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Ἀπό τίς παραμονές τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἕως σήμερα πέρασαν σαράντα χρόνια.
Πολύ λίγα ἄν συγκριθοῦν μέ τήν ἡλικία τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά πολύ σημαντικά γιά
τήν ἐξέλιξη καί τήν μορφή της. Γιά τήν Ἀκρόπολη οἱ τέσσερις αὐτές δεκαετίες πέρασαν
χωρίς σοβαρές ὀφθαλμοφανεῖς ἀλλαγές (τά μεγάλα ἔργα ἀναστηλώσεως τοῦ Ν. Μπαλάνου
εἶχαν ὁλοκληρωθῆ ἤδη ἀπό τό 1933), πλήν ὅμως ἔφεραν ἀθόρυβα καί τελεσίδικα μιά σειρά
ἀπό νέα προβλήματα, μπροστά στά ὁποῖα βρισκόμαστε σήμερα. Καί εἶναι τόσο σοβαρά τά
προβλήματα αὐτά, ὥστε μερικοί νά μιλοῦν γιά καταστροφή τῆς Ἀκροπόλεως ἢ τουλάχιστον
για σοβαρή καί ἀνεπανόρθωτη ἀλλοίωση τῶν ἀριστουργημάτων τῆς κλασσικῆς
ἀρχιτεκτονικῆς καί γλυπτικῆς τά ὁποῖα τήν στολίζουν.
Πραγματικά, τά προβλήματα συνδέονται ἄμεσα μέ τή ζωηρή καί ἀνεξέλεγκτη ἀλλαγή τῆς
ζωῆς στό περιβάλλον τῶν ἀρχαίων μνημείων. Τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἀθήνα ἔγιναν
μεγάλες οἰκονομικές, δημογραφικές καί κοινωνικές ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες τήν μετέτρεψαν ἀπό
μιά μικρή ἥσυχη πόλη γεμάτη ἱστορικές μνῆμες καί εὔμετρα νεοκλασσικά κτήρια, σέ μιά
μεγάλη πρωτεύουσα. Ἀπέκτησε ἐκτός ἀπό 2.000.000 κατοίκους καί σημαντικές
βιομηχανίες, ὀγκώδη σύγχρονα κτήρια, διεθνῆ ἀεροδρόμια καί λιμάνια, θόρυβο καί
ηὐξημένη ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος. Τό ἀστικό τοπίο μέρα μέ τή μέρα χάνει τή σχέση
του μέ τή μορφολογία τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους, τά ὁρόσημα τῆς κλασσικής τοπογραφίας καί
τά λείψανα τῶν κτηρίων τῆς ἀρχαιότητος, ἡ γνωστή γιά τήν κρυστάλλινη διαύγειά της
ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀττικῆς σκιάζεται ἀπό τά καυσαέρια, ἐνῶ μιά πλημμύρα ἀπό τουρίστες
κατακλύζει τήν πόλη καί ἰδιαίτερα τήν Ἀκρόπολη.
Ἄν καί ἡ Ἑλληνική Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία δέν σταμάτησε ποτέ νά ἐκτελῆ περιορισμένης
ἐκτάσεως ἔργα συντηρήσεως στούς ναούς τῆς Ἀκροπόλεως βασισμένα σέ παραδοσιακές
μεθόδους, οἱ νέες συνθῆκες καί τά καινούργια προβλήματα ἄρχισαν νά γίνονται αἰσθητά
στούς εἰδικούς ἐδῶ καί δέκα χρόνια περίπου. Ἔνα ἄρθρο τοῦ ὑπεύθυνου διευθυντῆ στόν
Courrier τῆς UNESCO τόν Ἰούνιο τοῦ 1968, ἔκανε εὐρύτερα γνωστές τίς ἀνησυχίες τῶν
Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων καί προκάλεσε τό ἐνδιαφέρον τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, τό ὁποῖο
ἐκδηλώθηκε μέ δύο ἐπιστημονικές ἀποστολές στήν Άθήνα: μιᾶς τριμελοῦς ὁμάδος εἰδικῶν
τό 1969 καί ἑνός φωτογραμμετρικοῦ συνεργείου τοῦ Γαλλικοῦ Ἐθνικοῦ Γεωγραφικοῦ
Ἰνστιτούτου τήν ἄνοιξη τοῦ 1971. Ἡ πραγματική ὅμως δραστηριοποίηση γιά τήν μελέτη καί
τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Ἀκροπόλεως θά ἀργήση ἀκόμα περισσότερο καί

θά ἐκδηλωθῆ μόλις τόν Φεβρουάριο τοῦ 1975, μέ τήν συγκρότηση μιᾶς Ἐπιτροπῆς καί μιᾶς
Ὁμάδος Ἐργασίας ἀπό Ἕλληνες εἰδικούς, ἀρχαιολόγους καί τεχνικούς, καί μέ τήν
γενναιόδωρη χρηματοδότηση τοῦ ὅλου ἔργου.
Τό ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ γιά τήν τύχη τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως ὑπῆρξε ἀπό τήν
πρώτη στιγμή ζωηρό. Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες πιστεύουν ὅτι τά κτίσματα τά ὁποῖα στολίζουν
τό βράχο ἀποτελοῦν τά πολυτιμότερα στοιχεῖα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τους κληρονομίας, ἐνῶ
ὅλοι οἱ πολιτισμένοι ἄνθρωποι ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα βλέπουν σ’ αὐτά τήν ὠραιότερη
ἔκφραση τοῦ κλασσικοῦ πνεύματος τοῦ ἀρχαίου κόσμου.
Τόσο ἡ κυβέρνηση ὅσο καί οἱ ὑπεύθυνες ὑπηρεσίες τῆς Ἑλλάδος, ἔχοντας συναίσθηση
τοῦ γενικοῦ αὐτοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς ἐπιστημονικῆς εὐθύνης γιά τά μνημεῖα,
ἀνέπτυξαν ἐδῶ καί δυό χρόνια σοβαρή δραστηριότητα, ἀφ’ ἐνός κάνοντας τήν διεθνῆ
ἔκκληση οἰκονομικῆς ἀρωγῆς γιά τήν χρηματοδότηση τῶν σωστικῶν ἔργων καί ἀφ’ ἑτέρου
ὀργανώνοντας σέ ἐθνική κλίμακα τήν κατά τό δυνατόν καλύτερη μελέτη τῶν κινδύνων ποὐ
ἀπειλοῦν τά μνημεῖα, προκειμένου νά ἀρθοῦν τά αἴτιά τους. Πρός τήν κατεύθυνση μάλιστα
αὐτή ζήτησαν καί πάλι τή διεθνῆ συνεργασία, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ἦταν μιά δεύτερη
ἀποστολή ἐμπειρογνωμόνων τῆς UNESCO τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1975.
Ἡ προσέγγιση τῶν προβλημάτων διατηρήσεως τῆς Ἀκροπόλεως καί τῶν μνημείων της θά
πρέπει νά ὁλοκληρωθῆ προτοῦ μετακινηθῆ καί τό μικρότερο λιθάρι καί νά στηριχθῆ πάνω
στήν διεξοδική ἀνάλυση τῶν φαινομένων, τά ὁποῖα διαπιστώνονται μέ τή σχολαστική
τεκμηρίωση. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ ἐπεμβάσεις οἱ ὁποῖες θά προταθοῦν πρέπει νά
πειθαρχήσουν σέ τρία αἰτήματα, τά ὁποῖα τίθενται ἐκ τῶν προτέρων: στήν πραγματοποίηση
ὅσο τό δυνατόν μικροτέρων σέ ἔκταση ἀλλαγῶν στήν ἐμφάνιση τῶν μνημείων, στόν πλήρη
σεβασμό τῶν διεθνῶς ἀναγνωρισμένων διατάξεων τοῦ Χάρτη τῆς Βενετίας καί στήν
ἐξασφάλιση τῆς ἀναστρεψιμότητος κάθε ἐπεμβάσεως.
Ἐξετάστηκε πρίν ἀπ’ ὅλα ὁ βράχος τῆς Ἀκροπόλεως σέ σύνολο. Μετά ἀπό διεξοδική
ἔρευνα, οἱ γεωλόγοι καί οἱ μηχανικοί ἀπέδειξαν ὅτι οἱ φόβοι πού εἶχαν διατυπωθῆ
παλαιότερα δέν εὐσταθοῦν καί ὅτι δέν ὑπάρχουν φόβοι γιά τήν σταθερότητά του ἤ γιά τήν
ἀντοχή του στήν διάβρωση ἀπό τά ὑπόγεια νερά. Ἀπέδειξαν ἀκόμα ὅτι, τόσο ἡ κοίτη στόν
φυσικό βράχο ὅσο καί οἱ θεμελιώσεις τῶν μνημείων (μέ ἐξαίρεση τήν Πινακοθήκη, τήν
βόρεια δηλαδή πτέρυγα τῶν Προπυλαίων καί τό βάθρο τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἀγρίππα),
διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση καί δέν παρουσιάζουν ἰδιαίτερα προβλήματα.
Ἡ μελέτη τῆς στατικῆς ἐπαρκείας τῆς ἀνωδομῆς τῶν μνημείων βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Ὅλα
αὐτά τά κτήρια ἔχουν γίνει ἀπό κομμάτια λευκοῦ πεντελικοῦ μαρμάρου λαξευμένα καί
τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους, χωρίς συνδετικό κονίαμα. Τό κάθε κτήριο λοιπόν

ἐξετάζεται ἀφ’ ἑνός ὡς σύνολο, σέ καταπονήσεις ἀπό σεισμούς καί πιέσεις τοῦ ἀνέμου, καί
ἀφ’ ετέρου ἀναλυτικά, κατά πόσο δηλαδή ἔχουν τήν ἐπιθυμητή ἀντοχή σέ κάθε εἴδους
καταπονήσεις τά διάφορα τμήματα τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ του (κίονες, ἐπιστύλια,
δοκοί) χωριστά. Στήν πρώτη περίπτωση περιλαμβάνεται καί ἡ πειραματική μελέτη τῶν
φαινομένων στόν Παρθενώνα μέ τήν σύγχρονη μέθοδο τῆς φωτοελαστικότητος, μέ τή
βοήθεια ἑνός μοντέλου του ἀπό ἐποξυδική ρητίνη σέ κλίμακα 1:100, τό ὁποῖο καταπονεῖται
σέ πλάγιες δυνάμεις ἀνάλογες μέ τίς φυσικές. Στή δεύτερη περίπτωση ἀνιχνεύονται τά
ρήγματα καί τά ἐσωτερικά κενά τῶν μαρμάρων πού εἶχαν προκαλέσει οἱ παλαιότερες
πυρκαϊές καί ἐκρήξεις, μέ τίς σύγχρονες μεθόδους τῶν ὑπερήχων καί τῶν γαμμαγραφιῶν.
Καί μέ τίς δύο (μεθόδους) μπορεῖ κανείς νά κάνη μετρήσεις τῆς ἀντοχῆς χωρίς νά
χρειάζεται νά πάρη δείγματα ἀπό τό ὑλικό τοῦ κτηρίου καί νά βλάψη τά ἀρχαῖα μέλη. Ἡ
πρώτη μέθοδος στηρίζεται στή μέτρηση τῆς ταχύτητος τῆς διαδόσεως τῶν υπερήχων στή
μάζα τοῦ μαρμάρου καί ἐφαρμόστηκε ἤδη στά στοιχεῖα στηρίξεως τῆς φατνωματικῆς
ὀροφῆς στό δυτικό τμῆμα τοῦ Παρθενῶνος. Ἡ μέθοδος τῆς γαμμαγραφίας, πού
ἐφαρμόζεται γιά πρώτη φορά στά μάρμαρα, συνίσταται στή λήψη φωτογραφιῶν μέ τή
βοήθεια ἀκτίνων γάμμα πού προέρχονται ἀπό κοβάλτιο. Οἱ ἀκτίνες αὐτές μποροῦν νά
διαπεράσουν τά ἀρχιτεκτονικά μαρμάρινα μέλη καί νά δώσουν σέ φωτογραφική πλάκα κάτι
ἀνάλογο μέ τίς ἀκτινογραφίες τῆς ἰατρικῆς. Στίς φωτογραφίες αὐτές διακρίνονται τά
ρήγματα καί οἱ ἐσωτερικές διακοπές τῆς μάζας τοῦ μαρμάρου καί κάνουν δυνατή τή
διάγνωση τῶν αἰτιῶν τῆς ἐξασθενήσεώς του.
Ἀλλά οἱ σοβαρότερες ἀνησυχίες γιά τά μνημεῖα τῆς Ἀκροπόλεως δέν προέρχονται τόσο
ἀπό τή γενική στατική τους κατάσταση, ὅσο ἀπό τά ρήγματα πού προκάλεσαν καί
ἐξακολουθοῦν νά προκαλοῦν οἱ ὀξειδώσεις τῶν σιδερένιων στοιχείων συνδέσεως, πού
βρίσκονται μέσα στά μαρμάρινα μέλη τους. Σιδερένιους συνδέσμους μικροῦ μεγέθους
χρησιμοποιοῦσαν στήν ἀρχιτεκτονική τους καί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, τούς καθιστοῦσαν ὅμως
σχεδόν ἀπρόσβλητους ἀπό ὀξείδωση σκεπάζοντάς τους μέ μόλυβδο. Γιά τά χαλύβδινα
στοιχεῖα πού μεταχειρίστηκε ὁ Ν. Μπαλάνος στίς δραστικές καί ἐκτεταμένες ἀναστηλώσεις
τῶν Ἀθηναϊκῶν μνημείων (1896-1933) δέν ἔλαβε ἀνάλογα μέτρα, ἴσως γιατί ὑπερεκτίμησε
τίς ἰδιότητες τοῦ χάλυβος, ἑνός συγχρόνου τότε ὑλικοῦ. Ἔτσι προσετέθησαν σ’ ὅλα σχεδόν
τά κτήρια τῆς Ἀκροπόλεως σύνδεσμοι, πού ἔνωναν κομματιασμένα μέλη ἤ ἀκόμα καί δοκοί
ἀπό χάλυβα πού ἐνίσχυαν ἐπιστύλια καί ἀρχαῖες δοκούς, ὅπως στήν πρόσταση τῶν
Καρυατίδων στό Ἐρέχθειο.
Ἡ ὑγρασία καί τό θαλάσσιο περιβάλλον τῆς Ἀττικῆς, κάνουν ὅλα αὐτά τά σίδερα νά
σκουριάζουν. Μέ τήν σκουριά δέν χάνουν μόνο τήν ἀντοχή τούς ἀλλά καί διογκώνονται, μέ

ἀποτέλεσμα νά σπάζουν τό μάρμαρο στό ὁποῖο ἔχουν ἐνσωματωθῆ. Ἤδη ὑπάρχουν
πολυάριθμα ρήγματα καί σέ μερικά σημεῖα ὑπάρχει ἄμεσος κίνδυνος καταρρεύσεως.
Ἡ διεξοδική μελέτη τοῦ ζητήματος ἀπέδειξε, ὅτι ἡ μοναδική λύση τοῦ ἐξαιρετικά
ἐπικίνδυνου αὐτοῦ προβλήματος εἶναι ἡ ἀφαίρεση ὅλων τῶν χαλυβδίνων αὐτῶν στοιχείων
καί ἡ ἀντικατάστασή τους μἐ συνδέσμους ἀπό ἔνα ἄλλο μέταλλο, μέ αἰώνια ἀντοχή, τό
τιτάνιο. Εἶναι ἔνα ὑλικό πού προσφέρει ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί τό ὁποῖο εἶναι ἀδύνατον
νά ὀξειδωθῆ κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε φυσικές συνθῆκες. Ἡ ἐπισήμανση τῶν
ἐνσωματωμένων στά μάρμαρα χαλυβδίνων στοιχείων, στίς περιπτώσεις στίς ὀποῖες στά
σχέδια πού ἄφησε ὁ Μπαλάνος δέν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς πληροφορίες, πραγματοποιεῖται
πάλι μέ γαμμαγραφία.
Ἡ ἀντικατάσταση τῶν χαλυβδίνων συνδέσμων καί δοκῶν σημαίνει τήν διάλυση καί
ἐπανασύνδεση ὅλων τῶν τμημάτων τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως, τά ὁποῖα εἶχαν
ἀναστηλωθῆ τούς δύο τελευταίους αἰῶνες. Ἔνα τόσο ἐκτεταμένο πρόγραμμα, μέ σεβασμό
ὅλων τῶν ἀρχῶν τίς ὁποῖες ἤδη σημειώσαμε, ἀπαιτεῖ ἐργασία πολλῶν ἐτῶν, ἐξαιρετική
ὀργάνωση καί τό σπουδαιότερο διεξοδική προκαταρκτική μελέτη. Ἐκτός ἀπό τή
συγκέντρωση ὅλων τῶν διαθεσίμων στοιχείων ἀπό τήν βιβλιογραφία, τά ἀρχεῖα καί τίς
παλαιότερες ἐκθέσεις γιά τά κτήρια τῆς Ἀκροπόλεως, ἄρχισε, ἐδῶ καί δύο χρόνια, ἡ
σχολαστική τεκμηρίωσή τους μέ φωτογραφίες καί λεπτομερέστατα σχέδια τῆς ὐφιστάμενης
σήμερα μορφῆς τους. Ἡ ἐργασία αὐτή ἔχει σχεδόν ὁλοκληρωθῆ γιά τό Ἐρέχθειον, γιά τό
ὁποῖο οί ἀναλυτικές προτάσεις ἐπεμβάσεως ἔχουν σχεδόν ὀλοκληρωθή. Στήν ἀρχιτεκτονική
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φωτογραμμετρίας ἐφαρμόστηκε σέ περιορισμένη κλίμακα· προτιμήθηκε ἡ ἐφαρμογή
παραδοσιακῶν μεθόδων πού ἐπέτρεπαν τήν ἀνάλυση τῶν προβλημάτων, τήν διάγνωση
δηλαδή τῶν ἀλλοιώσεων κάθε μαρμάρινου ἀρχιτεκτονικοῦ μέλους, ταυτοχρόνως μέ τίς
μετρήσεις.
Ἡ ἐπιφανειακή φθορά τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καί ἰδίως τῶν γλυπτῶν λίγο - πολύ
ὅλων τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως εἶναι σήμερα ἡ πηγή τῶν πιό σοβαρῶν ἀνησυχιῶν. Τό
Πεντελικό μάρμαρο, ἔνα ὑλικό μέ λαμπρή ἐμφάνιση καί μεγάλη ἀντοχή, συνεχῶς καί
περισσότερο χάνει τήν ἀρχαία ἐπιφάνειά του, διαβρώνεται καί σπάζει σέ μικρά θραύσματα.
Ἡ κύρια αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ γυψοποίηση, ἡ μετατροπή του δηλαδή σέ μικρό ἤ
μεγαλύτερο βάθος σέ γύψο, κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ διοξειδίου τοῦ θείου πού ὑπάρχει
στή μολυσμένη ἀτμόσφαιρα. Τά καυσαέρια τῶν βιομηχανιῶν ἤ τῶν καυστήρων τῆς
θερμάνσεως τῆς σύγχρονης πόλης περιέχουν σέ ἐπικίνδυνο ποσοστό τό ἀέριο αὐτό πού
φτάνει παντοῦ. Ἐλάχιστη ποσότητα ὑγρασίας ἐπιταχύνει τή προσβολή τοὐ ἀρχαίου

μαρμάρου καί τή μετατροπή του σέ γύψο, ὁ ὁποῖος διαλύεται καί παρασύρεται ἀπό τό νερό
τῆς βροχῆς ἤ συγκρατεῖ τήν αἰθάλη καί τή σκόνη γιά νά σχηματίση ἀντιαισθητικές κροῦστες
πού σπάζουν ἀργότερα. Ἄν σ’ αὐτά προσθέσει κανείς τήν συνεχῆ ἐπί 24 αἰῶνες φυσική
φθορά τοῦ μαρμάρου ἀπό τή βροχή, τό χαλάζι, τόν δυνατό ἀέρα, τήν αὐξομείωση τῆς
θερμοκρασίας καί κυρίως τόν παγετό, καταλαβαίνει γιατί τά ἀριστουργήματα τῶν Ἀθηνῶν
διατρέχουν ἐδῶ καί μερικά χρόνια ἔνα πρωτοφανῆ κίνδυνο. Ὅπως εἶναι φανερό, τό
πρόβλημα εἶναι ἰδιαίτερα ὀξύ γιά τά γλυπτά, τίς Καρυάτιδες τοῦ Ἐρεχθείου, καθώς καί τήν
ζωφόρο καί τά ἀγάλματα τῶν ἀετωμάτων πού ἀπέμειναν στόν Παρθενώνα.
Γιά τήν θεραπεία ὅλων αὐτῶν τῶν κακῶν, προτείνονται, ἐκτός ἀπό τή ριζική λύση τοῦ
καθαρισμοῦ τῆς ἀτμόσφαιρας, καί ἄλλες προσωρινές καί πολύ ταχύτερης ἐφαρμογῆς
λύσεις: πρόχειρα καί οὐδέτερα σέ ἐμφάνιση ξύλινα στέγαστρα προφυλάσσουν ἤδη ἀπό τή
βροχή καί τόν παγετό τή ζωφόρο τοῦ Παρθενῶνος καί τίς Καρυάτιδες, ἐνῶ τά δύο
ἀγάλματα ἀπό τό δυτικό ἀέτωμα στεγάστηκαν προσωρινά στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως
καί τή θέση τους πῆραν ἀντίγραφα. Προτάθηκε καί μελετᾶται τό κλείσιμο τῶν Καρυατίδων
σ’ ἔνα κλιματιζόμενο διαφανές κουτί, γιά τήν πλήρη προστασία τους, μέχρι τήν ἡμέρα πού
θά ἀρχίση ἡ ἀναπόφευκτη διάλυση τῆς νοτίας προστάσεως τοῦ Ἐρεχθείου γιά τήν
ἀντικατάσταση τοῦ σιδηροῦ ὁπλισμοῦ τῶν δοκῶν της. Προτείνεται ἀκόμα, ἄν καί δέν ἔχει
ἀκόμα ἀποφασιστῆ τελικά, καί ἡ μεταφορά τῶν Καρυατίδων σέ κλιματιζόμενες αἴθουσες
τοῦ Μουσείου, μέ τήν δυνατότητα νά ἀνατοποθετηθοῦν στή θέση τους, μόλις τό
ἐπιτρέψουν οἱ συνθῆκες τοῦ περιβάλλοντος. Τά ἀντίγραφα - ἐκμαγεῖα, τά ὁποῖα στήν
περίπτωση αὐτή θά ἔπαιρναν προσωρινά τή θέση τῶν πρωτοτύπων, ἤδη κατασκευάζονται.
Δέν ἔπαψε τέλος νά ἐξετάζεται ἡ δυνατότητα τῆς τοπικῆς προστασίας τῶν μαρμάρων· πρός
τήν κατεύθυνση μάλιστα αὐτή ἔγινε στήν Ἀθήνα τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1976 τό 2ο Διεθνές
Συμπόσιο γιά τήν χειροτέρευση τῶν λίθων στίς κατασκευές. Τό αἴτημα ὅμως γιά τήν
ἀναστρεψιμότητα κάθε ἐπεμβάσεως στά ἀρχαῖα μέλη ἀπέκλεισε ἀμέσως ὅλα σχεδόν τά
ὑλικά τοπικῆς προστασίας πού χρησιμοποιοῦνται σήμερα στήν οἰκοδομική.
Ἡ ριζική λύση τοῦ προβλήματος τῆς μολυσμένης ἀθηναϊκῆς ἀτμόσφαιρας ἀπασχολεῖ
σοβαρά τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση. Ὁρίστηκε μία ζώνη γύρω ἀπό τήν Ἀκρόπολη, στήν ὁποία
ἀπαγορεύθηκε ἐδῶ κι ἕξη μῆνες ἡ καύση τοῦ πλούσιου σέ θεῖον πετρελαίου μαζούτ γιά τήν
θέρμανση τῶν κατοικιῶν. Παράλληλα, ἐκπονήθηκε μία ὁλοκληρωμένη τεχνικο-οικονομική
μελέτη, προκειμένου νά ἀντικατασταθῆ σέ εὐρύτερη κλίμακα τό μαζούτ ἀπό ἄλλη πηγή
ἐνεργείας, πετρέλαιο ντῆζελ, ἀέριο πόλεως ἤ καί ἠλεκτρική ἐνέργεια. Ἡ ὑψηλή δαπάνη γιά
τήν ἀντικατάσταση αὐτή, προκειμένου νά θερμανθοῦν 5 περίπου ἑκατομμύρια κυβικά

μέτρα κατοικιῶν, καθώς καί ὁ χρόνος πού εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν πραγματοποίηση τῆς
ἀλλαγῆς αὐτῆς, ἐξετάζονται τώρα σοβαρά ἀπό τίς δημόσιες Ὑπηρεσίες στήν Ἀθήνα.
Ἡ αἴσθηση τοῦ χώρου πάνω στόν βράχο τῆς Ἀκροπόλεως ἔχει ἀλλάξει κατά πολύ ἀπό
τήν ἀρχαιότητα. Αὐτό ὀφείλεται σέ μεγάλο μέρος στίς ἀνασκαφές πού ἔγιναν τόν 19ὁ
αἰώνα ἀπό τούς ἀρχαιολόγους (κυρίως μετά τό 1885), πού ἀφαίρεσαν σἐ μεγάλο ποσοστό
τό χῶμα καί ἀπεκάλυψαν σχεδόν παντοῦ τό φυσικό βράχο. Ἔτσι ξεσκεπάστηκαν τά μή
ὁρατά κατά τήν κλασσική περίοδο θεμέλια τῶν κτηρίων καί τό ἔδαφος ἔγινε δύσβατο. Τή
γενική ἀκαταστασία ἐπαυξάνουν ἑκατοντάδες ἀρχιτεκτονικά μέλη, μικρά καί μεγάλα, πού
προέρχονται ἀπό γνωστά καί ἄγνωστα κτήρια διαφόρων ἐποχῶν καί κλείνουν τά
περάσματα ἤ καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος τοῦ ἐλεύθερου χώρου. Ἀνεπανόρθωτες ζημιές
γίνονται τέλος ἀπό τά βήματα τῶν ἐπισκεπτῶν. Τόσο στά δάπεδα τῶν μνημείων ὅσο καί
στόν φυσικό βράχο (στίς ἐπιφάνειες πού ἦσαν ὀρατές κατά τήν ἀρχαιότητα), ἡ φθορά ἔχει
προχωρήσει σέ άνησυχητικό σημεῖο: τά ἀρχαῖα λαξεύματα, οἱ ἐγκοπές γιά τή στερέωση
βάθρων ἤ θεμελίων καί οἱ χαράξεις τῶν ἀρχαίων διαβάσεων, στοιχεῖα πού παρουσιάζουν
μέγιστο ἀρχαιολογικό ἐνδιαφέρον, κινδυνεύουν νά ἐξαφανιστοῦν. Ἑνάμισυ ἑκατομμύριο
τουρίστες ἐπισκέφθηκαν τό 1976 τήν Ἀκρόπολη, πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει διπλάσιο
ἀριθμό βημάτων (εἰσόδου καί ἐξόδου) στήν πόρτα τῶν Προπυλαίων, στίς κεντρικές
διαβάσεις ἤ στίς θέσεις μέ θέα. Καί ὁ ἀριθμός αὐτός ἔχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα στό
μέλλον νά αὐξηθῆ παρά νά μειωθῆ.
Ἡ προσπάθεια διευθετήσεως ἄρχισε μέ μιά διεξοδική τεκμηρίωση τῆς σημερινῆς
καταστάσεως.
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φωτογραφήσεις τῆς ἐπιφανείας τοῦ βράχου μέ τή βοήθεια μικροῦ ἀεροστάτου.
Προγραμματίστηκε κατάλογος τῶν διασπάρτων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καί σύστημα
μεθοδικῆς εὑρετηριάσεώς τους πρίν ἀπό κάθε μετακίνηση, ἔτσι ὥστε νά διευκολυνθῆ ἡ
ἀναγνώριση καί ὁ χωρισμός τους σέ ὁμάδες γιά τήν τελική τους τακτοποίηση. Σέ συνέχεια,
μελετήθηκε ἡ κάλυψη μέ χῶμα μεγάλου μέρους τοῦ βράχου, ἔτσι ὥστε νά δημιουργηθοῦν
ἄνετες διαβάσεις στίς θέσεις τῶν ἀρχαίων καί μιά εὐρύχωρη πλατεῖα ἀνατολικά ἀπό τό
Ἐρέχθειον. Μελετήθηκε ἐπίσης ἡ μετακίνηση καί ἡ διευθέτηση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν,
ὥστε νά ἀποκατασταθῆ τό ἀναγνώσιμο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου καί νά διευκολυνθοῦν οἱ
ἐπιστημονικές μελέτες στό μέλλον. Μπροστά ἀπό τά Προπύλαια προτείνεται μιά νέα
διάταξη τῆς ἀνόδου, ἀνάλογη πρός τήν ἀρχαία. Ἀποφασίστηκε τέλος νά κτιστῆ σέ γειτονικό
χῶρο ἔνα νέο, μεγάλο καί μέ σύγχρονες ἐγκαταστάσεις Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, στό
ὀποῖο θά ἐκτεθοῦν ὅλα τά εὑρήματά της, πολλά ἀπό τά ὁποῖα βρίσκονται σήμερα σέ

ἀποθῆκες. Ἔνας ἀρχιτεκτονικός διαγωνισμός γιά τήν ἐκπόνηση τῶν σχεδίων τοῦ νέου αὐτοῦ
Μουσείου ἔχει προκηρυχθῆ.
Ὡς πρός τήν ἀλλοίωση τοῦ ἀστικοῦ τοπίου τῶν Ἀθηνῶν καί τήν σχέση του μέ τήν
Ἀκρόπολη, μικρές βελτιώσεις μποροῦν πλέον νά πραγματοποιηθοῦν. Μέ τήν ἐφαρμογή
πολεοδομικῶν διατάξεων ἀποκλείστηκαν ψηλές οἰκοδομές κοντά στήν Ἀκρόπολη καί σ’
ὅλους τούς γειτονικούς ἀρχαιολογικούς χώρους, ἐνῶ παράλληλα προτάθηκαν μέτρα γιά τήν
συντήρηση τῆς Πλάκας, τῆς παλιᾶς δηλαδή γειτονιᾶς πού ἐκτείνεται στούς βορεινούς
πρόποδες τοῦ βράχου. Μέ ἀπαλλοτριώσεις τέλος ἔγινε δυνατή ἡ διάνοιξη τοῦ
«Περιπάτου», ἑνός δρόμου γιά πεζούς πού περιέτρεχε τήν Ἀκρόπολη κατά τήν ἀρχαιότητα.
Ἡ Ἀκρόπολη καί τά μνημεῖα της πέρασαν καί ἄλλοτε δύσκολες στιγμές στή μακρά
ἱστορία τους, γιά νά φτάσουν ὡς ἐμᾶς μέ ἀγέραστη ὀμορφιά, μοναδικά τεκμήρια μιᾶς
μεγάλης ἐποχῆς γιά τόν δυτικό πολιτισμό. Μέ συντονισμένες προσπάθειες σέ διεθνές
ἐπίπεδο, ἐλπίζουμε ὅτι θά ξεπεράσουν καί τά σημερινά δύσκολα προβλήματα. Ὅποια
προσπάθεια καί ἄν γίνη προκειμένου νά παραδώσουμε τήν πολιτιστική αὐτή κληρονομιά
ἄθικτη στίς ἐπόμενες γενιές, δέν θά ἦταν μέ κανένα τρόπο ὑπερβολική.
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