. 6). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε ότι στη σύνδεση των θραυ-
σμάτων και των συμπληρωμάτων οι οπλισμοί τιτανίου θα είναι οι ελάχιστοι δυνατοί, οι οπές για την 
τοποθέτησή τους θα περιορίζονται στις ήδη υπάρχουσες και δεν θα διανοιχτούν νέες, προκειμένου 
να αποφευχθεί η φθορά και η περαιτέρω καταπόνηση του αρχαίου υλικού44. 

41. Απόφαση έγκρισης ΕΣΜΑ απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης 3/ 15-3-2012.
42. Πρβλ. Μπούρας – Κορρές 1983, 407-422. Bouras 1994, 88-91. Bouras 2010, 29-72.
43. Πρόταση με αρ. Πρωτ. ΥΣΜΑ/15725/114/20.1.2016.
44. Το κονίαμα πλήρωσης εντορμιών καθορίστηκε από κοινού από τις Ν. Μαραβελάκη και Ε. Αγγελακοπούλου.
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Εικ. 6. Η τρίγλυφος με ΑΕ 21432 κατά τη διάρκεια της νέας αποκατάστασης α) πρόσθια όψη με συγκολλη-
μένα αρχικά τέσσερα συμπληρώματα πριν και μετά την τελική λάξευσή των όλων επιφανειών και β) οπίσθια 
όψη με νέα συνδεσμολογία από τιτάνιο και την πλήρωση των οπών (Τ. Σουβλάκης).
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Στα υπόλοιπα σημεία η δομική αποκατάσταση και η αποκατάσταση της μορφολογίας της τριγλύ-
φου ακολούθησε πλήρως την παραπάνω πρόταση. Η πορεία των εργασιών μετά τη συγκόλληση και τη 
σχεδόν τελική λάξευση των ορατών επιφανειών των έξι νέων συμπληρώματων και η παρουσίαση των 
μέχρι τότε αποτελεσμάτων στη διημερίδα της ΥΣΜΑ στις 16 Νοεμβρίου 2016, οδήγησαν στην απόφα-
ση για λάξευση πέντε επιπλέον μικρών συμπληρωμάτων από πειραϊκό ακτίτη λίθο (συνέκρινε εικ. 6α 
και 6β), τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 
στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση η χρήση γυψοκονιαμάτων για την πλήρωση ακόμα και των μικρότε-
ρων κενών στην πρόσθια όψη. Για την κατασκευή των πέντε συμπληρωμάτων από πειραϊκό ακτίτη 
λίθο ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια μεθοδολογία κατασκευής που εφαρμόστηκε στα έξι μεγαλύτερα 
συμπληρώματα. Μετά την τελική λάξευση των επιφανειών όλων των συμπληρωμάτων, χαράχτηκαν τα 
τελικά ίχνη εργαλείων στα νέα συμπληρώματα κατ΄αναλογία στη φορά, μήκος εργαλείου και βάθους 
χάραξης με τα ίχνη στα αρχαία θραύσματα. Η χάραξη πραγματοποιήθηκε από τον μαρμαροτεχνίτη 
Κ. Τσιριντουλάκη, μετά από πολλαπλά δοκίμια και σε συνεργασία με τη διευθύντρια της ΥΣΜΑ Β. 
Ελευθερίου και τον νέο Πρόεδρο της ΕΣΜΑ καθ. Μ. Κορρέ. 

Συνολικά, η πρόταση εφαρμόστηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες45. Η εξαντλητική σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση από την υπογράφουσα, τη σχεδιάστρια του Έργου Διασπάρτων Αρχιτκετο-
νικών Μελών Ερατώ Ταγαρίδη και τον φωτογράφο της ΥΣΜΑ Τηλέμαχο Σουβλάκη ήταν συστηματική 
σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης της τριγλύφου. 

4.  ΝEEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΙΓΛΥΦΟΥ ΑΕ 21432 

Η νέα αποκατάσταση της τριγλύφου επέτρεψε νέες παρατηρήσεις για τις προγενέστερες επεμβά-
σεις αποκατάστασης και τη χρονολόγησή τους. Η ταυτόχρονη χρήση δέκα ορειχάλκινων συνδέσμων, 
ενός ορειχάλκινου μικρού συνδέσμου κυκλικής διατομής (εικ. 7α, αρ. 10) και ενός σιδηρού συνδε-
τήριου στοιχείου τετράγωνης διατομής (εικ. 4 άνω όψη και 7α, αρ. 12) δεν συνιστά συνήθη πρα-
κτική στις αποκαταστάσεις μελών. Ορειχάλκινοι σύνδεσμοι είχαν χρησιμοποιηθεί σε αναστηλωτικές 
επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης ελάχιστα και κατά κύριο λόγο στις αναστηλωτικές επεμβά-
σεις του Ορλάνδου στα μέσα του 20ού αι., το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘5046. Από τους δέκα 
ορειχάλκινους συνδέσμους, οι τέσσερεις εξ αυτών στις εντορμίες με αρ. 1, 2, 3 και 4 (εικ. 7α) έχουν 
τις ίδιες διαστάσεις47, ενώ οι υπόλοιποι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι διαφέρουν στη διαστασιολόγηση 
μεταξύ τους, εφόσον το μέγεθός τους προσαρμόζεται στα προς συγκόλληση αρχαία θραύσματα. Το 
σιδερένιο στοιχείο σύνδεσης μεταξύ του άνω δεξιού αρχαίου θραύσματος και του συμπληρώματος 
από τσιμεντοκονία (εικ. 4 άνω όψη, εικ. 7α, αρ. 12) λειτουργούσε ως στοιχείο συγκράτησης/σύνδεσης 
του συμπληρώματος και του αρχαίου θραύσματος48. 

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε η λάξευση περισσοτέρων εντορμιών απ’ όσες ήταν αναγκαίες για τη χρή-
ση των υφιστάμενων ορειχάλκινων συνδέσμων. Συγκεκριμένα πλεονάζουν τέσσερεις, στην πλειονότητά 
τους πειόσχημες, εντορμίες με τους αριθμούς 13, 14, 15 και 16 (εικ. 7α). Θεωρητικά, η ύπαρξη των πλε-
οναζόντων εντορμιών μπορεί να αποδοθεί είτε στο ότι προέρχονται από δύο χρονικές φάσεις μίας και 
μοναδικής επέμβασης, είτε στο ότι λαξεύθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικά επεμβάσεις. Στην πρώτη 
περίπτωση οι πλεονάζουσες εντορμίες υποδεικνύουν ότι άλλαξε κατά τη διάρκεια της επέμβασης η θέση 

45. Χαρακτηριστικά αναφέρω μονάχα ότι στα συμπληρώματα από νέο πειραϊκό ακτίτη λίθο υπήρχαν σημεία που παρουσίασαν 
κενά μάζας στο υλικό, οπότε και ευκολότερη απώλεια του υλικού κατά τη λάξευσή του (βλ. δεξιά πλευρά ώσεως) και μία σπογγοειδή 
υφή στη όψη (βλ. πρόσθια όψη στο συμπλήρωμα της δεξιάς άνω γωνίας της τριγλύφου. 

46. Ελευθερίου 2015, 45 κ.εξ. Πρβλ. και Μπρούσκαρη 2012.
47. Με διαστάσεις 31,6 x 3,8 x 4,9 εκ. 
48. Η διατομή του είναι 2,00 x 2,00 εκ. και το μήκος του 20 εκ. 
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και το μήκος των συνδέσμων μεταξύ των αρχαίων θραυσμάτων και παρέμειναν στο τέλος αχρησιμοποί-
ητες οι εντορμίες 13, 14, 15 και 16. Επί της εντορμίας 13 λαξεύτηκε με μεγαλύτερο μήκος η εντορμία 
2. Η εντορμία 14 είναι η μόνη πλήρως λαξευμένη χωρίς σύνδεσμο. Η εντορμία 15 δεν είναι πλήρως 
λαξευμένη, γεγονός που δυνητικά συνηγορεί υπέρ μίας ταυτόχρονης λάξευσής της με τις υπόλοιπες, 
εφόσον υποδηλώνει ότι μπορεί και να έγιναν αστοχίες στις διανοίξεις. Το ίδιο ισχύει και για την αβαθή 
χάραξη της εντορμίας 16, της οποίας τα δύο άκρα του Π επαναχρησιμοποιούνται από τις εντορμίες 5 και 
6, για την αποφυγή διάνοιξης και άλλων οπών και την περαιτέρω φθορά του αρχαίου υλικού. Η δεύτερη 
ερμηνεία των πλεονάζοντων εντορμιών είναι ότι υποδεικνύουν δύο διαφορετικές χρονικά επεμβάσεις 
όπου τέσσερεις εντορμίες από μία αρχική επέμβαση δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν, ενώ κάποιες από 
τις υπόλοιπες μπορεί να προϋπήρχαν και να επαναχρησιμοποιήθηκαν ή/και να διανοίχτηκαν και νέες. 

Το στοιχείο αυτό που λειτουργεί ως terminus ante quem και επιτρέπει τη χρονολόγηση της τελευταίας 
επέμβασης πριν την επέμβαση της ΥΣΜΑ, είναι το μικρότερο συνδετήριο στοιχείο με κεκκαμένο το ένα 
άκρο του, κυκλικής διατομής 6 χιλ. και συνολικού μήκους 10,5 εκ. (εικ. 7, αρ. 10). Συνδετήρια πειόσχημα 
στοιχεία με την ίδια διατομή χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων 
στα μέσα του 20ου αι, σύμφωνα με τον Τ. Τανούλα49, οπότε και το στοιχείο αυτό χρονολογεί την τελευταία 
επέμβαση με τη χρήση συμπληρωμάτων από τσιμεντοκονία για την πλήρωση των δύο άνω γωνιών και του 
κενού στο εσωτερικό της τριγλύφου. Το πιθανότερο αυτή η επέμβαση να υλοποιήθηκε στη διάρκεια της 
επέκτασης του παλαιού Μουσείου Ακρόπολης επί Ιωάννη Μηλιάδη με σχέδια του Α. Καραντινού, γύρω 
στα 195850, όταν η αναπαράσταση από το μεταξόνιο και το θριγκό του «Εκατομπέδου» μεταφέρθηκε από 
το κατεδαφισθέν Μικρό Μουσείο στην εξωτερική ΒΑ γωνία της επέκτασης Καραντινού51, όπου βρίσκεται 
και σήμερα. Πιθανά η τρίγλυφος με ΑΕ 21432 συγκολλήθηκε, το πιθανότερο εκ νέου τότε, κρίνοντας και 
από τη χρήση του τσιμέντου ως συμπληρώμα στις άνω γωνίες και σε διάφορα γεμίσματα εσωτερικών 
κενών της τριγλύφου, υλικό που το πιθανότερο δεν θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το 1894-5 (πρβλ. 
και παρακάτω). Η εκτεταμένη χρήση ορειχάλκινων συνδέσμων -με μία μοναδική εξαίρεση του σιδερένιου 
στοιχείου με αρ. 12- συμβαδίζει με τη χρήση ορειχάλκινων συνδέσμων στη δεκαετία του 1950 και συνη-
γορεί στην προτεινόμενη χρονολόγηση της συγκεκριμένης αποκατάστασης52.

Δεν είναι βέβαιο ότι η παραπάνω, προγενέστερη της ΥΣΜΑ, επέμβαση της δεκαετίας του 1950 
αποτελεί και τη μοναδική επέμβαση μετά την ταύτιση των δέκα συναηκόντων αρχαίων θραυσμάτων 
από τους T. Wiegand και Π. Καλλούδη στα τέλη του 19ου αιώνα, ιδίως αν συνυπολογίσει κανείς τις 
πλεονάζουσες εντορμίες στην πίσω όψη της τριγλύφου, συγκριτικά με τους συνδέσμους που χρησιμο-
ποιήθηκαν. Πιθανότερο, θεωρώ, ότι η πρώτη επέμβαση έγινε αμέσως μετά την ταύτιση των θραυσμά-
των, πιθανά για χρήση στην αναπαράσταση του μεταξονίου και του θριγκού του «Εκατομπέδοου» από 
τους Π. Καββαδία, Π. Καλούδη και T. Wiegand στα 1894-5, ακόμα και αν τελικώς δεν χρησιμοποιήθηκε 
εκεί. Τα στοιχεία που συνηγορούν για την παραπάνω ερμηνεία, εκτός των πλεονάζοντων εντορμιών, 
είναι α) αφενός, το ότι η ταύτιση των συνανηκόντων θραυσμάτων της τριγλύφου έγινε ήδη από τότε 
και από τους συγκεκριμένους και β) αφετέρου, ότι η συντριπτική πλειονότητα των σωζόμενων θραύ-
σματων των τριγλύφων από το «Εκατόμπεδον» ή τον αρχαϊκό Παρθενώνα είχαν εναποτεθεί σε μεγάλο 
λιθοσωρό νοτίως του παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, επί και κατά μήκος της εσωτερικής παρειάς του 
νότιου τείχους και δεν είχαν αποθηκευτεί σε προθήκες εντός του Μουσείου Ακροπόλεως ή στο Μικρό 
Μουσείο,  όπου φυλάσσονταν κυρίως μικρά πώρινα θραύσματα και με σωζόμενα χρώματα στο διά-
κοσμό τους. Αν δεν είχε προηγηθεί μία αρχική επέμβαση αποκατάστασης των δέκα θραυσμάτων της 

49. Θερμές ευχαριστίες στον Τάσο Τανούλα για την εκτενή συζήτηση επί του θέματος. 
50. Για τη νέα έκθεση επί Ι. Μηλιάδη βλ. Τριάντη 1998, 15-19.
51. Σε έγγραφο της Διεύθυνσεως Ακροπόλεως (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών) με αριθμό πρωτοκόλλου 685/8.12.1953 και 

υπογράφοντα τον Ιωάννη Μηλιάδη προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προτείνεται 
η συγκεκριμένη μεταφορά της αναπαράστασης του μεταξονίου και του θριγκού του «Εκατομπέδου» να υλοποιηθεί από τα συνεργεία 
της Διεύθυνσης Αναστηλώσεων. Το έγγραφο εντοπίστηκε από τη συνάδελφο και φίλη Τατιάνα Πούλου στο Αρχείο της Εφορείας, την 
οποία και ευχαριστώ θερμά. 

52. Πρβλ και παραπάνω υποσ. 43 
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τριγλύφου, το πιθανότερο θα ήταν ότι θα είχαν ακολουθήσει τη μοίρα της πορείας των υπολοίπων 
προς το νότιο τείχος. Η αρχαιολογική εμπειρία μαρτυρά ότι συνανήκοντα θραύσματα μελών τα οποία 
για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκολλώνται ευθύς αμέσως μετά την ταύτιση, στο πέρας του χρόνου 
«διασκορπίζονται» και οι ταυτίσεις χάνονται. Τέλος, γ) η ύπαρξη του σιδηρού συνδετήριου στοιχεί-
ου, που είχε χρησιμοποιηθεί μάλλον στα τέλη του 19ου αι., συμβαδίζει με την τότε χρήση σιδηρών 
συνδετήριων στοιχείων σε αναπαραστάσεις, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί και στις συγκολλήσεις στα 
αετωματικά γλυπτά του «Εκατομπέδου»53, ακόμα και αν δεν δύναται να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
να είχαν χρησιμοποιηθεί και χάλκινοι σύνδεσμοι τότε, υπό την επιρροή του γερμανού αρχιτέκτονα 
Josef Durm που προέκρινε τότε τη χρήση τους54, χωρίς όμως να αποδεικνύεται ότι παρόμοια τεχνική 
υλοποιήθηκε σε άλλες επεμβάσεις της εποχής εκείνης.

Εικ. 7. Αποτύπωση της οπίσθιας όψης της τριγλύφου με ΑΕ 21432 (Ε. Ταγαρίδη – Ε. Π. Σιουμπάρα) και 
φωτογραφία της οπίσθιας όψης (Τ. Σουβλάκης).

53. Σιδερένιοι σύνδεσμοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγκολλήσεις θραυσμάτων από αετωματικά κυμάτια του αρχαϊκού Παρθενώνα 
/ «Εκατομπέδου» που φυλλάσονται στην Υπόγεια Αποθήκη Αρχιτεκτονικών Μελών του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως και πρέπει να 
έγιναν στα τέλη του 19ου αι. ή στις αρχές του 20ου.

54. Πρβλ. Μαλλούχου-Tufano 1998. 
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5.  ΝΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΕΠΤΥΝΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΥΦΟΥ  
ΑΕ 21432

Η νέα επέμβαση αποκατάστασης της τριγλύφου ΑΕ 21432 συνέβαλε αποφασιστικά και με μοναδικό 
τρόπο σε πολύ σημαντικά νέα συμπεράσματα που αφορούν την αρχική μορφολογία της και μαρτυ-
ρούν τη χρήση «εκλεπτύνσεων»55 στην αρχιτεκτονική του αρχαϊκού Παρθενώνα στα 570 π.Χ. Το πα-
ράδειγμα αυτό, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, αποτελεί την πρωιμότερη μαρτυρία εκλεπτύνσεων 
στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, ήδη από τον πρώτο λίθινο δωρικό περίπτερο ναό της Αθήνας και 
της Αττικής και ενός εκ των πρωιμοτέρων στην Αρχαία Ελλάδα και τον ηπειρωτικό της κορμό.

Η αφαίρεση των κονιαμάτων της προηγούμενης επέμβασης και η αποκόλληση των δέκα αρχαίων 
θραυσμάτων της τριγλύφου επέτρεψαν εξ αρχής νέες μετρήσεις και παρατηρήσεις στην τρίγλυφο. 
Για παράδειγμα, διαφάνηκε αμέσως ότι το αρχικό ύψος ήταν 1.38,2 μ. και όχι 1.39,256 μ, όπως είχε 
μετρηθεί πριν την αποκόλληση και αφαίρεση των κονιαμάτων. Κυρίως, όμως, διαπιστώθηκε με τις 
νέες μετρήσεις ότι η πρόσθια όψη της τριγλύφου, και δη των μηρών, έφερε από κάτω προς τα άνω 
κλίση προς τα έσω, ενώ η ταινία στο άνω τμήμα της πρόσθιας όψης φαίνεται να έφερε ελαχιστότατη 
κλίση (σε ύψος 24,1 εκ. φέρει κλίση 2 χιλ.) από τα άνω προς τα κάτω αναφορικά με τη σωζόμενη 
άνω επιφάνεια, αντίστροφη δηλαδή από την κλίση των μηρών (εικ. 4). Χαρακτηριστικό τέλος είναι 
ότι, αν φέρουμε την κατακόρυφο από την πρόσθια ακμή της άνω όψης της τριγλύφου συμπίπτει 
επακριβώς με την πρόσθια ακμή της κάτω όψης της τριγλύφου (συνέκρινε εικ. 4 αριστερή όψη με 
το νήμα της στάθμης). Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε εξ αρχής ακριβής σχεδιασμός και υπολογισμός των 
κλίσεων μηρών και ταινίας και της προεξοχής της ταινίας κατά 1,6 εκ. και σε σύγκριση με τη λάξευση 
του όγκου του μαρμάρου. Από το ίδιο πρόσθιο επίπεδο, κατ΄ ουσίαν, λαξεύονται προς τα έσω οι δύο 
διαφορετικές κλίσεις ταινίας και μηρών τριγλύφου, χωρίς να απαιτείται επιπλέον όγκος μαρμάρου, 
έστω και για μία προεξοχή της ταινίας μόλις κατά 1,6 εκ. Οι αποκλίσεις από την κάθετο στην πρόσθια 
επιφάνεια φαίνεται, επομένως, να είναι υπολογισμένες και εκτελεσμένες με απόλυτη ακρίβεια, κάτι 
που κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί μόνο κατά τη νέα αποκατάσταση της τριγλύφου και με βάση τις 
νέες μετρήσεις και παρατηρήσεις στα θραύσματα του αρχαίου μέλους. 

Αποκλίσεις από την κάθετο είχαν ήδη διαπιστωθεί στη μελέτη και την αποτύπωση των σωζόμενων 
θραυσμάτων των επιστυλίων του αρχαϊκού Παρθενώνα, στην πρόσθια όψη των κανόνων των επιστυ-
λίων, τόσο αυτών του τύπου Α με σταγόνες, όσο και στους κανόνες των επιστυλίων τύπου Β, χωρίς 
σταγόνες57. Το ίδιο στοιχείο κλίσης προς το εσωτερικό σε κανόνες επιστυλίων και προμόχθους γείσων 
απαντά και στο ναό C του Σελινούντα, των μέσων περίπου του 6ου αι. π.Χ. και, επομένως, μεταγεα-
νέστερα από τον αρχαϊκό Παρθενώνα, και έχει ερμηνευτεί από τον Dieter Mertens58 ως ενδεικτικό 
στοιχείο απομεινάρι της μετάβασης από την ξύλινη στη λίθινη δωρική αρχιτεκτονική. Στον ίδιο ναό 
δεν παρατηρείται κλίση στις τριγλύφους, ενώ τέτοια κλίση εντοπίζεται για πρώτη φορά στη Δυτική 
Ελλάδα στον κλασικό ναό του Ποσειδώνα της Ποσειδωνίας, σύμφωνα με τον D. Mertens59. 

Οι προαναφερόμενες κλίσεις στην τρίγλυφο ΑΕ 21432 και στους κανόνες επιστυλίων του αρχαϊκού 
Παρθενώνα, θα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικότερα και συνολικά όταν ολοκληρωθεί και η μελέτη 

55. Για τις εκλεπτύνσεις στην αρχαία αρχιτεκτονική παραμένει μέχρι σήμερα αναντικατάστατη η δημοσίευση των πρακτικών του 
συνεδρίου το 1993 στο πανεπιστημίο της Pennsylvania για τις εκλεπτύνσεις στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική του Lothar 
Haselberger, βλ. Haselberger 1999.

56. Το ίδιο ακριβώς ύψος 1.39,2 μ., με ακρίβεια χιλιοστού, αναφέρεται και από τον Wiegand 1904, 7, 44 με εικ. 60. Αυτό συνηγορεί, 
πιθανά, υπέρ του ότι η πρώτη επέμβαση αποκατάστασης είχε γίνει ήδη από τότε και δόθηκε στη δημοσίευση το ύψος που προέκυψε 
μετά τη συγκόλληση των θραυσμάτων.

57. Βλ. Σιουμπάρα 2015, 253 εικ. 4. 
58. Mertens 1993, 116 κ.εξ. 
59. Mertens 2016, 601-609 με την προγενέστερη βιβλιογραφία.
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των κιονοκράνων του ναού, εφόσον έχουν ήδη παρατηρηθεί στα μέλη αυτά αποκλίσεις στην άνω όψη 
από τις κάθετες πλευρές του άβακα60. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στην αρχαϊκή ναοδομία της μητροπολιτικής Ελλάδας απουσιάζουν 
τέτοιου είδους εκλεπτύνσεις με αποκλίσεις από την κάθετο. Καμπυλότητα απαντάται για πρώτη φορά 
στον στυλοβάτη του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα της Κορίνθου61, στις δοκούς στον υστεροαρχαϊκό 
ναό στο Σαγκρί της Νάξου62, στον στερεοβάτη του Προ-παρθενώνα63 και σίγουρα στον υστεροαρχαϊκό 
ναό της Αφαίας στην Αίγινα64, χωρίς, ωστόσο, να εξαντλούνται τα παραδείγματα εδώ. Οι ναοί της Αρ-
τέμιδος στην Κέρκυρα (580-70 π.Χ.), ο πρώιμος αρχαϊκός ναός της Αφαίας στην Αίγινα (570-60 π.Χ.)65 
και ο πρώτος ναός στο ιερό του Απόλλωνα στο ίδιο νησί (αρχές του 6ου αι. π.Χ.)66 δεν παρουσιάζουν 
εκλεπτύνσεις, σύμφωνα με τους μελετητές τους. 

Το πιο γνωστό και καλύτερα μελετημένο παράδειγμα όλων των εκλεπτύνσεων αποτελεί, βέβαια, 
ο περίκλειος Παρθενών, με τις διαφορετικές ανυψώσεις των χορδών των καμπύλων της κρηπίδας, 
τις ισχυρότερες κατά 50% εντάσεις στους κίονες του προνάου έναντι εκείνων των περιστάσεων και 
την κατά 40% ισχυρότερη κλίση στο θριγκό67 της νότιας πλευράς από την αντίστοιχη στη βόρεια, να 
έχουν ερμηνευτεί πλήρως από τον Μ. Κορρέ68, ο οποίος και θεωρεί ότι λόγος των εκλεπτύνσεων εν 
γένει δεν είναι η εξουδετέρωση κάποιων επί το πλείστον υποθετικών οπταπατών, αλλά η αναζήτηση 
μιας ανάλογης προ τον μυϊκό τόνο αισθητικής έκφρασης. 

Για το λόγο αυτό, αλλά και για την πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου των εκλεπτύνσεων 
στην αρχαϊκή και εν γένει στην αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική οι κλίσεις και οι εκλεπτύνσεις της τρι-
γλύφου με ΑΕ 21432 από τον αρχαϊκό Παρθενώνα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εφόσον 
απαντούν ήδη από τη γένεση των πρώτων λίθινων μνημειακών δωρικών περίπτερων ναών και, όπως 
προκύπτει από τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα, φαίνεται να απαντούν για πρώτη φορά στον 
αρχαϊκό Παρθενώνα. 

Είθε αυτή και άλλες μοναδικότητες της απαράμιλλης ποιότητας των αρχιτεκτονικών μελών του 
αρχαϊκού Παρθενώνα να συμβάλλουν στην επιλεκτική έκθεσή τους στο νέο Μουσείο Ακρόπολης, 
δίπλα στα αετωματικά γλυπτά του ιδίου ναού ως ενιαίο, αδιαίρετο και αδιάσπαστο σύνολο, όπως 
οραματιζόταν ο Χαράλαμπος Μπούρας, εμπνέοντάς μας διαρκώς και πάντοτε με μέτρο. 

60. Η μελέτη αυτή ακολουθεί σε άλλη δημοσίευση. 
61. Pfaff 1999, 113-119.
62. Korres 1999, 80-1.
63. Korres 1999, 85 κ.εξ. 
64. Bankel 1993. 
65. Schwandner 1985. 
66. Hoffellner 1999, 15-46.
67. Κλίσεις από την κάθετο της πρόσθιας όψης των τριγλύφων παρατηρείται εκτός από τα τρίγλυφα του Παρθενώνα και στα 

τρίγλυφα των Προπυλαίων, βλ. Dinsmoor – Dinsmoor Jr. 2004, 162 εικ. 14.4 και 14.5, 176-181. 
68. Korres 1999, 79-104.
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The new restoration of the Triglyphon of the Archaic Parthenon and 
its contribution to the new results on the Archaic Greek Architecture

Elisavet P. Sioumpara 
Dr. Archaeologist – Acropolis Restoration Service, Greek Ministry of Culture

ABSTRACT

This article presents the new restoration of the Triglyphon Inv. Nr. 21432 from the Archaic Par-
thenon or the “Hekatompedon” (570 BC), as part of the Project of Membra Disjecta of the Acropolis 
Restoration Service and the conclusions on ancient Greek Architecture, deriving from the new research 
on this architectural member. This Triglyphon is the only nearly intact architectural member of the 
first monumental peripteral Doric temple of Athens, made entirely of stone, therefore bearing unique 
meaning and semantics.

The Triglyphon is composed of ten ancient fragments, identified by Th. Wiegand and P. Kaloudis. 
The last intervention must have token place around 1958, the first attempt must have been con-
ducted at the end of the 19th century. Because of its deterioration and multiple deformations, a new 
restoration was required, based on the principles and modern methodology of ESMA and YSMA. The 
material used for the new supplements was Piraeus Actitis Stone, according to the principle of respect-
ing authentic material. At the same time research on the most suitable adhesive mortar has been 
conducted. Finally, in collaboration with the Technical University of Crete, a mortar containing lime, 
metakaolin calcareous aggregates and nano-titania has been selected. During the restoration of the 
triglyphon, the reinforcement of the titanium armor has been adapted to the existing cuttings from 
the previous intervention.

The new research on the architecture of the archaic Parthenon has proved that the Triglyphon be-
longs to the long sides of the temple. It has also proved, that its front-side had an inclination inwardly 
from the bottom to the top, while the taenia had a corresponding upward-to-down inclination and a 
projection of 1.6 cm against the Meroi. As a result, the upper edge of the taenia and the lower edge of 
the Meroi are on the same vertical axis. Similar inclinations have been verified at the front sides of the 
Regulae of the architraves, while the research on the inclinations on the capitals is in progress. These 
new observations confirm that the archaic Parthenon has been designed with precision, including sev-
eral refinements observed and measured for the first time. These prove that the archaic Parthenon 
is the earliest, until now, Doric Temple with refinements and that Doric architecture was fully formed 
in all its details from its origins, a fact which enriches our knowledge of ancient Greek architecture.
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FIGURES 

Fig. 1. The Triglyphon Inv. No. 21432: a) its front side before and after the removal of the mortars and the 
detachment of the ancient fragments, b) its back side with the previous mortar and with the bronze 
clamps in situ, before their removal (T. Souvlakis).

Fig. 2. a) graffiti with the name of P. Kaloudis on the 5th drum of the 5th from north outer column of the 
west side (E. P. Sioumpara) b) Photo of P. Kaloudis after his commendation (Moraitou 2016, fig. 1) 
c) graffiti on the lower surface of the cutting of the base of the SE Acroterion (G. Giesaphidis), d) graf-
fiti on the South Thranos of the opisthonaos (E. P. Sioumpara) and e) on the lower left side of the 
plaque IX of the West Freeze, D-DAI-ATHEN-Akropolis-0343, unknown photographer, 1898).

Fig. 3. Graphic Restoration of the axial Intercolumnium of the long sides of the Archaic Parthenon, with the 
Triglyphon Inv. No. 21432 (E. P. Sioumpara – G. Aslanis).

Fig. 4. Drawing of the Triglyphon Inv. No. 21432 (E. Tagaridi – E. P. Sioumpara).
Fig. 5. Axonometric drawing of the Triglyphon Inv. No. 23432, with six new supplements made of Piraeus 

Actites Stone (G. Aslanis).
Fig. 6. The Triglyphon Inv. No. 23432 during its new restoration a) its front side, with four new supplements, 

before and after the final carving of its surfaces and b) its back side with the new clamps made of 
titanium and filling-mortar (T. Souvlakis).

Fig. 7. Drawing of the back side of the Triglyphon Inv. No. 21432 (E. Tagaridi – E. P. Sioumpara) and photo 
of its back side (T. Souvlakis).
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2015 ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων και το αναστηλωμένο μνημείο 
αποδόθηκε στο κοινό. Παράλληλα με τις εργασίες αποκατάστασης στο εργοτάξιο, κατά τα προηγού-
μενα χρόνια, εξελισσόταν η διαχείριση των παραγόμενων τεκμηρίων1, με απώτερο στόχο τη σύσταση 
ενός κατά το δυνατόν πλήρους, ευέλικτου και εύχρηστου αρχείου, που θα αποδοθεί εν τέλει στην 
επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με όσα επιτάσσει το άρθρο 16 του Χάρτη της Βενετίας2. Το βασι-
κό εργαλείο που αξιοποιήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή είναι η Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ, μια 
ηλεκτρονική εφαρμογή που αναπτύχθηκε το 1996 από την εταιρεία Athens Technology Center, υπό 
τις υποδείξεις του αρχείου και των τεχνικών γραφείων Ακροπόλεως3. 

Η δομή και η λειτουργία της Βάσης Δεδομένων της ΥΣΜΑ έχει παρουσιασθεί στο παρελθόν4, όπως 
εξάλλου και οι αναβαθμίσεις του λογισμικού που έχουν συντελεσθεί έως σήμερα5. Η διοργάνωση της 
διημερίδας με τίτλο Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης, 
την περίοδο 2010-2015 παρέχει την ευκαιρία να παρουσιασθεί το περιεχόμενο της Βάσης Δεδομένων 
της ΥΣΜΑ για τα Προπύλαια, στη μορφή που έχει λάβει έως το 2015 και, μέσα από παραδείγματα, να 
αναδειχθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της εισηγμένης πληροφορίας από τον μελετητή. 

2.  Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ:  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Από το 2002, οπότε ξεκίνησε συστηματικά η καταχώριση φωτογραφικού και σχεδιαστικού υλι-
κού στο εργοτάξιο των Προπυλαίων, έχουν συνολικά γίνει περί τις 20.100 εγγραφές ασπρόμαυρων 
φωτογραφιών, 4.180 έγχρωμων διαφανειών, 8.700 ψηφιακών φωτογραφιών6 και 1.650 σχεδίων. Η 

1. Λεμπιδάκη – Καρακίτσου – Πετροπούλου – Αλεξόπουλος 2013, 12-17.
2. ICOMOS 1964.
3. Για το ιστορικό της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής βλ. Μαλλούχου-Tufano – Αλεξόπουλος – Λεμπιδάκη 2003, 353-354, 

όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.
4. Μαλλούχου-Tufano – Αλεξόπουλος – Λεμπιδάκη 2002, 353-362.
5. Αλεξόπουλος 2010, 32-34. Κατσιάνης 2013, 22-23. 
6. Οι αριθμοί αναφέρονται σε εγγραφές στη Βάση Δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της καταχώρισης τεκμηρίων πολλαπλές λήψεις με 

παρεμφερές περιεχόμενο εγγράφονταν στο πεδίο «Όμοιες Λήψεις» του ηλεκτρονικού δελτίου της φωτογραφίας. 



402

Ε Υ Η  Α .  Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ  –  Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ  I .  ΚΟ Υ Τ Σ Α Δ Ε Λ Η Σ

καταχώριση έγινε στο εργοτάξιο των Προπυλαίων από αρχαιολόγους, που εργάσθηκαν συστηματικά 
για τον εμπλουτισμό της Βάσης Δεδομένων7. 

Το υλικό τεκμηρίωσης της αναστήλωσης των Προπυλαίων που έχει καταχωρισθεί στη Βάση Δεδο-
μένων της ΥΣΜΑ αντιπροσωπεύει σήμερα, κατά προσέγγιση, το 85% των φωτογραφικών λήψεων και 
το 80% των σχεδίων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της αναστηλωτικής επέμβασης στο μνημείο. 
Η ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους των τεκμηρίων παρέχει πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης 
της Βάσης Δεδομένων ως εύχρηστου εργαλείου στα χέρια του κάθε ενδιαφερόμενου μελετητή. 

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Η Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να επιτρέπει την ανάκληση 
του συνόλου ή επιλεγμένου υποσυνόλου τεκμηρίων της επέμβασης8. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική αναζήτηση υλικού τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τη δομή της Βάσης Δεδομένων, 
 αποτελεί η προηγούμενη έγκυρη συσχέτιση των τεκμηρίων που εισάγονται με κωδικούς από το αρχείο 
αρχιτεκτονικών μελών. Για τον λόγο αυτό, πρωταρχικό μέλημα κατά την έναρξη καταχώρισης τεκμη-
ρίων στη Βάση Δεδομένων υπήρξε η απόδοση ορθών κωδικών στα αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαί-
ων που αποξηλώνονταν την ίδια περίοδο, αλλά και σε αυτά που είχαν ήδη καταβιβασθεί στο έδαφος. 

Το ζήτημα της ανάλυσης και κωδικογράφησης του μνημείου είχε επιλυθεί στο παρελθόν από τον 
αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα9. Για την ονοματοθεσία των μελών είχε χρησιμοποιηθεί σύστημα αλφαριθμη-
τικών κωδικών, ενώ η ανάλυση του μνημείου ακολουθούσε επιμεριστική πορεία, οδηγώντας από το 
γενικό, δηλαδή τα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, στο επιμέρους, δηλαδή στο αρχιτεκτονικό μέλος. Κάθε αρχιτεκτονικό 
μέλος λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό που εμπεριείχε πληροφορίες για την ακριβή θέση του στο μνη-
μείο, η οποία σύμφωνα με το αρθρωτό σύστημα δόμησης της κλασικής εποχής, είναι μοναδική για 
κάθε μέλος. Το συγκεκριμένο σύστημα κωδικογράφησης του μνημείου είχε μεταφερθεί με πιστότητα 
και στη Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ10 (εικ. 1). Ωστόσο, η ανάλυση του μνημείου στη Βάση Δεδομένων 
της ΥΣΜΑ έφτανε στις αρχές του 2002 μόνον έως το επίπεδο του αρχιτεκτονικού στοιχείου (σύνολο 
ομοειδών αρχιτεκτονικών μελών, όπως κίων, επιστύλιο, δόμος, σειρά κλπ), ενώ απουσίαζαν πλήρως 
εγγραφές στο πέμπτο επίπεδο ιεράρχησης του μνημείου, αυτό των διακριτών αρχιτεκτονικών μελών 
(όπως σπόνδυλος, λίθος επιστυλίου, λιθόπλινθος κ.λπ.).

Η εγγραφή αρχιτεκτονικών μελών στο επίπεδο αυτό υπήρξε η πρώτιστη επιδίωξη της τεκμηρίωσης 
στα Προπύλαια11. Στόχος ήταν η οικοδόμηση ενός σαφούς «ιεραρχικού» σχήματος που να περιγράφει 
με διαγραμματικό και εύληπτο τρόπο, όχι μόνον τη μορφή που το μνημείο είχε κατά την κλασική 
αρχαιότητα, αλλά και την ιστορική «διαδρομή» των αρχιτεκτονικών μελών που αξιοποιούνταν κατά 
την τρέχουσα αναστήλωση της ΕΣΜΑ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαραίτητη κρίθηκε η 
συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Τ. Τανούλα και Κ. Καρανάσο, καθώς και με τον πληροφορικό Γ. Αλε-
ξόπουλο. Τα βασικά ζητήματα κωδικογράφησης του μνημείου και περιγραφής των μετακινήσεων 

7. Από την Ε. Πετροπούλου εισήχθη το υλικό που παρήχθη κατά την επέμβαση στις οροφές του κεντρικού κτηρίου κατά το διάστημα 
2001-2009, που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση 10.100 εγγραφές ασπρόμαυρων φωτογραφιών, 4.180 έγχρωμων διαφανειών, 2.500 ψηφι-
ακών φωτογραφιών και 1.550 σχεδίων, ενώ από τον Κ. Κουτσαδέλη εισήχθησαν τα φωτογραφικά τεκμήρια των εργασιών της περιόδου 
1984-1998 (9.200 εγγραφές ασπρόμαυρων φωτογραφιών), καθώς και τα τεκμήρια των επεμβάσεων στη νότια πτέρυγα και τη ΒΔ γωνία 
των Προπυλαίων (6.200 εγγραφές ψηφιακών φωτογραφιών και 100 εγγραφές σχεδίων). Ο αρχαιολόγος Τ. Σιδέρης που εργάστηκε στα 
Προπύλαια το 2008, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», καταχώρισε τα φωτογραφικά τεκμήρια 
των ετών 1999-2000 (περί τις 700 εγγραφές που αντιστοιχούν σε 1300 ασπρόμαυρες φωτογραφίες). Τέλος, στη Βάση Δεδομένων εισήχθη-
σαν φωτογραφίες και από τη φοιτήτρια αρχαιολογίας Α. Μπανάκα, που εργάστηκε εθελοντικά στο εργοτάξιο των Προπυλαίων το 2007. 

8. Μαλλούχου-Tufano – Αλεξόπουλος – Λεμπιδάκη 2002, 354. 
9. Τανούλας – Ιωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 169-173. Βλ. επίσης Τανούλας – Ιωαννίδου 2002, 35, υποσημείωση 36.
10. Μαλλούχου-Tufano – Αλεξόπουλος 2001, 1-173.
11. Για την «οικοδόμηση» του συστήματος κωδικών στη Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ έγιναν περί τις 2.600 εγγραφές αρχιτεκτονικών 

μελών από την Ε. Πετροπούλου (που αντιστοιχούν σε αρχιτεκτονικά μέλη του κεντρικού κτηρίου) και περί τις 400 εγγραφές αρχιτεκτονικών 
μελών από τον Κ. Κουτσαδέλη (που αντιστοιχούν σε αρχιτεκτονικά μέλη της νότιας πτέρυγας και της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου). 
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των αρχιτεκτονικών μελών επιλύθηκαν κατά την επέμβαση στις οροφές του κεντρικού κτηρίου, την 
περίοδο 2002-2009. Η επιτυχία των λύσεων που επιλέχθηκαν οδήγησε στην ανάπτυξη αντίστοιχου 
συστήματος κωδικών για τη νότια πτέρυγα, καθώς και τον νότιο τοίχο και τη ΒΔ γωνία του κεντρι-
κού κτηρίου, περιοχές του μνημείου που αναστηλώθηκαν κατά το διάστημα 2010-2015. Ιδιαιτέρως 
η νότια πτέρυγα, ένα τμήμα του μνημείου με πολλές αρχιτεκτονικές ιδιομορφίες και δυσκολίες στην 
κωδικοποίησή του, έδωσε τη δυνατότητα επανελέγχου της ορθότητας των λύσεων που υιοθετήθηκαν.

Εικ. 1. Στις αρχές του 2002 η ανάλυση του μνημείου στη Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ έφθανε 
στο επίπεδο του αρχιτεκτονικού στοιχείου. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι το σχήμα που εμφανίζεται στο «Διάγραμμα Ανάλυσης 
Μνημείου» και που περιλαμβάνει, στο πέμπτο επίπεδο ανάλυσης, δηλαδή στο επίπεδο του διακριτού 
αρχιτεκτονικού μέλους, τρεις τύπους κωδικών12:

1. Απλό αλφαριθμητικό κωδικό (π.χ. Σ.Α.Γ.3). Περιγράφει την αρχική θέση αρχιτεκτονικού μέλους. Κα-
θώς ο στόχος της επέμβασης της ΕΣΜΑ ήταν να αποκαταστήσει τα αρχιτεκτονικά μέλη στην αρχική τους 
θέση, ο κωδικός αυτός περιγράφει και τη θέση που κατέλαβε το μέλος μετά την πρόσφατη αναστήλωση.

2. Αλφαριθμητικό κωδικό με πρόσφυμα ΜΠ ή ΠΙΤ (π.χ. Σ.Α.Γ.3.ΜΠ). Περιγράφει τη θέση αρχιτεκτο-
νικού μέλους κατά την επέμβαση Μπαλάνου ή την επέμβαση Πιττάκη, αντίστοιχα. Ο συγκεκριμένος 
κωδικός βοηθά στην περιγραφή των μετακινήσεων αρχιτεκτονικών μελών που είχαν παρατοποθετηθεί 
κατά τη διάρκεια παλαιότερων επεμβάσεων. Επίσης, επιτρέπει να περιγραφούν αρχιτεκτονικά μέλη 
που κατά τις παλαιότερες επεμβάσεις είχαν συντεθεί από μη συνανήκοντα θραύσματα13. 

3. Αριθμό αρχείου διασπάρτων (π.χ. 5001). Περιγράφει ακέραια αρχιτεκτονικά μέλη ή/και θραύ-
σματα πριν την τοποθέτησή τους στο μνημείο ή μετά την αποξήλωσή τους από αυτό. Η απόδοση 
μοναδικού αύξοντος αριθμού από το αρχείο διασπάρτων σε κάθε μέλος ή θραύσμα που καταβιβα-
ζόταν από το μνημείο υιοθετήθηκε ως πρακτική από την έναρξη της αναστήλωσης της ΕΣΜΑ στα 
Προπύλαια. Οι εγγραφές με αριθμό αρχείου διασπάρτων επιτρέπουν την ακριβέστερη περιγραφή 
αρχιτεκτονικών μελών που συντίθεται από περισσότερα, μη συνανήκοντα θραύσματα, ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν την παρακολούθηση της πορείας των αποσυναρμολογημένων θραυσμάτων στο έδαφος.

12. Ένας τέταρτος τύπος κωδικού της μορφής ΑΤ.i χρησιμοποιείται μόνον στην περίπτωση των φατνωματικών πλακών για να περιπ-
γράψει τις ομαδοποιήσεις/ταυτίσεις συνανηκόντων θραυσμάτων που δεν τοποθετήθηκαν στο μνημείο. 

13. Επισημαίνεται ότι διάκριση μεταξύ της θέσης του αρχιτεκτονικού μέλους πριν και μετά την νέα επέμβαση (για παράδειγμα 
εγγραφή των κωδικών Σ.Α.Γ.3 και Σ.Α.Γ.3.ΜΠ) υιοθετήθηκε στις περιπτώσεις που το αρχιτεκτονικό μέλος είχε παρατοποθετηθεί κατά 
την επέμβαση Μπαλάνου ή ένα μέλος είχε συντεθεί από πολλά μη συνανήκοντα θραύσματα. Στην περίπτωση που ο βασικός όγκος 
του μέλους είχε τοποθετηθεί εξαρχής στην ορθή θέση του, προβλέφθηκε μόνον απλός αλφαριθμητικός κωδικός. Παρατοποθετήσεις 
αρχιτεκτονικών μελών παρατηρήθηκαν, κυρίως, στη ζωφόρο και τα γείσα της ανατολικής στοάς, στα επιστύλια της δυτικής αίθουσας, 
στις δοκούς και τις φατνωματικές πλάκες των οροφών. 
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Θα πρέπει για άλλη μια φορά να επισημανθεί ότι ο σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων επιτρέπει τη 
συσχέτιση κωδικών του αρχείου αρχιτεκτονικών μελών μεταξύ τους, στο πεδίο «Συσχέτιση Μέλους». 
Ως εκ τούτου κατά την πρόσβαση στο δελτίο ενός αρχιτεκτονικού μέλους υποδεικνύονται και άλλοι 
κωδικοί μελών με τα οποία το υπό εξέταση μέλος είναι συσχετισμένο. Η επιλογή των κωδικών αυτών 
και η διερεύνηση του αντίστοιχου καταλόγου τεκμηρίων παρέχει στον μελετητή την πλήρη φωτογρα-
φική και σχεδιαστική τεκμηρίωση του υπό εξέταση αρχιτεκτονικού μέλους. 

4. ΤΡΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

H Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ προσφέρει μια ολοκληρωμένη αφήγηση των αναστηλωτικών επεμβά-
σεων στα Προπύλαια. Σχέδια και φωτογραφίες, συνοδευόμενα από σύντομο, αλλά περιεκτικό και ακριβή 
υπομνηματισμό υφαίνουν το νήμα μιας αφήγησης, η οποία δεν είναι ευθύγραμμη και προκαθορισμέ-
νη, αλλά διαρκώς διαμορφώνεται αναλόγως των ερωτημάτων του ερευνητή. Διαμέσου του δικτύου 
των συσχετίσεων των αρχιτεκτονικών μελών, ο ερευνητής μπορεί διαρκώς να μεταβαίνει από το γενικό 
στο ειδικό και αντιστρόφως, να τοποθετεί την πληροφορία σε ευρύτερα περικείμενα και να ελέγχει 
την αξιοπιστία της. Μέσω των δυνατοτήτων αναζήτησης, μπορεί να θέτει ερωτήματα και να λαμβά-
νει συγκεκριμένες απαντήσεις αξιοποιώντας έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που αφορούν στο σύνολο 
του μνημείου, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να προτείνει την προσθήκη πληροφοριών.Επίσης, η Βάση 
Δεδομένων της ΥΣΜΑ, περιέχοντας τεκμήρια που συνοδεύονται από σύντομο αλλά περιεκτικό υπομνη-
ματισμό, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο του έργου. Στη συνέχεια εξετάζονται 
τρία παραδείγματα αρχιτεκτονικών μελών που μετά από πολλές «περιπέτειες» εντάχθηκαν τελικώς στο 
μνημείο. Η πρόσφατη ιστορία τους ανασυντίθεται με βασικό εργαλείο τη Βάση Δεδομένων της ΥΣΜΑ. 

4.1 Θραύσμα με Αριθμό Αρχείου Διασπάρτων 5885

Έστω ότι διερευνάται η πορεία του θραύσματος με αριθμό αρχείου διασπάρτων (στο εξής ΑΑΔ) 
5885. Πληκτρολογώντας τον αριθμό του θραύσματος στο κατάλληλο πεδίο του Αρχείου Μελών και 
επιλέγοντας την εντολή «Εύρεση Μέλους» αποκτούμε πρόσβαση στο δελτίο ταυτότητας του μέλους. 
Από την περιγραφή στο αριστερό μέρος της οθόνης διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για θραύσμα λίθου 
ζωφόρου της βόρειας πλευράς της ανατολικής πρόστασης των Προπυλαίων. Στο πεδίο «Συσχέτιση Μέ-
λους» εμφανίζονται οι κωδικοί Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ και Σ.Β.Ζ.4 (εικ. 2). Για τον εξοικειωμένο χρήστη, οι κωδικοί 
παρέχουν την πληροφορία ότι το υπό διερεύνηση θραύσμα είχε αναστηλωθεί κατά την επέμβαση 
Μπαλάνου στη δεύτερη από ανατολικά θέση της βόρειας ζωφόρου της ανατολικής στοάς (Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ), 
ενώ κατά την επέμβαση της ΕΣΜΑ/ΥΣΜΑ μετατέθηκε κατά δύο θέσεις δυτικότερα, δηλαδή αναστηλώ-
θηκε στην τέταρτη από ανατολικά θέση (Σ.Β.Ζ.4)14.

Εξετάζοντας τα δελτία αρχιτεκτονικών μελών στα οποία παραπέμπουν οι ως άνω κωδικοί, ο με-
λετητής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή του θραύσματος κατά τη διάρκεια 
των αναστηλωτικών επεμβάσεων. Από το δελτίο του μέλους Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ πληροφορούμαστε ότι το υπό 
διερεύνηση θραύσμα, κατά την επέμβαση Μπαλάνου, είχε συναρμοσθεί με άλλα πέντε (5) θραύσματα 
για τη δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού μέλους που αναστηλώθηκε στην ανατολική στοά των Προπυ-
λαίων. Συνεχίζοντας τη διερεύνηση επιλέγουμε την οθόνη «Κατάλογος Τεκμηρίων», όπου εμφανίζε-
ται ο κατάλογος όλων των τεκμηρίων που έχουν συσχετισθεί με το αρχιτεκτονικό μέλος Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ 
(εικ. 3). Η μελέτη των δελτίων αποτύπωσης, σε συνδυασμό με το φωτογραφικό υλικό που παρατίθε-
ται, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μορφή, τις διαστάσεις, τον ακριβή τρόπο συναρμογής των 
επιμέρους θραυσμάτων, τη θέση και τη μορφή των συνδετηρίων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την επέμβαση Μπαλάνου. Επίσης, στον κατάλογο τεκμηρίων περιλαμβάνονται φωτογραφίες από 

14. Τανούλας – Ιωαννίδου 2002, 40. Τανούλας 2005, 3.
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την αποξήλωση του αρχιτεκτονικού μέλους, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο απο-
ξήλωσης και την κατάσταση διατήρησης του θραύσματος με ΑΑΔ 5885, αμέσως μετά την καταβίβασή 
του από το μνημείο, το 2002. Όλα τα τεκμήρια του καταλόγου ομαδοποιούνται περαιτέρω στην οθόνη 
«Αποκατάσταση Μνημείων», όπου εμφανίζονται ταξινομημένα ανά είδος εργασίας και ημερομηνία 
διεξαγωγής της, συνθέτοντας ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο. 

Εικ. 2. Το θραύσμα με ΑΑΔ 5885 έχει συσχετισθεί τόσο με το μέλος Σ.Β.Ζ.4, όσο και με το μέλος Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ.

Εικ. 3. Στον «Κατάλογο τεκμηρίων» του μέλους Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ σχέδια και φωτογραφίες παρέχουν πληροφορίες 
για την ιστορία του. Το θραύσμα με ΑΑΔ 5885 διακρίνεται στο κατώτερο τμήμα του μέλους.
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Εικ. 4. Στον «Κατάλογο Τεκμηρίων» του μέλους Σ.Β.Ζ.4 σχέδια δομικής αποκατάστασης και φωτογραφίες 
τεκμηριώνουν λεπτομερώς τις εργασίες αποκατάστασής του.

Συνεχίζουμε διερευνώντας το δελτίο του μέλους Σ.Β.Ζ.4 για την αναζήτηση περισσότερων πληρο-
φοριών σχετικά με το θραύσμα με ΑΑΔ 5885 (εικ. 4). Από το δελτίο, και συγκεκριμένα από το πεδίο 
«Συσχέτιση Μέλους» πληροφορούμαστε ότι ο λίθος ζωφόρου Σ.Β.Ζ.4 περιλαμβάνει ένα μόνο αρχαίο 
θραύσμα, με ΑΑΔ 5885. Στην οθόνη «Κατάλογος Τεκμηρίων» περιλαμβάνονται τα σχέδια δομικής 
αποκατάστασης, που επιβεβαιώνουν ότι κατά την επέμβαση της ΕΣΜΑ το θραύσμα με ΑΑΔ 5885 συ-
ναρμόσθηκε με συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο το οποίο αντικατέστησε μη συνανήκοντα θραύσματα 
της επέμβασης Μπαλάνου. Ο λίθος που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή της μελέτης αποκατάστασης 
περιλαμβάνει τρίγλυφο και το ήμισυ του αντιθήματος μετόπης. Από τα σχέδια δομικής αποκατάστα-
σης αντλούμε πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση και τις διαστάσεις των ράβδων τιτανίου που 
χρησιμοποιήθηκαν για την συγκόλληση αρχαίου θραύσματος και νέου συμπληρώματος. Εκτενέστερη 
διερεύνηση στον «Κατάλογο Τεκμηρίων» του μέλους Σ.Β.Ζ.4 παρέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που 
απεικονίζει το μέλος στην οριστική του μορφή και τις εργασίες ανατοποθέτησής του στο μνημείο, στο 
πλαίσιο της επέμβασης της ΕΣΜΑ. 

4.2 Φατνωματική Πλάκα με Κωδικό Σ.Φ.1.9

Έστω ότι αναζητούνται πληροφορίες για φατνωματική πλάκα της ανατολικής στοάς των Προπυ-
λαίων, την ακριβή θέση τοποθέτησης της οποίας γνωρίζουμε και η οποία περιγράφεται με τον απλό 
αλφαριθμητικό κωδικό Σ.Φ.1.915. Από τον φάκελο του αρχιτεκτονικού μέλους, και συγκεκριμένα από 

15. Τανούλας – Ιωαννίδου 2002, 109, πιν. 4, αρ. 6. Οι κωδικοί αριθμοί του τύπου Βi-j που περιγράφουν τις φατνωματικές πλάκες 
στην μελέτη αναφέρονται σε παλαιότερο σύστημα αρίθμησης και οφείλονται στο γεγονός ότι οι φατνωματικές οροφές των Προπυλαίων 
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το πεδίο «Συσχέτιση Μέλους» πληροφορούμαστε ότι η φατνωματική πλάκα έχει ως σχετικό μέλος 
το θραύσμα με ΑΑΔ 5737 (εικ. 5). Η αναζήτηση περισσότερων τεκμηρίων στην οθόνη «Κατάλογος 
τεκμηρίων» μας αποκαλύπτει τα σχέδια δομικής αποκατάστασης της φατνωματικής πλάκας, με όλες 
τις σχετικές πληροφορίες (μορφή και θέση συμπληρωμάτων, θέσεις και διαστάσεις ράβδων τιτανίου), 
καθώς και φωτογραφίες που αποτυπώνουν την τελική της μορφή και τις εργασίες τοποθέτησής της 
επί του μνημείου.

Εικ. 5. Το μέλος Σ.Φ.1.9 αποτελείται από το θραύσμα με ΑΑΔ 5737, το οποίο κατά την αναστήλωση Μπα-
λάνου είχε ενσωματωθεί στο μέλος Σ.Φ.2.6.ΜΠ. 

Επιστρέφοντας στην αρχική οθόνη του φακέλου του μέλους και επιλέγοντας το σχετικό μέλος οδη-
γούμαστε στον φάκελο του θραύσματος με ΑΑΔ 5737, όπου περιγράφεται με σαφή τρόπο η πορεία 
του θραύσματος κατά τις πρόσφατες αναστηλωτικές επεμβάσεις. Συγκεκριμένα, στο πεδίο «Συσχέ-
τιση μέλους» αναφέρονται οι κωδικοί Σ.Φ.1.9 και Σ.Φ.2.6.ΜΠ, γεγονός που μας πληροφορεί ότι το 
συγκεκριμένο θραύσμα είχε αξιοποιηθεί και παλαιότερα, κατά την επέμβαση Μπαλάνου. Στον ανα-
λυτικό κατάλογο των τεκμηρίων του θραύσματος με ΑΑΔ 5737 περιλαμβάνονται φωτογραφίες που 
ανασυνθέτουν το παζλ της δομικής αποκατάστασης του μέλους στο εργαστήριο. Για κάθε εργασία ο 
μελετητής μπορεί να ανασύρει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της και τα μέσα 
και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο κύκλος της διερεύνησης ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στον φάκελο του μέλους Σ.Φ.2.6.ΜΠ, 
το οποίο κατά την αναστήλωση Μπαλάνου είχε αναστηλωθεί στην οροφή της ανατολικής στοάς των 
Προπυλαίων, στη θέση 6 του δεύτερου μεταδόκιου διαστήματος. Στο πεδίο «Συσχέτιση Μέλους» 
παρέχεται η πληροφορία ότι εκτός του θραύσματος με ΑΑΔ 5737 στη σύνθεση της φατνωματικής 
πλάκας συμμετείχε και το μη συνανήκον θραύσμα με ΑΑΔ 5738. Στον αναλυτικό «Κατάλογο Τεκμηρί-
ων» του μέλους Σ.Φ.2.6.ΜΠ εντοπίζονται τα σχέδια αποτύπωσης της φατνωματικής πλάκας, από τα 
οποία καθίσταται σαφές ότι το θραύσμα με ΑΑΔ 5737 είχε λανθασμένα αποκατασταθεί ως ανήκον 
σε φατνωματική πλάκα με δύο φατνώματα και ανασύρονται φωτογραφίες που τεκμηριώνουν την 
κατάσταση διατήρησης του θραύσματος την εποχή της καταβίβασης της φατνωματικής πλάκας από 
το μνημείο, το 1991 (εικ. 6). 

αποξηλώθηκαν μεταξύ των ετών 1990 και 1991, δηλαδή πριν την υιοθέτηση του συστήματος κωδικογράφησης του μνημείου. Οι κωδικοί 
αριθμοί έχουν αντιστοιχηθεί στη Βάση Δεδομένων με τους αλφαριθμητικούς κωδικούς, στο πεδίο «Άλλοι κωδικοί» του βασικού δελτίου 
μέλους. Ο κωδικός Β2-6 περιγράφει το μέλος Σ.Φ.2.6.ΜΠ.
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Εικ. 6. Αριστερά: σχέδιο αποτύπωσης της φατνωματικής πλάκας Σ.Φ.2.6.ΜΠ από τον «Κατάλογο Τεκμη ρίων» του 
μέλους. Δεξιά: σχέδιο δομικής αποκατάστασης του μέλους Σ.Φ.1.9 από τον αντίστοιχο «Κατάλογο Τεκμηρίων».

4.3 Λίθος Γείσου με Αριθμό Αρχείου Διασπάρτων 5049

Έστω ότι διερευνάται η ιστορία του αρχιτεκτονικού μέλους με ΑΑΔ 5049. Στον φάκελο του μέλους 
και συγκεκριμένα στην οθόνη «Κατάλογος Τεκμηρίων» εμφανίζονται οι παλαιότερες φωτογραφίες, 
που χρονολογούνται στο 1984 (εικ. 7). Τη δεκαετία του 1980 διενεργείται συστηματική τεκμηρίωση 
μιας ομάδας διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων, που δεν είχαν αξιοποιηθεί κατά τα 
αναστηλωτικά προγράμματα του Ν. Μπαλάνου και του Α. Ορλάνδου και παρέμεναν στο έδαφος, στην 
ευρύτερη περιοχή των Προπυλαίων και του Βραυρωνείου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο λίθος 
γείσου από την νότια πτέρυγα των Προπυλαίων με ΑΑΔ 5049. Άλλες φωτογραφίες στον «Κατάλογο 
Τεκμηρίων» απεικονίζουν τον ίδιο λίθο το 2010, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της νό-
τιας πτέρυγας των Προπυλαίων. Στο πλαίσιο των εργασιών προετοιμασίας του προγράμματος ο λίθος 
εντοπίζεται, φωτογραφίζεται εκ νέου και στη συνέχεια αποτυπώνεται. Πληροφορίες που προέκυψαν 
κατά την διεξοδικότερη μελέτη του λίθου –όπως για παράδειγμα η επισκευή σταγόνας κατά την αρ-
χαιότητα– τεκμηριώνονται φωτογραφικά και συσχετίζονται με το εν λόγω μέλος.

Μετά τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του μέλους στο μνημείο, σύμφωνα με την μελέτη 
αποκατάστασης16, ο λίθος συναποτέλεσε μαζί με συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο το μέλος με κωδικό 
Ν.Β.Γ.7, δηλαδή το 7ο από Βορρά γείσο της βόρειας πλευράς της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων. 
Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι διαθέσιμη στον φάκελο του μέλους με ΑΑΔ 5049 και συγκεκριμένα 
στο πεδίο «Συσχέτιση Μέλους», όπου αναφέρεται το μέλος με κωδικό Ν.Β.Γ.7 (εικ. 8). Η επιλογή του 
συγκεκριμένου κωδικού παρέχει πρόσβαση στο πλούσιο υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια των 
ετών που ακολούθησαν (2011-2015) και την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας. Στη Βάση Δεδομένων 
το υλικό αυτό είναι οργανωμένο χρονολογικά και ανά είδος εργασίας. Για παράδειγμα, τεκμηριώνο-
νται η διαδικασία κατασκευής εκμαγείου για τη δημιουργία συμπληρώματος από νέο μάρμαρο, η 

16. Τανούλας 2015, 34-36 και 49-50. 
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συγκόλληση του συμπληρώματος, η κατεργασία της τελικής του επιφάνειας και, τέλος, η τοποθέτηση 
του αποκατεστημένου αρχιτεκτονικού μέλους στην οριστική του θέση. Είναι η στιγμή που ένα αρχι-
τεκτονικό μέλος των Προπυλαίων, το οποίο είχε αποξηλωθεί κατά τον Μεσαίωνα, επιστρέφει μετά 
από αιώνες στην αρχική του θέση. 

Εικ. 7. Στον «Κατάλογο Τεκμηρίων» του μέλους με ΑΑΔ 5049 σχέδια αποτύπωσης και φωτογραφίες τεκμη-
ριώνουν λεπτομερώς την κατάστασή του πριν τις εργασίες δομικής αποκατάστασης.

Εικ. 8. Τεκμήρια των εργασιών δομικής αποκατάστασης και επανατοποθέτησης στο μνημείο του μέλους 
Ν.Β.Γ.7, τα οποία αντλήθηκαν από την Βάση Δεδομένων.
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Μέσω της Βάσης Δεδομένων η πρόσφατη ιστορία του μέλους τεκμηριώνεται όχι μόνον διεξοδικά, 
αλλά και κατά τρόπο δυναμικό και ευέλικτο, αφού νέα στοιχεία μπορούν να εύκολα ενσωματωθούν 
σε αυτήν, εμπλουτίζοντας το διαθέσιμο υλικό. 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η διαδικασία εισαγωγής τεκμηρίων στη Βάση Δεδομένων αναμφίβολα αποτελεί μία επίπονη –συ-
χνά ακόμα και πληκτική– διαδικασία. Κοιτάζοντας, όμως, το έργο αυτό από απόσταση γίνεται αντιλη-
πτό ότι κάθε μεμονωμένο τεκμήριο, μέσω της Βάσης Δεδομένων, καθίσταται μέρος ενός ευρύτατου 
συνόλου, το οποίο, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του 
ερευνητή και, σε μια πιο απλοποιημένη μορφή του, πηγή γνώσης για κάθε ενδιαφερόμενο για το 
αναστηλωτικό έργο των Προπυλαίων. 

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά την Προϊσταμένη του Γραφείου Τεκμηρίωσης Δρ Ε. Λεμπιδάκη και τον πλη-
ροφορικό κ. Γ. Αλεξόπουλο για την υποστήριξή τους σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα διαχείρισης 
της τεκμηρίωσης. Ευχαριστίες οφείλονται και στην Ομότ. Καθ. κ. Φ. Μαλλούχου-Tufano για την ένθερ-
μη υποστήριξη του έργου της ηλεκτρονικής διαχείρισης του Αρχείου. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής διαχείρισης τεκμηρίων και η συνεπής, επί σειρά, ετών ενημέρωσή της –που διασφαλίζει 
την υψηλή ποιότητα τεκμηρίωσης των έργων Ακροπόλεως– οφείλονται πρωτίστως στην σταθερή προ-
σήλωση του αείμνηστου Χαράλαμπου Μπούρα στις αρχές της τεκμηρίωσης και της διαφάνειας των 
επεμβάσεων. 
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Reconstructing the recent history of architectural members from the 
Propylaia, through the YSMA electronic database

Evi A. Petropoulou
Archaeologist M.Phil, Documentation Office, Acropolis Restoration Service
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Archaeologist Ph.D, Documentation Office, Acropolis Restoration Service

ABSTRACT

The present papers focuses on the way that the electronic database of YSMA presents with preci-
sion and flexibility the restoration works that have been carried out on the Propylaia of the Athenian 
Acropolis since 1984.

The Propylaia restoration project, which was completed in 2015, included the thorough and meticu-
lous documentation of the works in accordance with the article 16 of the International Charter of Ven-
ice. For the creation of an archive, which would be both reliable and easy to use, the digital database 
of YSMA has been used. Since 2002 about 20,100 black and white photos, 4,180 slides, 8,700 digital 
photos and 1,650 drawings have been inserted in the mentioned database, corresponding roughly to 
the 85% of the available photographic material and the 80% of the produced drawings. 

For the reliable documentation of the restoration works, unique code numbers have been given to 
each architectural member accurately identifying a) its original position in the Classical structure, b) its 
position in the building in case that it had been misplaced during earlier interventions, and c) its course 
on the ground during the works of its structural restoration and conservation. In the YSMA database 
these code numbers are linked to each other, providing the possibility to the researcher to follow in 
detail the recent history of the restored members. In the present paper this possibility is exemplified 
through the case studies of three different architectural members: a fragment of the Doric frieze of the 
east portico, a coffer slab from the ceiling of the east portico and a cornice block of the south wing. 
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LIST OF FIGURES

Fig. 1.  In the begging of 2002 the analysis of the monument in the YSMA database had reached to the level 
of the architectural element.

Fig. 2. The fragment (Inv. Number) 5885 has been linked both to the architectural member Σ.Β.Ζ.4 of the 
ESMA anastelosis and to the architectural member Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ of Balanos’ intervention.

Fig. 3.  The tab “Catalogue of documents” of the architectural member Σ.Β.Ζ.2.ΜΠ provides access to infor-
mation about the history of the member. The fragment (Inv. Number 5885) can be seen attached to 
the lower part of the architectural member composed by Balanos.

Fig. 4.  The tab “Catalogue of documents” of the architectural member Σ.Β.Ζ.4 provides access to structural 
restoration drawings and photographs documenting in detail the works that have been carried out. 

Fig. 5.  The architectural member Σ.Φ.1.9 consists of the fragment (Inv. Number) 5737 which had been in-
corporated into the architectural member Σ.Φ.2.6.ΜΠ during the Balanos’ intervention.

Fig. 6.  Left: architectural drawing of the coffer slab Σ.Φ.2.6.ΜΠ retrieved from the “Catalogue of docu-
ments” of the architectural member. Right: structural restoration drawing of the architectural mem-
ber Σ.Φ.1.9 retrieved from the corresponding “Catalogue of documents”. 

Fig. 7.  The tab “Catalogue of drawings” of the architectural member (Inv. Number) 5049 allows access to 
architectural drawings and photographs documenting its state of preservation before structural res-
toration. 

Fig. 8. Selection of photographs documenting structural restoration works and the resetting of the architec-
tural member Ν.Β.Γ.7 on the monument. All photographs are retrieved from the YSMA database. 
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Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης υλοποιεί 
ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινό τόσο στον αρχαι-
ολογικό χώρο όσο και στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Αφετηρία όλων των δράσεων είναι η πεποίθηση ότι οι χώροι πολιτισμικής αναφοράς μπορούν να 
αποτελέσουν περιβάλλοντα μη τυπικής, αυτόβουλης μάθησης, άμεσα συνδεδεμένης με την ψυχαγω-
γία και την εμπειρία1. Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση βλέπει τη μάθηση ως μία διαρκή διαδικασία 
δόμησης νοήματος, ταυτόχρονα προσωπική και κοινωνική που προϋποθέτει ενεργητικούς δέκτες, οι 
οποίοι επεξεργάζονται τα μηνύματα με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία, τις αντιλήψεις και τα εν-
διαφέροντά τους2.

Καθώς η Ακρόπολη και τα μνημεία της αποτελούν έργα παγκόσμιας ακτινοβολίας και ταυτόχρονα 
μέρος της διδακτέας ύλης σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, το ενδιαφέρον του Τομέα 
από πολύ νωρίς επικεντρώθηκε στην αύξηση των αποδεκτών όλων των δράσεών του αλλά και στην 
ενδυνάμωση της ποιοτικής διάστασης της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της 
Ακρόπολης. Έτσι επενδύθηκε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Τομέα στην ανάπτυξη τρόπων 
για την ενίσχυση της αυτόνομης σχολικής και οικογενειακής επίσκεψης. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός 
μέσα από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλα-
σιαστές των δράσεων κι αφετέρου με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, 
που απευθύνεται τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Όσον αφορά στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, αυτή παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή μέσα 
από τα σεμινάρια επιμόρφωσης (εικ. 1) που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον Τομέα και δια-
κρίνονται σε γενικά και θεματικά.

Στην πρώτη κατηγορία, τα γενικά σεμινάρια, τα οποία ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ακρόπολη, παρουσιάζεται το σύνολο του εκπαιδευτικού υλι-
κού κι ο τρόπος ένταξής του στη διδακτέα ύλη. Επιπλέον, παρουσιάζονται εφαρμοσμένα παραδείγμα-
τα εργασιών που δείχνουν πώς αξιοποιήθηκε το ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό του Τομέα από σχολεία κι 
άλλους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς. Σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι να βοηθήσουν 
τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν και να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία για την Ακρόπολη, δημι-
ουργώντας μια σειρά από δραστηριότητες, ανάλογα με το μάθημα, την τάξη και τους στόχους τους, 

1. Hein 1998, 7.
2. Νικονάνου 2015, 89-112.
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ώστε η επαφή των μαθητών με τα μνημεία να γίνει πιο ελκυστική και γοητευτική3. Τα σεμινάρια αυτά 
οργανώνονται και διεξάγονται στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μετά από 
πρόσκληση του ενδιαφερόμενου φορέα, κυρίως Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Σχολικών Συμβούλων, Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων κ.ά.

Εικ. 1. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Μουσείο Ακρόπολης.

Η ιδιαίτερα όμως αυξημένη ζήτηση για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησε στην 
οργάνωση μίας δεύτερης κατηγορίας σεμιναρίων, των θεματικών, που υλοποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης. Αυτά τα σεμινάρια έχουν θέματα αντίστοιχα με τα θέ-
ματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξάγονται από τον Τομέα στις οργανωμένες σχολικές 
επισκέψεις. Κύριος στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν μόνοι τους 
το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο μίας ανεξάρτητης σχολικής επίσκεψης. Αρχικά, 
οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
και στη συνέχεια πραγματοποιείται επίσκεψη μέσα στις αίθουσες του Μουσείου, όπου γίνεται μία 
παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί να επα-
ναλάβουν την ίδια διαδρομή με τους μαθητές τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 500 άτομα το χρόνο 
συμμετέχουν στα σεμινάρια του Τομέα.

Ο δεύτερος τρόπος ενίσχυσης των αυτόνομων σχολικών επισκέψεων τόσο στο Μουσείο όσο και 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης είναι η παραγωγή κι η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυ-
πη και ψηφιακή μορφή (εικ. 2). Δύο από τα πιο πρόσφατα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια μιας σχολικής επίσκεψης στην Ακρόπολη είναι ο «Χάρτης εξερεύνησης της Ακρό-
πολης για παιδιά» και το έντυπο «10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης».

3. Χατζηασλάνη – Καϊμάρα – Λεοντή 2011, 64-65.
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Εικ. 2. Έντυπο Eκπαιδευτικό Υλικό.

Το πρώτο έντυπο (εικ. 3) βασίζεται σε μία έγχρωμη σχεδιαστική αναπαράσταση της Ακρόπολης, 
ειδικά επεξεργασμένη ώστε να είναι πιο προσιτή στα παιδιά ηλικίας από 9 έως 12 ετών. Για κάθε ένα 
από τα βασικά μνημεία υπάρχει μία σύντομη περιγραφή καθώς και λίγες πληροφορίες που δίνονται 
από μία ειδικά σχεδιασμένη παιδική φιγούρα-μασκότ με τη μορφή κουκουβάγιας-ρομπότ. 

Εικ. 3. Έντυπο «Χάρτης Εξερεύνησης  
της Ακρόπολης για παιδιά».

Εικ. 4. Έντυπο «10 ερωτήσεις για  
την αναστήλωση των μνημείων  

της Ακρόπολης».

Στο δεύτερο έντυπο (εικ. 4) μέσα από 10 απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις που απασχολούν 
τους μαθητές σχετικά με τα αναστηλωτικά έργα, τα παιδιά ενημερώνονται για το μεγάλο σύγχρονο 
τεχνικό έργο που λαμβάνει χώρα στο Βράχο.
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Πολύ σημαντική επίσης είναι η εξακτίνωση των δράσεων που επιτυγχάνεται μέσα από τις εκπαι-
δευτικές μουσειοσκευές4 του Τομέα (εικ. 5) οι οποίες έχουν 8 διαφορετικά θέματα. Οι μουσειοσκευές 
αυτές δανείζονται σε σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τις επεξεργάζονται περίπου 10.000 
παιδιά το χρόνο. 

Εικ. 5. Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές.

Εικ. 6. Φυλλάδιο Εξερεύνησης «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Μία άλλη κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού πολύ χρήσιμη για την οργάνωση της σχολικής επίσκε-
ψης αποτελούν τα «Ειδικά Σχέδια Μαθημάτων» που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς αλλά και 
τα «Φυλλάδια Εξερεύνησης» για τους μαθητές (εικ. 6). Είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά σε ψηφιακή 
μορφή κι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ στο διαδίκτυο. Τα «Σχέδια Μαθημάτων» πε-

4. Χατζηασλάνη – Καϊμάρα – Λεοντή 2010, 379-386. Oι μουσειοσκευές αποτελούν ένα πολύπλευρο εποπτικό υλικό που δανείζεται 
δωρεάν σε σχολεία. Kάθε μία περιέχει βιβλία, ψηφιακό οπτικό υλικό, παιχνίδια, ταινίες, προπλάσματα μνημείων κι αντίγραφα αρχαίων 
αντικειμένων, τα οποία ως σύνολο αποτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό εναλλακτικής διδασκαλίας για την τάξη ή για 
κάποιον άλλο χώρο πολιτισμικής αναφοράς. 
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ριλαμβάνουν ενδεικτικές οδηγίες για την οργάνωση των μαθητικών δραστηριοτήτων σε τρία στάδια: 
πριν την επίσκεψη –κατά τη διάρκεια της επίσκεψης– μετά την επίσκεψη, σε συνδυασμό με όλο το 
εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί παράλληλα να αξιοποιηθεί σε κάθε στάδιο. Ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να ακολουθήσει το σχέδιο μαθήματος αυτούσιο ή να το χρησιμοποιήσει ως βάση για να 
δημιουργήσει ένα δικό του. Τα «Φυλλάδια Εξερεύνησης» μπορούν να αξιοποιηθούν σε όποιο από 
τα τρία στάδια επιλέξει ο εκπαιδευτικός ότι μπορούν να φανούν χρησιμότερα στους μαθητές του.

Όσον αφορά στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των πέντε εκπαιδευτικών εφαρ-
μογών που έχουν δημιουργηθεί από το 2009 έως σήμερα, καθώς επιτρέπουν την «ανοικτή πρόσβαση» 
στο εκπαιδευτικό υλικό του Τομέα και βοηθούν στην εξοικείωση με τα μνημεία της Ακρόπολης και 
την τέχνη της κλασικής εποχής. Πρόκειται για τις ακόλουθες: «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» (www.
parthenonfrieze.gr), «Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης» (www.acropolis-athena.gr), «Χρωμάτισε την Πεπλο-
φόρο» (http://theacropolismuseum.gr/peploforos/), «Πρόγραμμα Γλαύκα» (http://acropolisvirtualtour.
gr/theglafkaproject/) και το «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη» (http://
repository.acropolis-education.gr/acr_edu/).

Όλες οι παραπάνω δράσεις σχεδιάζονται ως επί το πλείστον για τις σχολικές ομάδες, εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές. Καθώς όμως η Ακρόπολη και το Μουσείο της αποτελούν πόλο έλξης όχι μόνο για 
τα σχολεία αλλά και για το ευρύτερο κοινό, ένας από τους κυριότερους στόχους του Τομέα είναι η 
δημιουργία ενός διαύλου ουσιαστικής επικοινωνίας με πολλές και διαφορετικές ομάδες επισκεπτών5 
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διανοητική και συναισθηματική πρόσβαση του κοινού στα μνη-
μεία και την αρχαιότητα. 

Εικ. 7. Φυλλάδιο «Από το 1 ως το 10 
μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης».

Εικ. 8. Φυλλάδιο 
«Πρόσκληση για τους θεούς του  

Ολύμπου στο Μουσείο Ακρόπολης».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μία πολύ μεγάλη και σημαντική ομάδα επισκεπτών είναι οι οικογέ νειες6. 
Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός οικογενειών που επισκέπτονται το Μουσείο της Ακρόπολης κι η επιδίω-
ξη η πρώτη τους αυτή επίσκεψη να αποτελέσει μία ευχάριστη και γοητευτική εμπειρία, οδήγησε τον 
Τομέα στο σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων και παιχνιδιών, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Ακρόπολης. Το υλικό για τις οικογένειες ποικίλλει ως προς το θέμα και το επίπεδο πληροφοριών 
ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και στοχεύει στο να εξοικειώσει τους επισκέπτες με τους χώρους 
του Μουσείου αλλά και να παρουσιάσει μερικά από τα αριστουργήματά του, αναδεικνύοντας τη 
σημασία τους. Έτσι οι οικογένειες, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ειδικά σχεδιασμένα δανειστικά σακίδια και φυλλάδια. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα είτε μιας γρήγο-
ρης κι απλής περιήγησης χρησιμοποιώντας ένα από τα φυλλάδια ή μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και 

5. Hooper-Greenhill 2007, 50-51.
6. Φιλιππουπολίτη 2015, 114-127.
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πιο σύνθετης χρησιμοποιώντας ένα από τα σακίδια, τα οποία περιλαμβάνουν επιπλέον αντίγραφα 
εκθεμάτων, μακέτες και παιχνίδια. 

Όσον αφορά στα φυλλάδια, με το έντυπο «Από το 1 ως το 10 μέσα στο Μουσείο Ακρόπολης» 
(εικ. 7) δίνεται η ευκαιρία στους πιο μικρούς επισκέπτες, μετρώντας από το 1 ως το 10, να ανακαλύ-
ψουν κάποια από τα αριστουργήματα του Μουσείου. Με το φυλλάδιο «Πρόσκληση για τους θεούς 
του Ολύμπου στο Μουσείο Ακρόπολης» (εικ. 8) οι μικροί φίλοι αναζητούν συγκεκριμένα εκθέματα με 
απεικονίσεις των θεών του Ολύμπου μέσα στο Μουσείο. 

Εικ. 9. Δανειστικό σακίδιο «Μια μέρα στο Μουσείο Ακρόπολης αναζητώντας τη θεά Αθηνά».

Εικ. 10. Δανειστικό σακίδιο «Αρχαϊκά Χρώματα».
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Το πρώτο δανειστικό σακίδιο με θέμα «Μια μέρα στο Μουσείο Ακρόπολης αναζητώντας τη θεά 
Αθηνά» (εικ. 9) προτρέπει τα παιδιά να ανακαλύψουν 12 παραστάσεις της θεάς Αθηνάς μέσα στο 
Μουσείο αναγνωρίζοντάς την από τα σύμβολά της. Πολύτιμοι βοηθοί τους είναι ένας χάρτης με αυ-
τοκόλλητα, καρτέλες με στοιχεία για τη θεά και ένα παιχνίδι μνήμης.

Στο δεύτερο σακίδιο με θέμα «Αρχαϊκά Χρώματα» (εικ. 10) τα παιδιά προσπαθούν να φαντα-
στούν πώς έμοιαζαν τα γλυπτά στην αρχαιότητα με όλα τους τα χρώματα. Αναζητούν ίχνη από χρώμα 
σε συγκεκριμένα αγάλματα της αρχαϊκής αίθουσας χρησιμοποιώντας έντυπα με πληροφορίες για τα 
αγάλματα αυτά, κάρτες καθώς και ένα παιχνίδι Domino. 

Το τρίτο δανειστικό σακίδιο έχει θέμα «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα» (εικ. 11). Τα παιδιά κάνουν 
μία βόλτα στην αίθουσα του Παρθενώνα, βλέπουν τα γλυπτά που στόλιζαν το ναό και με τη βοήθεια 
ενός ειδικά σχεδιασμένου χάρτη της αίθουσας και μιας σειράς από αυτοκόλλητα ανακαλύπτουν σιγά 
σιγά τις ιστορίες που απεικονίζουν τα γλυπτά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2011 έως σήμερα 
τα σακίδια έχουν χρησιμοποιηθεί από περίπου 20.000 οικογένειες.

Εικ. 11. Δανειστικό σακίδιο «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του Τομέα, έντυπο και ψηφιακό, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσ-
σα, εντάχθηκε σε ένα διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικού αποθετηρίου. Πρόκειται για το «Αποθετή-
ριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη»7 (εικ. 12) που αναφέρθηκε και παραπάνω και 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το ΕΚΤ με την πολύχρονη 
τεχνογνωσία του συνέβαλε τόσο στο σχεδιασμό του Αποθετηρίου όσο και στην τυποποίηση των με-
ταδεδομένων.

Στόχος του Τομέα ήταν η δυνατότητα ένταξης στο Αποθετήριο όχι μόνον του τρέχοντος αλλά και 
μελλοντικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, η αποτελεσματικότερη διαχείρισή του καθώς κι η αξιοποί-
ησή του από την εκπαιδευτική κοινότητα κι από το ευρύτερο κοινό. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, 
στόχος ήταν το Αποθετήριο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο προετοιμασίας του μαθήματός τους 
στο σχολείο, ή της επίσκεψής τους στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παράλ-

7. Καϊμάρα 2015, 270-281.
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ληλα όμως το Αποθετήριο στόχευε και στην επανάχρηση του περιεχομένου με σκοπό την ενσωμάτωση 
νέου υλικού προερχόμενου από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Εικ. 12. «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη».

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίτευξη των παραπάνω στόχων, ξεκίνησε μία αξιολόγηση του Απο-
θετηρίου, η οποία ωστόσο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα χρειάζονται εμπλουτισμό 
κι αναλυτικότερη επεξεργασία.

Όσον αφορά τα ποσοτικά δεδομένα της αξιολόγησης, τα στοιχεία αντλήθηκαν από το εργαλείο της 
Google, το Google Analytics. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το Αποθετήριο, κατά την περίοδο 2013-2016 
έχει δεχτεί 38.326 επισκέψεις και 30.888 μοναδικούς χρήστες. Από τα δημογραφικά στοιχεία των 
χρηστών μπορούμε να δούμε ότι το 70% χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο 30% την 
αγγλική. Σχεδόν το 86% των επισκέψεων προέρχονται από την Ελλάδα και ακολουθούν οι επισκέψεις 
από τις ΗΠΑ, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την καταγραφή και μελέτη των ποιοτικών στοιχείων της αξιολόγησης σχεδιάστηκε ένα διαδι-
κτυακό ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στη βασική ομάδα χρηστών του Αποθετηρίου, στους εκπαι-
δευτικούς. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με την online εφαρμογή της Google, το GoogleForms και 
στάλθηκε ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς με τους οποίους ο Τομέας συνεργάζεται. Από αυτούς, 
33 εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν και προχώρησαν στην αξιολόγηση. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν κυρίως από ερωτήματα κλειστού τύπου σε συνδυασμό με ερω-
τήσεις σχολιασμού ανοιχτού τύπου. Είχε οργανωθεί σε 3 ενότητες κι είχε στόχο να διερευνήσει: α) το 
προφίλ των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το Αποθετήριο β) τους τρόπους χρήσης 
κι αξιοποίησης ενός τέτοιου εργαλείου από την εκπαιδευτική κοινότητα γ) τη δυναμική και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Αποθετηρίου.  

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, προέκυψε ότι αναφορικά με το προφίλ τους, οι 
26 είναι γυναίκες και οι 7 άνδρες, οι περισσότεροι ηλικίας μεταξύ 41-54. Οι περισσότεροι διδάσκουν 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Δημοτικό (47%) και στο Νηπιαγωγείο (22%) ενώ από τη Δευτε-
ροβάθμια το ποσοστό ανέρχεται σε 6% για το Γυμνάσιο και 25% για το Λύκειο. 

Αναφορικά με την πρότερη εμπειρία τους, παραπάνω από τους μισούς (53%) απάντησαν θετικά 
στην ερώτηση αν έχουν χρησιμοποιήσει έως τώρα ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες αναφέροντας 
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συγκεκριμένα το «Φωτόδεντρο» για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας τους και τον «Αίσωπο» για τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων.

Όσον αφορά τους λόγους επίσκεψης του Αποθετηρίου, η προσωπική ενημέρωση (59%) κι η προε-
τοιμασία σχολικής επίσκεψης (56%) συγκεντρώνουν τις περισσότερες επιλογές. Ακολουθούν, η προε-
τοιμασία μαθήματος (44%), η οργάνωση σχολικών εργασιών (31%) κι η αξιοποίηση του Αποθετηρίου 
ως πηγή επανάχρησης για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων (13%). 

Σχετικά με την ευχρηστία, οι περισσότεροι εντοπίζουν αυτό που επιθυμούν εύκολα (68%) ή ακόμα 
και πολύ εύκολα (32%). Επίσης, παρατέθηκαν ερωτήματα που αξιολογούν το περιεχόμενο, τη δομή, τα 
γραφικά, την πλοήγηση, τη σύνθετη αναζήτηση, τη λειτουργία ανοίγματος αρχείων καθώς και τη λει-
τουργία εκτύπωσης αρχείων. Με άριστα το 5, οι απαντήσεις κυμαίνονται κυρίως μεταξύ του 5 και 4. 

Όσον αφορά την πλοήγηση, το 36% των ερωτηθέντων προτιμούν να αντλούν το υλικό που τους 
ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης ανά μνημείο. Ακολουθούν σε προτίμηση η αναζήτηση ανά θέμα 
(28%), η σύνθετη αναζήτηση (16%), ο τύπος περιεχομένου (12%) και το εκπαιδευτικό επίπεδο (8%). 
Μη αναμενόμενο ήταν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προτιμούν την πλοήγηση μέσω μαθήματος, 
αν και πρόκειται για εκπαιδευτικούς με ποικίλες ειδικότητες που θα μπορούσαν από εκεί να αντλή-
σουν γρήγορα το υλικό που σχετίζεται με την ειδικότητά τους.

Η δυνατότητα δημοσίευσης νέου υλικού ή σχολικής εργασίας είναι γνωστή στους 11 από τους 25 
εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, μόνο για τους 2 αποτελεί κίνητρο για την ενασχόληση με το Αποθετή-
ριο ενώ για τους 11 ενδέχεται να αποτελέσει κίνητρο στο μέλλον.

Όσον αφορά τη δυναμική του Αποθετηρίου, αυτή εξετάστηκε και μέσα από την προώθησή του σε 
άλλους χρήστες. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι απαντούν ότι προώθησαν το Αποθετήριο σε άλλους 
συναδέλφους τους ενώ λιγότεροι σε μαθητές. Ωστόσο στην ερώτηση «Σε ποιους χρήστες απευθύνεται 
κυρίως το Αποθετήριο ως εργαλείο;» η συντριπτική πλειοψηφία (84%) απαντά ότι μπορεί να αξιοποι-
ηθεί κι από εκπαιδευτικούς κι από μαθητές. Ορισμένα από τα σχόλια που παραθέτονται είναι «ότι 
υπάρχει ποικιλία υλικού κι ότι όλοι μπορούν να βρουν αυτό που αναζητούν», ότι και για τους δυο, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές «είναι εργαλείο δουλειάς αλλά και διασκέδασης» και ότι «εκτός από τους 
εκπαιδευτικούς, δίνει κίνητρα και σε μαθητές».

Κάποια πρώτα γενικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση των ερωτηματολο-
γίων είναι ότι το Αποθετήριο αποτελεί πραγματικά ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα 
μάλιστα για αυτούς που είναι ήδη χρήστες άλλων αποθετηρίων. Η λειτουργία του σε γενικές γραμ-
μές είναι ικανοποιητική αλλά η δυναμική του χρειάζεται ενίσχυση κυρίως ως προς την επανάχρηση 
του υλικού με τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, 
οπωσδήποτε σημαντική θα ήταν η ένταξη του Αποθετηρίου σε μεγαλύτερα αποθετήρια τόσο ελληνικά 
όσο και διεθνή.

Συνοψίζοντας, η ενίσχυση της αυτόνομης σχολικής και οικογενειακής επίσκεψης έχει για τον Τομέα 
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης μεγάλη σημασία. Αφενός βοηθάει στη μεγιστοποίηση του αριθμού των 
αποδεκτών όλων των εκπαιδευτικών του δράσεων και αφετέρου ενδυναμώνει τον εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό ρόλο των χώρων πολιτισμικής αναφοράς εμπλουτίζοντας την εμπειρία της επίσκεψης. 
Κυρίως όμως συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ανθρώπων που θα αγαπούν, θα σέβονται 
και θα επισκέπτονται τα μνημεία και τα μουσεία όχι από υποχρέωση αλλά από ευχαρίστηση. 
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ABSTRACT

The Information and Education Department of the Acropolis Restoration Service organizes a range 
of educational activities addressed to students, educators and families, taking place at the archaeo-
logical site of the Acropolis and in the Acropolis Museum. These activities aim to enhance a cognitive, 
aesthetic and affective approach of the Acropolis monuments and to promote experiential learning.

The Acropolis and its monuments are recognized worldwide as masterpieces of architectural her-
itage. At the same time, they are an integral part of the Greek school curriculum, as well as of the 
curricula of many schools internationally. That’s why the Department has focused on the maximization 
of the participants in all its activities as well as to the enhancement of self-guided schools and family 
visits. This is achieved on the one hand, through collaboration with educators and on the other hand, 
through the production of printed and online educational resources addressed to the schools as well 
as to the general public.
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The collaboration of the Department with educators includes focused seminars held regularly at 
the Acropolis Museum, throughout Greece, as well as abroad. The seminars present the Department’s 
educational resources, how they can be combined with in school curriculum and their effective use 
in the class preparation of an independent visit. In addition, projects that have been implemented by 
other school groups are also presented. Αpproximately 500 educators participate in seminars each year. 

The production of educational resources, both printed and online, is another way of encouraging 
the educator led school visits. Concerning the printed resources, a significant dissemination of the 
Department’s activities is achieved through the museum kits which comprise a composite learning 
material. At present the museum kits cover 8 different subjects and are lent to schools free of charge, 
being used by almost 10.000 students annually. In the key area of web based resources five online 
educational applications have been created to provide open access to the general public familiarizing 
themselves with the art and monuments of the Acropolis. These include: “The Parthenon Frieze”  
(www.parthenonfrieze.gr), “Athena, Goddess of the Acropolis” (www.acropolis-athena.gr), 
“Color the Peplos Kore” (http://theacropolismuseum.gr/peploforos/), “The Glafka Project”  
(http:// acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject) and The Acropolis Educational Resources Repository 
(http://repository.acropolis- education.gr/acr_edu/?locale=en). 

All the above refer to the educational activities designed by the Department mainly for school 
groups, educators and students. As the Acropolis and its Museum attract the interest not only of 
schools but also of the general public, families form a core audience and over time the Department 
has developed many means of engaging them. Specially designed learning resources, such as family 
trails and backpacks can be used to make a family visit highly enjoyable and fun for both children and 
parents. Since 2011 we have designed bilingual family backpacks with three different subjects that have 
been used by almost 20.000 families.

All these printed and online resources are available in the online Repository (http://repository.
acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=en) mentioned above, and developed in collaboration with 
the Hellenic Documentation Centre. The Repository addresses the general public but is particularly 
helpful to educators preparing lessons in class or class visits to the Acropolis archaeological site and 
the Museum. The effectiveness of the Repository lies in its capacity for continuous updating and the 
uploading of new school projects.

Consistent and special attention is given to the evaluation of all our educational activities, mainly 
through questionnaires completed by teachers and students. Hence, an evaluation of the Repository 
followed, to examine its influence on school groups and to draw conclusions and make suggestions 
about its more effective use in the future. The evaluation has shown that the Repository is a useful 
tool for educators, in particular for those who are also using other electronic repository systems. The 
feedback received has highlighted the opportunity to expand the use of the Department’s data base, 
by encouraging educators to use the material available through the Repository to design their own 
lesson plans. Additionally, the proposal to embed the Repository into larger educational repository 
systems, both Greek and international, is another recommendation that has prominently featured in 
the feedback from users.

Clearly the enhancement of the independent school and family visit is central as it maximizes their 
participation in all educational activities and contributes to the enrichment of the visit experience. 
Furthermore, it supports the emergence of a new generation of people who will love, respect and visit 
the monuments and museums, not out of obligation but of enjoyment.
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Η ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 
2007-2013 ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΤΟΧΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις αρχές του 2016, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πενταετούς αναστηλωτικού προγράμματος 
της περιόδου 2010-2015 στα μνημεία της Ακρόπολης, η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ αποφάσισαν τη διοργά-
νωση διημερίδας με στόχο την ανάδειξη ειδικών θεμάτων που άπτονται τόσο της έρευνας όσο και 
επιλύσεων δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αναστη-
λωτικών εργασιών1. Για την πληρέστερη παρουσίαση αυτού του απαιτητικού έργου κρίθηκε αναγκαίο 
αφενός να γίνει ένας σύντομος απολογισμός2 και αφετέρου να παρουσιαστούν οι προτάσεις για τη 
συνέχιση των έργων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (εικ. 1). 

Εικ. 1. Τα αναστηλωτικά προγράμματα στα μνημεία της Ακρόπολης. Ολοκληρωμένα και εν εξελίξει (Σύνταξη 
σχεδίου: Π. Κωνσταντόπουλος σε υπόβαθρο σχεδίου Ι. Τραυλού).

1. Την διοργάνωση της διημερίδας είχαμε συζητήσει με τον αείμνηστο πρόεδρο της ΕΣΜΑ Χ. Μπούρα, προκειμένου να παρουσιαστεί το 
έργο αλλά να δοθεί και η ευκαιρία στο επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας να αναδείξει τον βαθμό της πολυπλοκότητας των προβλημά-
των που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αναστηλωτικών εργασιών και των επιλύσεών τους. Η απώλεια του καθηγητή 
μας, λίγους μήνες πριν από τη διοργάνωση της διημερίδας μας βύθισε όλους σε πένθος. Η αφιέρωση της εκδήλωσης στη μνήμη του ήταν 
το ελάχιστο που μπορούσαμε νά προσφέρουμε στο δάσκαλο που είχαμε σταθερά δίπλα μας στο απαιτητικό έργο που έχουμε αναλάβει.

2. Στο συνοπτικό απολογισμό που ακολουθεί θίγονται επιγραμματικά θέματα, τα οποία αναλύονται διεξοδικά στα κείμενα των 
συναδέλφων που προηγούνται.
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2. ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Το έργο που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για τις αναστηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρό-
πολης κατά την περίοδο 2010-2015 αφορούσε στο πρόγραμμα Συντήρηση & Αναστήλωση Μνημείων 
Ακρόπολης, με προϋπολογισμό 7.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτού 
του έργου πραγματοποιήθηκαν από ειδικευμένο προσωπικό της ΥΣΜΑ (μόνιμο και έκτακτο) εργασίες 
τεκμηρίωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης στα μνημεία της Ακρόπολης αλλά και δράσεις 
προβολής και ενημέρωσης του κοινού για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Στο 1ο υποέργο, «Επεμβάσεις αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης», που εκτελέστηκε 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Στον Παρθενώνα, το μεγαλύτερο έργο που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στη δυτική πλευρά του 
μνημείου και συγκεκριμένα στις γωνίες του θριγκού (εικ. 2). Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη3, 
απαιτήθηκε η αποσυναρμολόγηση 63 λίθων του θριγκού στη ΒΔ και 50 στη ΝΔ γωνία. Οι επτά μετόπες 
μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Ακρόπολης και αντικαταστάθηκαν με αντίγραφα, ενώ με νέα αντίγραφα 
αντικαταστάθηκαν και τα παλαιότερα των δύο εναετίων γλυπτών. Μετά τη δομική αποκατάσταση 
ανατοποθετήθηκαν όλοι οι αρχαίοι λίθοι καθώς και τέσσερεις από νέο μάρμαρο. Απαιτήθηκε επίσης 
η δομική αποκατάσταση 16 επιπλέον λίθων στις παρακείμενες περιοχές, που πραγματοποιήθηκε κατά 
χώραν. Η σοβαρότητα του προγράμματος, εκτός από το μέγεθος και τα προβλήματα που έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν, έγκειται στο γεγονός ότι το μνημείο παρέμεινε ανοικτό στις δύο γωνίες για διάστη-
μα περίπου δύο ετών (εικ. 3). Το πρόγραμμα του βόρειου τοίχου του σηκού αφορούσε στην έναρξη 
της αποκατάστασης του τοίχου σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα που έχει πλέον ολοκληρωθεί4 
και περιελάμβανε τον τοιχοβάτη, τον ορθοστάτη και τον 1ο δόμο. Ολοκληρώθηκαν εργασίες απο-
κατάστασης σε 25 λίθους του τοιχοβάτη, αποκαταστάθηκαν δομικά 17 λίθοι του ορθοστάτη και 12 
λιθόπλινθοι του 1ου δόμου και τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς (εικ. 4). Το πρόγραμμα 
του δυτικού πτερού5 αφορούσε στην αποκατάσταση της εσχάρας της φατνωματικής οροφής με την 
ανατοποθέτηση αρχαίων λίθων που είχαν καταβιβαστεί στο παρελθόν αλλά και τοποθέτηση λίθων 
που είχαν κατασκευαστεί την δεκαετία του ’60. Αποσυναρμολογήθηκαν οι αρχαίοι λίθοι του θράνου 
που είχαν παραμείνει στο μνημείο, αποκαταστάθηκαν δομικά και ανατοποθετήθηκαν 21 συνολικά 
λίθοι θράνου. Ολοκληρώθηκε η δομική αποκατάσταση πέντε δοκών και δύο μεταδοκίων πλακών. 
Συντηρήθηκαν επτά επιπλέον αρχαίες μεταδόκιες πλάκες και λίθοι του 1ου δόμου του αντιθημα-
τικού τοίχου του τυμπάνου και τέλος ανατοποθετήθηκαν δύο δοκοί με τις αντίστοιχες μεταδόκιες 
πλάκες. Στη βόρεια πλευρά ολοκληρώθηκε η κατεργασία της τελικής επιφάνειας των ραβδώσεων σε 
έξι κίονες που είχαν αναστηλωθεί την περίοδο 2000-2010 (εικ. 5). Ανάλογη εργασία πραγματοποιή-
θηκε και στους δύο βορειότερους κίονες του Προνάου6 (εικ. 6). Τέλος αποκαταστάθηκαν δομικά δύο 
κατακείμενοι λίθοι του υπερθύρου του δυτικού τοίχου του σηκού7 με την ένταξη τεσσάρων αρχαίων 
θραυσμάτων στις δύο δοκούς από νέο μάρμαρο, μία εξαιρετικά απαιτητική εργασία καθώς το μήκος 
των δοκών ξεπερνά τα 7 μ. και το βάρος εκάστης τους 10 τόνους.

Στα Προπύλαια πραγματοποιήθηκαν τρία προγράμματα και με την ολοκλήρωσή τους το μνημείο 
αποδόθηκε στους επισκέπτες απαλλαγμένο από τα «ανεπιθύμητα» ικριώματα. Το πρόγραμμα απο-
κατάστασης της ανωδομής του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου8 αφορούσε στην ανατοποθέτηση 
στο μνημείο 20 συνολικά αρχιτεκτονικών μελών, 16 από τα οποία παρέμεναν από παλαιότερες εποχές

3. Ελευθερίου – Μανιδάκη – Βρούβα 2015.
4. Η αρχική μελέτη των Ν. Τογανίδη – Κ. Ματάλα επικαιροποιήθηκε με την μελέτη Κ. Σκαρή – Α. Βρούβα, που έχει υποβληθεί για 

έγκριση στο ΚΑΣ. Τογανίδης – Ματάλα 2002. Σκαρής – Βρούβα 2016.
5. Σκαρής – Χριστοδουλοπούλου – Κοντέας – Βρούβα 2014.
6. Λαμπρινού – Ελευθερίου 2009.
7. Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2015.
8. Καρανάσος 2015α.
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Εικ. 2. Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα μετά τις 
επεμβάσεις στις δύο γωνίες (2015, Τ. Σουβλάκης). 

Εικ. 3. Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα κατά την 
διάρκεια των επεμβάσεων στις δύο γωνίες (2012, 
Τ. Σουβλάκης). 

Εικ. 4. Άποψη από ΒΑ του βόρειου τοίχου του ση-
κού κατά τις εργασίες τοποθέτησης ορθοστατών 
(2015, Ρ. Χριστοδουλοπούλου).

Εικ. 5. Κίονας της βόρειας πλευράς μετά την ολο-
κλήρωση της κατάξεσης των ραβδώσεων στα νέα 
συμπληρώματα (2014, Β. Ελευθερίου).

Εικ. 6. Οι δύο βορειότεροι κίονες του προνάου του Παρθενώνα (α) πριν, (β) κατά την διάρκεια και (γ) μετά 
την διαμόρφωση των ραβδώσεων στα νέα συμπληρώματα (Ρ. Χριστοδουλοπούλου).
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στο έδαφος. Αντίστοιχα στο πρόγραμμα αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας9, 40 αρχαία αρχιτεκτο-
νικά μέλη που παρέμεναν στο έδαφος επανήλθαν στο μνημείο. Εδώ απαιτήθηκε η αποσυναρμολό-
γηση 24 λίθων και η δομική αποκατάσταση 11. Ανατοποθετήθηκαν 64 συνολικά αρχιτεκτονικά μέλη 
(εικ. 7, 8). Στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτιρίου10, μετά από τη διαπίστωση δομικής βλάβης 
στο κιονόκρανο του ΒΔ κίονα και στο υπερκείμενο επιστύλιο, απαιτήθηκε η αποσυναρμολόγηση 11 
μελών από την ανωδομή της περιοχής. Ανατοποθετήθηκαν συνολικά 21 λίθοι συμπεριλαμβανομένων 
τεσσάρων αρχαίων και ενός νέου σπόνδυλου στη δυτική κιονοστοιχία (εικ. 9). Η επαναφορά στο μνη-
μείο σημαντικού αριθμού αρχαίων μελών που παρέμεναν εκτός αυτού, εκτός από την αποτελεσμα-
τικότερη προστασία των ίδιων των μελών, συνέβαλε αισθητά στην αναβάθμιση και στην καλύτερη 
κατανόησή του από τους επισκέπτες. 

 
Εικ. 7. Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων, (α) πριν και (β) κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. 
Άποψη από ΝΔ (Κ. Καρανάσος).

Εικ. 8. Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2015, Β. Ελευθερίου).

9. Τανούλας 2015. Ιωαννίδου – Παπαβασιλείου 2015.
10. Καρανάσος 2015β. Ιωαννίδου 2015. 
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Εικ. 9. Άποψη των Προπυλαίων από δυτικά κατά τη διάρκεια τοποθέτησης σπονδύλων σε κίονες της δυτικής 
πλευράς (2015, Β. Ελευθερίου).

Εικ. 10. Ο χώρος του Βραυρωνείου μετά την διαμόρφωση στάσης θεάσης του Ναού της Αθηνάς Νίκης και 
των Προπυλαίων (2016, Ε. Πετροπούλου).
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Η αναστήλωση του Ναού της Αθηνάς Νίκης ολοκληρώθηκε το 2010. Πρόσφατα αποκαταστάθηκε η 
κορωνίδα του πύργου του ναού, η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ανατολικά του ναού και πραγμα-
τοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης στον υπόγειο χώρο, όπου σώζονται ο πώρινος ναός και ο βωμός11. 
Τέλος απομακρύνθηκαν οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθαρίστηκε ο χώρος του Βραυρωνείου και 
διαμορφώθηκε στάση θέασης του ναού από τα ανατολικά12 (εικ. 10).

Η αναστήλωση του Ερεχθείου έχει ολοκληρωθεί από το 1987. Πρόσφατα αποφασίστηκε η κατά-
χωση του εσωτερικού του μνημείου για λόγους προστασίας των θεμελίων των τοίχων13. Παράλληλα, 
απομακρύνθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη που παρέμεναν στο εσωτερικό, αντικαταστάθηκε πρόχειρη υπο-
στύλωση του στυλοβάτη με νέους πεσσούς, κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης της επίχωσης και κα-
ταχώθηκαν οι θεμελιότοιχοι στο ανατολικό τμήμα του μνημείου με κατάλληλα διαβαθμισμένα υλικά.

Το πρόγραμμα καταγραφής και ταξινόμησης των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών πραγματοποι-
είται παράλληλα με τα έργα αποκατάστασης των μνημείων. Το τελευταίο πρόγραμμα περιελάμβανε τη 
διαχείριση, απογραφή, τεκμηρίωση, ταξινόμηση 2000 λίθων προερχόμενων από τον χώρο του Αρρη-
φορίου, συγκολλήσεις μαρμάρινων και πώρινων μελών καθώς και μετακινήσεις λίθων και τακτοποίησή 
τους σε λιθοσωρούς. Σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε ήταν η μεταφορά 145 ενεπίγραφων λίθων 
στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, όπου πρόκειται να εκτεθούν στην αρχαιολογική αποθήκη που σχε-
διάζει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών στο προσεχές χρονικό διάστημα. 

Βάσει μελέτης14 της Εφορείας Αρχαιοτοτήτων πραγματοποιήθηκε από την ΥΣΜΑ το έργο Εξυγίανση 
υφισταμένων διαδρομών κίνησης επισκεπτών και αντικατάσταση περισχοίνισης στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακρόπολης.

Παράλληλα με τις αναστηλωτικές εργασίες ο Τομέας Συντήρησης της επιφάνειας του μαρμάρου 
πραγματοποιεί σε όλα τα μνημεία της Ακρόπολης είτε σωστικές είτε συστηματικές εργασίες συντήρη-
σης. Την περίοδο 2010-2015 στον Παρθενώνα υποστηρίχθηκαν οι εργασίες αποσυναρμολόγησης των 
αρχιτεκτονικών μελών στις δυο γωνίες της δυτικής πλευράς και ακολούθησε συστηματική συντήρηση 
των καταβιβασθέντων λίθων αλλά και 30 περίπου λίθων στις όμορες περιοχές, οι οποίοι συντηρήθη-
καν κατά χώραν. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στην άνω έδρα των 35 λίθων του τοιχο-
βάτη του βόρειου τοίχου του σηκού, στις αθέατες πλευρές 17 λίθων του αντίστοιχου ορθοστάτη και 
πέντε λίθων του 1ου δόμου. Στο δυτικό πτερό συντηρήθηκαν 12 λίθοι του αντιθηματικού τοίχου του 
τυμπάνου, 18 οριζόντια γείσα, 14 διαζώματα, 13 λίθοι θράνου, 7 δοκοί και 12 μεταδόκιες πλάκες. 
Συστηματική συντήρηση πραγματοποιήθηκε στα αρχαία θραύσματα των δύο δοκών του υπερθύρου 
του δυτικού τοίχου. Στα Προπύλαια ολοκληρώθηκαν οι συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στις 
έδρες των μελών της ανωδομής του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου και τοποθετήθηκαν ακίδες 
για την απομάκρυνση των περιστεριών. Υποστηρίχθηκαν οι εργασίες αποξήλωσης στη νότια πτέρυ-
γα και στην ΒΔ γωνία και ολοκληρώθηκαν συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στους λίθους που 
καταβιβάστηκαν, πριν από την επανατοποθέτησή τους. Ολοκληρώθηκαν συστηματικές επεμβάσεις 
συντήρησης στον 3ο, 4ο και 5ο σπόνδυλο του 1ου κίονα της δυτικής όψης του μνημείου και συντη-
ρήθηκαν 16 πλάκες του δαπέδου της ανατολικής στοάς15. Στο Ναό της Αθηνάς Νίκης ολοκληρώθηκαν 
οι επεμβάσεις συντήρησης σε πέντε λίθους της βόρειας κορωνίδας του πύργου, σε 11 ορθοστάτες 
και σε 10 λίθους του κυματιοφόρου τοιχοβάτη. Ολοκληρώθηκαν συστηματικές επεμβάσεις συντήρη-
σης στους λίθους των τοίχων του σηκού εσωτερικά και εξωτερικά, σε δύο λίθους του στυλοβάτη και 
στους κίονες της ανατολικής πλευράς. Στο Ερέχθειο ολοκληρώθηκαν συστηματικές επεμβάσεις σε 47 
λίθους του δυτικού τοίχου. Στη νότια πρόσταση πραγματοποιήθηκαν εργασίες αισθητικής αποκατά-
στασης των παλαιών κονιαμάτων σε φατνωματικές πλάκες, ενώ, μετά τον καθαρισμό με τη χρήση του 

11. Μιχαλοπούλου – Μαμαλούγκας 2013. 
12. Μαμαλούγκας – Μιχαλοπούλου 2015.
13. Μαμαλούγκας – Μιχαλοπούλου 2014.
14. Αλεξανδράκη – Χριστακόπουλος – Χριστοδουλοπούλου 2012.
15. Φραντζικινάκη – Φραγκιαδάκη 2015. Φραντζικινάκη 2015.
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συστήματος λέιζερ, έγινε ειδική φωτογράφιση όλων των φατνωμάτων στο ορατό και στο υπέρυθρο 
φάσμα. Μικρής έκτασης επέμβαση αφορούσε στη στεγάνωση της οροφής της νότιας πρόστασης και 
τέλος πραγματοποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα για τον προσδιορισμό υλικών προστασίας αρχαίων 
συνδέσμων. Ο Τομέας Συντήρησης πραγματοποιεί και ερευνητικό έργο για τον προδιορισμό κατάλλη-
λων υλικών για τις επεμβάσεις16, όπως πιλοτική εφαρμογή και αποτίμηση κονιαμάτων συγκόλλησης 
σε πώρινα θραύσματα αλλά και διερεύνηση της πολυχρωμίας στα μνημεία της Ακρόπολης.

Ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς σε 
θέματα όπως η Πειραματική διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών αρχαίου μαρμάρου και μαρμά-
ρου Διονύσου-Πεντέλης17, Διερεύνηση αντοχής τσιμεντοπολτού στα έργα αναστήλωσης18, Ολοκλήρωση 
ερευνητικού προγράμματος με το ΕΜΠ για την σύνταξη επιταχυνσιογραφημάτων για τις στατικές με-
λέτες των μνημείων19, Χαρακτηρισμός των κονιαμάτων του Ν. Τείχους & της Ν. Πτέρυγας των προπυ-
λαίων της Ακρόπολης – πρόταση κονιαμάτων αποκατάστασης για το Ν. Τείχος20 κ.ά.

Η συνέχιση της ενόργανης παρακολούθησης των μνημείων σε επιλεγμένες θέσεις αποτελεί υπο-
χρέωση για την υπηρεσία. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε προμήθεια τριών επιπλέον ορ-
γάνων και ενεργοποιήθηκε δίκτυο 10 συνολικά επιταχυνσιογράφων για την καταγραφή σεισμικών 
συμβάντων που καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, σε υπολογιστή της υπηρεσίας. Άλλες δράσεις 
ενόργανης παρακολούθησης των μνημείων πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του ΠΔΕ και ανα-
φέρονται στη συνέχεια. 

Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης του έργου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συστηματική παραγωγή 
τεκμηρίων αλλά και στην καταχώρησή τους σε μία ειδικά σχεδιασμένη Βάση Δεδομένων21. Ο εκσυγ-
χρονισμός της λειτουργικότητας της εφαρμογής λογισμικού Βάση Δεδομένων της τεκμηρίωσης των 
αναστηλωτικών εργασιών πραγματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο του 1ου υποέργου του ΕΣΠΑ, όπως 
και η εισαγωγή τεκμηρίων στη Β.Δ., που πραγματοποιήθηκε στα εργοτάξια από ειδικευμένους αρχαι-
ολόγους και συντηρητές. Με ευθύνη του Τομέα Τεκμηρίωσης επίσης πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση 
φωτογραφικών και κινηματογραφικών τεκμηρίων και κινηματογράφηση εργασιών της περιόδου 2011-
2015, που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Στη δημοσιοποίηση-προβολή του έργου αποσκοπούσαν η διοργάνωση της 6ης Διεθνούς Συνάντη-
σης για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης και η έκδοση των πρακτικών22, η έκδοση 
της απόδοσης του αναστηλωτικού έργου του Ερεχθείου23, η ψηφιακή έκδοση των αποδόσεων των 
ολοκληρωμένων επεμβάσεων24, η έκδοση τριών τευχών του ενημερωτικού δελτίου της ΥΣΜΑ (2011, 
2012, 2013) και ενός διπλού ενημερωτικού δελτίου 2014-2015 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
Εκδόθηκαν επίσης τρεις μελέτες των υλοποιημένων πλέον προγραμμάτων25. 

Μεταξύ των πολυάριθμων εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει ο Τομέας Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ26, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ακρόπολη & 
Αναστήλωση που διοργανώθηκε στα εργοτάξια του έργου τον Μάρτιο του 2012 και του 2014. Εκδόθη-
κε επίσης εκπαιδευτικός φάκελος με θέμα Ακρόπολη και Αναστήλωση27 και σχεδιάστηκε διαδικτυακή 
ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο Πρόγραμμα Γλαύκα28. 

16. Αγγελακοπούλου 2015.
17. Τριανταφύλλου – Κάρλος 2012.
18. Τρέζος 2013.
19. Ψυχάρης 2015.
20. Μοροπούλου – Μπακόλας – Καρόγλου 2013.
21. Ελευθερίου – Λεμπιδάκη 2016.
22. 6η Διεθνής Συνάντηση 2015. 
23. Παπανικολάου 2012.
24. Αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη 2013. 
25. Μελέτη αποκαταστάσεως Παρθενώνος, τόμοι 8 και 9, Μελέτη αποκαταστάσεως Προπυλαίων, τόμος 3.
26. Τα περισσότερα προγράμματα διοργανώνονται σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης ενώ περιορισμένος αριθμός 

προγραμμάτων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών.
27. Χατζηασλάνη – Καϊμάρα – Λεοντή 2013.
28. Καϊμάρα – Λεοντή – Παράσχου – Χατζηασλάνη 2014.
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Το 2ο υποέργο του έργου Συντήρηση & Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης αφορούσε στην προμήθεια 
120 κυβικών μέτρων μαρμάρου, που απαιτήθηκαν για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων ερ-
γασιών στον Παρθενώνα και τα Προπύλαια. Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, αφορούσε στην προ-
μήθεια μεγάλων όγκων, την κοπή τους σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας για τη διαμόρφωση νέων 
αρχιτεκτονικών μελών ή συμπληρώσεων στις επιθυμητές διαστάσεις και τη μεταφορά τους στην Ακρόπολη. 

Το 4ο και 5ο υποέργο αφορούσαν σε λεπτομερή τεκμηρίωση μνημείων ή τμημάτων τους μέσω 
σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης, όπως η φωτογραμμετρία29 και η τρισδιάστατη σάρωση30. Το 2012, 
μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανατέθηκε το έργο Μελέτη Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών 
Αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών, που αφορούσε σε αποτυπώσεις σε περιοχές όπου είχαν 
ολοκληρωθεί οι επεμβάσεις, όπως ο θριγκός της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα, το κεντρικό 
κτήριο των Προπυλαίων και ο ναός της Αθηνάς Νίκης αλλά και σε περιοχές στις οποίες επρόκειτο να 
πραγματοποιηθούν εργασίες κατά την περίοδο 2011-2015. Συγκεκριμένα, οι στρώσεις του θριγκού 
στις δύο γωνίες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα και στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων (εικ. 11) 
αποτυπώθηκαν στην προ και μετά τις επεμβάσεις κατάσταση. 

Το αντικείμενο του έργου Τρισδιάστατη Σάρωση του Ναού της Αθηνάς Νίκης ήταν η πλήρης τρισ-
διάστατη σημειακή σάρωση (3D Scanning) και η απεικόνιση του Ναού της Αθηνάς Νίκης (εσωτερικά 
και εξωτερικά) και πραγματοποιήθηκε το 2015, όταν είχαν απομακρυνθεί πλήρως τα ικριώματα από 
την περιοχή του ναού. 

2.2  Τα έργα που πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων

Το 2014 η ΥΣΜΑ έλαβε επιχορήγηση 1.000.000 ευρώ από το ΠΔΕ για το έργο Στερέωση βραχωδών 
μαζών και τειχών της Ακρόπολης για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις περιοχές αυτές. Τα τείχη και 
ο βράχος, επί του οποίου οικοδομήθηκαν τα μνημεία της Ακρόπολης, συνιστούν μνημειακό σύνολο, 
για το οποίο η ΕΣΜΑ μεριμνά από την έναρξη της λειτουργίας της, παράλληλα με τα κλασικά μνημεία 
(εικ. 12). Η εκπόνηση γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης ήταν από τις πρώτες ενέργειες της Επιτροπής 
και έως τα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχαν αντιμετωπιστεί τα μείζονα προβλήματα στον βράχο με 
στερεώσεις περιοχών του ανατολικού και βόρειου βραχώδους πρανούς.

Όσον αφορά στα τείχη, επιδιώχθηκε η τεκμηρίωση της μορφής και η καταγραφή της κατάστασης 
διατήρησης και των παραμορφώσεων σε επιλεγμένες περιοχές τους, για τις οποίες υπήρχαν λόγοι 
ανησυχίας, όπως η ΝΑ γωνία και το τμήμα του βόρειου τείχους στην περιοχή του Αρρηφορίου31. 
Πολύτιμο εργαλείο για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη σύνταξη μελετών για 
τις επεμβάσεις στα τείχη και τον βράχο αποτέλεσαν τα εικονιστικά υπόβαθρα υψηλής μετρητικής 
ακρίβειας, που εκπονήθηκαν το 2009 μετά από τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση της 
κάτοψης της Ακρόπολης, των όψεων των τειχών και την τρισδιάστατη σάρωση των τειχών και του 
βράχου32. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν καταγραφές τόσο με μηχανικά συστήματα, όσο και 
με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ενόργανης παρακολούθησης τελευταίας τεχνολογίας33. 

Το 2014 εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης της περιοχής 6ης- 7ης αντηρίδας στο νότιο τείχος34. 
Το έργο ολοκληρώθηκε έως το τέλος του 2015 και συμπεριέλαβε, εκτός από την αποκατάσταση της 
βλάβης, τη διευθέτηση απορροής των υδάτων, τη στεγάνωση της άνω απόληξης του τείχους και τη 
συντήρηση της επιφάνειας επιλεγμένων λίθων όπου η φθορά ήταν εκτενέστερη.

29. Μαυρομάτη 2013.
30. Τρισδιάστατη σημειακή σάρωση μεμονωμένων αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου 

υποέργου, Ελευθερίου – Καλησπεράκη – Μαυρομάτη – Χριστοδουλοπούλου 2017.
31. Εγγλέζος 2010.
32. Το έργο Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κ.Π.Σ.
33. Ενημερωτικές ειδήσεις 2010.
34. Χατζηπαπά 2013.



435

Η ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Εικ. 11. Βόρεια όψη της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων. Ορθοφωτομωσαϊκό πριν τις επεμβάσεις (2012, 
Μελέτη Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Αποτυπώσεων στην Ακρόπολη των Αθηνών).

Εικ. 12. Άποψη του βόρειου τείχους της Ακρόπολης από βορρά (2015, Β. Ελευθερίου).
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Το 2016 ολοκληρώθηκε η στερέωση σχιστολιθικών πρανών στη ΝΔ κλιτύ της Ακρόπολης (εικ. 13). 
Είχε προηγηθεί το 2014 η λήψη άμεσων μέτρων από συνεργείο της υπηρεσίας. Η σχετική μελέτη35, 
περιελάμβανε καθαρισμό από βλάστηση και σαθρές μάζες, τοποθέτηση αγκυρίων, συμπληρώσεις του 
βράχου με τοιχοποιία σε περιοχές αρνητικής κλίσης, τοποθέτηση πλέγματος κ.ά. 

Η έναρξη των έργων στα τείχη και τον βράχο έθεσαν την αναγκαιότητα συγκρότησης Τεχνικού 
Γραφείου Τειχών, η λειτουργία του οποίου παρέμενε ανενεργή τα τελευταία χρόνια. Το γραφείο επαν-
δρώθηκε με προσωπικό της ΥΣΜΑ, που μεταφέρθηκε εκεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα 
Προπύλαια. Επιπλέον ετέθη με πιο απαιτητικό τρόπο η αναγκαιότητα συστηματικής έρευνας για την 
επιλογή κατάλληλων δομικών υλικών και κονιαμάτων δόμησης συμβατών με τα πορώδη υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του τείχους36. Το 2016 εκπονήθηκαν μελέτες για την αποκατάστα-
ση δύο περιοχών του βόρειου τείχους37 (εικ. 14, 15) και παράλληλα ξεκίνησε η διερεύνηση των δομι-
κών υλικών του τείχους. Δοκιμές εργαστηρίου και πεδίου πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Λίθου 
της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και αναλύσεις κονιαμάτων και προτά-
σεις για τη σύνθεση νέων κονιαμάτων συμβατών με τα ιστορικά κονιάματα από το ΕΜΠ. Πραγματο-
ποιήθηκε Γεωφυσική έρευνα στον βράχο της Ακρόπολης με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής διασκόπησης 
και Γεωτεχνική έρευνα38 σε δύο θέσεις για τη διερεύνηση της ευστάθειας των τειχών και του βράχου.

Στο πλαίσιο της ενόργανης παρακολούθησης της υφιστάμενης κατάστασης του τείχους και πιθανών 
μικρομετακινήσεων, επαναλήφθηκαν τοπογραφικές μετρήσεις προσημασμένων στόχων στο νότιο τμή-
μα του τείχους, ενώ στο θεμέλιο του δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης των Προπυλαίων εγκαταστάθηκε 
σύστημα οπτικών ινών39. 

Το 2016 μία ακόμη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ εγκρίθηκε για την ΥΣΜΑ. Αφορούσε στην Αναδι-
άταξη και τον εξοπλισμό των εργοταξιακών εγκαταστάσεων της Ακρόπολης και είχε προϋπολογισμό 
250.000 ευρώ. Με το έργο αυτό δόθηκε η δυνατότητα να ξεκινήσουν εγκαίρως οι αναγκαίες για τα 
επόμενα αναστηλωτικά προγράμματα εγκαταστάσεις του εργοταξιακού εξοπλισμού του Παρθενώνα 
και επιπλέον να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και να απομακρυνθεί παλαιό υλικό40, επιδιώκοντας 
αισθητική βελτίωση στην εμφάνιση των μνημείων. Η πλέον κρίσιμη για τον Παρθενώνα σχετική δράση 
είναι η απομάκρυνση του γερανού Derrick, που εγκαταστάθηκε στο μνημείο το 1983 και η μεταφορά 
στη θέση αυτού, του γερανού που από το 2011 λειτουργεί στην δυτική πλευρά του μνημείου41.

2.3 Μνημόνια συνεργασίας με φορείς 

Μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιεί η υπηρεσία σε συνεργασία με άλλους φορείς ιδιαίτερη 
σημασία έχουν η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό ψηφιακού αποθε-
τηρίου ανοικτού στο κοινό42, στο οποίο καταχωρείται υλικό τεκμηρίωσης από τη Βάση Δεδομένων. Τη 
βιβλιοθήκη καθώς και το μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπι-
στήμιο ΜΙΕ της Ιαπωνίας για την καταγραφή και παρακολούθηση σεισμικών δράσεων μέσω οργάνων 
που έχουν τοποθετηθεί στον Παρθενώνα. 

35. Εγγλέζος 2014.
36. Τα τείχη της Ακρόπολης, κατασκευασμένα στην αρχαιότητα από πειραϊκούς λίθους (ακτίτη ή Μουνιχίας), μεγάλα τμήματα των 

οποίων συνιστούν μεταγενέστερες κατασκευές λόγω των επάλληλων επισκευών, παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές στη δομή τους 
ως προς τα εν ξηρώ κατασκευασμένα μαρμάρινα μνημεία του 5ου αι. π.Χ. και επιβάλλουν διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση και 
αντιμετώπιση. Κορρές 2015.

37. Οι περιοχές επιλέχθηκαν λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης της τοιχοποιίας σύμφωνα και με έκθεση της επίτιμης Διευ-
θύντριας της ΥΣΜΑ. Ιωαννίδου 2012. Μιχαλοπούλου – Μαμαλούγκας – Χατζηπαπά 2016. Τσιμερέκη – Αγγελακοπούλου 2016.

38. ΕΔΑΦΟΣ 2015.
39. OSMOS περιοδικές εκθέσεις 2015-2016.
40. Οι εργασίες αφορούσαν σε καθαίρεση εργοταξιακών στεγάστρων, απομάκρυνση με δανεισμό ή παραχώρηση μηχανημάτων 

που δεν είναι αναγκαία κ.ά. 
41. Η δράση σύμφωνα με την σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 (Χριστοδουλοπούλου – Μανιδάκη 2016).
42. Ο Χ. Μπούρας υποστήριξε θερμά την συνεργασία και η 1η φάση του έργου, με υλικό από την αναστήλωση του Ερεχθείου, 

δημοσιεύεται στο http://repository-ysma.ekt.gr
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Εικ. 13. Εργασίες στερέωσης του βραχώδους πρανούς στη ΝΔ κλιτύ της Ακρόπολης (2015, Β. Ελευθερίου).

Εικ. 14. Άποψη του βόρειου τείχους από βορρά, ορθοφωτομωσαϊκό στην περιοχή Β17 (2009, Μελέτη Ανά-
πτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών).

Εικ. 15. Άποψη του βόρειου τείχους από βορρά, τρισδιάστατο μοντέλο με φωτογραφική υφή στην περιοχή 
Β12-Β13 (2009, Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών).
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Μία ακόμη συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών αφορά προς το παρόν στην εκπόνη-
ση μελέτης43 για την επανάχρηση του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως. 

2.4  Οι προτάσεις για τα αναστηλωτικά έργα στα μνημεία της Ακρόπολης κατά την 
επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Κρίσιμοι παράγοντες για τη διαμόρφωση των προτάσεων σχετικά με τη συνέχιση των αναστη-
λωτικών εργασιών ήταν αφενός η ιεράρχηση των προγραμμάτων αποκατάστασης στις περιοχές που 
παρουσιάζουν τα πλέον σοβαρά δομικά προβλήματα και αφετέρου η αποφυγή εργασιών αποσυναρ-
μολόγησης σε διαφορετικές περιοχές των μνημείων κατά την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι, στο προσεχές 
μέλλον οι εργασίες θα συνεχιστούν στον Παρθενώνα και τα τείχη (εικ. 16). Προτεραιότητα για τον 
Παρθενώνα κρίθηκε ότι έχει το πρόγραμμα της δυτικής πλευράς, όπου παραμένει το υφιστάμενο 
ικρίωμα εργασίας για να αποκατασταθεί η κεντρική περιοχή του αετώματος44. Με την ολοκλήρωση 
των εργασιών δομικής αποκατάστασης και την έναρξη των επανατοποθετήσεων, η υπηρεσία είναι 
σε θέση να προγραμματίσει την αποκατάσταση του υπερθύρου του δυτικού τοίχου του σηκού45. Στα 
Τείχη προτεραιότητα έχουν δύο περιοχές της βόρειας πλευράς, η περιοχή Β12-1346 και η περιοχή Β17. 
Εκτός από τις επεμβάσεις που απαιτούν αποσυναρμολόγηση τμημάτων των μνημείων, συνεχίζονται 
εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως π.χ. στον βόρειο τοίχο του σηκού του Παρθενώνα.

Αναλυτικότερα το εγκεκριμένο πλέον πρόγραμμα47 για την περίοδο 2017-2020 αφορά στα εξής:
Στον Παρθενώνα, το πρόγραμμα της δυτικής πλευράς περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ορθο-

στατών στην κεντρική περιοχή του τυμπάνου και την αποκατάσταση του αντιθηματικού του τοίχου. 
Επίσης θα συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης του ορθοστάτη και δύο υπερκείμενων αυτού δό-
μων του βόρειου τοίχου του σηκού. Στον πρόναο θα συνεχιστεί η διαμόρφωση των ραβδώσεων στα 
συμπληρώματα και στους σπονδύλους από νέο μάρμαρο στον 3ο από βορρά κίονα, ενώ στο δυτικό 
πτερό θα συνεχιστούν οι εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και επανατοποθέ-
τηση των υπολοίπων δοκών της εσχάρας της οροφής.

Στο Βόρειο Τείχος θα αποκατασταθούν οι περιοχές Β17 (027.500 μ. – 035.000 μ.), Β12 (034,000 – 
042,000 μ. και Β13 (000.000 μ. – 004,000 μ.). Μικρότερης έκτασης εργασίες θα πραγματοποιηθούν για την 
αποκατάσταση τμήματος της εσωτερικής παρειάς του νότιου τείχους στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου.

Ο Τομέας Συντήρησης της επιφάνειας θα πραγματοποιήσει εργασίες στις περιοχές στις οποίες θα 
γίνουν δομικές επεμβάσεις. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εργασίες συστηματικής συντήρησης στη 
βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, όπου παρατηρούνται προβλήματα επιφανειακής διάβρωσης των 
μαρμάρων48. Θα συνεχιστούν οι εργαστηριακές αναλύσεις για τον χαρακτηρισμό των αυθεντικών υλι-
κών, των προϊόντων φθοράς και για τη διερεύνηση κατάλληλων υλικών και επεμβάσεων συντήρησης 
στο μάρμαρο και στον πωρόλιθο, όπως και η ενόργανη παρακολούθηση με τα ήδη εγκατεστημένα 
συστήματα (δίκτυα επιταχυνσιογράφων και οπτικών ινών) αλλά και την εγκατάσταση νέων. 

Το πρόγραμμα Διαχείρισης Διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και 
διαχείριση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών, συγκολλήσεις πώρινων αρχιτεκτονικών μελών μεγάλων 
διαστάσεων και την καταλογογράφηση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών προς φύλαξη και ανάδειξη 
στο Παλαιό Μουσείο, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιλαμβάνεται στις δράσεις της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αθηνών. 

43. Μελέτη σε επίπεδο προτάσεων για τις προτεινόμενες χρήσεις εκπονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και εγκρίθηκε από το ΚΣΝΜ 
τον Ιανουάριο 2015. Ελευθερίου – Καρανάσος – Τσιμερέκη 2014. Το 2017 εγκρίθηκε μουσειολογική προμελέτη της ΕφΑΑθ, στην οποία 
από πλευράς ΥΣΜΑ συμμετείχαν οι Ε. Σιουμπάρα, Κ. Καρανάσος Ε. Λαμπρινού, και Ε. Λεμπιδάκη. 

44. Η σχετική μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ το 2016, Μανιδάκη – Παλαιολόγος 2016. Σκαρής 2012.
45. Η σχετική μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ το 2014, Λαμπρινού – Παπαβασιλείου 2015.
46. Η περιοχή Β12-213 αφορά σε τμήμα βορείως του Ερεχθείου και η Β17 σε τμήμα βορείως των Προπυλαίων.
47. Οι προτάσεις της ΥΣΜΑ εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2017 και το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστι-

κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με προϋπολογισμό 5.000.000€ ευρώ.
48. Φραγκιαδάκη 2017.
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Τέλος θα συνεχιστούν οι εργασίες για την τεκμηρίωση του έργου, ενώ προγραμματίζονται δράσεις 
για την προβολή του και την ενημέρωση εξειδικευμένου και μη κοινού, με εκδόσεις, διοργάνωση 
συνεδρίου και κυρίως ψηφιακά μέσα για μεγαλύτερη διάχυση στο διαδίκτυο.

3. ΣΥΝΟΨΗ

Η περίοδος 2010-2015 υπήρξε κρίσιμη για τα έργα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης 
διότι η ΥΣΜΑ κλήθηκε να ανταποκριθεί σε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα εν μέσω κρίσιμων αλλαγών 
στα οικονομικά πράγματα της χώρας. Το έργο που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο ως προς το φυσικό όσο και το οικονομικό 
αντικείμενο, επιτυγχάνοντας απορρόφηση μεγαλύτερη από 97%. Εκτός από τη εκπόνηση μελετών 
και την επίβλεψη των εργασιών, το προσωπικό της ΥΣΜΑ ασχολήθηκε με τη σύνταξη προδιαγραφών 
και προϋπολογισμού για τις προμήθειες και τις αναθέσεις που απαιτήθηκαν, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 
συνήφθησαν 80 περίπου συμβάσεις, συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ περίπου. Με πρόσθετη επι-
χορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν 
στα έργα Στερέωση βραχωδών μαζών και τειχών της Ακρόπολης και Αναδιάταξη και εξοπλισμός των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων της Ακρόπολης. Επειδή ο προγραμματισμός για το προσεχές διάστη-
μα στοχεύει περισσότερο στη στερέωση των μνημείων, οι περιοχές επέμβασης αφορούν κυρίως 
στον Παρθενώνα και το τείχος της Ακρόπολης. Η ΥΣΜΑ, υπό την εποπτεία της ΕΣΜΑ, θα συνεχί-
σει το απαιτητικό έργο αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης με την υψηλή ποιότητα που 
χαρακτηρίζει τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, χάρις στη διεξοδική μελέτη των 
μνημείων από πολυεπιστημονικές ομάδες, στις αναλυτικές προτάσεις αποκατάστασης των βλαβών, 
στην εξαντλητική τεκμηρίωση και στη δεξιοτεχνία των μαστόρων, μαρμαροτεχνιτών και συντηρητών. 

Εικ. 16. Άποψη της Ακρόπολης από δυτικά. Τα Προπύλαια και ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών. Ικριώματα παραμένουν στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα και στο βόρειο τείχος- 
περιοχή Β17 (2016, Τ. Σουβλάκης).
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Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΠΟΑ που στήριξαν και στηρί-
ζουν το έργο της υπηρεσίας, τους συναδέλφους από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, τα μέλη της ΕΣΜΑ, τους προϊσταμένους των Τεχνικών Γραφείων και εργοταξίων και όλο 
το προσωπικό, η αγαστή συνεργασία των οποίων εγγυάται την ομαλή συνέχεια των έργων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φθορών των μνημείων της Ακρόπολης. 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6η Διεθνής Συνάντηση 2015: Μπούρας, Χ. – Ελευθερίου, Β. (επιμ.), 2015. 6η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκα-
τάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα 4-5 Οκτωβρίου 2013. Πρακτικά. Αθήνα: ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ.

Αγγελακοπούλου 2015: Αγγελακοπούλου, Ε. 2015. Επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας στα μνημεία της 
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The restoration of the Acropolis monuments from the NSRF 2007-2013 
to the NSRF 2014-2020: Aims – Planning – Implementation

Vasiliki Eleftheriou
Architect Engineer- Director of YSMA 

ABSTRACT

The period 2010-2015 was crucial for the restoration interventions on the Acropolis monuments, 
given the fact that YSMA had to follow a tight schedule amid critical changes in the economic affairs 
of Greece. The project, funded by the NSRF 2007-2013, has been successfully accomplished regarding 
both of its natural and economic objects, achieving an absorption rate greater than 97%. 

YSMA has managed two sources of funding for the project. The largest was the NSRF 2007-2013, 
which, in the case of the Acropolis, started in December 2010 and was completed in December 2015, 
with a budget of 7,500,000 €. In the framework of this project, specialised personnel of YSMA (perma-
nent and temporary) carried out works of documentation, conservation, restoration and presentation 
of the Acropolis monuments as well as actions for the information of the public.



443

Η ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

In the Parthenon, works were carried out in six sectors. The programme of the western side has 
started with the restoration of the entablature corners, while the programme of the ceiling of the 
opisthonaos with the restoration of its beams. The programme of the northern side has been accom-
plished with the carving of flutes in the supplements of the restored columns, and similar work has 
been carried out in two columns of the pronaos. The programme of the western wall has been initiated 
with the restoration of two blocks of the door lintel, while the programme of the northern wall is in 
progress with the restoration of the marble blocks of the lower courses.

In the Propylaea, the works for the restoration of the upper courses of the south wall of the central 
building, the superstructure of the south wing and the NW corner of the central building have greatly 
contributed to the consolidation and enhancement of this unique monument. During the works, more 
than 50 ancient architectural blocks, scatered in the area before, have been placed back to their orig-
inal positions. 

In the area of temple of Athena Nike, the crown of the tower has been restored and works have 
been carried out for the improvement of the underground space, while a new point of view has been 
formed at the Brauroneion. In the Erechtheion, of which the restoration was completed in 1987, the 
foundations of the walls were backfilled for their protection.

In parallel with the restoration works, two other programmes were in progress: the programme of 
surface conservation of the monuments, and the programme of inventorying scattered ancient blocks 
for the identification of fragments of architectural members from the monuments.

In the framework of the research-documentation and promotion of the project the following ac-
tions have been carried out: research programmes in collaboration with academic institutions for the 
development of new methods and conservation materials, systematic documentation of the restoration 
interventions, function of a Data Base, photogrammetric surveys and digital scanning of architectural 
members. Special emphasis has been given on the 3D scanning and model production of the temple of 
Athena Nike, after the completion of the restoration project. An international conference was organized 
in October 2013, while four annual newsletters have been published in Greek and English. Educational 
programmes have been organised in cooperation with the Acropolis Museum and the Ephorate of 
Antiquities of Athens.

In 2014 YSMA received a grant of 1,000,000 € from the Public Investment Programme for the proj-
ect “Consolidation of the rocky masses and the Circuit Wall of the Acropolis” in order to face problems 
in the particular areas. Regarding the Acropolis rock, in the period 1980-90 extensive works took place 
in the most dangerous parts of it (eastern and northern side), while during the years 2015-2016 con-
solidation interventions were carried out in the SW slope.

Regarding the Circuit Wall, in the period 2000-2009 detailed surveying was carried out of its inter-
nal and external surfaces and systems for monitoring were placed in selected points (optical fibres, 
accelerographs, topographic station). In 2015 a consolidation project was carried out in a part of the 
south Wall, close to the Dionysus theatre. This was considered to be a pilot project for interventions 
in other parts of the Circuit Wall (to the north of the Propylaea and Erechtheion), the restoration of 
which is in progress. 

As far as it concerns the plans for the next programming period, the restoration works will be con-
tinued in the Parthenon and the Circuit Wall, where serious structural problems have been detected. 
With one more grant of 250,000€, several worksite installations have been already removed and the 
worksites will be further modified in order to improve aesthetically, as much as possible, the archae-
ological site.

The project, financed with 5.000.000 € since April 2017, includes the continuation of the works 
in the west side of the Parthenon, the north wall of its cella and the coffered ceiling of west ptero, 
and for the smoothing of the flutes of a column in the pronaos. The areas that will be restored in the 
north Circuit Wall are the B17, B12 and B13. The works of surface conservation, besides the areas of 
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the monuments that have been under restoration, will include the colonnade and the entablature of 
the north wing of the Propylaea. The Department of Scattered Architectural Members will catalogue 
selected architectural members that will be stored in the Old Acropolis Museum, while it will also 
document and organise scattered architectural members from the Ancient Temple and the area of the 
Chalkotheke. Moreover, actions have been planned for the documentation, promotion and publicity of 
the restoration and conservation works on the Acropolis Monuments.
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YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πρακτικά Διημερίδας  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2015  
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΟΨΗ

Μ. Κορρές: Η πραγματοποίηση της Διημερίδας με θέμα «Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα 
αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης την περίοδο 2010-2015» ήταν ιδέα του Χαράλαμπου Μπούρα 
μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μιας δεοντολογίας που ο ίδιος διαμόρφωσε, δηλαδή της κοινοποίησης 
όλων των εργασιών σε ένα ευρύτερο κοινό, στην πολιτεία. Ισχυριζόταν πάντοτε ότι τα μνημεία είναι 
κοινωνικά αγαθά που μας τα εμπιστεύτηκαν. Το έλεγε πάντοτε με την χαρακτηριστική βεβαιότητα και 
με την σεμνότητα που τον διέκρινε. Πραγματοποίησε τα διεθνή συνέδρια για τα αναστηλωτικά έργα 
στην Ακρόπολη, που αποτελούν πλέον παράδοση όπου η ελληνική πλευρά παρουσιάζει προτάσεις, 
που συζητώνται από ειδικούς και διαμορφώνεται μια επιστημονική γνώμη, γραπτώς βάσει ερωτημα-
τολογίων που έχουν συνταχθεί εγκαίρως από την υπηρεσία. Η επιστημονική γνώμη συνυπολογίζεται 
αλλά την τελική ευθύνη την έχει η ελληνική πλευρά και το υπουργείο πολιτισμού, έτσι υπάρχει συγκε-
ρασμός της δημόσιας λειτουργίας και της επιστημονικής δεοντολογίας. Και μάλιστα αυτό αποτέλεσε, 
το πρότυπο και για άλλες επιστημονικές επιτροπές και συνέδρια που αφορούν άλλα μνημεία που 
μετά από τόσα χρόνια εδραιώθηκε και το μιμήθηκαν στο εξωτερικό, στις χώρες από τις οποίες αρχικά 
πήραμε και εμείς τις πρώτες ιδέες και κατευθύνσεις για την επιστημονική οργάνωση της διαχείρισης 
των ιστορικών μνημείων. 

Στη σύνοψη που θα κάνω, στη συγκεφαλαίωση που κανονικά θα έκανε ο Χαράλαμπος Μπούρας, 
θα μπορούσα να είμαι πολύ αναλυτικός, λαμβάνοντας όμως υπόψη τον περιορισμένο χρόνο νομίζω 
θα αρκούσε, η εισήγηση της Διευθύντριας που είχε τον χαρακτήρα εντέλει μιας συγκεφαλαίωσης. 
Θα συνοψίσω λοιπόν εν συντομία εκφράζοντας καταρχήν τον θαυμασμό μου για την συμβολή όλων 
των ομιλητών όπως φάνηκε από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν. Η προφορική παρουσίαση, επί το 
πλείστον μέσω ανάγνωσης γραπτής μορφής της εισήγησης, ήταν εξαιρετική και οι εικόνες πλήρεις. 
Όλες οι ομιλίες βασίζονται σε αναλυτικές εκθέσεις και γραπτές εισηγήσεις που υπάρχουν ήδη στο 
αρχείο της υπηρεσίας και μπορούν επίσης να αναπτυχθούν περαιτέρω για μελλοντική δημοσίευση. 

Η διημερίδα με έξι ενότητες, είχε μια σαφή δομή με περισσότερους από τριάντα εισηγητές, όπου 
η πρώτη ενότητα ήταν κυρίως οικοδομικά θέματα του Παρθενώνος. Η δεύτερη είχε ένα συνδυασμό 
έργων ή μελετών γενικότερα επιστημονικής ευθύνης πολιτικού μηχανικού και στο τέλος μια εισήγηση 
για την ψηφιακή τεκμηρίωση των μνημείων. Οι δύο πρώτες ενότητες είχαν μεγαλύτερη έκταση, δε-
δομένου ότι στην παρούσα στιγμή ο Παρθενών είναι το μόνο από τα μεγάλα αρχιτεκτονικά μνημεία 
στο οποίο συνεχίζονται εργασίες αποκατάστασης. Στην τρίτη ενότητα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση από τον κ. Καρανάσο για τα Προπύλαια. Νομίζω ήταν ένα μικρό αλλά άξιο δείγμα της 
γενικότερης ποιότητας του τεχνικού γραφείου των Προπυλαίων. Ακολούθησαν το Ερέχθειο και βεβαί-
ως τα τείχη, ο βράχος, τα οποία αποτελούν, όπως είπε και η κ. Ελευθερίου, «τα υπόλοιπα που απο-
μένουν πλην του Παρθενώνος». Σήμερα η τέταρτη μεγάλη ενότητα των ζητημάτων της συντήρησης, 
παρουσιάστηκε με έναν τρόπο νομίζω εξαιρετικό. Φάνηκε πόσο έχει εξελιχθεί αυτός ο τομέας όπου 
κατεξοχήν εφαρμόζεται η διεπιστημονικότητα και οι ωφέλειες που προκύπτουν μέσω της συνεργασίας 
με άλλα ιδρύματα. Ακολούθησε η πέμπτη ενότητα με ανακοινώσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
που ήταν μια ωραία αλλαγή. Οι αρχαιολογικές ανακοινώσεις, μας θύμισαν πάλι αυτό που δεν πρέπει 
να ξεχνάμε, ότι όλα αυτά γίνονται χάριν της υψηλής ουμανιστικής αξίας που έχουν τα μνημεία γιατί 
η συντήρηση και η αποκατάσταση δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει. 
Είναι η τεράστια ουμανιστική και παιδευτική αξία που εκπέμπουν τα μνημεία και εδώ τίθεται το 
ερώτημα τι γίνεται με την επόμενη γενιά. Σε αυτό το σημείο την απάντηση τη δίνουν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 
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Δεν θέλω να πω ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πανάκεια υπερασπιζόμενος γενικότερα 
την εκπαίδευση, και περισσότερο την στοιχειώδη και την μέση, γιατί η πανεπιστημιακή εν πάση περι-
πτώσει απευθύνεται σε ανθρώπους που ήδη έχουν διαμορφωθεί. Για τη στοιχειώδη και μέση συχνά 
ακούγονται απαξιωτικές γνώμες από ανθρώπους που φαίνεται ότι έχουν πλήρη αίσθηση ευθύνης, 
ότι πάντα φταίει το σχολείο. Αλλά η δική μου βεβαιότητα, παρατηρώντας τόσο καιρό την κοινωνία 
μας, είναι ότι πολύ μεγαλύτερη ευθύνη υπάρχει παντού, διάχυτη μέσα στην κοινωνία, στο σπίτι, στην 
οικογένεια, στα ιδανικά τα οποία εντέλει μεταφέρονται έμμεσα από τους παλαιούς που έχουν δει πια 
με κάποιον κυνισμό την πραγματικότητα, στα τρυφερά νιάτα, στα παιδιά. 

Για αυτόν τον λόγο νομίζω ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι μια πανάκεια και ότι την 
ευθύνη για το αν θα είμαστε καλύτερη κοινωνία αύριο την έχει συνολικά η κοινωνία με τις αξίες της. 
Υπάρχουν αντιφάσεις στο κοινωνικό σύστημα, δηλαδή συνυπάρχουν τα καλύτερα με τα χειρότερα 
στοιχεία και έτσι οι άνθρωποι που εργάζονται στα μνημεία, υποστηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά 
μας.

Στο ίδιο πνεύμα νομίζω, το οποίο μας τοποθετεί πιο κοντά συνολικά σε αυτό το οικονομικοκοι-
νωνικό πολιτιστικό γίγνεσθαι στην κοινωνία μας, πρέπει να δούμε στο μέλλον και την οικονομική 
διάσταση, τι δηλαδή εκφράζουν αυτές οι μέθοδοι που ακολουθούμε, σε δαπάνη. Να μεριμνήσουμε 
για τη σωστή κατανομή ώστε να πραγματοποιηθούν περισσότερες εργασίες, περισσότερες δράσεις 
και σε άλλα μνημεία, με την προϋπόθεση βέβαια να μην μειωθεί η υψηλή ποιότητα στο αποτέλεσμα.

Και έτσι, κλείνοντας, λέω ότι ένιωσα θαυμασμό και τη βεβαιότητα ότι αυτές τις δύο ημέρες μάθαι-
να συνέχεια και ξέρετε πόσο με ενδιαφέρει να μαθαίνω αφού και εγώ αφιέρωσα ένα μέρος της ζωής 
μου στα μνημεία. Επίσης αισθάνθηκα το πιο καθησυχαστικό από όλα, ότι δηλαδή αυτό που παρέλαβα 
όταν ήρθα πολύ νέος κάποτε, αυτό που είδα να γίνεται στο οποίο συμμετείχα, έχει ήδη μεταβιβαστεί 
σε άξιους συνεχιστές και έτσι με πολλές ευχές κλείνω με αυτά τα σχόλια. 

Το τελευταίο σχόλιο το αφήνω για τη Διευθύντρια, την κ. Ελευθερίου. Νομίζω ότι όσο είναι τα 
πράγματα στα χέρια της δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Είναι εμπειρότατη και φαίνεται, νομίζω το 
γνωρίζετε, όσοι είστε σε αυτό το πλαίσιο. Και μια και βλέπω και την φίλη μου τη Μαίρη Ιωαννίδου, 
φυσικά πρέπει να πω ότι η κ. Ελευθερίου τα καταφέρνει ευτυχώς και συνεχίζει στις υψηλές προδια-
γραφές που διαμόρφωσε η Μαίρη Ιωαννίδου. 

Κλείνω με μια ευχή, για την συνέχεια αυτής της προσπάθειας και την επόμενη συνάντηση μας 
με ένα παρόμοιο θεματικό κύκλο, με νέες ανακαλύψεις, με νέες ανακοινώσεις εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. 

Ο Χαράλαμπος Μπούρας έλεγε «πιο γρήγορα, να τελειώνουμε». Νομίζω αυτό είναι που δεν πρέπει 
να ξεχνάμε, να προχωράμε γρήγορα. Τελικά νιώθουμε όλοι σαν μια οικογένεια εδώ κύριε Λαμπρινου-
δάκη. Και με αυτά νομίζω να κλείσουμε και με το καλό να ξανασυναντηθούμε. Να είμαστε όλοι καλά. 
Εσείς όμως πρέπει να πείτε τα τελευταία λόγια. Παρακαλώ.

Β. Λαμπρινουδάκης: Ο κύριος Κορρές επιμένει να πω και εγώ δύο τελευταία λόγια. Τα είπε όλα ο 
κ. Κορρές και προσυπογράφω με πολύ μεγάλη ένταση όλα αυτά τα οποία είπε. Από την Ακρόπολη 
διδάχθηκαν και άλλα αναστηλωτικά έργα όπως η Επίδαυρος η οποία την αντέγραψε σε πάρα πολλά 
και βέβαια το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό.

Αυτά που ακούσαμε σήμερα, το ξαναλέω όπως είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ εντυ-
πωσιακά ως έργο. Βεβαίως ο Χαράλαμπος Μπούρας ήθελε να τελειώνουμε γρήγορα, αλλά αυτά που 
είδαμε εδώ δικαιολογούν κατά κάποιον τρόπο και κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες φάνηκε ότι ήταν 
αναγκαίες. Με την ίδια όρεξη, την ίδια ένταση, το ίδιο κουράγιο εύχομαι να συνεχίζουμε όλοι. 

Ευχαριστώ.
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