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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 

Μετά τήν ολοκλήρωση της άποξηλώσεως τοΟ Νοτίου τοίχθυ τοϋ 'Ε

ρεχθείου μέχρι τό περίγραμμα τής αυθεντικής δομής (κάτω οί ορθοστά

τες καί δυτικά ot λιθόπλινθοι (ΛΙΠ) τής περιοχής τής Προστάσεως 

των Καρυάτιδων) επιβεβαιώθηκε δτι ή τοποθέτηση τών λιθοπλίνθων (ΛΙΠ) 

του τοίχου στίς προηγούμενες αναστηλώσεις του Μνημείου (Πιττάκη 

1838, Ν. Μπαλάνου 1907) εΓχε γίνει κυρίως κατά τυχαίο τρόπο. 'Εξαί

ρεση αποτελούν οί γωνιακοί ΛΙΙΙ τής ΝΑ. παραστάδας καί οί ΛΙΠ τής 

ΝΔ. γωνίας πάνω άπό τήν Πρόσταση των Καρυάτιδων, πού τοποθετήθηκαν 

άπό τΐόν Ν. Μπαλάνο στίς αυθεντικές θέσεις τους. Πρέπει νά σημειω

θεί δτι ò Ν. Μπαλάνος δέν είφε τή δυνατότητα νά προσδιορίσει τίς 

αυθεντικές θέσεις των ΛΙΠ δλου τοΟ τοίχου, άφου δέν άποξήλωσε τους 

τέσσερεις πάνω άπό τόν ορθοστάτη δόμους, πού είχαν αναστηλωθεί άπό 

τόν Πιττάκη. 

Σήμερα, ύστερα άπό συστηματική καταγραφή καί μέτρηση χαρακτη

ριστικών λαξευμάτων καί ιχνών στους' ΛΙΠ του Νοτίου τοίχου (ένχορ-

μίες γόμφων καί συνδέσμων, μοχλοβόθρια, λαξεύματα νεώτερων φάσεων 

τοϋ Μνημείου κ.λ.π.) προέκυψαν στοιχεία πού επέτρεψαν τόν προσδιο

ρισμό τής αυθεντικής θέσεως ενός αριθμού ΛΙΠ καί δίνουν τήν δυνατό

τητα νά προσδιοριστούν οί θέσεις μεγάλου αριθμού ΛΙΠ, ίσως καί δλω\», 

δσων διαθέτουμε σήμερα. "Ηδη εντοπίστηκαν ot σωζόμβνοι ΛΙΠ τοϋ πρώ

του δόμου πάνω άπό τόν ορθοστάτη καίτοποθετήθηκαν έπί τοΰ εδάφους 

στην αυθεντική τους σειρά, ώστε άφ'ένός νά επαληθευτεί ή συμβιβα -

στότητα τών χαρακτηριστικών τους, δπως προέκυψε άπό τίς μετρήσεις, 

άφ'έτέρου νά καθοριστούν οί θέσεις τών νέων συνδέσμων πού απαιτούν

ται καί οι θέσεις τών συμπληρωμάτων άπό καινούργιο μάρμαρο στίς πε

ριοχές πού .προβλέπονται άπό τή μελέτη. Στον δόμο αυτό βρέθηκαν ε

πτά άπό τους Εννέα Αΐπ πού χρειάζονται. 

Ot δύο ΛΙΠ πού λείπουν μπορεί: 

α) Νά έχουν καταστραφεί δλοσχερώε (π.χ. άσβεστοποίηση) μετά τήν 

πτώση τού τοίχου. 
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β)Νά υπάρχουν ανάμεσα στά έγκατάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη στην 

περιοχή τής Άκροπόλεοις. 

γ)Νά έχουν τοποθετηθεί κατά τίς προηγούμενες αναστηλώσεις στον 

Βόρειο τοΟχο του 'Ερεχθείου. 

Μέχρι σήμερα, οί δύο αυτοί ΛΙΠ ή κομμάιια τους δέν έχουν βρε

θεί ανάμεσα στά έγκατάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. Πριν καταλήϋουμε 

στό συμπέρασμα δτι έχουν καταστραφεί, πρέπει νά ελεγχθεί τό ενδεχό

μενο νά τοποθετήθηκαν στό αναστηλωμένο τμήμα τοϋ Βορείου τοίχου. 

Πρέπει έδώ νά τονισθεί δτι έχουν επισημανθεί δώδεκα ΛΙΠ τού Νοτίου 

τοίχου πού προέρχονται άπό τόν Βόρειο τοϊχο καί ένας άπό τόν 'Ανα

τολικό. Αυτό σημαίνει δεκατρία επιπλέον κενά. Πάντως, οί ΛΙΠ πού 

αντιστοιχούν στά δύο κενά τού πρώτου πάνω άπό τ-όν ορθοστάτη δόμου 

είναι λίγο πιθανό νά καταστράφηκαν, γιατί σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες 

τών περιηγητών καί τίς απεικονίσεις τό τμήμα αυτό τοϋ τοίχου κατέρ

ρευσε τήν περίοδο μετάττήν 'Επανάσταση τού 1821 καί ή ανοικοδόμηση 

τοϋ τοίχου έγινε μόλις 17 χρόνια μετά (1838), Οί ΛΙΠ αυτοί δηλαδή 

έμειναν γιά μικρό χρονικό διάστημα, σχετικά μέ άλλους υπερκείμενους, 

έκτος Μνημείου καί ή πιθανότητα νά κατέληξαν πρώτη ύλη γιά οικοδο

μικό υλικό είναι ,πολί) μικρότερη. 

Άπ'δσα αναφέρθηκαν είναι φανερή ή. σημασία πού έχει ή μελέτη 

τών επανατοποθετημένων ΛΙΠ τοΟ Βορείου τοίχου γιά τήν προσπάθεια 

σωστής αποκαταστάσεως. Είναι πολύ πιθανό, ΛΙΠ τού Νοτίου τοίχου 

νά τοποθετήθηκαν άπό τόν Πιττάκη στον Βόρριο, δπως έγινε τό αντί

στροφο, άφοϋ οί ΛΙΠ καί των δύο τοίχων πρέπει νά βρέθηκαν στό εσω

τερικό τοϋ Μνημείου καί ήταν αντικειμενικά δυσχερής άπό πρώτη μα

τιά ό διαχωρισμός τους. 

Θά ήταν πολύ χρήσιμο νά ξεκινήσει άμεσα ή άποξήλωση τοϋ τμή

ματος τοϋ Βορείου τοίχου, πού έχει αναστηλωθεί. Τό τμήμα αΰτδ απο

τελείται άπό 50 ΛΙΠ πο6 βρίσκονται στην ανατολική καί στην κεντρι

κή περιοχή τοϋ τοίχου. "Ας σημειωθεί δτι ή αποτύπωση σέ κλίμακα 1:10 

έχει γίνει καί γιά τήν ολοκλήρωση τής τεκμηριώσεως μένει μόνο μία 

καλή φωτογράφίση πού μπορεί εύκολα νά γίνϊΐ άπό ένα μικρό Ικρίωμα 

πού υπάρχει απέναντι άπό τόν τοϊχο σέ επαφή μέ τό ΐεϋχος τής 'Ακρο

πόλεως . 

Γιά τήν άποξήλωση τοϋ αναστηλωμένου τμήματος τοϋ Βορείου τοί

χου θά χρειαστεί ένα ελαφρύ, 'οέρον μεταλλικό ικρίωμα, αφού τό μέγι

στο βάρος δέν ξεπερνάει τά 1.500Κρ. καί τά ΰψη είναι σχ*τικά μικρά. 
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Γιά τήν κατασκευή τοϋ ικριώματος θά χρησιμοποιηθούν υλικά πού ήδη 

υπάρχουν στό εργοτάξιο (πλαίσια, σωλήνες, ζυγώματα, ξυλεία κ.λ.π.). 

Πιθανά θά χρειασθεί νά αγοραστεί μόνο μικρή ποσότητα συνδέσμων με

ταλλικών ικριωμάτων. Στίς εργασίες αυτές θά απασχοληθούν 3 τεχνί

τες καί 3 εργάτες καί fl χρονική τους διάρκεια δέν θά ξεπρράσει τους 

Ι 1/2 μήνες υπολογίζοντας καί τήν κακοκαιρία τών ερχομένων μηνών. 

(50 εργάσιμες ήμερες περίπου). Οί ΛΙΠ θά τοποθετηθούν στό έδαφος 

στό χώρο μεταξύ τού τοίχου καί τοϋ Τείχους τής 'Ακροπόλεως, άφοϋ 

ot φατνωματικές πλάκες,πού βρίσκονται σήμερα έκεϊ, μετατοπιστούν 

προς τά δυτικά. 

Μέ τήν ολοκλήρωση της άποξηλώσεως τών αναστηλωμένο™ τμημάτων 

τών δύο τοίχων (Βορε'.Ή) καί Νοτίου) θά είναι δυνατή στίς αρχές τής 

έρχόμενηε "Ανοίξεως ή αποκατάσταση τους, μέ επιδίωξη τόν προσδιο

ρισμό της αυθεντικής θέσεως κάθε Λιθόπλινθου. 

'Αθήνα, 26-11-1980 

Οί μηχανικοί τοϋ έργου 
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