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ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σν έξγν απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ Κνπβνπθιίνπ ηνπ Παλαγίνπ
Σάθνπ ζηα Ιεξνζφιπκα, ππφ ηελ δηεχζπλζε θαη επηζηεκνληθή επζχλε ηεο
δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηελ
Πξνζηαζία ησλ Μλεκείσλ, νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 θαη είρε ζαλ
βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηε δηαγλσζηηθή
κειέηε πνπ πξνεγήζεθε. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε πξφηππε
νινθιεξσκέλε κειέηε θαη απνηίκεζε ησλ ηζηνξηθψλ θνληακάησλ θαη ησλ
θνληακάησλ απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ Κνπβνπθιίνπ, ζηελ θιίκαθα ηνπ
κλεκείνπ, κέζσ εθαξκνγήο κηαο πνιπθαζκαηηθήο κεζνδνινγίαο θαζ’φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ επίηεπμε ηεο
ζπκβαηφηεηαο ησλ θνληακάησλ απνθαηάζηαζεο κε ηα ηζηνξηθά δνκηθά πιηθά ηεο
ηνηρνπνηίαο, αιιά θαη ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ησλ θνληακάησλ απνθαηάζηαζεο
ζηελ βειηίσζε ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ κλεκείνπ, ζε κηα θαηεχζπλζε πξνο
ηελ αεηθνξία, ελψ ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί
θαη ζε άιια κλεκεία πςίζηεο ζεκαζίαο θαη πνιππινθφηεηαο.
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ABSTRACT: In March 2017, the rehabilitation of the Holy Aedicule of the Holy
Sepulchre in Jerusalem was concluded. The Interdisciplinary NTUA team for the
Protection of Monuments directed and had the scientific supervision of the Holy
Aedicule rehabilitation project, which was based on the diagnostic study and
rehabilitation proposals, conducted prior to the project by the same team. In the
present work, the integrated study and assessment of the historical and restoration
mortars, through the implementation of a multispectral approach on monument
scale throughout the project, is presented. The results affirm that compatibility
was ensured, while, the structure was adequately strengthened, achieving a
sustainable rehabilitation and highlighting the importance of applying this
methodological multispectral approach on important and complex monuments.

ΕΙΑΓΧΓΗ
Σν Ιεξφ Κνπβνχθιην (I.K.) ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ ζηα Ιεξνζφιπκα, απνηειεί ην
πην ζεκαληηθφ κλεκείν ηνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ. Δίλαη ην δφκεκα πνπ, ζχκθσλα
κε ηελ παξάδνζε, πεξηθιείεη ηνλ Σάθν ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνλ ηφπν Αλάζηαζήο ηνπ.
Πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπινθν δφκεκα, κε ηζηνξία 1700 εηψλ, θαηά ηα νπνία έρεη
ππνζηεί πιεζψξα θαηαζηξνθψλ, αλνηθνδνκήζεσλ θαη απνθαηαζηάζεσλ (Biddle,
1999, Λάββαο, 2009, Μεηξφπνπινο, 2009). Η απνθαηάζηαζε ηνπ I.Κ.
νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 (Moropoulou, 2017a), απφ ην Δζληθφ
Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ). ηφρνο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ήηαλ ε
άξζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαδε ην I.Κ. κεηά ηελ ηειεπηαία
απνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ Κάιθα Κνκλελφ ην 1810, ελψ βάζε ησλ εξγαζηψλ
απνθαηάζηαζεο απνηέιεζε ε δηαγλσζηηθή κειέηε πνπ νινθιεξψζεθε ην 2016
απφ ην ΔΜΠ θαη νη πξνηάζεηο πιηθψλ θαη επεκβάζεσλ πνπ είραλ πξνηαζεί ζε
απηήλ (Moropoulou et al, 2016a). Η έληνλε απφθιηζε ησλ ιίζηλσλ κειψλ ηεο
νξζνκαξκάξσζεο, ήηαλ έλδεημε κεησκέλεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ
ζηξσκάησλ θαη απαηηνχζε άκεζεο επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο. Σν έξγν
απνθαηάζηαζεο θαηέζηε δπλαηφ θαη πινπνηήζεθε κεηά ηελ ηζηνξηθήο ζεκαζίαο
θνηλή ζπκθσλία ησλ ηξηψλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ, θχιαθεο ηνπ Παλαγίνπ
Σάθνπ, κε ην ΔΜΠ. Η δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΔΜΠ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
Μλεκείσλ δηεχζπλε ην έξγν απνθαηάζηαζεο θαη είρε ηελ επηζηεκνληθή επίβιεςε.
Οη ηερληθέο κε θαηαζηξνθηθνχ ειέγρνπ (ΜΚΔ) ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο δηάγλσζεο ζηελ θιίκαθα ησλ κλεκείσλ θαη γηα ηελ απνηίκεζε
επεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο (Binda et al, 2000, Moropoulou et al, 2013). Γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο καθξνδσίαο ελφο ηζηνξηθνχ δνκήκαηνο, θαη απνζθνπψληαο ζηελ
βειηίσζε ηεο απφθξηζήο ηνπ ζε δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο, ηα θνληάκαηα πνπ
εθαξκφδνληαη ζε έξγα απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα πιεξνχλ θξηηήξηα
ζπκβαηφηεηαο θαη επηηειεζηηθφηεηαο (Apostolopoulou, et al 2017). Ο ζρεδηαζκφο
θνληακάησλ απνθαηάζηαζεο γίλεηαη κέζσ ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο
πξνζέγγηζεο, ελψ ε ζπκβαηφηεηα ηνπο απνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά
θνληάκαηα, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηα άιια δνκηθά πιηθά ηεο ηνηρνπνηίαο κε
ζθνπφ ηελ επίηεπμε νκνηνγελνχο κεραληθήο θαη ζεξκνυγξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο
ηνηρνπνηίαο (Moropoulou et al, 2005, Delgado Rodriguez et al, 2007). Η
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επηηειεζηηθφηεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπκβαηφηεηα θαη απνηηκάηαη
κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δπλακηθήο απφθξηζεο ηνπ δνκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ
αξρηθή (Cakmak et al, 1995). Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο ελφο
θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο, ε ζπκβαηφηεηα θαη ε επηηειεζηηθφηεηα απνηηκψληαη
κέζσ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. κνληέια
πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ-FEM). ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ε
κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νινθιεξσκέλεο κειέηεο θαη απνηίκεζεο
ηζηνξηθψλ θνληακάησλ θαη θνληακάησλ απνθαηάζηαζεο ζηελ θιίκαθα ηνπ
κλεκείνπ, ζε φια ηα δνκηθά ζηξψκαηα θαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ Κνπβνπθιίνπ, κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηήο
θαη αεηθφξνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ΜΚΔ
(Θεξκνγξαθία Τπεξχζξνπ-IRT, FLIR Systems ThermaCam B200, ΓεσξαληάξGPR, MALA Geoscience ProEx κε θεξαία 1.6 GHz; Φεθηαθή ΜηθξνζθνπίαDM,Dino-Lite AM7515MZT, Τπεξερνζθφπεζε-UPV, Pundit PL-200PE).

ΜΕΛΕΣΗ ΙΣΟΡΙΚΧΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΗ
ΚΟΝΙΑΜΑΣΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Ανάλσζη ιζηορικών κονιαμάηων – Διαγνωζηική μελέηη
Σν Ιεξφ Κνπβνχθιην είλαη έλα κλεκείν ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη βξίζθεηαη ζηελ
δπηηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ ηεο Ρνηφληαο ζηνλ Ναφ ηεο Αλαζηάζεσο. Ο ζφινο ηεο
Ρνηφληαο, άλσ ηνπ Ι.Κ., ήηαλ αλνηρηφο κέρξη ην 1870, κε ζπλέπεηα ηνλ
θαηαηνληζκφ βξφρηκνπ λεξνχ ζην Ι.Κ. κέρξη ηφηε (Biddle, 1999). Καζψο ην Ι.Κ.
είλαη θαιπκκέλν κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο νξζνκαξκαξψζεηο, δελ ππήξρε
πξφζβαζε ζηα εζσηεξηθά δνκηθά ζηξψκαηα ηνπ δνκήκαηνο, ελψ δελ ππήξραλ
πιεξνθνξίεο γηα απηά. To γεσξαληάξ (GPR) απνδείρζεθε ζεκαληηθφ εξγαιείν
ζηελ απνθάιπςε ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκηθψλ ζηξσκάησλ: εμσηεξηθέο
νξζνκαξκαξψζεηο, ζηξψκα θνληάκαηνο πιήξσζεο, εζσηεξηθή ηνηρνπνηία,
ηκήκαηα ηνπ απζεληηθνχ ιαμεπηνχ Ιεξνχ Βξάρνπ (κφλν ζηελ βφξεηα θαη λφηηα
ηνηρνπνηία ηνπ Σαθηθνχ Θαιάκνπ), θνλίακα πιήξσζεο, εζσηεξηθέο
νξζνκαξκαξψζεηο (Moropoulou et al, 2017b, Lampropoulos et al, 2017). ην
ζηάδην ηεο δηαγλσζηηθήο κειέηεο, ειήθζεζαλ δείγκαηα θνληακάησλ απφ
πξνζβάζηκεο πεξηνρέο ηνπ κλεκείνπ, ελψ ειήθζε θαη δείγκα ππξήλα ηεο
ηνηρνπνηίαο απφ ηελ λφηηα πιεπξά. Σα ηζηνξηθά θνληάκαηα κειεηήζεθαλ κέζσ
πιεζψξαο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο επί ησλ πιείζησλ σο
αζζελψο πδξαπιηθά θνληάκαηα (αζβέζηε-ηερλεηήο πνδνιάλεο, θνληάκαηα
πδξαπιηθήο αζβέζηνπ απφ καξγατθφ αζβεζηφιηζν) (Alexakis, 2016, Sioula, 2016,
Moropoulou et al, 2016a, 2016b). Βαζηθφ αίηην ηεο παξακφξθσζεο ηνπ I.K.
απνηέιεζε ε απνζάζξσζε θαη ε δηφγθσζε ησλ ηζηνξηθψλ θνληακάησλ, φπνπ
ζπλέβαιαλ ζπλεξγηζηηθά ε χπαξμε απμεκέλσλ επηπέδσλ πγξαζίαο, ιφγσ εηζξνήο
πδάησλ απφ ηνλ ζφιν παιαηφηεξα θαη ιφγσ αλεξρφκελεο πγξαζίαο ζήκεξα, θαη ε
δξάζε δηαιπηψλ αιάησλ, πξνεξρφκελα απφ ην ππέδαθνο κέζσ αλεξρφκελεο
πγξαζίαο θαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ πιηθψλ ζηελ ηνηρνπνηία πνπ
απειεπζεξψλνπλ δηαιπηά άιαηα, φπσο γπςνθνληάκαησλ.
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Πρόηαζη κονιάμαηος και ζκσροδέμαηος αποκαηάζηαζης
Η θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θαη ε απψιεηα επηηειεζηηθφηεηάο ησλ ηζηνξηθψλ
θνληακάησλ, δεκηνχξγεζε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξφηαζε
ζπκβαηνχ θαη επηηειεζηηθνχ θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα εθαξκνζηεί
ζην έξγν απνθαηάζηαζεο. Μέζσ ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο πξνζέγγηζεο
(Moropoulou et al, 2005) θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνξηθψλ
θνληακάησλ, ζρεδηάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ δηάθνξα θνληάκαηα απνθαηάζηαζεο.
Οη ζπλζέζεηο απνηηκήζεθαλ κε βάζε ηα φξηα απνδνρήο πνπ ηίζεληαη γηα
θνληάκαηα απνθαηάζηαζεο (Moropoulou et al, 1998), ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
έξγνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο κε ηα άιια πιηθά (ρήκα 1).

Σσήμα 1: Σσεδιαζμόρ και επιλογή ζςμβαηού και επιηελεζηικού κονιάμαηορ αποκαηάζηαζηρ
(*FEM: Spyrakos et al, 2016)

Σα θνληάκαηα αζβέζηε-κεηαθανιίλε αλέπηπμαλ ηθαλέο αληνρέο ζε κηθξφ ρξφλν,
κε ηαρχηαηε θαηαλάισζε πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ, ελψ ππέδεημαλ θαη ηε
βέιηηζηε ζπκβαηφηεηα κε ηα ηζηνξηθά πιηθά (Aggelakopoulou et al, 2011).
Παξάιιεια, ε αλάιπζε κέζσ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ Spyrakos et al
(2016), εθηίκεζε ζαλ θαηψηαην απαηηνχκελν φξην ηα 15 MPa αληνρήο ζε ζιίςε
γηα ην θνλίακα απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
επηηειεζηηθφηεηαο θαη αζθαιήο απφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ζε ζηαηηθέο θαη
δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ζηελ ζεηζκηθή πεξηνρή ησλ Ιεξνζνιχκσλ (Moropoulou
et al, 2017c). Η κειέηε γηα ηελ πιήξσζε θξηηεξίσλ ζπκβαηφηεηαο θαη
επηηειεζηηθφηεηαο, επέηξεςε ηελ επηινγή έηνηκνπ θνληάκαηνο αζβέζηεκεηαθανιίλε (MasterEmaco TIX S285 ηεο BASF), ρσξίο ηζηκέλην, ην νπνίν
απνηειεί αξηζηνπνηεκέλν πξντφλ ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΜΠ κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Ca Foscari di

4

Venezia (1995-1998) κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ ελαιιαθηηθψλ ηνπ ηζηκέληνπ
πιηθψλ. Καζψο ην ζηξψκα ηνπ ηζηνξηθνχ θνληάκαηνο πιήξσζεο αλάκεζα ζηελ
νξζνκαξκάξσζε θαη ηελ ηνηρνπνηία είρε απνιέζεη ηε ζπλνρή θαη ηελ
επηηειεζηηθφηεηά ηνπ, ζρεδηάζηεθε «ζθπξφδεκα» απνθαηάζηαζεο, βαζηζκέλν ζην
θνλίακα απνθαηάζηαζεο, κε ηελ πξνζζήθε πνηακίζησλ αδξαλψλ θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (4-12 mm), ην νπνίν πιεξνχζε φια ηα
θξηηήξηα ζπκβαηφηεηαο θαη επηηειεζηηθφηεηαο (ρήκα 1).

Περιγραθή ηων βαζικών ζηαδίων ηοσ έργοσ αποκαηάζηαζης
Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο μεθίλεζαλ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιίζηλσλ κειψλ
ησλ νξζνκαξκαξψζεσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ θαηλσκάησλ. Η δηαγλσζηηθή κειέηε
επηβεβαηψζεθε, θαζψο ην ηζηνξηθφ θνλίακα πιήξσζεο βξέζεθε πιήξσο
απνζαζξσκέλν, ελψ πίζσ απφ ην ζηξψκα απηφ, απνθαιχθζεθε εζσηεξηθή
ηνηρνπνηία απφ αθαλφληζηνπο ιίζνπο θαη δηάθνξνπο ηχπνπο θνληακάησλ, θαζψο
θαη ηκήκαηα Ιεξνχ Βξάρνπ, ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηνλ Σαθηθφ Θάιακν (ρήκα 2).

Σσήμα 2: Σσημαηική αναπαπάζηαζη δομικών ζηπωμάηων Κοςβοςκλίος, ππιν και μεηά ηο
έπγο, για ηιρ πεπιοσέρ γύπω από ηο Παπεκκλήζι ηος Αγγέλος (απιζηεπά) και για ηιρ πεπιοσέρ
γύπω από ηο Ταθικό θάλαμο (δεξιά)

ε νξηζκέλεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηνλ Σαθηθφ Θάιακν, ηα θαηψηεξα ηκήκαηα ηεο
ηνηρνπνηίαο βξέζεθαλ ζε ηφζν θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο πνπ θξίζεθε φηη δελ
ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα αλαιακβάλνπλ ηάζεηο, κεηαηνπίδνληάο ηεο ζηνλ Ιεξφ
Βξάρν θαη ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ δνκνζηαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. ηηο πεξηνρέο
απηέο θαηαζθεπάζηεθε ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο λένπο
νξζνγσληζκέλνπο ιίζνπο. αλ ιίζνο απνθαηάζηαζεο επηιέρζε ν ηνπηθφο ιίζνο ηεο
Ιεξνπζαιήκ ηχπνπ Mizzy, ν νπνίνο θαη εκθαλίδεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηελ
ηζηνξηθή εζσηεξηθή ιηζνδνκή. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο εζσηεξηθήο
ηνηρνπνηίαο, νη αξκνί θαζαξίζηεθαλ θαη αξκνινγήζεθαλ κε ην θνλίακα
απνθαηάζηαζεο, ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5 cm. Η ελεκάησζε, πνπ έγηλε ζε δπν
θάζεηο, είρε ζθνπφ ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνδνκηθψλ θαζέσλ
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θαη δνκηθψλ ζηξσκάησλ. Οη θνιψλεο αλαηάρζεθαλ, ελψ νη ιίζνη ησλ
θαηλσκάησλ επαλαηνπνζεηήζεθαλ κε ηαπηφρξνλε ρξήζε βιήηξσλ θαη αγθπξίσλ
ηηηαλίνπ. Παξάιιεια κε απηή ηε δηαδηθαζία εθαξκφζηεθε ην ζθπξφδεκα
απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα πιεξσζεί ην θελφ αλάκεζα ζηελ ηνηρνπνηία θαη ηελ
νξζνκαξκάξσζε. Η δηαδηθαζία απηή πινπνηήζεθε θπθιηθά αλά δψλεο, ελψ γηα
ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ζηξψκαηνο ζθπξνδέηεζεο, ηνπνζεηήζεθε πιέγκα
ηηηαλίνπ ζηελ ηνηρνπνηία. Η δπλακηθή δηάγλσζε θαη απνηίκεζε ησλ θνληακάησλ,
ηζηνξηθψλ θαη απνθαηάζηαζεο, ζηελ θιίκαθα ηνπ κλεκείνπ, γηλφηαλ θαζ’φιε ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ (ρήκα 3).

Σσήμα 3: Διάγπαμμα ποήρ επγαζιών, μελέηηρ και αποηίμηζηρ καηά ηη διάπκεια ηος έπγος

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΙΣΟΡΙΚΧΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΧΝ ΚΑΙ
ΚΟΝΙΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΟΤ
ΜΝΗΜΕΙΟΤ
Αποηίμηζη ιζηορικών κονιαμάηων ζηην κλίμακα ηοσ μνημείοσ –
Διαδικαζία δσναμικής διάγνωζης
Ακέζσο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιίζηλσλ κειψλ ηεο νξζνκαξκάξσζεο ζηηο
πεξηνρέο ησλ θαηλσκάησλ, ειήθζεζαλ κεηξήζεηο κέζσ ζεξκνγξαθίαο ππεξχζξνπ
θαη εηθφλεο ςεθηαθήο κηθξνζθνπίαο, κε ζθνπφ ηελ κειέηε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θνληάκαηνο γεκίζκαηνο
πνπ βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή ηνηρνπνηία θαη ηελ νξζνκαξκάξσζε. Σν
ζηξψκα απηφ βξέζεθε πιήξσο απνζαζξσκέλν, επηβεβαηψλνληαο ηε δηαγλσζηηθή
κειέηε, ελψ θαηέξξεπζε αλά ηκήκαηα ακέζσο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ
ιίζηλσλ κειψλ. Μέζσ ηεο ςεθηαθήο κηθξνζθνπίαο αληρλεχηεθαλ δηάθνξα είδε
θνληακάησλ, δηαθνξεηηθήο κνξθνινγίαο, ελψ παξνπζίαδαλ εθηεηακέλε απψιεηα
ζπλνρήο θαη ξεγκαηψζεηο. Οη κεηξήζεηο κέζσ ζεξκνγξαθίαο ππεξχζξνπ έδεημαλ
έληνλα θαηλφκελα αλεξρφκελεο πγξαζίαο απφ ην ππέδαθνο, θαζψο αληρλεχηεθαλ
δπν ζεξκνθξαζηαθέο δψλεο ζηελ ηνηρνπνηία, κε ην θαηψηεξν κέξνο ηεο
ηνηρνπνηίαο λα παξνπζηάδεη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (ρήκα 4, αξηζηεξά). Η
αλνκνηνγέλεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ ζεξκνθξαζηψλ ππνδεηθλχεη
αληζνηξνπία ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά πγξαζίαο αλάκεζα ζηα πιηθά ηεο
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ηνηρνπνηίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ θνληάκαηνο
πιήξσζεο. Σν ζηξψκα απηφ απνκαθξχλζεθε, απνθαιχπηνληαο ηελ εζσηεξηθή
ηζηνξηθή ηνηρνπνηία. Η ςεθηαθή κηθξνζθνπία απνθάιπςε θαη πάιη δηαθνξεηηθά
κεηαμχ ηνπο θνληάκαηα, σο θνληάκαηα αξκνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. Οη δπν
ζεξκνθξαζηαθέο δψλεο ζπλέρηζαλ λα είλαη εκθαλείο, επηβεβαηψλνληαο ηελ χπαξμε
αλεξρφκελεο πγξαζίαο, ελψ ε ζεξκνθξαζηαθή αλνκνηνγέλεηα ππνδεηθλχεη θαη
πάιη αληζφηξνπε ζπκπεξηθνξά ζηελ κεηαθνξά πγξαζίαο αλάκεζα ζηα δνκηθά
πιηθά (ρήκα 4, δεμηά). Μάιηζηα, ζηα ζεξκνγξαθήκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ κηα
ηνκή ηεο ηνηρνπνηίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην 2ν
θαηλψκαηνο ηεο βφξεηαο φςεο, ηα ηζηνξηθά θνληάκαηα αξκνχ παξνπζίαδαλ
αηζζεηά ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (~24 κε 25oC) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δνκηθνχο
ιίζνπο ηεο ηνηρνπνηίαο (άλσ θαη πεξί ησλ 26oC), ππνδεηθλχνληαο πηζαλή
ζεξκνυγξηθή αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο. Σηο επί ηφπνπ κε θαηαζηξεπηηθέο
ηερληθέο ζπκπιήξσζαλ κεηξήζεηο ζην εξγαζηήξην κέζσ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ, ζε
κεγάιν πιήζνο δεηγκάησλ θνληακάησλ πνπ ειήθζεζαλ θαη απφ ηα δχν ζηξψκαηα
(πιήξσζεο θαη αξκνχ ηνηρνπνηίαο), απφ πξνθαζνξηζκέλα χςε ηνπ δνκήκαηνο. Σα
απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ επηβεβαίσζαλ ηηο κεηξήζεηο ΜΚΔ, αιιά
θαη ηελ ππφζεζε ηεο δηαγλσζηηθήο κειέηεο γηα χπαξμε γπςνθνληακάησλ, κε ηα
θνληάκαηα λα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα θπζηθνρεκηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξνδνκήο. Καη ζηα δπν ζηξψκαηα,
βξέζεθαλ θνληάκαηα αζβέζηε θαη πδξαπιηθήο αζβέζηνπ κε δηάθνξα επίπεδα
πδξαπιηθφηεηαο, θνληάκαηα γχςνπ, αιιά θαη θνληάκαηα κίμεο αζβέζηε-γχςνπ.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, αθελφο επηβεβαίσζαλ ηε δηαγλσζηηθή κειέηε θαη ηα
αίηηα ηεο παζνγέλεηαο, ελψ αθεηέξνπ, επηβεβαίσζαλ θαη ηελ επηινγή ηνπ
θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο σο βέιηηζηε ιχζε, ιφγσ ηεο γξήγνξεο δέζκεπζεο
ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ θαη άξα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο γχςνπ ζην
θνλίακα απνθαηάζηαζεο, ζαλ πξντφλ θζνξάο.

ρήκα4: Φσηνγξαθία & ζεξκνγξάθεκα δνκηθνχ ζηξψκαηνο θνληάκαηνο πιήξσζεο
(αξηζηεξά), Φσηνγξαθία & ζεξκνγξάθεκα ηνηρνπνηίαο κε ηζηνξηθά θνληάκαηα, κεηά ηελ
απνκάθξπλζε ζαζξψλ ηκεκάησλ, θαζψο θαη ζεξκνγξάθεκα ηεο ηνκήο (δεμηά)
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Αποηίμηζη εθαρμογής κονιαμάηων αποκαηάζηαζης
Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αξκψλ, ε εζσηεξηθή ηνηρνπνηία αξκνινγήζεθε ζε
βάζνο εθαξκφδνληαο ην ζπκβαηφ θαη επηηειεζηηθφ θνλίακα απνθαηάζηαζεο πνπ
επηιέρζεθε. Σαπηφρξνλα κε ηελ αξκνιφγεζε, ηνπνζεηήζεθαλ θαη ηα ζσιελάθηα
ηεο ελεκάησζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεχηεξν ρξφλν, κεηά ηελ πήμε
ησλ θνληακάησλ. Η ζεξκνγξαθία ππεξχζξνπ κέηξεζε κεησκέλν εχξνο θαη
απμεκέλε νκνηνγέλεηα ζεξκνθξαζηψλ ζηελ ηνηρνπνηία κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο (ρήκα 5),ππνδεηθλχνληαο ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ
θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο, ησλ ηζηνξηθψλ θνληακάησλ θαη ησλ δνκηθψλ ιίζσλ
ηεο ηνηρνπνηίαο. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο ζπλέρηδε λα παξνπζηάδεη
ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζρέζε κε ην ππεξθείκελν, ππνδεηθλχνληαο φηη ν
κεραληζκφο ηεο ηξηρνεηδνχο αλαξξίρεζεο απφ ην ππέδαθνο ζπλερίδεη λα απνηειεί
ππαξθηφ παξάγνληα ξίζθνπ γηα ην κλεκείν, σζηφζν ε ζεξκνθξαζηαθή
δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν δσλψλ κεηψζεθε αηζζεηά. ηηο πεξηνρέο ηεο ηνηρνπνηίαο
γχξσ απφ ηνλ Σαθηθφ Θάιακν φπνπ ζπκπιεξψζεθε ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο
ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα, νη κεηξήζεηο ζεξκνγξαθίαο έδεημαλ ζεξκνθξαζηαθή
θαηαλνκή απμεκέλεο νκνηνγέλεηαο, θαη ζην θαηψηεξν ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο κε λένπο ιίζνπο θαη ην θνλίακα απνθαηάζηαζεο,
θαη ζην ππεξθείκελν ηκήκα, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηζηνξηθή ηνηρνπνηία κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο (κέγηζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ~0.7oC
θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ρήκα 5). Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ, φρη κφλν
ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ θνληάκαηνο απνθαηάζηαζεο θαη ησλ ηζηνξηθψλ πιηθψλ ηεο
ηνηρνπνηίαο, αιιά θαη ηελ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηεο αξκνινγεκέλεο ηζηνξηθήο
ηνηρνπνηίαο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο απνθαηάζηαζεο.

ρήκα 5: Φσηνγξαθία θαη ζεξκνγξάθεκα άλσ ηκήκαηνο ηνηρνπνηίαο (α) θαη θαηψηεξνπ
ηκήκαηνο ηνηρνπνηίαο (β) πεξηνρήο Ν2 κεηά ηελ αξκνιφγεζε. Αληίζηνηρα γηα πεξηνρή Ν4,
φπνπ ζπλππάξρνπλ ε λέα ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο θαη ε ηζηνξηθή ηνηρνπνηία (γ)
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Αποηίμηζη εθαρμογής “ζκσροδέμαηος» αποκαηάζηαζης
Καηά ηε δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο ησλ ιίζηλσλ κειψλ ησλ θαηλσκάησλ, ην
«ζθπξφδεκα» εθαξκφζηεθε κε ζθνπφ ηελ πιήξσζε ηνπ θελνχ αλάκεζα ζηελ
νξζνκαξκάξσζε θαη ηελ ηνηρνπνηία. Με ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνρήο απηνχ
ηνπ ηκήκαηνο, πξφηεξα ηεο ρχηεπζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνπνζεηήζεθε πιέγκα
ηηηαλίνπ ζηελ ηνηρνπνηία. Μεηξήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ζηξσκάησλ κε γεσξαληάξ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ ε
νξζνκαξκάξσζε ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θαη επέηξεπε ιφγσ νκαιήο επηθάλεηαο ηελ
ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. Λφγσ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ έιιεηςε
θαηάιιειεο επηθάλεηαο ζηελ αξγνιηζνδνκή, δελ ειήθζεζαλ γεσξαληάξ ζηελ
ηζηνξηθή ηνηρνπνηία, σζηφζν, ειήθζεζαλ κεηξήζεηο ζηελ ηνηρνπνηία
απνθαηάζηαζεο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. ηηο πεξηνρέο φπνπ
αλνηθνδνκήζεθε ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα θαη ζηηο
πεξηνρέο φπνπ αξκνινγήζεθε ε ηζηνξηθή ηνηρνπνηία, ε παξνπζία ηνπ ζηξψκαηνο
ζθπξνδέηεζεο θαη ηνπ πιέγκαηνο ηηηαλίνπ, ε ρξήζε ηνπ θνληάκαηνο
απνθαηάζηαζεο, θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε λέσλ ιίζσλ, θαη ε
ελεκάησζε, βειηίσζαλ ηελ δνκηθή νκνηνγέλεηα θαη ηε ζπλνρή αλάκεζα ζηα
νηθνδνκηθά ζηξψκαηα, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ έιιεηςε εληνπηζκνχ
ζεκαληηθψλ θελψλ θαη ξεγκαηψζεσλ (ρήκα 6, γηα ηηο πεξηνρέο Ν2-ρσξίο
ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο θαη Ν4-κε ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο, αληίζηνηρα).

ρήκα 6: Απνηειέζκαηα γεσξαληάξ: χγθξηζε αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή
θαηάζηαζε ηνπ δνκήκαηνο ζηελ πεξηνρή Ν2 (πάλσ), ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη
ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ δνκήκαηνο ζηελ πεξηνρή Ν4 κε ελδηάκεζε κέηξεζε (θάησ)
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Παξάιιεια, ε απνηίκεζε ηνπ «ζθπξνδέκαηνο» πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε
κεηξήζεηο ππεξερνζθφπεζεο, κέζσ ηεο έκκεζεο κεζφδνπ. Η ηαρχηεηα ππεξήρσλ
(1832m/s) πνπ κεηξήζεθε ζηελ ηνηρνπνηία απνθαηάζηαζεο είλαη ελδεηθηηθή θαιήο
ζπλνρήο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά πιηθά ηεο πεξηνρήο (ιίζνο απνθαηάζηαζεο,
θνλίακα απνθαηάζηαζεο, Ιεξφο Βξάρνο). ην ηειηθφ ζηάδην, φπνπ έρνπλ
επαλαηνπνζεηεζεί νη ιίζνη ησλ θαηλσκάησλ, ε κέζε ηαρχηεηα ππεξήρσλ πνπ
κεηξήζεθε ζηελ ίδηα πεξηνρή, απμήζεθε (2083m/s), ππνδεηθλχνληαο θαιή ζπλνρή
αλάκεζα ζε φια ηα δνκηθά ζηξψκαηα ηνπ δνκήκαηνο.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η δπλακηθή κειέηε θαη απνηίκεζε ησλ ηζηνξηθψλ θνληακάησλ ζην επίπεδν ηεο
ηνηρνπνηίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, είλαη έλα ζεκαληηθφ
εξγαιείν, ην νπνίν πξνηείλεηαη λα αθνινπζείηαη ζε θάζε έξγν απνθαηάζηαζεο,
εηδηθά φηαλ αθνξά ζε κλεκείν κνλαδηθήο αμίαο θαη κεγάιεο πεξηπινθφηεηαο.
ηελ κειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε είραλ πξνβιεθζεί θαη ιεθζεί ππφςε ε χπαξμε
επηπιένλ πιηθψλ θαη κεραληζκψλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπλ εληνπηζηεί θαηά
ηε δηαγλσζηηθή κειέηε ιφγσ πεξηνξηζκψλ, σζηφζν, κφλν ε δπλακηθή δηάγλσζε
κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε βέιηηζηε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο έξγνπ. Η ζεξκνγξαθία ππεξχζξνπ απνηέιεζε εξγαιείν ζηελ απνηίκεζε, φρη
κφλν ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ πιηθψλ ζηελ θιίκαθα ηνπ κλεκείνπ θαη ηεο
ζπκβαηφηεηαο ησλ ηζηνξηθψλ πιηθψλ θαη ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο, αιιά θαη
ζηνλ εληνπηζκφ πεξηβαιινληηθψλ θνξηίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνηρνπνηία. Η
ρξήζε γεσξαληάξ έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δνκηθά ζηξψκαηα ηνπ
δνκήκαηνο, ηελ νκνηνγέλεηα θαη ζπλνρή ηνπο, ελψ ζπλέβαιε ζηελ απνηίκεζε ηεο
βειηίσζεο ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ δνκήκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ
πιηθψλ απνθαηάζηαζεο, πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο κεηξήζεηο ππεξερνζθφπεζεο.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο θαη ε αλάδεημε ηεο αλεξρφκελεο πγξαζίαο
σο πεξηβαιινληηθφ θνξηίν πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ην δφκεκα, έδσζε θαη ην
έλαπζκα γηα ηελ κειέηε ηνπ ππεδάθηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Ι.Κ., ελψ ε
ζπκβαηφηεηα θαη ε επηηειεζηηθφηεηα πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ
επηβεβαηψζεθε ζηελ θιίκαθα ηνπ κλεκείνπ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ
Η δηαγλσζηηθή κειέηε ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ην έξγν απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ
Κνπβνπθιίνπ θαηέζηεζαλ δπλαηά θαη πινπνηήζεθαλ ππφ ηελ δηνίθεζε ηεο
Α.Θ.Μ., Παηξηάξρε Ιεξνζνιχκσλ, Θεφθηινπ Γ’. Η ηζηνξηθή θνηλή ζπκθσλία
αλάκεζα ζηηο ηξεηο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο, θχιαθεο ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ, θαη,
ζε ζπκθσλία κε ηε ζπλζήθε πξνζθπλεκάησλ Status Quo, δηακφξθσζε ην πιαίζην
ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην έξγν: ν Αηδεζηκηνινγηφηαηνο Κνπζησδφο ησλ
Αγίσλ Σφπσλ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Φξαγθηζθαλψλ, Pierbattista Pizzaballa (κέρξη
ηνλ Μάην ηνπ 2016 – λπλ Λαηίλνο Παηξηάξρεο Ιεξνζνιχκσλ) κε ηνλ Fr.
Francesco Patton (Ινχληνο 2016-ζήκεξα) θαη ε Α.Θ.Μ., Αξκέληνο Παηξηάξρεο ζηα
Ιεξνζφιπκα, Nourhan Manougian, εμνπζηνδφηεζαλ ηελ Α.Θ.Μ., Παηξηάξρε
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Ιεξνζνιχκσλ, Θεφθηιν Γ’, λα δηεπζχλεη θαη λα πινπνηήζεη ην έξγν θαη ην Δ.Μ.Π.
λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα θαη λα επηβιέςεη επηζηεκνληθά ην έξγν απνθαηάζηαζεο.
Υνξεγίεο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Αμίδεη
λα ζεκεησζνχλ νη ρνξεγίεο ηεο Mica Ertegun θαη ηνπ Jack Shear κέζσ ηνπ
Παγθνζκίνπ Σακείνπ Μλεκείσλ, ε ρνξεγία ηεο Aegean Airlines, θ.α. Η
Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Δ.Μ.Π., απνηεινχκελε απφ ηνπο Οκφη. Καζ. Μ.
Κνξξέ, Καζ. Α. Γεσξγφπνπιν, Καζ. Α. Μνξνπνχινπ, Καζ. Κ. ππξάθν θαη Δπίθ.
Καζ. Υ. Μνπδάθε, ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ επηζηεκνληθή επίβιεςε ηνπ έξγνπ,
ελψ ε Α. Μνξνπνχινπ, σο Κχξηα Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε, ήηαλ ππεχζπλε γηα
ηελ επηζηεκνληθή δηνίθεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ Κνπβνπθιίνπ.
Η παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνλ εθιηπφληα, αγαπεκέλν, ζπλάδειθφ καο,
Γξ. Πέηξν Μνχλδνπια, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ δηαγλσζηηθή κειέηε
θαη ζηελ πξφηαζε ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο.
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