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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 

"Η μεταφορά τών Καρυάτιδων άπό τό 'Ερεχθείο στό Μουσείο 'Ακροπόλεως πε

ριλαμβάνει 3 στάδια. 

α) ανάρτηση 

β) οριζόντια μεταφορά 

γ) καταβίβασή τους στην αυλή του Μουσείου. 

Ή ανάρτηση τών Καρυάτιδων γιά τήν μεταφορά τους στό έδαφος προτεί

νεται νά γίνει άπό 4 σημεία. 

Γιά τίς ανάγκες της αναρτήσεως θά χρησιμοποιηθεί στεφάνη"οπλισμένης" 

γυφοκονίας σέ δύο παράλληλες ζώνες, άπό τίς οποίες ή μία θά βρίσκεται 

στην βάση τοϋ αγάλματος μέ ΰψος _50 έκ. καί διάμετρο ~80 εκ. ή δέ άλλη 

ακριβώς κάτω άπό τό στήθος τών αγαλμάτων ύψους -80 έκ. καί λίγο πιό πά

νω άπό τό κέντρο βάρους τοϋ αγάλματος. 

Ή ανύψωση θά πραγματοποιηθεί μέ δύο ισομήκη συρματόσχοινα περασμέ

να σταυρωτά άπό τίς 4 πλευρές τοϋ αγάλματος άπό αντίστοιχες υποδοχές, 

πού θά υπάρχουν στίς δύο φέρουσες γύψινες ζώνες πού θά κατασκευαστούν. 

Τό κλείσιμο τών συρματόσχοινων θά γίνει μέ ναυτικά κλειδιά γιά 

τήν εξασφάλιση άπό τυχόν ολισθήσεις τών συρματόσχοινων άπό τις ζώνες 

αναρτήσεως. 

Προστασί_α_Καρυατίδων 

(π.χ. λαιμός, κεφαλή κ.λ.π.) 

Τά ευαίσθητα σημεία τών αγαλμάτων θά προστατευθούν άπό χυτές γύψι-

νες ζώνες ή ακόμη ò γύψος* νά περιβάλει όλο τό άγαλμα, άφοϋ βέβαια εξα

σφαλιστεί ή μή συνάφεια γύψου μαρμάρου, (παρεμβλήματα μαλακοϋ χάρτου, 

νάϋλον κ.λ.π.). 

Πρίν άπό τήν απόληξη τών συρματόσχοινων στό γάντζο αναρτήσεως,θά 

τοποθετηθεί ένας σιδερένιος σταυρός άπό 2 λάμες μήκους 50 εκ. πάχους 6 

ϋψους 1 εκ., ò οποίος θά διευρύνει τό άνοιγμα αναρτήσεως τών συρματό

σχοινων, ώστε νά μή άκουμποϋν στην παρειά τών αγαλμάτων. 

(Βλ. σκαρίφημα 1 ) 

β) ΐ99^εόντια_μεταφορά_ 

Ή μεταφορά τών Καρυάτιδων θά γίνει πάνω σέ βαγονέττο, πού θά σύρε-

ται επί σιδηροτροχιών. Διαστάσεις σιδηροτροχιών '•'^tj~*> μήκος κάθε μίας 9 μ 

καί συνολική διάστρωση σέ μ.μ. άπό εργοτάξιο 'Ερεχθείου μέχρι τήν αυλή 
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τοϋ Μουσείου 105 μ. 

Κλίσεις σιδηροτροχιών: άπό εργοτάξιο 'Ερεχθείου - ΒΑ γωνία Παρθενώ

να „ 5 % . 

Κλίση σιδηροτροχιών άπό ΒΑ γωνία Παρθενώνα - Μουσείου 3% 

Στοιχεία βαγονέττου: άνοιγμα τροχών : 0,80 μέτρα 

άξονες τροχών : 1,00 μέτρο 

διάσταση ως έπιφ. βαγονέττου : 2,00X1,00 μέτρο 

'Υπολογισμός ανατροπής τοϋ φορτίου σέ σχέση μέ τήν τοποθέτηση τοϋ 

αγάλματος : οριακή γωνία ανατροπής 26 (πολύ μεγαλύτερη της υπάρχουσας) 

(Βλ. σκαρίφημα 2 ). 

Τά αγάλματα θά δεθοϋν μέ συρματόσχοινα στις τέσσερεις άκρες τοϋ 

βαγονιοϋ. 

"Ας σημειωθεί ότι προτιμάται νά μεταφερθεί όρθιο τό άγαλμα, επειδή 

ακριβώς ή κατάσταση τοϋ μαρμάρου στά ευαίσθητα σημεία τών Κορών - κύρια 

οι λαιμοί-, είναι σέ πολλές Κόρες διαμπερείς ρηγματωμένες καί υπάρχει 

κίνδυνος νά αποκολληθούν, άν επιχειρηθεί οριζοντίωση τους γιά τή μεταφο

ρά. Γιά μεγαλύτερη ασφάλεια σέ ανατροπή θά τοποθετηθούν αντίβαρα στό 

δάπεδο τοϋ βαγονιοϋ. 

Στην ΒΑ γωνία τοϋ Παρθενώνα καί δίπλα στίς σιδηροτροχιές θά τοποθε

τηθεί βαρούλκο, τό οποΐο θά σύρει τό βαγονέττο. 

( Βλ. σκαρίφημα 3 ). 

γ) Καταβί£αση_στήν_αύλή_τοΟ_Μ^ 

Ή εργασία αύτη θά πραγματοποιηθεί μέ τήν βοήθεια γερανογέφυρας επί 

φ. ικριωμάτων ανάλογων μέ αυτά πού έχουν τοποθετηθεί στό Ερεχθείο. 

Τό ένα άκρο της γερανογέφυρας θά εδραστεί στην οροφή τοϋ χώρου πού 

βρίσκεται ή γραμματεία της 'Εφορείας "Ακροπόλεως, τό δέ άλλο άκρο θά 

εδραστεί κοντά στό Πρόπυλο τοϋ Μουσείου. 

Σάν Ολικό της γερανογέφυρας θά χρησιμοποιηθούν οί διατομές πού χρη

σιμοποιήθηκαν γιά τήν καταβίβασή καί μεταφορά τοϋ συμπλέγματος τοϋ Κέ-

κροπα άπό τόν Παρθενώνα. 

Τό κάθε άγαλμα θά αναρτηθεί ακριβώς όπως και στην πρώτη φάση, θά 

μεταφερθεί σέ απόσταση „6 μ. οριζόντια καί θά κατέβει ακριβώς μπροστά 

στό Πρόπυλο τοϋ Μουσείου. 

./. 
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"Η παραπέρα μετακίνηση τοϋ κάθε αγάλματος μέσα στό Μουσείο, θά γίνει 

μέ ξύλινα "κατρακΰλια", άφοϋ προηγουμένως στην εδραση των αγαλμάτων πα

ρεμβληθεί μία ξύλινη βάση. 

Οί μηχανικοί τοϋ έργου 

Κ. Ζάμπας , Πολ. μηχανικός 

Α. Παπανικολάου, Άρχ/των μηχανικός. 

./. 



Σκαρίφημα 1 

'Ανάρτηση Καρυάτιδας 

Σκαρίφημα 2 

'Οριζόντια μεταφορά Καρυάτιδας 


