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“Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης – µέτρα για τα µνηµεία” 

 

 

Εύης Παπακωνσταντίνου, 

Χηµικός-Μηχανικός, Α΄ ΕΠΚΑ 

 



Α. Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αθήνας 

 

Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι, που επηρεάζουν την εmφάνεια των µνηµείων είναι το 

διοξείδιο του θείου (SO2), το µονοξείδιο του άνθρακος (CO), τα οξείδια του αζώτου 

(ΝΟχ) και ο καπνός. Η Ελλάδα έχει θεσµοθετήσει για τους ρύπους SO2, CO, καπνό 

και άλλους (µόλυβδο, όζον} τα όρια ποιότητας ατµόσφαιρας, που έχουν καθιερωθεί 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Από το 1985 λαµβάνονται συστηµατικά µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης στο 

Λεκανοπέδιο της Αθήνας, µε θετικά αποτελέσµατα στον περιορισµό όλων αυτών των 

ρύπων σε επίπεδα κάτω από τα Ευρωπαϊκά όρια. 

 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση καταγράφεται από δίκτυο σταθµών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και από άλλους ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Στην Ακρόπολη 

καταγράφεται η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου από αυτόµατο σταθµό. 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δηµοσιεύει κάθε χρόνο τα στοιχεία σε ειδικές 

αναλυτικές εκθέσεις του. 

 

��Το διοξείδιο του θείου, που έχει κύρια πηγή το καύσιµο της βιοµηχανίας και των 

κεντρικών θερµάνσεων ελέγχεται πλήρως και βρίσκεται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα 

από τα όρια της Ε.Ε. Αυτό οφείλεται στην αντικατάσταση του καυσίµου µαζούτ από 

diesel και τη µείωση της περιεκτικότητας σε θείο, µε την επεξεργασία αποθείωσης 

των καυσίµων στα Ελληνικά διυλιστήρια. Η εισαγωγή της χρήσης του φυσικού 

αερίου, που θα αντικαταστήσει τα υγρά καύσιµα στη βιοµηχανία και στη θέρµανση 

έως το 2000, αναµένεται ότι θα µειώσει ακόµη περισσότερο το SO2. 

 

��Τα οξείδια του αζώτου παράγονται κυρίως από τις κινητές πηγές (αυτοκίνητα). Από 

το 1990 περίπου γίνεται σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων µε 

αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, έχει εισαχθεί ο θεσµός της Κάρτας Ελέγχου 

Καυσαερίων , ενισχύονται τα µέσα µαζικής µεταφοράς και έχει απαγορευθεί η 

κυκλοφορία των Ι.Χ. στο εµπορικό κέντρο της πόλης. Τα επόµενα χρόνια θα 

αναπτυχθεί πλήρως η λειτουργία του Μετρό και προγραµµατίζονται και άλλες 



κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και γύρω από την 

Ακρόπολη (πεζοδροµήσεις οδών κλπ.), που θα περιορίσουν ακόµη περισσότερο την 

κυκλοφορία των Ι.Χ. Με τα µέχρι σήµερα µέτρα οι συγκεντρώσεις των οξειδίων του 

αζώτου είναι σε ελεγχόµενα επίπεδα και γενικά κάτω από τα όρια της Ε.Ε. 

 

��Ο καπνός βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα συγκεντρώσεων από τη δεκαετία του 

’80, κυρίως µε τις τεχνολογικές βελτιώσεις και ελέγχους στις κάθε είδους καύσεις 

(βιοµηχανία -κεντρικές θερµάνσεις- αυτοκίνητα). 

 

��το µονοξείδιο του άνθρακα για τους ίδιους λόγους (καλύτερα καύσιµα θέρµανσης 

και κίνησης -έλεγχος καύσεων) ελάχιστα ξεπερνάει το στόχο της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) 

 

Στα διαγράµµατα που επισυνάπτονται φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη των ρύπων τα 

τελευταία χρόνια και οι τιµές των συγκεντρώσεων σε σχέση µε τα όρια των διεθνών 

οργανισµών, όπως αυτές έχουν προκύψει από τις µετρήσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και 

δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Μαϊου 1999. 

 

Επίσης επισυνάπτονται οι πρόσφατες µηνιαίες καταγραφές των µέσων ωριαίων 

συγκεντρώσεων του διοξειδίου του θείου από το σταθµό της Ακρόπολης. 

 

 

Β. Mέτρα για τα µνηµεία και τα γλυπτά της Ακρόπολης 

 

��Στα συνέδρια, που διοργανώνει από το 1975 η ΕΣΜΑ και στις µελέτες που 

δηµοσιεύει, εκτίθενται αναλυτικά οι εργασίες, που γίνονται στα µνηµεία 

Ακροπόλεως, στον τοµέα της συντήρησης της επιφάνειας. Οι εργασίες και οι µελέτες 

καλύπτουν όλο το φάσµα των εργασιών του καθαρισµού, της στερέωσης και της 

προστασίας της επιφάνειας των µνηµείων , µε υλικά που εξασφαλίζουν µακροχρόνια 

ασφαλή συµπεριφορά, είναι συµβατά µε το µάρµαρο και ανταποκρίνονται στις αρχές 

και απαιτήσεις του Χάρτη της Βενετίας. 

 

 



��Μετά την αποµάκρυνση των γλυπτών από τα µνηµεία για σωστικούς λόγους, αυτά 

έχουν µεταφερθεί στους χώρους του σηµερινού Μουσείου Ακροπόλεως, µέχρι την 

ανέγερση του Νέου Μουσείου. Οι Καρυάτιδες και το γλυπτό σύµπλεγµα του 

Κέκροπα και της κόρης βρίσκονται σε αδρανή ατµόσφαιρα αερίου αζώτου. Οι λίθοι 

της ∆υτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα βρίσκονται για συντήρηση, σε ειδική αίθουσα 

του Μουσείου, όπου ρυθµίζεται και ελέγχεται η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία 

του χώρου, µε σύστηµα κλιµατισµού και φίλτρα για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους. Η 

συντήρηση της Ζωφόρου περιλαµβάνει τη δοµική αποκατάσταση των λίθων, την 

αφαίρεση παλαιών κονιαµάτων , τον καθαρισµό της εmφάνειας µε µη καταστροφικές 

µεθόδους και στερέωση µε ανόργανα υλικά απολύτως συµβατά µε τη φύση και τις 

αντοχές της γλυπτής εmφάνειας. Οι προτάσεις έχουν αναπτυχθεί στο συνέδριο της 

ΕΣΜΑ του 1994. 

Εύη Παπακωνσταντίνου 
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