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Οί ραδιογραφήσεις στό Ερεχθείο ξεκίνησαν άπό τήν ανάγκη νά 

διερευνηθεί ή κατάσταση τοΰ μνημείου εσωτερικά,πρίν ακόμα γίνουν 

οποιεσδήποτε εργασίες άποξήλωσης του μνημείου.Αντικειμενικός σκο

πός ?)ταν κατ'άρχήν: νά προσδιοριστούν τά σίδερα,ή ύπαρξη των οποί

ων προέκυπτε άπό στοιχεία η" υποθέσει ς, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι 

θ(£ υπήρχαν απαραίτητα,υστέρα άπό τόσες φθορές καί επεμβάσεις πού 

εϊχε υποστεί τό μνημείο,όπως επίσης καί τά σίδερα των οποίων ή 

ύπαρξη είναι άγνωστη.Σέ δεύτερη φ6ση θέλαμε νά αποκομίσουμε πληρο

φορίες γιά τή σημερινή κατάσταση των σιδερένιων στοιχείων (διάβρω

ση άπό σκουριά).Παράλληλα θέλαμε ν'ανιχνεύσουμε τυχόν εσωτερικές 

ρωγμές πού δέν είχαν εκδηλωθεί επιφανειακά,καθώς καί δλλες τδν οποί 

ων τήν δκταση δέν γνωρίζαμε. 

Μετά άπό συννενόηση μέ τήν Επιτροπή Ακροπόλεως,τό αρμόδιο 

εργαστήριο ραδιογραφήσεων τοΟ Δημόκριτου ήρθε σ'έπαφή μέ τους αρχι

τέκτονες τοΰ ϊεχνικοϋ Γραφείου 'Ακροπόλεως.Οί θέσεις των τμημάτων 

πού επρόκειτο νά ραδιογραφηθοϋν επιλέχθηκαν έπί τόπου. 

"Ετσι έγινε ραδιογράφηση στά πιό κάτω τμήματα τοΰ 'Ερεχθείου: 

Στην πρόσταση των Κορών στό ΙΙότιο τοίχο vai στό Λυτικό τοίχο. 

1."Εγινε ραδιογράφηση στή μεγάλη πλάκα της οροφής τής Πρόστασης των 

κορων(ΝΑ άκρο) επειδή είχε υποστεί τίς μεγαλύτερες φθορές καί είχα' 

γίνει οί πιό εκτεταμένες επεμβάσεις. 

1.2.Προστέθηκε ή ραδιογράφηση στά έπιστύλια τής Πρόστασης των Κορών. 

Αυτό έγινε γιά τή διερεύνηση τής σημερινής κατάστασης των επεμβάσε

ων Μπαλάνου καί γιά τήν ανεύρεση άγνωστων πιθανόν στοιχείων. 

1.3.Στους δβακες των Κορών καί συγκεκριμένα στην Ανατολική Κόρη,στή 

!ϊότια(2η άπό Ανατολικά) καί στή Δυτική.Σκοπός ζταν νά διαπιστωθεί 

ò τρόπος σύνδεσης των Κορών μέ τά επιστήλια καί ή κατάσταση των 

γομφώσεων. 

1.4.Στίς βάσεις των Καρυάτιδων γιά νά διαπιστωθεί έάν καί πως συνδέον· 

ται οί Κόρες μέ τό • άθρο τής Πρόστασης,καί κατά πιό τρόπο έχουν 

τροποποιηθεί οϊ συνδέσεις καθώς καί TÌOIOÌ είναι ή σημερινή τους 

κατάσταση. 
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2.1. Στό Νότιο τοίχο,άπ'ΟΓου επιλέχθηκε ή ζώνη πού έχει υποστεί τίς 

μεγαλύτερες παραμορφώσεις καί περικλείεται μεταξύ των καννάβων 

27-30. 

Σκοπός τής ραδιογράφήσης ?)ταν νά επισημανθούν οί γόμφοι καί οί σύν

δεσμοι πού είχαν τοποθετηθεί κατά τήν αρχαιότητα,è βαθμός καί τό 

μέγεθος τής διάβρωσης τους καί μί τί είχαν αντικατασταθεί ή συμπλη

ρωθεί. Επίσης γιά νά διαπιστωθεί ή ϋπαρξη ρωγμών στό εσωτερικό των 

λιθοπλίνθων. 

2.2, Στό τμήμα του Ιίότιου τοίχου πού βρίσκεται στό εσωτερικό τής Πρό

στασης των Κορών,δπου επιλέχθηκαν εξη σημεία,άκριβως έκεΐ πού υπάρ

χουν μεγάλες εξωτερικές φθορές,η' μεγάλες διαστολές άρμων. 

Τό τμήμα αυτό τοΰ Ιίότιου τοίχου δέν £χει υποστεί καμμία επέμβαση 

αναστηλωτική.Θέλουμε νά διαπιστώσουμε μέ τόν τρόπο αυτό αν πράγματ 

οί αρχαίοι σύνδεσμοι καί οί γομφώσεις είναι ανέπαφοι μέ τήν πάροδο 

τοΰ χρόνου στά τμήματα τοΰ μνημείου ό'που δέν έγιναν ίπεμβάσεις. 

5iZ_ê.H2:iïïj5£_j_£Î2£t_ 

Τά τμήματα πού αφορούσαν τδ Δυτικό τ ο ί χ ο δέν ?ίταν δυνατό νά 

ραδιογραφηθοΰν λόγω τοΰ μεγάλου πάχους στή θέση των ήμικιΟνων(80Ή 

Ε-Υ_Ρ_Η Μ Α Τ Α - Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Οί ε ρ γ α σ ί ε ς ραδιογράφησης άρχισαν τόν ϊ.ΐάϊο τοΰ 1977. 

2,;,_Π£Οσταστ]_των_Κο£ων 

1.1. Άπό τή ραδιογράφηση τής φατνωματικής οροφής πού Ιγινε σέ επίπε

δο παράλληλο μέ τήν δροφή τής Πρόστασης,επαληθεύτηκε ή θέση καί ή 

διατομή των σίδηρων ράβδων τής οροφής,πού βρίσκονται μέσα στίς 

κεντρικές δοκίδες,οπως είχαν τοποθετηθεί άπό τόν Ηπαλάνο. 

Μαζί μέ τίς σιδερένιες ράβδους πού διατρέχουν στά άν,ρα τήν οροφή 

τής Πρόστασης,προσδιορίστηκε επιπρόσθετα καί ή θέση των ελασμάτων 

καί τβν κοχλιώσεων.Βρέθηκαν επίσης άγκιρώσεις πού συνδέουν επιμέ

ρους ρήγματα τής φατνωματικής δροφής. 

1.2.-Στά έπιστύλια τής Ιΐρόστασης εντοπίσθηκε ή σιδερένια στεφάνη,πού 

εϊχε τοποθετηθεί άπ* τό Ι,ίπαλάνο καί σχεδιάστηκε μ'ολες της τίς λε

πτομέρειες (αναρτήσεις,μπουλόνια,κάθετοι σύνδεσμοι,ν.αί οί κεφαλές 

τΏν ύποστηλωμάτων ανάμεσα στίς Κόρες.) 

Μεγάλης σημασίας ?)ταν ή εμφάνιση κάποιας παραμόρφωσης στους άναρτή 

ρες των έπιστυλίων (κλίση καί κάμψη) στην ανατολική καί δυτική πλε 
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ρά τής Πρόστασης.Ή παραμόρφωση εντείνεται στά δύο άκρα των έπιστυ

λίων (ΝΑ γωνία, ΝΔ γωνία καί στά σημεία πάκτωσης τής δροφής μέ τό 

Ν. τοίχο). 

Βρέθηκαν έπί πλέον πολλοί σιδερένιοι σύνδεσμοι μεγάλου μήκους 

σχήματος Π {μήκος -60 CM) πού συνδέουν τά ρηγματωμένα τμήματα τοΰ 

έπιστυλίου καθώς καί μικρότερα ελάσματα καί καρφίδες. 

Στή νοτιοδυτική γωνία τοΰ έπιστυλίου καί στά τμήματα τής έντορμίας 

πού ραδιογραφήθηκε (αναστήλωση PACCAHD), δέν βρέθηκε ενσωματωμένο 

σίδερο,υπάρχει μόνο τσιμεντοκονία. 

'Υπάρχει διαπιστωμένη διαφορά διαμέτρου σέ ορισμένους άναρτήρες 

(μείωση τής διατομής σέ ορισμένα τμήματα τοΰ άναρτήρα).ϊά κάτω πέλ

ματα των άναρτήρων έχουν προκαλέσει σέ ορισμένες περιπτώσεις εσωτε

ρικά ρήγματα πού διατρέχουν τά έπιστύλια ύπό γωνία 45°. 

Στον αρμό τοΰ έπιστυλίου,πάνω άπό τήν πήλινη κόρη,βρέθηκε έντορμία 

διαστάσεων 20 Χ 29 CM χωρίς νά υπάρχει κάποια γόμφωση.Ή έντορμία 

αυτή αρχίζει άπό τήν κάτω παρειά τοΰ έτ.ιστυλίου. 

Στό έπιστΰλιο τής δυτικής πλευράς καί άριστεοά άπό τόν αρμό ύπαρχε 

σιδερένιο έλασμα διαστάσεων 6Χ 18 CM πού ή προβολή του εφάπτεται 

τοΰ άναρτήρα (κεντρική προβολή). 

1.3."Οπως αναφέρθηκε άπό τήν Πρόσταση τΰν Κορδν ραδιογράφήθηκαν,ή 'Av( 

τολική Κόρη,ή Νότια (2η άπό Α,καί ή Δυτική).Ή επιλογή των τριών 

μόνων Κορών έγινε γιατί οί γωνιακές δέν προσφέρουν τό ϊδιο πλήθος 

πληροφοριών λόγω θέσης,ή δέ πήλινη κόρη δέν αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης. 

Άπό τίς ραδιογραφήσεις στους δβακες δέν διαπιστώθηκαν γομφώσεις. 

Στή Νότια Κόρη υπάρχει σιδερένιος σύνδεσμος πού συνδέει τό καινούρ

γιο τμήμα τοΰ κάλαθου μέ τό αρχαίο καθώς καί σιδερένιο 2λατμα πού 

είναι ένσωματωμένον μέσα στην επάνω παρειά τοΰ κάλαθου οί δύο άρχα'ι 

ες γομφώσεις 2χουν μδλλον εξαφανιστεί κι'Ιχουν αντικατασταθεί μέ τι 

2»ασμα αύτό.Τί ϊδιο παρατηρήθηκε σ'δλες τίς Κόρες πού ραδιογραφή-

θηκαν.Ή Δυτική Κόρη £χει πολλούς συνδέσμους σχήματος Π καί καρφί

δες μέσα στον κάλαθο.Διακρίνονται δύο ακόμη έντορμίες μί α μεταΚ,ύ 

αβακα καί κάλαθου - 2X4 CM καί μία δεύτερη αριστερά στον αρμό των 

έπιστυλίων. 

Γενικά στίς έντοομίες αυτές υπάρχει μέταλλο πού δέν έχει δμως 

τή μορφή γόμφου.Στίς Κόρες δέν β έθηκαν γόμφοι,άλλα ούτε καί έντορ

μίες γόμφων,όπως σχεδιάζονται άπό τό STEVENS στους πίνακες του. 
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Από τίς θέσεις πού ραδιογραφήθηκαν προκύπτει δτι οί έντορμίες 

βρίσκονται στή μιά μόνο πλευρά τοΰ άρμοΰ. 

1.4.Στίς βάσεις των Καρυατίδων δδέ βρέθηκε οποιασδήποτε μορφής σύνδε

ση. Ακόμα δέ βρέθηκαν οδτε οί έντορμίες άπό δπου θά είχαν αφαιρε

θεί γόμφοι ϊ, σύνδεσμοι σέ κάποια φάση. 

S.t::iï£Ii.££_I£Î2£££ 

2.1.'Εντυπωσιακά η"ταν τά αποτελέσματα ως προς τό πλήθος καί κυρίως 

τό μέγεθος τδν συνδέσμων,στό τμήμα αυτό τοΰ Νότιου τοίχου πού 

περικλείεται μεταξύ των καννάβων 27 - 30. 

Στό δόμο κάτω άπό τήν έπικρανίτιδα υπάρχουν σιδερένιοι σύνδεσμοι 

πάχους 1,2 CM περίπου.Τό συνολικό τους 'μήκος δέν μετρήθηκε έπειδ' 

οί σύνδεσμοι εκτείνονται καί πέραν τής ζώνης πού ραδιογραφήθηκε. 

Τό τμήμα πού άβεικονίζεται στά ραδιογραφήματα ε"χει μήκος 45 CM 

περίπου.Στον αμέσως πιό κάτω δόμο κι'ανάμεσα στον κάτω οριζόντιο 

αρμό καί στην πάνω παρειά τοΰ λιθοπλίνθου,βρίσκεται σιδερένιος 

σύνδεσμος πάχους 2,0 CM περίπου τό μήκος τους δέν προσδιορίστηκε 

προχωράει καί μέσα στον 3ο λιθόπλινθο,χωρίς νά φαίνεται πού τελεκ 

νει.Τό μήκος του συνδέσμου ,σέ δση Ικταση απεικονίζεται είναι 90έ; 

Σύνδεσμοι υπάρχουν καί στό εσωτερικό των λιθοπλίνθων γιά νά συνδέ

σουν τά σπασμένα τμήματα τοΰ εκάστοτε λιθόπλινθου. Ανάλογοι σΰνοε-

σμοι μεγάλου μήκους υπάρχουν καί στους δύο τελευταίους δόμους,πά

νω άπό τόν ορθοστάτη (80 ώς 100 έκ. )."θλοι αυτοί οί σύνδεσμοι 

βρίσκονται σέ περιοχές πού υπάρχει μεγάλη επιφανειακή φθορά καί 

ρηγματώσεις καί βρίσκονται σχεδόν πάντα στην δνω παρειά τοΰ λιθο

πλίνθου,λίγο πιό κάτω άπό τόν οριζόντιο αρμό. 

2.2.Στό Νότιο τοίχο στό εσωτερικό τής Πρόστασης,επιλέχθηκαν 6 σημεία 

(φαίνονται στό αντίστοιχο σχέδιο,πίνακας) 

- Στό σημείο 1 βρέθηκε γόμφος ό όποιος δέν είναι κατακόρυφος,2χει 

κλίση προς τά δεξιά.Στό σημείο 2 βρέθηκε σιδερένιος σύνδεσμος μή

κους 35 CM καί ρηγματώσεις πού αρχίζουν άπό τό δνω δεξιό άκρο. 

- Στό σημείο 3 δέν υπάρχει γόμφος υπάρχει έντορμία συνδέσμου πού 

Ιχει κοπεί στή μέση κι'^χει μετατοπιστεί προς τό αριστερό δκρο 

(δψους ϋ,50 CM). 

Στό σημείο 5 υπάρχει σύνδεσμος,σώζεται μόνο τό αριστερό του δκρο, 

μέ άτυπική μορφή.Στό σημείο 6 υπάρχει γόμφος μέ κλίση προς τ'άρι-

στερά.Οί κλίσεις των γόμφων συνηγορούν γιά μία μετατώπιση των 
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λιθοπλίνθων κατά τό οριζόντιο επίπεδο (μπορεί ή κλίση νά συνοδεύε

ται καί άπό στρέψη,δπότε συμβαδίζει πιθανά μέ τίς παρατηρήσεις μας 

ώς προς τήν στροφή τής Πρόστασης των Κορών σέ σχέση μέ τό Νότιο 

τοίχο.Μπορεί βέβαια ή λύση αότή νά είναι άπό τό στάδιο τής κατα

σκευής στην αρχαιότητα. 

Σ_Υ.Μ_Ι1 Ε Ρ Α £ Μ Α Τ Α - g g 0 Ι Α Σ L Ι Σ 

Σχετικά μέ τίς διαγνωστικές δυνατότητες τής μεθόδου ποΰ άκα>οι 

θήθηκε καί σέ συσχετισμό μέ τίς υπάρχουσες απαιτήσεις παρατηροΟντα 

τά ακόλουθα. 

1.- Τό μέγιστο 7;άχος μαρμάρου πού ραδιογραφήθηκε ?)ταν τής τάξης 

των 65 CM»51 πάχος αυτό ικανοποίησε τίς Ανάγκες στίς περισσότερες 

περιπτώσεις,μέ εξαίρεση στό Νότιο τοΓχο,άπό τό ΰψος τών δρθοστατων 

καί κάτω,καθώς καί τό Δυτικό το'ίχο,στό υψος τδν ημικιόνων. 

2.- Γενικά είναι δυνατή ή ανίχνευση των ρηγμάτων ποΰ παρουσιάζουν 

πρακτικό ενδιαφέρον.Ή μέθοδος Ιχει τή δυνατότητα νά μετρήσει τό 

μήκος τής προβολής τοΰ ρήγματος καί σέ επίπεδο παράλληλο προς τή 

ραδιογραφική πλάκα.Αντίθετα αδυνατεί νά δώσει πληροφορίες σχετικά 

μέ τή θέση του,σέ επίπεδο κ άθετο ϊιρός τό προηγούμενο. Επίσης δέν 

είναι δυνατή,uè μία μόνο ραδιογράφηση ή μέτρηση τοΰ εδρους τοΰ ρήγ 

ματος,σέ δλο τό μήκος του. 

3.- Ή ανίχνευση των μεταλλικών ένθεμάτων(σΰνδεσμοι,γόμφοι,ράβδοι, 

καρφίδια,τζινέτα -κλπ.) είναι δυνατή.Ή μέθο
Γ
ος έχει τή δυνατότητο 

νά μετρήσει τό μήκος τής προβολής των ένθεμάτων,σέ επίπεδο παράλ

ληλο προς τή ραδιογραφική πλάκα.Επίσης υπάρχει ή δυνατότητα τής 

τοποθέτησης των ένθεμάτων στό χωρο,αύτό απαιτεί όμως καί τή διεξα

γωγή δεύτερης ραδιογρ«φήσ*)φ (στερεοραδιογράφημα).Συγχρόνως μέ τήν 

ίδια αυτή ραδιογράφηση,μπορεί' νά μετρηθεί καί ή διατομή τοΰ ένθέ-

ματος. 

4.- Ή διαπίστωση τής ύπαρξης συνδυασμοΰ σιδήρου- μολύβδου είναι 

γενικά δυνατή μέ πρώτη ραδιογράφηση.Μία δεύτερη ραδιογράφηση μέ 

τήν κατάλληλη γεωμετρία πού θά προκύψει άπό τά αποτελέσματα τής 

πρώτης ραδιογράφησης,εχει τήν δυνατότητα διαχωρισμού των δύο με

τάλλων. 

5.- Στά ραδιογραφήματα παρουσιάζεται μεταβολή στή διάμετρο τβν 

μεταλλικών στοίχε ίων.Μία τέτοια απεικόνιση είναι πιθανό νά οφείλε

ται οέ διάβρωση τοΰ σιδήρου.Πάντως οί δυνατότητες διαπίστ<οσης 
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διαβρώσεων του σιδήρου παραμένουν ουσιαστικά άγνωστες. 

Μετά άπ'δσα εκτέθηκαν προτείνονται τά έξης* 

α) Ή ραδιογράφηση νά γίνεται σέ δύο φάσεις: 

Ή πρώτη φάση νά διεξάγεται μέ τεχνική πού μπορεί νά γίνεται μέ 

ταχύτερο ρυ3μ<5,μικρότερης σχετικά ευαισθησίας,ώστε νά εντοπίζε

ται ή θέσις δπου θά προκύψει οτι απαιτούνται περισσότερες καί 

ακριβέστερες πληροφορίες. 

Ή δεύτερη φάση θά αναφέρεται στή ραδιογράφηση αύτ3ν ακριβώς τω 

θέσεων καί θά γίνεται είτε μέ απλή ραδιογράφηση,είτε μέ διπλή 

ραδιογράφηση (σεέρεο) τής ίδιας ή καί μεγαλύτερης ευαισθησίας, 

ανάλογα <ιέ τόν ειδικό σκοπό πού επιδιώκεται κάθε φοοά. 

β) Νά γίνει μελέτη των διαγνωστικΓιν δυνατοτήτων τής μεθόδου γιά τή 

διαπίστωση τής διάβρωσης τοΰ σιδήρου,δηλαδή δνας συνδυασμός των 

ραδιογραφικών εικόνων καί των ευρημάτων πού θά προκύψουν κατά 

τήν άποξήλωση. 

Via το TExuiKo n>Ad>gio : Auro Ε.τζΛΚου 

Via το ίρ^ο,ί,-ιιφιο fAAiorpA<wiLeo«j AmtìUrnoL : 

Λ. XAT2HAN&pgOO -γ, ΛΑΔοποΟΛοί: 


