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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τά έπιστύλια της ^ροστάσεως των Κορών είναι άπδ τά πλέον 

κατεστραμμένα αρχιτεκτονικά μέλη τοΟ 'Ερεχθείου. Ή προχωρημέ

νη καταστροφή τους οφείλεται στην οξείδωση των σιδηροδοκών πού 

ήταν έγκιβωτισμένες μέσα σ'αύτά, των άναρτήρων των έπιστυλίων 

καί των κεφάλων τών τριών σιδερένιων στύλων πού βάσταζαν δλο 

τό βάρος της οροφής. Τά τρία έπιστύλια της νότιας δψης τής 

Προστάσεως παρουσιάζουν την μεγαλύτερη φθορά (είναι τά έπιστύ

λια τά οποία είχαν τρυπηθεί γιά νά περάσουν οί τρεις σιδερένι

οι στύλοι) καί άπ*αύτά τό έπιστύλιο της δυτικές γωνίας μέ 

α.α. 507 βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση. Τό έπιστύλιο αυ

τό είναι κομμένο στη μέση, λόγω τής διογκώσεως τής κεφαλές 

τοϋ υποστυλώματος πού βρισκόταν μέσα σ'αύτό, τό ανατολικό μι

σό είναι χωρισμένο σε δύο μεγάλα κομμάτια, λόγω της πλευρικής 

διογκώσεως τών σιδηροδοκών, ενώ υπάρχει πλήθος ρωγμών σέ όλο 

του τόν όγκο. *Η κατάσταση του έτιστυλίου είναι τέτοια, πού 

αντιμετωπίζεται καί ή περίπτωση νά κατασκευαστεί άιτό νέο μάρ

μαρο καί τό πρωτότυπο νά εκτεθεί στό Μουσείο. Τό σημαντικό 

μειονέκτημα σ'αύτή τη λύση είναι ή αλλοίωση της νότιας Οψης 

του μνημείου άπό χρωματική άποψη μέ ένα μεγάλο λευκό μάρμαρο 

στην Πρόσταση τών Κορών. 

ΘεωροΟμε, ότι ή καταλληλότερη λύση είναι αυτή πού περι

γράφεται παρακάτω, μέ μοναδικό μειονέκτημα την λάξευση κάποι

ων τμημάτων του έπιστυλίου, σέ θέσεις όμως μή ορατές, 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Τό έπιστύλιο θά συνδεθεί μέ δυο έλκυστήρες άπό τιτάνιο 

διαμέτρου 10 χιλ. διαταγμένους κατά μήκος ττ>0 μαρμάρου σέ α

πόσταση 100 χιλ. άπό τήν κάτω'πλευρά καί 110 έως 130 χιλ. ά. ιό 

τίς κατακόρυφες παρειές. Οι έλκυστήρες θά περάσουν από τρύ

πες διαμέτρου 25 χιλ., πού θά ανοιχτούν κατά μήκος τιοΰ έπιστυ

λίου. 
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Ό έλκυστήρας πού βρίσκεται προς την εσωτερική πλευρά τοϋ έ-

πιστυλίου θά άγκυρωθει στά δύο κεφάλια. τοΟ έπιστυλίου μέ 

πλάκες τιτανίου διαστάσεων 35X35X10 χιλ. πού θά τοποθετηθούν 

σέ έντορμίες πού θά λαξευθοΰν στά δύο κεφάλια. 

*0 έλκυστήρας,πού βρίσκεται προς την εξωτερική πλευρά 

το0 έπιστυλίου, θά'άγκυρωθει στό ανατολικό κεφ'λι μέ πλάκα 
ι 

35X35X10, όπως καί ό άλλος ελκυστήρας. Τό δυτακό άκρο του 
« 

όμως δέν μπορεί νά άγκυρωθει κατά τόν ϊδιο τρόπο, γιατί τό 

ένα τμήμα του δυτικοϋ κεφαλιού το0 έπιστυλίου είναι ορατό μέ 

λαξευμένο κυμάτιο καί ταινίες. *Η άγκύρωση του άκρου αύτοΰ 

θάγίνει σέ πλάκα τιτανίου πού θά τοποθετηθεί σέ έντορμία δια

στάσεων 130X35X10, πού θά λαξευθεϊ στην κάτω πλευρά του έπι

στυλίου. Ή έντορμία αυτή δέν θά είναι ορατή, γιατί θά βρίσκε

ται πάνω άπό τόν άβακα τής Καρυάτιδας τής ΝΔ γωνίας. Οί ελ-

κυστήρες θά βιδωθοΰν στά άκρα τους πάνω στίς πλάκες άγκυρώσε-

ως μέ.μία τάση συσφίξεως τέτοια, ώστε νά μη χαλαρώσουν λόγω 

θερμικής διαστολής. 

Οί έλκυστήρες θά άτοτελέσουν τά κύρια μέσα συνδέσεως 

του έπιστυλίου άφου θά παραλαμβάνουν τίς έφελκυστικές δυνά

μεις πού αναπτύσσονται στην κάτω πλευρά του έπιστυλίου. Γιά 

νά αποτελέσει 5μως τό έπιστύλιο ενα απολύτως στερεό σώμα (αν

τιμετώπιση δευτερευουσών καταπονήσεων άπό τη μεταφορά, &νεμο, 

σεισμό κ.λ.π.) θά γίνουν καί οί εξής συνδέσεις: 

- ο χώρος μεταξύ τών επιφανειών θραύσεως θά γεμίσει μέ 

τσιμεντοπολτό, πού έχει κάποια συνδετική ικανότητα. 

- Θά τοποθετηθούν,σέ τρύπες πού θά άνοιχτοΰν κάθετα στίς 

επιφάνειες θραύσεως (παράλληλες μέ τους έλκυστήρες), δύο ζεύ

γη ράβδων μήκους 300 χιλ. (καβίλιες). Τό ένα ζεύγος θά το

ποθετηθεί σέ ΰψος 100 χιλ. άπό τήν ανω πλευρά καί τό άλλο 
e 

στό μέσο του ύψους τοϋ έπιστυλίου. Ή κάθε καβίλια θά είσχω-

ρει περί τά 150 χιλ. σέ κάθε κομμάτι. 

Στό ανατολικό κεφάλι του έπιστυλίου θά λαξευθοΰν δύο έν-

τορμιες διαστάσεων 35X35X20 χιλ. γιά νά υποδεχτούν τίς πλά

κες άγκυρώσεως. Οί έντορμίες αυτές θά λαξευθοΰν στην έπιφά-
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νεια τής άναθυρώσεως πού είναι χονδρολαξευμένη· 

Στό δυτικό κεφάλι θά λαξευθεϊ μία έντορμία επιφάνειας 

35X35 καί βάθους 10 έως 20 χιλ. γιά νά υποδεχτεί πλάκα άγκυ-

ρώσεως. Καί αυτή η έντορμία θά λαξευθεϊ στην χονδρολαξευμέ-

νη επιφάνεια τής άναθυρώσεως. 

Τέλος γιά τήν τοποθέτηση τής 4ης πλάκας άγκυρώσεως θά 

λαξευθεϊ στην κάτω επιφάνεια του έπιστυλίου έντορμία, πού θά 

έχει επιφάνεια 35X12 χιλ. καί βάθος 130 χιλ. 

"Αν αγνοήσουμε τίς τρύπες πού ανοίγονται μέσα στή μάζα 

του έπιστυλίου , οί έντορμίες γιά τίς πλάκες άγκυρώσεως θά 

έχουν ελάχιστο όγκο (περί τά 130 κυβικά εκατοστά, δηλ. τό 

0,3ο/οο του συνολικοί) όγκου του, ένώ ή λάξευση τοϋ Μπαλάνο υ 

για τήν τοποθέτηση τών δοκών ήταν περίπου τό Ι45ο/οο τοϋ 

συνολικοϋ "όγκου), καί θά άνοί,χτοϋν σέ χονδρολαξευμένες ή μή 

ορατές επιφάνειες· 

^έ βάση τά προηγούμενα θεωρούμε, ότι ή πρόταση βρίσκε

ται μέσα στά πλαίσια τών αρχών πού έχουν υιοθετηθεί γιά τήν 

αναστήλωση του Ερεχθείου καί προτείνουμε νά εφαρμοστεί. 

'Αθήνα, Ι6-3-Ι980 

Κ. Ζάμπας - ϋολ. μηχανικός 
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