
Ορθοφωτοµωσαϊκό της κάτοψης του Βράχου της Ακρόπολης.
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ

ΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΠΟΤ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ�ΕΥΣΗΣ και

Á ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ



Η Ακρόπολη σήµερα είναι ένα µεγάλο εργοτάξιο. Παντού
υπάρχουν σκαλωσιές, µηχανήµατα και τεχνίτες που
δουλεύουν ασταµάτητα. Σκοπός της σηµερινής σας επί-
σκεψης στην Ακρόπολη είναι όχι µόνο να δείτε από κοντά
τα µνηµεία αλλά κυρίως να γνωρίσετε την επιστηµονική
και την τεχνική εργασία που γίνεται για τη συντήρηση και
αναστήλωσή τους.

Tα κτήρια αυτά που γνώρισαν στο πέρασµα σχεδόν
εικοσιπέντε αιώνων περιπέτειες, καταστροφές και τη
φθορά του χρόνου πρέπει να διατηρηθούν και να
παραδοθούν στις γενιές που έρχονται σε όσο το δυνατόν
καλύτερη κατάσταση. H επέµβαση στα κλασικά µνηµεία
της Aκρόπολης ήταν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αναγκα-
στική. Παράλληλα έδινε την ευκαιρία για αναβάθµιση της
αξίας τους, µε συµπληρωµατικές αναστηλώσεις αλλά και
διορθώσεις παρατοποθετήσεων αρχιτεκτονικών µελών
που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια παλαιότερων επεµβά-
σεων (1896-1940).

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ευστάθειας,
πολλά τµήµατα των κτηρίων αποσυναρµολογήθηκαν,
προκειµένου να αφαιρεθούν τα ενσωµατωµένα οξειδωµένα
σίδερα των παλαιότερων αναστηλώσεων, τα µάρµαρα
συντηρήθηκαν, αποκαταστάθηκαν και επανατοποθε-
τήθηκαν. Σε ορισµένες περιπτώσεις αναγνωρίστηκε και
χρησιµοποιήθηκε στην αναστήλωση και αυθεντικό υλικό
από τα διάσπαρτα στο βράχο της Aκρόπολης µάρµαρα. Oι
συνέπειες της ρύπανσης οδήγησαν στην αφαίρεση του γλυ-
πτικού διακόσµου των ναών, την αντικατάστασή τους µε
αντίγραφα, και τη φύλαξή τους στο µουσείο. Παράλληλα
γίνεται συνεχώς συστηµατική συντήρηση της επιφάνειας
των αρχιτεκτονικών µελών, που παραµένουν εκτεθειµένα
στο βεβαρυµένο περιβάλλον.

ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ
Στη θέση αυτή➊ θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε ένα ναό που αποσυναρµολογήθηκε
στο σύνολό του, τα µέλη του συντηρήθηκαν και συµπληρώθηκαν και στη συνέχεια ο ναός
επανασυναρµολογήθηκε. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο αναστηλωτικό πρόγραµµα.

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Εδώ, µέσα στο µνηµείο➋, θα µπορέσετε να θαυµάσετε την εντυπωσιακή οροφή του µε τα
δύο νέα ιωνικά κιονόκρανα, τις τεράστιες δοκούς και τα φατνώµατα που προέκυψαν από
την έρευνα και τις νέες συγκολλήσεις θραυσµάτων.
Επίσης ➌ θα δείτε από κοντά τα εργαλεία και τις τεχνικές λάξευσης του µαρµάρου από
ειδικούς λιθοξόους και θα έχετε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε τα ίχνη των διαφορετικών
εργαλείων στο αρχαίο µάρµαρο.

∆ΙΑΣΠΑΡΤΑ
Εδώ➍ θα γνωρίσετε τις αρχές που διέπουν την καταγραφή των πολυάριθµων διάσπαρτων
αρχιτεκτονικών µελών που αποσκοπεί στην αναγνώριση των θραυσµάτων και την απόδοσή
τους στα µνηµεία.

ΕΡΕΧΘΕΙΟ
Στη θέση αυτή ➎ θα δείτε ένα ακόµη µνηµείο
που η αναστήλωσή του έχει ολοκληρωθεί.
Οι επεµβάσεις εδώ αφορούσαν το

µεγαλύτερο µέρος των τοίχων και των οροφών, την αποκατάσταση «του κλειστού
σχήµατος» της ανατολικής όψης του µνηµείου µε την προσθήκη του γωνιακού κίονα-αντι-
γράφου, τη µεταφορά των Καρυατίδων στο Μουσείο αλλά και τον καθαρισµό τους µε
τεχνολογία ακτίνων Λέιζερ.

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
Στον Παρθενώνα, στο µεγαλύτερο µνηµείο του Ιερού Βράχου, θα γνωρίσετε πολλές και
διαφορετικές αναστηλωτικές εργασίες. Μέσα στο ναό, στα βορειοανατολικά ➏, θα δείτε
αποκαταστηµένη την ανατολική όψη του ναού, τον πρόναο και τη βόρεια κιονοστοιχία.
Επίσης θα δείτε από κοντά τη µέθοδο λάξευσης των ραβδώσεων των κιόνων. Στα νοτιοδυ-
τικά➐, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες συγκόλλησης των τµηµά-
των ενός αρχαίου αρχιτεκτονικού µέλους.
Στο εργοτάξιο του Παρθενώνα ➑ θα ενηµερωθείτε για τις µεθόδους συντήρησης της
επιφάνειας (ενέµατα, καθαρισµός και κλείσιµο ρωγµών κ.ά.) ενός αρχιτεκτονικού µέλους.
Επίσης ➒, θα δείτε τον τρόπο αντιγραφής ενός εκµαγείου σε µάρµαρο µε τη βοήθεια
σηµειοθέτη (πονταδόρου) ή αυτόµατα µε µηχανή γλυπτικής αντιγραφής (παντογράφο).
Στη δυτική πλευρά του ναού ➓ θα µάθετε για τις αναστηλωτικές εργασίες που είναι σε

εξέλιξη στη Β∆ και Ν∆ γωνία καθώς και για το πρόγραµµα του οπισθόναου.
Επίσης θα δείτε τα αντίγραφα της δυτικής ζωφόρου που τοποθετήθηκαν

στο µνηµείο µετά τη µετακίνηση των πρωτότυπων λίθων στο Μουσείο
Ακρόπολης.

Ευχαριστούµε πολύ όλο το προσωπικό της ΥΣΜΑ και της Α' ΕΠΚΑ για τη
βοήθειά τους στην πραγµατοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Ευχαριστίες οφείλονται και στο Μουσείο Ακρόπολης για τη συνεργασία.

➩ Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
www.ysma.gr


