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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο παρών τόμος αποτελεί αναθεωρημένη έντυπη έκδοση της μελέτης του δυτικού τοίχου του σηκού 
του Παρθενώνος, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ψηφιακή μορφή με την ευκαιρία της 6ης διεθνούς 
συναντήσεως για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, τον Οκτώβριο του 2013. 

Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνος έχει μελετηθεί εξαντλητικώς στο παρελθόν από τον καθηγητή 
Μανόλη Κορρέ. Η σχετική μελέτη απετέλεσε τον 4ο τόμο της σειράς των μελετών αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος και δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της 4ης διεθνούς συναντήσεως το 1994. 
Ο κ. Κορρές για την αποκατάσταση του υπερθύρου είχε προτείνει τρεις εναλλακτικές λύσεις η 
μία από τις οποίες προέβλεπε την κατασκευή ενός φορέως από παράλληλες πλάκες τιτανίου, 
οι οποίες θα έφεραν τα σωζόμενα τμήματα των αρχαίων τριών πλινθίδων του ανωφλίου και 
συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο. Η λύση αυτή είχε τότε εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο με την υπ. αριθμό 47/3.8.1998 Πράξη γνωμοδότησης και αποφασισθεί με την ΥΠΠΟ/
ΔΑΑΜ/1095/44147/14.9.1998 Υπουργική Απόφαση.

Λόγω της προτεραιότητας των  έργων στην βόρεια κιονοστοιχία του Παρθενώνος, η επέμβαση 
στον δυτικό τοίχο δεν προχώρησε. Από έρευνα της αγοράς που έγινε έκτοτε διαπιστώθηκε ότι 
υπήρχε πρόβλημα για την κατασκευή του φορέως από τιτάνιο. Η ΕΣΜΑ αποφάσισε να ανανεώσει 
την μελέτη, σύμφωνα με εναλλακτική πρόταση του Μ. Κορρέ κατά την εφαρμοζόμενη στα έργα 
της Ακροπόλεως μέθοδο δομικής αποκαταστάσεως και να επαναφέρει το θέμα στο ΚΑΣ. Η μελέτη 
ανετέθη στην αρχιτέκτονα κ. Λ. Λαμπρινού και τον πολιτικό μηχανικό κ. Β. Παπαβασιλείου, 
κατετέθη το 2013 και εγκρίθηκε μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/
ΤΜΑΜ/ 284926/32143/2197/5/31-12-2014 Υπουργική Απόφαση.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αξιοποιείται η παλαιά εργασία τεκμηριώσεως του κ.Κορρέ, γίνεται  
αναλυτική παρουσίαση των επεμβάσεων στην θύρα μεταξύ 1835 και 1970, παρουσιάζεται 
η παθολογία του δυτικού τοίχου, για την τεκμηρίωση της οποίας έγινε χρήση και συγχρόνων 
μεθόδων φωτογραμμετρίας και ακολουθεί  εκτενής περιγραφή της πρότασης αποκαταστάσεως 
του υπερθύρου. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνδέσεως 
και συμπληρώσεως των θραυσμάτων των τριών πλινθίδων με την εφαρμοζόμενη στα έργα της 
Ακροπόλεως μέθοδο.  Στην θέση της εσωτερικής (4ης) πλινθίδος προβλέπεται να τοποθετηθεί μία 
εξ ολοκλήρου νέα μαρμάρινη δοκός,  η προμήθεια της οποίας έχει γίνει από το 1986. Σε παράρτημα 
τέλος παρουσιάζονται, από την συντηρήτρια Α. Πάνου, υπεύθυνη του εργαστηρίου συντήρησης 
του Παρθενώνα, οι προτάσεις για την σωστική συντήρηση τμήματος του δυτικού τοίχου, η οποία 
είναι αναγκαίο  να προηγηθεί των επεμβάσεων. 

Η δομική αποκατάσταση των δύο πλινθίδων του υπερθύρου, τα θραύσματα των οποίων δεν είχαν 
επανατοποθετηθεί στο μνημείο κατά την επέμβαση του Ν. Μπαλάνου και βρίσκονταν στο σηκό 
του Παρθενώνα, έχει ενταχθεί στο τρέχον έργο και βρίσκεται σε φάση ολοκληρώσεως.

Σεπτέμβριος 2015

Χαράλαμπος Μπούρας Βασιλική Ελευθερίου 
Πρόεδρος της Ε.Σ.Μ.Α. Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αρχιτέκτων Μηχανικός

2o dokimio_MELETH-APOKATASTASHS-PARTHENWNA_TOMOS-9.indb   7 7/12/2015   12:18:46 μμ



ΜΕΡΟΣ Α - ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

8

2o dokimio_MELETH-APOKATASTASHS-PARTHENWNA_TOMOS-9.indb   8 7/12/2015   12:18:46 μμ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη «Ο Δυτικός Τοίχος και άλλα Μνημεία» είχε εκπονηθεί από τον Μ. Κορρέ το 1994 
και είχε εγκριθεί από το ΚΑΣ το 1998 (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1095/44147/14-9-1998). Αφορούσε 
στην λεπτομερέστατη παρουσίαση κατασκευαστικών λεπτομερειών του δυτικού τοίχου 
του σηκού του Παρθενώνα και της αρχαίας θύρας, όπως και την εξαιρετική διερεύνηση 
των μελών, τα οποία αναχρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία επισκευή του περιθύρου. Επίσης, 
περιελάμβανε προτάσεις αποκατάστασης του δυτικού τοίχου με την επαναχρησιμοποίηση 
των μελών του αρχαίου ανωφλίου, τα οποία αποξήλωσε, αλλά δεν αναχρησιμοποίησε, ο 
Νικόλαος Μπαλάνος, κατά την επέμβαση του 1926, αλλά και μελών του Προπαρθενώνα, τα 
οποία ταυτίστηκαν ως ανήκοντα στην θυρίδα της μεσαιωνικής κλίμακας. Η ανακίνηση του 
θέματος για την αποκατάσταση του δυτικού τοίχου του Σηκού του Παρθενώνα οφείλεται 
στην πρωτοβουλία του Προέδρου της ΥΣΜΑ καθ. Χ. Μπούρα να προτείνει στη γράφουσα 
την «επικαιροποίηση» της υπάρχουσας μελέτης, η οποία και της ανατέθηκε από την Επιτρο-
πή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Απόφαση ΕΣΜΑ2/1.2.2007).

Η χρησιμότητα της «επικαιροποίησης» της μελέτης του Δυτικού Τοίχου με σκοπό την απο-
κατάσταση του προκύπτει, καταρχήν από την αναγκαιότητα λεπτομερούς διερεύνησης των 
προτάσεων επέμβασης, στο πρακτικό επίπεδο της δυνατότητας υλοποίησης τους, ενόψει 
της χρηματοδότησης εκτέλεσης του προγράμματος από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανα-
φοράς (ΕΣΠΑ) 2009 -2015. Αναγκαία έτσι κρίνεται μια εκ νέου διερεύνηση αυτών των προ-
τάσεων, εφόσον κάποιες από τις προτεινόμενες λύσεις προσέκρουσαν στο παρελθόν σε κα-
τασκευαστικά ζητήματα, ενώ συγχρόνως, επιλύσεις σε αντίστοιχα δύσκολα στατικά θέμα-
τα, απέδειξαν τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα υλοποίησης τους με επιτυχία, σύμφωνα 
με την επιλεγμένη μέθοδο της ΥΣΜΑ. Στόχος κάθε νέας μελέτης για τον Δυτικό Τοίχο είναι 
η αντικατάσταση του ιδιαίτερα αντιαισθητικού υπερθύρου από οπλισμένο σκυρόδεμα του 
1926. Η ύπαρξη του, σε ένα τόσο περίβλεπτο σημείο στο σηκό του Παρθενώνα, έχει εγείρει 
βαρείς χαρακτηρισμούς στα 90 χρόνια της ζωής του, παρόλο που έχει επιτελέσει τη στατική 
του λειτουργία με τον καλύτερο τρόπο. Το υπέρθυρο δεν παρουσιάζει στατικά προβλήματα, 
η μορφή του όμως έχει συνδεθεί με μία κατακριτέα και απευχθέα μέθοδο επέμβασης.

Στο πλαίσιο μιας Οριστικής Μελέτης για το Δυτικό Τοίχο γίνεται προσπάθεια για την κάλυ-
ψη της ιστορικής και αρχαιολογικής πλευράς του θέματος με διερεύνηση της βιβλιογρα-
φίας και ιστορικών αρχείων για την ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν στην ιστορική δια-
δρομή, τις μορφικές διαφοροποιήσεις, αλλά και τις προηγούμενες επεμβάσεις στο θυραίο 
τοίχο του Οπισθονάου του Παρθενώνα. Μέσω αυτών παρατίθενται προβληματισμοί της 
γράφουσας, οι οποίοι αφορούν, πέραν της κατασκευαστικής του πολυπλοκότητας −η οποία 
και αναπτύσσεται εξαντλητικά στη μελέτη του Μ. Κορρέ− στις λεπτομέρειες της ιστορικής 
του διαδρομής. Τέλος, είναι κατανοητό ότι, για την πληρότητα της παρουσίασης αυτής, δε 
θα ήταν δυνατόν να αποφευχθεί η υπερκάλυψη πληροφοριών πάνω σε ζητήματα, τα οποία 
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έχουν τύχει αναπτύξεως σε συναφείς μελέτες και προφανώς κατά την προϋπάρχουσα, η 
οποία σε κάθε περίπτωση αναφέρεται. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διερεύνηση κάθε 
πρωτογενούς αρχειακής πηγής, η οποία προσέφερε πληροφορίες σε αυτή την μελέτη.

Ο δυτικός τοίχος του σηκού του Παρθενώνα έχει ήδη δεχθεί τρεις τουλάχιστον ιστορικές 
επεμβάσεις, εάν συμπεριλάβουμε και την αρχαία επισκευή του, ενώ έχει ‘παραμορφωθεί’ 
από ένα σημαντικό μεσαιωνικό πρόσκτισμα, το μόνο που διατηρείται σήμερα στην Ακρόπο-
λη. Η ιδεολογική διάσταση κάθε δραστικής επέμβασης σε μια σχεδόν αδιατάρακτη περιοχή 
του Παρθενώνα εγείρει ζητήματα για την έκταση, τον τρόπο προσέγγισης των ιδεολογικών 
θεμάτων και πρωτίστως τη χρησιμότητά της. Η κατανόηση των ιδεών και των προθέσεων 
των προηγούμενων αναστηλωτών του δυτικού τοίχου, με διερεύνηση των επιρροών τους 
και παράθεση των απόψεων τους, όπου αυτές σώζονται, δρα διευκρινιστικά στο απτό απο-
τέλεσμα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αλλά και ερμηνευτικά για κά-
ποιες από τις ειλημμένες επιλογές μας. Οι απόψεις αυτές εξάλλου, αντανακλούν τις γενικό-
τερες διαφορετικές προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα αναφορικά με τις 
επεμβάσεις στερέωσης και αναστήλωσης των αρχαίων ελληνικών μνημείων. 

Τέλος, η νέα μελέτη ασχολείται με την επίλυση ζητημάτων πρακτικής φύσεως, όπως προ-
τάσεις για την οργάνωση του εργοταξίου, τη διαδικασία αποξήλωσης του υπερθύρου και 
την κατασκευή ειδικής υποστήλωσης της περιοχής, τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων της 
επέμβασης, ακόμα και τον τρόπο συμπλήρωσης των μελών προς αναστήλωση και το λεπτο-
μερή υπολογισμό των συμπληρωμάτων τους. Στην υποβληθείσα μελέτη έγινε αποτύπωση 
της υπάρχουσας κατάστασης του τμήματος αυτού, όχι μόνο με συμβατικές, αλλά και με 
φωτογραμμετρικές μεθόδους. Η ορθοφωτογράφηση και τοπογραφική αποτύπωση, ολο-
κληρώθηκε με την παραγωγή ορθοφωτομωσαϊκών από την Τοπογράφο Μηχανικό Διονυσία 
Μαυρομάτη με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων και Φωτογραμμετρίας του 
Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αναπτύσσεται από τον Πολιτικό Μηχανικό Βασίλη Παπαβα-
σιλείου το σκεπτικό της δομικής επέμβασης στις πλινθίδες του υπερθύρου, αναλύονται οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις της προηγούμενης και της νέας πρότασης και επιλύονται υπο-
λογιστικά τα νέα συμπληρώματα. Τέλος, παρατίθενται οι υπολογισμοί της στατικής τους 
επίλυσης για την αποκατάσταση με συμπληρώματα από νέο μάρμαρο και οπλισμούς τιτανί-
ου. Στο παράρτημα της μελέτης δίνεται, από την συντηρήτρια Αναστασία Πάνου, λεπτομε-
ρής περιγραφή του τρόπου της σωστικής συντήρησης της επιφάνειας του τοίχου, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στα ανώτερα τμήματα του τοίχου. 

Η ανάθεση της μελέτης ενός από τα καλύτερα διατηρημένα τμήματα του Σηκού του Παρθε-
νώνα έδωσε τη δυνατότητα στη γράφουσα της διερεύνησης εκ του σύνεγγυς της περιοχής 
αυτής του μνημείου, και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα. Επίσης, της έδωσε 
την ευκαιρία κατανόησης του τρόπου προσέγγισης κάθε επέμβασης, η οποία, είτε υλοποι-
ήθηκε, από προηγούμενους αναστηλωτές, είτε έμεινε στο επίπεδο του σχεδιασμού από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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προηγούμενους μελετητές. Η νέα πρόταση συμπορεύεται με τις προηγούμενες αυτές προ-
σπάθειες ως προς τη διάθεση για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη διατήρηση των κατά 
χώραν αρχαίων τμημάτων και την ελαχιστοποίηση της διατάραξης τους. Αποσκοπεί στην 
ανάταξη – επαναφορά στην αρχική τους θέση των αρχαίων θραυσμάτων με μια ορθολογική 
διαδικασία επιλογής, και έναν όσο το δυνατό λιγότερο βλαπτικό τρόπο, ενώ προσπαθεί να 
περιορίσει την ανακατασκευή των προσβεβλημένων περιοχών του δυτικού τοίχου. 

Μάιος 2013

Λ. Λαμπρινού  
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ΜΕΡΟΣ Α
Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΘΥΡΟ

Λ .  Λαμπριν ού
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Ο δυτικός τοίχος του σηκού του Παρθενώνα αποτελεί το δυτικό άκρο του κτηρίου εντός 
της περίστασης και ως θυραίος τοίχος του Οπισθοδόμου εμπεριέχει την πρόσβαση στο δυτικό 
διαμέρισμα, τον αρχικά επονομαζόμενο Παρθενώνα (Dinsmoor 1950, 159, Ορλάνδος 1977/8, 
258, 423) ή Οπισθόδομο (εικ.1).1 Οι διαστάσεις του τοίχου είναι: μήκος 19.21μ. στο κατώτατο 
τμήμα του εσωτερικά (18.45μ. στο κατώτατο τμήμα του εξωτερικά, ανάμεσα στις παραστά-
δες), σωζόμενο ύψος 12.45μ., πάχος 2.05,3 μ. στο επίπεδο του άνω μέρους των ορθοστατών 
και 2.04,5 στον πρώτο δόμο (Κορρές 1996, 67, σχ. 41). Η μέτρηση του πάχους του τοίχου στη 
στάθμη των ορθοστατών είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια, μια και 
η εσωτερική όψη του τοίχου μετά την αποφλοίωση της λόγω της αρχαίας πυρκαγιάς, απολα-
ξεύτηκε κατά τη διάρκεια της αρχαίας επισκευής της, ώστε να δεχθεί ορθομαρμάρωση για την 
κάλυψη των φθορών. Εάν οι ορθοστάτες προείχαν και εσωτερικά, όπως φαίνεται να συμβαίνει, 
τότε στο πάχος του τοίχου, στο επίπεδο των ορθοστατών θα πρέπει να προστεθεί η προεξοχή 
αυτή (υπολογίζεται ότι είναι περί το 1,5 εκατοστό). Το θυραίο άνοιγμα έχει ύψος 10.045μ., από 
το δάπεδο, πλάτος 5.08-.10μ. κάτω2 και 4.89-.90μ. πάνω, και παρουσιάζει μείωση ~19-21εκ. 

1. Ως προς την ονομασία του δυτικού διαμερίσματος και της δυτικής πρόστασης βλέπε: Ορλάνδος 
1977/8, 258, 431.
2. Ως προς το πλάτος του θυραίου ανοίγματος οι μετρήσεις ποικίλουν, κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας 
μέτρησης του ανοίγματος, λόγω των κατεστραμμένων από την πυρκαγιά σταθμών της θύρας: 
Penrose:16.18ft (χ0.3048) = 4.93μ.(Penrose 1888, pl.4), ο οποίος όμως αναγνωρίζει προσεγγιστικότητα 
στη μέτρηση του ανοίγματος της δυτικής θύρας (ο.π. 23, σημ.4), Ορλάνδος: σελ.404 = 5.04 / σελ.425 = 4.92 
(Ορλάνδος 1977), Μπαλάνος: 5.10 (Μπαλάνος 1940, 121, πιν.1, σχ.4), Κορρές: 5.08 μεταξύ των απέργων, 

Εικ. 1. Κάτοψη Παρθενώνα. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1996.

Τα σχέδια και το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζονται στο Α μέρος της έκδοσης, αποτελούν προϊόν 
εργασίας της συγγραφέως, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

*

*
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5.10 μεταξύ των υποτομών (Κορρές 1994, 34). 

Εικ. 2. Δυτική όψη δυτικού τοίχου Σηκού. Σχέδιο: Ν. Μπαλάνος 1940.

Εικ. 3. Κάτοψη δυτικού τοίχου. F.C. Penrose 1888.
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Εικ. 5. Κατάληξη του δυτικού τοίχου στην περιοχή της στέγης. Σχέδια: Α. Ορλάνδος 1977, Μ. Κορρές 1996.

Ορλάνδος 1977: εγκάρσια τομή στον Οπισθόναο, 
ο δυτικός τοίχος συνεχίζει πλήρης στη στέγη.

 Κορρές 1996: πεσσοί, η συνέχεια της ανωδομής των προστάσεων μέσα στη στέγη.

Ορλάνδος 1977: διαμήκης τομή στον Οπισθόναο.

Εικ. 4. Κάτοψη δυτικού τοίχου. Σχέδια: Δ. Μυριανθεύς, Α. Ορλάνδος, ψηφιακή επεξεργασία: της συγγρα-
φέως 2011.
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Ο τοίχος, ο οποίος είναι κτισμένος κατά το ισόδομο σύστημα, αποτελείται από την κατώτερη 
υψηλή στρώση των ορθοστατών (ύψος 1.175μ.-1.155μ.) και 17 υπερκείμενες αυτών, σχεδόν 
ισοϋψείς, στρώσεις πλίνθων (ύψος 52,1-52,5εκ.,3 τυπικό μήκος αγελαίας πλίνθου 1.315-8μ.),4 
των οποίων «…οι οριζόντιοι αρμοί αντεστοίχουν προς τους των στρώσεων των μακρών πλευ-
ρών.» (Ορλάνδος 1977/8, 279), το οποίο ισχύει σχετικά (εικ.2).5 

Ως θυραίος, ο δυτικός τοίχος, είναι πλατύτερος από τους πλάγιους μακρούς τοίχους (εικ.3, 
4).6 Μια άλλη διαφορά του είναι ότι έχει κατασκευαστεί, ως επί το πλείστον, με παρά μήκος 
λίθους –δρομικούς– ως δίπλινθος, εκτός από τους σταθμούς στο θυραίο άνοιγμα, όπου, για την 
ισχυρότερη περάτωση του τοίχου, χρησιμοποιούνται λίθοι φορμηδόν σε εναλλαγή με στρώσεις 
από διαμήκεις λίθους. Επίσης, οι στρώσεις 1η και 17η είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένες με 
λίθους φορμηδόν (Κορρές 1994, 21). 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του δυτικού τοίχου είναι η χρήση λίθων από τον Προπαρθε-
νώνα ως αντιθήματα στα χαμηλότερα τμήματα του, στη στρώση δηλαδή των ορθοστατών.7 
Η μορφή του θυραίου τοίχου πάνω από τις οροφές του Οπισθοδόμου και της πρόστασης δεν 
είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Γενικά είναι αποδεκτή η άνω συνέχεια του τοίχου με αετωματική 
κατάληξη προς στήριξη των 7 διαμήκων δοκών της στέγης.8 Κατά τον Κορρέ πάντως, είναι πι-
θανόν ο τοίχος να εκφυλιζόταν σε πεσσούς, όπως αποδεικνύει ότι συνέβαινε πάνω από τις δύο 
προστάσεις (Κορρές – Μπούρας 1983, 88), (εικ.5).

3. Και εδώ έχουμε σταδιακή υποβίβαση της καμπυλότητας, με διαφορά στο ύψος κάθε στρώσης από τα 
άκρα προς το κέντρο έως περίπου 4χιλ. 
4. Οι ακραίες προς τις παραστάδες πλίνθοι είναι μεγαλύτερες (έως 1.73,8μ.), ώστε, οι πλίνθοι στους 
σταθμούς του θυραίου ανοίγματος να έχουν κανονικό μήκος (Κορρές – Μπούρας 1983, 70).
5. Μικροδιαφορές 1-3 χιλ. παρατηρούνται στα ύψη των στρώσεων στον ίδιο τον τοίχο, αλλά και στα ύψη 
των στρώσεων του δυτικού σε σχέση με τις αντίστοιχες στρώσεις των μακρών τοίχων. 
6. Το μεγαλύτερο πάχος των θυραίων τοίχων είναι σύνηθες στους αρχαίους ναούς (Ορλάνδος 1977/8, 265). Ο 
Penrose ερμηνεύει την διαπλάτυνση αυτή ως διάθεση για διαβεβαίωση ή και επίδειξη της μεγάλης αντοχής 
τους (των ιδίων, άρα και του κτηρίου κατ’ επέκταση), ενώ οι υπόλοιποι τοίχοι προσλαμβάνουν μόνον 
τις κατασκευαστικά αναγκαίες διαστάσεις (Penrose 1888, 13, σημ.2). Ο Wiegand, Ορλάνδος και Κορρές 
συνδέουν και κατασκευαστικούς λόγους με την διαπλάτυνση αυτή (Wiegand, 1904, 87, Ορλάνδος 1977/8, 
266, Κορρές 1994, 13). 
7. Ο Hill αναφέρει την καταγραφή 6 λίθων του Προπαρθενώνα στη θυρίδα του κλιμακοστασίου (Hill 1912, 
555, σημ.2), ο Ορλάνδος αναφέρει 6 λίθους στο κλιμακοστάσιο και 1 διάσπαρτο, τεμαχισμένο από βάση 
παραστάδας (Ορλάνδος 1977/8, 107), ενώ ο Κορρές αναφέρεται σε 7-9 λίθους, κατά χώραν, εκατέρωθεν της 
θυρίδας (στο νότιο δηλαδή τμήμα του τοίχου) και 1 ακόμα διάσπαρτο ορθοστάτη, τον οποίο ταυτίζει στη θέση 
ΠΛ6 (δ1482). Από αυτούς 2 είναι ορθοστάτες του Προπαρθενώνα και οι υπόλοιποι είναι μέλη του ιωνικού 
κυματιοφόρου τοιχοβάτη του σηκού του Προπαρθενώνα (Κορρές 1994, 25, πιν 1, εικ. 8).
8. Ο Penrose δεν δίδει ξεκάθαρη λύση (Penrose 1888, pl 16), αλλά εφόσον αναφέρει ότι οι δοκοί της 
οροφής του Οπισθοδόμου στηρίζονταν στους τοίχους του σηκού, μάλλον θεωρεί πλήρη τον δυτικό 
τοίχο πάνω από την οροφή (Penrose 1888, 14). Ο Ορλάνδος επίσης σχεδιάζει πλήρη τοίχο έως τη στέγη 
(Ορλάνδος 1977/8, 455, σχ.294, πιν. ΧΧΙΙ, ΧΧΙΙΙ).
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟ

 

Ο δυτικός τοίχος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης του Παρθενώνα, παρόλο που 
έχει καταχωρηθεί ως ξεχωριστό πρόγραμμα αποκατάστασης (10ο Πρόγραμμα) στη γενική κατά-
ταξη των προγραμμάτων επέμβασης του 1983 (Κορρές – Μπούρας 1983, 432, Korres 1985, 108). 
Σύμφωνα με αυτήν την κατάταξη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον δυτικό θυραίο τοίχο με τον 
χώρο του Οπισθονάου και το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο. Ο θυραίος τοίχος του Οπισθοδόμου, 
αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο κατά χώραν τμήμα του σηκού, ενώ πολλές από τις φάσεις της 
ιστορίας του συνεχίζουν να τελούν υπό διερεύνηση. Η ερείπωση του κτηρίου αλλά και οι εκκαθα-
ριστικές επιχειρήσεις του 19ου αι. συνέβαλαν στην συρρίκνωση των στοιχείων που θα ήταν χρή-
σιμα για την χρονολόγηση των συμβάντων που επηρέασαν τη μορφή του κτηρίου κατά το μακρύ 
παρελθόν του. Ο δυτικός τοίχος έχει υποστεί επεμβάσεις ήδη από την αρχαιότητα. Μια σύνοψη 
αυτών μέσα σε ένα γενικότερο ιστορικό πλαίσιο επιχειρείται στο ακόλουθο κεφάλαιο, συνοψίζο-
ντας συγχρόνως τις αντικρουόμενες θεωρίες χρονολόγησης των ιστορικών του φάσεων. 

Η παθολογία αυτής της περιοχής του μνημείου σχετίζεται κυρίως με προβλήματα που 
προέκυψαν από τρία σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του. Δύο ιστορικές καταστροφές και 
μια σύγχρονη επέμβαση.

Εικ. 6. Η αρχαία επισκευή του δυτικού τοίχου του σηκού άφησε εμφανή ίχνη πάνω στο κτήριο. Η επισκευή 
περιελάμβανε αναμαρμάρωση στις κατεστραμμένες επιφάνειες του τοίχου, κυρίως στους ορθοστάτες και τις 
κατώτερες στρώσεις του τοίχου.

Οπές στερέωσης 
ορθομαρμάρωσης
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2.1. Αρχαία καταστροφή  
 και επισκευή

Η χρονολόγηση της αρχαίας καταστροφής 
και επισκευής του δυτικού τοίχου παραμένει ένα 
ανοικτό θέμα, συνδυαζόμενη σχεδόν πάντα με 
την γενικότερη καταστροφή του ναού από πυρκα-
γιά και την επακόλουθη επισκευή του.9 Τα ίχνη της 
πυρκαγιάς που κατέκαψε το εσωτερικό του κτη-
ρίου είναι εμφανή έως σήμερα σε όλους σχεδόν 
τους εσωτερικούς λίθους. Η καύση των ξύλινων 
θυρωμάτων της δυτικής θύρας προκάλεσαν ιδιαί-
τερη καταστροφή στους λίθους του περιθυρώμα-
τος. Το ανώφλι υπέστη μεγάλες απώλειες, στην 
κεντρική περιοχή του, όπου και οι τέσσερεις πλιν-
θίδες του, μέσω έντονων θερμικών θραύσεων, 
απώλεσαν το κατώτερο ελεύθερο τμήμα τους. 

Κατά την επακόλουθη επισκευή της περιοχής, 
κατασκευάζεται νέο περίθυρο καλύπτοντας το αρ-
χικό και διαμορφώνοντας μικρότερο άνοιγμα στη 
δυτική θύρα. Στο νέο αυτό περίθυρο χρησιμοποι-
ούνται μαρμάρινα τμήματα από μικρότερα ανα-
θηματικά ή τιμητικά μνημεία. Χρησιμοποιήθηκαν 
88 λίθοι από 25 τουλάχιστον αναθηματικά, ως επί 
το πλείστον, μνημεία (Κορρές 1994, 10, πίν. 9) και 
3 ταμιακές επιγραφές.10 Κάποιοι από τους εντοι-
χισμένους αυτούς λίθους ήταν ενεπίγραφοι και 
απέδωσαν εννέα αναθηματικές και τιμητικές επι-
γραφές (εικ.7).11 Το αρχικό ανώφλι παρά τη σοβα-
ρή καταστροφή του από την πυρκαγιά διατηρείται 
μετά την αρχαία αυτή επισκευή πάνω από το νέο 
υπέρθυρο, ίσως ενσωματωμένο σε κτιστή κατα-
σκευή πιθανώς με πλίνθους και κονίαμα. Η νέα 
θύρα συνεχίζει να εξυπηρετεί καταρχήν το δυτικό 
διαμέρισμα, ενώ, μετά τις χριστιανικές μετασκευ-
ές, εξυπηρετεί το κτήριο ως κύρια είσοδός του. 

9. Ήδη ο Dinsmoor θέτει το θέμα του διαχωρισμού των επεμβάσεων (Dinsmoor 1941, 426, σημ. 89) και 
αργότερα η Frantz (Frantz 1979, 396).
10. IG II2 1425 (1902 αφαίρεση από το μνημείο, 1903 δημοσίευση E.van Hille), IG II2 1428 / IG II2 1424a (Κυπαρίσσης 1930).
11. Ο λόγος για τον οποίο το περίθυρο αποσυναρμολογήθηκε το 1926 ήταν η αποκάλυψη όλων των 
εντοιχισμένων αυτών επιγραφών. IG I2 534 (Πιττάκης 1835), IG I2 529 (Ρουσόπουλος 1872, Raubitschek 
1940), IG II2 4102 / IG II2 4185 / IG II2 3155 / IG II2 3432 / IG II2 4147 - IG II2 3816, (Κυπαρίσσης1930), IG II2 3123 
(Κυπαρίσσης1930, Raubitschek 1939, Stevens 1946).

Εικ. 7. Ανασύσταση του ρωμαϊκού περιθύρου 
από τον Μανόλη Κορρέ. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1998, 
ψηφιακή επεξεργασία της συγγραφέως 2012.
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2.2. 1687: Αλλαγές μετά την έκρηξη

Το δεύτερο σημαντικό γεγονός στην ιστορία του δυτικού τοίχου είναι η καταστροφή του 
κτηρίου το 1687, μετά από τον επιμελή και αποτελεσματικό βομβαρδισμό του κτηρίου από τα 
ενετικά στρατεύματα, τoν Σεπτέμβριο του 1687,12 ο οποίος προκάλεσε την έκρηξη της αποθη-
κευμένης στο εσωτερικό του σηκού, πυρίτιδας, την κατάρρευση της οροφής, τμημάτων των 

12. Λεπτομέρειες για την εκστρατεία και πολιορκία της Ακρόπολης βλέπε: Paton 1940, Mommsen 1941, Χα-
τζηασλάνη 1994.

Εικ.8. F. Fanelli 1689: Βομβαρδισμός του Παρθενώνα από τα ενετικά στρατεύματα – αναπαράσταση στην 
οποία φαίνεται ότι οι καίριοι όλμοι έπληξαν το κτήριο από τα Β - ΒΑ. Η. Omont 1898, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.

Εικ. 9. Διαφοροποίηση των ανώτερων στρώσεων του δυτικού τοίχου από τον 18ο αι. έως σήμερα. 

W. Pars, 1765: Χαρακτικό 1. Λεπτομέρεια 
του σχεδίου. Απεικονίζεται στο βάθος ο 
δυτικός τοίχος του Σηκού. Φαίνεται ότι σώ-
ζονται ακόμα κάποιοι λίθοι από τη στρώ-
ση των θράνων, αλλά και η πλινθόκτιστη 
κατασκευή. J. Stuart - N. Revett 1762-1794, 
Vol.II, Ch.I, Pl.I.

Εσωτερική όψη άνω τμήματος 
δυτικού τοίχου. Ορθοφωτομω-
σαϊκό, Δ. Μαυρομάτη 2011.

Πλινθόκτιστη  
κατασκευή 

Στρώση 
θράνων
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μακρών κιονοστοιχιών και των περιμετρικών τοίχων εκτός του δυτικού, ενώ η επακόλουθη πυρ-
καγιά άφησε το κτήριο σε ερειπιώδη κατάσταση (εικ.8). Ο δυτικός τοίχος αντίθετα από τον ανα-
τολικό και το μεσότοιχο, δεν κατέρρευσε, έχασε όμως το ανώτερο τμήμα του και το τμήμα μέσα 
στη στέγη, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η αναπαράστασή του σε αυτά τα σημεία. 
Πιθανές αποξηλώσεις και μετακινήσεις λίθων κατά τους επόμενους αιώνες είναι υπεύθυνες για 
περαιτέρω απομείωση του τοίχου, αλλά και του γειτονικού μεσαιωνικού κλιμακοστασίου. 

Η διερεύνηση σε ιστορικό εικονιστικό υλικό για τους αιώνες μετά την έκρηξη δίδει μια 
ασαφή εικόνα της κατάστασης διατήρησης του τοίχου. Σε χαρακτικό του Pomardi του 1805 οι 
επιφάνειες των λίθων στο κατώτερο μέρος του τοίχου φαίνονται πολύ καλύτερα διατηρημέ-
νες από την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, πράγμα που οφείλεται πιθανώς στην έκθεση 
της περιοχής αυτής στα καιρικά φαινόμενα, μετά την καταστροφή της οροφής του Σηκού. Κατά 
τον Κορρέ αυτές οι επιφάνειες βλάφτηκαν από την φωτιά του 17ου και όχι από την αρχαία πυρ-
καγιά και απώλεσαν προοδευτικά την εσωτερική τους επιφάνεια (Κορρές 1994, 63).13 

Το χαρακτικό του William Pars από το 1765, 78 χρόνια μετά την έκρηξη (Stuart – Revett 
1762-1794, Vol.II, Ch.I, Pl.I), παρουσιάζει το δυτικό τοίχο με μεγαλύτερη διατήρηση της 22ης 
στρώσης –στρώση των θράνων– ελάχιστοι των οποίων σώζονται σήμερα στα δύο άκρα του 
τοίχου. Ήδη από αυτήν την περίοδο το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο δε φαίνεται να προεξέχει 
πάνω από τον τοίχο,14 ενώ διακρίνεται μια, μάλλον πλινθόκτιστη, κατασκευή στο χώρο του 
Οπισθονάου, βορείως της θύρας, η οποία υπερβαίνει το επίπεδο του τοίχου τουλάχιστον 
κατά 3 μέτρα, φαίνεται να είναι σε ερειπιώδη κατάσταση, και σώζει μικρό άνοιγμα προς τα 
ανατολικά (εικ.9). 

13. Η απώλεια βέβαια αυτών των επιφανειών κατά τους τελευταίους αιώνες θα μπορούσε να σχετίζεται 
αποκλειστικά με την έκθεση της περιοχής στα καιρικά φαινόμενα, λόγω της καταστροφής του 17ου αι., χωρίς 
να αποτελεί ένδειξη χρονολόγησης των φθορών.
14. Για την πιθανή θέση του μιναρέ, εάν δεν σχετίζεται με το υπάρχον κλιμακοστάσιο βλέπε: Ξυγγόπουλος 1960, 6. 

Εικ. 11. L.v. Klenze 
1834 (πάνω) / C.R. 
Cockerell 1830 
(κάτω): Λεπτομέ-
ρειες των σχεδίων. 
Η πλινθόκτιστη 
κατασκευή δεν έχει 
ακόμα απομακρυν-
θεί και διακρίνεται 
πάνω από το αέτω-
μα. Παρθενών 1994, 
183.

Εικ. 10. W. Pars 
1765: Χαρακτικό 2. 

Λεπτομέρεια του 
σχεδίου. Διακρίνεται 

η πλινθόκτιστη κα-
τασκευή. Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη, Αμερι-
κανική Σχολή Κλασι-

κών Σπουδών.
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Σε δεύτερο χαρακτικό του W. Pars (Γεν-
νάδειος Βιβλιοθήκη), (εικ.10) διακρίνεται και 
πάλι η κατασκευή αυτή. Πολύ καθαρά φαί-
νεται σε σχέδιο του William Gell (Gell 1811, 
πιν. 96) και σε χαρακτικό του Simone Pomardi 
με το εσωτερικό του Σηκού, από το 1805 (E. 
Dodwell 1819, 339, Pomardi 1820, T.I, 121), 
αλλά και σε υδατογραφία του Jemilian Mi-
chailowitsch Karnejefl του 1804 (Karnejefl 
1804, 180, εικ.26), (εικ.12-14). Σε πίνακα του 
Leo von Klenze του 1834 (Παρθενών 1994, 
185, εικ.34), (εικ.11) και πιο καθαρά σε χα-
ρακτικό του C.R. Cockerell (Παρθενών 1994, 
183, εικ.30), με άποψη της δυτικής όψης του 
Παρθενώνα, η κατασκευή αυτή διακρίνεται 
να προέχει ελάχιστα πίσω από το αέτωμα σε 
σημείο που αντιστοιχεί ανάμεσα στον 2ο και 
3ο κίονα από βορρά της δυτικής πρόστασης 
(εικ.11). Στις απεικονίσεις από το εσωτερικό, 
η κατασκευή μοιάζει να πλαταίνει προς το 
κατώτερο μέρος, ενώ δεν διακρίνεται σε κα-
μία από τις κατόψεις του ναού. Είναι πιθανόν 
αυτή η κατασκευή να στηριζόταν στις δοκούς 
του Οπισθονάου. Κατά τον Ξυγγόπουλο, ο 
‘μιναρές’ δεν συμπίπτει με το μεσαιωνικό 
κλιμακοστάσιο και θα πρέπει να αναζητηθεί 
σε άλλο σημείο, ενώ συγχρόνως, παραθέτει 
παραστάσεις, οι οποίες δεν τον απεικονίζουν 
στη ΝΔ γωνία του Οπισθονάου (Ξυγγόπουλος 
1960, 11). Σε σχέδιο του Κορρέ δίνεται η εκ-
δοχή πιθανής ύπαρξης δύο κτισμάτων δίπλα 
στο κλιμακοστάσιο του 13ου αι. (Παρθενών 
1994, 151, σχέδιο 16).

Στο χαρακτικό του Simone Pomardi από 
το 1805 (E. Dodwell 1819, 339, Pomardi 1820, 
T.I, 121) και την υδατογραφία του Karnejefl 
του 1804 (Karnejefl 1804, 180, εικ.26) έχει 
αποτυπωθεί καθαρά το ρωμαϊκό ανώφλι της 
θύρας από το εσωτερικό του ναού (εικ.13, 
14). Σε αυτό διακρίνεται το εσωτερικό επι-
στύλιο (ΔΤΕ 17.4), το οποίο δεν διατηρείται 
πια στη θέση αυτή σε υστερότερες απεικονί-
σεις. Μετά από τη σύγκριση με τις γειτονικές 

Εικ. 12. W. Gell 1811: Άποψη από το εσωτερικό του 
σηκού. Στο βάθος διακρίνεται ο δυτικός τοίχος, ενώ 
πιο πίσω προέχει η πλινθόκτιστη κατασκευή. Πιν. 96, 
British Museum.

Εικ. 13. S. Pomardi 1805: Εσωτερικό του Σηκού του 
Παρθενώνα. Λεπτομέρεια του χαρακτικού. Φαίνεται 
επίσης καθαρά το ρωμαϊκό ανώφλι της δυτικής 
θύρας. E. Dodwell 1819. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.

Εικ. 14. J.M. Karnejefl 1804: BA 
άποψη του Παρθενώνα. Γεννά-
δειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών.
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στρώσεις του τοίχου, το ύψος του είναι περίπου 1 μέτρο και το μήκος του καλύπτει όλο το άνοιγ-
μα της θύρας. Το ίδιο επιστύλιο διακρίνεται και στην απεικόνιση του Hansen του 1835 (Hansen 
1835), (εικ.18). Σε πίνακα του Moncel το Νοέμβριο του 1843 (Moncel 1845, plate II), εμφανίζεται 
πλέον μόνον η μεσαία δοκός του ρωμαϊκού επιστυλίου, η οποία διατηρήθηκε στη θέση της μέχρι 
το 1926 (εικ.19). Κατά τον Κορρέ, το εσωτερικό επιστύλιο (ΔΤΕ 17.4), το οποίο καταβιβάστηκε με-
ταξύ 1838 και 1842, είναι τμήμα του ΜΒ24 και αποτελείται από δύο συμφυείς βαθμίδες, με ύψος 
95 εκ. και μήκος περίπου 4.60 μέτρα (Κορρές 1998, 104, πιν. 8, 9). Ο λίθος διατηρείται σήμερα σε 
θραύσματα (α870 + α1031 + α2129 + α1086 + ω80 + 279) (ο.π. πιν. 8). 

Στο χαρακτικό του Pomardi από το 1805 διακρίνεται ένας λίθος των Προπυλαίων τοποθε-
τημένος πάνω στην 21η στρώση στο μέσον του επιστυλίου, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί 
σε όλη την σειρά των απεικονίσεων και των φωτογραφιών μέχρι την επέμβαση Μπαλάνου το 
1926, οπότε και τοποθετήθηκε στη θέση 21.10. 

Η διερεύνηση που προηγήθηκε αφορούσε στην καταγραφή της μορφής του δυτικού τοί-
χου μετά την καταστροφή του κτηρίου του 17ου αιώνα και πριν την απαρχή των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων σε αυτόν κατά τον 19ο αιώνα. Οι διαδοχικές αλλαγές του σχετίζονται με αφαιρέσεις 
μελών από τις ανώτερες στρώσεις του. Από την πρώτη γνωστή απεικόνιση του τοίχου μετά την 
έκρηξη, αυτή στο χαρακτικό του W.Pars του 1765, έως το τέλος του 1838, μπορεί να καταγραφεί 
με σιγουριά η κατάσταση του δυτικού τοίχου με μικρή διαφοροποίηση από ό,τι σώζεται σήμερα. 
Κάποια στιγμή ανάμεσα στο 1765 και πριν το 1805, ο τοίχος απώλεσε τους περισσότερους λί-
θους της στρώσης των θράνων. Μετά το 1838 και πριν το τέλος του 1842 αφαιρέθηκαν τρία από 
τα τέσσερα επιστύλια του ρωμαϊκού ανωφλίου και αποξηλώθηκε η πλινθόκτιστη κατασκευή, η 
οποία πιθανόν να ταυτιζόταν με τον οθωμανικό μιναρέ (εικ.15-20, 22).

Εικ. 15. Διερεύνηση κατάστασης λίθων ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου κατά τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, πριν από τις επεμβάσεις επισκευής του.

Λίθοι που 
έχουν 
συστραφεί

S. Pomardi 1805, λεπτομέρεια.

W.J. Stillman 1869, λεπτομέρεια.
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Εικ. 16. S. Pomardi 1805: Άποψη του σηκού. E. Dodwell 1819, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική σχολή 
Κλασικών Σπουδών.

Εικ.  17. E. Dodwell 1805: Άποψη του εσωτερικού του σηκού. Λεπτομέρεια σε προσχέδιο του Dodwell. Συλλογή 
H. Packard. Ευγενική παραχώρηση J. Camp.
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2.3. Αναστηλωτικές 
Επεμβάσεις στο Υπέρθυρο: 
19ος-20ος αι.

Με την απαρχή των αναστηλωτι-
κών επεμβάσεων στην Ακρόπολη, ήδη 
από τον Απρίλιο του 1835, ξεκινά και η 
συστηματική απομάκρυνση των μεσαι-
ωνικών καταλοίπων (Καλογεροπούλου-
Προυνή 1973, ρη’, Μαλλούχου 1998, 21). 
Το ρωμαϊκό περίθυρο του δυτικού τοί-
χου –το οποίο θεωρείτω έως τότε βυζα-
ντινό– δεν αφαιρέθηκε καταρχήν. Πολύ 
σύντομα όμως και μετά τη δημοσίευση 
της πρώτης επιγραφής (IG I2 534) από 
τον Πιττάκη (Πιττάκης 1835, 389-90), οι 
σκέψεις για την αποξήλωση του πληθαί-
νουν, με κύριο στόχο την απελευθέρωση 
και των άλλων επιγραφών που υπολο-
γιζόταν ότι περιείχε (Κυπαρίσσης 1930, 
123, Κορρές 1994, 63). 

Η πρόταση της «κατακρημνίσεως» 
του ρωμαϊκού υπερθύρου γίνεται από 
τον Πιττάκη, ο οποίος το ονομάζει «μετα-
γενέστερον ανώφλιον χριστιανικής επο-
χής», λόγω της ετοιμορροπίας του: «ανώ-
φλιον συντετριμμένον ον και ετοιμόρρο-
πον...» (Μαλλούχου 1998, 30, Πετράκος 
2009, 464), κατά την ένατη συνεδρία της 
Αρχαιολογικής Επιτροπής (31 Ιανουαρί-
ου 1838) του Υπουργείου Εκκλησιαστι-
κών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως.15 Η Αρ-
χαιολογική Επιτροπή μετέβει επιτόπου 
στον Παρθενώνα για να γνωμοδοτήσει 
επί του θέματος. Ο Πιττάκης αναφέρει 
ότι είχε ήδη κάνει την αναγκαία προε-
τοιμασία για την απομάκρυνση του: «…

15. Η Αρχαιολογική Επιτροπή ορίστηκε με Βασιλικό Διάταγμα της 6/18 Νοεμβρίου 2/1836, με επιστημονικές 
ευθύνες και άλλες αρμοδιότητες τις οποίες αποφάσιζε η Γραμματεία του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών. 
Αποτελείτο δε, από τους: Γ. Αινιάν, Γ. Αργυρόπουλο, Ι. Βενθύλο, Γ. Γεννάδιο, Γ. Ψύλλα, Κ. Σχινά και Π. Σούτσο. 
Έκτακτα μέλη ήταν: ο Γραμματέας των Εκκλησιαστικών Αλ. Ραγκαβής και ο Έφορος του Μουσείου Κ. Πιττάκης, 
οι αρχιτέκτονες των έργων Ακροπόλεως Σάουβερτ και Άνσεν (Καλογεροπούλου-Προυνή 1973, ριθ’ -ρκ’).

Εικ. 18. C. Hansen 1836: BA άποψη του Παρθενώνα. Λε-
πτομέρεια της υδατογραφίας. Διακρίνεται ο δυτικός τοί-
χος, η πλινθόκτιστη κατασκευή και το ρωμαϊκό ανώφλι της 
δυτικής θύρας. Kopenchagen, Royal Library. 

Εικ. 19. Th. du Moncel, Νοέμβρι-
ος 1843: ΝΔ άποψη του Παρθε-
νώνα. Μόνο το μεσαίο επιστύ-
λιο διακρίνεται στο ρωμαϊκό 
ανώφλι της δυτικής θύρας, Γεν-
νάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικα-
νική Σχολή Κλασικών Σπουδών.

Εικ. 20. J. Skene, 25 Σεπτεμβρίου 1838: Εσωτερικό του Ση-
κού με το εσωτερικό ρωμαϊκό επιστύλιο ακόμα στη θέση 
του. Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία.
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εγένοντο όλαι αι προς κρημνισμόν του 
αναγκαίαι προπαρασκευαί» (Καλογερο-
πούλου-Προυνή 1983, ρκς’, Πετράκος 
2009, 464). Μετά την επίσκεψη στην 
Ακρόπολη η Αρχαιολογική Επιτροπή 
αποφάσισε (δέκατη συνεδρία – 1 Φε-
βρουαρίου 1838) την καθαίρεση του 
νεώτερου ανωφλίου, ενώ συμφώνησε 
και για τη στερέωση του αρχαίου με 
«σιδηρούς δεσμούς», σύμφωνα με σχέ-
διο το οποίο θα παρείχε ο κ. Σάουβερτ 
(Καλογεροπούλου-Προυνή 1983, ρκς’, 
Μαλλούχου 1998, 30, Πετράκος 2009, 
465), ο οποίος ήταν έκτακτο μέλος της 
Επιτροπής. Δεν έχει βρεθεί σχέδιο του 
Schaubert που να αφορά στην στερέω-
ση του αρχαίου υπερθύρου, επέμβαση 
που θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την 
εποχή, λόγω της ετοιμορροπίας και της 
θραυσματικής του κατάστασης. 

Δεν γίνεται έτσι οποιαδήποτε στε-
ρέωση του κλασικού ανωφλίου, όπως 
είχε αποφασιστεί, ενώ η απομάκρυν-
ση μόνον των τριών, εκ των τεσσάρων, 
επιστυλίων του ρωμαϊκού υπερθύρου 
ολοκληρώθηκε, όπως φαίνεται από 
σχέδια της εποχής. Η επέμβαση έγινε 
μετά τον Σεπτέμβριο του 1838, μια και, 
σε σχέδιο του James Skene της 25ης Σε-
πτεμβρίου 1838, το ρωμαϊκό υπέρθυ-
ρο είναι ακόμα άθικτο (εικ.21) και πριν 
από το Δεκέμβριο του 1841, οπότε, σε 
άλλο σχέδιο του J. Skene (22 Δεκεμβρί-
ου 1841), στο υπέρθυρο φαίνεται να δι-
ατηρείται μόνον μία από τις πλινθίδες 
του (εικ.23). Δεν διασώζονται περαιτέ-
ρω λεπτομέρειες της κατακρημνίσεως 

των τριών επιστυλίων του ανωφλίου, ενώ θραύσματα των δύο εξ αυτών βρέθηκαν διάσπαρτα 
στην Ακρόπολη και ταυτίστηκαν από τον Μ. Κορρέ (Κορρές 1994, 104, ΜΒ24, ΜΒ25). Για πρακτι-
κούς λόγους το πιθανότερο είναι, η επέμβαση αυτή του Πιττάκη, να πραγματοποιήθηκε λίγο 
πριν από την επέμβασή του 1842-44 στους μακρούς τοίχους του Σηκού, ίσως κατά το τέλος του 
1841, οπότε και στήθηκε σκαλωσιά στην περιοχή για την αναστήλωση των τοίχων και οργανώ-
θηκε συνεργείο για την επέμβαση (εικ.26).

Εικ. 22. J. Skene, 22 Δεκεμ-
βρίου 1841: Άποψη Οπι-
σθοδόμου από ΒΑ. Διακρί-
νεται το μεσαίο επιστύλιο 
του ρωμαϊκού ανωφλίου. 
Ιστορική & Εθνολογική 
Εταιρεία.

Εικ. 23. W.J. Stillman 1869: 
Άποψη Παρθενώνα από ΒΑ. 
Διακρίνεται το μεσαίο επιστύ-
λιο του ρωμαϊκού ανωφλίου 
χωρίς ενισχύσεις. W.J. Stillman 
1869, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη.

Εικ. 21. Π. Μωραΐτης 1870: 
Άποψη Παρθενώνα από 
Δυτικά. Διακρίνεται το 
εναπομείναν μεσαίο επι-
στύλιο του ρωμαϊκού ανω-
φλίου χωρίς ενισχύσεις. Χ. 
Γιακουμής 2000, 130.
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Κατά τις ίδιες εκκαθαρίσεις 
αυτής της περιόδου ίσως κατεδα-
φίστηκε και η πλινθόκτιστη κατα-
σκευή του Οπισθονάου, μια και στις 
φωτογραφίες του 1852 του E. Piot 
(Athens 2004, 67), και του 1853 του 
James Robertson (Μουσείο Μπενά-
κη, FA1.75, Athens 2004, 98) δε δια-
κρίνεται πια (εικ.24, 25). 

Πολύ αργότερα, μετά το 1870, 
σιδηροί ιμάντες χρησιμοποιήθηκαν 
για την στερέωση μόνον του εναπο-
μείναντος ρωμαϊκού μεσαίου επι-
στυλίου του ανωφλίου, το οποίο δεν 
είχε καθαιρεθεί. Σε φωτογραφία του 
Stillman του 1869 (Κορρές 1994, 64, 
σημ.38), (εικ.23), αλλά και σε φω-
τογραφία του Π. Μωραΐτη του 1870 
(Γιακουμής 2000, 130), (εικ.23) δεν 
φαίνονται ακόμα στεφάνες στο ρω-
μαϊκό επιστύλιο. Το πιθανότερο είναι 
ότι οι στεφάνες αυτές ανήκουν στην 
επέμβαση Κάλκου του 1872. 

Εικ. 24. J. Robertson 1853: Δυτικός τοίχος σηκού. Μουσείο 
Μπενάκη, FA1.75.

Εικ. 25. E. Piot 1852: Δυτικός τοίχος σηκού. Athens 2004, 67.

Εικ. 26. J.Ph. Girault de Prangey 1842: Άποψη της Ακρόπολης από τα ΒΔ. Διακρίνονται οι σκαλωσιές της 
επέμβασης Πιττάκη, Athens 2004, 41.

2o dokimio_MELETH-APOKATASTASHS-PARTHENWNA_TOMOS-9.indb   27 7/12/2015   12:18:59 μμ



ΜΕΡΟΣ Α - ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

28

2.3.1. Επέμβαση 1872

Το 1872 δρομολογείται εντέλει η επέμβαση στε-
ρέωσης του δυτικού υπερθύρου. 

Στη δεύτερη αναφορά του Π. Ευστρατιάδη,16 της 
15ης Ιουνίου 1872 (αρ. πρωτ 1276.3/15.6.1872), αναφέ-
ρεται ότι, ο αρχιτέκτων Παναγής Κάλκος (1818-1875),17 
ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτων του Μουσείου Ακροπόλε-
ως και την περίοδο αυτή επόπτευε την κατασκευή του,18 
«προσκληθείς … ώρισεν οι άνωθεν του βυζαντινού επι-
στυλίου λίθοι να υποστηριχθώσι δια τόξου στερεού εκ 
κεράμων και πωρίων, το δε εκ της Βυζαντινής πύλης μάρ-
μαρον του αναγλύφου να απομακρυνθή εκείθεν…», δη-
λαδή ο Κάλκος πρότεινε να αφαιρεθεί το εναπομείναν 
τέταρτο επιστύλιο του ρωμαϊκού υπερθύρου. 

16. Οι δύο αναφορές του Ευστρατιάδη σώζονται μόνο σε δακτυλογραφημένα αντίγραφα στο Αρχείο 
Μπαλάνου στην Αρχαιολογική Εταιρεία. Η δακτυλογράφηση τους θα πρέπει να έγινε από τον Μπαλάνο, μια 
και η πρώτη γραφομηχανή εισάγεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου μετά το 1914. Οι πρωτότυπες αναφορές 
του Ευστρατιάδη δεν έγινε δυνατόν να ανακαλυφθούν είτε στο Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
17. Ο Παναγιώτης, ή Παναγής Κάλκος ή Βρετός (Κόκκου 1977/2009, 235) ήταν Αθηναίος κλασικιστής 
αρχιτέκτονας, ο οποίος σπούδασε στη Γαλλία, αλλά και στο Μόναχο με υποτροφία του Όθωνα (1837-1842) 
στην Αρχιτεκτονική Σχολή και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας από το 1851 (Μπόντιεκ 2010, 55), ενώ από την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία ως βοηθός του Γενικού Εφόρου, όντας υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών (Κόκκου 1977/2009, 
81). Προσελήφθη ως αρχιτέκτονας στο Δήμο Αθηναίων το 1870 (Μπίρης 1972, 4).
18. Το Μουσείο Ακροπόλεως θεμελιώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1865 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 
1874 (Κόκκου 1977/2009, 197-198, ό.π. 235).

Εικ. 27. Η επέμβαση Κάλκου σε φωτο-
γραφία του Μπαλάνου περί το 1920. Αρ-
χείο Αρχαιολογικής Εταιρείας, α.κ.1820.

Εικ. 28. Φωτογραφία ανωνύμου από το 1875 μετά την επέμβαση Κάλκου. Διακρίνονται οι σιδηρές ενισχύσεις 
του ρωμαϊκού ανωφλίου. Χ. Γιακουμής 2000, 149.
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Η εναπομείνουσα δοκός του ρωμαϊκού υπερθύρου εντέλει δεν καθαιρέθηκε και εντοιχί-
στηκε στην κατασκευή του τόξου. Κατά την περίοδο αυτή επίσης, στερεώθηκε περαιτέρω με 
δύο σιδηρές δοκούς στο κατώτατο τμήμα της και δύο στεφάνες ανάρτησης. 

Η λύση Κάλκου δεν ικανοποίησε τους σύγχρονούς του και η τοξοειδής ‘μεσαιωνίζουσα’ 
μορφή του βρήκε πολλούς πολέμιους. Οι κλασικιστικές πουριστικές τάσεις της εποχής υπερι-
σχύουν και η επαναφορά της θύρας στην αρχαία της μορφή πολύ σύντομα κερδίζει έδαφος. 

Εικ. 29. W.J. Stillman 1869: Λεπτομέρεια. Η ρωμαϊκή 
δοκός φαίνεται ακέραια.

Ρωμαϊκό ανώφλι: Διακρίνεται η διαμπερής ρωγμή της 
δοκού (πάνω: εξωτερική όψη, κάτω: εσωτερική όψη).

Εικ. 31. Η επέμβαση Κάλκου σε δύο φωτογραφίες του 
Μπαλάνου από το 1920. Α.Α.Ε., Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. 1.

Εικ. 30. Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφία 
του Μπαλάνου από το 1926. Δεπτομέρεια με το 
πλακίδιο της χρονολογίας της επέμβασης από τη 
δυτική όψη. Α.Α.Ε., Αρχείο Μπαλάνου, Φακ. 1.

Εικ. 32. Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφίες Μπα-
λάνου από το 1926. Μπαλάνος 1940, εικ.142-143.

 Λεπτομέρειες 
της μεταλλικής 
περίδεσης 
του ρωμαϊκού 
υπερθύρου.

Διακρίνονται οι δύο 
σιδηρές δοκοί στο 
κατώτερο μέρος του 
ρωμαϊκού υπερθύρου.

2o dokimio_MELETH-APOKATASTASHS-PARTHENWNA_TOMOS-9.indb   29 7/12/2015   12:19:00 μμ



ΜΕΡΟΣ Α - ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

30

2.3.2. Σεισμός του 1894

Ο σεισμός του Απριλίου του 189419 ήταν η αφορμή για την επανεξέταση της στε-
ρεότητας του Παρθενώνα και το έναυσμα για σειρά επεμβάσεων, οι οποίες άλλαξαν τη 
μορφή του μνημείου. Οι, αν και ελάσσονος σημασίας, καταπτώσεις μικρών θραυσμάτων 
από το μνημείο (κυρίως από τα επιστύλια του Οπισθονάου) (Μπαλάνος 1940, 16, ο.π. 86), 
αφύπνισε το Υπουργείο επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, το οποίο 
συνέστησε Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 16.559 Διαταγή του,20 για την λεπτομερή εξέταση 
του μνημείου με σκοπό την σύνταξη προτάσεων για την επισκευή του μνημείου (Μαλλού-
χου 1998, 76). 

Ο Francis Crammer Penrose αφιχθείς στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1896 (προεδρεύει 
στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπείας στις 30 Μαρτίου 1896), καλείται –μάλλον από τον 
Μπαλάνο– να τοποθετηθεί για το θέμα των αναγκαίων επισκευών του Παρθενώνα και κα-
ταθέτει, στο τέλος Απριλίου του ιδίου έτους, εκτενή έκθεση προς το Υπουργείο Εκκλησι-
αστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ΑΑΕ – Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1, Μαλλούχου 1994, 
82, σημ.257), (εικ.36), του οποίου η μετάφραση δημοσιεύεται και στα Πρακτικά της Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας τον επόμενο χρόνο (ΠΑΕ 1896, 194-200). 

Ανάμεσα στις προτάσεις του για τις επισκευές του μνημείου, ο Penrose επισημαίνει 
την ανάγκη αποκατάστασης του δυτικού υπερθύρου στην αρχική του μορφή (ΑΑΕ, Αρχείο 
Μπαλάνου, Φακ.1, Penrose 1896, 4, ΠΑΕ 1896, 200). Είναι ο πρώτος που δίνει μια λεπτο-
μερή λύση για τον τρόπο επέμβασης στο δυτικό υπέρθυρο και παραθέτει και αντίστοιχα 
σχέδια (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1, σχέδιο αρ. 23), (εικ.14). Προτείνει την αποκοπή και 
αφαίρεση του μεσαίου πολύ ρηγματωμένου τμήματός της δυτικότερης πλινθίδας21 και την 
αντικατάστασή του με τρία νέα μαρμάρινα τεμάχια (λόγω της δυσκολίας εύρεσης ενιαίου 
μαρμάρου σε τόσο μεγάλες διαστάσεις). 

Ο Μπαλάνος εντέλει υποβάλλει στις 15 Ιανουαρίου του 1897, στη 16η συνεδρί-
αση της Επιτροπείας της Αρχαιολογικής Εταιρείας,22 την τεχνική του έκθεση για τις 
επισκευές του Παρθενώνα. Ως εισηγητής ο Μπαλάνος αναπτύσσει τις απόψεις της δι-

19. Στις 20 Απριλίου 1894 καταστρεπτικός προσεισμός (Μ=6,7) έπληξε τα χωριά Μαλεσίνα, Προ-
σκυνά και Μαρτίνο. Στις  27 Απριλίου του 1894 ισχυρός  σεισμός (Μ=7,0)  έπληξε  τη  Φθιώτιδα, και 
κυρίως την  ανατολική  Λοκρίδα (Άγιος Κωνσταντίνος,  Αταλάντη,  Αρκίτσα,  Λιβανάτες). Από  το 
δεύτερο σεισμό καταστράφηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Από τους δύο σεισμούς 255 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους και 3783  σπίτια  καταστράφηκαν. Στην Αθήνα πολλά σπίτια έπαθαν ρωγμές. Ο 
σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη και την Κρήτη. Παρατηρήθηκαν επίσης 
κατολισθήσεις, μεταβολές στη στάθμη του νερού των πηγαδιών και θαλάσσιο κύμα βαρύτητας 
ύψους 3m. (Παπαζάχου & Παπαζάχου 1989/2003, 238).
20. Στην Επιτροπή συμμετείχαν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ξενοφώντας Βλαχόπου-
λος, ο νομομηχανικός Δημήτριος Καλλίας, ο αρχιμηχανικός της Γαλλικής Αποστολής Δημοσίων Έργων 
Edouard Quellenec, ο αρχιτέκτονας της Γαλλικής Σχολής Eugene Troump, ο Διευθυντής του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Wilhelm Dörpfeld, και ο γερμανός αρχιτέκτονας Ernest Ziller (Μπαλάνος 
1940, 86, Μαλλούχου 1998, 77). 
21. Λανθασμένα αναφέρει και σχεδιάζει το μήκος της ως 9,00 μέτρα αντί των 7,76 της πραγματικότητας. 
Προφανώς είναι από παραδρομή, μια και στο βιβλίο του αναφέρει το μήκος της πλινθίδας ως 7,81 
μέτρα και ύψος 1,045 (Penrose 1888/1973, 46).
22. Παρόντα μέλη: Ξ. Βλαχόπουλος, Α. Θεοφιλάς, Γ. Δαίρπφελδ, Ε. Τρούμπ.
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Προσωρινή 
ανύψωση 
κεντρικού 
λίθου 
ζωφόρου

Αποκοπτόμενο τμήμα της 
εξωτερικής πλινθίδας και 
αντικατάσταση του από 3 
κομμάτια νέου μαρμάρου.

Εικ. 34. F.C. Penrose 1896. Λεπτομέρεια του σχεδίου: διακρίνεται η τομή του ανωφλίου και της με-
ταλλικής εσχάρας. AAE, Αρχείο Μπαλάνου.

Νέες πλινθίδες 
του ανωφλίου

Τρόπος 
ανύψωσης 
του λίθου της 
ζωφόρου

Μεταλλική 
εσχάρα στο 
άνω μέρος των 
νέων πλινθίδων 
ή μεταλλικοί 
σύνδεσμοι διπλού 
ταφ (?)

Μεταλλική 
εσχάρα στο κάτω 
μέρος των νέων 
πλινθίδων

Εικ. 33. F.C. Penrose 1896. Σχέδιο με την πρότασή του για την επισκευή του δυτικού υπερθύρου. Η δυτι-
κότερη πλινθίδα του ανωφλίου έχει μήκος 7,76 μ. και όχι 9,00, όπως εσφαλμένα αναφέρει ο Penrose &  
σχεδιάζεται στο σχέδιο. AAE, Αρχείο Μπαλάνου.
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εθνούς επιτροπής των τριών ξένων εμπει-
ρογνωμόνων με σχετικό σχολιασμό για τις 
διαφορετικές και αντικρουόμενες θέσεις 
τους, έτσι ώστε, όπως δηλώνει ο ίδιος, να 
αναγκαστεί να καταθέσει και την προσω-
πική του γνώμη μέσω τεχνικής εκθέσεως, 
ώστε να δοθεί μία τελική πρόταση στην 
Επιτροπή. Για τη θύρα αναφέρει ότι «.. 
οι κ.κ. Penrose και Durm προτείνουν την 
αποκατάσταση της μεγάλης θύρας του 
Οπισθοδόμου εις την αρχικήν αυτής μορ-
φής, δι’ ό ο κ. Penrose συμβουλεύει την 
διά τριών τεμαχίων μαρμάρου αντικατά-
στασιν του υπερτοναίου. Ο κ. Magne εν 
τη τελευταίαν αυτού εκθέσει23 θεωρεί 
περιττήν είναι τοιαύτην εργασίαν αν μη 
αντικατασταθή δι’ ενός μόνον τεμαχίου» 
(ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Πρακτικά ΑΕ, 
αριθ.16/ 1.2.1897, σελ. 37, Magne 1905, 
23). Η Επιτροπεία, με τη συμφωνία του 
Μπαλάνου, δέχεται την πρόταση Magne, 
και αποφασίζει να γίνει «η επισκευή του 
υπερτοναίου της μεγάλης θύρας του Παρ-
θενώνος … δι’ ενός μόνον τεμαχίου μαρ-
μάρου διείκοντος και το νυν, καθ’ όλον το 
εύρος ταύτης, και ουχί ως προτείνει ο κ. 
Penrose διά τριών τεμαχίων μαρμάρου, 
καθότι η τοιαύτη επισκευή παρουσιάζει 
τεχνικούς κινδύνους και παραβλάπτει τον 
τύπον του μνημείου» (ΑΑΕ, Αρχείο Μπα-
λάνου, Πρακτικά ΑΕ, αριθ. 16, σελ. 40, 
Νο19, Μαλλούχου 1998, 93). Η πρόταση 
της Επιτροπείας εγκρίνεται από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο τον Μάιο του 1897, με τη 
σύμφωνη γνώμη του Penrose (Μπαλάνος 
1940, 96). 

23. Αναφορά της 15ης Οκτωβρίου 1896. 

Εικ. 36. Η πρόταση του F.C. Penrose για την 
επέμβαση στο δυτικό υπέρθυρο τον Απρίλιο του 
1896. AAE, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1.

Εικ. 35. F.C. Penrose 1896: Λεπτομέρεια σχεδίου 
ανάλογης εσχάρας από τον Οπισθόναο με 2 
δοκούς (στη συγκεκριμένη περίπτωση διατομής L)  
και εγκάρσια μεταλλικά στοιχεία. Πιθανώς η 
προτεινόμενη εσχάρα της δυτικής θύρας να ήταν 
ανάλογης κατασκευής. AAE, Αρχείο Μπαλάνου.
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2.3.3. Νικόλαος Μπαλάνος και 
1ο Αναστηλωτικό Πρόγραμμα 
Παρθενώνα

Η περίοδος 1898-1902 αποτελεί 
το 1ο αναστηλωτικό πρόγραμμα του 
Παρθενώνα. Το περίθυρο δεν επισκευ-
άζεται, παρόλο που από τον Ιούνιο του 
1897 έχει εγκατασταθεί ο αναγκαίος 
μηχανολογικός εξοπλισμό24 στον Παρ-
θενώνα, δηλαδή ισχυρό ανυψωτικό 
μηχάνημα (Μαλλούχου 1998, 93), ενώ 
είχαν ήδη παραγγελθεί από τον Μπα-
λάνο οι απαιτούμενοι όγκοι μαρμάρου 
στο λατομείο. 

Ο Π. Καββαδίας στην απολογιστι-
κή Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχαιο-
λογικής Εταιρείας του έτους 1897 (ΠΑΕ 
1898, 28) αναφέρεται στη δυσκολία 
εξευρέσεως μαρμάρινων όγκων στα 
λατομεία, με αποτέλεσμα την καθυ-
στέρηση ενάρξεως των εργασιών.25 
Επίσης αναφέρει ότι «…εγνώστη ότι 
η αρξάμενη της εξορύξεως μαρμάρων 
εν το Πεντελικώ αγγλική εταιρεία εί-
χεν εξορύξει μάρμαρα καταλληλότατα 
προς τον σκοπόν αυτόν.» (ό. π. 28). Και 
προσθέτει: «Όταν δε κατορθωθεί η εις 
Αθήνα μεταφορά των εξορυχθέντων 
τούτων μαρμάρων, θέλουσι αρχίσει ευ-
θύς αι …εργασίαι…». 

Το 1901 η εταιρεία Marmor Ltd 
πληροφορεί με επιστολή το Μπαλά-
νο για την εύρεση τεσσάρων τεμαχίων 
μαρμάρου στις διαστάσεις που είχε 

24. Το ανυψωτικό μηχάνημα (βαρούλκο) είχε πάρει έγκριση από την επιτροπή Ακροπόλεως μετά από αίτημα 
και σχέδια του Μπαλάνου τον Ιούλιο του 1896, είχε παραγγελθεί στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο 1896, στα 
καταστήματα De Fries & Cie, του Dusseldorf, μέσω του αντιπροσώπου τους μηχανικού Α. Τσάκωνα, με 
μεσολαβητή τον Durm και είχε κόστος 2.832 μάρκα. Η επιτροπή το παρέλαβε τον Ιούνιο του 1897 μετά από 
δοκιμή ανύψωσης λίθου βάρους 8.550 kg (ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φάκ.1).
25. Η έρευνα κατά κύριο λόγο αφορά στα επιστύλια του Οπισθονάου, αλλά ο Μπαλάνος το 1898 παρήγγειλε 
και τις πλινθίδες του ανωφλίου στην ίδια εταιρεία.

Εικ. 37. Υπέρθυρο πριν την επέμβαση αποξήλωσης του 
ρωμαϊκού περιθύρου και του τόξου Κάλκου. Ν. Μπαλά-
νος, 1926. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1.

Εικ. 38. Παραγγελία τεμαχίων μαρμάρου για το υπέρ-
θυρο της θύρας του Οπισθονάου, πιθανώς από το 
1898. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1.
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εκείνος παραγγείλει ήδη από το 1898 
(Μαλλούχου 1998, 154, σημ 337), 
(εικ.38). Όπως, όμως αναφέρει και ο 
ίδιος το 1940, η δυσκολία της μετα-
φοράς επέβαλε την εγκατάλειψη του 
σχεδίου (Μπαλάνος 1940, 122), ενώ 
ήδη μερίδα της επιστημονικής κοινό-
τητας αντιτίθεται στην διάλυση των 
βυζαντινών καταλοίπων –όπως νομί-
ζουν– της δυτικής θύρας (Μαλλούχου 
1998, 102, σημ. 338). 

Τον Οκτώβριο 1898 ο Μπαλάνος 
αναφέρει την καθαίρεση του προέχο-
ντος τμήματος του μεσαιωνικού κλι-
μακοστασίου πάνω από τον θριγκό 
του Οπισθοδόμου (Μπαλάνος 1940, 
98), ίσως όμως εννοεί μόνον τον πυ-
ρήνα του (Κορρές 1983, 154) και επι-
διορθώσεις της κλίμακας ανόδου. Σε 
αυτήν την κατεδάφιση πιθανόν ανή-
κει ο λίθος των Προπυλαίων, ο οποί-
ος καθαιρέθηκε από το κλιμακοστά-
σιο και χρησιμοποιήθηκε στην ανα-
στήλωση του δυτικού τοίχου από τον 
Μπαλάνο το 1926 ως λίθος ΔΤ21.10. 

Στο κάτω μέρος του μεσαίου λί-
θου της ζωφόρου (λίθος ΔΤΖ3) υπάρ-
χει μαρμάρινο πλακίδιο, το οποίο φέ-
ρει εγχάρακτη τη χρονολογία 1902. 
Πρέπει λοιπόν να έγινε μικρή επέμ-
βαση στο σημείο αυτό αυτήν την πε-
ρίοδο. Εκτός από την απλή υποστύ-
λωση του κατακερματισμένου λίθου 
της ζωφόρου με τον μαρμάρινο τάκο 
πρέπει να έγινε και η σύνδεση των λί-
θων της 21ης στρώσης του τοίχου με 
πιόσχημους συνδέσμους και συρρα-
φή των ρωγμών του κεντρικού λίθου 
της ζωφόρου (εικ.38-40). Από την σύ-
γκριση παλαιών φωτογραφιών φαί-
νεται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί είναι οι 
ίδιοι οι οποίοι αναχρησιμοποιήθηκαν 

Εικ. 39. Μικρή επέμβαση στο δυτικό υπέρθυρο πρέπει 
να έγινε το 1902, όπως μαρτυρά ο μαρμάρινος τάκος με 

τη χρονολογία. Φωτ.: Ν. Μπαλάνος 1926, ΑΑΕ.

Εικ. 40. Ν. Μπαλάνος 1926: Λεπτομέρεια της φωτογρα-
φίας όπου διακρίνονται α) μαρμάρινος τάκος της επέμ-
βασης του 1902, β) οι σύνδεσμοι με πάτινα, στην άνω 
επιφάνεια του μεσαίου λίθου της ζωφόρου του δυτικού 

τοίχου. Φωτ.: Ν. Μπαλάνος 1926, ΑΑΕ.

Πιόσχημοι σύνδεσμοι εξασφάλισης διανοιχθέντες 
πιθανότατα το 1902 από τον Ν. Μπαλάνο

Μαρμάρινος τάκος τοποθετημένος προς 
υποστύλωση του λίθου της ζωφόρου ΔΤΖ3 
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και στην επόμενη επέμβαση του 1926 
και σώζονται μέχρι σήμερα. Συγκεκρι-
μένα, ο κεντρικός λίθος της ζωφόρου 
(ΔΤΖ3) δέχθηκε τρεις μεγάλους, ενι-
σχυτικούς των ρωγμών, πιόσχημους 
συνδέσμους (δύο με μήκος 32 εκ. 
και πλάτος 4 εκ, ένα με μήκος 52 εκ. 
και πλάτος 4 εκ. και άγνωστο βάθος 
αγκύρωσης). 

Το μέλος συγκρατήθηκε επιπλέ-
ον με 4 πιόσχημους συνδέσμους από 
τους τρεις μεσαίους λίθους πλήρω-
σης της 21ης στρώσης (ΔΤ 21.5ΠΛ-ΔΤ 
21.7ΠΛ). Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν 
μήκος 60-62 εκ. και πλάτος 4-5 εκ. και 
άγνωστο προς το παρόν βάθος αγκύ-
ρωσης. Οι σύνδεσμοι είναι όλοι σιδη-
ροί και επικαλύπτονται με τσιμεντο-
κονία. 

Σε φωτογραφία του ίδιου του 
Μπαλάνου από το 1926, πριν την 
επέμβαση, αυτοί οι σύνδεσμοι ενίσχυ-
σης διακρίνονται στην 21η στρώση και 
έχουν και πάτινα (ΑΕΕ, 1926) πράγμα 
που επιβεβαιώνει την παλαιότερη το-
ποθέτηση τους (εικ.40).

Το 1913 γίνονται μικρές επισκευές 
από τον Νικόλαο Μπαλάνο στο δυτικό 
τοίχο. Η επέμβαση γίνεται με αφορμή 
την συντήρηση των τοιχογραφιών του 
δυτικού τοίχου και την απομάκρυνση 
των οθωνικών οπτοπλίνθων των μα-
κρών τοίχων (Μαλλούχου 1998, 176). 
Η μέθοδος και ο τρόπος συντήρησης 
των τοιχογραφιών δεν περιγράφεται 
με ξεκάθαρο τρόπο. Στην εσωτερική 
βόρεια παρειά του τοίχου συμπλη-
ρώνονται τέσσερεις λιθόπλινθοι με 
νέο μάρμαρο.Πάνω σε ένα από τα συ-
μπληρώματα χαράσσεται η χρονολο-
γία επέμβασης (1913), (εικ.41, 42). 

Εικ. 42. Χρονολογία επέμβασης Μπαλάνου σε νέα συ-
μπλήρωση λιθοπλίνθου του δυτικού τοίχου.

Εικ. 41. Επέμβαση Μπαλάνου στο βόρειο τμήμα της εσω-
τερικής παρειάς του δυτικού τοίχου το 1913. Προσαρμο-
γή συμπληρώσεων σε τέσσερεις λιθοπλίνθους. Φωτ.: Σ. 
Μαυρομάτης 1980.
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2.3.4. 2ο Αναστηλωτικό Πρόγραμμα Παρθενώνα

Τον Μάρτιο του 1926 επιστολή του αυστριακού επιγραφικού αρχαιολόγου Wilhelm Adolf 
(1864-1950) προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαίδευσης για την ανάγκη αποξή-
λωσης των προσθηκών της θύρας ανακινεί το θέμα (Κυπαρίσσης 1930, 123). Και πάλι, το επιχεί-
ρημα για την δραστική αυτή αποδόμηση των υστερορωμαϊκών καταλοίπων, είναι η αποτοίχιση 
των αρχαίων επιγραφών, οι οποίες βρίσκονταν εντοιχισμένες στις παραστάδες. Στις 26 Μαρτίου 
1926, μετά από εντολή του Υπουργείου Εκκλησιαστικών, επιτροπή αποτελούμενη από προσωπι-
κότητες του αρχαιολογικού χώρου και αρμοδίους,26 συνέρχεται στην Ακρόπολη και αποφασίζει, 
εκτός των άλλων, την αποκατάσταση της δυτικής θύρας στην αρχική της μορφή27 (Μαλλούχου 
1998, 205), (εικ.45). Σε αυτό το διάστημα είχαν εξευρεθεί χρήματα για την συνέχιση του αναστη-
λωτικού έργου στον Παρθενώνα από έρανο Αμερικανών φιλάρχαιων (ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, 
επιστολή Borig, 1928, σελ.3, Μαλλούχου 1998, 186).28 Ο Dinsmoor αναφέρει ότι η συγκεκριμένη 
επέμβαση στη δυτική θύρα χρηματοδοτήθηκε από τον Sir Charles Walston (ASCSA, Αρχείο Dins-
moor, επιστολή Borig, 1928, σελ. 5, Μαλλούχου 1998, 257, σημ. 584).

Τον Μάιο του 1926 επικυρώνεται η τελική απόφαση (Μπαλάνος 1940, 122), οπότε ξεκι-
νά η πρώτη εκτεταμένη επέμβαση στον δυτικό τοίχο. Καθαιρείται το πλίνθινο τόξο του 1872 
(εικ.44) και αποξηλώνονται οι υπερκείμενες στρώσεις του ανωφλίου (Μπαλάνος 1940, 123), 
δηλαδή η στρώση των θράνων και της ζωφόρου, οι οποίες έως τότε ήταν κατά χώραν.29 Ακολου-
θεί η αποξήλωση της τελευταίας από τις τέσσερεις δοκούς του ρωμαϊκού ανωφλίου, η οποία 
είχε διατηρηθεί στη θέση της. Τέλος, αποξηλώνονται οι λίθοι των παραστάδων της ρωμαϊκής 
επισκευής. Η κατεδάφιση των παραστάδων, κατά την οποία αποξηλώθηκαν περισσότεροι από 
85 λίθοι, έδωσε μόνον 9 επιγραφές (Κορρές 1994, 67), από τις οποίες οι τρεις επιγραφές των 

26. Την επιτροπή απαρτίζουν: W. Dörpfeld, A. Wilhelm, Γ. Οικονόμου, Ν. Μπαλάνος, Α. Αρβανιτόπουλος (AAE, 
Αρχείο Μπαλάνου Φακ.Ι).
27. Αποφασίζει ουσιαστικά την υλοποίηση της απόφασης του 1902, η οποία τότε δεν είχε πραγματοποιηθεί 
για τεχνικούς λόγους.
28. Ο Dinsmoor αναφέρει ότι, το καλοκαίρι του 1926, ο Dr John H. Finley εκδότης των New York Times 
συγκέντρωσε $7.000 από 7 Αμερικανούς χορηγούς, μεταξύ των οποίων ο αρχαιολόγος Sir Charles Walston 
και ο αρχιτέκτονας Cass Gilbert, για την αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας και της δυτικής θύρας του 
Παρθενώνα (Dinsmoor 1928, επιστολή Borig σελ.3).
29. Ο Μπαλάνος θεώρησε εσφαλμένα ότι οι λίθοι είχαν αποξηλωθεί κατά την επέμβαση Κάλκου και αναφέρει 
ότι τοποθέτησε τους λίθους «…ως είχον ούτοι τοποθετηθή κατά το 1872» (Μπαλάνος 1940, 123).

Εικ. 43. Επέμβαση Μπαλάνου στο υπέρθυρο του δυτικού τοίχου. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.
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Ταμιών εκτείθενται μέσα στο σηκό, όπως και τα θραύσματα των αποξηλωμένων πλινθίδων 
του αρχαίου ανωφλίου (εικ.50).

Ο Μπαλάνος υπήρξε ιδιαίτερα ταχύς στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επέμβασης, το φθι-
νόπωρο του 1926 (ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 5), παρόλο που συγχρόνως ήταν 
εν εξελίξει η αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας. Η παλαιότερη αναβολή του προγράμματος 
οφειλόταν στις ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες της μεταφοράς του μαρμάρου από τα ριζά του 
βράχου πάνω στην Ακρόπολη. Ο Μπαλάνος στη νέα του πρόταση για την αποφυγή ανάλογων 
δυσκολιών, αλλά και μετά την επιτυχή εμπειρία στη βόρεια κιονοστοιχία, αποφάσισε την χρήση 
οπλισμένου σκυροδέματος, του «σιδηροπαγούς πετροκονιάματος», αντί του μαρμάρου. Αποξή-
λωσε τα εναπομείναντα κατά χώραν 5 θραύσματα των τριών ανατολικότερων πλινθίδων, και 15 
λίθους από την ανωδομή (ο λίθος των Προπυλαίων τοποθετήθηκε εκ των υστέρων), (εικ.46, 47). 

Σύμφωνα με την πρότασή του, η οποία δε φαίνεται να χρειάστηκε κανενός είδους περαι-
τέρω έγκριση, αντικατέστησε τις τρεις εσωτερικές πλινθίδες, των οποίων σώζονταν μόνον τα 

Εικ. 44. Σχέδιο Μπαλάνου. Κατάσταση του υπερθύρου μετά την αποξήλωση του πλίνθινου τόξου. Ανατολική 
όψη, κάτοψη. Διακρίνονται τα τμήματα των πλινθίδων τα οποία έχουν απομείνει εκατέρωθεν του ανοίγμα-
τος. Είναι ενδιαφέρουσα η χειρόγραφη σημείωση του Μπαλάνου: “μη δημοσιευθή”. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου.

Εικ. 45. Σχηματικό σχέδιο Μπαλάνου της δυτικής όψης του υπερθύρου. Ν. Μπαλάνος 1940, σχέδιο 1bis, σχ. 4.
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άκρα, με μία δοκό οπλισμένου σκυροδέματος, (με Μ.Ο. διαστάσεων 7.00 χ 1.05 χ 1.50-2.05 
μέτρα), ενώ δεν αποξήλωσε την εξωτερική – τέταρτη πλινθίδα, αλλά την αποκατέστησε επι-
τόπου. Η αποφυγή της αποξήλωσης της πλινθίδας θα πρέπει να αποδοθεί στην δυσκολία ενός 
τέτοιου εγχειρήματος, λόγω των ερμητικά κλειστών αρμών ώσεως όλων των μελών της εξωτε-
ρικής παρειάς αυτής της στρώσης στην αδιατάρακτη έως τότε θέση τους. Η πολυθραυσματική 
δε κατάσταση της πλινθίδας θα οδηγούσε σε χρονοβόρα και πιθανόν αβέβαιη έκβαση την 
προσπάθεια δομικής επισκευής της στην περίπτωση αποξήλωσής της. 

Έτσι, η εξωτερική αυτή αρχαία πλινθίδα (της οποίας το κεντρικό κατώτερο τμήμα εξέλει-
πε) ενισχύθηκε στο κατώτερο τμήμα της με μία διπλή σιδηροδοκό κατά χώραν. Όπως αναφέ-
ρει ο Μπαλάνος: «...η προς το εσωτερικόν του οπισθοδόμου πλινθίς διετηρήθη εις την αρχι-
κήν αυτής θέσιν, ενισχυθείσα δια σιδηράς δοκού ύψους 0,33μ., ενσφηνωθείσης εντός αυτής» 
(Μπαλάνος 1940, 122). Η διπλή αυτή σιδηροδοκός (αποτελούμενη από δύο σιδηροδοκούς 
διατομής διπλού ταυ, ύψους 33 εκ. και μήκους περίπου 7.00 μ.) ενσωματώθηκε στο κατώτερο 
μέρος της εξωτερικής πλινθίδας, αφού απολαξεύτηκε εξωτερικά η κατώτερη περιοχή των δύο 
άκρων της πλινθίδας, ώστε η σιδηροδοκός να ενσφηνωθεί από την εξωτερική πλευρά και να 
στηριχθεί στους σταθμούς της θύρας (εικ.48). 

Εικ. 46 Αξονομετρική αναπαράσταση της ανώτερης περιοχής του δυτικού τοίχου μετά την αποξήλωση 
Μπαλάνου κατά την επέμβαση του 1926. Αποξηλώθηκαν τα 6 θραύσματα των τριών ανατολικότερων πλιν-
θίδων και 14 λίθοι από την ανωδομή του υπερθύρου (7 λίθοι από την 20η και 7-8 από την 21η στρώση).

Εικ. 47. Με διαγράμμιση παρουσιάζεται η περιοχή η οποία αποξηλώθηκε κατά την επέμβαση του 1926. Φωτ. 
βάσης: Σ. Γεσαφίδης 2010.
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Η χύτευση του μπετονένιου ανωφλίου έγινε με ενιαίο 
τρόπο (15 κυβικά περίπου), αφού κατασκευάστηκε ξυλότυ-
πος, ο οποίος εγκιβώτισε όλο το ανώφλι (εικ.43, 49). Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η εξωτερική πλινθίδα να μην αποτελεί 
ξεχωριστό μέλος πλέον, αλλά να ενσωματωθεί στην ενιαία 
μπετονένια δοκό. Λόγω της απουσίας κάθε σχετικής πληρο-
φορίας από τον Μπαλάνο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί με 
βεβαιότητα ο αριθμός των οπλισμών που τοποθετήθηκαν 
στο εσωτερικό του σιδηροπαγούς πετροκονιάματος. Εάν κρί-
νουμε από επιτόπιες παρατηρήσεις σε διαβρωμένα σημεία 
του ανωφλίου και την ανάλογη κατασκευή του κεντρικού 
επιστυλίου των Προπυλαίων (Πασχαλίδης 2003, 2) τοποθέ-
τησε κατά μήκος του ανωφλίου περί τις 10 ράβδους χάλυβα 
Φ 30 στην εφελκυόμενη κάτω ζώνη, με καμπτόμενα τα άκρα 
τους στις περιοχές στήριξης της δοκού και περιμετρικούς 
εγκάρσιους οπλισμούς διάτμησης Φ8 ανά 20 εκατοστά. 

Εικ. 48. Αποξήλωση ανατολικών πλινθίδων δυτικού υπερθύρου από τον Νικόλαο Μπαλάνο το 1926 και 
ενίσχυση δυτικότερης πλινθίδας με μεταλλική δοκό. Ν. Μπαλάνος 1940, εικ. 143. 

Εικ. 49. Η δυτική θύρα μετά την 
επέμβαση του Νικάλαου Μπαλά-
νου. Ν. Μπαλάνος 1940, εικ. 144.

Από τις φωτογραφίες μπορεί 
να διασαφηνιστεί η έκταση της 
αποξήλωσης των υπερκείμενων 
στρώσεων στην περιοχή του 
υπερθύρου, αλλά και η πλοκή του 
τοίχου στις περιοχές εκατέρωθεν του 
ανωφλίου.

Διακρίνεται ακόμα κατά χώραν η 
εναπομείνουσα δοκός του ρωμαϊκού 
υπερθύρου. 

Ενίσχυση της εξωτερικής πλινθίδας 
με διπλή σιδηροδοκό, μετά τη 
μερική απολάξευση των άκρων της 
πλινθίδας και πριν από την έγχυση του 
σκυροδέματος.

Επισκευή αρχαίου υπερθύρου κατά 
το 1926. Οπίσθια-ανατολική όψη 
της εξωτερικής πλινθίδας ΔΤΕ3.1. Ν. 
Μπαλάνος 1940, εικ.143.

ΔΤΖ3: Κεντρικός 
λίθος ζωφόρου

ΔΤΖ3: Κεντρικός λίθος ζωφόρου
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2.3.4.1. Η λύση Μπαλάνου

Η λύση του Μπαλάνου, από τεχνικής απόψεως, αποτελεί μια επιτυχή εφαρμογή, δίνοντας 
μια καθαρά τεχνική λύση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της επισκευής του βαρύτατου ανωφλίου, 
το οποίο θα τον είχε ιδιαίτερα προβληματίσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Η ενίσχυση των 
πλινθίδων με την ενσωμάτωση σιδηροδοκών και με απολάξευση τμημάτων αρχαίου υλικού 
βασίζεται στην ίδια αρχή της συγκάλυψης των ενισχύσεων μέσα στα ίδια τα μέλη.30 Ηδη από το 
τέλος του 18ου αι., η χρήση μεταλλικών φερόντων στοιχείων αποτέλεσε μια πρωτοπόρο καινο-
τομία της οικοδομικής κατά την βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη31, κυρίως στην Αγγλία 
αλλά και τη Γαλλία, όπου σπούδασε ο Μπαλάνος. Ο μεταλλικός σκελετός καλύπτεται με μη 
φέροντα στοιχεία για αισθητικούς αλλά και πρακτικούς λόγους προστασίας από τη φωτιά. 

Η μέθοδος του Μπαλάνου παρουσιάζει μια, σταδιακά αυξανόμενη τολμηρότητα και ενώ, 
καταρχήν χρησιμοποιεί εμφανείς μεταλλικές δοκούς από τις οποίες αναρτά τα αρχαία μέλη 
(βόρεια πρόσταση Ερεχθείου),32 αργότερα τις βυθίζει στο αρχαίο υλικό όπως στην πρόσταση 
των κορών στο Ερέχθειο, αλλά και στα επιστύλια της βόρειας κιονοστοιχίας. Στη βόρεια κιονο-
στοιχία (1922-1931), στις περιπτώσεις που εκλείπει το αρχαίο υλικό χρησιμοποιεί μαρμάρινες 
πλάκες στο κατώτερο τμήμα των μεσαίων επιστυλίων, ώστε να κρύψει την πλήρη αντικατά-
στασή τους από σκυρόδεμα (κατασκευές κυρίως του 1928-29, μετά την αντικατάσταση του 
δυτικού υπερθύρου). Η μέθοδος που ο Μπαλάνος χρησιμοποιεί στο δυτικό υπέρθυρο του 
Παρθενώνα προσομοιάζει περισσότερο σε αυτήν που έχει ήδη χρησιμοποιήσει στο κεντρικό 
επιστύλιο της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων το 1917. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η κάλυψη των οπλισμών των μοντέρνων συμπληρώ-
σεων είναι πρωτεύουσα έγνοια του, με αυξητική διάθεση στην αντικατάσταση της αρχαίας μά-
ζας, την οποία θυσιάζει προς όφελος της στατικής επάρκειας. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση 
του δυτικού ανωφλίου, ο Μπαλάνος προχωρά ακόμα περισσότερο, και εγκαταλείποντας την 
σκηνογραφική τακτική, αφήνει εμφανές το υλικό της συμπλήρωσης, ενώ περιορίζεται μόνο 
σε μια χρωματική εναρμόνιση με το αρχαίο μάρμαρο με τη βοήθεια έγχρωμων κονιαμάτων 
επικάλυψης των τσιμέντινων τμημάτων του νέου υπερθύρου. Προχωρά έτσι σε μια αισθητική 
απλούστευση των νέων συμπληρώσεων με πλήρη έκθεση των μοντέρνων υλικών που χρησι-
μοποιεί, ακολουθώντας ακριβώς αυτήν την ίδια τακτική που επέδειξε στα συμπληρώματα 
των σπονδύλων της βόρειας κιονοστοιχίας, λίγα χρόνια μόλις πριν (1923).33 Στο υπέρθυρο δια-
μορφώνει έναν εμφανή ενιαίο φορέα από σκυρόδεμα, αφήνει δε, εμφανείς τις σιδηροδοκούς 
ενίσχυσης της εξωτερικής πλινθίδας στην κατώτερη επιφάνειά της. Φυσικά, δημιουργώντας 
μία ενιαία δοκό από σκυρόδεμα, καταστρατηγεί την αρχαία κατασκευαστική αυτονομία των 
επιμέρους μελών του ανωφλίου, πράγμα που απέφυγε, λίγο αργότερα, στα επιστύλια της βό-
ρειας κιονοστοιχίας. 

30. Χαρακτηριστική τεχνική οικοδομικής του 19ου αι. (Μαλλούχου 1998, 231).
31. Πρώτο παράδειγμα το Warehouse Milford στη Βρετανία (1792-93): http://www.tatasteelconstruction.
com/en/reference/teaching_resources/architectural_studio_reference/history/cast_and_wrought_iron_
and_their_uses_in_architecture/mills_and_industrial_buildings/
32. Μέθοδος προτεινόμενη από τον Penrose, το 1895 για την επέμβαση στον Οπισθόναο (Penrose 1895).
33. Με αυτήν την έννοια, ο Μπαλάνος, μετά το 1923 και κυρίως στην επέμβαση στο υπέρθυρο της δυτικής 
θύρας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος μοντερνιστής αναστηλωτής.
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Είναι προφανές ότι η αποδοχή των συμπληρώσεων από τσιμεντοκονίαμα στους σπον-
δύλους της βόρειας κιονοστοιχίας, λίγα χρόνια πριν, αποτελεί μια «νίκη» σε σχέση με τη χρή-
ση εμφανούς σκυροδέματος στη επέμβαση στον Παρθενώνα και σηματοδοτεί μια νέα αρχή 
στις επεμβάσεις του Μπαλάνου στην Ακρόπολη. Δημιουργείται έτσι το κατάλληλο κλίμα για 
μια τέτοια τολμηρή επιλογή στο δυτικό υπέρθυρο. Είναι βέβαιο ότι η επιλογή του εμφανούς 
σκυροδέματος επιβάλλεται και εδώ από πρακτικούς λόγους, λόγω της αδυναμίας συγκάλυ-
ψης του ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους υπερτοναίου, αλλά για το Μπαλάνο πλέον φαίνεται ότι 
έχουν βρεθεί ακόμα και θεωρητικά επιχειρήματα για την αισθητική προτίμηση του εμφανούς 
σκυροδέματος (Μπαλάνος 1940, 104). Η απλουστευτική και καθαρά πρακτική αντιμετώπισή 
του διαφαίνεται και στη μη ανάχρηση των 3 εσωτερικών αρχαίων πλινθίδων, θέμα το οποίο 
θίγει ο Dinsmoor, θέτοντας ένα θέμα ουσίας (Dinsmoor 1928, 5). Προφανώς όμως, για τον πρα-
κτικό Μπαλάνο, η χρήση τους δεν θα είχε να προσφέρει τίποτα περισσότερο στο αισθητικό 
αποτέλεσμα, εφόσον σώζονταν μόνο τα αφανή άκρα τους. 

Η αμφισβήτηση του William Bell Dinsmoor, Sr. επί της υπολογιστικής ορθότητας της λύσης 
του Μπαλάνου (ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 6) διαπιστώνεται πάντως ότι 
δεν ευσταθεί,34 αφού ο Μπαλάνος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση ικανός μηχανικός.35 Οι 
αρχές όμως και κυρίως η αισθητική της επέμβασής του είναι αυτές που βάλλονται από τους 
συγχρόνους του. 

34. Ο Dinsmoor αμφισβητεί την ορθότητα των υπολογισμών του ανωφλίου και ειδικά των σιδηρών δοκών, 
αναφέροντας βέλος κάμψης 5 εκ. (2 ίντσες) (ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 6). Παρόλα 
αυτά, οι μετρήσεις, οι οποίες έγιναν με λέιζερ ταχύμετρο (Leica Disto D8), δεν επιβεβαίωσαν αυτόν τον 
ισχυρισμό. Αντιθέτως, το βέλος κάμψης των σιδηροδοκών μετρήθηκε στα 2-3 χιλιοστόμετρα, το οποίο είναι 
απολύτως αποδεκτό, ακόμα και με τον σημερινό υπολογιστικό κώδικα.
35.Σύμφωνα με την αναφορά της Α. Βρούβα, πολιτικού μηχανικού του έργου του Παρθενώνα: Ένας απλός 
έλεγχος των παραμορφώσεων για την περίπτωση του ανακατασκευασμένου από τον Μπαλάνο υπερθύρου 
του δυτικού τοίχου του σηκού του Παρθενώνα από οπλισμένο σκυρόδεμα και χαλύβδινες πρισματικές δοκούς 
θα ήταν η συμμόρφωσή του με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος. Στην §16.1 ορίζεται η 
απαίτηση έναντι παραμορφώσεων ως μικρότερη είτε και ίση με l/500, όπου l το μήκος του ανοίγματος της 
δοκού. Στην περίπτωση του υπερθύρου το μήκος l =4,8μ. και άρα η απαίτηση της παραμόρφωσης θα ήταν 
όχι περισσότερο από 9,6χιλ. για την περίπτωση που το στοιχείο θεωρηθεί ως αμφιέρειστη δοκός. Εννοείται 
ότι εδώ λαμβάνεται ήδη δυσμένεια καθώς λαμβάνεται υπόψιν όχι το πλήρες άνοιγμα της δοκού με τα αντι-
στοιχούντα στην έδρασή της προσαυξημένα τμήματα, αλλά μόνο το ελεύθερο άνοιγμα αυτής. Ακόμη και για 
την περίπτωση που θεωρήσουμε το στοιχείο ως αμφίπακτη δοκό απαιτείται μια απομείωση του ανοίγματος 
στο 60%, αλλά και πάλι αντιστοιχεί σε τιμή μέγιστου βέλους ίση με 5,76χιλ., η οποία δεν παρατηρείται επί 
της κατασκευής. Σημειώνεται ότι ο απλός αυτός έλεγχος καλύπτει την περίπτωση των συνήθων οικοδομικών 
έργων και μόνο εφόσον δεν ορίζονται αυστηρότερα κριτήρια. Παρά το γεγονός ότι σαφώς το συγκεκριμένο 
έργο δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στην αυτή κατηγορία έργων, δεδομένης της φύσης της φόρτισης και της 
λειτουργίας του υπό μελέτη δομικού του στοιχείου ο απλός αυτός έλεγχος φαίνεται σε αρχικό στάδιο να κα-
λύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας.  Τα 3 χιλ. βέλους που μετρήθηκαν in situ είναι ένα βέλος αρχικά ανεκτό 
αν κανείς συνυπολογίσει το ποσοστό οπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά και τη διάβρωσή του. Οι λόγοι 
που επιβάλλουν επέμβαση δεν είναι δομοστατικής φύσεως υπό την στενή έννοια της άμεσης ετοιμορροπίας, 
αλλά της γενικότερης προβληματικής των χρησιμοποιηθέντων υλικών που παρουσιάζουν εκτεταμένες βλάβες 
λόγω της διάβρωσης των οπλισμών (αστοχία στην εκλογή του πάχους επικάλυψης – σύνηθες πρόβλημα της 
τότε αναστηλωτικής πρακτικής). Τα θέματα του αισθητικού αποτελέσματος της υφιστάμενης επέμβασης και 
της αντίφασης με τις αποδεκτές αναστηλωτικές πρακτικές εδώ, αν και είναι σημαντικότατα, δεν τίθενται και 
η ανάλυση περιορίζεται στο αμιγώς τεχνικό κομμάτι (Α. Βρούβα, πολ. μηχ. Έργου Παρθενώνα, 2009).
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Ο Dinsmoor, ενώ επικροτεί την καθαίρεση των ‘μεσαιωνικών’ παραστάδων της θύρας, 
θεωρεί απαράδεκτη την χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος στο υπέρθυρο, «...a barbarous 
treatment...” του υπερθύρου (ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 5). Αντίδραση 
στη χρήση σκυροδέματος έρχεται και από τον Gorham Phillips Stevens, ο οποίος, όπως και 
ο Dinsmoor, είναι υπέρμαχος της χρήσης του μαρμάρου στην αναστήλωση του Παρθενώνα 
(ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 5), ενώ ο Alan John Bayard Wace διατυπώνει 
την παρατήρηση ότι ενώ η επιφάνεια του μαρμάρου καθημερινά βελτιώνεται, του τσιμέντου 
εκφυλίζεται (ASCSA, Αρχείο Dinsmoor, επιστολή Borig, 1928, 3). 

Εικ. 50. Επέμβαση Μπαλάνου στη δυτική θύρα. Η. Wagner, DAI-ATH, 1093. 

Επέμβαση Μπαλάνου στο υπέρθυρο του δυτικού τοίχου 
(Η. Wagner, DAI-ATH, 1093). Διακρίνονται τα μέλη του 

αποξηλωθέντος αρχαίου υπερθύρου στο χώρο του σηκού.

Διακρίνονται τρία μέλη από το 
ρωμαϊκό περίθυρο, το οποίο 
αποξήλωσε ο Μπαλάνος το 1926 
- το δεξιότερο πιθανότατα είναι η 
ταμιακή επιγραφή IG II2 1424a.
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2.3.4.2. Οι σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι του Μπαλάνου στις 
ανώτερες στρώσεις του υπερθύρου, 
τμήμα των οποίων αποξήλωσε το 1926, 
παρουσιάζουν ποικιλία υλικών και με-
θόδων που δημιουργεί ερωτηματικά. Εί-
ναι σιδερένιοι με καλή διατήρηση στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Είναι 
πιθανή η ανάχρηση των παλαιότερων 
συνδέσμων από το 1ο αναστηλωτικό 
πρόγραμμα του 1902, στους λίθους τους 
οποίους αποξήλωσε και ανατοποθέτησε 
μετά την κατασκευή του μπετονένιου 
υπερθύρου το 1926. Συχνά οι σύνδεσμοι 
έχουν διανοιχθεί από τον Μπαλάνο είτε 
για να συνδέσουν μέλη, τα οποία αρχι-
κά δεν συνδέονταν με τα γειτονικά τους, 
είτε για την εξασφάλιση ρηγμάτων στα 
ίδια τα μέλη. 

Στην 21η στρώση, στο βόρειο τμήμα 
του κεντρικού λίθου της ζωφόρου, οι συν-
δετήριοι σύνδεσμοι είχαν διανοιχθεί ήδη 
κατά την επέμβαση του 1902, όπως φαί-
νεται από σύγκριση φωτογραφιών (βλέπε 
‘2.4.1. Επέμβαση 1872’), και αναχρησιμο-
ποιήθηκαν πάλι κατά το 1926. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, οι σύνδεσμοι διανοί-
χθηκαν για να σταθεροποιήσουν τον εξω-
τερικό λίθο της ζωφόρου ΔΤΖ3, ο οποίος, 
όντας σοβαρά ρηγματωμένος, κινδύνευε 
με κατάρρευση. Οι σύνδεσμοι αυτοί (μή-
κος 60 – 62 εκ, πλάτος 4 εκ σε εντορμία 
5 εκ., πάχος 6 χιλιοστά) είναι σιδηροί και 
έχουν επικάλυψη τσιμέντου (εικ.52).

Στην 20η στρώση, σε σύγχρονα διανοιγμένες εντορμίες διπλού ταυ, εφόσον οι αρχαί-
ες δεν διατηρούνταν, είτε καθόλου, είτε σε κακή κατάσταση, οι σύνδεσμοι είναι μολυβδο-
χοημένοι και φέρουν εγχάρακτη την χρονολόγηση της κατασκευής τους - 1926 - χαραγμένη 
στο μολύβι της επικάλυψης (εικ.51). Η διαφορά στην μέθοδο επικάλυψης (τσιμεντοκονία-
μα ή μολύβι) πιθανώς να σχετίζεται με την χρήση συνδέσμων διπλού ταυ και τη διάθεση 
προσομοίωσης της αρχαίας συνδεσμολογίας και υλικών. 

Εικ. 51. Μπαλάνειος πιόσχημος σιδερένιος σύνδεσμος 
με επικάλυψη μολύβδου και εγχάρακτη χρονολογία.

Εικ.52. Μπαλάνειοι πιόσχημοι σύνδεσμοι στην 21η 

στρώση. Επικαλύψεις με τσιμεντοκονία. Συνδέσεις 
μελών της ζωφόρου με τα αντιθήματα τους, καθώς 
και σύνδεσμοι διασφάλισης ρωγμών.
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2.3.5 Επεμβάσεις Ορλάνδου 

Κατά τις επόμενες δεκαετίες και κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
(1943), φαίνεται ότι πραγματοποιήθη-
καν μικρές επισκευές στο δυτικό τοίχο, οι 
οποίες δεν κατεγράφησαν. Στους λίθους 
της ανώτερης στρώσης (21ης) του δυτικού 
τοίχου διανοίχθηκαν νέοι πιόσχημοι σύν-
δεσμοι σύνδεσης των λίθων πλήρωσης 
ΔΤ21.9 και ΔΤ 21.11 με τους λίθους της ζω-
φόρου ΔΤΖ3 και ΔΤΖ 4 αντίστοιχα. Πρόκει-
ται για δύο πιόσχημους συνδέσμους στον 
ΔΤ21.9 και 2 στον ΔΤ21.11, που χρησιμο-
ποιήθηκαν με στόχο την στατική ενίσχυση 
των ρηγματωμένων λίθων της ζωφόρου 
ΔΤΖ3 και ΔΤΖ4. Διακρίνονται χαραγμένα 
πάνω στο μολύβι των συνδέσμων οι ημε-
ρομηνίες 1943 και τα αρχικά (μάλλον) 
των τεχνιτών που τις πραγματοποίησαν 
(εικ.53). 

Από την επιτόπια διερεύνηση οι σύν-
δεσμοι αυτοί φαίνεται ότι δεν είναι ανα-
χρησιμοποιημένοι ή επισκευασμένοι, 
αλλά διανοίχθηκαν σε αυτήν την περίο-
δο. Τα μέλη ΔΤ21.9ΠΛ και ΔΤ21.11ΠΛ ήταν 
αρχικά ελεύθερα ιστάμενα, ενώ κατά την 
μπαλάνεια επέμβαση συνδέθηκαν με 
τους εξωτερικούς λίθους της ζωφόρου. Η 
μέθοδος σφράγισης των πιόσχημων συν-
δέσμων δεν ακολούθησε την μπαλάνεια, 
αλλά χρησιμοποίησε μολυβδοχόηση, 
ενώ οι σύνδεσμοι είναι ορειχάλκινοι (μή-
κος 42-62 εκ, πλάτος 2,5 εκ. σε εντορμία 
4 εκ., πάχος 1 εκατοστό). Η επικάλυψη 
των ορειχάλκινων συνδέσμων δεν εξυπη-
ρετεί παρά την αποφυγή της χρωματικής 
επιβάρυνσης του μνημείου, εφόσον αυτό 
είναι το μόνο δυσμενές αποτέλεσμα της 
οξείδωσης του ορειχάλκου. Τα υλικά και η 
μέθοδος είναι χαρακτηριστικά αυτών που 
χρησιμοποίησε ο Ορλάνδος στις επεμβά-
σεις του (εικ.55). 

Εικ. 53. Πιόσχημοι σύνδεσμοι Ορλάνδου 1943. Οι σύν-
δεσμοι είναι ορειχάλκινοι με επικάλυψη μολύβδου.

Εικ. 54. Α. Ορλάνδος 1953: Αποξήλωση 15 λίθων του 
βόρειου τοίχου του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου.
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2.3.6. Επεμβάσεις συντήρησης δεκαετίας ’70 

Κατά τις δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η κακή κατάσταση διατήρησης των 
μνημείων, λόγω κυρίως των συνδετηρίων των αναστηλώσεων Μπαλάνου, οδηγεί σε μικρο-
επεμβάσεις συντήρησης στα μνημεία της Ακρόπολης. Στον Παρθενώνα, την δεκαετία του 
’70, επί εφορείας Γεωργίου Δοντά, επιχειρούνται στερεωτικές επεμβάσεις από ομάδα μαρ-
μαροτεχνιτών36 της Α’ ΕΠΚΑ. Από το 1970 έως το τέλος του 1973, η ομάδα αυτή, αντικαθι-
στά τους σιδερένιους συνδέσμους με ορειχάλκινους, στην περίσταση, την δυτική πρόσταση 
και το σηκό. Κάνει μικροσυγκολλήσεις θραυσμάτων και σφραγίσεις ρωγμών και στερεώνει 
αποκολλημένες περιοχές λιθοπλίνθων των τοίχων του σηκού και της δυτικής ζωφόρου με 
ισχυρές τσιμεντοκονίες, λιθόκολλα Meyer37 και ορειχάλκινες καρφίδες. Σε αυτήν την περίο-
δο ανήκουν οι σημειακές στερεώσεις του δυτικού τοίχου σε περιοχές οι οποίες παρουσίαζαν 
αποφλοιώσεις, ρωγμές και φουσκώματα. Είναι χαρακτηριστική η ιδιαίτερα αυξημένη χρήση 
καρφίδων από ορείχαλκο για τη συγκράτηση των αποκολλημένων μικροτεμαχίων μαρμά-
ρου στο δυτικό τοίχο (εικ.56). Ειδικά στο δυτικό τοίχο η επέμβαση ξεκίνησε τον Ιανουά-
ριο του 1973, αφού τοποθετήθηκε σκαλωσιά στην ανατολική πλευρά του τοίχου και στους 
σταθμούς του θυρώματος (Μπρούσκαρη 2012, 209). Οι εργασίες επεκτάθηκαν και στη δυ-
τική πλευρά του τοίχου, όπου επισκευάστηκε ο λίθος της ζωφόρου άνωθεν του υπερθύρου 
(Μπρούσκαρη 2012, 218). Η επέμβαση διήρκεσε περίπου ένα εξάμηνο.

36. Στην ομάδα επεμβάσεων του Παρθενώνα αναφέρονται από προφορικές αφηγήσεις του Τ. Τανούλα 
και του Γ. Βασιλάρα οι μαρμαροτεχνίτες Θεόδωρος Σκαρής, Ιγνάτιος Δουκάκαρος, με τον εργάτη Νικήτα 
Βαζαίο και επικεφαλής τον Μάρκο Σκαρή. Η ομάδα αυτή επενέβαινε όπου θεωρούσε αναγκαία την 
στερέωση ή την πλήρωση ρωγμών χρησιμοποιώντας λιθόκολλα Meyer.
37. Πρόκειται για την κονία Sorrel ή Meyer, που χρησιμοποιήθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση τόσο στα 
μνημεία, όσο και στα γλυπτά της Ακροπόλεως για περισσότερο από 80 χρόνια. Πρόκειται για λευκή 
κονία δύο συστατικών, οξειδίου του μαγνησίου και χλωριούχου μαγνησίου. Στα περισσότερα κονιά-
ματα αυτού του τύπου παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις στο ίδιο το κονίαμα και στο γειτονικό μάρμαρο, 
αστοχία τους στη συγκράτηση θραυσμάτων και εξανθήσεις από τα διαλυτά άλατα. Μετά την ανάληψη 
της επιστημονικής ευθύνης των έργων το 1975 από την ΕΣΜΑ σταμάτησε η χρήση της κονίας Meyer στα 
μνημεία Ακροπόλεως (www.ysma.gr/ysma).

Εικ. 55. Πιόσχημοι σύνδεσμοι Ορλάνδου (γκρι χρώμα). Κάτοψη.
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Σε λίθους της 20ης στρώσης διακρίνονται μικροί πιόσχημοι ορειχάλκινοι ενισχυτικοί 
σύνδεσμοι (15 εκ.) (2 πιόσχημοι στον ΔΤ20.8, 4 πιόσχημοι στον ΔΤ20.11), με επικάλυψη 
από τσιμέντο, πιθανότατα επίσης αυτής της περιόδου (εικ.57).38

2.3.7. Νέος κύκλος επεμβάσεων

Το 1993, κατά την έναρξη της α’ φάσης του προγράμματος της δυτικής πρόστασης 
(1993-1994) και την καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου αποξηλώνονται οι κατά χώραν δο-
κοί του Οπισθονάου. Σε αυτή τη φάση καταβιβάζονται επίσης οι κατά χώραν δοκοί του 
Οπισθοδόμου – νότια (ΟΗΔ 2) και βόρεια (ΟΗΔ 1). Από τον δυτικό τοίχο καταβιβάζονται, 
μία μεταδόκια πλάκα (ΟΜΔ 8) και ένας λίθος πλήρωσης (σε άσχετη θέση), ώστε να γίνει 
δυνατή η στερέωση της απόληξης του μεσαιωνικού κοχλία, αλλά και η σύνδεση του νοτι-
ότερου θράνου του δυτικού τοίχου με τον νότιο τοίχο. Κατά το 2004 έγινε ανατοποθέτηση 
του θράνου, των δύο ακραίων δοκών του οπισθοδόμου, αλλά όχι της μεταδόκιας πλάκας 
και του λίθου πλήρωσης (εικ.58).

38. Οι πληροφορίες για τα σημεία των επεμβάσεων και τη χρήση λιθόκολλας περιγράφονται στο ημε-
ρολόγιο της Αλίκης Σολωμού-Προκοπίου (Αρχείο ΥΣΜΑ) των ετών 1970-1972 (και ενός δεκαημέρου από 
τον Νοέμβριο του 1973), και για τις εργασίες του έτους 1973, στο πρόσφατο άρθρο της Μ. Μπρούσκαρη. 
Επίσης, αναφορές για τις εργασίες αυτές γίνονται σε έγγραφα των ετών 1970-1973 του Γ. Δοντά, για την 
έγκριση κονδυλίων για τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης (Αρχείο Α’ ΕΠΚΑ).

Εικ. 57. Πιόσχημοι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι εξασφά-
λισης, πιθανώς από τις επεμβάσεις της Α’ ΕΠΚΑ 
κατά τη δεκαετία του ‘70.

Εικ. 56. Εσωτερική παρειά δυτικού τοίχου: ορειχάλ-
κινες καρφίδες στερέωσης αποκολλημένων θραυ-
σμάτων. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.
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Εικ. 58. Η σύνδεση του δυτικού με το νότιο τοίχο από νοτιοανατολικά πριν την αποξήλωση της ζωφόρου 
κατά το 1993. Φωτ.: Σ. Μαυρομάτης 1993.

Μεταδόκια πλάκα ΟΜΔ 8 και λίθος πλήρωσης. 
Καταβιβάστηκαν το 1993 και δεν ανατοποθετήθηκαν. 
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3. ΜΕΛΕΤΕΣ 1983-1994 

3.1. Προτάσεις 1983-1994 

Στο αρχικό πρόγραμμα εργασιών του 1983 (Κορρές – Μπούρας 1983, 432) ο δυτικός 
τοίχος εντάσσεται στο 10ο αναστηλωτικό πρόγραμμα στο οποίο προτείνονται: 

α) η μερική αποξήλωση των μπαλάνειων επεμβάσεων και η συντηρητική επέμβαση 
στο δυτικό τοίχο. 

β) προαναγγέλλεται η διερεύνηση των καταλοίπων της ρωμαϊκής επισκευής, τα οποία 
διασκορπίστηκαν μετά την αποξήλωση τους από τη θύρα κατά το 1926. 

γ) προτείνεται η συμπλήρωση της τοιχοποιίας του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, του 
οποίου η αποξήλωση είχε ξεκινήσει το Νοέμβριο του 1953 από τον Α. Ορλάνδο χωρίς να 
ολοκληρωθεί (Μαλλούχου 1994, 20).

Στην επακόλουθη μελέτη του Μ. Κορρέ για τον δυτικό τοίχο (Κορρές 1994), συγκεκρι-
μενοποιούνται οι επεμβατικές προτάσεις. Προτείνεται η συμπλήρωση των ορθοστατών, 
η αναπαράσταση με τμηματικές συμπληρώσεις του αρχαίου και υστερορωμαϊκού κατω-
φλίου, η αποκατάσταση του ανωφλίου με τη χρήση των αρχαίων λίθων του. Για την απο-
κατάσταση του δυτικότερου πρώτου λίθου του ανωφλίου προτείνονται 2 εναλλακτικές 
προτάσεις με την χρήση σύνθετων διατομών τιτανίου, ενώ μία ακόμα λύση αφορά σε κα-
τασκευή που περικλείει και τις τρεις πλινθίδες. Οι λύσεις αυτές στοχεύουν να επιλύσουν 
το ζήτημα της αναστρεψιμότητας και διατήρησης των ιχνών της αρχαίας πυρκαγιάς στα 
διατηρούμενα άκρα των πλινθίδων. 

Κατά την Α’ λύση (Κορρές 1994, εικ. 63), προτείνεται η χρήση δοκού - νάρθηκα από τι-
τάνιο με σύνθετη διατομή και η κάλυψή του εξωτερικά στο ορατό κατώτατο μέρος με πλά-
κες μαρμάρου. Κατά τη Β΄ λύση (Κορρές 1994, πιν. 10), προτείνεται η χρήση ζωστήρα από 
τιτάνιο, ο οποίος θα περιδέσει, θα σταθεροποιήσει και θα υποβαστάζει τα θραύσματα του 
επιστυλίου με διάτρηση των ακραίων τμημάτων του. Ο ζωστήρας αυτός θα εγκιβωτιστεί 
σε νέο συμπλήρωμα μαρμάρου, το οποίο θα συμπληρώσει το επιστύλιο στο κατώτερο 
τμήμα του, ενώ εξωτερικά θα καλυφθεί επίσης από λεπτές πλάκες μαρμάρου στα σημεία 
που είναι ορατός ο ζωστήρας. Σε αυτή τη λύση, παρόλο που είναι δυνατή η κατασκευή 
και διαστασιολόγηση, η διάτρηση των ακραίων τμημάτων απαιτεί την αφαίρεση αρκετής 
μάζας από την πλινθίδα και εσωτερικά, αλλά κυρίως εξωτερικά.

Κατά την Γ΄ λύση (Κορρές 1994, Πιν. 11), η πρόταση περικλείει τις άλλες δύο από τις 
πλινθίδες του ανωφλίου και κινείται σε ανάλογο πνεύμα με τη χρήση 2 συνδεόμενων πλα-
κών τιτανίου, οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στους 3 δυτικότερους λίθους του ανωφλίου 
και τους συνδέουν έτσι ώστε να διαμορφωθεί, αντί των τριών, μία ενιαία δοκός - νάρθηκας. 
Σε αυτήν την περίπτωση η σύνδεση των λίθων, με την ενοποίησή τους μέσω του ενιαίου σκε-
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λετού τιτανίου, διαφοροποιεί την κατασκευή ως προς την αρχική κατασκευαστική μέθοδο, 
κατά την οποία οι λίθοι ήταν ανεξάρτητοι. Για την ενσωμάτωση των πλακών (των οποίων το 
πάχος δεν διευκρινίζεται) το επιπλέον υλικό που θα προκύψει από το πάχος των δίσκων στο 
σύνολο του πάχους του ανωφλίου, θα μπορούσε να αφαιρεθεί από την εσωτερική νέα πλιν-
θίδα, αλλοιώνοντας όμως έτσι τις διαστάσεις των επιμέρους μερών του ανωφλίου (εικ.59). 

Παρόλο που τα προφίλ τιτανίου μπορούν να διαστασιολογηθούν και να κατασκευ-
αστούν, η μέθοδος προϋποθέτει πολύπλοκους χειρισμούς κατά την τοποθέτηση και δυ-
σκολία ελέγχου της κατασκευής ως προς τη συμπεριφορά τους, όταν αυτές θα φέρουν τα 
αρχαία θραύσματα, σε ακραίες καταστάσεις, όπως σε σεισμική καταπόνηση (στρεβλώσεις 

Εικ. 59. Προτάσεις Κορρέ για την αναστήλωση των αρχαίων πλινθίδων του δυτικού υπερθύρου. Λύσεις Α, 
Β, Γ, σχέδια: Μ. Κορρές 1994, ψηφιακή επεξεργασία, διαστάσεις: της συγγραφέως 2010.

ΛΥΣΗ Γ’: ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ για τη 

στερέωση τριών από 
τις πλινθίδες του 

υπερθύρου σε μια 
ενιαία κατασκευή

ΛΥΣΗ Β’: ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
για την στερέωση της 

πλινθίδας ΔΤΕ3.1

ΛΥΣΗ Α’: ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
για την στερέωση της 
πλινθίδας ΔΤΕ3.1
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κλπ). Επίσης, για την στερεότητα του συνόλου της κατασκευής, πιθανώς θα απαιτηθούν 
πρόσθετες διατρήσεις των θραυσμάτων (εγκάρσιες ή κατακόρυφες) για τη σύνδεση τους 
με τους φορείς του τιτανίου (δεν διευκρινίζονται στα υπάρχοντα σχέδια), στο πνεύμα μιας 
αναγκαστικά ενοποιημένης, για λόγους στατικούς, κατασκευής. Οι επικαλύψεις με πλάκες 
μαρμάρου που προτείνονται ως κάλυψη των κατασκευών στο κατώτατο ορατό τμήμα, δεν 
μπορούν να εγγυηθούν διάρκεια στο χρόνο, ανάλογη μιας πλήρους συμπλήρωσης από 
νέο μάρμαρο, ενώ η χρήση τους, ως επικάλυψη της εσωτερικής κατασκευής, δημιουργεί 
ερωτήματα ειλικρίνειας της παρουσίασης του αποτελέσματος σε σχέση με τη δομή της 
κατασκευής.

Οι λύσεις αυτές εμπνέονται από πρωτοτυπία και ευρηματικότητα, ενώ στοχεύουν 
στην διάσωση των αρχαιολογικών τεκμηρίων της αρχαίας πυρκαγιάς και συγχρόνως θέ-
τουν μια διαφορετική προσέγγιση στην αποκατάσταση των αρχαίων μελών. Η δυσκολία 
όμως στην εφαρμογή τους με ασφαλή αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, όπως και η αδυ-
ναμία επιτόπιου ελέγχου των κατασκευών αυτών σε περίπτωση ανάγκης διορθώσεων, 
εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία ανάλογης υλοποίησης, μάλλον αναγκαστικά 
οδηγεί σε επιλογές πιο συμβατικές, δοκιμασμένες σε ανάλογες εφαρμογές κατά τα τελευ-
ταία χρόνια με αξιόπιστα αποτελέσματα μέσα στο πνεύμα των επεμβάσεων της Υπηρεσί-
ας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. 
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4. ΝΕΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟ - ΥΠΕΡΘΥΡΟ

4.1. Κατάσταση διατήρησης του υπερθύρου (εικ.60-62)

Η κατάσταση διατήρησης του μπετονένιου υπερθύρου δεν φαίνεται να εμπνέει ανη-
συχία από στατικής απόψεως. Οι εξωτερικοί του οπλισμοί διάτμησης στο ανατολικό μέ-
τωπο του υπερθύρου (τσέρκια), λόγω ελλιπούς πάχους επικάλυψης του σκυροδέματος, 
έχουν απολέσει την επικάλυψη τους (επισταμένη αποξήλωση της επικάλυψης τους κατά 
τη δεκαετία του ‘90) και φαίνονται σοβαρά διαβρωμένοι (εικ.67, 68), αλλά στο ίδιο το 
υπέρθυρο δεν παρατηρούνται εμφανείς ρηγματώσεις. Οι εμφανείς οπλισμοί του υπερθύ-
ρου οδήγησαν στην επικάλυψη της ανατολικής πλευράς του με λεπτόκοκκη τσιμεντοκο-
νία, πιθανώς κατά την αρχική κατασκευή το 1926. Οι επικαλύψεις αυτές διατηρούνται σε 
ελάχιστα σημεία σήμερα, με αποτέλεσμα την πλήρη σχεδόν έκθεση των ανατολικών οπλι-
σμών στην ατμόσφαιρα και την επακόλουθη οξείδωση και απομείωσή τους. Παρόλα αυτά, 
οι κύριοι οπλισμοί του υπερθύρου, οι οποίοι βρίσκονται σε βαθύτερα σημεία δεν έχουν 
αποκαλυφθεί και δεν φαίνεται να έχουν βλαφθεί. Ο έλεγχος του βέλους κάμψης των δύο 
εμφανών σιδηροδοκών του δυτικού τμήματος της μπετονένιας δοκού επέδειξε ελάχιστη 
παραμόρφωση έως 2 χιλιοστά (βλ. ‘2.1. Αρχαία καταστροφή και επισκευή’). Επίσης, τα κο-
νιάματα ανάμεσα στους λίθους των υπερκείμενων στρώσεων παραμένουν ανέπαφα, είτε 
με ελάχιστες τριχοειδείς ρωγμές, πράγμα που υποδηλώνει την σταθερότητα του τμήματος 
αυτού και την απουσία μετακινήσεων από υποχώρηση ή παραμόρφωση του υπερθύρου. 

Εικ. 60. Αξονομετρικό σχέδιο του δυτικού τοίχου του σηκού με την ονοματολογία των μελών. Υπάρχουσα 
κατάσταση. Σχέδιο: Τ. Σκαρή 1994, ψηφιακή επεξεργασία - προσθήκες: της συγγραφέως, 2010.

Εικ. 61. Επέμβαση Μπαλάνου στο υπέρθυρο του δυτικού τοίχου. Υπάρχουσα κατάσταση, ανατολική όψη.
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Εικ. 62. Σχηματικά αξονομετρικά της υπάρχουσας κατάστασης του άνω τμήματος του δυτικού τοίχου.

Άποψη από το εσωτερικό του σηκού. 
Σχηματικό αξονομετρικό. 

Άποψη από δυτικά. 
Σχηματικό αξονομετρικό. 
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Εικ. 63. Αξονομετρικά σχέδια του βόρειου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθίδας ΔΤΕ 3.2, του 
δυτικού υπερθύρου- Θραύσμα α. Σχέδια της συγγραφέως.

Εικ. 64. Αξονομετρικά σχέδια του νότιου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθίδας ΔΤΕ 3.2, του 
δυτικού υπερθύρου- Θραύσμα γ. Σχέδια της συγγραφέως. 

Πλινθίδα ΔΤΕ3.2: Όψεις (Μ. Κορρές 1994).  
Με διαγράμμιση δεικνύεται το εικονιζόμενο θραύσμα.

Άποψη άνω έδρας 
& δυτικής πλευράς 

βόρειου άκρου 
πλινθίδας.

Άποψη κάτω έδρας και 
ανατολικής πλευράς

Αρχαίος σίδηρος στο βάθος 
της εντορμίας του συνδέσμου-
περικλείεται από μόλυβδο

Άποψη κάτω 
έδρας και 
δυτικής πλευράς 
νοτίου άκρου 
πλινθίδας 
ΔΤΕ3.2.

Άποψη άνω έδρας και 
ανατολικής πλευράς 

νότιου άκρου πλινθίδας

ΔΤΕ 3.2α

ΔΤΕ 3.2γ

Πλινθίδα ΔΤΕ3.2: Όψεις (Μ. Κορρές 1994).  
Με διαγράμμιση δεικνύεται το εικονιζόμενο θραύσμα.
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Εικ. 65. Αξονομετρικά σχέδια του βόρειου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθίδας ΔΤΕ 3.3, του 
δυτικού υπερθύρου- Θραύσμα α. Σχέδια της συγγραφέως.

Άποψη άνω έδρας και 
δυτικής πλευράς βόρειου 
άκρου πλινθίδας ΔΤΕ3.3

Άποψη κάτω έδρας και 
ανατολικής πλευράς 
βόρειου άκρου 
πλινθίδας

ΔΤΕ 3.3α

Πλινθίδα ΔΤΕ3.3: Όψεις (Μ. Κορρές 1994).  
Με διαγράμμιση δεικνύεται το εικονιζόμενο θραύσμα.

Πλινθίδα ΔΤΕ3.3: Όψεις (Μ. Κορρές 1994).  
Με διαγράμμιση δεικνύεται το εικονιζόμενο θραύσμα.
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Εικ. 66. Αξονομετρικά σχέδια του νότιου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθίδας ΔΤΕ 3.3, του 
δυτικού υπερθύρου- Θραύσμα β. Σχέδια της συγγραφέως.

ΔΤΕ 3.3β

Πλινθίδα ΔΤΕ3.3β: Όψεις (Μ. Κορρές 1994).  
Με διαγράμμιση δεικνύεται το εικονιζόμενο θραύσμα.

Άποψη άνω έδρας και δυτικής 
πλευράς νοτίου άκρου 
πλινθίδας ΔΤΕ 3.3.

Άποψη κάτω έδρας και ανατολικής πλευράς 
νοτίου άκρου πλινθίδας ΔΤΕ.3.3.
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4.2. Διαφορές επί των αρχών αναστήλωσης και νέα πρόταση

Η πρόθεση για απομάκρυνση του μπετονένιου υπερθύρου δεν βασίζεται στην στατική 
επικινδυνότητα της παραμονής του. Το μπετονένιο υπέρθυρο, όπως διαπιστώνεται από επιτό-
πια παρατήρηση, κρίνεται στατικώς επαρκές, πράγμα που πιθανότατα θα επιβεβαιωθεί από 
περαιτέρω διερεύνηση, η οποία προτείνεται. Η επιδιόρθωσή του λοιπόν, εάν τέτοια ήταν η 
πρόθεσή μας, θα ήταν εφικτή. Η διατήρηση του ως ιστορικού τεκμηρίου μιας προηγούμενης 
αναστηλωτικής τακτικής, τόσο χαρακτηριστική της εποχής της, αλλά και τόσο βαρύνουσας για 
τη σημερινή μορφή του μνημείου, θα αποτελούσε επίσης ένα έγκυρο επιχείρημα.

Η πρόταση παρόλα αυτά για απομάκρυνσή του από το μνημείο συνδέεται κυρίως με την 
ιδεολογική μας αντίθεση στην ύπαρξη των συγκεκριμένων υλικών επάνω στο μνημείο, την αντί-
θεση στην ακραία διαφοροποίησης τους με την αισθητική του ίδιου του κτηρίου, αλλά και τη δι-
αφωνία μας με τον τρόπο της διαστρέβλωσης της ίδιας της κατασκευαστικής δομής της περιοχής 
αυτής του μνημείου. Η επέμβαση Μπαλάνου διέπεται από τους αισθητικούς τρόπους έκφρασης 
της εποχής του, με την χαρακτηριστική ρήξη προς τα παραδοσιακά υλικά και μεθόδους, όπως 
αυτή ερμηνεύτηκε μέσα από το μοντέρνο κίνημα. O Μπαλάνος, στην επέμβαση του στην δυτική 
θύρα, εξελίσσει τη μέθοδο που εφάρμοσε κατά την αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας του 
Παρθενώνα, και εκ του αποτελέσματος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας ‘μοντερνιστής’ 

Εικ. 68. Κατάσταση διατήρησης υπερθύρου κατά το 1980. Φωτ.: Σ. Μαυρομάτης 1980.

Εικ. 67. Ορθοφωτομωσαϊκό της εσωτερικής όψης του υπερθύρου. Φωτογράφηση Σ. Γεσαφίδης, τοπογράφη-
ση Γ. Παρτσινέβελος, επεξεργασία ορθοφωτομωσαϊκού Δ. Μαυρομάτη 2011.
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αναστηλωτής, πιθανότατα χωρίς συνειδητή πρόθεση. Η επέμβαση του, αν και σε αρχαίο κτήριο, 
εκφράστηκε, συνειδητά ή όχι, με την σταδιακά αυξανόμενη διάθεση απομάκρυνσης του από 
τις παραδοσιακές τεχνικές, καταρχήν μέσα από την επιλογή του υλικού της επέμβασης, αλλά 
και μέσα από τον τρόπο της υλοποίησής της και κυρίως μέσα από την αισθητική του τελικού 
αποτελέσματος. Το εμφανές μπετόν της επέμβασής του στο δυτικό υπέρθυρο εγκαταλείπει την 
προσπάθεια συγκάλυψης του υλικού και ουσιαστικά περνά από την σκηνογραφική τακτική των 
προηγούμενων επεμβάσεων του σε μια καθαρότητα μορφών και υλικών, όπου «η μορφή ακο-
λουθεί τη λειτουργία» (Sigel 2005, 706), χαρακτηριστικό μιας μοντερνιστικής προσέγγισης. 

Αυτή ακριβώς η ακραία αντιθετικότητα της επέμβασής του με το ίδιο το μνημείο, απο-
τελεί τη βάση της διαφοροποίησης της νέας πρότασης, η οποία έχει στόχο να την άρει σε 
διπλό επίπεδο: στην επιλογή του υλικού, και στον τρόπο της χρήσης του στην επέμβαση.

Το ζήτημα της διατήρησης τμημάτων των μνημείων από προηγούμενες επεμβάσεις, τα 
οποία δεν παρουσιάζουν στατικό πρόβλημα και άρα δεν θεμελιώνουν πρακτικό λόγο αντι-
κατάστασής τους πέρα από τον αισθητικό, είναι ένα σοβαρό και συχνά δυσεπίλυτο θέμα 
προβληματισμού. Το ζήτημα της ανα-αναστήλωσης, όταν τα επιχειρήματα επικεντρώνονται 
μόνο σε αμφιλεγόμενα αισθητικά ζητήματα δεν δημιουργεί πειστική βάση εκκίνησης. Η δι-
ατήρησή τους από την άλλη λειτουργεί θετικά, διασώζοντας την απτή ιστορία του κτηρίου, 
μια και κάθε αναστηλωτική επέμβαση εντέλει αποτελεί μια ιστορική του φάση. 

Παρόλα αυτά, η δυτική θύρα αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην περίπτωση του Παρθενώ-
να. Το μπετονένιο υπέρθυρο είναι δεσπόζον στον εσωτερικό χώρο του σηκού. Η ακραία αισθητική 
του αντίθεση με το υπόλοιπο κτήριο διασπά τη συνολική εικόνα του ερειπίου υπερτονίζοντας τη δια-
φορετικότητα του ανωφλίου. Η υλοποίηση της αρχαίας μορφής μέσα από την προφανή αφαιρετικό-
τητα του σκυροδέματος εντέλει λειτουργεί διασπαστικά στο αρχαίο κτήριο. Η αισθητική επιβάρυνση 
στην προκειμένη περίπτωση είναι τόσο έντονη που ελαχιστοποιεί τα περιθώρια αποδοχής της δια-
τήρησής του ως ιστορικού τεκμηρίου. Η διατήρηση των τεκμηρίων των προηγούμενων επεμβάσεων 
γίνεται κατά περίπτωση και δεν θεωρείται θεμιτό να επιβαρύνει αισθητικά το μνημείο. 

Πέρα από την αισθητική επιβάρυνση του μνημείου, η επέμβαση του Μπαλάνου δια-
φοροποίησε την αρχική κατασκευαστική δομή του αρχαίου υπερθύρου με την απομάκρυν-
ση των θραυσμάτων των αρχαίων πλινθίδων του ανωφλίου και την αντικατάστασή τους 
από την ενιαία δοκό του οπλισμένου σκυροδέματος. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος 
είναι στην κατεύθυνση της αποκατάστασης του αυθεντικού ανωφλίου και της διάθεσης για 
ενεργή συμμετοχή των επιμέρους τμημάτων του στη δομή του υπερθύρου. Η απόδοση της 
αρχαίας του δομής επιτυγχάνεται με την αναχρησιμοποίηση των αυθεντικών θραυσμάτων 
του, συμπληρωμένων με νέο μάρμαρο και τοποθετημένων στην αρχική τους θέση και με 
την αρχική τους σχέση. Με τη νέα αποκατάσταση το υπέρθυρο θα αποκτήσει εκτός από την 
αρχαία του μορφή και την αρχική δομή της αυτοτέλειας των μελών του.

Ως προς την πρόταση του 1994 του Μ. Κορρέ και συγκεκριμένα στη λύση Γ’, οι τρεις 
πλινθίδες ενσωματώνονται σε μία μεταλλική κατασκευή, η οποία υποκαθιστά το μαρμάρινο 
υπέρθυρο και φέρει το βάρος των θραυσμάτων. Έχει αναφερθεί παραπάνω ο προβληματι-
σμός για τη συγκεκριμένη λύση. 
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4.2.1. Νέα πρόταση

Η εξειδικευμένη ομάδα αποκατάστασης του Παρθενώνα (με την πολυμελή και πολυ-
ειδή σύνθεσή της) στοχεύει στην αποκατάσταση του μνημείου, έχοντας ως πρώτιστη επι-
ταγή, τη στατική ενίσχυση του φορέα του, μέσω ενισχύσεων και συμπληρώσεων και ως 
δεύτερη, αλλά εξίσου σημαντική, την περαιτέρω διάσωσή του, ως αρχαιολογικού τεκμηρίου 
της αρχαίας αρχιτεκτονικής και ιστορίας. Ο συγκερασμός των δύο αυτών υψηλών στόχων 
της αναστηλωτικής πρακτικής είναι συχνά αμφίρροπος, εφόσον, αυτοί βρίσκονται σε μια 
αντίστροφα ανάλογη και συχνά ανταγωνιστική σχέση. Η αναστήλωση, επομένως του κτη-
ρίου αυτού, όπως και κάθε αρχαίου μνημείου, θα όφειλε να είναι μια συνεχής προσπάθεια 
για την ελαχιστοποίηση της αισθητικής και μορφολογικής «παραμόρφωσης» του, λόγω των 
προσθηκών νέων συμπληρώσεων, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση της αναγκαίας μό-
νον δομικής επέμβασης σε αυτό. 

Η επέμβαση στον Παρθενώνα στηρίζει έτσι, την αρχή, «το έλασσον βέλτιστον», μια αρχή 
που οφείλει να διέπει κάθε επεμβατική πρόθεση στον Παρθενώνα. Παρεκκλίσεις από την αρχή 
αυτή θα πρέπει να στηρίζονται σε συντριπτικές αποδείξεις της αναγκαιότητας τους, η οποία 
δεν μπορεί να είναι άλλη από την επείγουσα στατική διασφάλιση τμημάτων του μνημείου, τα 
οποία βρίσκονται σε πραγματικό κίνδυνο κατάρρευσης. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως 
στην περίπτωση του υπερθύρου του Δυτικού Τοίχου, η πλήρως αποδεχόμενη αισθητική ανα-
βάθμιση του κτηρίου οδήγησε στην αποδοχή μιας νέας επέμβασης στο τμήμα αυτό. Ο Δυτικός 
Τοίχος του Σηκού του Παρθενώνα είναι ένα από τα ελάχιστα αδιατάρακτα σημεία του μνημεί-
ου (εκτός του υπερθύρου του) και συνεπώς, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μάρ-
τυρες της ιστορίας αλλά και της αρχιτεκτονικής του κτηρίου. Η αρχαιολογική αξία του είναι, 
επομένως, ανεκτίμητη. 

Εικ. 69. Αξονομετρική αναπαράσταση των τεσσάρων πλινθίδων του αρχαίου υπερθύρου της δυτικής θύρας 
(άνω τμήμα έως και 19η στρώση). Ψηφιακό σχέδιο της συγγραφέως, 2011, σε μετρήσεις Μ. Κορρέ 1994. 
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Οι ειδικότερες προτάσεις της νέας επέμβασης έχουν ως εξής (εικ.70, 72): 

1. Δομική αποκατάσταση των 3 επιστυλίων του ανωφλίου (εικ.69). Προτείνεται να γίνουν συ-
μπληρώσεις από νέο μάρμαρο με τον συνήθη τρόπο που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία 
μας (Μέρος Β). Η 4η εσωτερική πλινθίδα, στην οποία έχει αποδοθεί μικρό θραύσμα, είναι εξ’ 
ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Το μικρό θραύσμα δεν κρίνεται απαραίτητο να ενσωματωθεί, 
εάν δρα αρνητικά στη στατική επάρκεια της πλινθίδας.

2. Κατασκευή ενός νέου λίθου διαζώματος ΔΤΖ2 και δομική αποκατάσταση στον λίθο ΔΤΖ3. 

3. Συμπληρώσεις σε 5 λίθους της 20ης στρώσης του διαζώματος και κατασκευή 9 νέων λίθων 

Εικ. 70. Πρόταση αποκατάστασης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου. Πάνω: Δυτική όψη υπερθύ-
ρου. Κάτω: Ανατολική όψη υπερθύρου. Ορθοφωτομωσαϊκά: Δ. Μαυρομάτη 2011, ψηφιακή επεξεργασία-
πρόταση: της συγγραφέως 2012. 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

Εικ. 71. Κάτοψη δυτικού τοίχου με αναστήλωση τριών λίθων της 21ης στρώσης (α984, α1736, α925). Ταυτί-
σεις Μ. Κορρέ 1994. Πάνω, ορθοφωτομωσαϊκό: Δ. Μαυρομάτη 2011, ψηφιακή επεξεργασία: της συγγρα-
φέως 2012. Κάτω, κάτοψη σχέδιο της συγγραφέως 2011, οι 3 λίθοι από σχέδιο Μ. Κορρέ 1994. 

α984 α925+α949+α1012

Καταληκτήριοι λίθοι 
19ης εσωτερικής 
στρώσης του τοίχου

Καταληκτήριος λίθος της 
20ης εσωτερικής στρώσης

α1736 – καταληκτήριος 
λίθος 21ης στρώσης
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Εικ. 72. Πρόταση αποκατάστασης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου. Κατόψεις 20ης, 21ης στρώσης.

Λεπτομέρεια της κάτοψης 
με τα νέα συμπληρώματα 
των υπαρχόντων λίθων της 
20ης εσωτερικής στρώσης, 

με σκούρο γκρι χρώμα. 

Κάτοψη δυτικού τοίχου με 
τοποθέτηση των συμπλη-

ρωμάτων των λίθων της 21ης 
εσωτερικής στρώσης και 

τους νέους λίθους. Σχέδιο 
της συγγραφέως 2011, τρεις 

λίθοι από σχέδιο Κορρέ, 
1994 (με χρώμα).

Κάτοψη δυτικού τοίχου 
με τοποθέτηση των 
συμπληρωμάτων των λί-
θων της 20ης εσωτερικής 
στρώσης και τους νέους 
λίθους.
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για την ολοκλήρωση της εσωτερικής όψης του τοίχου, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ανατο-
ποθέτηση των τριών ταυτισμένων λίθων της επόμενης στρώσης. Κατά περίπτωση επιτόπιες 
μικρές συμπληρώσεις σε λίθους, οι οποίοι δεν θα καταβιβαστούν, για την καλύτερη έδραση 
των υπερκείμενων.

4. Συμπλήρωση και ανατοποθέτηση στην 21η στρώση των τριών ταυτισθέντων εσωτερικών 
λίθων (α984=ΔΤ21.1, α1736=ΔΤ21.9, α925=ΔΤ21.14). Για την ελαχιστοποίηση του νέου υλικού 
της επέμβασης, δεν κρίνεται αναγκαία η κατασκευή των 13 υπολοίπων νέων λίθων της 21ης 
στρώσης (μελέτης Κορρέ), παρόλο που αυτοί θα λειτουργούσαν θετικά στην προστασία και 
στατική επάρκεια του τοίχου.

5. Για την ελαχιστοποίηση του νέου υλικού της επέμβασης, η δομική αποκατάσταση ορθο-
στατών και θυρίδας με επενδύσεις από νέο μάρμαρο δεν κρίνεται αναγκαία, παρά μόνον σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις στατικής αδυναμίας. Οι εσωτερικές προς το σηκό περιοχές του δυτι-
κού τοίχου σώζουν ιστορικά τεκμήρια της αρχαίας πυρκαγιάς, αλλά και ίχνη υστερότερης επι-
φανειακής κατεργασίας, τα οποία σε αυτήν την περίπτωση είναι προτιμότερο να παραμείνουν 
εμφανή. 

6. Συμπληρώματα σε 3 λίθους της εξωτερικής παρειάς του δυτικού τοίχου.

7. Στερεώσεις των παρειών του δυτικού τοίχου κατά χώραν, αλλά και των επίτοιχων επιστυλί-
ων και εξωτερικών λίθων του διαζώματος. 

8. Απόδοση των λίθων των Προπυλαίων. 

9. Δομική αποκατάσταση και ανατοποθέτηση των λίθων ΔΤ21.1, ΔΤ21.9, ΔΤ21.14 από την 21η 

στρώση (ταύτιση από την μελέτη Κορρέ), (εικ.71).
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4.3. Υλοποίηση επέμβασης – Οργάνωση εργοταξίου

4.3.1. Αποξήλωση-Ανατοποθέτηση: Διαδοχή εργασιών

Μετά την οργάνωση του εργοταξίου, έτσι ώστε να δεχθεί το έργο του δυτικού τοίχου και 
πριν την έναρξη των εργασιών του προγράμματος, θα πρέπει να προηγηθεί η φωτογραμμετρική 
αποτύπωση της εσωτερικής – ανατολικής όψης του δυτικού τοίχου, η οποία θα οργανωθεί και 
εκτελεστεί από το προσωπικό της Υπηρεσίας μας, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. Η 
εσωτερική αποτύπωση του τοίχου –εκτός του υπερθύρου– δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω της εγγύ-
τητας στον τοίχο του μεταλλικού παταριού και των οικίσκων. Εφόσον το πρόβλημα αυτό επιλυ-
θεί θα γίνει δυνατή η ολοκλήρωση της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης του τοίχου.

Το πρόγραμμα έτσι του Δυτικού τοίχου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Οργάνωση εργοταξίου (βλέπε παρακάτω: 4.3. Οργάνωση εργοταξίου)

2. Φωτογραμμετρική αποτύπωση ανατολικής όψης δυτικού τοίχου (εικ.79)

3. Κατασκευή ειδικής σκαλωσιάς για την προσέγγιση και ασφαλή κοπή των μεταλλικών και 
μπετονένιων στοιχείων του υπερθύρου και την ασφαλή απομάκρυνσή τους, με ταυτόχρονη 
πρόβλεψη για ευχέρεια στη διέλευση από τη θύρα (χρίζει μελέτης από πολιτικό μηχανικό). 
Ενοικίαση ειδικής συρματοκοπής για αδιατάρακτη κοπή με ασφαλή και πλήρη παροχέτευση 
των υδάτων. Εγκατάστασή της σε παράπλευρη του υπερθύρου περιοχή πάνω στον τοίχο 
(χρίζει μελέτης από πολιτικό μηχανικό).

Εικ. 73. Πρόταση αποξήλωσης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου (21η-17η στρώση, σχέδιο βάσης: 
Τ. Σκαρή 1992, ψηφιακή επεξεργασία - προσθήκες: της συγγραφέως 2010). Αποξήλωση 19 λίθων (μωβ 
χρώμα) και πιθανή επέκταση της αποξήλωσης στους λίθους των σταθμών της θύρας (πορτοκαλί χρώμα), 
πρόγραμμα Οπισθονάου (γκρίζο χρώμα).

21η στρώση
20η στρώση

19η στρώση

18η στρώση
17η στρώση

ΑΠΟΞΉΛΩΣΉ 5ου ΛΙΘΟΥ 
17ης ΣΤΡΩΣΉΣ

ΑΠΟΞΉΛΩΣΉ 6ου ΛΙΘΟΥ 
17ης ΣΤΡΩΣΉΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ10ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΛΙΘΟΙ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΉΛΩΣΉ ΚΑΤΑ 
ΤΉ ΝΕΑ ΕΠΕΜΒΑΣΉ

ΛΙΘΟΙ (ΟΜΔ8-ΔΤΠΛ-
ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΔΕΝ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΘΉΚΑΝ
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4. Κατασκευή απλής σκαλωσιάς σε όλη 
την έκταση της ανατολικής και δυτικής 
πλευράς του τοίχου για την ευχερέστε-
ρη πρόσβαση στα σημεία εκείνα του τοί-
χου τα οποία χρήζουν στερεώσεως και 
συντηρήσεως.

5. Προστερέωση των αποκολλημένων 
περιοχών του δυτικού τοίχου (από τον 
Τομέα Συντήρησης), με την προσέγγιση 
όλων των περιοχών του τοίχου με απο-
φλοιώσεις, ειδικά στην ανατολική εσω-
τερική πλευρά του.

6. Αποξήλωση 8 λίθων πλήρωσης της 21ης 
στρώσης (ΔΤ21.4ΠΛ-ΔΤ21.11ΠΛ), 9 λίθων 
της 20ης στρώσης (ΔΤ20.3ΠΛ, ΔΤ20.4ΠΛ, 
ΔΤ20.6ΕΣ - ΔΤ20.12ΕΣ), 2 λίθων διαζώμα-
τος (ΔΤΖ3, ΔΤΖ4). Σύνολο αποξήλωσης 19 
λίθων από την υπερκείμενη του υπερθύ-
ρου περιοχή. Επίσης θα πρέπει να απο-
ξηλωθούν για να αποκατασταθούν του-
λάχιστον 2 λίθοι από τη 17η στρώση και 
πιθανόν και στη 16η, οι οποίοι υπόκεινται 
του υπερθύρου. Συγκεκριμένα οι λίθοι των 
σταθμών του περιθύρου (ΔΤ17.5, ΔΤ17.6), 
στην περιοχή έδρασης του μπετονένιου 
υπερθύρου είναι σε ιδιαίτερα ρηγματω-
μένη κατάσταση. Λόγω της θέσης των δύο 
αυτών διατόνων λίθων και της σπουδαιό-
τητας τους για τη στερεότητα της έδρασης 
του υπερθύρου, οι λίθοι αυτοί θα πρέπει 
να αποξηλωθούν για να εξυγιανθούν και 
αποκατασταθούν δομικά. Εάν η κατάστα-
ση ρηγμάτωσής τους κριθεί ότι είναι τέτοια 
ώστε δεν επιτρέπει την ασφαλή ανατοπο-
θέτηση τους, ενδέχεται να αντικαταστα-
θούν από νέο μάρμαρο. Τμήματα των δύο 
αυτών λίθων είχαν ήδη αντικατασταθεί 
από το Μπαλάνο με μικρότερους λίθους. 
Για τους λίθους της υποκείμενης 16ης στρώ-
σης, στη περιοχή επίσης των σταθμών του 
υπερθύρου, στην περίπτωση που κριθεί 

Εικ. 74. Νότιος σταθμός δυτικής θύρας, διακρίνονται 
οι στρώσεις 14η έως 17η.

Εικ. 75. Νότιος σταθμός δυτικής θύρας, με εμφανείς 
σοβαρές ρηγματώσεις. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.

Εικ. 76. Βόρειος σταθμός θύρας, με εμφανείς σοβαρές 
ρηγματώσεις. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.

17η στρώση

16η

15η

14η
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αναγκαίο να απομακρυνθούν, είναι πιθανόν, λόγω της εμπλοκής των λίθων, να προκαλέσουν την 
αποξήλωση επιπλέον λίθων από τις υπερκείμενες στρώσεις (17η-21η). Στην περίπτωση αυτή είναι 
προτιμητέα και θα διερευνηθεί η αποκατάστασή τους να γίνει κατά χώραν (εικ.73).

7. Μετά το πέρας της αποξήλωσης των λίθων του υπερθύρου, 1 λίθος της 21ης στρώσης 
(ΔΤ21.10ΠΛ) θα αποδοθεί στα Προπύλαια, ενώ 7 μπατικοί λίθοι της 20ης στρώσης (ΔΤ20.6ΕΣ 
- ΔΤ20.12ΕΣ) και 1 λίθος της ζωφόρου (ΔΤΖ3) χρίζουν δομικής αποκατάστασης και συμπλή-
ρωσης με νέα συμπληρώματα. 

8. Κοπή των μεταλλικών στοιχείων και τμηματική απομάκρυνση των μπετονένιων τμημά-
των του υπερθύρου. Η λύση αυτή επιλέγεται λόγω του μεγάλου βάρους του μπετονένιου 
υπερθύρου που ξεπερνά τους 32 τόνους (~7.00 χ 1.05 χ 1.50-2.05 = 13 μ3 χ 2,5 = 32,5 τν). Η 
συρματοκοπή, με σύρμα μήκους 10 μέτρων και σύγχρονη παροχή νερού, με ειδική παροχέ-
τευση, θα αποκόψει κατά μήκος το υπέρθυρο με σταδιακές παράλληλες κοπές. Μια ανάλο-
γη πρακτική ακολουθήθηκε κατά την κοπή της μπαλάνειας δοκού στο κεντρικό επιστύλιο 
της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων το 2003 (Βασίλης Πασχαλίδης, 2003). 

9. Πιθανή απομάκρυνση, με παραδοσιακούς τρόπους αποξήλωσης, των θραυσμάτων του 
ΔΤΕ3.1, το οποίο είναι ενσωματωμένο αυτή τη στιγμή μέσα στο μπετονένιο υπέρθυρο. Τα 
βασικά θραύσματα του επιστυλίου αυτού είναι τέσσερα, περιβάλλονται όμως και από άλλα 
μικρότερα. Η απομάκρυνση αυτού του λίθου φαίνεται να είναι η δυσκολότερη λόγω της 
θραυσματικής του κατάστασης, αλλά και εξαιτίας της αναμενόμενης απόλυτης πρόσφυσής 
του με το μπετονένιο τμήμα του υπερθύρου. Προτείνεται να διερευνηθεί η επιτόπια αποκα-
τάστασή του χωρίς αποξήλωση.

Εικ. 77. Σκίτσα του Μ. Κορρέ από την εύρεση του επιστυλίου στο λατομείο του Διονύσου έως τον υπολογισμό 
της κοπής του (Αρχείο ΥΣΜΑ 1986). Πρόκειται για την εσωτερική-ανατολική πλινθίδα του δυτικού υπερθύ-
ρου, η οποία βρίσκεται σήμερα στο χώρο του σηκού του Παρθενώνα.
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Εικ. 78. Θραύσματα των δύο μεσαίων πλινθίδων του δυτικού υπερθύρου αποτύπωση με σαρωτή Leica Scan 
Station 2. Α. Βαλάνη 2011.

Εικ. 79. Αποτύπωση των όψεων του Δυτικού Τοίχου με σαρωτή Leica Scan Station 2. Οι περιοχές με δια-
γράμμιση είναι περιοχές απροσπέλαστες από το σαρωτή, λόγω εμποδίων. Η ολοκλήρωση της αποτύπωσης 
θα γίνει μετά την προγραμματισμένη απομάκρυνση των εμποδίων: μεταλλικό πατάρι. Α. Βαλάνη 2011.

ΔΤ.Ε.3.2

ΔΤ.Ε.3.3
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10. Δομική αποκατάσταση της δυτικότερης πλινθίδας ΔΤΕ3.1, συγκόλληση θραυσμάτων και 
κατασκευή ενός έως δύο νέων συμπληρωμάτων.

11. Δομική αποκατάσταση των λοιπών πλινθίδων του επιστυλίου του ανωφλίου, ΔΤΕ3.2, 
ΔΤΕ3.3 με την συγκόλληση νέων συμπληρωμάτων (εικ.78). Η δομική τους αποκατάσταση μπο-
ρεί και θα πρέπει, να προηγηθεί της αποξήλωσης του ανωφλίου. Μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, 
ώστε μετά την αποξήλωση και την εξυγίανση της περιοχής να μπορεί το υπέρθυρο να αντικα-
τασταθεί με τις 3 νέες πλινθίδες, ενώ η τέταρτη (ΔΤΕ3.1) θα επισκευάζεται. Η πλινθίδα ΔΤΕ3.4 
έχει ένα πολύ μικρό θραύσμα στην νότια περιοχή της και θα πρέπει να σταθμιστεί για το εάν 
η προσαρμογή του βοηθά στην στατική επάρκεια του υπόλοιπου νέου μέλους. Το υπόλοιπο 
μέλος είναι νέο και είχε αναζητηθεί και βρεθεί στο λατομείο Διονύσου τον Απρίλιο του 1986, 
από τον Μ. Κορρέ (εικ.77). Σήμερα βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου. Το μέγεθος του νέου 
μαρμάρου είναι 7.80 μέτρα και έχει βάρος 13,5 τόνους.

12. Ενίσχυση ή και πιθανή μερική αντικατάσταση ή συμπλήρωση των λίθων των σταθμών 
του περιθύρου, των υποκείμενων του υπερθύρου, της 17ης δηλαδή στρώσης, οι οποίοι δια-
πιστώνεται, είτε ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης, είτε έχουν τμηματικά αντι-
κατασταθεί από μικρότερα τεμάχια μαρμάρου από τον Μπαλάνο (εικ.74-76). 

13. Κατασκευή 9 νέων λίθων της 20ης στρώσης, οι οποίοι θα πληρώσουν τα ελλείποντα τμή-
ματα της στρώσης και θα δημιουργήσουν το κατάλληλο υπόστρωμα για την ανατοποθέτηση 
των ταυτισθέντων λίθων της 21ης εσωτερικής στρώσης (εικ.70-72).

14. Δομική αποκατάσταση τριών λίθων της 21ης στρώσης, τους οποίους ταύτισε ο Κορρές το 
1994 (εικ.71).

15. Ανατοποθέτηση των μελών με την αντίστροφη πορεία. Συνδεσμολογία των μελών σε 
κάθε στρώση του τοίχου – αναχρησιμοποίηση, ή όχι, των αρχαίων συνδέσμων, ή των συνδέ-
σμων Μπαλάνου – Ορλάνδου. Κατασκευή ειδικών συνδέσμων σε περιοχές μη διατήρησης 
της αρχαίας συνδεσμολογίας (χρίζει μελέτης από πολιτικό μηχανικό). 

16. Φωτογραμμετρική αποτύπωση με την ολοκλήρωση κάθε στρώσης του τοίχου.

17. Τελική στερέωση των ανώτερων επιφανειών του τοίχου. Στερεωτικές εργασίες των πα-
ρειών του από τον τομέα συντήρησης της υπηρεσίας, στις περιοχές που κρίνονται αναγκαίες 
και πέρα από τις καθαρά σωστικές επεμβάσεις της προστερέωσης. Η στερέωση του τοίχου 
θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα αυτοτελές πρόγραμμα, πιθανώς μετά το πέρας της αποκα-
ταστάσεως του υπερθύρου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές 
μέθοδοι ενεμάτωσης των πασχουσών περιοχών σε συνδυασμό με συμβατικές μεθόδους 
στερέωσης (χρίζει μελέτης από τον Τομέα Συντήρησης). 
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4.3.2. Ειδικά προβλήματα

Παρακάτω αναφερόμαστε αναλυτικά σε μέλη τα οποία χρήζουν ειδικής προσοχής κατά 
την αποξήλωσή τους:

ΔΤΕ3.1: Πρόκειται για το δυτικότερο λίθο του επιστύλιου του ανωφλίου διαστάσεων 
7.76 Χ .55-.56 Χ 1.045-7 (εικ.81, 82). Ο λίθος είναι κατά χώραν και θα πρέπει να αποξηλωθεί 
για να αποκατασταθεί. Περιέχει σιδηρά δοκό διπλού ταυ (αποτελούμενη από δύο δοκούς 
σχήματος U), η οποία τοποθετήθηκε το 1926 και καλύφθηκε με σκυρόδεμα ‘...η προς το εσω-
τερικόν του οπισθοδόμου πλινθίς διετηρήθη εις την αρχικήν αυτής θέσιν, ενισχυθείσα δια 
σιδηράς δοκού ύψους 0,33 μ., ενσφηνωθείσης εντός αυτής. (Μπαλάνος 1940, 122). Η πλιν-
θίδα αυτή του ανωφλίου αποτελείται από τουλάχιστον 3-4 μεγάλα θραύσματα και πολλά 
μικρότερα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Μπαλάνου (Μπαλάνος 1940, εικ. 143α, β). 
Η σιδηροδοκός διατομής διπλού ταυ (ύψους 30 εκ. και μήκους περίπου 6 μ.) τοποθετήθηκε 
αφού απολαξεύτηκαν εσωτερικά τα άκρα της πλινθίδας, ώστε αυτή να ενσφηνωθεί και να 
στηριχθεί στους σταθμούς της θύρας (εικ.80). Η χύτευση του μπετονένιου ανωφλίου από 
τον Μπαλάνο έγινε ενιαία (15 κυβικά περίπου), αφού κατασκευάστηκε ξυλότυπος, ο οποίος 
εγκιβώτισε όλο το ανώφλι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πλινθίδα να μην αποτελεί ξεχωριστό 
μέλος πλέον αλλά να ενσωματωθεί στην ενιαία μπετονένια δοκό του ανωφλίου. 

Η αποκόλληση και αποξήλωσή της είναι το δυσκολότερο σημείο της επέμβασης στην 
περιοχή αυτή. Ο λίθος εκατέρωθεν εδράζεται στους σταθμούς της θύρας και είναι ενσφηνω-
μένος στη θέση του από τους υπόλοιπους λίθους της στρώσης αυτής. 

Από τα δεδομένα αυτά διαφαίνονται δύο πιθανοί τρόποι για την αποξήλωση της πλιν-
θίδας: είτε αφαίρεση κάποιου μεσαίου θραύσματος της πλινθίδας καταρχήν, είτε αφαίρεση 
κάποιου μικρότερου γειτονικού της λίθου. Όλοι οι λίθοι αυτής της πλευράς είναι κατά χώραν 
και δεν έχουν μετακινηθεί προηγουμένως. Τα θραύσματα της πλινθίδας αυτής συμπλέκο-
νται έτσι ώστε αυτή να στέκεται σε αυτή τη θέση για αιώνες πριν την επέμβαση Μπαλάνου, 
χωρίς υποστύλωση. Δεν φαίνεται λοιπόν δυνατή η αποξήλωση κάποιου από τα θραύσματα 
για την διευκόλυνση της αποξήλωσης του λίθου, χωρίς την μερική φθορά τους. Επίσης, η 
πρόσφυση των θραυσμάτων με το τσιμέντο είναι τέτοια που θα κάνει αδύνατη την αποκόλ-
ληση χωρίς διάρρηξή τους. Για την αφαίρεση δε της πλινθίδας θα πρέπει να αφαιρεθούν δύο 
κατά χώραν λίθοι της υπερκείμενης στρώσης (στρώση της ζωφόρου), οι οποίοι όμως ούτως 
ή άλλως χρήζουν δομικής αποκατάστασης. 

Με την δεύτερη λύση θα πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα μικρότερα επι-
στύλια εκατέρωθεν της πλινθίδας (πιθανότερο το ΔΤΕ2.1, το οποίο είναι εν μέρει ελεύθερο 
από υπερκείμενους λίθους), ώστε αυτή κατόπιν να αφαιρεθεί ολόκληρη και να εξυγιανθεί 
στο έδαφος. Το πρόβλημα εδώ είναι καταρχήν το ότι οι υπόλοιποι λίθοι αυτής της στρώσης 
είναι κατά χώραν και φαίνονται σε καλή κατάσταση. Οι γόμφοι τους πιθανότατα διατηρού-
νται, αλλά και οι αρμοί συναρμογής τους είναι, παρόλες τις ρηγματώσεις, με άριστη επα-
φή. Η αποξήλωση λοιπόν κάποιου από τους γειτονικούς λίθους εκατέρωθεν της πλινθίδας 
ΔΤΕ3.1, όχι μόνο δεν θα διευκολύνει την επιχείρηση απεγκλωβισμού της αλλά, λόγω της 
συναρμογής των μελών, αυτή θα είναι ίσως αδύνατη χωρίς την φθορά των λίθων αυτών. 
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Εικ. 80. Μπαλάνος 1926: Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής δοκού στην κατώτερη περιοχή της εξωτερικής 
πλινθίδας ΔΤΕ3.1. Διακρίνεται η εσωτερική-ανατολική πλευρά της πλινθίδας. Ν. Μπαλάνος 1940, εικ.143.

Εικ. 81. Δ.Τ.Ε.3.1. Εσωτερική ανατολική πλευρά. Αξονομετρική αναπαράσταση. Η σχεδιαστική απόδοση έγι-
νε από φωτογραφίες του 1926 κατά την μπαλάνεια επέμβαση, μια και σήμερα η πλευρά αυτή είναι αφανής. 
Το γκρίζο χρώμα αποδίδει το ελλείπον τμήμα της πλινθίδας, ενώ διακρίνεται και η εσωτερική μπαλάνεια 
μεταλλική δοκός, η οποία συγκρατεί την πλινθίδα στη θέση της.

Εικ. 82. ΔΤΕ3.1. Eξωτερική δυτική πλευρά. Αξονομετρική αναπαράσταση. Η γκρίζα περιοχή είναι το ελλείπον 
τμήμα της πλινθίδας. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994, ψηφιακή επεξεργασία-διαστάσεις: της συγγραφέως 2010.
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Μια τέτοια επιλογή δυσχεραίνεται επίσης από το πρόβλημα των υπερκείμενων στρώσεων, 
οι οποίες επίσης είναι κατά χώραν και θα πρέπει να αποξηλωθούν και αυτές. 

Θα πρέπει λοιπόν να συνεκτιμηθεί μια τρίτη λύση: η δομική αποκατάσταση της πλιν-
θίδας χωρίς την αποξήλωση της. Λύση την οποία ακολούθησε και ο ίδιος ο Μπαλάνος, πι-
θανώς για όλους τους παραπάνω λόγους. Στην περίπτωση αυτή η πλινθίδα θα πρέπει να 
εξυγιανθεί κατά χώραν. Η αφαίρεση των μπαλάνειων μεταλλικών δοκών από την κατώτερη 
περιοχή της εκτός από εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, είναι πιθανόν ότι θα εγείρει και θέ-
ματα στατικής ασφάλειάς της, οπότε να χρειαστεί περαιτέρω υποστήριξή της. Μια ακόμα 
δυσκολία σε αυτήν την λύση είναι ο καθαρισμός και η εξυγίανση των περιοχών πρόσφυσης 
με το μπαλάνειο σκυρόδεμα. 

Επίσης, από δομικής απόψεως, ο οπλισμός του μέλους και η σύνδεση του αρχαίου 
τμήματος με το νέο συμπλήρωμα θα πρέπει να γίνει εξωτερικά από την αφανή ανατολική 
πλευρά της πλινθίδας. Τα θραύσματα του αρχαίου τμήματος δεν θα είναι δυνατό να συνδε-
θούν με διαμπερείς οπλισμούς (λύση που συνήθως ακολουθείται στα επιστύλια) λόγω του 
εγκιβωτισμού της πλινθίδας, οπότε ίσως μία λύση ανάλογη της μπαλάνειας με δοκούς στο 
κατώτερο τμήμα του μέλους να πρέπει να αναζητηθεί. 

Καλύτερη φυσικά εποπτεία του ζητήματος θα υπάρξει με την απαρχή του προγράμμα-
τος, την απομάκρυνση του μπετονένιου ανατολικότερου τμήματος του υπερθύρου και την 
αποκάλυψη της αφανούς εσωτερικής πλευράς της πλινθίδας.
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4.3.3. Κατασκευή συμπληρωμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χρόνος κατασκευής - συγκόλλησης συμπληρωμάτων

Μέλος Διαστάσεις Συμπληρώματα  
(με άπεργο) Μ3

Χρόνος = κατεργασία 
συμπληρώματος 

– συγκόλληση 
– ωρίμανση 

– κατεργασία 
επιφάνειας

ΑΝ
Ω

Φ
ΛΙ

 - 
ΕΠ

ΙΣ
ΤΥ

ΛΙ
Α

ΔΤΕ3.1 7.76 Χ  .55-56 Χ 
1.045-7

Συγκόλληση 
θραυσμάτων 6 μήνες

7.45 Χ .64 Χ 1.10 5.25 12 μήνες

Α’ φάση 
= δομική 
αποκα-
τάσταση 
2 μεσαί-
ων πλιν-
θίδων 

ΔΤΕ3.2 6.20 Χ .46 Χ 1.045 6.30 Χ .55 Χ 1.10
(+θραύσμα α…) 3.82

12 
μήνες 
ή 4 
μήνες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩ-
ΜΑΤΩΝ =  
ΑΝΑΘΕΣΗ 
(12 μήνες)
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ-  
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ=  
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(4 μήνες)

ΔΤΕ3.3
7.44 Χ .485 Χ 
1.041 6.30 Χ .55 Χ 1.10 3.82

12 
μήνες 
ή 4 
μήνες

ΔΤΕ3.4

7.587 Χ .55-56 Χ 
1.045  
(θραύσμα β1189: 
1.30 Χ 40 Χ 65)

7.60 Χ 56 Χ 1.045 4.45 8 μήνες

20η 
ΣΤΡΩΣΉ

ΔΤ20.6ΕΣ   1.305 Χ 1.50 Χ 
.524 ύψος 1.35 Χ .90 Χ .58 .70 6 μήνες

ΔΤ20.9ΕΣ 1.301 Χ 1.50 Χ 
.524 1.35 Χ .95 Χ .58 .75 6 μήνες

21
η 

ΣΤ
ΡΩ

ΣΉ

ΔΤ21.1 (α984) 1.65 Χ .84 Χ .495 1.70 Χ .65 Χ .55 .61 6 μήνες

ΔΤ21.9 (α1736) 1.33 Χ .86 Χ .495
1.70 Χ .65 Χ .55 .61

.71

6 μήνες

7 μήνες1.40 Χ .92 Χ .55

ΔΤ21.14 
(α925+α929
+α1012)

1.68 Χ 1.10 Χ .495 1.75 Χ 1.15 Χ .55 1.11 8 μήνες

ΔΤΖ3 6.51 Χ .40 Χ 1.02 Συγκόλληση 
θραυσμάτων 3 μήνες

10 μέλη 9 συμπληρώματα 21.12 m3

ΣΥΝΟΛΟ= 92 μήνες :
ΜΕ 4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ = 
2  ΧΡΟΝΙΑ

Ν
ΕΑ

 
Μ

ΕΛ
Ή

1 νέο μέλος 
(ΔΤΖ2) 3.27 X 1.05 X .22 - 12 μήνες (παραλλήλως 

– ανάθεση σε εξωτερικό 
συνεργάτη)9 νέα μέλη (20η 

στρώση)
1.31 – 135 Χ  1.50 
Χ .524 ΝΕΑ ΜΕΛΉ

Στον παραπάνω πίνακα δεν έχει συμπεριληφθεί ο χρόνος αποξήλωσης, εξυγίανσης των 
μελών, έρευνας για την εξεύρεση κατάλληλων όγκων μαρμάρου στα λατομεία του Διονύσου 
και ο απαιτούμενος χρόνος για τις διαδικασίες αγοράς, κοπής και μεταφοράς των όγκων στο 
εργοτάξιο. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος ανατοποθέτησης των μελών στο μνημείο. 
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 4.3.4. Απαιτούμενο προσωπικό και χρόνος

Η προσέγγιση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου εξαρτάται από τον συγχρονισμό κατά 
την κατεργασία των συμπληρώσεων και τη δομική αποκατάσταση των μελών, αλλά και από 
τον αριθμό των απασχολούμενων τεχνιτών στο έργο. 

Το προσωπικό που απαιτείται είναι καταρχήν ένα συνεργείο αποξήλωσης αποτελούμενο 
από 3-5 άτομα. Το ίδιο συνεργείο θα κάνει τις αφαιρέσεις των συνδετηρίων από τους απο-
ξηλούμενους λίθους. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί υπολογίζεται σε 3 μήνες, εάν επιλυθεί το 
πρόβλημα της αποξήλωσης του υπερθύρου με συρματοκοπή αδιατάρακτης κοπής. Ο τρόπος 
εξυγίανσης όμως των περιοχών έδρασης του υπέρθυρου στους σταθμούς της θύρας και κυρί-
ως της δυτικότερης πλινθίδας δεν μπορεί να περιγραφεί επακριβώς πριν από την έναρξη της 
αποξήλωσης της περιοχής, και τον επιτόπιο έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των περιβαλ-
λόντων λίθων του υπερθύρου, ο οποίος θα οριστικοποιήσει την διαδικασία επέμβασης σε 
αυτούς και κυρίως στη δυτικότερη πλινθίδα. 

Για την δομική αποκατάσταση των μελών που θα καταβιβαστούν, ένας σχετικός υπολο-
γισμός μπορεί να γίνει εάν υποτεθεί ότι τα συνεργεία των τεχνιτών που θα απασχοληθούν με 
την δομική αποκατάσταση των μελών είναι 3 (δηλαδή 6 τεχνίτες) σε τρεις τράπεζες συγκόλλη-
σης: τότε το έργο, σύμφωνα με τον Πίνακα 2, χρειάζεται 4 χρόνια για την ολοκλήρωση του, ενώ 
με 4 συνεργεία των 2 τεχνιτών και τέσσερεις τράπεζες συγκόλλησης το έργο θα απαιτήσει 
περί τα 2 χρόνια για την ολοκλήρωση του. 

4.3.5. Φάσεις του έργου

Μεγάλη διαφορά στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου θα έδινε ο διαχωρισμός του σε 
δύο φάσεις, λύση η οποία και προτείνεται. Στην Α’ φάση θα μπορούσε να ενταχθεί η δομική 
αποκατάσταση των δύο μεσαίων πλινθίδων του ανωφλίου (ΔΤΕ3.2 και ΔΤΕ3.3), έστω και με 
ένα συνεργείο τεχνιτών και η οποία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, εφόσον εξευρεθούν και αγο-
ραστούν οι απαιτούμενοι όγκοι μαρμάρου από τα λατομεία Διονύσου. Οι πλινθίδες αυτές, οι 
οποίες είχαν αποξηλωθεί από τον Μπαλάνο, βρίσκονται σήμερα στο χώρο του εργοταξίου. 
Η δομική αποκατάσταση των δύο πλινθίδων, με παραδοσιακές μεθόδους κατεργασίας των 
συμπληρωμάτων, υπολογίζεται ότι απαιτεί από 12 μήνες για την καθεμία, μια και ο υπεύ-
θυνος πολιτικός μηχανικός, κ. Β. Παπαβασιλείου, έχει ήδη υπολογίσει τους απαιτούμενους 
οπλισμούς. Για τον περιορισμό περαιτέρω του χρόνου της δομικής αποκατάστασης των δύο 
πλινθίδων του ανωφλίου, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των συμπληρωμάτων 
τους, προτείνεται αυτά να δοθούν για κατεργασία σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα δια-
θέτει κοπτικό μηχάνημα Laser και το αντίστοιχο υπολογιστικό πρόγραμμα. Με αυτή τη λύση 
το προσωπικό, ήδη εν μέσω άλλων εργασιών, δεν θα επιβαρυνθεί με την κατασκευή αυτών 
των 2 μεγάλων συμπληρωμάτων (3,5 μ3 το καθένα). 

Οι εκμαγείς του εργοταξίου θα αναλάβουν την κατασκευή των γύψινων εκμαγείων, για 
κάθε ένα από τα οποία υπολογίζεται ότι απαιτείται ένας μήνας τουλάχιστον. Τα εκμαγεία αυτά 
κατόπιν θα μεταφερθούν στο χώρο κατεργασίας του εξωτερικού συνεργάτη για την κατασκευή 
των νέων συμπληρωμάτων. Η αγορά και μεταφορά των απαιτούμενων όγκων μαρμάρου Διο-
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νύσου θα γίνει από την Υπηρεσία μας, όπως έγινε στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις. 
Η κατασκευή των εκμαγείων και η ανάθεση και κατασκευή των συμπληρωμάτων σε εξωτερικό 
συνεργάτη θα απαιτήσει ένα διάστημα 6 μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση το εργοτάξιο δεν θα 
επιβαρυνθεί χρονικά. Η δομική αποκατάσταση των δύο αυτών μελών στο εργοτάξιο θα περιο-
ριστεί έτσι στους 8 μήνες, με διαδοχική αποκατάσταση των δύο μελών, ή 4 μήνες με σύγχρονη 
επεξεργασία τους. Εάν η διαδικασία αυτή ξεκινήσει προς τα τέλη του 2013, ή τις αρχές του 
έτους 2014, τότε θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των δύο πλινθίδων το αργότερο έως τις αρχές 
του 2015. Εφόσον τα δύο αυτά μέλη θα γίνουν από εξωτερικό συνεργάτη, τα υπόλοιπα μέλη 
μπορούν αν αναληφθούν από το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Η Β’ φάση του έργου αφορά στην αποξήλωση καταρχήν και εξυγίανση των μελών του 
υπερθύρου κατά το α’ εξάμηνο του 2014 και κατόπιν στην κατεργασία των μελών τα οποία 
θα καταβιβαστούν. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης του έργου, με 4 συνεργεία τεχνιτών, 
υπολογίζεται χρονικά σε περίπου 2 χρόνια. Κατά το τρίτο έτος του προγράμματος θα γίνει η 
ανατοποθέτηση των μελών στο μνημείο μετά την ολοκλήρωση της δομικής τους αποκατάστα-
σης. Οι εργασίες αυτές υπολογίζονται από τριμηνιαίες έως εξαμηνιαίες, ώστε η ολοκλήρωση 
του έργου να επιτευχθεί το αργότερο σε 2 χρόνια (2014-2015). 

Κατά τη φάση αυτή θα πρέπει να αγοραστούν και να δοθούν για κατεργασία (προτείνεται 
και σε αυτήν την περίπτωση ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη) τα νέα μέλη του υπερθύρου τα 
οποία φτάνουν τα 10. Πρόκειται για 9 μπατικούς λίθους της 20ης στρώσης διαστάσεων 1.31-1.35 
Χ 1.50 Χ .525 και έναν λίθο της ζωφόρου διαστάσεων 3.27 Χ .225 Χ 1.015 Χ .40 (για στατικούς και 
λόγους καλύτερης ευστάθειας η πλινθίδα θα γίνει παχύτερη προς το βόρειο τμήμα της). 

Εικ. 83. Σχέδιο: γερανός Derrick και σημείο επέμβασης. Ο γερανός έχει τη μικρή μπούμα των 27 μέτρων. 
Σχέδιο: Π. Κουφόπουλος 1994, ψηφιακή επεξεργασία-προσαρμογή: της συγγραφέως 2011.
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4.3.6. Γερανός και εξυπηρέτηση του έργου

Ο γερανός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την Β’ Φάση του προγράμματος είναι ο Der-
rick (εικ.83), ή, εφόσον εγκατασταθεί, ο καινούριος γερανός του Σηκού. Κατά την αποξήλω-
ση, το μπετονένιο υπέρθυρο θα τεμαχιστεί σε μικρότερα τμήματα (με κατά μήκος και εγκάρ-
σιες τομές), ώστε να γίνει δυνατή η καθαίρεση και απομάκρυνσή του. Για τη ανατοποθέτηση 
όμως οι πλινθίδες, μετά την δομική τους αποκατάσταση, θα έχουν βάρος:

ΔΤΕ3.1 = 7.76 Χ .55-56 Χ 1.045-7 = 4,55 μ3 χ 2,7 = 12,3 τν 

ΔΤΕ3.2 = 6.20 Χ .46 Χ 1.045 = 2,98 μ3 χ 2,7 = 8 τν

ΔΤΕ3.3 = 7.44 Χ .485 Χ 1.041 = 3,76 μ3 χ 2,7 = 10,14 τν

ΔΤΕ3.4 =7.59 Χ .56 Χ 1.045= 4,44 μ3 χ 2,7 = ~12 τν.

Για την μετακίνηση των παραπάνω φορτίων ο γερανός Derrick θα πρέπει να βρίσκεται 
αξονικά του ναού και σε απόσταση το πολύ 18 μέτρων από το δυτικό τοίχο, ώστε με την μι-
κρότερη μπούμα των 27 μέτρων να έχει ανυψωτική ικανότητα 12 τόνων (πίνακας προδιαγρα-
φών γερανού Derrick). Για το επιστύλιο ΔΤΕ3.1, το οποίο βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο 
σημείο ανύψωσης και το οποίο είναι βαρύτερο των 12 τόνων ο γερανός θα αναγκαστεί να 
κάνει μικρή υπέρβαση βάρους, η οποία όμως είναι στα πλαίσια ασφαλείας του γερανού. 

4.3.7. Οργάνωση εργοταξίου

Η επέμβαση στο δυτικό υπέρθυρο προϋποθέτει εργασίες στο εργοτάξιο, οι οποίες 
θα πρέπει να προηγηθούν της αποξήλωσης. Στην δυτική περιοχή του σηκού έχει εγκατα-
σταθεί μεταλλικό πατάρι το 2001, το οποίο εμποδίζει όμως την ανάπτυξη οποιασδήποτε 
μορφής σκαλωσιάς, η οποία είναι αναγκαία για την προστερέωση της ανατολικής πλευράς 
του δυτικού τοίχου. Η κατασκευή αυτή έχει εμποδίσει και την φωτογραμμετρική αποτύ-
πωση της πλευράς αυτής του τοίχου με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η καταγραφή των 
μικρομετακινήσεών του. 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η μετακίνηση του μεταλλικού παταριού σε ασφαλή απόσταση 
από τον τοίχο. Για την μετακίνηση του μεταλλικού παταριού υπάρχουν δύο επιλογές: 

α) αποσυναρμολόγηση και επανεγκατάσταση της μεταλλικής κατασκευής, ή 
β) κύλιση του μεταλλικού παταριού. 

Στην α’ περίπτωση η αποσυναρμολόγηση και ανασυναρμολόγηση του μεταλλικού πατα-
ριού απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο και είναι αρκετά δαπανηρή και σαφώς χρονοβόρα. Στη 
β’ περίπτωση η κύλιση του παταριού προϋποθέτει την κατασκευή 12 εδράνων κύλισης - κυλιν-
δροτριβείς από χαλυβδολαμαρίνα (ρουλεμάν, ρέουλα), τα οποία θα τοποθετηθούν κάτω από 
το καθένα από τα πόδια της κατασκευής. Για τη λύση αυτή αρχικά τα υποστυλώματα θα πρέπει 
να αποσυνδεθούν από το δάπεδο (με κοπή των πακτωμένων βιδών τους) και η κατασκευή το-
πικά θα πρέπει να ανυψωθεί με γρύλους κατά 5-6 πόντους, ώστε να γίνει εφικτή η εισχώρηση 
των ρέουλων κάτω από κάθε υποστύλωμα. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας θα μπορούσαν 
να συνδεθούν μεταξύ τους τα τρία εγκάρσια υποστυλώματα κατά πλάτος του παταριού, έτσι 
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ώστε ένας 20τονος γρύλος να ανυψώσει και τα τρία μαζί. Η ελαστικότητα της κατασκευής επι-
τρέπει την ανύψωσή της με ευκολία, ενώ τη αποκόλλησή της από το έδαφος δεν εμπεριέχει 
τον κίνδυνο στρέβλωσης εφόσον τα χιαστί μεταλλικά στοιχεία μεταξύ των υποστυλωμάτων 
διασφαλίζουν την σταθερότητα του σχήματός της. Η μετακίνηση της μεταλλικής κατασκευής 
θα γίνει με τη βοήθεια συρματόσκοινων, και κιθαρών τα οποία θα δεθούν στα πέλματα του 
γερανού και σε αντίβαρα μέσα στο σηκό.

Η επιχείρηση αυτή προϋποθέτει την απομάκρυνση των οικίσκων, οι οποίοι βρίσκονται 
πάνω στο πατάρι, όπως και κάθε άλλου αντικειμένου, το οποίο φυλάσσεται ή συντηρείται 
στο πατάρι, όπως επίσης και την εκκαθάριση των εργαστηρίων κάτω από το πατάρι. Επίσης, 
την μετεγκατάσταση των δύο τραπεζών συγκόλλησης, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το 
πατάρι. Η επανεγκατάσταση αυτή θα πρέπει να γίνει σε τόση απόσταση, ώστε το ύψος της να 
μην εμποδίζει την κίνηση του εσωτερικού γερανού Derrick για τις εργασίες στο πρόγραμμα της 
Δυτικής Πλευράς, αλλά τουλάχιστον σε 3,00 μέτρα από τον Δυτικό τοίχο, ώστε να είναι εφικτή 
η κατασκευή σκαλωσιάς για την προστερέωση του δυτικού τοίχου, αλλά και για την αποξήλω-
ση του υπερθύρου. Η μετακίνηση της μεταλλικής κατασκευής κατά 1,5 μέτρο προς τα ανατο-
λικά δεν διαφοροποιεί αισθητά την κατάσταση στο σηκό και η θέαση των οικίσκων από τη 
οδό Παναθηναίων θα παραμείνει ανεκτή, πόσο μάλλον, εφόσον προβλέπεται η αφαίρεση 
του ανώτερου οικίσκου, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του Σηκού σε γειτνίαση με 
το μεταλλικό πατάρι. Τα μεταλλικά πέλματα του παταριού θα βιδωθούν στη νέα τους θέση 
στο εργοστασιακό δάπεδο του σηκού, όπως είχε γίνει και κατά την αρχική εγκατάσταση της 
κατασκευής το 2001 (εικ.84). Η όλη επιχείρηση υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί μία εβδο-
μάδα, με τη βοήθεια όλου του συνεργείου για την μετακίνηση του μεταλλικού παταριού, 
αλλά και για τις προηγηθείσες εργασίες εκκένωσης των εργαστηρίων και μετεγκατάστα-
σης των τραπεζών συγκόλλησης. Στο χρονοδιάγραμμα εργασιών που ακολουθεί η επιχεί-
ρηση τοποθετείται στο τελευταίο δίμηνο του 2013. 

Θα ακολουθήσει η κατασκευή της απλής μεταλλικής σκαλωσιάς, η οποία θα καλύψει όλο 
το ανατολικό τμήμα του τοίχου, ώστε το συνεργείο συντήρησης να μπορέσει να προσεγγίσει 
σε όλα εκείνα τα σημεία, τα οποία χρειάζονται προστερέωση. Η κατασκευή της σκαλωσιάς 
αυτής υπολογίζεται να χρειαστεί 1 μήνα. Η προστερέωση του τοίχου υπολογίζεται να ξεκι-
νήσει στο τέλος του 2013 και να συνεχιστεί για το α’ δίμηνο του 2014. Η επιχείρηση αυτή θα 
πρέπει να διαδεχθεί αμέσως την μετακίνηση του μεταλλικού παταριού, έτσι ώστε να ολοκλη-
ρωθεί στο τέλος του α’ διμήνου του 2014. Συγχρόνως θα πρέπει να δρομολογηθεί η κατασκευή 
της ειδικής σκαλωσιάς εγκαρσίως του θυρώματος, η οποία θα φέρει τα βάρη των τμημάτων 
του υπερθύρου κατά την αποξήλωση του, χωρίς να εμποδίζει όμως την απρόσκοπτη διάβαση 
μέσω της θύρας. Η ειδική αυτή σκαλωσιά, η οποία θα πρέπει να μελετηθεί στη λεπτομέρεια 
της από πολιτικό μηχανικό, θα πρέπει να δρομολογηθεί στις αρχές του 2014. Εάν η πύκνωση 
των υπαρχόντων στο εργοτάξιο μεταλλικών στοιχείων είναι αρκετή για την κατασκευή πάνω 
από την διάβαση, τότε η αγορά νέων στοιχείων θα περιοριστεί στα αναγκαία μεταλλικά στοι-
χεία μόνο του κατώτερου τμήματος, στην περιοχή της διάβασης του θυρώματος. Η αγορά και 
η κατασκευή της ειδικής αυτής σκαλωσιάς υπολογίζεται σε 2 μήνες. Με τη σκαλωσιά αυτή 
ολοκληρώνεται η προπαρασκευή του εργοταξίου, ώστε να είναι έτοιμο για την έναρξη της 
αποξήλωσης των ανώτερων στρώσεων του τοίχου στις αρχές Μαρτίου 2014.
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Εικ. 84. Πρόταση μετακίνησης του μεταλλικού παταριού και των οικίσκων για την ευχερέστερη διεξαγωγή 
του 10ου προγράμματος. Σχέδια: Π. Κουφόπουλος 1994, πρόταση, ψηφιακή επεξεργασία- προσαρμογή: 
της συγγραφέως 2011.

Μετακίνηση μεταλλικού παταριού και 
οικίσκων. Απομάκρυνση από τον δυτικό 
τοίχο κατά 3.00 μέτρα. Τοποθέτηση του 
δεύτερου οικίσκου μέσα στο Σηκό. 

Κάτοψη - γερανός Derrick και σημείο 
επέμβασης- υπάρχουσα κατάσταση. 

Τομή στην περιοχή 
του δυτικού τοίχου: 
Μεταλλικό πατάρι και 
οικίσκοι στην υπάρχουσα 
κατάσταση.

1ο βήμα: Μετακίνηση 
του μεταλλικού 
παταριού σε 
απόσταση 3.00 
μέτρων από τον 
δυτικό τοίχο 

2ο βήμα: Κατασκευή 
σκαλωσιάς για την 
προστερέωση του 
τοίχου, πριν την έναρξη 
της αποξήλωσης του 
υπερθύρου 

1.50

6.25

9.10

3.00

3.00

6.25

7.60

3.00
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ο έτος
 ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΛΙΝΘΙΔΩΝ               
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ               
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ               
ΠΡΟΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΙΧΟΥ              
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 21ης 

ΣΤΡΩΣΗΣ              
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 20ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ

              

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 20ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ              
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 19ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ

              

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ              
ΚΟΠΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΜΠΕΤΟΝΕΝΙΟΥ 
ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ

              

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕΛΩΝ               
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΛΙΝΘΙΔΑΣ (?)               
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΠΕΡΙΘΥΡΟΥ               

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕΛΩΝ               
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 
ΜΕΛΩΝ 21ης ΚΑΙ 20ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ

              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΝΘΙΔΑΣ               
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 
17ης ΣΤΡΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΘΥΡΑΣ) 

              

ΝΕΟΙ ΛΙΘΟΙ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ               

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ               
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

              

ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΛΩΝ               
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΛΩΝ               
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ               
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ο έτος
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΛΙΝΘΙΔΩΝ             
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ             
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ             
ΠΡΟΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΙΧΟΥ             
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 21ης 

ΣΤΡΩΣΗΣ             
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 20ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ

            

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 20ης 

ΣΤΡΩΣΗΣ             
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 19ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ

            

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ             
ΚΟΠΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΜΠΕΤΟΝΕΝΙΟΥ 
ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ

            

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕΛΩΝ             
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΝΘΙΔΑΣ (?)             
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΠΕΡΙΘΥΡΟΥ             

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕΛΩΝ             
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 
ΜΕΛΩΝ 21ης ΚΑΙ 20ης 
ΣΤΡΩΣΗΣ

            

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΝΘΙΔΑΣ             
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 
17ης ΣΤΡΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΘΥΡΑΣ)

            

ΝΕΟΙ ΛΙΘΟΙ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

            

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ             

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ             
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

            

ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΛΩΝ             
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΛΩΝ             
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ             
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Α/Α

ΔΟ
Μ

ΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΉ

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
1

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
2

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
3

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
4

ΣΧΕΔΙΟ

1

 Ε
 Π

 Ι 
Σ 

Τ 
Υ 

Λ 
Ι Ο

ΕΠΙΤΟΙΧΟ 
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ

ΔΤΕ1

in
 si

tu

συντήρηση επιφανείας

2 ΔΤΕ2

in
 si

tu

συντήρηση επιφανείας

3

ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ 
ΑΝΩΦΛΙΟΥ

ΔΤΕ3.1
7.76 Χ .55-56 Χ 1.045-7 in

 si
tu συμπλήρωμα = 

7.10 Χ .60 Χ .60

4 ΔΤΕ3.2
6.20 Χ .46 Χ 1.045 ΣΗ

ΚΟ
Σ συμπλήρωμα = 

6.30 Χ .55 X 1.10

5 ΔΤΕ3.3
7.44 Χ .485 Χ 1.041 ΣΗ

ΚΟ
Σ συμπλήρωμα = 

6.30 Χ .55 X 1.10

6 ΔΤΕ3.4
7.587 Χ .55-56 Χ 1.045 ΣΗ

ΚΟ
Σ υπάρχει 

8.00 Χ .60 Χ 1.10
 

7 ΕΠΙΤΟΙΧΟ 
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΔΤΕ4

in
 si

tu συντήρηση 
επιφανείας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 
17 ος -  21 ος Δόμος-Υπέρθυρα
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Α/Α

ΔΟ
Μ

ΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΉ

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
1

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
3

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
3

ΣΥ
Μ

ΠΛ
Η-

ΡΩ
Μ

Α 
4

ΣΧΕΔΙΟ

8

ΕΠ
ΙΣ

ΤΥ
ΛΙ

Ο

ΕΠΙΤΟΙΧΟ 
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΔΤΕ5

in
 si

tu συντήρηση 
επιφανείας

9.
-1

6

18ος δόμος 
(Α δόμος 

επιστυλίου) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΛΙΘΟΙ

ΔΤ18.1ΕΣ - ΔΤ18.8ΕΣ

in
 si

tu συντήρηση 
επιφανείας

17
 - 

24

19ος δόμος 
(Β δόμος 

επιστυλίου) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΛΙΘΟΙ

ΔΤ19.1ΕΣ - ΔΤ19.8ΕΣ

in
 si

tu συντήρηση 
επιφανείας

25

 Δ
 Ι 

Α 
Ζ 

Ω
 Μ

 Α

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΛΙΘΟΙ 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
(ΖΩΦΟΡΟΣ)

ΔΤΖ1
2.67 Χ .40 Χ 1.02 in

 si
tu συντήρηση 

επιφανείας

26 ΔΤΖ2
3.26 Χ .40 Χ 1.02 in

 si
tu

ΝΕΟΣ

27 ΔΤΖ3
6.51 Χ .40 Χ 1.02 in

 si
tu ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ - μικρά 
συμπληρώματα

28 ΔΤΖ4
3.05 Χ .40 Χ 1.02 in

 si
tu συντήρηση 

επιφανείας

29 ΔΤΖ5
2.87 Χ 40 Χ 1.02 in

 si
tu συντήρηση 

επιφανείας

30

20ος δόμος 
(Α δόμος 

διαζώματος) 
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΛΙΘΟΙ

ΔΤ20.1ΕΣ ΝΕΟΣ για την τοποθέτηση του υπερκείμενου λίθου ΔΤ21.1 (α984) 
(μελέτη Μ.Κορρέ, 1994)

31 ΔΤ20.2ΕΣ ΝΕΟΣ

32 ΔΤ20.3ΕΣ ΝΕΟΣ

33 ΔΤ20.4ΕΣ ΝΕΟΣ

34 ΔΤ20.5ΕΣ ΝΕΟΣ

35 ΔΤ20.6ΕΣ
130.5 Χ 1.50 Χ .524 ύψος in

 si
tu συμπλήρωμα = 

1.35 Χ .90 Χ .58

36 ΔΤ20.7ΕΣ
1.30 Χ 1.50 Χ .524 ύψος in

 si
tu

εξυγίανση - 
συγκολλήσεις 
θραυσμάτων 
- συντήρηση 
επιφανείας

ΝΕΟ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ:  
1.35 Χ .90 Χ 58
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ΣΥ
Μ

ΠΛ
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ΡΩ
Μ

Α 
4

ΣΧΕΔΙΟ

37

Δ 
Ι Α

 Ζ
 Ω

 Μ
 Α

20ος δόμος 
(Α δόμος 

διαζώματος) 
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΛΙΘΟΙ

ΔΤ20.8ΕΣ
1.227 Χ 1.50 Χ .524 ύψος in

 si
tu

εξυγίανση - 
συγκολλήσεις 
θραυσμάτων 
- συντήρηση 
επιφανείας

38 ΔΤ20.9ΕΣ
1.301 Χ 1.50 Χ .524 ύψος in

 si
tu συμπλήρωμα =  

1.35 Χ .95 Χ .58

39 ΔΤ20.10ΕΣ
1.30.1 Χ 1.50 Χ .524 ύψος in

 si
tu

εξυγίανση - 
συγκολλήσεις 
θραυσμάτων 
- συντήρηση 
επιφανείας

40 ΔΤ20.11ΕΣ
1.31 Χ 1.50 Χ .524 ύψος in

 si
tu

εξυγίανση - 
συγκολλήσεις 
θραυσμάτων 
- συντήρηση 
επιφανείας

41 ΔΤ20.12ΕΣ 
1.30 Χ .80 Χ .524 ύψος in

 si
tu

εξυγίανση - 
συγκολλήσεις 
θραυσμάτων 
- συντήρηση 
επιφανείας

ΝΕΟ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ:  
1.35 Χ .95 Χ 58
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ΠΛ
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ΡΩ
Μ

Α 
4

ΣΧΕΔΙΟ

42

Δ 
Ι Α

 Ζ
 Ω

 Μ
 Α

20ος δόμος 
(Α δόμος 

διαζώματος) 
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΛΙΘΟΙ

ΔΤ20.13ΕΣ ΝΕΟΣ

43 ΔΤ20.14ΕΣ ΝΕΟΣ

44 ΔΤ20.15ΕΣ ΝΕΟΣ για την τοποθέτηση του ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ λίθου ΔΤ21.14 
(α925,α949,α1012) (μελέτη Μ. Κορρέ 1994)

45
-4

9 20ος δόμος 
(Α δόμος 

διαζώματος) 
- ΛΙΘΟΙ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΤ20.1ΠΛ - ΔΤ20.5ΠΛ

in
 si

tu συντήρηση 
επιφανείας 

(5 ΛΙΘΟΙ)

50

21ος δόμος 
(Β δόμος 

διαζώματος) 
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΛΙΘΟΙ

ΔΤ21.1 (α984)
1.65 Χ .84 Χ .495

νό
τι

ο 
πτ

ερ
ό

1ο  =
 

1.
70

 Χ
 .6

5 
Χ 

.5
5

2ο  =
 

1.
70

 Χ
 .6

5 
Χ 

.5
5

μελέτη 
Μ.Κορρέ

51 ΔΤ21.9 (α1736)
1.33 Χ .86 Χ .495

νό
τι

ο 
πτ

ερ
ό

1ο  =
 

1.
40

 Χ
 .9

2 
Χ 

.5
5

μελέτη 
Μ.Κορρέ

52
ΔΤ21.14 

(α925+α929+α1012)
1.68 Χ 1.10 Χ .495

1ο 
= 

1.
75

 Χ
 1

.1
5 

Χ 
.5

5

μελέτη 
Μ.Κορρέ

65
-7

6 21ος δόμος
(Β δόμος 

διαζώματος) - 
ΛΙΘΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΤ21.1ΠΛ - ΔΤ21.12ΠΛ

in
 si

tu
 συντήρηση 

επιφανείας 
(12 ΛΙΘΟΙ)

ΛΙΘΟΙ 
ΠΑΡΑΣΤΑΔΩΝ 
ΘΥΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΤ 17.5 - 17.6 ΠΡ
ΟΣ

 
ΑΠ

ΟΞ
ΗΛ

ΩΣ
Η

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Η 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:  1. 3 ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ / ΣΥΓΚΟΛΛΉΣΉ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 1 ΛΙΘΟ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

 2. 7 ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΤΉΣ 20ης ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΣΤΡΩΣΉΣ

 3. 9 ΝΕΟΙ ΛΙΘΟΙ 20ου ΔΟΜΟΥ 

 4. ΔΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 3 ΛΙΘΩΝ ΤΟΥ 21ου ΔΟΜΟΥ 

 5. ΔΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 2 ΛΙΘΩΝ ΤΟΥ 17ου ΔΟΜΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΘΥΡΟΥ) 

 6. ΣΥΓΚΟΛΛΉΣΕΙΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

1ο συμπλ. 1.70 Χ .65 Χ .55

2ο συμπλ. 1.70 Χ .65 Χ .55

Συμπλ. 1.40 Χ .92 Χ .55

Συμπλ. 1.75 Χ 1.15 Χ .55
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ΜΕΡΟΣ Β - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

MΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ  
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τη δυνατότητα αποκατάστασης – 
συγκόλλησης των λίθων του ανωφλίου της θύρας του Δυτικού τοίχου, με συμπληρώματα 
από νέο μάρμαρο και ράβδους τιτανίου. 

Από τους τους τέσσερις λίθους ο δυτικότερος (ΔΤΕ3.1), βρίσκεται στο μνημείο 
ενσωματωμένος στο τσιμεντένιο υπέρθυρο. Για τις μορφές των θραυσμάτων του λίθου 
ΔΤΕ3.1 χρησιμοποιήθηκε ως σχεδιαστική βάση η απεικόνισή τους από τον κ. Μ. Κορρέ, στο 
«Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος», τόμος 4, πιν. 11 Τα θραύσματα των άλλων 
τριών λίθων (ΔΤΕ3.2, ΔΤΕ3.3, ΔΤΕ3.4) βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου. 

Η διατομή των λίθων είναι ορθογωνική με γενικές διαστάσεις 0,50m x 1,00m , ενώ 
τα μήκη τους διαφέρουν. Για τους ΔΤΕ3.1 , ΔΤΕ3.3, ΔΤΕ3.4 τα μήκη είναι 7.75 , 7.44 , 7.59 
αντίστοιχα ενώ το ΔΤΕ3.2 έχει μήκος 6,20 m. Οι λίθοι εδράζονται στο θυραίο τοίχο, έχοντας 
ο καθένας τους διαφορετικό μήκος έδρασης. 

Για την διερεύνηση της δυνατότητας συγκόλλησης, ακολουθείται η εφαρμοζόμενη 
μεθοδολογία στα έργα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης. Κάθε λίθος θεωρείται 
αυτοτελής ελαστικός φορέας, επιβαρυμένος με τα φορτία της προτεινόμενης αναστήλωσης. 
Ο φορέας θεωρείται ότι λειτουργεί σαν απλό ισοστατικό σύστημα, αμφιέρειστο, προέχων 
ή αμφίπακτο, από του οποίου τα εντατικά μεγέθη σε δεδομένες διατομές υπολογίζεται ο 
απαιτούμενος οπλισμός συγκόλλησης.

Για να αποδοθεί καλύτερα η εντατική κατάσταση στις επιφάνειες θραύσης και τα μεγέθη 
που αναλαμβάνουν οι οπλισμοί, έγινε επίλυση των λίθων με πρόγραμμα πεπερασμένων 
στοιχείων (SAP2000). Τα θραύσματα των λίθων που βρίσκονταν στο εργοτάξιο (ΔΤΕ3.2, 
ΔΤΕ3.3) σκαναρίστηκαν και δημιουργήθηκε τρισδιάστατη απεικόνισή τους. Με σχεδιαστικό 
πρόγραμμα, δημιουργήθηκε κάνναβος επίλυσης για τα σκαναρισμένα θραύσματα και 
τα συμπλήρωματα κάθε λίθου. Οι τιμές σχεδιασμού προκύπτουν από την ολοκλήρωση 
των τάσεων στις αντίστοιχες επιφάνειες θραύσης. Τα σκαναρίσματα και η τρισδιάστατη 
απεικόνιση των θραυσμάτων των λίθων έγινα από την τοπογράφο της υπηρεσίας κ. Άρτεμις 
Βαλάνη το 2011. 

Βάση των θεωρήσεων της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, είναι δυνατή η συγκόλληση με 
συμπληρώματα και ράβδους τιτανίου για τους τέσσερις λίθους, με την παρατήρηση ότι τα 
θραύσματα του λίθου (ΔΤΕ3.1), η γεωμετρία των οποίων αποδόθηκε βάση σχεδίων, δεν έχουν 
περαιτέρω ρηγματώσεις ή άλλες αστοχίες που ώστε να μην είναι δυνατή η εφαρμογή του 
οπλισμού. 
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Ωστόσο για τον τέταρτο λίθο ΔΤΕ3.4, αποφασίστηκε από την ΕΣΜΑ να μην  ενσωματωθεί  το 
αρχαίο θραύσμα και θα είναι εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Ως εκ τούτου θα παρουσιαστούν  
οι λίθοι ΔΤΕ3.1, ΔΤΕ3.2, ΔΤΕ3.3.

Στις επιλύσεις που παρουσιάζονται στη μελέτη, υπολογίζονται τα φορτία για κάθε λίθο ( 
κατά μέσο όρο 35 Kn/m), τα θεωρούμενα στατικά συστήματα καθώς και τα φορτία διατομής. Με 
βάση τα εντατικά μεγέθη των ελεγχόμενων διατομών υπολογίζεται ο απαιτούμενος οπλισμός. 
Τιμές των αναπτυσσόμενων τάσεων στις επιφάνειες θραύσης έχουμε και από την επίλυση 
με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό του απαιτούμενου οπλισμού (εφαρμογή στο ΔΤΕ3.3). Παρουσιάζονται γραφικά οι 
τάσεις S11 και S33, για κάθε θραύσμα και για τα συμπληρώματα, με τις οποίες υπολογίζεται 
και ο απαιτούμενος οπλισμός. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις οπλισμών δεν είναι δεσμευτικές για την εφαρμογή τους. 
Δίνουν μία εικόνα για την ποσότητα του οπλισμού που απαιτείται βάση των συγκεκριμένων 
θεωρήσεων της επίλυσης, τις τάσεις που αναπτύσσονται σε αυτούς και το περιθώριο 
ασφαλείας που υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση ο οπλισμός που θα εφαρμοστεί στη συγκόλληση 
οριστικοποιείται κατά το στάδιο της κατασκευής των εκμαγείων των συμπληρωμάτων και 
μπορεί να διαφέρει ως προς το πλήθος των ράβδων, τη θέση τους στη διατομή, τη διάμετρο 
και το μήκος αγκύρωσής τους. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον αριθμό των εκμαγείων 
και τα αντίστοιχα συμπληρώματα και προφανώς την κατεύθυνση κατά την οποία γίνεται η 
συγκόλληση των τεμαχίων, ζητήματα που μένουν να διαλευκανθούν κυρίως για το λίθο 
ΔΤΕ3.1.

Εικ. 1. Σκαναρισμένα θραύσματα του λίθου ΔΤΕ3.3.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΔΤΕ3.1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΉΝ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΝΑΣΤΉΛΩΣΉΣ

• ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΘΟ ΔΤΕ3.1

Ίδιο βάρος :

Το εμβαδόν της διατομής του είναι 0,56 x 1,05 = 0,59 m2

Το φορτίο ανά μέτρο μήκους είναι 27,1 x 0,59 = 15,99 Kn / m ≅ 16 Kn / m

Εικ. 2. Διάταξη λίθων.
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Φορτία από υπερκείμενα μέλη :

Λίθοι ζωφόρου ΔΤΖ – Λίθοι 20ης και 21ης στρώσης 

Εμβαδόν διατομής 0,56 x 1,02 = 0,57 m2

Το φορτίο ανά μέτρο μήκους είναι 0,57 x 27,1 = 15,45 Kn / m 

Λίθοι ΔΘΣ 

Εμβαδόν διατομής 0,56 x 0,35 = 0,20 m2

Φορτίο ανά μέτρο μήκους 0,20 x 27 = 5,40 Kn/m

Άθροισμα φορτίων υπερκειμένων 15,45 + 5,40 = 20,85 Kn/m

Σύνολο φορτίων 20,85+16,00 = 36,85 Kn /m 

• ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΘΟ ΔΤΕ3.2

Ίδιο βάρος :

Το εμβαδόν της διατομής του είναι 0,48 x 1,05 = 0,50 m2

Το φορτίο ανά μέτρο μήκους είναι 27,1 x 0,50 = 13,55 Kn/m

Φορτία από υπερκείμενα μέλη: 

Λίθοι 20ης και 21ης στρώσης 

Εμβαδόν διατομής είναι 0,48 x 1,02 = 0,49 m2

Το φορτίο ανά μέτρο μήκους είναι 0,49 x 27,1 = 12,28 Kn/m 
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Φορτίο από τους θράνους 

Εμβαδόν διατομή θράνου 0,24 x 0,35 x 27,1 = 2,28 Kn/m

Άθροισμα φορτίων υπερκειμένων 12,28 + 2,28 = 14,56 Kn/m

Σύνολο φορτίων 13,55+14,56 = 28,11 Kn /m 

Λόγω μικρής τιμής η συμβολή της στρέψης αγνοείται.

Εικ. 3. Ισοδύναμη φόρτιση ΔΤΕ2.
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• ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΘΟ ΔΤΕ3.3

Ίδιο βάρος :

Το εμβαδόν της διατομής του είναι 0,46 x 1,05 = 0,48 m2

Το φορτίο ανά μέτρο μήκους είναι 27,1 x 0,48 = 13,00 Kn / m

Φορτία από υπερκείμενα μέλη :

Λίθοι 20ης και 21ης στρώσης 

Εμβαδόν διατομής είναι 0,46 x 1,02 = 0,47 m2

Το φορτίο ανά μέτρο μήκους είναι 0,47 x 27,1 = 12,74 Kn / m 

Σύνολο φορτίων 13,00 + 12,74 = 25,74 Kn /m 

Πίνακας 1. Φορτία των λίθων ΔΤΕ3i.

Α/Α ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ
(α)

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
(β)

ΣΥΝΟΛΟ
(γ )= (α) + (β)

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
(δ)=0,20 x (γ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ε) = (γ) + (δ)

Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m

1 ΔΤΕ3.1 16,00 20,85 36,85 7,37 44,22

2 ΔΤΕ3.2 13,55 14,56 28,11 5,62 33,73

3 ΔΤΕ3.3 13,00 12,74 25,74 5,15 30,89
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ΛΙΘΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΔΤΕ3.1

Τα θραύσματα του λίθου βρίσκονται στο μνημείο, ενσωματωμένα στην κατασκευή από 
σκυρόδεμα. Δεν υπάρχει εικόνα για την κατάσταση των θραυσμάτων και τυχόν φθορών η 
ρηγματώσεων που μπορεί να έχουν. 

Από τα σχέδια του πιν. 11, και της εικ. 62 στη «Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, 
τόμος 4, υπό Μ. Κορρέ), τα θραύσματα του λίθου αποδόθηκαν σε απλά γεωμετρικά σχήματα, 
και κατασκευάστηκε σε Υ/Η τρισδιάστατο ομοίωμα του λίθου, όπου απεικονίζονται τα τμήματα 
που τον απαρτίζουν. 

Με βάση το ομοίωμα αυτό έγινε επίλυση του λίθου σε πρόγραμμα πεπερασμένων 
στοιχείων (SAP2000), με τις θεωρήσεις που ακολουθούνται στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία 
και αποδόθηκε μία εικόνα του εντατικού πεδίου γα κάθε τμήμα που απαρτίζει το λίθο. Στην 
επιφάνεια θραύσης κάθε τμήματος υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη που πρέπει να αναλάβει 
ο οπλισμός. 

Για τις επιλύσεις, ο λίθος θεωρείται ως αμφιπροέχουσα δοκός, φορτιζόμενη με συνεχές 
φορτίο, καθαρού ανοίγματος 5,00 μ. και προεχόντων τμημάτων 1,38 μ.

Εικ. 4. Απεικόνιση   θραυσμάτων - συμπληρωμάτων  του λίθου ΔΤΕ3.1.

Γ

Β

Ε1
Δ

Ε

Α
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Πίνακας 2. Φορτία διατομής του λίθου ΔΤΕ3.1.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ Α

ΤΙΜΗ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 

ΦΟΡΤΙΟ

ΙΔΙΟ 
ΒΑΡΟΣ

(α)

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
(β)

ΣΥΝΟΛΟ
(γ )= (α) 

+ (β)

ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ
(δ)=0,20 

x (γ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ε) = (γ) + (δ)

Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m

16,00 20,85 36,85 7,37 44,22

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ Q (Kn)

1 0 2,5 40 52,12 92,13 18,43 110,55
2 2,05 0,435 6,96 9,07 16,030 3,21 19,23
3 3,9 -1,40 -22,4 -29,19 -51,59 -10,32 -61,91

ΡΟΠΕΣ M (Knm)

1 0 -0,94 -15,04 -19,6 -34,64 -6,93 -41,567

2 2,05 2,08 33,28 43,37 76,65 15,33 91,98

3 3,9 1,20 19,2 25,02 44,22 8,84 53,06

Ο έλεγχος γίνεται για την ακολουθούμενη διάταξη από 8 ράβδους διαμέτρου 20mm. 

 Έλεγχος στη θέση 1 στη στήριξη. 

Για το θραύσμα Α - Q = 3,018 Kn - F=21,13 Kn

Ράβδοι τιτανίου διαμέτρου Φ20 εμβαδού διατομής 314mm2

Ορθές τάσεις 21,13 / 4 = 3,52 Kn → 3,52 / 314 * 10-6 = 11 ,21 MPa

Διατμητικές τάσεις 3,018 / 4 = 0,75 → 0,75 / 314 * 10-6 = 0,4 MPa 

Τάση τιτανίου Von Mises (1) =  = 11,23 MPa

 Για το συμπλήρωμα Ε - Q = 39,97 Kn - F= 39,95 Kn

 Ράβδοι τιτανίου διαμέτρου Φ20 εμβαδού διατομής 314mm2

Ορθές τάσεις 39,95 / 2 = 19,97 Kn → 19,97 / 314 * 10-6 = 63,61 MPa

Διατμητικές τάσεις 39,97 / 2 = → 19,99 / 314 * 10-6 = 63,66 MPa 

Τάση τιτανίου Von Mises (1) =  = 127,30 MPa

Έλεγχος στη θέση 2 απόσταση 2,05m από τη στήριξη A. 

Για το θραύσμα Ε - Q = 14,03 Kn - F= 98,47 Kn 

Ράβδοι τιτανίου διαμέτρου Φ20 εμβαδού διατομής 314mm2

Ορθές τάσεις 98,47 / 2 = 49,2 Kn → 49,2 / 314 * 10-6 = 156,68 MPa

Διατμητικές τάσεις 14,03 / 2 = 7,02 → 7,02 / 314 * 10-6 = 22,34 MPa 
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Τάση τιτανίου Von Mises (1) =  = 161,38 MPa

 Για το συμπλήρωμα Β - Q = 2,04 Kn - F= 58,61 Kn

 Ράβδοι τιτανίου διαμέτρου Φ20 εμβαδού διατομής 314mm2

Ορθές τάσεις 58,61 / 2 = 29,31 Kn → 29,31 / 314 * 10-6 = 93,33 MPa

Τάση τιτανίου Von Mises (1) =  = 93,33 MPa

Έλεγχος στη θέση 3 απόσταση 3,90m από τη στήριξη Α. 

Για το θραύσμα E - Q = 30,69 Kn - F=53,87 Kn

Ράβδοι τιτανίου διαμέτρου Φ20 εμβαδού διατομής 314mm2

Ορθές τάσεις 53,87 / 2 = 27 Kn → 27 / 314 * 10-6 = 85,7 MPa

Διατμητικές τάσεις 30,69 / 2 = 15,34 → 15,34 / 314 * 10-6 = 48,87 MPa 

Τάση τιτανίου Von Mises (1) =  = 120,45 MPa

 Για το συμπλήρωμα Γ- Q = 23,47Kn - F= 18,47 Kn

 Ράβδοι τιτανίου διαμέτρου Φ20 εμβαδού διατομής 314mm2

Ορθές τάσεις 18,47 / 2 = 9,24 Kn → 9,24 / 314 * 10-6 = 29,41 MPa

Διατμητικές τάσεις 23,47 / 2 = → 11,74 / 314 * 10-6 = 37,37 MPa 

Τάση τιτανίου Von Mises (1) =  = 71,09 MPa
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Εικ. 5. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α1 σε Kn/m2.

Εικ. 6. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α1 σε Kn/m2.

Εικ. 7. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Β1 (Β1-Α1) σε Kn/m2.

Εικ. 8. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Β1 (Β1-Α1) σε Kn/m2.
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Εικ. 12. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Γ1 (Γ1-Β1) σε Kn/m2.

Εικ. 11. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Γ1 (Γ1-Β1) σε Kn/m2.

Εικ. 9. Τιμές των τάσεωνS11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Β1 (Β1-Γ1) σε Kn/m2.

Εικ. 10. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Β1 (Β1-Γ1) σε Kn/m2.
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Εικ. 16. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Δ1 σε Kn/m2.

Εικ. 15. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Δ1 σε Kn/m2.

Εικ. 14. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Γ1 (Γ1-Δ1) σε Kn/m2.

Εικ. 13. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια  θραύ-
σης του Γ1 (Γ1-Δ1) σε Kn/m2.
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Εικ. 20. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης 
του Ε1 σε Kn/m2.

Εικ. 19. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης 
του Ε1 σε Kn/m2.

Εικ. 18. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης 
του Ε σε Kn/m2.

Εικ. 17. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης 
του Ε σε Kn/m2.
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MΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΛΙΘΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΔΤΕ3.2

Τα θραύσματα πού αποτελούν το αρχιτεκτονικό μέλος Α1 – Α2 βρίσκονται στο χώρο του 
εργοταξίου. Και τα δύο έχουν κάποιες ρηγματώσεις στις διατομές οι οποίες όμως δεν εκτείνονται 
σε όλο το μήκος τους (φωτ.1 & 2) 

Ο έλεγχος αρχικά γίνεται για μία διάταξη με έξι ράβδους διαμέτρου 16 mm διατεταγμένες 
ανά ζεύγος σε τρεις στρώσεις.

Ακολουθεί δεύτερη επίλυση με τοποθέτηση του οπλισμού πάνω από τη μέση της διατομής, 
ώστε να υπάρχει χώρος για τοποθέτηση κατακόρυφων οπλισμών για τη συρραφή των θραύσεων, 
χωρίς να διασταυρώνεται με τον διαμήκη οπλισμό. Και στην επίλυση αυτή τέσσερις ράβδοι φ20 
ανά ζεύγος σε δύο στρώσεις. 

Α2

Α1

Σ1

Εικ. 21. Απεικόνιση   θραυσμάτων - συμπληρωμάτων  του λίθου ΔΤΕ3.2.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πίνακας 3. Φορτία διατομής του λίθου ΔΤΕ3.2

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ Α

ΤΙΜΗ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 

ΦΟΡΤΙΟ

ΙΔΙΟ 
ΒΑΡΟΣ

(α)

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
(β)

ΣΥΝΟΛΟ
(γ )= (α) 

+ (β)

ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ
(δ)=0,20 

x (γ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ε) = (γ) + (δ)

Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m

13,55 14,56 28,11 5,62 33,73

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ Q (Kn)

1 0,28 2,21 29,95 32,18 62,12 12,42 74,54
2 1,34 1,15 15,58 16,74 32,32 6,46 38,79
3 3,77 -1,28 -17,34 -18,63 -35,98 -7,19 -43,17
4 4,81 -2,32 -31,43 -33,78 -65,21 -13,03 -78,25

ΡΟΠΕΣ M (Knm)

1 0,28 0,51 6,91 7,42 14,33 2,87 17,20

2 1,34 2,29 31,03 33,34 64,37 12,87 77,24

3 3,77 2,12 28,73 30,87 59,59 11,91 71,51

4 4,81 0,25 3,39 3,64 7,03 1,41 8,43

Εικ. 22. Το άκρο του θραύσματος Α1.  Εικ. 23. Το άκρο του θραύσματος Α2.
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MΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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ΜΕΡΟΣ Β - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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MΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΛΙΘΟΣ ΔΤΕ3.2

Περιγραφή: Δύο αρχαία θραύσματα και νέο συμπλήρωμα

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105000 MPa

Αρ
. Φ

ύλ
λο

υ 
1Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου n = 4,57

Γεωμετρία Διατομής

Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 104,0 cm
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Στοιχείο Πλάτος b,i 
(cm) Ύψος h,i (cm) Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 

σε απόσταση X = 8,534 cm από την άνω ίνα της διατομής
1 48,0 104,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,520 cm από την 

άνω ίνα της διατομής2
3 Παρατηρήσεις:
4 Έλεγχος στη θέση 2
5
6
7
8
9

10
Σh,i = 104,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος Φ,i 
(mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm) σ,i (Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 16,0 2 10,0 152,44 42,87 169,56
2 16,0 2 45,0 88,51 42,87 115,53
3 16,0 2 80,0 24,58 42,87 78,22
4
5
6
7
8
9

10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 77,2 KNm
Τέμνουσα Δύναμη Q sd = 38,8 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 4,22 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 152,44 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου τ Τ = 42,87 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 169,56 MPa
Εμβαδό διατομής 4992 cm2

Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 4499456 cm4

Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 10,545 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 193044 cm4

Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 12,06 cm2

Συντάκτης:

Ημερομηνία:
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ΜΕΡΟΣ Β - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΛΙΘΟΣ ΔΤΕ3.2

Περιγραφή: Δύο αρχαία θραύσματα και νέο συμπλήρωμα

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105000 MPa

Αρ
. Φ

ύλ
λο

υ 
2Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου n = 4,57

Γεωμετρία Διατομής

Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 104,0 cm
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Στοιχείο Πλάτος b,i 
(cm) Ύψος h,i (cm) Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 

σε απόσταση X = 10,545 cm από την άνω ίνα της διατομής
1 48,0 104,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,520 cm από την 

άνω ίνα της διατομής2
3 Παρατηρήσεις:
4 Έλεγχος στη θέση 3
5
6
7
8
9

10
Σh,i = 104,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος Φ,i 
(mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm) σ,i (Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 16,0 2 10,0 141,13 -47,71 163,55
2 16,0 2 45,0 81,94 -47,71 116,38
3 16,0 2 80,0 22,75 -47,71 85,72
4
5
6
7
8
9

10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 71,5 KNm
Τέμνουσα Δύναμη -Q sd = 43,2 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 3,91 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 141,13 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου -τ Τ = 47,71 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 163,55 MPa
Εμβαδό διατομής 4992 cm2

Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 4499456 cm4

Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 10,545 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 193044 cm4

Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 12,06 cm2

Συντάκτης:

Ημερομηνία:
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MΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΛΙΘΟΣ ΔΤΕ3.2

Περιγραφή: Δύο αρχαία θραύσματα και νέο συμπλήρωμα

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105000 MPa

Αρ
. Φ

ύλ
λο

υ 
3Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου n = 4,57

Γεωμετρία Διατομής

Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 104,0 cm

Φ
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Στοιχείο Πλάτος b,i 
(cm) Ύψος h,i (cm) Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 

σε απόσταση X = 8,534 cm από την άνω ίνα της διατομής
1 48,0 104,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,520 cm από την 

άνω ίνα της διατομής2
3 Παρατηρήσεις:
4 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
5
6
7
8
9

10
Σh,i = 104,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος Φ,i 
(mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm) σ,i (Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 20,0 2 55,0 207,01 -41,16 216,94
2 20,0 2 75,0 104,70 -41,16 126,66
3
4
5
6
7
8
9

10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 77,2 KNm
Τέμνουσα Δύναμη Q sd = 38,8 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 9,56 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 207,01 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου τ Τ = 41,16 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 218,94 MPa
Εμβαδό διατομής 4992 cm2

Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 4499456 cm4

Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 8,534 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 68929 cm4

Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 12,57 cm2

Συντάκτης:

Ημερομηνία:
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ΜΕΡΟΣ Β - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΛΙΘΟΣ ΔΤΕ3.2

Περιγραφή: Δύο αρχαία θραύσματα και νέο συμπλήρωμα

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105000 MPa

Αρ
. Φ

ύλ
λο

υ 
4Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου n = 4,57

Γεωμετρία Διατομής

Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 104,0 cm
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Στοιχείο Πλάτος b,i 
(cm) Ύψος h,i (cm) Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 

σε απόσταση X = 8,534 cm από την άνω ίνα της διατομής
1 48,0 104,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,520 cm από την 

άνω ίνα της διατομής2
3 Παρατηρήσεις:
4 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
5
6
7
8
9

10
Σh,i = 104,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος Φ,i 
(mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm) σ,i (Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 20,0 2 55,0 191,65 -45,80 207,43
2 20,0 2 75,0 96,93 -45,80 125,26
3
4
5
6
7
8
9

10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 71,5 KNm
Τέμνουσα Δύναμη -Q sd = 43,2 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 8,85 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 191,65 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου -τ Τ = 45,80 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 207,43 MPa
Εμβαδό διατομής 4992 cm2

Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 4499456 cm4

Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 8,534 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 68929 cm4

Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 12,57 cm2

Συντάκτης:

Ημερομηνία:
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MΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Εικ. 25. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης 
του Α1 σε Kn/m2.

Εικ. 24. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης 
του Α1 σε Kn/m2.

Εικ. 27. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης 
του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2.

Εικ. 26. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης 
του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2.
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Εικ. 28. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2.

Εικ. 29. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2.

Εικ. 31. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α2 σε Kn/m2.

Εικ. 30. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α2 σε Kn/m2.
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ΛΙΘΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΔΤΕ3.3

Για την αποκατάσταση του λίθου θα χρησιμοποιηθούν τα δύο αρχαία θραύσματα και θα 
απαιτηθεί και η κατασκευή συμπληρώματος από νέο μάρμαρο. 

Τα προς συγκόλληση αρχαία κομμάτια είναι σε καλή κατάσταση και εξωτερικά δεν 
παρουσιάζουν ρηγματώσεις ή άλλες φθορές. 

Στις επιλύσεις που ακολουθούν γίνονται με τη θεώρηση της κατασκευής ενός 
συμπληρώματος μεταξύ των αρχαίων θραυσμάτων. Το επιστύλιο θεωρείται ότι λειτουργεί σαν 
αμφιπροέχουσα δοκός. Το στατικό φορτίο που θα φέρει ο λίθος σύμφωνα με την πρόταση 
αναστήλωσης υπολογίστηκε στα 25,74 Kn/m. Για να διαμορφωθεί μία εικόνα για τη δυνατότητα 
συγκόλλησης επιλέγεται να ελεγχθεί μία διάταξη έξι ράβδων διαμέτρου 16mm, διατεταγμένα 
σε τρία ζεύγη καθ ύ́ψος της διατομής. 

Πίνακας 4. Φορτία διατομής του λίθου ΔΤΕ3.3. 

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ Α

ΤΙΜΗ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 

ΦΟΡΤΙΟ

ΙΔΙΟ 
ΒΑΡΟΣ

(α)

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
(β)

ΣΥΝΟΛΟ
(γ )= (α) + (β)

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
(δ)=0,20 x (γ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ε) = (γ) + 

(δ)

Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m Kn/m

13,00 12,74 25,74 5,15 30,89

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ Q (Kn)

1 1,31 1,463 19,02 18,63 37,66 7,53 45,19
2 3,32 0,547 7,11 6,97 14,08 2,82 16,89

ΡΟΠΕΣ M (Knm)

1 1,31 1,191 15,48 15,17 30,65 6,13 36,79

2 3,32 2,112 27,45 26,91 54,36 10,87 62,24

Σ1

Α2

Α1

Εικ. 32. Απεικόνιση   θραυσμάτων - συμπληρωμάτων  του λίθου ΔΤΕ3.3.
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Κατά την επίλυση με το πρόγραμμα των πεπερασμένων στοιχείων, περιγράφονται 
αναλυτικότερα οι τάσεις που αναπτύσσονται στις επιφάνειες θραύσης των αρχαίων 
θραυσμάτων και στις αντίστοιχες επιφάνειες των συμπληρωμάτων. Κατά την επίλυση 
τηρούνται οι ίδιες παραδοχές λειτουργίας και φόρτισης του φορέα. Με βάση τις τιμές των 
αναπτυσσόμενων τάσεων, γίνεται ο έλεγχος της επάρκειας των οπλισμών.

Έλεγχος στη θέση 1 – 1,31 m από τη στήριξη Α

Ράβδος τιτανίου διαμέτρου 16mm εμβαδού διατομής 201 mm2

Q = 63,78 Kn , F= 20,52 Kn

Διατμητική τάση

Qsinφ = 63,78 Kn → 63,78/6 = 10,63 Kn → τ = (10,63)/(201*10-6 )= 52,88 MPa 

Ορθές τάσεις

F = 20,52 Kn→ 20,52 / 6 =3,42 Kn → σ = (3,42)/(201*10-6) = 17,0 MPa

Τάση τιτανίου Von Mises (1) = = 60,53 MPa

Εικ. 33. Τιμές S11 στην επιφάνεια θραύσης A1 
σε Kn/m2.

Εικ. 34. Τιμές S33 στην επιφάνεια θραύσης A1 
σε Kn/m2.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΛΙΘΟΣ ΔΤΕ3.3

Περιγραφή: Δύο αρχαία θραύσματα και νέο συμπλήρωμα

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105000 MPa

Αρ
. Φ

ύλ
λο

υ 
1Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου n = 4,57

Γεωμετρία Διατομής

Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 104,0 cm

Φ
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Στοιχείο Πλάτος b,i 
(cm) Ύψος h,i (cm) Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 

σε απόσταση X = 11,078 cm από την άνω ίνα της διατομής
1 46,0 104,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,520 cm από την 

άνω ίνα της διατομής2
3 Παρατηρήσεις:
4 θέση 1 - απόσταση 1,31 m, από τη στήριξη Α
5
6
7
8
9

10
Σh,i = 104,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος Φ,i 
(mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm) σ,i (Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 16,0 2 10,0 65,78 48,84 107,16
2 16,0 2 35,0 45,95 48,84 96,27
3 16,0 2 80,0 10,25 48,84 85,21
4
5
6
7
8
9

10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 36,8 KNm
Τέμνουσα Δύναμη Q sd = 44,2 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 1,92 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 65,78 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου τ Τ = 48,84 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 107,16 MPa
Εμβαδό διατομής 4784 cm2

Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 4311979 cm4

Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 11,078 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 211730 cm4

Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 12,06 cm2

Συντάκτης:

Ημερομηνία:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΛΙΘΟΣ ΔΤΕ3.3
Περιγραφή: Δύο αρχαία θραύσματα και νέο συμπλήρωμα
Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105000 MPa

Αρ
. Φ

ύλ
λο

υ 
2Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου n = 4,57

Γεωμετρία Διατομής

Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 104,0 cm

Φ
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Στοιχείο Πλάτος b,i (cm) Ύψος h,i (cm) Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 
σε απόσταση X = 11,078 cm από την άνω ίνα της διατομής

1 46,0 104,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,520 cm από την 
άνω ίνα της διατομής2

3 Παρατηρήσεις:
4 θέση 2 - απόσταση 3,32 m, από τη στήριξη Α
5
6
7
8
9

10
Σh,i = 104,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος Φ,i 
(mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm) σ,i (Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 16,0 2 10,0 111,28 -18,67 115,88
2 16,0 2 35,0 77,73 -18,67 84,19
3 16,0 2 80,0 17,34 -18,67 36,69
4
5
6
7
8
9

10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 62,2 KNm
Τέμνουσα Δύναμη -Q sd = 16,9 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 3,26 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 111,28 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου -τ Τ = 18,67 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 115,88 MPa
Εμβαδό διατομής 4784 cm2

Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 4311979 cm4

Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 11,078 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 211730 cm4

Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 12,06 cm2

Συντάκτης:
Ημερομηνία:
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Εικ. 35. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α1 σε Kn/m2.

Εικ. 36. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α1 σε Kn/m2.

Εικ. 37. Τιμές των τάσεων S11 στηv επιφάνεια θραύ-
σης του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2.

Εικ. 38. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2.
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Εικ. 39. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2.

Εικ. 40. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2.

Εικ. 41. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α2 σε Kn/m2.

Εικ. 42. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύ-
σης του Α2 σε Kn/m2.
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Δυναμική φασματική μέθοδος

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των θεωρούμενων 
φορέων (προέχουσες δοκοί), σύμφωνα με το πνεύμα που περιγράφουν οι κανονισμοί. 
Τα δυναμικά φορτία υπολογίζονται με τη δυναμική φασματική μέθοδο και τα φάσματα 
σχεδιασμού του ΕΑΚ2000. Κατά τον υπολογισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών 
(ιδιοπερίοδοι, ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές), η μάζα κατανέμεται κατά αναλογία του μήκους, 
στο μέσο του καθαρού ανοίγματος και στα άκρα των προεχουσών τμημάτων. Για κάθε λίθο τα 
εντατικά μεγέθη στις αντίστοιχες θέσεις ελέγχου, υπολογίζονται από το συνδυασμό στατικών 
και δυναμικών φορτίων. Παρόλο που οι τιμές των εντατικών μεγεθών διαφοροποιούνται σε 
σχέση με αυτές που προκύπτουν από τη θεώρηση της αύξησης των στατικών φορτίων με 
συντελεστή ασφαλείας, οι αναπτυσσόμενες τάσεις στους οπλισμούς, παραμένουν εντός των 
επιτρεπομένων ορίων. 
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• ΔΤΕ3.1

Φορτίο από ιβ – υπερκείμενα 16+20,85 =36,85 Kn → 

m1 = 36,85 x 5,00 / 10 = 18,43 Kn sec2/m 

m2 = 36,85 x 1,38 / 10 = 5,09 Kn sec2/m 

m3 = 36,85 x 1,37 / 10 = 5,05 Kn sec2/m 

Ε = 23000 MPa, I = (0,56 x 1,053 )/ 12 = 0,054 m4
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Ιδιομορφές:

Γενικευμένη μάζα :
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Συντελεστές συμμετοχής και διεγέρσεως:

Δρώσες μάζες:

Η τρίτη ιδιομορφή αντιπροσωπεύει το 91% της συνολικής μάζας. Τα εντατικά μεγέθη θα 
υπολογιστούν από αυτή την ιδιομορφή.
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Πίνακας 6. Μεγέθη ελέγχου των διατομών του λίθου ΔΤΕ3.1.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ Α G E 1,20 x G G+E ΔΙΑΦΟΡΑ %

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ Q (Kn)

1 0 92,13 11,24 110,55 103,37 6,49

2 2,05 16,03 11,24 19,23 27,27 41,81

3 3,9 -51,59 -11,53 -61,91 -63,12 1,95

ΡΟΠΕΣ M (Knm)

1 0 -34,64 -15,79 -41,57 -50,43  21,07

2 2,05 76,65 7,25 91,98 83,90 8,78

3 3,9 44,22 -3,83 53,06 40,39 23,88
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• ΔΤΕ3.2

Φορτίο από ιβ – υπερκείμενα 16+20,85 =36,85 Kn → 

m1 = 28,11 x 5,00 / 10 = 14,06 Kn sec2/m 

m2 = 28,11 x 0,55 / 10 = 1,55 Kn sec2/m 

m3 = 28,11 x 0,65 / 10 = 1,83 Kn sec2/m 

Ε = 23000 MPa,  I = (0,48 x 1,053 )/ 12 = 0,046 m4
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Ιδιομορφές:

Γενικευμένη μάζα :
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Συντελεστές συμμετοχής και διεγέρσεως:

Δρώσες μάζες:

Τα εντατικά μεγέθη θα υπολογιστούν από αυτή την πρώτη και την τρίτη ιδιομορφή.
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Πιθανές μέγιστες τιμές:
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Πίνακας 7. Μεγέθη ελέγχου των διατομών του λίθου ΔΤΕ3.2.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ Α G E 1,20 x G G+E ΔΙΑΦΟΡΑ %

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ Q (Kn)

1 0,28 62,12 4,96 74,54 67,08 10

2 1,34 32,32 4,96 38,79 37,28 3,89

3 3,77 -35,98 6,42 -43,17 -42,4 1,78

4 4,81 -65,21 6,42 -78,25 -71,63 8,5

ΡΟΠΕΣ M (Knm)

1 0,28 14,33 23,59 17,20 37,92 120,46

2 1,34 64,37 18,98 77,24 83,35 7,91

3 3,77 59,59 6,24 71,51 65,83 7,95

4 4,81 7,03 0,44 8,43 11,84 4,05

• ΔΤΕ3.3

Φορτίο από ιβ – υπερκείμενα 16+20,85 =36,85 Kn → 

m1 = 25,74 x 5,00 / 10 = 12,87 Kn sec2/m 

m2 = 25,74 x 1,78 / 10 = 4,58 Kn sec2/m 

m3 = 25,74 x 0,66 / 10 = 1,69 Kn sec2/m 

Ε = 23000 MPa, I = (0,46 x 1,053 )/ 12 = 0,044 m4
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Ιδιομορφές:
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Γενικευμένη μάζα :

Συντελεστές συμμετοχής και διεγέρσεως:
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Δρώσες μάζες:

Τα εντατικά μεγέθη θα υπολογιστούν από αυτή τη δεύτερη και τρίτη ιδιομορφή.
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Πιθανές μέγιστες τιμές:

Θέση 1:

Θέση 2:

Πίνακας 8. Μεγέθη ελέγχου των διατομών του λίθου ΔΤΕ3.3.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ Α

G E 1,20 x G G+E ΔΙΑΦΟΡΑ %

ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ Q (Kn)

1 1,31 37,66 12,22 45,19 49,88 10,37

2 3,32 14,08 0,93 16,89 15,01 11,13

ΡΟΠΕΣ M (Knm)

1 1,31 30,65 16,31 36,79 46,96 27,64

2 3,32 54,36 2,67 65,23 57,03 12,57
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Α .  Πάν ου
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Φθορές

Η κατάσταση διατήρησης του δυτικού τοίχου συνθέτει μια αντιφατική εικόνα ανάμεσα 
στην εσωτερική και εξωτερική όψη του. Η εξωτερική όψη (δυτική) του δυτικού τοίχου είναι 
σε πολύ καλή κατάσταση τόσο στο βόρειο τμήμα του όσο και στο νότιο από την θύρα τμήμα 
(εικ.20-23). Στην νότια πλευρά του τοίχου σώζονται υπολείμματα βυζαντινών τοιχογραφιών, 
τα οποία δυστυχώς με την πάροδο των χρόνων φθίνουν. Στη βόρεια οι φθορές που κυρίως 
συναντώνται είναι οι χαρακτηριστικές φθορές από προσκρούσεις αντικειμένων (οβίδων, θραυ-
σμάτων κλπ), κατά τις οποίες παρατηρείται έντονη αποσάθρωση σε μια κεντρική περιοχή και 
ακτινωτά γύρω από αυτήν δημιουργούνται πολυπληθείς ρηγματώσεις. Η έκταση των φθορών 
αυτών είναι συνιστώσα της έντασης της πρόσκρουσης. Στην εν λόγω πλευρά οι φθορές αυτές 
εμφανίζονται στην πιο ήπια μορφή τους (εικ.1).

Την εικόνα της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου συνθέτουν σήμερα, ρηγ-
ματώσεις συχνά βαθύτατες, αποφλοιώσεις και απολεπίσεις, ενώ οι αποπτώσεις θραυσμάτων 
ήταν και είναι συχνό φαινόμενο (εικ.3). Παρατηρείται επίσης μια αποκόλληση του εξωτερικού 
φλοιού των λίθων του τοίχου, με βαθμιαίο κατακερματισμό περιοχών που συνήθως βρίσκονται 
στην έδραση αυτών (εικ.4).

Σύμφωνα με την μελέτη του κ. Κορρέ για τον δυτικό τοίχο αυτό συμβαίνει λόγω της καθ΄ 
ύψος θερμικής διαστολής η οποία καταλήγει προοδευτικά σε αποκόλληση προς τα έξω, κάμψη 
και ενίοτε σύνθλιψη των διαστελλομένων φλοιών του λίθου, οι οποίοι αδυνατούν έτσι να ση-
κώσουν τα υπέρτερα φορτία (Μ. Κορρές, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, Τόμος 4, 
Αθήνα 1994), (εικ.6-8).

 Το βόρειο τμήμα της εσωτερικής όψης είναι το πιο καταπονημένο τμήμα του δυτικού τοίχου. 
Χαρακτηρίζεται από ρήγματα με μεγάλο εύρος ρωγμής και άγνωστο βάθος καθώς και από απώλεια 
υλικού των δόμων που σε ποσόστωση φτάνει πάνω από το μισό του ύψους του τοίχου (εικ.22). Οι δό-
μοι αυτοί είναι επίσης κατακερματισμένοι. Σε αυτούς παρατηρούνται σφραγίσεις μεγάλης έκτασης 
από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης καθώς και μεγάλος αριθμός καρφίδων (εικ.2).

Ίχνη από βυζαντινές τοιχογραφίες διακρίνονται σε αυτή την περιοχή επίσης, τα οποία με 
το πέρασμα του χρόνου συνεχώς φθίνουν. 

Αποπτώσεις θραυσμάτων έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Τα θραύσματα περισυλλέ-
χθηκαν ταυτίστηκαν και αποθηκεύτηκαν (εικ.7).

Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται στο Παράρτημα της έκδοσης, αποτελεί προϊόν εργασίας της 
συγγραφέως, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

*

*
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Στο σύνολο του τοίχου οι ετοιμόρροπες περιοχές ωστόσο είναι σημαντικές και σε περι-
πτώσεις που η πρόσβαση ήταν εφικτή, έγινε σωστική επέμβαση, αποκολλώντας τα θραύσμα-
τα τα οποία κινδύνευαν με κατάρρευση (εικ.6).

Στο νότιο τμήμα της εσωτερικής όψης τα φαινόμενα διάβρωσης παρουσιάζονται με μι-
κρότερη ένταση, ενώ οι αποπτώσεις θραυσμάτων είναι ανύπαρκτες, καθώς και οι βαθιές 
και συνεχείς ρηγματώσεις. Παρατηρούνται δε αποφλοιώσεις και απολεπίσεις συνήθως γύρω 
από τις περιοχές που έχουν ενισχυθεί με μεταλλικές καρφίδες (εικ.8-9).

Οι προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό με-
ταλλικών καρφίδων και εκτεταμένες σφραγίσεις και είναι ακόμα ένας παράγοντας διάβρωσης 
ανήκουν κατά εκτίμηση μετά το 1970. Είναι μια εκτίμηση, η οποία απορρέει από την μακρο-
σκοπική παρατήρηση της σύστασης και της μορφής των κονιαμάτων σφράγισης καθώς και από 
τον μεγάλο αριθμό των καρφίδων οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν περιττές. Η τακτική 
αυτή έχει παρατηρηθεί και σε άλλα μέτωπα όπως στη Δυτική Ζωφόρο (εικ.10) και στις Δυτικές 
Μετόπες.

Η σύσταση των εκτεταμένων σφραγίσεων είναι κατά βάση κόλλα Meyer με διάφορες συ-
νταγές οι οποίες χρησιμοποιούνταν κατά καιρούς ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της (συγκόλλη-
ση, σφράγιση) και τσιμεντοκονιάματα. Οι καρφίδες δε, είναι ορειχάλκινες στο σύνολό τους. 

Για τις επεμβάσεις της δεκαετίας του ΄70 στο δυτικό τοίχο δεν βρέθηκαν λεπτομερείς περι-
γραφές στα αρχεία της ΥΣΜΑ παρά μόνο ελάχιστες γενικές αναφορές και γενικές φωτογραφίες. 

Πρόταση σωστικής συντήρησης

Η αναγκαιότητα της σωστικής επέμβασης προήλθε από την απόφαση της Υπηρεσίας μας 
να απομακρυνθεί το τσιμεντένιο συμπλήρωμα του ανωφλίου.

Η αφαίρεση του συμπληρώματος θα γίνει με την μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής, η οποία 
εξασφαλίζει τις λιγότερες δυνατές δονήσεις κατά την διαδικασία κοπής. Οι περιοχές που εκτι-
μάται ότι θα παρουσιάσουν πρόβλημα κατά την διαδικασία κοπής είναι οι περιοχές που χαρα-
κτηρίζονται από απολεπίσεις και αποφλοιώσεις. Στην περίπτωση των απολεπίσεων η σωστική 
επέμβαση θα επικεντρωθεί στις στερεώσεις των περιοχών αυτών με ιαπωνικό χαρτί και γάζα 
χρησιμοποιώντας κόλλα μεθυλοκυτταρίνης εφόσον έχει προηγηθεί ψηφιακή φωτογράφηση 
και αποτύπωση σε διαφάνεια σε κλίμακα 1:1. Η αφαίρεση των θραυσμάτων από τις περιοχές 
αυτές δεν κρίνεται δόκιμη, γιατί μια επέμβαση τέτοιας έκτασης πρέπει να εκπονηθεί στα πλαί-
σια ενός προγράμματος συστηματικής συντήρησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτεί χρονικό δι-
άστημα το οποίο δεν είναι εφικτό την παρούσα στιγμή και το οποίο δρα αποτρεπτικά.

Οι κατακερματισμένοι λίθοι όπως αναφέρθηκε και στη περιγραφή της κατάστασης δι-
ατήρησης έχουν σφραγίσεις μεγάλης έκτασης καθώς και καρφίδες γεγονός που αποπνέει 
ασφάλεια κατά την διαδικασία κοπής. Στις περιπτώσεις αυτές τα οριοθετημένα θραύσμα-
τα είναι μεγαλύτερα σε όγκο και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμα. Εδώ θα εκτιμηθούν οι ρηγ-
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ματώσεις των κονιαμάτων που πιθανώς να οδηγήσουν σε αποκολλήσεις θραυσμάτων. Η 
επέμβαση στις περιοχές αυτές θα επικεντρωθεί στην αποκόλληση και επανασυγκόλληση 
των θραυσμάτων, όπου αυτή είναι εφικτή και πάντα σε συμφωνία με τους υπεύθυνους 
αναστηλωτές του έργου. 

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι επιτρεπτό, θα αποκολληθούν τα θραύσματα, θα γίνει 
τεκμηρίωση, φωτογραφική και χαρτογραφική και αυτά θα τοποθετηθούν σε χώρο φύλαξης, 
έως ότου αρχίσει ένα πρόγραμμα συστηματικής συντήρησης του δυτικού τοίχου. Η προτεραιό-
τητα στις επεμβάσεις από την ομάδα συντήρησης, κρίνεται από την κατάσταση διατήρησης της 
επιφάνειας του εκάστοτε μετώπου. 

 Η εκπόνηση ενός προγράμματος συστηματικής συντήρησης στον δυτικό τοίχο τοποθε-
τείται χρονικά μετά το 2013, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αναστηλωτικού προγράμματος 
της δυτικής περίστασης, στο οποίο προς το παρόν εντάσσεται και η ομάδα συντήρησης, εκτε-
λώντας σωστικές και συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης των μελών του μετώπου αυτού, 
κατά περίπτωση. 

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση του παραπάνω προγράμματος σωστικής 
συντήρησης και το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν την έναρξη του κυρίως προγράμματος, 
είναι δύο μήνες με απασχόληση δύο ατόμων και προϋποθέτει την ανάλογη υποδομή.

Προτείνεται δηλαδή, η κατασκευή ικριώματος σε όλη την έκταση της ανατολικής όψεως 
του δυτικού τοίχου με πατάρια εργασίας σε όλο το μήκος και ύψος αυτού, έτσι ώστε να εξα-
σφαλιστεί η συνολική αντιμετώπιση της όψης. Το ικρίωμα θα μπορούσε να κατασκευαστεί τμη-
ματικά (αρχικά στο βόρειο τμήμα του τοίχου και μετά το πέρας των εργασιών στο νότιο). Πα-
ρόλα αυτά είναι προτιμητέα η ενιαία κατασκευή του, μια και η αποξήλωση και ανακατασκευή 
τμημάτων του ικριώματος σίγουρα θα απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση και εντέλει περισσότερο 
χρόνο. Το θέμα αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από τους αναστηλωτές του έργου. 

Όσον αφορά στη δυτική όψη του τοίχου, η κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας του 
μας επιτρέπει μια πιο επικεντρωμένη προσέγγιση. Έτσι εκτιμάται ότι μια τροχήλατη πλατ-
φόρμα, την οποία μελετά να προμηθευτεί η υπηρεσία και η οποία θα μας εξασφάλιζε την 
προσβασιμότητα σε συγκεκριμένα σημεία του τοίχου, θα ήταν αρκετό μέσο για την εκπόνηση 
των εργασιών.

Προβληματισμοί

Κατά την κοπή του τσιμεντένιου υπερθύρου (εικ.11), αυτό που δημιουργεί προβληματι-
σμό είναι η παροχέτευση του νερού κατά τη διαδικασία της κοπής. Το σημείο κοπής δεν επη-
ρεάζει περιοχή που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες απολεπίσεις, γεγονός που θα δυσχέραινε 
κατά πολύ την διαδικασία, πλην όμως η παρουσία του σιδερένιου οπλισμού στο τσιμεντένιο 
ανώφλι, προεξοφλεί την παρουσία σκουριάς, η οποία θα παρασυρθεί με το νερό και υπάρχει 
φόβος να χρωματίσει όποιο μέλος με το οποίο θα έρθει σε επαφή. 
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Η κατασκευή ενός σίγουρου συστήματος απορροής των υδάτων κατά την διαδικασία κο-
πής, θα συντελέσει στην αποφυγή δυσάρεστων για το μνημείο συνεπειών.

Τα εναπομείναντα τσιμέντα στις δύο άκρες του ανωφλίου είναι μία κατάσταση η οποία 
θα προβληματίσει αμφότερα τα συνεργεία αναστήλωσης και συντήρησης (εικ.12-15). Με δε-
δομένο ότι η κοπή θα γίνει αρκετά πιο μακριά από τις άκρες, το σώμα του τσιμέντου που θα 
απομείνει είναι σημαντικό και προτείνεται η απομάκρυνσή του από το συνεργείο αναστήλωσης 
μέχρι τα σημεία που γειτνιάζουν με τους αρχαίους δόμους. Ο τρόπος αφαίρεσης των υπολειμ-
μάτων του τσιμέντου από τους αρχαίους δόμους θα γίνει από το συνεργείο συντήρησης, με 
χρήση υπερηχητικού ξέστρου και δονούμενης ακίδας καθώς και με την χρήση των λιθοξοικών 
εργαλείων κατά περίπτωση. Κατά την διαδικασία αυτή υπάρχει η περίπτωση αποκόλλησης τυ-
χόν αποφλοιώσεων, που ήδη υπάρχουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει η συ-
γκόλληση του θραύσματος και η σφράγιση των αρμών συγκόλλησής του. Η ύπαρξη μεγάλων 
εσωτερικών κενών, εάν και εφόσον διαπιστωθούν, θα αντιμετωπιστούν με τις υποδείξεις των 
αναστηλωτών του έργου. Τα μικρότερης έκτασης και βάθους εσωτερικά κενά θα πληρωθούν 
κατά περίπτωση, είτε με ένεμα δομικής αποκατάστασης τσιμέντου - λάβα αντίκα – νερό, είτε με 
μικροένεμα ασβέστη - μετακαολίνη. 

Αποξήλωση

Κατά την διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών στο ανώφλι της δυτικής θύρας, το συνερ-
γείο συντήρησης, ως κύριο μέλημά του, έχει την αποφυγή απωλειών από την επιφάνεια των 
μελών και για τα σκοπό αυτό δρα προληπτικά πριν την αποξήλωση τους. 

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από αποφλοιώσεις ή απολεπίσεις, θα προστατευθούν 
με ιαπωνικό χαρτί και γάζα χρησιμοποιώντας κόλλα μεθυλοκυτταρίνης, ενώ αν υπάρχουν 
ετοιμόρροπα θραύσματα προτιμάται να αφαιρεθούν με ασφάλεια, πριν τις εργασίες της 
αποξήλωσης. Κατά περίπτωση, γίνονται αφαιρέσεις κονιαμάτων στα προς αποξήλωση μέλη, 
από το συνεργείο της συντήρησης, όταν οι περιοχές που αυτά γειτνιάζουν, έχουν έντονα 
προβλήματα φθοράς.

Ανάλογη με τα παραπάνω περίπτωση είναι το επιστύλιο Δ.Τ.Ε 3.1 (εικ.16), όπου η μία κατά 
μήκος πλευρά του, γειτνιάζει με το οπλισμένο σκυρόδεμα του διπλανού σε αυτό μέλους. Λόγω 
της μεγάλης έκτασης της περιοχής, στην οποία πρέπει να γίνει η επέμβαση κατά χώρα και εξε-
τάζοντας τον χρόνο που θα απαιτηθεί και την επικινδυνότητα που αυτή έχει για αμφότερα τα 
μέλη, προτείνεται η αποξήλωσή τους ως έχουν και οι επεμβάσεις να γίνουν από τα δύο συνερ-
γεία (αναστήλωσης και συντήρησης) μετά την καταβίβαση αυτών.

Επεμβάσεις αφαίρεσης των υπολειμμάτων των τσιμεντοκονιαμάτων, θα πραγματοποιη-
θούν στις παρειές των λίθων του τοίχου, που θα μείνουν κατά χώραν, με υπερηχητικό ξέστρο, 
δονούμενη ακίδα και λιθοξοϊκά εργαλεία κατά περίπτωση. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εικ. 1. Εξωτερική (δυτική) όψη του δυτικού τοίχου, βόρειο από τη θύρα τμήμα. Λεπτομέρεια φθορών.

Εικ. 2. Σφραγίσεις με κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων και ρηγματώσεις σε μέλος του βόρειου τμήμα-
τος της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου. 
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Εικ. 3. Μέλη από την 10η και 11η στρώση της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου του Οπισθο-
νάου. Διακρίνονται έντονες ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και απολεπίσεις. 

Εικ. 4. Αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού του λίθου. 
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Εικ. 5. Λεπτομέρεια από λίθο της 10ης στρώσης της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου του 
Οπισθονάου. Παρατηρούνται έντονες απολεπίσεις, ρηγματώσεις και σφραγίσεις από προηγούμενες επεμ-
βάσεις συντήρησης. 

Εικ. 6. Αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού του λίθου με κατακερματισμό της περιοχής που βρίσκεται στην 
έδραση αυτού.
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Εικ. 7. Αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού των λίθων.

Εικ. 8. Έντονες ρηγματώσεις και απώλειες υλικού από μέλος της 16ης στρώσης της εσωτερικής όψης (ανατο-
λικής) του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (νότιο τμήμα).
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Εικ. 9. Άποψη από την 17η στρώση της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου 
(νότιο τμήμα αυτού). Παρατηρούνται σφραγίσεις με τσιμεντοκονιάματα καθώς και βαθιές και συνεχείς ρηγ-
ματώσεις. Στα δεξιά της εικόνας διακρίνεται το ανώφλι του δυτικού τοίχου.

Εικ. 10. Καρφίδες στην ράχη του αλόγου του μέλους Δ.Ζ.VI. Προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης. Φωτ.: 
Τ. Σουβλάκης.
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Εικ. 11. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα. Γενική λήψη από δυτικά. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 12. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα - βόρειο τμήμα. Λήψη από δυτικά. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.
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Εικ. 13. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα - νότιο τμήμα. Λήψη από δυτικά. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 14. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα - βόρειο τμήμα. Λήψη από ανατολικά. Διακρίνονται τα σημεία 
επαφής με το τσιμεντένιο συμπλήρωμα. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.
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Εικ. 15. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα - νότιο τμήμα. Λήψη από ανατολικά. Διακρίνονται τα σημεία 
επαφής με το τσιμεντένιο συμπλήρωμα. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 16. Δ.Τ.Ε 3.1. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα. Γενική λήψη από ανατολικά. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εικ. 17. Κωδικογράφηση των λίθων του Παρθενώνος σε σχέδιο Α. Ορλάνδου. Ορλάνδος 1977, τ.Β, πιν. 11.

Εικ. 18. Αποτύπωση των επιστρωμάτων, των ρηγματώσεων και απολεπίσεων των μελών της εξωτερικής 
όψης του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (βόρειο τμήμα). Παρουσιάζονται οι στρώσεις 1η -14η ενώ στην 8η 
διακρίνονται επιγραφές αραβικής προέλευσης. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος. 
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Εικ. 19. Αποτύπωση των επιστρωμάτων, των ρηγματώσεων και απολεπίσεων των μελών της εξωτερικής όψης 
του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (νότιο τμήμα αυτού). Παρουσιάζονται οι στρώσεις 1η -9η ενώ στις δύο τε-
λευταίες διακρίνεται η Βυζαντινή τοιχογραφία με τους δύο αγγέλους εκατέρωθεν της μορφής της Παναγίας. Με 
γαλάζιο χρώμα παρουσιάζονται πιθανά ίχνη υποστρώματος–προετοιμασίας. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος. 

Εικ. 20. Αποτύπωση των επιστρωμάτων, των ρηγματώσεων και απολεπίσεων των μελών της εξωτερικής 
όψης του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (νότιο τμήμα αυτού). Παρουσιάζονται οι στρώσεις 10η -17η. Σκα-
ρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος. 
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Εικ. 21. Επισήμανση των μελών του εσωτερικού τμήματος του δυτικού τοίχου που φέρουν σφραγίσεις από 
προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης και έντονες ρηγματώσεις, απολεπίσεις και αποφλοιώσεις. Σκαρίφη-
μα: Π.Ι. Κοτσιφάκος. 

Εικ. 22. Σχεδιαστική παρουσίαση των μελών του εσωτερικού τμήματος του δυτικού τοίχου που φέρουν 
σφραγίσεις από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, έντονες ρηγματώσεις, απολεπίσεις και αποφλοιώ-
σεις. Τα σημαντικότερα φαινόμενα διάβρωσης παρατηρούνται στους ορθοστάτες και στις πρώτες στρώσεις 
του τοίχου. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Δογάνη 1989: Δογάνη Γ., ‘Επεμβάσεις συντηρήσεως της επιφάνειας 
Πρόγραμμα πιλότος’ στο Πρακτικά 3ης Διεθνής Συνάντηση για 
την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως, Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα, 31 Μαρτίου – 2 
Απριλίου 1989. 103-105.

Δογάνη, Μωραϊτου, 
Παπακωσταντίνου, 
Χαραλάμπους 1989: 

Δογάνη Ι., Μωραϊτου Α., Παπακωσταντίνου Ε., Χαραλάμπους 
Δ., ‘Επισήμανση φθορών’, στο Μελέτη Αποκατάστασης του 
Παρθενώνος. Τόμος 2α, ΥΠ.ΠΟ., Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα 1989. 183.

Δογάνη, Μωραϊτου, 
Γαλανού 1994: 

Δογάνη Ι., Μωραϊτου Α., Γαλανού Α., Το Έργο της Συντήρησης, 
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PROGRAM 10:  
THE WEST WALL OF THE CELLA OF THE PARTHENON 
CONSERVATION - INPLEMENTATION STUDY OF THE LINTEL
 
SUMMARY

Translation: 
Dr JOHN LEONARD

Section Α. 
THE WEST WALL OF THE PARTHENON CELLA:  
ARCHITECTURE, HISTORY AND RESTORATION OF THE LINTEL
 
LENA LAMBRINOU
ΜΑ Building Conservation Univ. York, Architect- Engineer NTUA, Archaeologist NKUA - PhD (ABD), YSMA

The west wall of the Cella of the Parthenon consists of the western limit of the building, 
inside the peristalsis, which contains the doorway into the Opisthodomos, the western 
compartment originally called the Parthenon (Dinsmoor 1950, 159, Ορλάνδος 1977/8, 258, 423). 
The dimensions of the west wall are: length 19.20 m at the lowest part in the Cella’s interior; 
18.45 m at the lowest part of the exterior between the two pillars; preserved height 12.45 m; 
width 2.053 m at the upper level of the orthostates and 2.045 m at the overlying first course. 
Note, however, that the width of the wall is difficult to measure with absolute accuracy, since 
the internal facade of the wall--after its defacement by the ancient fire--was recarved during 
ancient repairs.

The west wall study comprises an inseparable part of the larger study of the Parthenon, 
although it has been listed as a separate project of restoration (10th Project) in the general charter 
of the intervention projects of 1983 (Κορρές-Μπούρας 1983, 432, Korres 1985, 108). According 
to this listing, the west wall project includes the west wall, the area of the Opisthonaos and the 
medieval staircase. Restoration of the west porch is categorized separately as the 9th Project. The 
west or “doorway” wall of the Opisthodomos represents the best preserved part of the Cella. 
Many of its historical phases are still being researched. The ruination of the building in the late 
17th century and the clearing-out operations of the 19th century have contributed to limitations 
in evidence that could help to identify particular historical events that may have influenced the 
form of this area of the Parthenon during its long history.

SUMMARY
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Among the historical events about which our knowledge is limited is the Parthenon’s severe 
destruction in late antiquity and its subsequent repair. The “ancient fire,” as it is commonly 
called, left many traces on the building. Subsequent repairs included the rebuilding of the west 
wall’s door frame with reused marble blocks from smaller monuments on the Acropolis.

The latest and most destructive incident of the Parthenon’s history was the severe 
destruction of the late 17th century. This disaster in September 1687 resulting from a Venetian 
bombardment became the epilogue for the Parthenon’s history as a functioning structure. After 
1687, the ruined Parthenon was repaired again only in the middle of the 19th century and most 
likely at the beginning of the 20th century. 

As a result of the 1687 explosion, the west wall lost its upper part adjoining the roof 
structure, and suffered serious problems of surface loss. Nevertheless, it remained standing, in 
contrast to the Cella’s east wall, which collapsed in 1687. In 1872 a first attempt at consolidating 
the upper part of the west wall, specifically the lintel, was undertaken by the architect Panagis 
Kalkos. He constructed a low arch of industrial bricks to stabilize the original parts of the lintel, 
which, having lost its middle-lower area due to the ancient fire, was preserved in a severely 
fractured condition.

To gain access to ancient inscriptions, which had been built into the sides of the west wall’s 
doorway during the late antique repairs, archaeologists had long proposed the dismantling of 
the two side pillars of the door frame. They believed that the doorway’s repair dated to the 
Byzantine era, when the Parthenon was converted into a Christian church, and was thus not 
worth keeping. The extensive restoration of the Parthenon in the early 20th century by Nikolaos 
Balanos provided the opportunity for this removal project. In 1926, Balanos received permission 
from the Ministry of Ecclesiastics and Education to dismantle the “Byzantine” door frame and 
to obtain the inscriptions. Also, he replaced Kalkos’ brick arch with a strong beam of reinforced 
concrete. Fragments of three of the four lintel architraves were dismantled and in their place 
was installed the huge concrete beam, thus unifying the lintel structure. This single concrete 
beam was aesthetically adequate for the era, while statically it has proven to be a sufficient 
solution lasting up to the present day. 

Disagreements, however, concerning Balanos’ solution for strengthening the lintel in the 
Parthenon’s west wall, arose, especially from foreign archaeological circles, soon after the 
construction had been completed. William Bell Dinsmoor, Sr. expressed his opposition, as did 
Gorham Phillips Stevens and Alan John Bayard Wace. 

Continued opposition to the material and the aesthetics of the new concrete lintel 
eventually led to calls for its replacement in the 1980’s. This replacement became the 10th 
of the 12 projects proposed for the Parthenon in 1983 by Manolis Korres and Charalambos 
Bouras (Korres-Bouras 1983). In 1994 a new study of the west wall by Korres proposed the 
replacement of the concrete lintel through the reuse of ancient fragments reinforced within a 
framework of titanium. The visible areas of the framework would be covered by marble slabs. 
Although these proposals were innovative, the difficulty inherent in the construction and use 
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of such complicated frames, combined with the lack of possibility for adequate performance 
control and the unreliability of that control through time, gave rise to the need for a different 
restoration solution.

Past experience gained from the reinforcement of long beams in the Propylaia has shown 
that the ability exists to successfully solve similar problems such as the reinforcement of the 
Parthenon’s western door lintel. The new proposal for the lintel in the Parthenon’s west wall 
follows the long-accepted method of combining new marble additions with a system of inserting 
titanium rods into the internal material of both original and added beams, so as to join new 
additions to ancient fragments.

For the newly proposed operation, the upper parts of the west wall are to be dismantled. 
Some preliminary rearrangement of the worksite in the Cella will be necessary for this project. 
Following this rearrangement, first, the eastern facade of the west wall should be documented 
using the photogrammetrical method. To obtain the necessary distance for measuring the wall, 
the modern metal structure housing workshops and conservation offices should be moved by 
sliding it eastward for a distance of 3 meters. Second, scaffolding should be erected to allow 
preliminary surface conservation. This operation is proposed in order to stabilize the surface of 
the west wall’s eastern facade, which is in very poor condition. Third, the main operation consists 
of dismantling and removing 19 blocks from the wall’s upper structure, as well as perhaps some 
of the blocks at the sides of the doorway. The existing concrete lintel will be cut with caution 
into parts, so as to be removed safely. The original westernmost block of the lintel, which still 
remains in situ, was incorporated by Balanos into the replacement cement lintel. The surface of 
this original member should be cleaned up, then the block taken down for structural repair. 

New marble additions will be installed in the 20th course of the west wall’s internal area. 
These will serve as a solid bedding for three original blocks, identified by Korres in 1994, which 
will now be positioned in the 21st course. Surface conservation of both faces of the west wall are 
proposed, along with limited interventions in lower parts of the wall

The proposed project has a timetable of two years. The search for the new marble required 
for new additions to be added to the lintel’s two original internal architraves has been underway 
since 2011 at the Dionysus Quarry on Mount Penteli. The structural restoration of these two 
internal architrave blocks is scheduled to be completed by mid-2014, while the start of the main 
project is slated to begin in early 2016. 

SUMMARY
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Section B.  
STRUCTURAL RESTORATION OF FOUR ARCHITECTURAL MEMBERS 
FROM THE PARTHENON’S WEST WALL DOOR LINTEL 
 
VASILIS PAPAVASILEIOU
Civil Engineer ΑUS, YSMA

The present study aims to explore the possibility of restoring the four architectural mem-
bers of the Parthenon’s west wall door lintel, with supplements of new marble connected with 
titanium rods. 

The fragments of three members (ΔΤΕ3.2, ΔΤΕ3.3, ΔΤΕ3.4) are located on the worksite. 
Τhe westernmost of the four members (ΔΤΕ3.1) is in situ on the monument, integrated into the 
west wall’s present concrete lintel. To produce the geometry output of ΔΤΕ3.1 fragments, their 
representation by Prof. M. Korres, in “Study restoration of the Parthenon,” Volume 4, pl. 11, has 
been used as design basis.

For purposes of computation the methodology used for all Acropolis monuments restoration 
is applied. Each member is considered as an elastic isostatic beam (either simple supported, 
simple supported with overhanging, or fully supported) burdened with loads of the proposed 
restoration. The stresses in particular sections (cracked sections) determine the necessary 
number of titanium bars.

In order to describe better the stress state on fracture surfaces and the forces that the 
titanium rods can withstand, a three-dimensional model of each member was generated in a 
finite element program (SAP2000). The fragments of members ΔΤΕ3.2 and ΔΤΕ3.3, for example, 
were first scanned on the worksite, then a three-dimensional output for each one was created. In 
addition, using a CAD design program, the necessary new-marble supplements and a resolution 
grid have been designed for every member. The scans and three-dimensional visualizations of 
fragments were produced by YSMA’s surveyor Mrs. Artemis Valanis in 2011.

The proposed provision for titanium rods is not binding on the application. The present 
study provides insight into the number of titanium rods required, the stresses involved and the 
limits of safety. The actual number of titanium rods used, if any, will be finalized during the 
construction of supplement molds, in each of which may differ the number of rods needed, their 
positions within the particular section and the diameter and length of anchorages. Decisions 
on how to proceed appear to depend mostly on the number of supplements required and the 
direction in which the mending is done. 
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Appendix.
PROPOSALS FOR RESCUE INTERVENTIONS 
IN THE WEST WALL OF THE PARTHENON’S CELLA
 
ANASTASIA PANOU
Conservator of Antiquities, YSMA

In the Parthenon, the current state of preservation of the cella’s west wall has led to the 
existence of contradictory appearances evident in its external and internal faces.

The outer (western) face, both to the north and south of the doorway, is in very good 
condition. Conversely, the appearance of the wall’s inner (eastern) face is characterized by 
intense cracking, flaking, peeling and areas of cracked and falling fragments.

The above-described situation, in association with the ministry’s decision to remove the 
supplemental concrete lintel previously installed by Balanos, dictates the need for a program of 
rescue intervention that encompasses the full extent of the west wall’s eastern face.

Proposed here is the construction of a scaffolding, equipped with working platforms, that 
covers the full length and height of this wall, so as to ensure the complete treatment of the wall’s 
entire face.

The intervention will include stabilization of degraded and fragmentary areas (with Japanese 
paper, gauze and methylcellulose adhesive), while loose fragments, where necessary, will either 
be reattached with adhesive or curated in storage until a systematic conservation program can 
be initiated for the wall.

The time required for implementation of the program is estimated at two months, with 
employment of two people.

Concerning the wall’s western face, its better state of preservation allows us to propose a 
more focused approach in which targeted areas will be accessed by means of a wheeled platform, 
a method sufficient for implementation of the work.

SUMMARY
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δυτικής θύρας. Kopenchagen, Royal Library. 

Εικ. 19.  Th. Du Moncel, Νοέμβριος 1843: ΝΔ άποψη του Παρθενώνα. Μόνο το μεσαίο επι-
στύλιο διακρίνεται στο ρωμαϊκό ανώφλι της δυτικής θύρας, Γεννάδειος Βιβλιοθή-
κη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.

Εικ. 20.  J. Skene, 25 Σεπτεμβρίου 1838: Εσωτερικό του Σηκού με το εσωτερικό ρωμαϊκό επι-
στύλιο ακόμα στη θέση του. Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία.

Εικ. 21.  Π. Μωραΐτης 1870: Άποψη Παρθενώνα από Δυτικά. Διακρίνεται το εναπομείναν με-
σαίο επιστύλιο του ρωμαϊκού ανωφλίου χωρίς ενισχύσεις. Χ. Γιακουμής 2000, 130.

Εικ. 22.  J. Skene, 22 Δεκεμβρίου 1841: Άποψη Οπισθοδόμου από ΒΑ. Διακρίνεται το μεσαίο 
επιστύλιο του ρωμαϊκού ανωφλίου. Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία.

Εικ. 23.  W.J. Stillman 1869: Άποψη Παρθενώνα από ΒΑ. Διακρίνεται το μεσαίο επιστύλιο του 
ρωμαϊκού ανωφλίου χωρίς ενισχύσεις. W.J. Stillman 1869, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη.

Εικ. 24.  J. Robertson 1853: Δυτικός τοίχος σηκού. Μουσείο Μπενάκη, FA1.75.
Εικ. 25.  E. Piot 1852: Δυτικός τοίχος σηκού. Athens 2004, 67.
Εικ. 26.  J.Ph. Girault de Prangey 1842: Άποψη της Ακρόπολης από τα ΒΔ. Διακρίνονται οι 

σκαλωσιές της επέμβασης Πιττάκη, Athens 2004, 41.
Εικ. 27.  Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφία του Μπαλάνου περί το 1920. Αρχείο Αρχαιο-

λογικής Εταιρείας, α.κ.1820.
Εικ. 28.  Φωτογραφία ανωνύμου από το 1875 μετά την επέμβαση Κάλκου. Διακρίνονται οι 

σιδηρές ενισχύσεις του ρωμαϊκού ανωφλίου. Χ. Γιακουμής 2000, 149.
Εικ. 29.  W.J. Stillman 1869: Λεπτομέρεια. Η ρωμαϊκή δοκός φαίνεται ακέραια.
Εικ. 30.  Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφία του Μπαλάνου από το 1926. Λεπτομέρεια 

με το πλακίδιο της χρονολογίας της επέμβασης από τη δυτική όψη. Α.Α.Ε., Αρχείο 
Μπαλάνου, Φακ. 1.

Εικ. 31.  Η επέμβαση Κάλκου σε δύο φωτογραφίες του Μπαλάνου από το 1920. Α.Α.Ε., Αρ-
χείο Μπαλάνου, Φακ. 1.

Εικ. 32.  Η επέμβαση Κάλκου σε φωτογραφίες του Μπαλάνου από το 1926. Μπαλάνος 1940, 
εικ.142-143.

Εικ. 33.  F.C. Penrose 1896. Σχέδιο με την πρότασή του για την επισκευή του δυτικού υπερ-
θύρου. Η δυτικότερη πλινθίδα του ανωφλίου έχει μήκος 7,76 μ. και όχι 9,00, όπως 
εσφαλμένα αναφέρει ο Penrose & σχεδιάζεται στο σχέδιο. AAE, Αρχείο Μπαλάνου.

Εικ. 34.  Εικ. 54. F.C. Penrose 1896. Λεπτομέρεια του σχεδίου: διακρίνεται η τομή του ανω-
φλίου και της μεταλλικής εσχάρας. AAE, Αρχείο Μπαλάνου.

Εικ. 35.  F.C. Penrose 1896: Λεπτομέρεια σχεδίου ανάλογης εσχάρας από τον Οπισθόναο με 
2 δοκούς (στη συγκεκριμένη περίπτωση διατομής L) και εγκάρσια μεταλλικά στοι-
χεία. Πιθανώς η προτεινόμενη εσχάρα της δυτικής θύρας να ήταν ανάλογης κατα-
σκευής. AAE, Αρχείο Μπαλάνου.

Εικ. 36.  Η πρόταση του F.C. Penrose για την επέμβαση στο δυτικό υπέρθυρο τον Απρίλιο 
του 1896. AAE, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1.

Εικ. 37.  Υπέρθυρο πριν την επέμβαση αποξήλωσης του ρωμαϊκού περιθύρου και του τόξου 
Κάλκου. Ν. Μπαλάνος, 1926. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1.

Εικ. 38.  Παραγγελία τεμαχίων μαρμάρου για το υπέρθυρο της θύρας του Οπισθονάου, πι-
θανώς από το 1898. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου, Φακ.1.

Εικ. 39.  Μικρή επέμβαση στο δυτικό υπέρθυρο πρέπει να έγινε το 1902, όπως μαρτυρά ο 
μαρμάρινος τάκος με τη χρονολογία. Φωτ: Ν. Μπαλάνος, 1926, ΑΑΕ.
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Εικ. 40.  Ν. Μπαλάνος 1926: Λεπτομέρεια της φωτογραφίας όπου διακρίνονται α) μαρμάρινος 
τάκος της επέμβασης του 1902, β) οι σύνδεσμοι με πάτινα, στην άνω επιφάνεια του 
μεσαίου λίθου της ζωφόρου του δυτικού τοίχου. Φωτ: Ν. Μπαλάνος 1926, ΑΑΕ.

Εικ. 41.  Επέμβαση Μπαλάνου στο βόρειο τμήμα της εσωτερικής παρειάς του δυτικού τοί-
χου το 1913. Προσαρμογή συμπληρώσεων σε τέσσερεις λιθοπλίνθους. Φωτ.: Σ. 
Μαυρομάτη, 1980. Ψηφιακή επεξεργασία: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 42.  Χρονολογία επέμβασης Μπαλάνου σε νέα συμπλήρωση λιθοπλίνθου του δυτικού 
τοίχου. Φωτ.: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 43.  Επέμβαση Μπαλάνου στο υπέρθυρο του δυτικού τοίχου. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.
Εικ. 44.  Σχέδιο Μπαλάνου. Κατάσταση του υπερθύρου μετά την αποξήλωση του πλίνθινου 

τόξου. Ανατολική όψη, κάτοψη. Διακρίνονται τα τμήματα των πλινθίδων τα οποία 
έχουν απομείνει εκατέρωθεν του ανοίγματος. Είναι ενδιαφέρουσα η χειρόγραφη 
σημείωση του Μπαλάνου: “μη δημοσιευθή”. ΑΑΕ, Αρχείο Μπαλάνου.

Εικ. 45.  Σχηματικό σχέδιο Μπαλάνου της δυτικής όψης του υπερθύρου. Ν. Μπαλάνος 1940, 
σχέδιο 1bis, σχ. 4.

Εικ. 46.  Αξονομετρική αναπαράσταση της ανώτερης περιοχής του δυτικού τοίχου μετά την 
αποξήλωση Μπαλάνου κατά την επέμβαση του 1926. Αποξηλώθηκαν τα 6 θραύσμα-
τα των τριών ανατολικότερων πλινθίδων και 14 λίθοι από την ανωδομή του υπερθύ-
ρου (7 λίθοι από την 20η και 7-8 από την 21η στρώση). Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 47.  Με διαγράμμιση παρουσιάζεται η περιοχή η οποία αποξηλώθηκε κατά την επέμβαση 
του 1926. Φωτ. βάσης: Σ. Γεσαφίδης 2010. Ψηφιακή επεξεργασία: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 48.  Αποξήλωση ανατολικών πλινθίδων δυτικού υπερθύρου από τον Νικόλαο Μπαλά-
νο το 1926 και ενίσχυση δυτικότερης πλινθίδας με μεταλλική δοκό. Ν. Μπαλάνος 
1940, εικ. 143. 

Εικ. 49.  Η δυτική θύρα μετά την επέμβαση του Νικόλαου Μπαλάνου. Ν. Μπαλάνος 1940, 
εικ. 144.

Εικ. 50.  Επέμβαση Μπαλάνου στη δυτική θύρα. Η. Wagner, DAI-ATH, 1093. 
Εικ. 51.  Μπαλάνειος πιόσχημος σιδερένιος σύνδεσμος με επικάλυψη μολύβδου και εγχά-

ρακτη χρονολογία. Φωτ.: Λ. Λαμπρινού.
Εικ. 52.  Μπαλάνειοι πιόσχημοι σύνδεσμοι στην 21η στρώση. Επικαλύψεις με τσιμεντοκο-

νία. Συνδέσεις μελών της ζωφόρου με τα αντιθήματα τους, καθώς και σύνδεσμοι 
διασφάλισης ρωγμών. Φωτ.: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 53.  Πιόσχημοι σύνδεσμοι Ορλάνδου, 1943. Οι σύνδεσμοι είναι ορειχάλκινοι με επικά-
λυψη μολύβδου. Φωτ.: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 54.  Α. Ορλάνδος 1953: Αποξήλωση 15 λίθων του βόρειου τοίχου του μεσαιωνικού κλι-
μακοστασίου. Φωτ.: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 55.  Πιόσχημοι σύνδεσμοι Ορλάνδου (γκρι χρώμα). Κάτοψη. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού.
Εικ. 56.  Εσωτερική παρειά δυτικού τοίχου: ορειχάλκινες καρφίδες στερέωσης αποκολλημέ-

νων θραυσμάτων. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.
Εικ. 57.  Πιόσχημοι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι εξασφάλισης, πιθανώς από τις επεμβάσεις της 

Α’ ΕΠΚΑ κατά τη δεκαετία του ‘70. Φωτ.: Λ. Λαμπρινού.
Εικ. 58.  Η σύνδεση του δυτικού με το νότιο τοίχο από νοτιοανατολικά πριν την αποξήλωση 

της ζωφόρου κατά το 1993. Φωτ.: Σ. Μαυρομάτης 1993.
Εικ. 59.  Προτάσεις Κορρέ για την αναστήλωση των αρχαίων πλινθίδων του δυτικού υπερθύ-

ρου. Λύσεις Α, Β, Γ, σχέδια: Μ. Κορρές 1994, ψηφιακή επεξεργασία, διαστάσεις: Λ. 
Λαμπρινού 2010.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Εικ. 60.  Αξονομετρικό σχέδιο του δυτικού τοίχου του σηκού με την ονοματολογία των με-
λών. Υπάρχουσα κατάσταση. Σχέδιο βάσης: Τ. Σκαρή 1994, ψηφιακή επεξεργασία 
- προσθήκες: Λ. Λαμπρινού 2010.

Εικ. 61.  Επέμβαση Μπαλάνου στο υπέρθυρο του δυτικού τοίχου. Υπάρχουσα κατάσταση, 
ανατολική όψη. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 62.  Σχηματικά αξονομετρικά της υπάρχουσας κατάστασης του άνω τμήματος του δυτι-
κού τοίχου. Σχέδια: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 63.  Αξονομετρικά σχέδια του βόρειου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθί-
δας ΔΤΕ 3.2., του δυτικού υπερθύρου − Θραύσμα α. Σχέδια: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 64.  Αξονομετρικά σχέδια του νότιου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθίδας 
ΔΤΕ 3.2., του δυτικού υπερθύρου − Θραύσμα γ. Σχέδια: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 65.  Αξονομετρικά σχέδια του βόρειου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθί-
δας ΔΤΕ 3.3., του δυτικού υπερθύρου − Θραύσμα α. Σχέδια: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 66.  Αξονομετρικά σχέδια του νότιου σωζόμενου άκρου της μεσαίας αρχαίας πλινθίδας 
ΔΤΕ 3.3., του δυτικού υπερθύρου − Θραύσμα β. Σχέδια: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 67.  Ορθοφωτομωσαϊκό της εσωτερικής όψης του υπερθύρου. Φωτογράφηση Σ. Γεσα-
φίδης, τοπογράφηση Γ. Παρτσινέβελος, επεξεργασία ορθοφωτομωσαϊκού Δ. Μαυ-
ρομάτη 2011.

Εικ. 68.  Κατάσταση διατήρησης υπερθύρου κατά το 1980. Φωτ.: Σ. Μαυρομάτης 1980.
Εικ. 69.  Αξονομετρική αναπαράσταση των τεσσάρων πλινθίδων του αρχαίου υπερθύρου 

της δυτικής θύρας (άνω τμήμα έως και 19η στρώση). Ψηφιακό σχέδιο: Λ. Λαμπρι-
νού 2011, σε μετρήσεις Μ. Κορρέ 1994. 

Εικ. 70.  Πρόταση αποκατάστασης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου. Πάνω: Δυ-
τική όψη υπερθύρου. Κάτω: Ανατολική όψη υπερθύρου. Ορθοφωτομωσαϊκά: Δ. 
Μαυρομάτη 2011, ψηφιακή επεξεργασία-πρόταση: Λ. Λαμπρινού 2012. 

Εικ. 71.  Κάτοψη δυτικού τοίχου με αναστήλωση τριών λίθων της 21ης στρώσης (α984, α1736, 
α925). Ταυτίσεις Μ. Κορρέ 1994. Πάνω, ορθοφωτομωσαϊκό: Δ. Μαυρομάτη 2011, 
ψηφιακή επεξεργασία: Λ. Λαμπρινού 2012. Κάτω, κάτοψη σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 
2011, οι 3 λίθοι από σχέδιο Μ. Κορρέ 1994. 

Εικ. 72.  Πρόταση αποκατάστασης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου. Κατόψεις 20ης, 
21ης στρώσης. Σχέδια: Λ. Λαμπρινού 2011. Οι 3 λίθοι από σχέδιο Μ. Κορρέ 1994.

Εικ. 73.  Πρόταση αποξήλωσης του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου (21η-17η στρώ-
ση, σχέδιο βάσης: Τ. Σκαρή 1992, ψηφιακή επεξεργασία - προσθήκες: Λ. Λαμπρινού 
2010). Αποξήλωση 19 λίθων (μωβ χρώμα) και πιθανή επέκταση της αποξήλωσης 
στους λίθους των σταθμών της θύρας (πορτοκαλί χρώμα), πρόγραμμα Οπισθονάου 
2000-2004 (γκρίζο χρώμα).

Εικ. 74.  Νότιος σταθμός δυτικής θύρας, διακρίνονται οι στρώσεις 14η έως 17η. Φωτ.: Λ. Λα-
μπρινού.

Εικ. 75.  Νότιος σταθμός δυτικής θύρας, με εμφανείς σοβαρές ρηγματώσεις. Φωτ.: Σ. 
Γεσαφίδης 2010.

Εικ. 76.  Βόρειος σταθμός θύρας, με εμφανείς σοβαρές ρηγματώσεις. Φωτ.: Σ. Γεσαφίδης 2010.
Εικ. 77.  Σκίτσα του Μ. Κορρέ από την εύρεση του επιστυλίου στο λατομείο του Διονύσου 

έως τον υπολογισμό της κοπής του (Αρχείο ΥΣΜΑ, 1986). Πρόκειται για την εσωτε-
ρική-ανατολική πλινθίδα του δυτικού υπερθύρου, η οποία βρίσκεται σήμερα στο 
χώρο του σηκού του Παρθενώνα.

Εικ. 78.  Θραύσματα των δύο μεσαίων πλινθίδων του δυτικού υπερθύρου αποτύπωση με 
σαρωτή Leica Scan Station 2. Α. Βαλάνη 2011.
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Εικ. 79.  Αποτύπωση των όψεων του Δυτικού Τοίχου με σαρωτή Leica Scan Station 2. Οι περιο-
χές με διαγράμμιση είναι περιοχές απροσπέλαστες από το σαρωτή, λόγω εμποδίων. Η 
ολοκλήρωση της αποτύπωσης θα γίνει μετά την προγραμματισμένη απομάκρυνση των 
εμποδίων: μεταλλικό πατάρι. Α. Βαλάνη 2011. Ψηφιακή επεξεργασία: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 80.  Μπαλάνος 1926: Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής δοκού στην κατώτερη περιοχή 
της εξωτερικής πλινθίδας ΔΤΕ3.1. Διακρίνεται η εσωτερική-ανατολική πλευρά της 
πλινθίδας. Ν. Μπαλάνος 1940, εικ.143.

Εικ. 81.  Δ.Τ.Ε.3.1. Εσωτερική ανατολική πλευρά. Αξονομετρική αναπαράσταση. Η σχεδια-
στική απόδοση έγινε από φωτογραφίες του 1926 κατά την μπαλάνεια επέμβαση, 
μια και σήμερα η πλευρά αυτή είναι αφανής. Το γκρίζο χρώμα αποδίδει το ελλείπον 
τμήμα της πλινθίδας, ενώ διακρίνεται και η εσωτερική μπαλάνεια μεταλλική δοκός, 
η οποία συγκρατεί την πλινθίδα στη θέση της. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού.

Εικ. 82.  ΔΤΕ3.1. Εξωτερική δυτική πλευρά. Αξονομετρική αναπαράσταση. Η γκρίζα περιοχή 
είναι το ελλείπον τμήμα της πλινθίδας. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994, ψηφιακή επεξερ-
γασία-διαστάσεις: Λ. Λαμπρινού 2010.

Εικ. 83.  Σχέδιο: γερανός Derrick και σημείο επέμβασης. Ο γερανός έχει τη μικρή μπούμα 
των 27 μέτρων. Σχέδιο: Π. Κουφόπουλος 1994, ψηφιακή επεξεργασία-προσαρμογή: 
Λ. Λαμπρινού 2011.

Εικ. 84. Πρόταση μετακίνησης του μεταλλικού παταριού και των οικίσκων για την ευχερέ-
στερη διεξαγωγή του 10ου προγράμματος. Σχέδια βάσης: Π. Κουφόπουλος 1994, 
πρόταση, ψηφιακή επεξεργασία- προσαρμογή: Λ. Λαμπρινού 2011.

 Σχέδια που παρουσιάζονται στον πίνακα συμπληρώσεων:

3.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στην πλινθίδα ΔΤΕ 3.1. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994, 
ψηφιακή επεξεργασία, διαστάσεις: Λ. Λαμπρινού 2011.

4.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στην πλινθίδα ΔΤΕ 3.2. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994, 
ψηφιακή επεξεργασία, διαστάσεις: Λ. Λαμπρινού 2011.

5.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στην πλινθίδα ΔΤΕ 3.3. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994, 
ψηφιακή επεξεργασία, διαστάσεις: Λ. Λαμπρινού 2011.

6.  Πλινθίδα ΔΤΕ 3.4 από νέο μάρμαρο. Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994.
35. Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στη λιθόπλινθο ΔΤ20.6ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
36.  Εξυγίανση - συγκολλήσεις θραυσμάτων - συντήρηση επιφανείας στη λιθόπλινθο 

ΔΤ20.7ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
37.  Εξυγίανση - συγκολλήσεις θραυσμάτων - συντήρηση επιφανείας στη λιθόπλινθο 

ΔΤ20.8ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
38.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στη λιθόπλινθο ΔΤ20.9ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
39.  Εξυγίανση - συγκολλήσεις θραυσμάτων - συντήρηση επιφανείας στη λιθόπλινθο 

ΔΤ20.10ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
40.  Εξυγίανση - συγκολλήσεις θραυσμάτων - συντήρηση επιφανείας στη λιθόπλινθο 

ΔΤ20.11ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
41.  Εξυγίανση - συγκολλήσεις θραυσμάτων - συντήρηση επιφανείας στη λιθόπλινθο 

ΔΤ20.12ΕΣ. Σχέδιο: Λ. Λαμπρινού 2011. 
50.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στη λιθόπλινθο ΔΤ21.1 (α984). Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994.
51.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στη λιθόπλινθο ΔΤ21.9 (α1736). Σχέδιο: Μ. Κορρές 1994.
52.  Συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο στη λιθόπλινθο ΔΤ21.14 (α925+α929+α1012) Σχέ-

διο: Μ. Κορρές, 1994.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Β ΜΕΡΟΣ

Εικ. 1. Σκαναρισμένα θραύσματα του λίθου ΔΤΕ3.3. Α. Βαλάνη, 2012. 
Εικ. 2. Διάταξη λίθων.  Απεικόνιση. Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 3. Ισοδύναμη φόρτιση ΔΤΕ2. Απεικόνιση.  Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 4. Απεικόνιση θραυσμάτων -συμπληρωμάτων λίθου ΔΤΕ3.1. Ψηφιακή απόδοση, Β. 

Παπαβασιλείου, 2012. 
Εικ. 5. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Α1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 6. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Α1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση  

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012. 
Εικ. 7. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Β1 (Β1-Α1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 8. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Β1 (Β1-Α1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 9. Τιμές των τάσεωνS11 στην επιφάνεια θραύσης του Β1 (Β1-Γ1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 10. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Β1 (Β1-Γ1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 11. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Γ1 (Γ1-Β1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 12. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Γ1 (Γ1-Β1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 13. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια  θραύσης του Γ1 (Γ1-Δ1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 14. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Γ1 (Γ1-Δ1) σε Kn/m2. Γραφική 

απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 15. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Δ1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 16. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Δ1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 17. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Ε σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 18. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Ε σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 19. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Ε1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 20. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Ε1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 21. Απεικόνιση θραυσμάτων − συμπληρωμάτων του λίθου ΔΤΕ3.2. Ψηφιακή απόδοση, 

Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 22. Το άκρο του θραύσματος Α1. Φωτ. Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 23. Το άκρο του θραύσματος Α2. Φωτ. Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 24. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Α1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
Εικ. 25. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Α1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 

αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.
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Εικ. 26. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 27. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 28. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 29. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση  αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 30. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Α2 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 
αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 31. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Α2 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 
αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 32. Απεικόνιση θραυσμάτων-συμπληρωμάτων λίθου ΔΤΕ3.3. Ψηφιακή απόδοση, Β. 
Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 33. Τιμές S11 στην επιφάνεια θραύσης A1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων  
F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 34. Τιμές S33 στην επιφάνεια θραύσης A1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων 
F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 35. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Α1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 
αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 36. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Α1 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 
αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 37. Τιμές των τάσεων S11 στηv επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 38. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α1) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 39. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 40. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Σ1 (Σ1-Α2) σε Kn/m2. Γραφική 
απεικόνιση αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 41. Τιμές των τάσεων S11 στην επιφάνεια θραύσης του Α2 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 
αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

Εικ. 42. Τιμές των τάσεων S33 στην επιφάνεια θραύσης του Α2 σε Kn/m2. Γραφική απεικόνιση 
αποτελεσμάτων F.E.A., Β. Παπαβασιλείου, 2012.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικ. 1.  Εξωτερική (δυτική) όψη του δυτικού τοίχου, βόρειο από τη θύρα τμήμα. Λεπτομέ-
ρεια φθορών.

Εικ. 2.  Σφραγίσεις με κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων και ρηγματώσεις σε μέλος 
του βόρειου τμήματος της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου του 
Οπισθονάου. 

Εικ. 3.  Μέλη από την 10η και 11η στρώση της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου 
του Οπισθονάου. Διακρίνονται έντονες ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και απολεπίσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Εικ. 4.  Αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού του λίθου. 
Εικ. 5.  Λεπτομέρεια από λίθο της 10ης στρώσης της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυ-

τικού τοίχου του Οπισθονάου. Παρατηρούνται έντονες απολεπίσεις, ρηγματώσεις 
και σφραγίσεις από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης. 

Εικ. 6.  Αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού του λίθου με κατακερματισμό της περιοχής 
που βρίσκεται στην έδραση αυτού.

Εικ. 7.  Αποκόλληση του εξωτερικού φλοιού των λίθων.
Εικ. 8.  Έντονες ρηγματώσεις και απώλειες υλικού από μέλος της 16ης στρώσης της εσωτε-

ρικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (νότιο τμήμα).
Εικ. 9.  Άποψη από την 17η στρώση της εσωτερικής όψης (ανατολικής) του δυτικού τοίχου 

του Οπισθονάου (νότιο τμήμα αυτού). Παρατηρούνται σφραγίσεις με τσιμεντοκο-
νιάματα καθώς και βαθιές και συνεχείς ρηγματώσεις. Στα δεξιά της εικόνας διακρί-
νεται το ανώφλι του δυτικού τοίχου.

Εικ. 10.  Καρφίδες στην ράχη του αλόγου του μέλους Δ.Ζ.VI. Προηγούμενες επεμβάσεις συ-
ντήρησης. Φωτ.: Τ. Σουβλάκης.

Εικ. 11.  Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα. Γενική λήψη από δυτικά. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσι-
φάκος.

Εικ. 12.  Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα − βόρειο τμήμα. Λήψη από δυτικά. Φωτ.: 
Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 13.  Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα − νότιο τμήμα. Λήψη από δυτικά. Φωτ.: Π.Ι. 
Κοτσιφάκος.

Εικ. 14.  Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα − βόρειο τμήμα. Λήψη από ανατολικά. Διακρί-
νονται τα σημεία επαφής με το τσιμεντένιο συμπλήρωμα. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 15.  Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα − νότιο τμήμα. Λήψη από ανατολικά. Διακρί-
νονται τα σημεία επαφής με το τσιμεντένιο συμπλήρωμα. Φωτ.: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 16.  Δ.Τ.Ε 3.1. Υπέρθυρο δυτικού τοίχου Παρθενώνα. Γενική λήψη από ανατολικά. Φωτ.: 
Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 17.  Κωδικογράφηση των λίθων του Παρθενώνος σε σχέδιο Α. Ορλάνδου. Ορλάνδος 
1977, τ.Β, πιν. 11.

Εικ. 18.  Αποτύπωση των επιστρωμάτων, των ρηγματώσεων και απολεπίσεων των μελών 
της εξωτερικής όψης του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (βόρειο τμήμα). Παρου-
σιάζονται οι στρώσεις 1η-14η ενώ στην 8η διακρίνονται επιγραφές αραβικής προέ-
λευσης. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 19.  Αποτύπωση των επιστρωμάτων, των ρηγματώσεων και απολεπίσεων των μελών της εξω-
τερικής όψης του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (νότιο τμήμα αυτού). Παρουσιάζονται 
οι στρώσεις 1η-9η ενώ στις δύο τελευταίες διακρίνεται η Βυζαντινή τοιχογραφία με τους 
δύο αγγέλους εκατέρωθεν της μορφής της Παναγίας. Με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζονται 
πιθανά ίχνη υποστρώματος–προετοιμασίας. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 20.  Αποτύπωση των επιστρωμάτων, των ρηγματώσεων και απολεπίσεων των μελών 
της εξωτερικής όψης του δυτικού τοίχου του Οπισθονάου (νότιο τμήμα αυτού). 
Παρουσιάζονται οι στρώσεις 10η-17η. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 21.  Αναπαράσταση των μελών του εσωτερικού τμήματος του δυτικού τοίχου που φέ-
ρουν σφραγίσεις από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης και έντονες ρηγμα-
τώσεις, απολεπίσεις και αποφλοιώσεις. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος.

Εικ. 22.  Σχεδιαστική παρουσίαση των μελών του εσωτερικού τμήματος του δυτικού τοίχου που 
φέρουν σφραγίσεις από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, έντονες ρηγματώσεις, 
απολεπίσεις και αποφλοιώσεις. Τα σημαντικότερα φαινόμενα διάβρωσης παρατηρούνται 
στους ορθοστάτες και στις πρώτες στρώσεις του τοίχου. Σκαρίφημα: Π.Ι. Κοτσιφάκος.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Σχ. 1.  Δυτικός τοίχος σηκού Παρθενώνα. Κάτοψη υπάρχουσας κατάστασης. Λ. Λαμπρι-
νού 2011.

Σχ. 2.  Δυτικός τοίχος σηκού Παρθενώνα. Ανατολική όψη υπάρχουσας κατάστασης. Λ. 
Λαμπρινού 2011.
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Fig. 33.  F.C. Penrose 1896: Drawing of his proposal for the restoration of the west lintel. 
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Balanos Archives.
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Archaeological Society Archives: Balanos Archives.

Fig. 36.  F. C. Penrose’s proposal for the restoration of the west lintel in April, 1896. Greek 
Archaeological Society Archives: Balanos Archives, File 1. 

Fig. 37.  The west lintel prior to the dismantling of the Roman doorway and Kalkos’ arch. N. 
Balanos, 1926. Greek Archaeological Society Archives: Balanos Archives, File 1.

Fig. 38.  An order submitted for the purchase of marble blocks for the lintel of the 
Opisthodomos doorway, perhaps from 1898. Greek Archaeological Society 
Archives: Balanos Archives, File 1.

Fig. 39.  A minor restoration that must have been conducted in 1902 on the west lintel, as 
evidenced by the marble plaque documenting the project’s chronology inserted 
into the lintel. Photo: N. Balanos, 1926, Greek Archaeological Society Archives: 
Balanos Archives.
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Fig. 40.  N. Balanos 1926: Detail of the previous photograph, showing: a) the 1902 marble 
chronology plaque; b) clamps with patina on the upper side of the middle block in 
the frieze of the West Wall. Photo: N. Balanos 1926, Greek Archaeological Society 
Archives.

Fig. 41.  Balanos’ restoration of the interior northern part of the West Wall in 1913. 
Incorporation of new additions attached to four wall blocks. Photo: S. Mavromatis, 
1980. Digital augmentation: L. Lambrinou.

Fig. 42.  The chronology of Balanos’ restoration, recorded on a wall block’s new addition in 
the West Wall. Photo: L. Lambrinou.

Fig. 43.  Balanos’ restoration of the lintel of the West Wall. Photo: S. Gesafidis 2010.
Fig. 44.  Drawing by Balanos: Condition of the lintel following the reassembly of Kalkos’ 

brick arch; eastern elevation and plan. The ends of the lintel beams remain in situ 
at the edges of the door frame. Note handwritten directive, perhaps by Balanos: 
“Not to be published”. Greek Archaeological Society Archives: Balanos Archives.

Fig. 45.  Balanos’ schematic drawing of the west side of the lintel. N. Balanos 1940, drawing 
1 bis, plan 4.

Fig. 46.  Isometric representation of the West Wall’s upper area, following its dismantling 
during Balanos’ 1926 restoration. Six fragments of the three eastern beams were 
dismantled and fourteen blocks of the upper lintel area (seven blocks from the 20th 
course, seven or eight from the 21st course). Drawing: L. Lambrinou.

Fig. 47.  The dismantled area of the West Wall during the 1926 restoration, shown with 
hatched lines. Base photo: S. Gesafidis 2010. Digital augmentation: L. Lambrinou.

Fig. 48.  Dismantling of the western lintel’s eastern beams by Balanos in 1926 and 
reinforcement of the western marble beam with a supplementary iron beam. N. 
Balanos 1940, fig. 143. 

Fig. 49.  The western doorway following Balanos’ restoration. N. Balanos 1940, fig. 144.
Fig. 50.  Balanos’ restoration of the western doorway. Η. Wagner, DAI-ATH, 1093. 
Fig. 51.  Iron Π-clamp from Balanos’ restoration covered with lead, with its date of 

installation carved into its surface. Photo: L. Lambrinou.
Fig. 52.  Iron Π-clamps from the 21st course, covered with cement. Shown are the connections 

of the frieze blocks with their back blocks, as well as clamps for the stabilization of 
cracks. Photo: L. Lambrinou.

Fig. 53.  Π-clamps installed by Orlandos, 1943. The clamps are bronze, covered with lead. 
Photo: L. Lambrinou.

Fig. 54.  A. Orlandos 1953: Dismantling of fifteen blocks from the north wall of the medieval 
staircase. Photo: L. Lambrinou.

Fig. 55.  Π-clamps installed by Orlandos (grey colour). Plan. Drawing: L. Lambrinou.
Fig. 56.  West Wall-interior facade, bronze pins from the 1970s, used for stabilization of 

cracked fragments. Photo: S. Gesafidis 2010.
Fig. 57.  Bronze Π-clamps securing cracks, probably from the 1st Ephoreia’s interventions in 

the 1970s. Photo: L. Lambrinou.
Fig. 58.  The junction of the west and south walls, from SE, before the dismantling of the 

frieze in 1993. Photo: S. Mavromatis 1993.
Fig. 59.  Korres’ proposals for the restoration of the west lintel’s ancient beams. Solutions A, B, C. 

Drawing: M. Korres 1994, Digital augmentation, dimensions: L. Lambrinou 2010.
Fig. 60.  Isometric drawing of the West Wall, with numbering of the architectural members. 

Present state. Base drawing: T. Skari 1994, Digital augmentation-additions: L. 
Lambrinou 2010.
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Fig. 61.  Balanos’ restoration of the west lintel. East side, present state. Drawing: L. Lambrinou.
Fig. 62.  Schematic isometric drawings of the present state of the upper part of the West 

Wall. Drawings: L. Lambrinou.
Fig. 63.  Isometric drawings of the northern preserved edge of the middle ancient beam, 

ΔΤΕ 3.2, of the West Wall, Fragment α. Drawings: L. Lambrinou.
Fig. 64.  Isometric drawings of the southern preserved edge of the middle ancient beam, 

ΔΤΕ 3.2, of the West Wall, Fragment γ. Drawings: L. Lambrinou.
Fig. 65.  Isometric drawings of the northern preserved edge of the middle ancient beam 

ΔΤΕ 3.3, of the West Wall, Fragment α. Drawings: L. Lambrinou.
Fig. 66.  Isometric drawings of the southern preserved edge of the middle ancient beam, 

ΔΤΕ 3.3, of the West Wall, Fragment β. Drawings: L. Lambrinou.
Fig. 67.  Orthophotomosaic of the lintel’s interior side. Photographs: S. Gesafidis; 

topographical documentation: G. Partsinevelos; creation of orthophotomosaic: D. 
Mavromati 2011.

Fig. 68.  Lintel’s state of preservation in 1980. Photo: S. Mavromatis 1980.
Fig. 69.  Isometric representation of the four beams composing the ancient lintel of the 

west doorway (upper part, to the 19th course). Digital drawing: L. Lambrinou 2011, 
based on measurements of Μ. Κορρέ 1994. 

Fig. 70.  Proposal for reconstruction of the upper part of the West Wall. Above: west side 
of lintel. Below: east side of lintel. Orthophotomosaic: D. Mavromati 2011. Digital 
augmentation-restoration proposal: L. Lambrinou 2012. 

Fig. 71.  Plan of the West Wall with restoration of three blocks of the 21st course (α984, α1736, 
α925) identified by Μ. Κορρέ in 1994. Above, Orthophotomosaic: D. Mavromati 
2011; digital augmentation: L. Lambrinou 2012. Below, plan: L. Lambrinou 2011 
(including the three blocks drawn by M. Korres in 1994). 

Fig. 72.  Proposal for the restoration of the upper part of the West Wall. Plan of the 20th, 21st courses. 
Drawings: L. Lambrinou 2011 (including the three blocks drawn by M. Korres in 1994).

Fig. 73.  Proposal for the restoration of the upper part of the West Wall. Isometric plan of the 
17th-21st courses (base drawing: T. Skari 1992; digital augmentation: L. Lambrinou 
2010). Dismantling of nineteen blocks (purple colour); possible dismantling of the 
stones composing the sides of the doorway in the 17th course (orange colour); 
Opisthonaos Project 2000-2004 (grey colour).

Fig. 74.  South side of the west doorway, showing the 14th-17th courses. Photo: L. Lambrinou.
Fig. 75.  South side of the west doorway, showing presence of serious cracks. Photo: S. Ge-

safidis 2010.
Fig. 76.  North side of the west doorway, showing presence of serious cracks. Photo: S. Ge-

safidis 2010.
Fig. 77.  M. Korres’ sketches of a marble block, showing the steps of the process from its 

extraction in the quarry at Dionysos to its final cuts (YSMA Archives, 1986). Block 
shown is the west lintel’s internal eastern beam, today stored in the Parthenon 
Cella pending installation.

Fig. 78.  Fragments of the two middle beams of the west lintel, scanned with a Leica Scan 
Station 2. A. Valani 2011.

Fig. 79.  Documentation of the two faces of the West Wall, scanned with a Leica Scan Sta-
tion 2. Areas with hatched lines represent wall surfaces that could not be scanned 
due to obstacles blocking movement of the equipment. Completion of the scan-
ning will be performed following removal of the obstructing worksite platform. 
Valani 2011. Digital augmentation: L. Lambrinou.
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Fig. 80.  Balanos 1926: Installation of supplementary iron beam in the lower area of the 
exterior marble lintel beam, ΔΤΕ3.1. The inner eastern side of the marble beam is 
visible. N. Balanos 1940, fig. 143.

Fig. 81.  Isometric representation of inner eastern side of marble beam Δ.Τ.Ε.3.1. Draw-
ing is based on photographs taken during Balanos’ 1926 restoration, since today 
the beam’s inner side remains hidden. Grey colour indicates marble beam’s now-
missing part. Visible is Balanos’ internal iron beam, installed to retain the marble 
beam in position. Drawing: L. Lambrinou.

Fig. 82.  Isometric representation of the outside of marble beam ΔΤΕ3.1. Grey colour indi-
cates marble beam’s now-missing part. Drawing: M. Korres 1994. Digital augmen-
tation, dimensions: L. Lambrinou 2010.

Fig. 83.  Interior Derrick® crane and area of intervention. Crane is shown with its 27 m boom. 
Drawing: P. Koufopoulos 1994. Digital augmentation: L. Lambrinou 2011.

Fig. 84. Proposal for shifting of metal worksite platform and containers for facilitating the 
execution of the West Wall Project. Drawing: P. Koufopoulos 1994. Digital augmen-
tation: L. Lambrinou 2011.

Drawings of new marble additions presented in the table:

3.  New marble addition in beam ΔΤΕ3.1. Drawing: M. Korres 1994, Digital augmenta-
tion, dimensions: L. Lambrinou 2011.

4.  New marble addition in beam ΔΤΕ3.2. Drawing: M. Korres 1994, Digital augmenta-
tion, dimensions: L. Lambrinou 2011.

5.  New marble addition in beam ΔΤΕ3.3. Drawing: M. Korres 1994, Digital augmenta-
tion, dimensions: L. Lambrinou 2011.

6.  New marble block for ΔΤΕ 3.4. Drawing: M. Korres 1994.
35. New marble addition in block ΔΤ20.6ΕΣ. Drawing: L. Lambrinou 2011. 
36.  Surface conservation − restoration of loose fragments in block ΔΤ20.7ΕΣ. Drawing: 

L. Lambrinou 2011. 
37.  Surface conservation − restoration of loose fragments in block ΔΤ20.8ΕΣ. Drawing: 

L. Lambrinou 2011. 
38.  New marble addition in block ΔΤ20.9ΕΣ. Drawing: L. Lambrinou 2011. 
39.  Surface conservation − restoration of loose fragments in block ΔΤ20.10ΕΣ. Draw-

ing: L. Lambrinou 2011. 
40.  Surface conservation − restoration of loose fragments in block ΔΤ20.11ΕΣ. Draw-

ing: L. Lambrinou 2011. 
41.  Surface conservation − restoration of loose fragments in block ΔΤ20.12ΕΣ. Draw-

ing: L. Lambrinou 2011. 
50.  New marble addition in block ΔΤ21.1 (α984). Drawing: M. Korres 1994.
51.  New marble addition in block ΔΤ21.9 (α1736). Drawing: M. Korres 1994.
52.  New marble addition in block ΔΤ21.14 (α925+α929+α1012) Drawing: M. Korres, 

1994.
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Fig. 1.  Scanned fragments of block ΔΤΕ3.3. Α. Valani, 2012.
Fig. 2. Members layout. Representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 3. Equivalent load for member ΔΤΕ2. Representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 4. Fragments-supplement digital representation of block ΔΤΕ3.1. Output, V. Papavasil-

eiou, 2012.
Fig. 5. Rate values of S11 on the broken surface A1 in Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 6. Rate values of S33 on the broken surface A1 in Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012. 
Fig. 7. Rate values of S11 on the broken surface Β1 (Β1-Α1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 8. Rate values of S11 on the broken surface Β1 (Β1-Α1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 9. Rate values of S11 on the broken surface Β1 (Β1-Γ1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 10. Rate values of S33 on the broken surface Β1 (Β1-Γ1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 11. Rate values of S11 on the broken surface Γ1 (Γ1-Β1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 12. Rate values of S33 on the broken surface Γ1 (Γ1-Β1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 13. Rate values of S11 on the broken surface Γ1 (Γ1-Δ1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 14. Rate values of S33 on the broken surface Γ1 (Γ1-Δ1) Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 15. Rate values of S11 on the broken surface Δ1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 

V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 16. Rate values of S33 on the broken surface Δ1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 

V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 17. Rate values of S11 on the broken surface Ε Kn/m2. FEA output graphic representation, 

V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 18. Rate values of S33 on the broken surface Ε Kn/m2. FEA output graphic representation, 

V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 19. Rate values of S11 on the broken surface Ε1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 

V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 20. Rate values of S33 on the broken surface Ε1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 

V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 21. Fragments-supplement digital representation of block ΔΤΕ3.2. Output, V. 

Papavasileiou, 2012.
Fig. 22. A1 fragment’s end. Photo. V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 23. A2 fragment’s end. Photo. V. Papavasileiou, 2012.
Fig. 24.  Rate values of S11 on the broken surface Α1 Kn/m2. FEA output graphic 

representation, V. Papavasileiou, 2012.
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Fig. 25. Rate values of S33 on the broken surface Α1 Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 26. Rate values of S11 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α1) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 27. Rate values of S33 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α1) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 28. Rate values of S11 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α2) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 29. Rate values of S33 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α2) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 30. Rate values of S11 on the broken surface Α2 σε Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 31. Rate values of S33 on the broken surface Α2 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 32. Fragments–supplement digital representation of block ΔΤΕ3.3. Output, V. 
Papavasileiou, 2012.

Fig. 33. Rate values of S11 on the broken surface A1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 34. Rate values of S33 on the broken surface A1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 35. Rate values of S11 on the broken surface Α1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 36. Rate values of S33 on the broken surface Α1 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 37. Rate values of S11 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α1) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 38. Rate values of S33 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α1) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 39. Rate values of S11 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α2) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 40. Rate values of S33 on the broken surface Σ1 (Σ1-Α2) Kn/m2. FEA output graphic 
representation, V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 41. Rate values of S11 on the broken surface Α2 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.

Fig. 42. Rate values of S33 on the broken surface Α2 Kn/m2. FEA output graphic representation, 
V. Papavasileiou, 2012.
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APPENDIX

Fig. 1.  Exterior (western) view of West Wall, north of doorway. Details of damage.
Fig. 2.  Mortar patches from earlier interventions and cracks in an architectural member of 

the northern part of the internal (east) face of West Wall.
Fig. 3.  Architectural members from the 10th and 11th courses of the internal (east) side of 

West Wall. Visible are severe cracks, peeling and flaking.
Fig. 4.  Detachment of the external layer of a block. 
Fig. 5.  Details from a block in the 10th course of the internal (east) face of West Wall. Severe 

flaking, cracking and patches from previous conservation interventions are apparent.
Fig. 6.  Detachment of the external layer of a block with cracking of the area at its base.
Fig. 7.  Detachment of the external layer of the blocks.
Fig. 8.  Severe cracks and material loss on an architectural member from the 16th course of 

the internal (east) face of the West Wall (south part).
Fig. 9.  View of the 17th course of the internal (east) face of the West Wall (south part). Vis-

ible are ceiling patches with cement mortar, as well as deep, continuous cracks. In 
the image (R) appears the lintel of the West Wall. 

Fig. 10.  Pins in the back of the horse of block Δ.Ζ.VI. Previous conservation interventions are 
apparent. Photo: T. Souvlakis.

Fig. 11.  Lintel of the West Wall. West general view. Photo: P.I. Kotsifakos.
Fig. 12.  Lintel of West Wall of the Parthenon − northern part of the lintel. West view. Photo: 

P.I. Kotsifakos.
Fig. 13.  Lintel of West Wall of the Parthenon − southern part of the lintel. West view. Photo: 

P.I. Kotsifakos.
Fig. 14.  Lintel of West Wall of the Parthenon − northern part of the lintel. East view. Visible 

is its junction with the cement addition. Photo: P.I. Kotsifakos.
Fig. 15.  Lintel of the West Wall of the Parthenon − southern part of the lintel. East view. Vis-

ible is its junction with the cement addition. Photo: P.I. Kotsifakos.
Fig. 16.  Δ.Τ.Ε 3.1. Lintel of the West Wall of the Parthenon. East general view. Photo: P.I. 

Kotsifakos.
Fig. 17.  Labeling of the Parthenon blocks on a plan of A. Orlandos. Orlandos 1977, vol. B, pl. 11.
Fig. 18.  Documentation of superimposition, fractures and peeling of architectural members 

of the external face of the West Wall (north part). Visible are courses 1-14, while in 
the 8th Arabic inscriptions are apparent. Sketch: P.I. Kotsifakos.

Fig. 20.  Documentation of superimposition, fractures and peeling of architectural members of 
the external face of the West Wall (south part). Visible are courses 1-9, while, in the 
uppermost two courses, the Byzantine wall painting with two angels flanking Maria 
is apparent. In blue: possible traces of the preparatory layers. Sketch: P.I. Kotsifakos.

Fig. 21.  Documentation of superimposition, fractures and peeling of architectural members 
of the external face of the West Wall (south part). Visible are courses 10-17. Sketch: 
P.I. Kotsifakos.

Fig. 21. Representation of architectural members from the inner part of the west wall, 
showing repairs from previous interventions and severe cracking, flaking and peel-
ing. Sketch: P.I. Kotsiphakos.

Fig. 22. Illustration of architectural members from the inner part of the west wall, showing 
repairs from previous interventions and severe cracking, flaking and peeling. The 
most significant indications of of corrosion are observed in the orthostates and the 
initial courses of the wall. Sketch: P.I. Kotsiphakos.
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Dr. 1. West Wall of Parthenon’s Cella. Plan of existing condition. L. Lambrinou 2011.
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Dr. 5.  West Wall of Parthenon’s Cella. Plan of lintel. Proposed restoration. Identification of 
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drawing: L. Lambrinou 2011.

Dr. 6.  West Wall of Parthenon’s Cella. Plan. Orthophotomosaic. Photography: S. Gesafidis; 
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Mavromatis 2010.

Dr. 7.  West Wall of Parthenon’s Cella. Eastern view of lintel. Orthophotomosaic. Photogra-
phy: S. Gesafidis; topographical measurements: I. Partsinevelos; production of ortho-
photomosaic: D. Mavromatis 2011. 
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photomosaic: D. Mavromatis 2011.
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