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την ανάπτυξη µεθόδων και υλικών συντήρησης,

καθαρισµού και προστασίας κατάλληλων για το Πε-

ντελικό µάρµαρο. Σε όλα αυτά ακούραστος, µε

πνεύµα συνεργασίας και συναδελφικότητας, καθο-

δήγησε τους συνεργάτες του στο Πολυτεχνείο, συν-

εργάστηκε µε την οµάδα συντήρησης των Μνη-

µείων της Ακρόπολης –συντηρητές και µαρµαροτε-

χνίτες– και ενίσχυσε τη συνεργασία µε επιστήµονες

άλλων ειδικοτήτων (γεωλόγους, βιολόγους, φυσι-

κούς), η οποία είχε σπουδαία αποτελέσµατα στην

επίλυση προβληµάτων στα µνηµεία . 

Όλα αυτό το έργο το περιέλαβε στο βιβλίο του «∆ιά-

βρωση και συντήρηση των δοµικών υλικών των µνη-

µείων» το έτος 2000, που στον πρόλογο γράφει ότι

«περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολου-

θείται για τη σωστή, αποτελεσµατική και ηθική

συντήρηση ενάντια στην εµπορευµατοποίηση και

την αµάθεια ή ηµιµάθεια, που συχνά επικρατεί στην

πράξη»

Η συµβολή του Θεόδωρου Σκουλικίδη στη συντή-

ρηση της Ακρόπολης µπορεί να διαγραφεί ως εξής: 

• Πρότεινε για πρώτη φορά την εφαρµογή κραµά-

των τιτανίου για την αναστήλωση των µνηµείων σε

αντικατάσταση του σιδήρου. Το τιτάνιο έχει πολλα-

πλάσια αντοχή στη ρύπανση και παραπλήσιο συ-

ντελεστή θερµικής διαστολής µε το µάρµαρο και η

εφαρµογή του χαρακτηρίστηκε επαναστατική και-

νοτοµία. Από τότε το τιτάνιο εφαρµόζεται στα µνη-

µεία της Ακρόπολης και σε άλλα µνηµεία της Ελλά-

δας και του εξωτερικού (εικ. 1).

• Με τις έρευνες που έκανε στο Εργαστήριο του

Πολυτεχνείου µε τους συνεργάτες του αποκαλύφθη-

κε, µε το µοντέλο του γαλβανικού στοιχείου, ο µη-

χανισµός της γυψοποίησης του µαρµάρου από την

επίδραση του διοξειδίου του θείου της ατµόσφαιρας

(διάγραµµα 1). Με αυτό πιστοποιήθηκε, ότι στο

στρώµα του γύψου διατηρούνται λεπτοµέρειες των

αγαλµάτων και του γλυπτού διακόσµου, και εποµέ-

νως το στρώµα αυτό πρέπει να διατηρείται και όχι

να αποµακρύνεται, όπως γινόταν µέχρι τότε. Το

αγαπηµένο του παράδειγµα ήταν οι Καρυάτιδες

(εικ. 2). Τα µαλλιά των Καρυατίδων είναι γυψοποι-

ηµένα σε µεγάλο ποσοστό. Σε αντίθεση µε το µάρ-

µαρο, η γύψος είναι διαλυτή στο νερό. Απέρριψε τις

προτροπές της UNESCO να καθαριστούν τα µνη-

µεία και τα γλυπτά µε νερό για την αποµάκρυνση

των ρύπων της ατµόσφαιρας, αφού, όπως απέδειξε,

η µέθοδος αυτή θα οδηγούσε σε απώλεια πολύτιµων

πληροφοριών από την επιφάνεια του µαρµάρου.

Όπως έγραψε το 1995 ο Αµερικανός καθηγητής του

Πανεπιστηµίου του Louisville Κ.L. Gauri, «η ανακά-

λυψη απο τον καθηγητή Σκουλικίδη του µηχανι-
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∆ιάγραµµα 1. Σχηµατική χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης
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σηµερινή εκδήλωση είναι οφει-

λόµενη απόδoση τιµής και ευ-

γνωµοσύνης στον καθηγητή, που αφιέ-

ρωσε όλη του τη ζωή στην έρευνα, βα-

σική και εφαρµοσµένη, στον οραµατι-

στή ερευνητή, που έδωσε πρακτική και

κοινωνική διάσταση στην ερευνητική

του εργασία, στον πολίτη, που έζησε

µε αρχές και ευπρέπεια και αντιστάθηκε µε τόλµη

και αρετή στις σκοτεινές εποχές, κατά τις οποίες

δοκιµάστηκαν η ελευθερία και η δηµοκρατία στη

χώρα και στα πανεπιστήµια. 

Όσο ζούσε, είχε την τύχη να απολαύσει την ανα-

γνώριση και αρκετές τιµητικές διακρίσεις από τη

διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Αισθάνοµαι, ότι

αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σηµαντική για µας, για

τους συνεργάτες και τους µαθητές του, για να θυµη-

θούµε και να ξαναµπολιαστούµε µε τις αξίες του και

το παράδειγµα της ζωής του.

Θα προσπαθήσω να συνοψίσω το έργο του καθη-

γητή στο πεδίο της διάβρωσης και της συντήρησης

των µνηµείων, κυρίως της Ακρόπολης, στο οποίο

αφοσιώθηκε από τη δεκαετία του ’70 µέχρι την τε-

λευταία του ηµέρα.  

Με την Ακρόπολη είχε αρχίσει να ασχολείται από

τη δεκαετία του ’60, λόγω της έρευνάς του στη διά-

βρωση των µετάλλων. Γι’ αυτή του τη δραστηριό-

τητα η Πολιτεία τον περιλαµβάνει στα ιδρυτικά

µέλη της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµείων Ακρο-

πόλεως (ΕΣΜΑ) το 1975. Έργο της ΕΣΜΑ ήταν η

επιστηµονική εποπτεία των έργων. Η διεπιστηµο-

νική σύνθεση της επιτροπής αποτέλεσε πρότυπο

για την Ελληνική πραγµατικότητα. Μαζί µε τα άλλα

ιδρυτικά µέλη της ΕΣΜΑ εισήγαγε την επιστηµονι-

κότητα και τη διεπιστηµονικότητα στη συντήρηση

των µνηµείων, η οποία έως τότε γινόταν στην Ελ-

λάδα είτε εµπειρικά ή µε µεταφορά µεθόδων και

υλικών από άλλες χώρες, µε διαφορετικά δοµικά

υλικά και διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Με τη συγκρότηση της ΕΣΜΑ το 1975 άρχισε το µε-

γάλο πρόγραµµα της αναστήλωσης και συντήρησης,

που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Από τότε ο καθηγη-

τής αφοσιώθηκε στην έρευνα για τη φθορά και την

προστασία της πέτρας και κυρίως του

µαρµάρου της Ακρόπολης. Αµέσως συ-

γκρότησε την πρώτη οµάδα Χηµικών

Μηχανικών από τον ∆ηµήτρη Χαραλά-

µπους, Νίκο Μπελογιάννη και την οµι-

λούσα, που τα πρώτα χρόνια εργάστη-

κε υπό την καθοδήγησή του για την απο-

κάλυψη των µηχανισµών της φθοράς

του πεντελικού µαρµάρου. 

Το 1976 οργάνωσε στην Αθήνα το «2ο ∆ιεθνές Συ-

νέδριο για τη Φθορά και Προστασία των Λίθων»,

που έφερε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέρο-

ντος τα προβλήµατα της Ακρόπολης. 

Εισήγαγε το γνωστικό πεδίο της ∆ιάβρωσης και

Προστασίας των Λίθων στο µάθηµά του «Εµβά-

θυνση στη Φυσικοχηµεία», που ενέπνευσε πολλούς

σπουδαστές να αγαπήσουν το αντικείµενο και να

εκπονήσουν διπλωµατικές και διδακτορικές εργα-

σίες. Αυτές αποτέλεσαν τον πρώτο εγχώριο πλούτο

γνώσης στα προβλήµατα των µνηµείων. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, σε συνδυα-

σµό µε την κριτική επιλογή των δεδοµένων της διε-

θνούς βιβλιογραφίας, άρχισαν από το 1987 να εφαρ-

µόζονται πάνω στην Ακρόπολη, µε τη συγκρότηση

της πρώτης οµάδας συντηρητών. Από τότε, µία µε-

γάλη οµάδα συντηρητών και µαρµαροτεχνιτών

εργάζονται για τη θεραπεία της επιφάνειας του εξαι-

ρετικά καταπονηµένου και γερασµένου µαρµάρου

των µνηµείων. 

Όπως λέµε στη συντήρηση, ο κύκλος των επεµβά-

σεων περιλαµβάνει τη στερέωση, τον καθαρισµό και

την προστασία. Για όλα αυτά ο καθηγητής εργά-

στηκε µε πάθος.

Η συνεισφορά του ήταν τεράστια, τόσο στη διατύ-

πωση των αρχών που πρέπει να διέπουν τα έργα

συντήρησης, όσο και στην έρευνα για τους µηχανι-

σµούς της φθοράς και τα υλικά και τις µεθόδους

προστασίας. ∆ίδασκε, ότι πρέπει να προηγείται η

µελέτη των αιτίων και να ακολουθεί η επέµβαση.

Με µεθοδικότητα άρχισε µε την αποκάλυψη των

µηχανισµών της φθοράς του µαρµάρου, τον προσ-

διορισµό των αιτίων της φθοράς (µηχανικών, χηµι-

κών, βιολογικών, ηλεκτροχηµικών) και στη συνέχεια
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Εικ. 1. Εφαρµογή ράβδων τιτανίου για τη συγκόλληση τµηµάτων 
αρχιτεκτονικών µελών
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έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται πιλοτικά σε αρχιτε-

κτονικά µέλη, για να ελεγχθεί η αποτελεσµατικό-

τητά τους. 

• Ανέπτυξε νέο υλικό για την προστασία της επιφά-

νειας του µαρµάρου από την ατµοσφαιρική ρύ-

πανση, που βασίζεται στους n-ηµιαγωγούς (διάγραµ-

µα 4). Αυτό έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία από το

1995 πιλοτικά στην Ακρόπολη, αλλά το παράπονό

του ήταν ότι ακόµη δεν έχει αποφασιστεί η εκτετα-

µένη εφαρµογή του.

• Πρότεινε την παρασκευή τεχνητής πάτινας στα

νέα µάρµαρα, πού χρησιµοποιούνται κατά τις ανα-

στηλώσεις στα µνηµεία της Ακρόπολης. Η σύνθεση

του υλικού της πάτινας είναι παρόµοια µε αυτή του

προστατευτικού.

Βέβαια όλα αυτά δεν έγιναν χωρίς αντιδράσεις και

πολεµική. Όπως έγραψε ο J.P. Pauly στον τιµητικό

τόµο, που εξέδωσε το ΕΜΠ για τον Θ. Σκουλικίδη,

«να µετασχηµατίσεις το γύψο σε µάρµαρο, να θεω-

ρήσεις τη φθορά των µαρµάρων και την προστασία

τους µέσα από την αρχή του γαλβανικού στοιχείου,

να δύο ιδέες από τις πιο καινοτόµους, τις πιο ανα-

τρεπτικές. Τέτοιες ιδέες που διαταράσσουν τους

παραδοσιακούς δρόµους της έρευνας, δυστυχώς,

γίνονται σπάνια κατανοητές αµέσως και συχνά πο-

λεµούνται περισσότερο µε σοφισµούς παρά µε επι-

στηµονικά επιχειρήµατα» 

• Το 1999 ήταν επικεφαλής της οµάδας του Υπουρ-

γείου Πολιτισµού, που εξέτασε τα Παρθενώνεια

γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο για να εκτιµήσει

την έκταση της ζηµιάς, που είχε γίνει κατά τον κα-

θαρισµό του 1937-38.

Ήταν η περίοδος, που έπρεπε να αποφασιστεί µε

ποιά µέθοδο θα καθαριστεί η ∆υτική Ζωφόρος, που

είχε αποµακρυνθεί από τον Παρθενώνα. Για τον

σκοπό αυτό αξιολόγησε 42 µεθόδους καθαρισµού,

που εφαρµόζονται διεθνώς, και πρότεινε τέσσερις

ως τις πιο ασφαλείς, µεταξύ των οποίων τη µέθοδο

λέιζερ. Κάναµε πολλά πειράµατα και αποδειχθηκε,

ότι η µέθοδος λέιζερ ήταν η πιο κατάλληλη και

ασφαλής και τελικώς εφαρµόστηκε για τον καθαρι-

σµό της γλυπτής επιφάνειας της ∆υτικής Ζωφόρου.

Πώς φθάσαµε όµως εκεί; Υπήρχαν ήδη εµπορικές

συσκευές λέιζερ για τον καθαρισµό, που βασίζονταν

στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Παρατήρησε, ότι η

υπέρυθρη ακτινοβολία κιτρίνιζε το πεντελικό µάρ-

µαρο. Αυτό συνέβαινε σε ορισµένο πάχος επικαθί-

σεων. Ενώ, µε το υπεριώδες, το µάρµαρο γινόταν

γκρίζο. Ο καθηγητής επέµεινε πολύ για το λέιζερ

και για τη διερεύνηση του θέµατος σε συνεργασία

µε την ελληνική οµάδα του Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας και Έρευνας της Κρήτης. Η οµάδα αυτή πρό-

τεινε την εφαρµογή της ταυτόχρονης χρήσης των

δύο µηκών κύµατος. Το αποτέλεσµα αυτής της συ-

νεργασίας ήταν ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός

πρότυπου συστήµατος λέιζερ από το ΙΤΕ (εικ. 3).

Τον καθαρισµό πραγµατοποίησε οµάδα συντηρη-

τών της Ακρόπολης. Τα αποτελέσµατα ήταν θαυµά-

σια (εικ. 4). Με το λέιζερ αποµακρύνθηκαν οι επι-

καθίσεις των ρύπων, αποκαλύφθηκαν πολύτιµες

λεπτοµέρειες της γλυπτής επιφάνειας, ίχνη εργα-

λείων και χρώµατος. Για την έγκριση της µεθόδου

χρειάστηκε να παραπεµφθεί το θέµα δύο φορές στο
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Εικ. 3. Το σύστηµα λέιζερ (2004)
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δεδοµένη «η µόδα του πλαστικού» και ποικίλα εµπο-

ρικά πολυµερή υλικά χρησιµοποιήθηκαν, χωρίς

κανέναν έλεγχο, για την προστασία και τη στερέωση

της επιφάνειας των µνηµείων. Ο καθηγητής απέ-

τρεψε την εφαρµογή τέτοιων υλικών στην Ακρόπο-

λη, παρά τις επανειληµµένες πιέσεις και προτάσεις

από διάφορες εταιρείες και διεθνείς οργανισµούς,

αποδεικνύοντας την αναποτελεσµατικότητα αλλά

και τα καταστροφικά αποτελέσµατα, που έχουν αυτά

τα υλικά στην επιφάνεια της πέτρας µακροπρόθε-

σµα (διάγραµµα 2). Λίγα χρόνια µετά, στη δεκαετία

του ’80, δικαιώθηκε, όταν σε διεθνή συνέδρια πα-

ρουσιάζονταν τα δυσµενή αποτελέσµατα από εφαρ-

µογές σε διάφορα µνηµεία. 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε στο εργαστήριό του µέ-

θοδος για τη σταθεροποίηση και αναστροφή του

γύψου σε ανθρακικό ασβέστιο, που είναι το κύριο

συστατικό του µαρµάρου. 

• Πρότεινε την ενίσχυση του ασβέστη που χρησιµο-

ποιείται για τη στερέωση της επιφάνειας του µαρ-

µάρου µε προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου ως πυ-

ρήνων κρυστάλλωσης (διάγραµµα 3). Η µέθοδος

εφαρµόζεται στα µνηµεία της Ακρόπολης.

• Προώθησε τη συνεργασία µε το Τµήµα Μικροβιο-

λογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη βιοδιά-

βρωση στα µνηµεία Ακροπόλεως. Με µεθόδους

παραδοσιακές και σύγχρονες (µελέτη DNA) ολο-

κληρώθηκε πρόσφατα η καλλιέργεια όλων των µι-

κροοργανισµών, που προσβάλλουν την πέτρα και

έχουν βραθεί τα κατάλληλα βιοκτόνα που έχουν κα-

λά εργαστηριακά αποτελέσµατα. Τα βιοκτόνα αυτά

σµού της φθοράς µαρµάρινων µνηµείων είναι µια

εξαιρετική συµβολή. Αυτός ο µηχανισµός εφαρµόζε-

ται σήµερα διεθνώς για τα µάρµαρα σε ρυπασµένο

βιοµηχανικό περιβάλλον και άλλαξε τις αντιλήψεις

για την αντιµετώπιση του γύψου».

Το δεύτερο σηµαντικό όφελος από την αποκάλυψη

αυτή ήταν η αποτροπή της χρήσης των πλαστικών.

Την περίοδο του ’70 σε όλη την Ευρώπη ήταν δια-
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Εικ. 2. ∆ιατήρηση λεπτοµερειών στο πίσω µέρος Καρυάτιδας, το οποίο
προστατεύεται από το νερό της βροχής. Οι λεπτοµέρειες διατηρούνται

πάνω στα στρώµατα του γύψου

Από αριστερά προς τα δεξιά: ∆ιάγραµµα 2. a. Μάρµαρο γυµνό, b, c, d, e µάρµαρο µε επικάλυψη ακρυλικού, εποξειδικών και χλωριωµένου καουτσούκ.
Από τις καµπύλες φαίνεται, ότι µε ακατάλληλα επικαλυπτικά η γυψοποίηση εξελίσσεται ταχύτερα και από αυτήν του γυµνού µαρµάρου
∆ιάγραµµα 3. Χρονική εξέλιξη της ανθράκωσης υδρασβέστου στον αέρα 1: σε 25% διοξείδιο του άνθρακα µε και χωρίς αρχική προσθήκη 6% ανθρακικού
ασβεστίου, 2: µε αρχική προσθήκη 6% ανθρακικού ασβεστίου, 3: χωρίς προσθήκη 6% ανθρακικού ασβεστίου, 4: µε αρχική προσθήκη 6% αραγωνίτη.
∆ιάγραµµα 4. Χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης ανάλογα µε τη χρήση διαφόρων προστατευτικών επιστρωµάτων, που βασίζονται σε οξείδια και
υδροξείδια του αργιλίου, που µειώνουν τη γυψοποίηση του πεντελικού µαρµάρου



2200

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆ΗΣ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο του Υπουργείου

Πολιτισµού.

Για το επιστηµονικό και ερευνητικό του έργο ο Θ.

Σκουλικίδης τιµήθηκε από την ελληνική πολιτεία και

διεθνείς οργανισµούς µε τα βραβεία: Μετάλλιο της

∆ιεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση Αρχαίων

Μνηµείων (1988), ∆ιεθνές Βραβείο Τιµής από το

Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλ-

λον (1989), ∆ιεθνές Βραβείο Τεχνών Leonardo da

Vinci (1989), που απονεµήθηκε σε όλα τα µέλη της

Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως. 

Ήµουν µαθήτριά του την περίοδο 1970-75, πε-

ρίοδο της δικτατορίας και της εξέγερσης των φοιτη-

τών. Όταν οι περισσότεροι ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι

σιωπούσαν, αυτός στάθηκε δίπλα στους αγωνιζόµε-

νους φοιτητές. Γι’ αυτό µετά την εξέγερση του Πο-

λυτεχνείου το 1973 φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Και µέσα από το κελλί κυριολεκτικά χλεύαζε το

καθεστώς µε απίστευτη τόλµη και σαρκασµό. Στη

συνέχεια, όταν σπουδαστές του βρέθηκαν στην ίδια

δοκιµασία, ξεσήκωσε όλους τους γνωστούς του ακα-

δηµαϊκούς στην Ευρώπη, έδινε τα ονόµατα των κρα-

τουµένων σε ραδιοφωνικούς σταθµούς της Γερµα-

νίας και Αγγλίας (Deutsche Welle και ΒΒC) για την

απελευθέρωσή τους. Αυτά δεν µπορούν να ξεχα-

στούν. 

Γι’ όλα αυτά και για όσα έχει να θυµάται όποιος

συνεργάστηκε µαζί του η απώλεια του Θ. Σκουλι-

κίδη είναι µεγάλη. Το έργο του, όµως, έχει ριζώσει,

έχει µπολιάσει πολλούς και θα συνεχίσει να εµπνέει

και άλλους. 

Στην αγαπηµένη του οικογένεια, τη σύντροφο στη

ζωή του Αλίκη και τα παιδιά του, η οικογένεια των

εργαζοµένων στην Ακρόπολη υπόσχεται, ότι θα τον

θυµάται µε αγάπη και ευγνωµοσύνη.

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆ΗΣ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Εικ. 4. Λεπτοµέρεια της επιφάνειας κατά τον καθαρισµό του λίθου VI της ∆υτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα. Φωτ. Σ. Μαυροµµάτης


