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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Θέμα: Παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας υδραυλικών έργων βορείου τείχους / 

Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης Αθηνών (Α’ φάση) 

 

Την Παρασκευή 07-05-2011, στο πλαίσιο των εργασιών για την διευθέτηση των 

ομβρίων υδάτων στο Βόρειο τμήμα της Ακροπόλεως συνεχίστηκαν οι εκσκαφικές εργασίες 

των προηγούμενων ημερών. 

Κατά την διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών εντός του λυόμενου οικίσκου, όπου 

στεγάζεται το ηλεκτρολογείο της ΥΣΜΑ, για την διάνοιξη καναλιού για την τοποθέτηση 

αγωγού διευθέτησης των ομβρίων υδάτων στα πλαίσια του εν θέματι έργου, αφαιρέθηκε 

στρώμα χαλαρών αναμοχλευμένων επιχώσεων, οι οποίες δεν αποτελούν καθαρό 

ανασκαφικό στρώμα και απέδωσαν κεραμική διαφόρων χρονολογήσεων. Το στρώμα αυτό 

βρίσκεται κάτω από σύγχρονα μπαζώματα και άνωθεν τσιμέντινης πλάκας απορροής 

υδάτων. Η εκσκαφή και η αφαίρεση των επιχώσεων αυτών έγινε χειρωνακτικά 

αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση αξίνας (κασμάς) και φτυαριού. Σε καμία περίπτωση 

δεν έγινε χρήση κομπρεσέρ ή άλλου  μηχανήματος. Μηχάνημα χρησιμοποιείται μόνον για 

το σπάσιμο τσιμεντένιων επιφανειών. 

Μέσα στο στρώμα αυτό υπήρχε πλήθος απορριφθέντων κατά την σύγχρονη εποχή 

μαρμάρινων αρχιτεκτονικών θραυσμάτων. Κατά την ροή των εργασιών η αξίνα (κασμάς) 

έπληξε ένα μαρμάρινο θραύσμα συνολικών διαστάσεων 0,19μ.(μήκος) χ 0,13μ.(πλάτος) χ 

0,098μ.(πάχος), από το οποίο αποκολλήθηκε μικρό του τμήμα διαστάσεων 0,085μ.(μήκος) 

χ 0,042μ.(πλάτος) χ 0,031μ.(πάχος). Πρόκειται για ένα τμήμα μαρμάρου με γλυφές,  

σπασμένο από όλες τις πλευρές, εξαιρετικά διαβρωμένο και ρηγματωμένο με αποτέλεσμα 

όχι μόνο η επιφάνεια αλλά και ο πυρήνας του μαρμάρου να θρυμματίζεται και να 



απολεπίζεται εύκολα. Η αποκόλληση του μικρού αποτμήματος προκλήθηκε από την 

δύναμη της πρόσκρουσης της αξίνας σε ευάλωτο σημείο ρηγμάτωσης. Η προϋπάρχουσα 

ρηγμάτωση (όπου και το ευάλωτο σημείο του μαρμάρου), πιστοποείται και από το 

γεγονός, ότι όταν αποκολλήθηκε από την πρόσκρουση το μικρό τμήμα, φάνηκε στην 

εσωτερική επιφάνεια χρωματισμένη κηλίδα που προκλήθηκε από την διείσδυση του 

χώματος στο προϋπάρχον μικρό ρήγμα του μαρμάρου.  

Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο εκ των δύο συνανηκόντων τμημάτων μαρμάρου 

βρέθηκε πλυμένο (!), ενώ το μικρότερο, στην θραυσμένη επιφάνειά του εξακολουθεί να 

φέρει λεπτή στρώση χώματος από την διείσδυση του χώματος στην προϋπάρχουσα 

ρηγμάτωση.  

Εν κατακλείδι, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα στις χαλαρές επιχώσεις κατά 

μήκος του βόρειου άξονα της Ακρόπολης. Όλες οι εργασίες παρακολουθούνται ανελιπώς 

από αρχαιολόγο της Υπηρεσίας.  

 

Ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση του μαρμάρινου αντικειμένου. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

  

Ανδριανή Μπακανδρίτσου          Μαρία Τσίχλη 

   Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΑ     Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΑ 

 

 

  



πίσω όψη



Κυρίως επιφάνεια. Πάτινα του μαρμάρου



 



          

ρηγματώσεις της επιφάνειας του μαρμάρου

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


