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ΠΡΟΛΟγΟΣ

Η έκδοση της μελέτης για την αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του 
Παρθενώνα συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση των εργασιών των υπο-
προγραμμάτων στη βορειοδυτική και νοτιοδυτική γωνία της δυτικής πλευ-
ράς. Με την ευκαιρία της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση 
των μνημείων Ακροπόλεως, τον Οκτώβριο του 2013, η μελέτη διανεμήθηκε 
στους συνέδρους σε ηλεκτρονική μορφή. Η έντυπη πλέον μορφή, αισθητά 
αναβαθμισμένη χάρις στη φροντίδα της σχεδιάστριας-γραφίστριας Α. Πι-
τυρίγκα και της αρχαιολόγου Ε. Καρακίτσου, ολοκληρώνει μία υποχρέωση 
έναντι του φυσικού αντικειμένου του έργου που πραγματοποιείται με χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 

Η ανατοποθέτηση 63 αρχιτεκτονικών μελών στη βορειοδυτική γωνία και 
50 στη νοτιοδυτική, ξεκίνησε τον Μάϊο του 2014, πραγματοποιήθηκε ανά 
στρώση, εναλλάξ σε κάθε γωνία και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Εκτός από τις περιοχές που αποσυναρμολογήθηκαν, εργασίες δομικής απο-
κατάστασης πραγματοποιήθηκαν κατά χώραν στις όμορες περιοχές των δύο 
γωνιών. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας 
του μαρμάρου στο κεντρικό τμήμα του θριγκού που θα παραμείνει κατά 
χώραν. Κατά την επέμβαση έγινε επίσης δυνατή η εξασφάλιση σε συνθήκες 
μουσείου ανά δύο μετοπών στα άκρα της δυτικής πλευράς του ναού.

Η σύνθεση της ομάδας υλοποίησης του έργου παρέμεινε όπως αναφέ-
ρεται στον πρόλογο της προηγούμενης έκδοσης, ενισχυμένη με την πολιτικό 
μηχανικό Ε. Ταβουκτσή. Υπεύθυνη των εργασιών συντήρησης της επιφάνειας 
ήταν η συντηρήτρια Α. Πάνου και προϊσταμένη η χημικός μηχανικός Δρ Ε. 
Αγγελακοπούλου. 

Το όφελος της πραγματοποιηθείσας επέμβασης εκτός από την απομά-
κρυνση των διαβρωμένων σιδηρών συνδετηρίων στοιχείων, είναι η ενίσχυση της 
περιοχής επέμβασης έναντι σεισμών μέσω της αποκατάστασης των διανοιγμέ-
νων αρμών των λίθων, της επαναφοράς των αρχιτεκτονικών μελών πλησιέστερα 
στην αρχική τους θέση και της άρσης μέρους των παραμορφώσεων, θέματα τα 
οποία θα παρουσιαστούν με την επιστημονική απόδοση του έργου. 

Τέλος, η εκτέλεση του έργου έδωσε την ευκαιρία της ωρίμανσης μελε-
τών επομένων προγραμμάτων.

 
       Σεπτέμβριος 2015 

Χαράλαμπος Μπούρας     Βασιλική Ελευθερίου
ΟΜΟΤιΜΟΣ ΚΑθΗγΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.    Α ρχ ιΤΕΚΤων ΜΗχ ΑνιΚΟΣ
ΠρΟΕΔρΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Μ.Α.    Δ ιΕΥθΥνΤριΑ ΤΗΣ Υ.Σ.Μ.Α.

Χαράλαμπος Μπούρας
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Μ.Α.
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ΠΡΟΛΟγΟΣ

Η μελέτη για την αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα 
εκπονήθηκε κατά την περίοδο 2007-2008. Σύμφωνα με την προκαταρκτι-
κή μελέτη, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) τον Φεβρουάριο του 2008 (Αρχείο ΥΣΜΑ M1803.1), 
προτείνονταν δύο εναλλακτικές προτάσεις επέμβασης, διαφοροποιούμενες 
ως προς την έκταση των περιοχών αποσυναρμολόγησης στις δύο γωνίες 
του μνημείου. Μετά από απόφαση της ΕΣΜΑ, η μελέτη υποβλήθηκε για 
έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τον ιούνιο του 2008 και 
εγκρίθηκε ομόφωνα με την ΥΠΠΟ/ ΔΑΑΜ/1922/109812/7.11.2008 απόφαση. 
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται η εγκεκριμένη μελέτη (Αρχείο ΥΣΜΑ 
M1806.1) με ελάχιστες διορθώσεις και την προσθήκη περίληψης μεταφρα-
σμένης στην αγγλική.

Το έργο, κατά το τμήμα που αφορά στα υποπρογράμματα 1 και 2, των 
γωνιών του μνημείου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα των αναστηλωτικών επεμ-
βάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης, το οποίο ξεκίνησε στο τέλος του 2010, 
με συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τον ιούνιο του 2015. 

για την εγκατάσταση του γερανού, εκπονήθηκε το 2010 ειδική μελέτη, 
βάσει της οποίας το μήκος της τροχιάς κίνησης του μηχανήματος περιορί-
στηκε και τροποποιήθηκε η αρχικά προτεινόμενη αναδίπλωση της άντυγας 
παράλληλα προς την νότια πλευρά του μνημείου.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποσυναρμολόγηση όλων των αρχιτεκτονικών 
μελών, που προβλεπόταν από την μελέτη και η δομική αποκατάσταση 
όσων παρουσίαζαν δομικά προβλήματα. Εξαιρετικά δραματική αποδεί-
χθηκε η κατάσταση των κιονοκράνων, η αποκατάσταση των οποίων βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Κατά την διαδικασία της αποσυναρμολόγησης έγιναν 
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες αποσαφηνίστηκαν 
ζητήματα σχετικά με την κατασκευή και την παθολογία του μνημείου, τα 
οποία επιφυλασσόμαστε να παρουσιάσουμε στο προσεχές μέλλον. Το έργο 
υλοποιείται με την εποπτεία της προϊσταμένης του Τεχνικού γραφείου του 
Παρθενώνα ρ. χριστοδουλοπούλου. Υπεύθυνη για το έργο της νοτιοδυτικής 
γωνίας είναι η Β. Μανιδάκη και την επίβλεψη της δομικής αποκατάστασης 
έχει η Α. Βρούβα με την συνδρομή των πολιτικών μηχανικών Ζ. Κοντέα, Λ. 
Παλαιολόγου και Σ. Σουρτζή. Επικεφαλής των μαρμαροτεχνιτών είναι ο γ. 
Αγγελόπουλος και ο Σ. Καρδάμης. Τον γενικό συντονισμό έχει η Διευθύ-
ντρια της ΥΣΜΑ Β. Ελευθερίου.

Ευχαριστίες εκφράζονται στον πρόεδρο της ΕΣΜΑ ομοτ. Καθ. χ. Μπού-
ρα για την προτροπή του να ασχοληθούμε με την μελέτη της δυτικής πλευ 
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ράς του Παρθενώνα και τις υποδείξεις του κατά την εκπόνησή της. Στον 
προϊστάμενο του έργου ν. Τογανίδη και στους συναδέλφους του Τεχνικού 
γραφείου του Παρθενώνα για την βοήθεια που μας παρείχαν σε όλα τα στά-
δια της εκπόνησης της μελέτης. Στον αρχιτέκτονα Α. Παπανδρόπουλο για 
την συμβολή του στις μετρήσεις και στην Α. Καφούρου για την επεξεργασία 
του αξονομετρικού σχεδίου. Στην ομάδα των συναδέλφων της Διεύθυνσης 
Τοπογραφήσεων και Κτηματολογίου του ΥΠΠΟΑ, που διενήργησαν τις με-
τρήσεις και την φωτογράφιση, κυρίως όμως στην τοπογράφο μηχανικό Δ. 
Μαυρομάτη, που επεξεργάστηκε τα στοιχεία και εκπόνησε το φωτομωσαϊκό, 
που συνοδεύει την παρούσα έκδοση. 

Πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του καθ. Μ. Κορρέ, βαθύ γνώστη του μνη-
μείου, που παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την εκπόνηση της μελέτης.

Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται στον πολιτικό μηχανικό Κ. Ζάμπα, ο 
οποίος συνέδραμε την εργασία μας με την εμπειρία του από το έργο στην 
ανατολική πλευρά του Παρθενώνα, το οποίο παρουσίαζε ανάλογα προβλή-
ματα με τη δυτική. 

Ασφαλώς η μελέτη δεν θα μπορούσε να εκπονηθεί δίχως την βοήθεια 
του συνεργείου των μαρμαροτεχνιτών του Παρθενώνα, επικεφαλής των οποίων 
ήταν ο γ. Αγγελόπουλος και ο Δ. Φώσκολος και του ηλεκτρομηχανολογικού 
συνεργείου, προϊστάμενος του οποίου ήταν ο μηχανολόγος Σ. Οικονομόπουλος.

Σεπτέμβριος, 2013

Βασιλική Ελευθερίου, ΑΡχ ΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ

Βασιλεία Μανιδάκη, ΑΡχ ΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ

Αντιγόνη Βρούβα, ΠΟΛΙΤ ΙΚΟΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΕΙΣΑγΩγΗ

Ο γενικότερος προγραμματισμός των επεμβάσεων στον Παρθενώνα και η 
ανησυχία σχετικά με την κατάσταση διατήρησης της δυτικής πλευράς, στα 
τμήματα κυρίως που είχαν δεχθεί επεμβάσεις από τον Ν. Μπαλάνο, στάθη-
καν οι αιτίες για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.

Είναι γεγονός ότι η δυτική πλευρά του Παρθενώνος είναι η καλύτερα δια-
τηρημένη, από την άποψη ότι δεν υπέστη τις σοβαρές βλάβες ή καταρρεύσεις 
που συνέβησαν στις άλλες πλευρές του μνημείου. Και κατ΄ επέκταση δεν έχει 
αναστηλωθεί, ώστε να παρατηρούνται παρατοποθετήσεις αρχαίων αρχιτεκτο-
νικών μελών, όπως στην βόρεια πλευρά. Παρατηρούνται όμως μετακινήσεις, 
παραμορφώσεις και θραύσεις, βλάβες οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στη διαχρονι-
κή πορεία του μνημείου και επέβαλαν εργασίες στερέωσης στο τέλος του 19ου 
αι. Οι εργασίες αυτές, που εκτελέστηκαν είτε μετά την αποσυναρμολόγηση 
ορισμένων λίθων είτε κατά χώραν, αποτέλεσαν πρόσθετη αιτία πρόκλησης 
βλαβών, λόγω των σιδηρών συνδετηρίων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η πρόσβαση στην ανωδομή της δυτικής πλευράς επεφύλαξε εκπλήξεις 
ως προς τον βαθμό της διάβρωσης των επιφανειών και των περισσότερων 
εξωτερικών συνδετήριων στοιχείων καθώς και των θραύσεων των μαρμάρων, 
είτε πρόσφατων είτε σε θέσεις παλαιότερων ρηγματώσεων. Η κατάσταση 
των δύο γωνιών του μνημείου κρίθηκε εξ’ αρχής κρίσιμη, όπως ήταν άλλωστε 
αναμενόμενο. Τα παλαιά ρήγματα των δύο εξωτερικών γωνιακών επιστυλίων 
που έχουν ενεργοποιηθεί, ήταν το πρώτο δείγμα της σταδιακής επιδείνωσης 
της κατάστασης. Ο συσχετισμός των τοπικών βλαβών δομικής φύσεως με 
τις γενικότερες παραμορφώσεις, που παρουσιάζει το μνημείο στην περιοχή 
αυτή, θεωρήθηκε απαραίτητος προκειμένου οι προτάσεις για τις αναγκαίες 
σωστικές επεμβάσεις να είναι αποτέλεσμα μιας συνολικότερης θεώρησης 
των προβλημάτων. 

Αντικείμενο, επομένως της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των 
προβλημάτων που παρουσιάζει η δυτική πλευρά του Παρθενώνος, η αξιο-
λόγηση τους και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Το 
κύριο βάρος δίδεται στις γωνίες, περιοχές άμεσης προτεραιότητας για τις 
επεμβάσεις και αναλύονται διεξοδικότερα οι σχετικές προτάσεις. Όλες οι 
προτεινόμενες εργασίες διακρίνονται σε προγράμματα και προτείνεται ένα 
αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η παρούσα μελέτη κινείται στο πλαίσιο της πρότασης, που είχε διατυ-
πωθεί από τον καθ. Μ. Κορρέ το 1983, και αποτελούσε το 4ο Πρόγραμμα 
αναστηλωτικών εργασιών για τον Παρθενώνα1 (εικ. 1).

1. Κορρές – Μπούρας 1983, 426.
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Εικ. 1. Το 4ο Πρόγραμμα αποκατάστασης του Παρθενώνα, Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 439. Επάνω: 
υπάρχουσα κατάσταση, κάτω: πρόταση αποκατάστασης.
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Tο 4ο πρόγραμμα αποκατάστασης προέβλεπε τις ακόλουθες εργασίες:

ΠΡΟγΡΑΜΜΑ 4

Δυτική όψη
α) Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και νέα συναρμολόγηση:

- Των δύο γωνιακών και των εκατέρωθεν γείσων (τεμ. 4).
- Των ακραίων λίθων του αετώματος (με την συμφυή σίμα και την ψευ-

δο-υδρορρόη)
- Όλων των καταετίων γείσων.
- Όλων των επαετίδων σιμών.
- Των δύο βάθρων των ακρωτηρίων.

β) Επέμβαση στους δύο κεντρικούς ορθοστάτες του τυμπάνου.
γ) Αφαίρεση, συντήρηση και ανατοποθέτηση του 13ου οριζόντιου γείσου.
δ) Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών μεγάλων συνδέσμων του επιστυλίου 
με άλλους από τιτάνιο. 
ε) Εξώλκυση του 4ου επιστυλίου, επέμβαση στο 4ο και 5ο κιονόκρανο (αντι-
κατάσταση συνδέσμων, συντήρηση) και ανατοποθέτηση του επιστυλίου.
στ) Επέμβαση στη δυτική πλευρά του 1ου και του 7ου κιονοκράνου. Αντικατά-
σταση των νεωτερικών εξωτερικών συνδέσμων συρραφής των κιονοκράνων.

Όλες οι πιο πάνω εργασίες αποτελούν επανάληψη των επεμβάσεων του 
1900 και αποσκοπούν κυρίως στην άρση των ζημιών και των κινδύνων που 
συνδέονται με τις παλαιές αυτές επεμβάσεις. 

Οι πιο κάτω επεμβάσεις είναι οι πρώτες στις σχετικές θέσεις:
α) Συμπλήρωση του νότιου κεντρικού ορθοστάτου του τυμπάνου με ένα ακό-
μη μεγάλο αρχαίο θραύσμα και με νέο μάρμαρο.
β) Τοποθέτηση ορθοστάτου από νέο μάρμαρο, στη θέση του μόνο εξ ολοκλή-
ρου ελλείποντος ορθοστάτου τυμπάνου (2ος προς Ν του κέντρου) ώστε να 
συμπληρωθεί εντελώς το τύμπανον. 
γ) Τοποθέτηση 5 καταετίων γείσων (2 εξ αρχαίων τεμαχίων και 3 εκ νέου 
μαρμάρου), με σκοπό την συμπλήρωση των σημερινών κενών. 
δ) Συμπλήρωση των σε μεγάλο πάχος θραυσμένων σπονδύλων (2ος του 4ου 
κίονος, 2ος του 5ου κίονος και 6ος του 6ου κίονος).
ε) Ενδεχομένως συμπλήρωση του νοτιοδυτικού κιονοκράνου.
στ) Συμπλήρωση του νότιου ακραίου λίθου αετώματος με νέο μάρμαρο βά-
σει και των σωζομένων στο Μουσείο θραυσμάτων της λεοντοκεφαλής.

Παρατήρηση: Ενδεχομένως αντικατάσταση του βόρειου ακραίου λίθου 
του αετώματος με αντίγραφο, προς χάριν της καλύτερης διατηρήσεως της 
λεοντοκεφαλής και του γραπτού διάκοσμου, στο Μουσείο. 
ζ) Προσθήκη εκμαγείων δύο εναετίων αγαλμάτων (σήμερα στο Βρεττανικό 
Μουσείο) ήτοι του Κιφησσού και της μορφής V. 
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A.1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

A.1.1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Είναι γνωστό ότι οι σημαντικότερες αιτίες των βλαβών που παρουσιάζει το 
μνημείο είναι η πυρκαγιά του 3ου αι. μ.χ., η έκρηξη του 1687, η πυρκαγιά που 
ακολούθησε, καθώς και οι προσπάθειες για την βίαιη απόσπαση του γλυπτού 
διακόσμου2. 

Η κατάσταση διατήρησης της δυτικής πλευράς στους νεότερους χρόνους, 
παρουσιάζεται μέσα από διάφορες απεικονίσεις ευρωπαίων επισκεπτών. 
Εκτός από τη σημαντική απεικόνιση, από πλευράς τεκμηρίωσης του γλυπτού 
διακόσμου, από τον J. Carrey (1674), ενδιαφέρον παρουσιάζουν έργα του R. 
Dalton (1749) (εικ. 2), του L.S. Fauvel (1790) (εικ. 3), και του G.B. Lusieri (1802) 
(εικ. 4), μέσα από τα οποία διαπιστώνεται η σταδιακή επιδείνωση της κα-
τάστασης του μνημείου. Εξετάζοντας τις συγκεκριμένες απεικονίσεις διαπι-
στώνουμε ότι οι κύριες βλάβες είχαν ήδη εκδηλωθεί στο μνημείο έως το 1749. 
Η διαρπαγή όσων από τα γλυπτά του αετώματος παρέμεναν στην θέση τους 
και οι βλάβες λόγω της απόσπασης αυτών ήταν οι τελευταίες καταστροφικές 
ενέργειες που μετέβαλαν την εικόνα του μνημείου, πριν ξεκινήσουν, εκατό 
σχεδόν χρόνια αργότερα, οι πρώτες αναστηλωτικές επεμβάσεις. 

Η πρωϊμότερη προσπάθεια να αποδοθεί το μνημείο στην πραγματική 
του κατάσταση και όχι σε μια αποκατεστημένη μορφή γίνεται από τον 
ζωγράφο R. Dalton, το 1749. Στο σχέδιο της δυτικής πλευράς3 αποδίδονται 
οι θραύσεις των κιονοκράνων των δύο γωνιακών κιόνων καθώς και του 4ου, 
5ου και 7ου, στη μορφή που είχαν έως το τέλος του 19ου αι. Δεν σημειώνεται 
πρόβλημα στο κιονόκρανο του 2ου κίονος. Το τελευταίο αποδίδεται μόλις 
το 1843, σε σχέδιο του A. Gasparini (εικ. 5). Στο σχέδιο του Dalton, φαί-
νεται ότι έχουν καταστραφεί όλοι οι σύνδεσμοι μεταξύ των εξωτερικών 
επιστυλίων εκτός από τον σύνδεσμο μεταξύ των δύο πρώτων, από βορρά. 
Το βορειότερο επιστύλιο είναι θραυσμένο και οι περιοχές των αρμών του 
κεντρικού επιστυλίου με τα παρακείμενά του, όπως και του 6ου με το 7ο πα-
ρουσιάζουν σοβαρή απομείωση της μάζας τους. Όλες οι τελευταίες βλάβες 
παρατηρούνται στις θέσεις των θραύσεων των υποκείμενων κιονοκράνων. 

2. Εκτός από την γνωστή ενέργεια του λόρδου Elgin, στις αρχές του 19ου αι., αναφέρεται και η 
προσπάθεια για την απόσπαση γλυπτών του δυτικού αετώματος αμέσως μετά την έκρηξη, που 
είχε ως αποτέλεσμα την κατακρήμνιση ορισμένων από αυτά. 
3. Το γεγονός ωστόσο ότι σχεδιάζεται και η νότια παραστάδα του οπισθονάου, που δεν ήταν 
ορατή λόγω του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, δημιουργεί επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία 
της απόδοσης της πραγματικής κατάστασης.
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Εικ. 2. Ο Παρθενώνας από δυτικά, 1749, R. Dalton. 

Εικ. 3. Ο Παρθενώνας από δυτικά, 1790, L.S. Fauvel. 
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Εικ. 4. Ο Παρθενώνας από βορειοδυτικά, 1802, G.B. Lusieri. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. 23979.

Εικ. 5. Ο Παρθενώνας από δυτικά, 1843, Α. Gasparini. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, Μου-
σείο της Πόλεως των Αθηνών, αρ. 53.
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Το τελευταίο ωστόσο προς το νότο επιστύλιο αποδίδεται ακέραιο, όπως 
και όλες οι τρίγλυφοι και οι μετόπες. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1790, σε υδατογραφία του L.S. Fauvel, το 
νότιο επιστύλιο παρουσιάζεται ρηγματωμένο ενώ η 6η και 7η μετόπη αποδί-
δονται χωρίς μορφές. 

Η κατάσταση των οριζοντίων γείσων παραμένει η ίδια στο χρονικό δι-
άστημα που μεσολαβεί. Διακρίνονται θραυσμένα τρία γείσα, το βορειότερο 
από τα οποία είναι προφανές ότι έχει θραυστεί λόγω πτώσης υπερκείμενου 
καταετίου γείσου. Πρόβλημα επίσης εμφανίζεται στο 14ο γείσο.

Τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο εικόνων παρουσιάζει ο γλυπτι-
κός διάκοσμος του αετώματος. Στο σχέδιο του R. Dalton, απουσιάζουν τα 
περισσότερα εναέτια γλυπτά, που σχεδιάστηκαν από τον J. Carrey4, κυρίως 
του κεντρικού τμήματος, παραμένουν όμως στη θέση τους τα υπόλοιπα ενώ 
επάνω στα οριζόντια γείσα διακρίνονται πεσμένες οι μορφές Η και Μ.

Στο σχέδιο του L.S. Fauvel, διαπιστώνεται ότι έχουν αφαιρεθεί γλυπτά από 
το αέτωμα5 και παρέμενε πλέον στη θέση της, εκτός από τον Κέκροπα με την 
θυγατέρα του και την Καλλιρρόη, μόνο η μορφή Α. Η κατάσταση των ορθοστα-
τών του τυμπάνου παραμένει ίδια. Διατηρούνται στη θέση τους6, με εκδηλωμέ-
να όμως προβλήματα στις περιοχές των στρεπτοσυνδέσμων. Η απουσία των δύο 

4. Πρόκειται για τις μορφές Ε, F, G, τα άλογα, την Αθηνά από το βόρειο σκέλος και τις μορφές S, 
T, U από το νότιο σκέλος.
5. Είχε προηγηθεί η διαρπαγή από τον Α. Choiseul-Gouffier, 1751-1753.
6. Οι ορθοστάτες διακρίνονται στην θέση τους και σε σχέδιο του 1799 από τον F. Préaux. Η από-
δοση αυτή είναι πιο αφαιρετική αφού δεν σημειώνονται οι βλάβες των κιονοκράνων.

Εικ. 6. Ο Παρθενώνας από δυτικά, 1851, A. Normand. Τουρνικιώτης 1994, 194, εικ. 53.
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κεντρικών ορθοστατών του νότιου τμήματος αποδίδεται για πρώτη φορά στο 
σχέδιο του G.B. Lusieri, το 1802.

Στο ίδιο σχέδιο σημειώνεται η θραύση του 18ου οριζοντίου γείσου αλλά και 
η απουσία της μορφής Α, που αποσπάστηκε από τον λόρδο Elgin, την ίδια πε-
ρίοδο. Η καταστροφή των ορθοστατών δεν πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την 
διαρπαγή των γλυπτών, αλλά με βλάβες που οφείλονταν είτε σε φυσικά αίτια 
είτε σε προηγούμενες προσπάθειες για την απόσπαση των γλυπτών.

Εικ. 7. Ο σηκός του Παρθενώνα. Στον αντιθηματικό τοίχο του αετώματος διακρίνονται μεταλ-
λικά ελάσματα, J. Robertson. Αρχείο Μπενάκη FA.1.75.

Εικ. 8. Στην άνω έδρα των δύο καταετίων γείσων διακρίνονται οι απολαξεύσεις για την έν-
θεση των ελασμάτων.
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Από το 1802 έως το 1895, η εικόνα της δυτικής πλευράς του Παρθενώ-
νος αποτυπώνεται είτε σχεδιαστικά είτε φωτογραφικά με ελάχιστες μετα-
βολές (εικ. 6). 

Οι πρώτες στερεωτικές εργασίες στο μνημείο διενεργήθηκαν αμέσως 
μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών, 
που αφορούσαν σε αποχωματώσεις, ανασκαφές, συγκέντρωση αρχιτεκτο-
νικών μελών κ.α. Μεταξύ των προτάσεων, που υπέβαλε ο αρχιτέκτων της 
Αυλής Leo Von Klenze, για άμεσες ενέργειες στα μνημεία, αναφέρονται και 
στερεώσεις γείσων και τυμπάνων στον Παρθενώνα7. Οι εργασίες επιτελέστη-
καν από την νεοσύστατη Αρχαιολογική Υπηρεσία, αρχικά υπό την εποπτεία 
του L. Ross και στη συνέχεια, από το 1844, υπό τον Κ. Πιττάκη. Σε φωτογρα-
φίες της εποχής (J. Robertson 1853, W.J. Stillman 1869, P. Sebach 1872-1875) 
διακρίνονται δύο μεταλλικά ελάσματα, μέσω των οποίων τα δύο καταέτια 
γείσα, τα οποία υπέρκεινται του συμπλέγματος του Κέκροπα, αγκυρώθηκαν 
στον αντιθηματικό τοίχο του τυμπάνου (εικ. 7). Τα ελάσματα αφαιρέθηκαν 
αργότερα, παραμένουν όμως ορατές οι απολαξεύσεις για την ένθεση τους 
στην άνω έδρα των γείσων (εικ. 8). 

Α.1.2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Οι εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών που παρουσίαζε η δυτική 
πλευρά του Παρθενώνος, ξεκίνησαν το 1898 και ολοκληρώθηκαν το 19028. 
Είχαν προηγηθεί οι εκτιμήσεις για τα προβλήματα από την διεθνή επιτροπή 
των γνωστών αρχιτεκτόνων J. Durm, L. Magne, F.C. Penrose που είχε οριστεί 
υπεύθυνη μετά τον σεισμό του 1894. Οι πρότασεις που κρίνονταν αναγκαίες 
για τα έργα ήταν η κατασκευή ξύλινων ικριωμάτων (εικ. 9) και η προμήθεια 
μαρμάρου. Ο σεισμός του 1898 επιτάχυνε την διαδικασία και οι εργασίες 
επικεντρώθηκαν στην δυτική πρόσταση και το δυτικό πτερό. Τις εργασίες 
χρηματοδοτούσε η Αρχαιολογική Εταιρεία και επέβλεπε επιτροπή από τους 
Ξ. Βλαχόπουλο, Α. Θεοφιλά, W. Dorpfeld, και E. Troump, στην οποία προ-
στέθηκε και ο Ν. Μπαλάνος. 

Η δημοσίευση από τον Ν. Μπαλάνο του χρονικού των επεμβάσεων, το 
1938, υπήρξε πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους νεότερους αναστηλωτές 
των μνημείων της Ακροπόλεως. Ωστόσο, έχει συχνά διαπιστωθεί ότι οι επεμ-
βάσεις υπήρξαν περισσότερες από αυτές που αναφέρονται στην δημοσίευση. 
Με την επιφύλαξη λοιπόν, ότι η έκταση των επεμβάσεων και στη δυτική πλευ-
ρά πιθανόν να αποδειχθεί μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, παρουσιάζονται 
τα σπουδαιότερα σημεία που αφορούν στην περιοχή που εξετάζεται9.

7. Μαλλούχου-Tufano 1998, 16-21.
8. Μπαλάνος 1940, 86 κ.ε.
9. Οι επισημάνσεις βασίζονται στην δημοσίευση αλλά και στην επί τόπου διερεύνηση.
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

Σε ορισμένα από τα κιονόκρανα έγιναν συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο, στη 
δυτική πλευρά τους (σχ. 1). Συγκεκριμένα συμπληρώθηκαν το βορειοδυτικό 
κατά το ¼ του άβακα και το 4ο, 5ο και 7ο κατά το ήμισυ10. Οι συμπληρώ-
σεις των τελευταίων διαμορφώθηκαν σε μορφή σφήνας, που απαίτησε ανά-
λογη απολάξευση της θραυσμένης επιφάνειας των κιονοκράνων (εικ. 10). 
Η εργασία εκτελέστηκε κατά χώραν και δεν χρησιμοποιήθηκε εσωτερικός 
αλλά εξωτερικός οπλισμός. Για την ενίσχυση της συγκόλλησης τοποθε-
τήθηκαν από δύο σιδερένιοι σύνδεσμοι στη βόρεια και νότια πλευρά των 
κιονοκράνων (εικ. 11). Το 2ο και το νότιοδυτικό κιονόκρανο (εικ. 12), παρά 
το γεγονός ότι παρουσίαζαν απομείωση της μάζας τους δεν συμπληρώθη-
καν αλλά ενισχύθηκαν με σιδερένιους επίσης συνδέσμους. Σιδερένιοι σύν-
δεσμοι χρησιμοποιήθηκαν και για την ενίσχυση του 6ου κιονοκράνου που 
παρουσίαζε διαμπερές ρήγμα. Στην ανατολική πλευρά του 2ου κιονοκρά-
νου σταθεροποιήθηκε θραύσμα και ενισχύθηκε επίσης με δύο συνδέσμους. 
«Όλοι οι τοποθετημένοι σιδηροί σύνδεσμοι ενεσφηνώθησαν δια σιμέντου ή 
σφυρηλατημένου μολύβδου...»11.

10. Σχετικά με την αρίθμηση των λίθων βλ. στα επόμενα.
11. Μπαλάνος 1940, 77.

Εικ. 9. Τα ξύλινα ικριώματα στη δυτική πλευρά του Παρθενώνος. Μπαλάνος 1940, εικ. 68.
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Εικ. 10. Συμπλήρωση του κιονοκράνου του έβδομου κίονα. Μπαλάνος 1940, εικ.78α.

Εικ. 11. Εξωτερικοί σύνδεσμοι στο κιονόκρα-
νο του έβδομου κίονα.

Εικ. 12. νοτιοδυτικό κιονόκρανο, σύνδεσμοι 
εξασφάλισης των ρηγματώσεων.
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Η σύνδεση μεταξύ των εξωτερικών πλινθίδων του επιστυλίου12, εξασφαλί-
στηκε με συνδέσμους σχήματος διπλού ταυ που τοποθετήθηκαν ανά ζεύγη 
στην πρόσοψη του μνημείου13. Ανάλογοι σύνδεσμοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις 
όπου είχαν εκδηλωθεί ρήγματα ή ρωγμές, χωρίς να προηγηθεί επαναφορά 
των μετακινημένων τμημάτων των επιστυλίων στην αρχική τους θέση. Συγκε-
κριμένα τοποθετήθηκαν δύο σύνδεσμοι για την εξασφάλιση του ρήγματος 
της βορειοδυτικής εξωτερικής πλινθίδας (εικ. 13), τέσσερις σύνδεσμοι για 
εξασφάλιση ρηγμάτων στην νοτιοδυτική πλινθίδα (εικ. 14) και ένας σύνδε-
σμος στην μεσαία πλινθίδα (εικ. 15).

Η αναφορά του Ν. Μπαλάνου σχετικά με τον τρόπο επέμβασης στην εξωτε-
ρική πλινθίδα του μεσαίου επιστυλίου δεν είναι σαφής. Είναι βέβαιον ότι τόσο η 
πλινθίδα όσο και οι υπερκείμενες μετόπες αφαιρέθηκαν και επανατοποθετήθη-
καν, σύμφωνα με την αναφορά αλλά και την εικόνα της δημοσίευσης14 (εικ. 16). 

Οι τρίγλυφοι δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν καθώς εκτείνονται κατά 
το πάχος του θριγκού έως τα διαζώματα και μάλιστα η μεσαία εισχωρεί σε 
αυτά. Δεν σώζουν όμως τα άκρα τους, στα οποία διαμορφώνονταν οι εγκο-

12. Όλοι οι αρχαίοι σύνδεσμοι είχαν καταστραφεί και τα μάρμαρα ήταν ρηγματωμένα στην πε-
ριοχή των συνδέσμων.
13. Δεν τοποθετήθηκαν σύνδεσμοι μεταξύ της μεσαίας πλινθίδας με τις παρακείμενες της.
14. Μπαλάνος 1940, 101.

Εικ. 13. Εξωτερικοί σύνδεσμοι για την εξασφάλιση του ρήγματος και για την σύνδεση των 
δύο εξωτερικών επιστυλίων στο βόρειο άκρο. Φωτ. Σ. γεσαφίδης.
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πές για την υποδοχή των δύο μετοπών, έτσι η απομάκρυνση των δύο μετο-
πών ήταν δυνατή αλλά και αναγκαία προκειμένου να γίνουν οποιεσδήποτε 
εργασίες στην υποκείμενη πλινθίδα του επιστυλίου.

Ερωτηματικά παραμένουν ως προς την σειρά των εργασιών της επα-
νατοποθέτησης των λίθων δηλαδή εάν η συμπλήρωση των κιονοκράνων προ-
ηγήθηκε της τοποθέτησης της πλινθίδας του επιστυλίου. Ένδειξη για τη 
σειρά τοποθέτησης αποτελεί η κατεργασία της άνω επιφάνειας των υποκεί-
μενων κιονοκράνων. Η άνω επιφάνειά τους έχει δεχτεί κατεργασία –μικρή 
βάθυνση– μόνο στις περιοχές έδρασης των παρακείμενων επιστυλίων Δ.Ε.3.1 

Εικ. 15. Το κεντρικό επιστύλιο δεν συνδέθηκε με τα παρακείμενα επιστύλια. Διακρίνονται 
ο σύνδεσμος εξασφάλισης ρήγματος και τα ελάσματα που συγκρατούν τις υπερκείμενες 
μετόπες. Φωτ. Σ. γεσαφίδης.

Εικ. 14. Το νοτιοδυτικό επιστύλιο, δεν συνδέθηκε με το παρακείμενό του προς βορρά. Δι-
ακρίνονται οι 4 εξωτερικοί σύνδεσμοι εξασφάλισης των ρηγμάτων του. Φωτ. Σ. γεσαφίδης. 
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και Δ.Ε.5.1. Με την κατεργασία αυτή θα εξασφαλιζόταν ένα κενό ορισμένων 
χιλιοστών (~0,003 μ.) προκειμένου να είναι εφικτή η «συρταρωτή» τοποθέ-
τηση των συμπληρωμάτων των κιονοκράνων. Η σταθεροποίηση των παρα-
πάνω επιστυλίων έγινε με μικρά παρεμβλήματα μολύβδου. Αντίθετα, στις 
εδράσεις του κεντρικού επιστυλίου δεν παρατηρείται αντίστοιχη βάθυνση 
στα συμπληρώματα των κιονοκράνων (εικ. 17). φύλλα μολύβδου παρεμβλή-
θηκαν ωστόσο στις εδράσεις των υπερκείμενων ακραίων τριγλύφων, Δ.ΤΡ.7 
και Δ.ΤΡ.9 και όχι του επιστυλίου (εικ. 18). Η κεντρική τρίγλυφος παρουσι-
άζει σοβαρή φθορά στο κάτω μέρος άρα δεν αποτελούσε εμπόδιο κατά την 
τοποθέτηση του επιστυλίου (εικ. 15). φαίνεται επομένως ότι τοποθετήθηκαν 
πρώτα τα συμπληρώματα των κιονοκράνων και στη συνέχεια το κεντρικό 
επιστύλιο. Η εσοχή της τριγλύφου Δ.ΤΡ.7 κατά 0,023 μ.15 ως προς το υπερ-
κείμενο γείσο, σχετίζεται επίσης με την επέμβαση που έγινε στην περιοχή.

Λόγω της φθοράς στα άκρα του, το κεντρικό επιστύλιο δεν ήταν δυνατόν 
να συνδεθεί με τα γειτονικά του με εξωτερικούς συνδέσμους. Το Δ.Ε.3.1 συνδέ-

15. Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της επιφάνειας της κεφα-
λής των τριγλύφων και των γείσων σε όλη την δυτική πλευρά.

Εικ. 16. Το κεντρικό επιστύλιο κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης Μπαλάνου.
Έχει απομακρυνθεί το εξωτερικό επιστύλιο και οι δύο μετόπες. Μπαλάνος 1940, εικ. 77β.
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θηκε με το αντίστοιχο του μεσαίο με δύο συνδέσμους (εικ. 19) και πιθανόν να 
συνέβη κάτι ανάλογο και στο Δ.Ε.5.1. Υπό διερεύνηση είναι η πιθανή προσθήκη 
συνδέσμων σε μη ορατή επιφάνεια της εξωτερικής κεντρικής πλινθίδας Δ.Ε.4.1.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ γΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την αναφορά του Ν. Μπαλάνου «…πάντα τα τεμάχια τα αποτε-
λούντα τας δύο γωνίας του δυτικού αετώματος εξήχθησαν και ανατοποθετήθη-
σαν εις τας θέσεις των…τα γωνιαία γείσα συνδέθηκαν μετά των παρακείμενων 
τριών γείσων δια σιδηρών ράβδων πάχους 0,06 χ 0,015 και μήκους 3,5 μ...».

Η αναφορά σχετικά με την σύνδεση των γωνιακών γείσων με τα τρία παρα-
κείμενα εκάστου από αυτά, υποδηλώνει αποσυναρμολόγηση των γωνιών του αετώ-
ματος που περιελάμβανε τα βάθρα των ακρωτηρίων, τους λίθους της σίμης, όλα τα 
καταέτια γείσα και τους ακραίους ορθοστάτες του τυμπάνου (εικ. 20). 

Όμως ο τρόπος αποκατάστασης των συνδέσμων στα δύο γωνιακά γείσα 
που τελικά εφαρμόστηκε είχε ορισμένες διαφοροποιήσεις. Ενώ στην βορει-
οδυτική γωνία τα δύο ελάσματα πρέπει να τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με το 
σχέδιο, κάτω από τον ορθοστάτη του τυμπάνου, στην νοτιοδυτική γωνία ένα 
έλασμα είναι ορατό ακριβώς εμπρός από τον αντίστοιχο ορθοστάτη του τυ-
μπάνου (εικ. 21). Η σύνδεση των οριζοντίων γείσων της νοτιοδυτικής γωνίας 
εξασφαλίστηκε επίσης με μικρότερους συνδέσμους που είναι ορατοί στην 
οπίσθια – ανατολική πλευρά τους (εικ. 22). Η διαφοροποίηση αυτή δημιουρ-
γεί ερωτήματα κατά πόσο οι επεμβάσεις στις δύο γωνίες ήταν αντίστοιχης 
έκτασης όπως σημειώνεται στη δημοσίευση του Ν. Μπαλάνου. 

Ειδικότερα για την εκτίμηση της έκτασης της αποσυναρμολόγησης στη 
νοτιοδυτική γωνία υπάρχει το τεκμήριο του σχεδίου του γείσου της νοτιοδυ-
τικής γωνίας από τον F.C. Penrose16. Σε αξονομετρικό σχέδιο σημειώνονται 

16. Ο Α. Ορλάνδος αναφέρεται στο σχέδιο του γείσου της νοτιοδυτικής γωνίας γράφοντας πως «πα-
ρέσχη κατά το ήμισυ υπό του F.C. Penrose, όταν το γείσο ήτο ελεύθερο…», βλ. Ορλάνδος 1977, 247.

Εικ. 17. Το συμπλήρωμα του Δ.ΚΚ.4 έχει 
υποστεί κατεργασία για την έδραση του 
Δ.Ε.3.1 αλλά όχι για το κεντρικό.

Εικ. 18. Στην περιοχή μεταξύ του επιστυλί-
ου Δ.Ε.4.1 και της τριγλύφου Δ.Τρ.7 διακρί-
νεται παρέμβλημα από μολύβι. 
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μη ορατές οικοδομικές λεπτομέρειες, όπως το προς ανατολάς τμήμα της 
ορθογώνιας κοιλότητας ελάφρυνσης του προβόλου, δύο εντορμίες γόμφων 
και δύο τετράγωνες οπές ανάρτησης. Η εξέταση της περιοχής από τον F.C. 
Penrose κατά την διάρκεια των εργασιών βεβαιώνεται από την αναφορά του 
Ν. Μπαλάνου ο οποίος σημειώνει πως για την αποκατάσταση της σύνδεσης 
των γείσων είχε την σύμφωνη γνώμη του17. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η απο-
ξήλωση Μπαλάνου περιέλαβε το μεγαλύτερο μέρος αν όχι το σύνολο των 
μελών τα οποία εδράζονται στο γείσο της νοτιοδυτικής γωνίας.

Επίσης ένδειξη για την έκταση της αποσυναρμολόγησης αποτελεί η σχε-
διαστική τεκμηρίωση του Ν. Μπαλάνου στη στάθμη του θριγκού. Στη βορει-
οδυτική γωνία, από την λεπτομερή απόδοση των μελών και των συνδέσμων 
τους, συμπεραίνεται πως το γωνιακό γείσο αποσυναρμολογήθηκε και πιθα-
νότατα και τα τρία οριζόντια γείσα στη συνέχεια αυτού προς νότο18. Αδιευ-
κρίνιστο παραμένει και πιθανότατα δεν αποσυναρμολογήθηκαν τα οριζόντια 
γείσα της νοτιοδυτικής γωνίας καθώς δεν αποδίδονται σχεδιαστικά οι υπο-
κείμενοι λίθοι –τρίγλυφοι και μετόπες– ούτε στο κείμενο γίνεται αναλυτική 
περιγραφή, όπως για την βορειοδυτική γωνία. 

17. Μπαλάνος 1940, 103.
18. Αυτό προκύπτει από την σχεδιαστική απόδοση των υποκείμενων λίθων, που ήταν δυνατή μόνο 
μετά την απομάκρυνση των γείσων.

Εικ. 19. Το επιστύλιο Δ.Ε.3.1 
συνδέθηκε με δύο συνδέσμους 
με το μεσαίο Δ.Ε.3.2.

Εικ. 20. Σχέδιο του ν. Μπαλάνου όπου σημειώνονται τα 
δύο ελάσματα για την σύνδεση των οριζοντίων γείσων 
στην βορειοδυτική γωνία. Μπαλάνος 1940, σχ.1.
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Σαφώς αναφέρεται στο κείμενο ότι ο κεντρικός ορθοστάτης του τυμπάνου 
ανατοποθετήθηκε και συνδέθηκε με σιδηρούς συνδέσμους, με λίθους 
του αντιθηματικού τοίχου. Άρα, αν δεν απομακρύνθηκε, τουλάχιστον 
μετατοπίστηκε, όπως μαρτυρούν οι σύνδεσμοι εξασφάλισης που είναι 
τοποθετημένοι στην οπίσθια επιφάνεια του ορθοστάτη αλλά και στον αρμό 
ώσεως, του προς βορρά παρακείμενου αυτού (εικ. 23, 24). 

Τέλος αναφέρεται αλλά και διαπιστώνεται ότι όλοι οι λίθοι που ανατο-
ποθετήθηκαν, ενισχύθηκαν και συνδέθηκαν μεταξύ τους με σιδηρούς συνδέ-
σμους, οι δε αρμοί πληρώθηκαν με τσιμεντοκονία. 

Σχετικά με τους ειδικούς συνδέσμους (στρεπτοσυνδέσμους) του τυμπά-

Εικ. 21. Το έλασμα που συνδέει εξωτερικά τα οριζόντια γείσα της νοτιοδυτικής γωνίας.

Εικ. 22. Οι σύνδεσμοι διπλού ταυ στην ανατολική πλευρά των γείσων της νοτιοδυτικής γωνίας.
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νου, τα πέντε από τα οκτώ ζεύγη των αρχαίων συνδέσμων είχαν καταστρα-
φεί19. Μετά την μετατόπιση του κεντρικού ορθοστάτη του τυμπάνου, υπήρξε 
δυνατότητα πρόσβασης στους δύο συνδέσμους μεταξύ 4ου και 5ου ορθοστά-
τη. Στη θέση του συνδέσμου, που αντιστοιχεί στον 3ο δόμο του τοίχου, τοπο-
θετήθηκε νέος σύνδεσμος, ο οποίος καλύφθηκε με μολύβι και τσιμεντοκονία. 
Η εντορμία του άλλου συνδέσμου απλώς σφραγίστηκε με τσιμεντοκονία  
(εικ. 26α). Η πρόσβαση στο σύνδεσμο του 3ου ορθοστάτη εξασφαλίστηκε 
μετά την μετακίνηση λιθόπλινθου του αντιθηματικού τοίχου (λίθος Δ.ΤΑ.4.2) 
και αντικαταστάθηκε με νέο σύνδεσμο (εικ. 26β). 

Ένας παρόμοιος σύνδεσμος τοποθετήθηκε μεταξύ του κεντρικού ορθο-

19. Η κατάσταση όλων των συνδέσμων οπωσδήποτε ήταν κακή όχι μόνο λόγω διάβρωσης αλλά και 
λόγω θραύσης των μαρμάρων στην περιοχή αγκύρωσής τους. 

Εικ. 23. Διακρίνεται ο σύνδεσμος, καλυμμέ-
νος με κονίαμα, στην εσωτερική πλευρά του 
κεντρικού ορθοστάτη του τυμπάνου.

Εικ. 24. Σύνδεσμος στον αρμό ώσεως των δύο 
ορθοστατών. Διακρίνεται και σφράγισμα με 
μολύβι στις κεφαλές των στρεπτοσυνδέσμων.

Εικ. 25. Οι θέσεις των στρεπτοσυνδέσμων στο δυτικό τύμπανο. Ζεύγη συνδέσμων συνέδεαν 
τους τέσσερις μεσαίους ορθοστάτες του τυμπάνου με τον αντιθηματικό τοίχο. Σχ. Μ. Κορρές. 



41

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

στάτη και του 1ου δόμου του αντιθηματικού τοίχου (εικ. 26γ). Για την τοπο-
θέτηση του ανοίχθηκε νέα εντορμία στον 5ο ορθοστάτη, καθώς δεν υπάρχει 
αντίστοιχη εντορμία στον 6ο ορθοστάτη.

Ένας επίσης νέος σύνδεσμος, σχήματος πι και μήκους 3 μ. περίπου, χρη-
σιμοποιήθηκε για την σύνδεση του κεντρικού ορθοστάτη με τον αντιθηματικό 
τοίχο. Αυτός ξεκινά λίγο ψηλότερα από την θέση του αρχαίου συνδέσμου και 
αγκυρώνεται στην οπίσθια πλευρά του 14ου γείσου (εικ. 27, 28). 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι τοποθετήθηκαν και σε λίθους που παρουσίαζαν 
προβλήματα όπως π.χ. στα οριζόντια γείσα 14ο, 15ο, 16ο, 17ο και 19ο με ευθύ-
γραμμες μολύβδινες ενισχύσεις-συνδέσμους20 ή στους ορθοστάτες του τυ-

20. Ορλάνδος 1977, 513.

Εικ. 26. α) Οι εντορμίες των συνδέσμων μεταξύ 4ου & 5ου ορθοστάτη. β) Στην εντορμία των 
συνδέσμων μεταξύ 3ου & 4ου ορθοστάτη τοποθετήθηκε νέος σύνδεσμος. γ) Σύνδεσμος επέμ-
βασης Μπαλάνου μεταξύ κεντρικού ορθοστάτη και 1ου δόμου αντιθηματικού τοίχου.

Εικ. 27. Ο νέος σύνδεσμος τοποθετήθηκε ψη-
λότερα από τον αρχαίο.

Εικ. 28. Ο σύνδεσμος αγκυρώνει τον ορθο-
στάτη στον αντιθηματικό τοίχο.



Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

42

μπάνου (εικ. 29, 30). Το 13ο γείσο αγκυρώθηκε με εξωτερικούς συνδέσμους 
εμφανείς στην πρόσοψη (εικ. 31).

Κατά την διάρκεια των εργασιών έγιναν και περιορισμένες συμπληρώ-
σεις λιθόπλινθων του αντιθηματικού τοίχου σε σημεία έντονης φθοράς. Δεν 
γίνεται σχετική αναφορά στο κείμενο του Ν. Μπαλάνου. Υπό διερεύνηση είναι 
ο βαθμός επέμβασης στην περιοχή του 2ου από νότο λίθου του διαζώματος 
Δ.ΔΖ.17 (εικ. 32). Ίχνη σιδηρού στοιχείου, βαθύτερα (;) από την θέση του αρχαί-
ου συνδέσμου των λίθων του επιστυλίου Δ.Ε.6.3 και Δ.Ε.7.3, σε συνδυασμό με 
την συμπλήρωση του υπερκείμενου διαζώματος με νέο μάρμαρο, υποδηλώνει 
πιθανή αποξήλωση ορισμένων λίθων (εικ. 33). Η αποξήλωση πιθανόν περιορί-
στηκε στην μετακίνηση μόνο του θραυσμένου διαζώματος καθώς το υπερκεί-
μενο γείσο δεν φαίνεται να εμπόδιζε την μετακίνηση λόγω φθοράς στην κάτω 
έδρα του. Εξετάζεται όμως και η περίπτωση να είχαν απομακρυνθεί όλοι οι 

Εικ. 29. Διακρίνονται σύνδεσμοι στα οριζόντια γείσα Δ.γ.16 και Δ.γ.17. 

Εικ. 30. Σύνδεσμοι στην άνω επιφάνεια των 
ορθοστατών του τυμπάνου.

Εικ. 31. Διακρίνονται σύνδεσμοι στα οριζό-
ντια γείσα Δ.γ.13 και Δ.γ.14. 
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υπερκείμενοι λίθοι, ορθοστάτης τυμπάνου και οριζόντια γείσα, κατ’ αναλογία 
με τις εργασίες αποσυναρμολόγησης στην βορειοδυτική γωνία (βλ. ανωτέρω).

Αναφορά για την συμπλήρωση προσθίου τεμαχίου στο 7ο οριζόντιο γεί-
σο, που είχε καταστραφεί κατά την διαρπαγή των μετοπών από τον λόρδο 
Elgin, δεν επαληθεύεται21.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Την αναφορά του Ν. Μπαλάνου για τις εργασίες στο δυτικό πτερό συνο-
δεύουν δύο σχέδια κατόψεων (εικ. 34 και εικ. 35). Μεταξύ των δύο παρατη-
ρούνται διαφορές ως προς τις θέσεις των συνδετηρίων στοιχείων μεταξύ των 
λίθων. Και στα δύο σχέδια σημειώνονται σύνδεσμοι μεταξύ των τριγλύφων 
Β.ΤΡ.31, Β.ΤΡ.32 με τον λίθο πλήρωσης Β.ΜΟ.ΠΛ.31 ενώ δεν υπήρχαν, όπως 
διαπιστώθηκε μετά τις πρόσφατες εργασίες αποσυναρμολόγησης στην περι-
οχή αυτή. Η σχεδίαση τους αποδίδεται στην πρόθεση του Ν. Μπαλάνου να 
τοποθετήσει συνδέσμους, που όμως δεν τοποθετήθηκαν τελικώς;

Στην εικ. 34 σημειώνονται δύο γόμφοι για το γείσο Β.Γ.60 στην μετόπη και 
στον λίθο πλήρωσης ενώ στην εικ. 35 μόνο ο πρώτος. Ερωτηματικά προκαλεί η 
σχεδίαση τριών γόμφων στην νότια παρειά του βορειοδυτικού γωνιακού γείσου 
σε μετόπη, λίθο πλήρωσης και διάζωμα. Είναι πράγματι έτσι για μεγαλύτερη 
εξασφάλιση λόγω της θέσης του λίθου, ο οποίος από την ανατολική πλευρά, 
σύμφωνα με το σχέδιο, γομφώνεται μόνο στην μετόπη22; Δεν παρατηρείται όμως 

21. Ορλάνδος 1977, 513. Πρόκειται για το 6ο γείσο, σύμφωνα με την αρίθμηση που ακολουθεί ο Α. 
Ορλάνδος, το οποίο δεν παρουσιάζει ίχνη θραύσης, συγκόλλησης κ.λ.π. Το μόνο γείσο στο οποίο 
θα μπορούσε να αναφέρεται είναι το 16ο (εικ. 29).
22. Στην ανατολική πλευρά, τα γωνιακά γείσα γομφώνονται στην τρίγλυφο σε μία από τις πλευρές 

Εικ. 32. Η περιοχή του διαζώματος Δ.ΔΖ.17. Το 
νέο συμπλήρωμα, όπως διακρίνεται στο βόρειο 
τμήμα του, τοποθετήθηκε το 1900.

Εικ. 33. Σύνδεσμος μεταξύ των Δ.Ε.6.3 και 
Δ.Ε.7.3. Μετά τον καθαρισμό θα διαπιστω-
θεί ο τρόπος και ο χρόνος τοποθέτησης. 
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θραύση στη μετόπη στην περιοχή όπου σημειώνεται ο γόμφος, όπως συνήθως 
συμβαίνει. Δηλώνεται επίσης εντορμία γόμφου στη βόρεια πλευρά του 13ου γείσου 
ενώ πρόκειται για τον γόμφο στη νότια πλευρά του 12ου.

Είναι πιθανόν στην περιοχή αποσυναρμολόγησης να υπάρχουν σύνδε-
σμοι μεταξύ τριγλύφων και μετοπών, όπως διαπιστώθηκε σε ορισμένες θέ-
σεις στην βόρεια πλευρά, αλλά δεν σημειώνεται καμιά τέτοια περίπτωση. 
Κατά τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης, αποκαλύφθηκε αρχαίος σύνδε-
σμος μεταξύ της νοτιοδυτικής τριγλύφου και της νότιας μετόπης (εικ. 36), 
μετά την αποκόλληση θραύσματος. 

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη23, διαπιστώθηκε ότι τα τρίγλυφα που 
αντιστοιχούν στο μέσον των μετακιονίων της δυτικής πλευράς έχουν μεγαλύτε-
ρο πάχος από τα υπόλοιπα και εισχωρούν στα διαζώματα κατά το ήμισυ του 
πάχους των τελευταίων, γεγονός που δεν υποδηλώνεται στο σχέδιο του Ν. Μπα-
λάνου. Σε λάθος από παράβλεψη θα μπορούσε να αποδοθεί η λεζάντα της εικ. 
8 που αφορά στο κιονόκρανο του 7ου και όχι του 4ου κίονος της δυτικής πλευράς. 

των οπών ανάρτησης, βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 110.
23. χριστοδουλοπούλου 2002, 144.

Εικ. 34. Κάτοψη του θριγκού της βορειοδυτικής γωνίας. Μπαλάνος 1940, εικ. 53.

Εικ. 35. Κάτοψη θριγκού της βορειοδυτικής γωνίας. Μπαλάνος 1940, Πιν. 6 (απόσπασμα). 
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Α.1.3. ΕΡγΑΣΙΕΣ ΟΡΛΑΝΔΟΥ 

Κατά την περίοδο 1943-1945 αναφέρονται βλάβες λόγω των σιδηρών φερό-
ντων στοιχείων στα αρχαία μαρμάρινα μέλη24.

Οι εργασίες που έγιναν (1945) με την επίβλεψη του Α. Ορλάνδου, εκτός 
από σφραγίσεις αρμών και στερεώσεις θραυσμάτων συμπεριέλαβαν ανα-
γνώριση και τοποθέτηση θραύσματος του 6ου ορθοστάτη του τυμπάνου, το-
ποθέτηση αγελαίου καταετίου γείσου στο νότιο σκέλος του αετώματος, στη 
θέση Δ.Ν.ΓΑ.725 και συμπλήρωση του καταετίου γείσου Δ.Β.ΓΑ.7 του βόρειου 
σκέλους με νέο μάρμαρο (σχ. 1).

Συμπληρώσεις στον αντιθηματικό τοίχο, στις λιθόπλινθους Δ.ΤΑ.1.11, 
Δ.ΤΑ.2.5 και Δ.ΤΑ.2.10, για ενίσχυση των υπερκείμενων λίθων, πιθανόν το-
ποθετήθηκαν επί Ορλάνδου μιας και δεν αναγράφεται χρονολογία επέμ-
βασης όπως π.χ. σε συμπλήρωμα του Δ.ΔΖ.17. Κατά την περίοδο 1953-1959 
συμπληρώθηκαν οι ελλείπουσες περιοχές των γόμφων των θράνων στα δι-
αζώματα Δ.ΔΖ.1 έως Δ.ΔΖ.4 και τοποθετήθηκαν τέσσερις νέοι θράνοι στο 
βόρειο άκρο26.

24. BCH 68 (1944), 425. Στην ίδια αναφορά γίνεται λόγος για βλάβη οριζοντίου γείσου της δυτικής 
πλευράς από οβίδα.
25. Δεν έχει διαπιστωθεί αν το γείσο προέρχεται πράγματι από την θέση αυτή. Από τις πρώτες 
ήδη απεικονίσεις του μνημείου δεν σωζόταν κανένα καταέτιο γείσο στο νότιο σκέλος του αετώ-
ματος, ούτε προκύπτει κάποιος προφανής λόγος π.χ. προστασία κάποιου υποκείμενου γλυπτού 
που να επέβαλε την τοποθέτηση του σε αυτή την θέση. 
26. Εργασίες που σχετίζονται με την πρόθεση των αναστηλωτών για συμπλήρωση των δοκών της 
οροφής του δυτικού πτερού.

Εικ. 36. Μεταξύ της νοτιοδυτικής τριγλύφου 
και της νότιας μετόπης ν.ΜΟ.32, διακρίνε-
ται ο αρχαίος σύνδεσμος.

Εικ. 37. Η θραύση στο άνω μέρος της δυ-
τικής μετόπης Δ.ΜΟ.2 είναι ενδεικτική του 
γόμφου του γείσου. 
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Α.1.4. ΕΡγΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960-2004

Έως το 1976, εξακολούθησαν σποραδικά να γίνονται εργασίες συντήρησης 
στη δυτική πλευρά, όπως και σε άλλα σημεία του μνημείου. Το 1960 αποφα-
σίστηκε μεταξύ άλλων να μελετηθεί η κατάσταση συντήρησης και της δυτι-
κής ζωφόρου του ναού. Εγκρίθηκαν εργασίες στερέωσης των αναγλύφων και 
συμπλήρωσης με νέα μάρμαρα (φατνωματικών πλακών, θράνων, μεταδοκίων 
πλακών και ταινιών επιστυλίων)27.

Από τις ετήσιες εκθέσεις της Α’ Εφορείας Αρχαιοτήτων28 πληροφορού-
μαστε τα εξής: 
•	Το 1966 αναφέρεται συγκόλληση θραύσματος στον 2ο κίονα.
•	Την περίοδο 1970-1971 καθαρίστηκαν και στερεώθηκαν πλάκες της δυτι-
κής ζωφόρου. Οι συγκολλήσεις γίνονταν με κόλλα meyer και οι σφραγίσεις 
αρμών με λευκή τσιμεντοκονία.
•	Το 1971 έγιναν εργασίες στην νοτιοδυτική γωνία που περιελάμβαναν: συντή-
ρηση στον 7ο και 8ο κίονα, στο 7ο κιονόκρανο, στο νότιο άκρο του Δ.Ε.7.1, στην 
12η και 14η μετόπη, στην 13η και 14η τρίγλυφο, σφράγισμα των αρμών μεταξύ 
νοτιοδυτικής επαετίδος, σίμης και καταετίου γείσου. Συντηρήθηκε το 21ο γείσο, 
το γλυπτό της Καλλιρρόης και τοποθετήθηκε πρόσθετος οπλισμός δύο ορειχάλ-
κινων ράβδων στο 7ο καταέτιο γείσο του νότιου σκέλους του αετώματος.
•	Το 1972 έγιναν εργασίες στην βορειοδυτική γωνία όπως συντήρηση της 1ης 
μετόπης και αντικατάσταση συνδέσμων σε λίθο της επαετίου σίμης και στον 
2ο ορθοστάτη του τυμπάνου.
•	Το 1976 τα εναέτια γλυπτά του συμπλέγματος των Κεκροπιδών και της Καλ-
λιρρόης μεταφέρθηκαν στο μουσείο και στην θέση τους τοποθετήθηκαν αντί-
γραφα, από χυτό υλικό του πρώτου και από συνθετικό υλικό (fibre glass) του 
δευτέρου.
•	Μετά το 1983 οι εργασίες ήταν σποραδικές και αφορούσαν συγκολλήσεις 
μικρών θραυσμάτων που υπήρχε κίνδυνος αποκόλλησής τους. Το 1990 έγινε 
συντήρηση στον 3ο, 5ο και 6ο κίονα, κυρίως λόγω απολεπίσεων των ραβδώσεων.
•	Το 1994 συγκολλήθηκε θραύσμα στο Δ.ΔΖ.15.
•	Το 1996 συγκολλήθηκε θραύσμα στο λίθο Δ.ΣΒ.14 (στυλοβάτης στο μετα-
κιόνιο 5ου και 6ου κίονα).
•	To 1998 στερεώθηκε προσωρινά θραύσμα του μεσαίου ορθοστάτη του τυ-
μπάνου με μία ράβδο τιτανίου, η οποία εμφυτεύθηκε εν ξηρώ29.
•	Το 2001 συγκολλήθηκαν θραύσματα στην ανατολική πλευρά του Δ.Ε.4.3 
και στο νοτιοανατολικό άκρο του Δ.Ε.2.3.
•	Το 2004 συγκολλήθηκε θραύσμα στην νοτιοανατολική γωνία του άβακα 
του Δ.ΚΚ.3. 

27. Κορρές – Μπούρας 1983, 158.
28. Η Α’ Εφορεία Αρχαιοτήτων ανέλαβε την ευθύνη των έργων από το 1965. Οι σχετικές εκθέσεις 
δημοσιεύονται στο Αρχαιολογικό Δελτίο, χρονικά από το 1965 έως το 1976.
29. Ζάμπας 1997.
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A.2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

A.2.1. ΕΡγΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Οι πρόσφατες παρατηρήσεις για την κατάσταση διατήρησης της δυτικής 
πλευράς του Παρθενώνα έγιναν αμέσως μετά την εγκατάσταση της αυτοκι-
νούμενης πλατφόρμας εργασίας στο τέλος Μαΐου του 2007. Η πλατφόρμα 
τοποθετήθηκε αρχικά σε μικρή απόσταση από τα επιστύλια και στη συνέ-
χεια (τέλος Ιουλίου) απομακρύνθηκε κατά 0,60 μ. περίπου ώστε να υπάρξει 
δυνατότητα πρόσβασης στο αέτωμα, με μέγιστο ύψος δαπέδου εργασίας  
16 μ. από την στάθμη του στυλοβάτη της περίστασης. Αποσυναρμολογήθηκε 
αρχές Ιουνίου του 2008.

Πριν την εγκατάσταση της πλατφόρμας έγιναν φωτογραμμετρικές και 
γεωδετικές μετρήσεις φωτοσταθερών (χαρακτηριστικών σημείων της επιφά-
νειας) και ορισμένων τοποσταθερών σημείων, από την Διεύθυνση Τοπογρα-
φήσεων, φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου του ΥΠΠΟ. Για τις μετρήσεις 
χρησιμοποιήθηκε όργανο Leica TPS 700 ακριβείας 3mm + 2ppm και γωνια-
κής ακρίβειας 2΄ .́ Η φωτογράφιση του θριγκού και του αετώματος έγινε με 
τη βοήθεια μικρού μετεωρολογικού μπαλονιού ενώ για του κίονες χρησιμο-
ποιήθηκε τηλεσκοπικό κοντάρι. Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η παραγωγή 
ορθοφωτομωσαϊκού του θριγκού και αετώματος σε κλίμακα 1:20 και αναμέ-
νεται σύντομα να συμπληρωθεί το σύνολο της όψης30. 

Μετρήσεις έγιναν επίσης με συμβατικά μέσα, κυρίως στη στάθμη των 
επιστυλίων και των γείσων. Μετρήθηκε το μήκος των λίθων και το εύρος των 
αρμών μεταξύ τους. Στη στάθμη της ζωφόρου μετρήθηκαν αποστάσεις μετα-
ξύ χαρακτηριστικών σημείων, όπως άκρα κεφαλών τριγλύφων, όπου σωζόταν 
καλά η αρχαία επιφάνεια. Μετρήθηκε ακόμη το μήκος και το ύψος των ορθο-
στατών του τυμπάνου όπως επίσης και το εύρος των αρμών ώσεως. Με χω-
ροβάτη ακόμη έγιναν μετρήσεις της καμπύλης, κατά το κατακόρυφο επίπεδο, 
στην άνω επιφάνεια των οριζοντίων γείσων. Με θεοδόλιχο έγιναν μετρήσεις 
στην εσωτερική-ανατολική πλευρά του θριγκού για τον καθορισμό της σχε-
τικής θέσης κιονοκράνων-επιστυλίων-διαζωμάτων σε οριζόντιο επίπεδο. Για 
τη μέτρηση της οριζόντιας καμπύλης των επιστυλίων, των γείσων και του 
τυμπάνου χρησιμοποιήθηκαν καλά τανυσμένα ράμματα (συνθήκες άπνοιας 
επιτρέπουν την ακρίβεια στις μετρήσεις παρόλο το βέλος του ράμματος που 
αναπόφευκτα σχηματίζεται λόγω του μεγάλου μήκους – φθάνει τα 30 μ.).

Στη συνέχεια ακολούθησε ηλεκτρονική επεξεργασία των μετρήσεων που 
λήφθηκαν με συμβατικά μέσα και εντάχθηκαν σε ενιαίο ψηφιακό αρχείο 
περιβάλλον CAD με τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραμμετρίας. Η αναλυτική 
αρχιτεκτονική τεκμηρίωση που ακολούθησε σε κλίμακα 1:20 και 1:10, βασίστηκε 

30. Υπεύθυνη για την παραγωγή του ορθοφωτομωσαϊκού είναι η κ. Διονυσία Μαυρομάτη τοπογρά-
φος μηχανικός της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου του ΥΠΠΟ, 
αποσπασμένη σήμερα στην ΥΣΜΑ.
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στο παραπάνω ψηφιακό υπόβαθρο. Τα επιμέρους σχέδια (συμβατικά μέσα) 
συνενώθηκαν και εντάχθηκαν και αυτά στο ενιαίο ψηφιακό αρχείο CAD. 
Με τον τρόπο αυτό αφενός όλες οι μετρήσεις (συμβατικές, τοπογραφικές, 
φωτογραμμετρικές) βρίσκονται σε ενιαία μορφή και αφετέρου είναι εφικτή 
η διαχείριση των γενικών σχεδίων (μεγάλου μεγέθους, 1,6 μ. μήκους, για κλ. 
1:20) δίχως να χάνεται η επιμέρους και η συνολική ακρίβειά τους. 

A.2.2. ΚΩΔΙΚΟγΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

Η ονοματολογία και κωδικογράφηση των λίθων ακολουθεί την σύμβαση, όπως 
προτάθηκε από τον Μ. Κορρέ και εφαρμόζεται στο έργο του Παρθενώνος31. 

Έτσι, το πρώτο γράμμα του κωδικού αντιστοιχεί στον προσανατολισμό 
και το επόμενο στην περιγραφή του δομικού μέλους. Οι γωνιακοί λίθοι χα-
ρακτηρίζονται είτε ως βορειοδυτικοί είτε ως νοτιοδυτικοί. Στην μελέτη χρη-
σιμοποιούνται οι εξής συμβολισμοί:
•	Δ: δυτικός, ΒΔ: βορειοδυτικός, ΝΔ: νοτιοδυτικός, ΔΒ: βόρειο σκέλος τυ-
μπάνου, ΔΝ: νότιο σκέλος τυμπάνου.
•	Κ: κίων, ΚΚ: κιονόκρανο, Ε: επιστύλιο, ΤΡ: τρίγλυφος, ΜΟ: μετόπη, ΜΟ.ΠΛ: 
λίθος πλήρωσης μετόπης.
•	Γ: οριζόντιο γείσο, ΤΥ: ορθοστάτης τυμπάνου, ΓΑ: καταέτιο γείσο, ΕΑ: 
επαετίς σίμη, ΑΚ: βάθρο ακρωτηρίου.
•	ΔΖ: διάζωμα, Θ: θράνος περιστυλίου, ΤΑ: λιθόπλινθοι αντιθηματικού τοίχου. 

Το αριθμητικό μέρος των κωδικών αντιστοιχεί στη θέση των λίθων και 
ακολουθούν την σειρά από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση. 
Γωνιακοί λίθοι, με κύρια όψη και στις δύο πλευρές του μνημείου, όπως οι 
τρίγλυφοι και τα οριζόντια γείσα κωδικογραφούνται μόνο με γράμματα π.χ. 
ΒΔ.ΤΡ (τρίγλυφος της βορειοδυτικής γωνίας). Ο επόμενος αυτών αριθμείται ως 
2ος κ.ο.κ. 

Οι λίθοι των τρίπλινθων επιστυλίων περιγράφονται ως εξωτερική, με-
σαία και εσωτερική πλινθίδα επιστυλίου. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει την 
σειρά από βορρά προς νότο και ο δεύτερος αριθμός την θέση τους από την 
εξωτερική προς την εσωτερική όψη του μνημείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
χάριν συντομίας, παραλείπεται η λέξη πλινθίδα και οι λίθοι αναφέρονται ως 
εσωτερικό, μεσαίο ή εξωτερικό επιστύλιο. Οι λίθοι πλήρωσης των μετοπών 
αριθμούνται σε αντιστοιχία με τις μετόπες. Σε περίπτωση που τα αντιθή-
ματα είναι περισσότερα του ενός αριθμούνται ως α, β32. Στις λιθόπλινθους 
του αντιθηματικού τοίχου ο πρώτος αριθμός δηλώνει τον δόμο με σειρά από 
κάτω προς τα άνω και ο δεύτερος την θέση από βορρά προς νότο.

31. Κορρές – Μπούρας 1983, 212 κ.ε. Βλ. επίσης Ζάμπας 2002, 36.
32. Ο ακριβής αριθμός των λίθων δεν είναι γνωστός αλλά σύμφωνα με τα σχέδια του Ν. Μπαλάνου εί-
ναι τουλάχιστον δεκαεπτά. Σε τρεις τουλάχιστον θέσεις τα αντιθήματα αποτελούνται από δύο λίθους.



49

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

A.2.3. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Εξετάζοντας το σύνολο του θριγκού, προκαλεί εντύπωση η σημαντική δι-
αβάθμιση στην διατήρηση της αρχαίας επιφάνειας. Παρατηρείται ιδιαί-
τερα κακή κατάσταση διατήρησης στην κεντρική περιοχή, η οποία επλή-
γει περισσότερο κατά την αρχαία πυρκαγιά. Αντίθετα, στις δύο γωνίες 
διατηρούνται όλες οι χαρακτηριστικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των 
μελών όπως, οι σταγόνες στους κανόνες των επιστυλίων, ο αστράγαλος 
στην κεφαλή των τριγλύφων και μετοπών, οι σταγόνες στις προμόχθους 
των γείσων και στους κανόνες των επιστυλίων. Στις μετόπες, συντριπτική 
είναι η απολάξευση των έξεργων μορφών, η οποία επιτάχυνε την διάβρωση 
των επιφανειών τους. Στα περισσότερα τρίγλυφα ο αστράγαλος παρέμεινε 
αλάξευτος, πλην δύο ομάδων στις γωνίες του θριγκού33. Στους λαξευμένους 
αυτούς αστραγάλους διακρίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις, ένθεση αρκετά 
μικρών τεμαχίων, στις περιοχές που προφανώς αστόχησαν κατά την λάξευ-
ση του κοσμήματος. Πρόκειται δηλαδή για αρχαία εργασία επισκευής κατά 
την κατασκευή.

Εξαιρετική περίπτωση άριστης διατήρησης της αρχαίας επιφάνειας, εί-
ναι οι περιοχές όπου διακρίνεται ακόμη ο γραπτός διάκοσμος, όπως μαίαν-

33. Εκτιμάται πως η εργασία λάξευσης του αστραγάλου δεν θα μπορούσε να γίνει ενώ θα είχαν 
τοποθετηθεί τα γείσα, έτσι στα μέλη όπου ο αστράγαλος ήταν αλάξευτος, ο διάκοσμος θα ήταν μό-
νον γραπτός. Βλ. επίσης για το ίδιο ζήτημα στην βόρεια περίσταση, χριστοδουλοπούλου 2008, 29.

Εικ. 38. Η βορειοδυτική και νοτιοδυτική γωνία του θριγκού, περιοχές με συγκριτικά πολύ 
καλή κατάσταση διατήρησης της αρχαίας επιφάνειας και του αρχιτεκτονικού διακόσμου.
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δροι (σε συνδυασμό με μικρό ζατρίκιο στο εσωτερικό τους) στη βάση των 
γείσων (Δ.Γ.6, Δ.Γ.10, Δ.Γ.12, Δ.Γ.21) και στην ταινία των επιστυλίων (Δ.Ε.1.1, 
Δ.Ε.7.1) (εικ. 39). Τα ανθέμια στον κανόνα του επιστυλίου, τα οποία σύμφωνα 
με τον Α. Ορλάνδο ήταν ακόμη ορατά στον κανόνα της νοτιοδυτικής γωνίας34, 
σήμερα δεν διακρίνονται με γυμνό μάτι. Από ένα σύνολο έντεκα ανθεμίων, 
σώζεται το μόνο ίχνος από το δεύτερο ανθέμιο του κανόνα. Όσον αφορά τα 
καταέτια γείσα, διακρίνονται τα καρδιόσχημα φύλλα που κοσμούν το λέσβιο 
κυμάτιο στις δύο γωνίες του αετώματος (στο συμφυές τμήμα με την επαε-
τίδα σίμη ΒΔ.ΕΑ, ΝΔ.ΕΑ). Τέλος ίχνη ερυθρού χρώματος διακρίνονται στο 
κάτω μέρος της 12ης μετόπης (Δ.ΜΟ.12) και στο προεξέχων μέρος της βάσης 
του 11ου γείσου (Δ.Γ.11)35 (εικ. 40).

34. Σε φωτογραφία του Stresow-Czako του 1960, ο διάκοσμος του επιστυλίου Δ.Ε.7.1 είναι ευδιάκρι-
τος, βλ. Τουρνικιώτης 1994, 70, εικ. 18.
35. Σχετικά με την πολυχρωμία του θριγκού βλ. Ορλάνδος 1977, 231, 234, 249.

Εικ. 39. γραπτός διάκοσμος, διακρίνονται μαίανδροι στη βάση του γείσου Δ.γ.12 και στην 
ταινία του επιστυλίου Δ.Ε.7.1.

Εικ. 40. Διακρίνονται ίχνη ερυθρού χρώματος στο κάτω μέρος της μετόπης Δ.ΜΟ.12 και στη 
βάση του γείσου Δ.γ.11. 
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ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ γΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στις δύο γωνίες παρατηρούνται αποκλίσεις από την κανονική γεωμετρία του 
γλυπτού διακόσμου των μελών. Πρόκειται για το λέσβιο κυμάτιο του καταέ-
τιου γείσου, το ύψος του οποίου μειώνεται προοδευτικά προς τις άκρες (εικ. 
41). Η μείωση αυτή γίνεται επίσης αντιληπτή στη διαφοροποίηση του ύψους 
των καρδιόσχημων φύλλων του γραπτού κοσμήματός του. Επίσης μειώνεται 
προοδευτικά το ύψος του αστραγάλου των γωνιακών τριγλύφων (εικ. 42). Οι 
αποκλίσεις αυτές στην γεωμετρία καταδεικνύουν τις αυξημένες απαιτήσεις 
εφαρμογής, στις γωνίες του θριγκού, όπου αφενός η καμπυλότητα είναι εντο-
νότερη και αφετέρου γίνεται συναρμογή των καμπυλώσεων των δύο πλευρών.

Εικ. 42. Η νοτιοδυτική και βορειοδυτική γωνία αντίστοιχα, όπου παρατηρείται μείωση του 
αστραγάλου της γωνιακής τριγλύφου.

Εικ. 41. Η νοτιοδυτική και βορειοδυτική γωνία αντίστοιχα, όπου παρατηρείται μείωση του 
ύψους του λέσβιου κυματίου του καταέτιου γείσου.
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ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΤΟΡΜΙΕΣ ΣΤΟ 2Ο ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ (Δ.ΚΚ.2) 

Η θραύση του πρόσθιου τμήματος του κιονοκράνου του 2ου κίονα (Δ.ΚΚ.2), 
είναι τυπική της επίδρασης του διαβρωμένου γόμφου του υπερκείμενου 
επιστυλίου. Από τις απεικονίσεις της δυτικής πλευράς διαπιστώνεται ότι 
το θραύσμα σωζόταν έως το 1851 (βλ. φωτογραφία Α. Normand 1851, εικ. 6 
στο παρόν τεύχος). Μια πρώτη αποκόλληση ενός τμήματος του στερεωμέ-
νου θραύσματος έγινε το διάστημα 1851-1853 και μια δεύτερη το διάστημα 
1890-1896 όπου κατέπεσε (;) το υπόλοιπο τμήμα του θραύσματος36. 

Στην περιοχή γύρω από το θραύσμα που απουσιάζει σήμερα, παρα-
τηρούνται τέσσερις εντορμίες ειδικής μορφής, στη δυτική πλευρά του κι-
ονοκράνου, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί για την στερέωσή του: μια ορ-
θογώνια εντορμία στο κάτω μέρος του εχίνου, δύο εντορμίες σε μορφή 
χελιδονοουράς στην κάτω έδρα των υπερκείμενων επιστυλίων (στη βόρεια 
εκ των δύο εντορμιών διατηρείται το ήμισυ του ορειχάλκινου συνδέσμου) 
και μια εντορμία αβαθούς συνδέσμου μορφής πι στην άνω επιφάνεια του 
άβακα (εικ. 43). Πρόκειται για εντορμίες συνδετήριων στοιχείων για την 
στερέωση του αποκολλημένου θραύσματος. Η εργασία στερέωσης ήταν 
ιδιαίτερα επιμελημένη και μάλιστα αθέατη στον επισκέπτη. Δεν θα πρέπει 
να αποκλειστεί και η περίπτωση αρχαίας επισκευής. 

A.2.4. γΟΜΦΟΙ, Η ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει σύντομη αναφορά στη γόμφωση των λίθων, κα-
θώς σχετίζεται και με την αναγνώριση των βλαβών που εμφανίζονται στα 
μάρμαρα αλλά και με προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά την 
αποσυναρμολόγηση-επανατοποθέτηση ορισμένων λίθων.

36. Αντιπαραβολή σχεδίου Stilling 1853, βλ. Παπανικολάου-Κρίστενσεν 1985, εικ. 168, 145. Επίσης 
βλ. φωτογραφίες Ρωμαΐδη, της δυτικής πλευράς του 1890, Γιακουμής 2000, 135. Από το αρχείο Ν. 
Μπαλάνου βλ. φωτ. του 1896, Μαλλούχου-Tufano 1998, 87, εικ. 97. 

Εικ. 43. Ίχνη (ίσως αρχαίας) στερέωσης θραύσματος στη δυτική πλευρά του κιονοκρά-
νου του 2ου κίονα. Αριστερά, τμήμα ορειχάλκινου συνδέσμου σε μορφή χελιδονοουράς. 
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γΟΜΦΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ

Η εξωτερική στρώση των επιστυλίων γομφώνεται με πρωτεύοντες και 
δευτερεύοντες γόμφους (εικ. 46). Είναι χαρακτηριστική εξάλλου η θραύ-
ση όλων των κιονοκράνων στην περιοχή που τοποθετούνται δύο γόμφοι 
σε μικρή απόσταση. Στην βόρεια κιονοστοιχία οι αποστάσεις των πρω-
τευόντων γόμφων από το εξωτερικό μέτωπο των επιστυλίων είναι από 
0,145 έως 0,34 μ. με συνηθέστερη περίπου 0,23 μ. ενώ των δευτερευόντων 
γόμφων 0,30 έως 0,46 μ.37

Θέσεις όπου τεκμηριώνεται τοποθέτηση γόμφου είναι:

•	Λόγω θραύσης του κιονοκράνου του 2ου κίονος, είναι ορατοί, ο πρωτεύων 
γόμφος του Δ.Ε.2.1 και ο δευτερεύων γόμφος του Δ.Ε.1.1, σε αποστάσεις 
0,231μ. και 0,326 μ. αντίστοιχα από το πρόσωπο του επιστυλίου (εικ. 44).

•	Λόγω φθοράς του 4ου επιστυλίου στο βόρειο άκρο του, είναι ορατή εντορ-
μία γόμφου του Δ.Ε.3.1 σε απόσταση 0,355 μ. από το πρόσωπο του επιστυ-
λίου38. Λόγω φθοράς των δύο επιστυλίων Δ.Ε.4.1 και Δ.Ε.5.1 στο κοινό άκρο 
τους, είναι ορατές εντορμίες γόμφων, δευτερεύοντος για το πρώτο και 
πρωτεύοντος για το δεύτερο σε αποστάσεις 0,277 μ. και 0,24 μ. αντίστοιχα 

37. Λαμπρινού 2005, κάτοψη κιονοκράνων-επιστυλίων.
38. Λόγω της απόστασης πρόκειται μάλλον για δευτερεύοντα γόμφο. Στην παρειά του 4ου επιστυλίου, 
δεν διακρίνεται εντορμία γόμφου. Ο γόμφος πιθανόν βρισκόταν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Εικ. 44. Διακρίνονται γόμφοι των υπερκείμε-
νων επιστυλίων επί του κιονοκράνου Δ.ΚΚ.2.

Εικ. 45. Εντορμίες γόμφων των υπερκείμενων 
επιστυλίων επί του κιονοκράνου Δ.ΚΚ.5.
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(εικ. 45). Λόγω θραύσης του επιστυλίου Δ.Ε.6.1 στο νότιο άκρο του, είναι 
ορατή εντορμία γόμφου σε απόσταση 0,345 μ. που αναγνωρίζεται ως πρω-
τεύων γόμφος αφού ο γόμφος του Δ.Ε.7.1 ήταν σε απόσταση μεγαλύτερη 
από 0,40μ.39 Η τοποθέτηση πρωτεύοντος γόμφου στην βόρεια πλευρά του 
Δ.Ε.2.1 και του Δ.Ε.5.1 και στη νότια του Δ.Ε.6.1 οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι τα εξωτερικά επιστύλια στη δυτική πλευρά έχουν τοποθετηθεί από το 
κέντρο προς τα άκρα με πρωτοτοποθετημένο το 5ο ή το 6ο.

Στην εσωτερική στρώση των επιστυλίων, το μόνο σημείο όπου διακρί-
νεται γόμφος είναι στο βορειοδυτικό κιονόκρανο, το οποίο είναι θραυσμένο 
ακριβώς στη θέση του γόμφου του Δ.Ε.1.3 (εικ. 47). Η μορφή της θραύσης 
στο νότιο άκρο των επιστυλίων Δ.Ε.1.3 και Δ.Ε.2.3 σε συνδυασμό με ρήγμα-
τα στα αντίστοιχα κιονόκρανα, παραπέμπουν σε ύπαρξη γόμφων. Απαιτεί-

39. Σε απόσταση 0,4 μ. από το πρόσωπο του επιστυλίου διακρίνεται κενό στο μάρμαρο που πι-
θανολογούμε ότι σχετίζεται με τον γόμφο. 

Εικ. 46. Στο σχέδιο του Α. Ορλάνδου σημειώνονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους γόμφους 
που περιγράφονται στο κείμενο. 

Εικ. 47. Διακρίνεται ο γόμφος του εσωτερι-
κού επιστυλίου Δ.Ε.1.3 επί του βορειοδυτι-
κού κιονοκράνου ΒΔ.ΚΚ.

Εικ. 48. γόμφος στη Β παρειά του Δ.Ε.2.3. 
Πιθανόν τοποθετήθηκε από τον ν. Μπαλάνο 
για στερέωση θραύσματος του κιονοκράνου.
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ται όμως μεγαλύτερη διερεύνηση (απομάκρυνση τσιμεντοκονιαμάτων) για 
να διαπιστωθεί αν τα επιστύλια είχαν πράγματι γόμφους εκεί40. 

γΟΜΦΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ γΕΙΣΩΝ

Οι μισοί από τους αρμούς ώσεως μεταξύ των λίθων του γείσου αντιστοιχούν 
σε αρμό τριγλύφου-μετόπης41 (εικ. 46). Στις θέσεις αυτές το γείσο, φαίνε-
ται λογικό να γομφώνεται στον αντίστοιχο λίθο πλήρωσης και στο διάζωμα 
και όχι στην μετόπη. Αυτό υποδηλώνεται και στο σχέδιο του Ν. Μπαλάνου 
(εικ.34). Με αυτό το δεδομένο, στις μετόπες θα πρέπει να γομφώνονται τα 
γείσα: τα βορειοδυτικό, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο, 11ο, 12ο στη νότια πλευρά τους (το 12ο 
σίγουρα γομφώνεται νότια, εικ. 49). Αντιστοίχως τα 17ο, 19ο, 21ο, 23ο, 25ο και 
νοτιοδυτικό, θα πρέπει να γομφώνονται σε μετόπη, στην βόρεια πλευρά 
τους. Έχουν όμως τοποθετηθεί γόμφοι γείσων και στην ευαίσθητη περιοχή 

40. Υπό διερεύνηση είναι αν γόμφος σε απόσταση 0, 14 μ. από το πρόσωπο του επιστυλίου Δ.Ε.2.3 
στο βόρειο άκρο του, είναι αρχαίος ή επέμβασης Ν. Μπαλάνου (εικ. 48).
41. Η γεωμετρία της κατασκευής είναι έτσι ώστε τα γείσα ανά δύο (μήκους περίπου 2 χ 1,07= 
2,15μ.) να εδράζονται επί ενός τριγλύφου και μιας μετόπης (0,85 + 1,30 = 2,15 μ.).

Εικ. 49. Ο γόμφος του Δ.γ.12, αφαιρέθηκε όταν 
η μετόπη μετακινήθηκε από τον Μπαλάνο.

Εικ. 50. Αρχαίος γόμφος στη βόρεια πλευρά 
του γείσου Δ.γ.20.

Εικ. 51. Διακρίνεται τόρμος καρκίνου για την 
ανάρτηση του γείσου Δ.γ.14.

Εικ. 52. ρωγμές στην εσωτερική πλευρά των 
γείσων Δ.γ.13 & Δ.γ.15 υποδηλώνουν γόμφους. 
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της συναρμογής τριγλύφου-μετόπης, όπως διαφαίνεται στη βόρεια πλευρά 
του 20ου γείσου, όπου διακρίνεται τμήμα σιδηρού στοιχείου. Αν και δεν πα-
ρατηρούνται βλάβες στο γείσο, εξετάζεται η περίπτωση να πρόκειται για αρ-
χαίο γόμφο42. Ανάλογες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν στην ανατολική πλευ-
ρά, όπου μετά την καθαίρεση των γείσων, καταγράφηκαν έξι τουλάχιστον 
περιπτώσεις γόμφωσης γείσου σε θέση συναρμογής τριγλύφου-μετόπης43.

 Το 14ο γείσο έχει τόρμο για την ανάρτηση με καρκίνο (εικ 51). Κατά 
τον Α. Ορλάνδο πρόκειται για την καταφραγή44. Σύμφωνα με τον Μ. Κορρέ 
η καταφραγή μπορεί να είναι ο παρακείμενος του λίθου που φέρει εντορμία 
ανάρτησης45. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι το 13ο ή το 
15ο γείσο. Εάν το 13ο ήταν γομφωμένο, θα ήταν σε λίθο πλήρωσης και δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθεί. Το 15ο θα μπορούσε να γομφώνεται στην μετόπη. 
Αλλά ενώ η μετόπη παρουσιάζει ρωγμές και αποκολλήσεις στην περιοχή 
αυτή46, που θα μπορούσαν να οφείλονται σε ύπαρξη γόμφου, αντιθέτως το 
γείσο δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Στην ανατολική όψη του δυτικού 
αετώματος, όπου είναι ορατή η οπίσθια επιφάνεια των γείσων παρατηρού-
νται βλάβες πιθανόν λόγω γόμφου με τα διαζώματα. Ρωγμές παρατηρούνται 
στη βόρεια πλευρά του 15ου και στην νότια πλευρά του 13ου (εικ. 52). Άρα η 
καταφραγή της στρώσης θα πρέπει να ήταν το 14ο γείσο47.

42. Οι συστηματικές θραύσεις που παρατηρούνται στα άκρα των κεφαλών των τριγλύφων οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στα συνδετήρια στοιχεία αλλά και στον εμβολισμό από τις μετόπες σε συνθήκες 
καταπόνησης λόγω σεισμού, δεδομένου ότι η διατομή του μαρμάρου είναι μικρή στις θέσεις αυτές.
43. φωτογραφικό Αρχείο ΥΣΜΑ περιόδου 1988-1989.
44. Ορλάνδος 1977, 516.
45. Για το σύστημα του καταληκτήριου λίθου βλ. Κορρές – Πανέτσος – Seki 1996 πιν. 67.
46. Πρόκειται για μια από τις μετόπες που μετακινήθηκαν από τον Ν. Μπαλάνο, άρα αν υπήρχε 
γόμφος έχει αφαιρεθεί.
47. Στο 14ο γείσο υπάρχουν ρωγμές που δεν έχουν την διεύθυνση των ρωγμών που προκαλούν οι γόμφοι. 
Οι ρηγματώσεις οφείλονται μάλλον στην αγκύρωση του μεγάλου συνδέσμου επέμβασης Ν. Μπαλάνου.

Εικ. 53. Διακρίνονται εντορμίες γόμφων των 
ορθοστατών του τυμπάνου επί των γείσων.

Εικ. 54. Διακρίνεται αύλακα μολυβδοχόησης 
για τους γόμφους ορθοστατών τυμπάνου.
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γΟΜΦΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 

Οι ορθοστάτες γομφώνονταν και στις δύο παρειές τους (εικ. 53). Η φορά το-
ποθέτησης των λίθων προκύπτει από την θέση των μοχλοβοθρίων. Μοχλοβό-
θριο, νότια από την θέση του ορθοστάτη Δ.ΤΥ.6, δηλώνει φορά τοποθέτησης 
ορθοστατών, από το κέντρο προς τα άκρα. Η μολυβδοχόηση γινόταν από 
αύλακα που έβγαινε στην πρόσοψη (εικ. 54).

γΟΜΦΟΙ ΚΑΤΑΕΤΙΩΝ γΕΙΣΩΝ 

Τα καταέτια γείσα στο νότιο σκέλος γομφώνονταν νότια και στο βόρειο 
σκέλος, βόρεια. Η σειρά τοποθέτησης των λίθων ήταν από το κέντρο προς τα 
άκρα. Για την στερέωση χρησιμοποιούνταν και παράγομφοι.

ΕΙΔΙΚΟΣ γΟΜΦΟΣ γΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΕΤΙΔΟΣ 

Οι λίθοι γομφώνονταν στο οριζόντιο γείσο. Οι γόμφοι στερεώνονταν στο 
βάθος των κοιλοτήτων ελαφρύνσεως των γωνιακών γείσων και εξείχαν αρ-
κετά ώστε να εισδύουν και στην υπερκείμενη εντορμία48. Η μολυβδοχόηση 
ήταν μάλλον πλημμελής. Στην νοτιοδυτική γωνία ο γόμφος έχει προκαλέσει 
θραύση του μαρμάρου (εικ. 55). 

48. Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 110.

Εικ. 55. θραύση μαρμάρου λόγω γόμφου. 
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γΟΜΦΟΙ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ 

Η παρουσία γόμφων στη νότια παρειά του διαζώματος Δ.ΔΖ.3 και στην 
βόρεια του Δ.ΔΖ.6 δηλώνει ότι καταφραγή των διαζωμάτων είναι είτε το 
Δ.ΔΖ.4 ή πιθανότερα το Δ.ΔΖ.5, που είναι σε καλύτερη κατάσταση από το 
προηγούμενο (εικ. 56). Η φορά τοποθέτησης των λίθων είναι από τα άκρα 
προς το κέντρο. 

γΟΜΦΟΙ ΘΡΑΝΩΝ 

Όλοι οι λίθοι γομφώνονταν στα διαζώματα στη νότια πλευρά τους ενώ η 
καταφραγή πιθανόν ήταν στη θέση Δ.Θ.1949. Η φορά τοποθέτησης των λίθων 
ήταν από βορρά προς νότο.

49. χριστοδουλοπούλου, 2002, 142.

Εικ. 56. Η ανατολική πλευρά του δυτικού θριγκού. χαρακτηριστικές θραύσεις στα διαζώ-
ματα λόγω γόμφων.
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Α.3. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Στη συνέχεια εξετάζονται οι παραμορφώσεις της δυτικής πλευράς και πιο 
συγκεκριμένα οι μεταβολές της σχετικής θέσης των αρχιτεκτονικών μελών 
σε οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο. Οι μεταβολές της αρχικής γεωμετρίας 
της κατασκευής είναι κρίσιμο μέγεθος της παθολογίας του μνημείου καθώς 
σημαίνουν αλλοιώσεις στην κανονική κατανομή των φορτίων και αποτελούν 
ενδείξεις για ατελείς εδράσεις των αρχιτεκτονικών μελών. Πρόκειται βέ-
βαια για μικρομετακινήσεις μελών της κατασκευής οι οποίες όμως αθροι-
στικά παράγουν ορατές αλλοιώσεις στην εικόνα του μνημείου. Ανάλογα με 
το μέγεθος τους επιδρούν στην δομική, αισθητική και ποιοτική κατάσταση 
του μνημείου. 

Η καταγραφή τους έχει μεγάλη σημασία 

•	για την κατανόηση των δομικών προβλημάτων 

•	για την πληρότητα της τεκμηρίωσης

•	για τον επιτυχέστερο σχεδιασμό της αποκατάστασης 

•	για την παρακολούθηση του φαινομένου στο μέλλον. 

Η καταγραφή των παραμορφώσεων αποτελεί πρόσφορο υλικό για την 
έρευνα της απόκρισης της κατασκευής σε δυναμικές καταπονήσεις50. Η 
μελέτη για την ανάδειξη των αιτιών που τις προκάλεσαν και η διάκριση 
των βλαβών της σεισμικής δράσης, από εκείνες του ωστικού κύματος της 
έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς συμβάλλει στην εκτίμηση των προ-
βλημάτων και στην εγκυρότερη πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς 
του μνημείου σε σεισμό και κατ’ επέκταση στον σχεδιασμό ασφαλέστερων 
επεμβάσεων. 

Πέραν της απαιτητικής μελέτης για την ερμηνεία των υφισταμένων 
παραμορφώσεων, αυτονόητη σε μνημεία αυτής της σημασίας, είναι η πα-
ρακολούθηση της όποιας εξέλιξης τους στο μέλλον. Η εξακρίβωση των σχε-
τικών μικρομετακινήσεων μετά από σεισμό, επειδή είναι της τάξης κάποιων 
χιλιοστομέτρων, έχει ως προϋπόθεση την εμπεριστατωμένη σημερινή κατα-
γραφή τους.

 Στην παρούσα προσπάθεια περιγραφής των παραμορφώσεων εκτός 
από τις νέες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενες μετρήσεις άλλοτε 
για την συμπλήρωση πληροφοριών σε περιοχές που δεν έγιναν νέες μετρή-

50. Σχετικά με το πλήθος καταπονήσεων που έχει υποστεί ο στατικός φορέας, ο Κ. Ζάμπας σημειώνει 
πως το μνημείο έχει «το τεκμήριο της μακραίωνης συμπεριφοράς σε φορτία, που δεν έχουν τα νεώτερα 
κτίρια. Το τεκμήριο αυτό αξίζει την προσοχή και τον σεβασμό του μελετητή». Κ. Ζάμπας, 1994β, 5.
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σεις και άλλοτε συγκριτικά. Οι αναλογίες των παραμορφώσεων του οπι-
σθονάου έχουν επισημανθεί στο παρελθόν και είναι αναμενόμενες καθώς 
τα δύο επάλληλα μέτωπα του μνημείου αποτελούν ενότητα με πολλές ανα-
λογίες στη μορφή51. Οι παραμορφώσεις αυτές έχουν καταγραφεί συστημα-
τικά από τους Κ. Ζάμπα και Π. Κουφόπουλο52 και αποτελούν υλικό που 
προσφέρεται για συγκρίσεις. Ο συσχετισμός τους επιτρέπει την καλύτερη 
παρακολούθηση του φαινομένου και αναμένεται στο μέλλον να συνδράμει 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη δυσχερή διάκριση των αιτιών 
των βλαβών. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δόθηκε έμφαση σε μετρήσεις οι 
οποίες υποστηρίζουν την έρευνα των παραμορφώσεων. Επιχειρήθηκε αφε-
νός ο προσδιορισμός των γενικών διαστάσεων των αρχιτεκτονικών μελών 
και ο ακριβής προσδιορισμός της συνολικής γεωμετρίας της κατασκευής. 
Η καταγραφή των μετρήσεων που αφορούν τις οριζόντιες μετακινήσεις των 
λίθων, είναι χρήσιμες εκτός των άλλων για την παρακολούθηση της όποιας 
εξέλιξης τους στο μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των προγραμ-
ματισμένων μετρήσεων, στόχος είναι να συνεξεταστούν σε ενιαίο σύστημα η 
οριζόντια καμπυλότητα και οι διανοίξεις των αρμών της δυτικής πλευράς σε 
διάφορες στάθμες, εσωτερικά και εξωτερικά. 

Η εκτίμηση των μετακινήσεων των λίθων και των μεταβολών που επιφέ-
ρουν στην γενική γεωμετρία είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Οι 
υπολογισμοί των παραμορφώσεων εκ των πραγμάτων στηρίζονται σε υπο-
θέσεις για την αρχική μορφή. Οι κύριες παραμορφώσεις της δυτικής όψης 
παρουσιάζονται εδώ σύμφωνα με τα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων 
και προβλέπεται να συνεχιστούν για την ασφαλέστερη και πιο ολοκληρωμέ-
νη παρουσίασή τους.

Α.3.1. ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ-ΘΡΙγΚΟΥ

Η καμπυλότητα της δυτικής όψης σε κατακόρυφο επίπεδο, όπως είναι γνω-
στό, επαναλαμβάνεται ομοιόθετα σχεδόν σε όλες τις στάθμες του μνημείου, 
διαδοχικά από τον στυλοβάτη έως τα επιστύλια και τα οριζόντια γείσα. 
Ειδικότερα η καμπυλότητα του στυλοβάτη είναι μελετημένη και καταγε-
γραμμένη συστηματικά53. Άλλωστε ο στυλοβάτης είναι η καταλληλότερη 
αφετηρία μετρήσεων λόγω της σταθερότητας του (οι παραμορφώσεις εκεί 

51. Ο Κ. Ζάμπας αναφέρει «…οι γενικές παραμορφώσεις του οπισθονάου συνδέονται με τις πα-
ραμορφώσεις της ευρύτερης δυτικής περιοχής του Παρθενώνος… όπως οι διαγώνιες εξωθήσεις 
των γωνιών…», βλ. Ζάμπας 1994β, 72, 73.
52. Κουφόπουλος 1994, 83 και Ζάμπας 1994β, 8 κ.ε.
53. Βλ. συγκριτικούς πίνακες Κ. Ζάμπα με νεώτερες και παλαιότερες μετρήσεις της καμπυλότητας του 
στυλοβάτη, Ζάμπας 2002, πιν. 1-3.
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είναι σαφώς περιορισμένες). Η σύγκρισή της με την καμπυλότητα των επι-
στυλίων και των γείσων είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό τυχόν μετακινή-
σεων ‐ στροφών σε κατακόρυφο επίπεδο. Η ύπαρξη κάποιας καμπής της 
καμπύλης στη στάθμη των επιστυλίων ή των γείσων, αποτελεί ένδειξη για 
ατελείς εδράσεις αυτών των μελών καθώς και των υπερκείμενών τους.

Ο F.C. Penrose στο Investigation of the Principles of Athenian Architecture, 
δίδει διαγράμματα της καμπυλότητας του στυλοβάτη της δυτικής πλευράς, 
όπως και των επιστυλίων, στις εσωτερικές και εξωτερικές πλινθίδες54. Συ-
γκριτικά η καμπύλη των επιστυλίων είναι ομοιόθετη, εμφανίζεται λιγότε-
ρο έντονη (μειώνεται κατά 0,01 μ. περίπου) και ομαλοποιημένη (μέγιστη 
ανύψωση από την οριζόντιο 0,069 μ.) σε σχέση με αυτήν του στυλοβάτη 
(μέγιστη ανύψωση 0,077 μ.). Η καμπύλη των επιστυλίων στην εξωτερική και 
πλέον καταπονημένη πλευρά (δυτική), είναι λιγότερο κανονική σε σχέση με 
την εσωτερική. Παρουσιάζεται στο 7ο επιστύλιο μικρή παρέκκλιση, προς τα 
κάτω, της τάξης των 7 χιλ.

Νέες μετρήσεις έγιναν προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές 
στην καμπύλη των επιστυλίων. Άμεσος τρόπος είναι η μέτρηση της σχετικής 
τους απόστασης από τον στυλοβάτη55. 

Οι αποστάσεις που μετρήθηκαν από την κάτω έδρα των επιστυλίων 
έως τον στυλοβάτη, παρουσιάζουν μικρή μείωση στη κεντρική περιοχή που 
φθάνει περίπου το 0,01 μ. Ενέχονται βέβαια σφάλματα στις μετρήσεις λόγω 
παρουσία της μαύρης κρούστας στην επιφάνεια αυτή των επιστυλίων. 

ΒΔ Δ.Κ.2 Δ.Κ.3 Δ.Κ.4 Δ.Κ.5 Δ.Κ.6 Δ.Κ.7 ΝΔ

υ - 10.439 10.442 10.432 10.431 10.431 10.432 10.437 10.435 10.439 10.440 10.442 10.442 10.448 10.442 -

dυ - 0 3 -7 -8 -8 -7 -2 -4 0 1 3 3 9 3 -

υp 10.440 - - - - - - 10.441

Οι μικροδιαφορές στις αποστάσεις των επιστυλίων από την κρηπίδα 
χρειάζεται να μελετηθούν περαιτέρω. Ένα μέρος αυτών των μικροδιαφορών 
ανήκει στην αρχική κατασκευή χάριν σχετικής ομαλοποίησης της καμπυλό-
τητας σε αυτήν την στάθμη όπως έχει επισημάνει ο F.C. Penrose56. Δεν θα 
πρέπει να αποκλειστεί και η περίπτωση όπου οι μικροδιαφορές αυτές οφεί-

54. Penrose 1888, pl. 11.
55. Η μέτρηση έγινε με μέτρο laser εφαρμοσμένο στην επιφάνεια των επιστυλίων με δέσμη η 
οποία στόχευε επάνω σε πήχη στην επιφάνεια του στυλοβάτη για να αποφευχθούν αφενός οι 
τοπικές φθορές του στυλοβάτη και αφετέρου η απορρόφηση της δέσμης laser από το μάρμαρο.
56. Ο F.C. Penrose υπολογίζει ύψος κατά ~ 0,01 μ. περισσότερο στους γωνιακούς κίονες της 
περίστασης (10.4403) σε σχέση με τους εσωτερικούς (10.4296) και μιλάει για ομαλοποίηση της 
καμπύλης των επιστυλίων, βλ. Penrose 1888, 15, 31.

α) υ = απόσταση εσωτερικών επιστυλίων-στυλοβάτη, β) dυ = διαφορές στα υ, γ) υp = ύψος 
κιόνων κατά Penrose.
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λονται σε αλλοιώσεις στο ύψος των κιόνων λόγω μετακινήσεων ή στροφής 
των πρώτων και ανωτέρων σπονδύλων57, στροφής κιονοκράνων ή ακόμη στις 
μικροπροχωρήσεις λίθων του στυλοβάτη, όπως επίσης και σε κάποια μετα-
βολή στην έδραση των επιστυλίων. 

Στη καμπύλη των γείσων μετρήθηκε μέγιστη υπερύψωση 0,074 μ. και 
διαπιστώθηκε ομαλή σχετικά μορφή. Η συγκριτική παράθεση της καμπύλης 
των επιστυλίων, μετά από αναλυτικότερες μετρήσεις και στην εξωτερική 
τους πλευρά, με την καμπύλη των γείσων, ενδεχομένως βοηθήσει στην ασφα-
λέστερη ερμηνεία των παραπάνω μικροδιαφορών. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως παρόλες τις έντονες οριζόντιες παρα-
μορφώσεις της δυτικής πλευράς δεν παρουσιάζονται αξιόλογες αλλοιώσεις σε 
κατακόρυφο επίπεδο. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την συγκριτική ανάλυ-
ση των κατακόρυφων καμπύλων και την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμά-
των (βλ. σχέδιο σύγκρισης καμπυλότητας στυλοβάτη – επιστυλίων – γείσων).

Α.3.2. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ,
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΡΜΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ (ΣΧΕΔΙΟ 6) 

Η οριζόντια καμπύλη η οποία παρατηρείται στον θριγκό της δυτικής πλευράς 
έχει επισημανθεί επανειλημμένως στο παρελθόν και γίνεται λόγος στη βιβλιο-

57. Για τις επιπτώσεις στην γεωμετρία των κιόνων, της ύπαρξης ρηγμάτων και σχετικών μετατο-
πίσεων βλ. Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 265. 

Εικ. 57. Η καμπυλότητα του στυλοβάτη και των επιστυλίων της δυτικής πλευράς. Σχέδιο, 
F.C. Penrose.



63

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

γραφία. Το μέτωπο των επιστυλίων και των γείσων δεν βρίσκεται σε ένα ενιαίο 
κατακόρυφο επίπεδο, αλλά σχηματίζει πολυγωνική γραμμή, με τα κοίλα προς 
τα έξω (στο εξής αναφορά στην πολυγωνική γραμμή ως καμπύλη ή καμπυλό-
τητα). Εν αντιθέσει με την (κατακόρυφη) καμπυλότητα, η οριζόντια καμπύλη 
θεωρείται πως δεν είναι κατασκευαστική και ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των 
καταπονήσεων στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του μνημείου58. 

Σύμφωνα με αυτή την θεώρηση, το βέλος της οριζόντιας καμπύλης, δη-
λαδή η απόκλιση του κεντρικού επιστυλίου από ένα θεωρητικό κατακόρυφο 
επίπεδο το οποίο διέρχεται από τα γωνιακά επιστύλια, ερμηνεύεται κυρίως 
ως σχετική προχώρηση των γωνιακών επιστυλίων (Δ.Ε.1.1 και Δ.Ε.7.1) και 
δευτερευόντως ως εισχώρηση των κεντρικών επιστυλίων. 

Η αποτύπωση της οριζόντιας καμπύλης στη στάθμη των εξωτερικών 
επιστυλίων έγινε κάτω από την ταινία και τους κανόνες στη καλύτερα δια-
τηρημένη επιφάνεια τους59. Η μέγιστη απόκλιση /διαφορά των εξωτερικών 
επιστυλίων υπολογίζεται σε 0,063 μ. Στον υπολογισμό αφενός δεν λήφθηκε 
υπόψη η τοπική προχώρηση του νότιου τμήματος του 1ου επιστυλίου (Δ.Ε.1.1), 
(~0,03 μ.), καθώς πρόκειται για μεμονωμένη στροφή τμήματος του επι-
στυλίου η οποία δεν επηρεάζει την ανωδομή. Αφετέρου ως προς το κεντρι-
κό επιστύλιο (Δ.Ε.4.1) λήφθηκε υπόψη η θέση του πριν την ανατοποθέτηση 
Μπαλάνου όπου το επιστύλιο θεωρείται ότι δεν παρουσίαζε εισχώρηση σε 
σχέση με τα γειτονικά του όπως παρατηρείται σήμερα60. Κατά τις επεμβά-
σεις αποκατάστασής του, το κεντρικό επιστύλιο τοποθετήθηκε ανατολικότε-
ρα σε επαφή με το μεσαίο επιστύλιο, μειώνοντας στο ελάχιστο τον μεταξύ 
τους αρμό, παρουσιάζοντας σήμερα παραπλανητική εισχώρηση με αποτέλε-
σμα να αυξηθεί το βέλος της καμπύλης των επιστυλίων61. 

Ομοίως στην αποτύπωση της οριζόντιας καμπύλης στην εσωτερική 
πλευρά των επιστυλίων (ανατολική πλευρά) μετρήθηκε62 απόκλιση/διαφορά 

58. Αιτιολόγηση της ερμηνείας αυτής γίνεται από τον F.C. Penrose, βλ. Penrose 1888, σημ. 1, 22. 
Στην ανάλυση του φαινομένου από τον Μ. Κορρέ αναφέρεται σχετικά πως «…δεν οφείλεται σε 
υποχώρηση του μέσου αλλά σε προχώρηση των άκρων. φυσική συνέπεια των συνθηκών ελευθερί-
ας είναι η δυνατότητα παραμορφώσεως των γωνιών μόνο προς τα έξω συνήθως μάλιστα προς τη 
διαγώνιο…», βλ. Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 264.
59. Οι μετρήσεις έγιναν τοπογραφικά από την διεύθυνση φωτογραμμετρίας του ΥΠΠΟ σε επιλεγ-
μένες θέσεις στα επιστύλια, οι οποίες διατηρούσαν αρκετά καλά την αρχική τους επιφάνεια, και 
στη συνέχεια επαναλήφθηκαν επιτόπου στην ίδια περιοχή με την χρήση τεντωμένου ράμματος 
από τις Β. Ελευθερίου και Β. Μανιδάκη. 
60. Στόχος είναι η διαπίστωση εκείνων των παραμορφώσεων της δυτικής πλευράς οι οποίες κατα-
δεικνύουν την «φυσική» απόκριση της κατασκευής σε μεγάλους σεισμούς και εκρήξεις. 
61. Πριν την αναστήλωση Μπαλάνου ο αρμός του κεντρικού επιστυλίου ως προς το μεσαίο ήταν 
διανοιγμένος. Στο σχετικό σχέδιο κάτοψης του Ν. Μπαλάνου, ο αρμός αυτός σημειώνεται με 
εύρος 0,02 μ. νότια του 4ου κιονοκράνου και 0,011 μ. βόρεια του 5ου κιονοκράνου. βλ. Μπαλάνος 
1940, σχέδιο του δυτικού θριγκού.
62. Οι μετρήσεις έγιναν με ταχύμετρο από τις Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη και τον Α. 
Παπανδρόπουλο. Το ταχύμετρο στήθηκε επάνω στα γείσα της βόρειας και της νότιας πλευράς, 
ορίζοντας κατακόρυφο επίπεδο σχεδόν παράλληλο στην όψη και σε μικρή απόσταση από αυτήν. 
Η πρόσβαση σε όλο το μήκος της εσωτερικής πλευράς γινόταν διαδοχικά επάνω σε κυλιόμενο 
πύργο.
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0,061 μ. Στον υπολογισμό δεν λήφθηκε υπόψη η στροφή του 5ου επιστυλίου 
καθώς πρόκειται για ένα τοπικό φαινόμενο. Καθώς η μέτρηση της απόκλισης 
αφορά το εσωτερικό μέτωπο των επιστυλίων, το οποίο έχει μήκος 27.06 μ. 
μικρότερο κατά ~4 μ. περίπου σε σχέση με το εξωτερικό μέτωπο, υπολογί-
ζεται πως αναλογικά η απόκλιση είναι κατά 0,007 μ. μεγαλύτερη σε σχέση 
με την εξωτερική πλευρά. Η διαπίστωση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη της 
εισχώρησης της μεσαίας περιοχής (μετακίνηση προς τα ανατολικά), θέμα 
που εξετάζεται παρακάτω.

Στην αποτύπωση της οριζόντιας καμπύλης στη στάθμη των οριζόντιων γείσων 
μετρήθηκε αρκετά μεγαλύτερη απόκλιση, το βέλος της καμπύλης φθάνει τα 0,126 μ. 

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ 5)

Η οριζόντια καμπυλότητα εξετάζεται σε συνάρτηση με τις διανοίξεις 
αρμών οι οποίες επίσης μαρτυρούν μετατοπίσεις σε οριζόντιο επίπεδο. Οι 
διανοίξεις των αρμών μάλιστα είναι η πλέον σαφής ένδειξη μεταβολής της 
γεωμετρίας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μετρήσεις η αύξηση του μήκους στο 
επίπεδο της όψης λόγω της διάνοιξης των αρμών υπολογίζεται σε 0,064 μ. 
στη στάθμη των επιστυλίων και 0,074 μ. στη στάθμη των γείσων. Στην εσω-
τερική πλευρά της περίστασης, η διάνοιξη είναι 0,055 μ. Για τον υπολογισμό 
του συνολικού μεγέθους σε όλο το μήκος προστίθεται η διάνοιξη των αρμών 
των ακραίων επιστυλίων της βόρειας και νότιας κιονοστοιχίας ~ 0,025 μ.63

Στην γενική παραμόρφωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παραμόρφωση 
της κρηπίδας. Από τους μελετητές του μνημείου έχουν διαπιστωθεί προχω-
ρήσεις λίθων του στυλοβάτη ενώ τις περισσότερες φορές δεν παρουσιάζονται 
ανοιγμένοι αρμοί μεταξύ των λίθων του64. Σύμφωνα με τη μελέτη Κ. Ζάμπα65 
οι γωνιακοί λίθοι του στυλοβάτη έχουν εξωθηθεί σε επίπεδο παράλληλο με την 
όψη κατά ~0,01 μ. Ο λίθος της βορειοδυτικής γωνίας, στον οποίο σώζεται το 
δυτικό μέτωπο, έχει μετατοπιστεί προς τα δυτικά ~0,018 μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Οι παραμορφώσεις σε οριζόντιο επίπεδο και πιο συγκεκριμένα οι προχω-
ρήσεις των δύο γωνιών είναι σε γενικές γραμμές συμμετρικές. Η διαπίστωση 
γίνεται με την αντιπαραβολή της σχετικής θέσης των γωνιακών κιονοκράνων 

63. Το μεγαλύτερο άθροισμα των αρμών και των ρωγμών των εσωτερικών επιστυλίων της ανατο-
λικής πλευράς σε σχέση με αυτό των εξωτερικών, αναφέρει ο F.C. Penrose ως μια από τις αποδεί-
ξεις ότι η οριζόντια καμπυλότητα δεν ανήκει στην αρχική κατασκευή, βλ. Penrose 1888, σημ. 1, 22.
64. Ο Μ. Κορρές ερμηνεύει το φαινόμενο αυτό λόγω ερπυσμού του μαρμάρου και αναφέρει  
«…αύξηση 0,007 μ. περίπου από τις αρχικές διαστάσεις του στυλοβάτη εξαιτίας θερμοκρασιακών 
διαστολών που παγιώθηκαν μικρές μετατοπίσεις λόγω σεισμών…», βλ. Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 262.
65. Βλ. Ζάμπας 1994β, σχ. 2, παραμορφώσεις σε οριζόντιο επίπεδο.
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ως προς τον στυλοβάτη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις Penrose66 (προβλέπεται 
επικαιροποίηση των μετρήσεων και διαπίστωση τυχόν εξελίξεων του φαινο-
μένου) οι σχετικές θέσεις του βορειοδυτικού και νοτιοδυτικού κιονοκράνου 
ως προς τον στυλοβάτη είναι σχεδόν όμοιες, δηλαδή οι εξωθήσεις των γωνιών 
συντελέστηκαν συμμετρικά. Σημειώνεται ελάχιστη διαφοροποίηση της τάξης 
του 0,003 μ., με μεγαλύτερη σχετική μετακίνηση της νοτιοδυτικής γωνίας.

ΩΘΗΣΕΙΣ γΩΝΙΩΝ, ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΜΕΤΑ-
ΒΟΛΗ ΚΛΙΣΗΣ ΚΙΟΝΩΝ

Στη συνέχεια εξετάζεται αν μέρος της παραμόρφωσης ως προς οριζόντιο 
επίπεδο της δυτικής πλευράς οφείλεται σε εισχώρηση της κεντρικής περι-
οχής. Η μορφή της παραμόρφωσης του οπισθονάου είναι ένα από τα δεδο-
μένα που ενδείκνυται για συγκριτική εξέταση. Σύμφωνα με τις καταγραφές 
των μελετητών του οπισθονάου, η οριζόντια καμπυλότητα στο ύψος των 
επιστυλίων σημειώνει μέγιστη τιμή της τάξης των 0,075 μ.67 σε μήκος 21.24 
μ. είναι δηλαδή συγκριτικά εντονότερη με αυτήν της δυτικής πλευράς. Ο Κ. 
Ζάμπας μετά από την συστηματική αποτύπωση των σχετικών μικρομετα-
κινήσεων των σπονδύλων υπολόγισε την εισχώρηση της κεντρικής περιοχής, 
στο ύψος των κιονοκράνων, σε 0,014 και 0,006 μ.68

66. Penrose 1888, κεφ.3, πιν.13.
67. Ο Μ. Κορρές αναφέρει 0,076 μ. σε μήκος 21.24 μ., βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 268 και ο Π. Κου-
φόπουλος, δίνει για τα επιστύλια βέλος της τάξης των 0,09 μ., βλ. Κουφόπουλος 1994, 83. Ο Κ. Ζάμπας 
καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι γωνίες στη στάθμη των κιονοκράνων εξωθήθηκαν προς τα δυτικά 
0,059 μ. βόρεια και 0,04 μ. νότια ενώ στο μέσον εισχώρησαν κατά 0,014 μ. και 0,006 μ. αντίστοιχα.
68. Ζάμπας 1994β, σχ.9.

Εικ. 58. Οι θέσεις του βορειοδυτικού και νοτιοδυτικού κιονοκράνου ως προς τον στυλοβάτη 
(το θραυσμένο δυτικό μέτωπο του νοτιοδυτικού κιονοκράνου αποκαθίσταται σχεδιαστικά) 
Απόσπασμα σχεδίου F.C. Penrose 1888, pl.13. 
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Προκειμένου να διαπιστωθεί ανάλογη εισχώρηση στην περίπτωση της 
δυτικής πλευράς της κεντρικής περιοχής ανατρέξαμε στα διαγράμματα γε-
ωμετρικών μεταβολών των κιόνων της περιστάσεως που συνέταξε ο Μ. Κορ-
ρές69. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μετακινήσεις προς δυσμάς των κιο-
νοκράνων ως προς τον πρώτο σπόνδυλο, συμπεραίνεται εισχώρηση του 5ου 
και 6ου κίονα και εξώθηση του 1ου, 2ου, 3ου, 7ου και 8ου κίονα. Σύμφωνα με αυτά 
συμπεραίνουμε πως ένας μέρος της παραμόρφωσης οφείλεται στην εισχώρη-
ση των κεντρικών επιστυλίων και υπολογίζεται σε μια πρώτη προσέγγιση ότι 
είναι της τάξης του ~0,015 μ. Με αυτό το δεδομένο υπολογίζεται εξώθηση 
των γωνιών προς τα δυτικά της τάξης των ~0,048 μ. 

Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης της παραμόρφωσης των γωνιών 
και την διαπίστωση της καθ’ ύψος μεταβολής της γεωμετρίας λαμβάνεται 
υπόψη η αντίστοιχη παραμόρφωση του στυλοβάτη. Το ερώτημα που τίθε-
ται είναι σε ποιο βαθμό η παρατηρούμενη εξώθηση των γωνιών του θριγκού 
οφείλεται στην παραμόρφωση του στυλοβάτη και επίσης σε ποιο βαθμό έχει 
συμπαρασύρει την κιονοστοιχία ειδικά στις γωνίες. Για την εκτίμηση της 
μεταβολής της κλίση των γωνιακών κιόνων ενδείκνυται η εξέταση του βορει-
οδυτικού κίονα καθώς εκεί διατηρείται το δυτικό μέτωπο του κιονοκράνου 
και του στυλοβάτη (δεν συμβαίνει το ίδιο στη νοτιοδυτική γωνία). 

69. Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών κιόνων περιστάσεως, βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 269-272.

Εικ. 59. Ενδεικτική μορφή της εξώθησης της βορειοδυτικής γωνίας προς τα δυτικά. Υπό-
βαθρο σχεδίου Α. Ορλάνδος.
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Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε από τα ίχνη της διάβρωσης στην 
άνω έδρα του κιονοκράνου πως δεν έχει ολισθήσει το υπερκείμενο επιστύλιο 
άλλα σε μεγάλο βαθμό έχει διατηρηθεί η σχετική τους θέση (μικρή στροφή 
του κιονοκράνου θεωρείται αμελητέα για τους υπολογισμούς της εξώθησης). 
Επίσης η μετατόπιση προς τα δυτικά του γωνιακού λίθου του στυλοβάτη έχει 
υπολογιστεί πως είναι της τάξης των 0,018 μ. Προκύπτει δηλαδή από αυτά 
εξώθηση στο ύψος του κιονοκράνου ως προς τον στυλοβάτη ~0,03 μ. Όμως 
το μέγεθος της εξώθησης που άμεσα παρατηρείται από τις μικρές μετατοπί-
σεις του 3ου και 4ου σπονδύλου του κίονα υπολείπεται αυτού του μεγέθους.

Η απάντηση στο ζήτημα μπορεί να δοθεί από συστηματικές μετρήσεις 
στους κίονες για να εντοπιστούν συνολικά οι μεταβολές της κλίσης τους. 
Για το λόγο αυτό χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος για να διαπιστωθούν οι 
μεταβολές στη κλίση των κιόνων, να ελεγχθεί δηλαδή η σχετική μετατόπιση 
του κιονοκράνου ως προς τον πρώτο σπόνδυλο (μέτρηση της διαφοράς της 
απόστασης από την κατακόρυφο του κατώτερου και ανώτερου σπονδύλου).

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ

Η προχώρηση των γωνιών και η εισχώρηση της κεντρικής περιοχής στη 
στάθμη του θριγκού είναι αναμενόμενο να διαταράξει τις κλίσεις των επι-
στυλίων ως προς το κατακόρυφο επίπεδο. Με την μεταβολή της σχετικής 
θέσης (στο χώρο) των κιονοκράνων, καθώς αυτά δεν είναι στην ίδια στάθμη, 
μεταβάλλεται ανομοιόμορφα η κλίση των άνω εδρών τους αλλοιώνοντας 
τις αρχικές κλίσεις των υπερκείμενων επιστυλίων. Το ζήτημα της μεταβολής 
της κλίσης τους αναφέρεται γιατί οι παραμορφώσεις αυτές ενδέχεται να 
προκαλέσουν ατελείς εδράσεις των ίδιων και άλλων μελών της ανωδομής. 

Μετρήσεις της κλίσης στα μέτωπα των επιστυλίων έδειξαν διακυμάνσεις 
της τάξης ±5‰. Ως προς τα εξωτερικά επιστύλια τα τρία νοτιότερα εκ του 
συνόλου των 7 έχουν στραφεί προς τα έξω. Οι ανοιγμένοι αρμοί στις εδρά-
σεις των υπερκείμενων τριγλύφων ειδικότερα σε αυτήν την περιοχή είναι δυ-
νατόν να ερμηνευτούν από αυτό το γεγονός. Ενδεχομένως κατά τις μικρομε-
τακινήσεις των μελών της δυτικής πλευράς τα τρίγλυφα αυτά ακολούθησαν 
το υποκείμενο μεσαίο επιστύλιο. 

Στην εσωτερική πλευρά η κλίση των επιστυλίων προς τις γωνίες είναι εντο-
νότερη, γεγονός που ερμηνεύεται από την μεταβολή της κλίσης των κιόνων προς 
τα έξω. Ειδικά στο κεντρικό επιστύλιο η αύξηση της κλίσης του (ενώ αντίθετα 
με την εισχώρηση των κιόνων, αναμένεται μείωση της κλίσης του) ενδεχομένως 
συνδέεται με κάποιο τοπικό φαινόμενο στην περιοχή της έδρασής του.

1 2 3 4 5 6 7
Εξωτερικά επιστύλια 
θεωρητική τιμή 9‰ 10‰ 11-12‰ 11-12‰ 12-13 ‰ 3.5-5‰ 0-1.8‰ 2-3.5‰

Εσωτερικά επιστύλια 
θεωρητική τιμή 5‰ 8‰ 8-9‰ 5-6‰ 7-8‰ 5‰ 7-8‰ 8-9‰
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Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσμα-
τα στη παρούσα φάση καθώς η επιφανειακή φθορά του μαρμάρου, κρυφά 
ρήγματα και ο ερπυσμός του μαρμάρου είναι παράμετροι που δυσχεραί-
νουν τον ακριβή υπολογισμό της εκάστοτε κλίσης. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, μετρήθηκαν στο ίδιο επιστύλιο, σε καλά διατηρημένη επιφάνεια, με 
εφαρμογή πήχης στην επιφάνεια, αποφεύγοντας τοπικές ανωμαλίες, δια-
φορές στη κλίση έως και 2‰. 

ΑΙΤΙΑ, ΧΡΟΝΟΛΟγΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Δύο παρατηρήσεις προς το παρόν μπορούν να διατυπωθούν σχετικά με 
την αιτία και χρονολόγηση των παραμορφώσεων: 

α. Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη αναλογία με τις παραμορφώσεις 
του οπισθονάου μπορούμε να υποθέσουμε πως στο μεγαλύτερο μέρος της 
παραμόρφωσης και στη περίπτωση της δυτικής πλευράς χρονολογείται 
πριν την κατασκευή του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου. Αποσυνδέεται δη-
λαδή από την έκρηξη του 1687, δίχως να μπορεί εύκολα να απαντηθεί το 
ερώτημα πόσο συνετέλεσαν οι σεισμοί στις παραμορφώσεις και πόσο η 
μεγάλη πυρκαγιά του 3ου αιώνα. 

β. Με την καταγραφή των βλαβών μετά τον σεισμούς του 1981 και του 
1999 τεκμηριώνονται σχετικές μετατοπίσεις των γωνιών στην στάθμη των 
επιστυλίων, οι οποίες είναι της τάξης 0,01-0,02 μ.70 χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση του εξωτερικού νότιου επιστυλίου της νοτιοδυτικής γωνίας 
(Ν.Ε.16.1). Το επιστύλιο μέχρι τότε ακέραιο, έσπασε κατά τον σεισμό του 
1981 και στον σεισμό του 1999, το ρήγμα παρουσίασε διάνοιξη 0,01 μ. πε-
ρίπου (βλ. φωτογραφίες της περιοχής: μετά τις επεμβάσεις Μπαλάνου71, 
εικ. 60, του 1981 στη μελέτη του Παρθενώνα Κορρές-Μπούρας72 και την 
υφιστάμενη κατάσταση, εικ. 61). Στη βόρεια περίσταση αντίστοιχα και κο-
ντά στη βορειοδυτική γωνία καταγράφεται στα επιστύλια εσωτερικά πάνω 
από τον 16ο κίονα αρμός 0,009μ. εκ των οποίων τα 0,006 μ. είναι από τον 
σεισμό του 198173.

Επίσης όπως σημειώνεται σε ερμηνευτικό διάγραμμα των κύριων γενι-
κών παραμορφώσεων του Κ. Ζάμπα74, με ενδείξεις για τον σεισμό του 1981, 
συμπεραίνεται εξώθηση της βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας προς τα 
δυτικά, κατά 0,007 μ. 

70. Για τις βλάβες που προκλήθηκαν στον Παρθενώνα στον σεισμό του 1981, βλ Ζάμπας 1981, 
Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 328-342 και 608. Το ρήγμα στο Ν.Ε.16.1 επισημαίνεται στη φωτογραφική 
τεκμηρίωση των βλαβών του σεισμού του 1981 από τον Μ.Κορρέ, Κορρές ‒ Μπούρας 1983, 339. 
71. Μπαλάνος 1940, πιν. 125.
72. Κορρές – Μπούρας 1983, 339.
73. χριστοδουλοπούλου 2008, 110.
74. Ζάμπας 1994β, σχ.14.
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Εικ. 60. Η νοτιοδυτική γωνία μετά την αναστήλωση Μπαλάνου. Μπαλάνος 1940, 125α.

Εικ. 61. νότιο επιστύλιο ν.Ε.16.1, διακρίνεται η θραύση και διάνοιξη του ρήγματος. Φωτ. 2008.
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A.4. ΠΑΘΟΛΟγΙΑ 

Α.4.1. ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα δομικά μέρη παρουσιάζουν βλάβες εξαιτίας φυσικών και ανθρωπογενών 
δράσεων που έχει υποστεί το μνημείο μέχρι και τις αρχές του 20ου αι. Οι 
βλάβες αφορούν σε μετακινήσεις θραύσεις και ρηγματώσεις αρχιτεκτονικών 
μελών, οι οποίες ποικίλουν σε σημαντικότητα και έκταση. 

Στις αρχές του 20ου αι. πραγματοποιήθηκε από τον Ν. Μπαλάνο εκτε-
ταμένη επέμβαση στην συγκεκριμένη περιοχή του μνημείου – το εύρος της 
οποίας δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένο75 και για το λόγο αυτό διερευνάται- 
η οποία περιελάμβανε συρραφές ρηγμάτων και συγκολλήσεις θραυσμάτων, 
συμπληρώσεις αρχιτεκτονικών μελών σε περιοχές θραύσεων, αποκαταστά-
σεις συνδέσεων σε θέσεις αστοχιών αυτών, καθώς και αποξηλώσεις για την 
υλοποίηση των παραπάνω και επανατοποθετήσεις των αποξηλωμένων μελών. 
Η επέμβαση αυτή υλοποιήθηκε με ένθεση σε πλείστες θέσεων μεταλλικών 
στοιχείων και τσιμεντοκονιάματος. Η χρήση των στοιχείων αυτών προκάλεσε 
με την πάροδο του χρόνου (όπως και σε άλλες θέσεις του μνημείου) νέες 
ρηγματώσεις ή και αποκολλήσεις.

Τέλος, πρόσθετες αστοχίες προκλήθηκαν από τα σεισμικά γεγονότα που 
μεσολάβησαν από την επέμβαση του Ν. Μπαλάνου μέχρι σήμερα.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστούν αναλυτικά τα 
δομικά προβλήματα που διαπιστώνονται στη δυτική όψη του μνημείου προ 
και μετά την επέμβαση του Ν. Μπαλάνου, ώστε να αποσαφηνιστεί η παθο-
λογία και να διευκρινιστούν οι ελάχιστες ικανές και αναγκαίες επεμβάσεις. 
Η παρουσίαση των μελών πραγματοποιείται ανά ομάδες ομοειδών αρχιτε-
κτονικών μελών, που συναποτελούν και τις καθ΄ ύψος στρώσεις του μνημείου, 
επειδή η παρατήρηση έδειξε ότι παρουσιάζουν μια σχετικά ομογενή τυπο-
λογία βλαβών. 

Σημειώνεται, εδώ, ότι οι παραμορφώσεις της όψεως τεκμηριώνονται 
αναλυτικά στην ενότητα Α.3. και για το λόγο αυτό εδώ δεν παρουσιάζονται 
περαιτέρω. χρησιμοποιείται μόνο η βασική παρατήρηση της εξώθησης των 
γωνιών, για την τεκμηρίωση των παρατηρουμένων βλαβών, που είναι άλλω-
στε φαινόμενο γνωστό και αναμενόμενο και από τις μελέτες της ανατολικής 

75. Συνοπτική έκθεση των επεμβάσεων βλ. Μπαλάνος 1940, 86 κ.ε. Η περιγραφή του αναστηλωτι-
κού έργου γίνεται πολύ συνεπτυγμένα, αφήνοντας κενά στις τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να μην 
γίνεται πλήρως κατανοητή η έκταση και ο τρόπος επέμβασης σε συγκεκριμένες θέσεις, γενικά 
πρόκειται για αρκετά ασαφές κείμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν διαπιστωθεί επεμβάσεις 
σε θέσεις που στο κείμενο δεν αναφέρονται καν, ή καταγράφονται προθέσεις επέμβασης, οι οποί-
ες ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Γενικά στο τελευταίο πρέπει να έχει συμβάλλει ο χρόνος απόδοσης 
του έργου και το ελλιπές αρχείο τεκμηρίωσης.
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πλευράς και των προστάσεων76. Πρόσθετες μετρήσεις αναμένεται να αποδώ-
σουν την επιμήκυνση και την κύρτωση της όψεως σε στροφές, αποκλίσεις ή 
ολισθήσεις των υποκείμενων σπονδύλων. 

Η παθολογία των μελών παρατίθεται κάτωθι, και αναπτύσσεται ανά 
ομάδες ομοειδών αρχιτεκτονικών μελών, που συναποτελούν και τις καθ΄ 
ύψος στρώσεις του μνημείου. φαίνεται ότι για τις συγκεκριμένες ομάδες 
υπάρχει σαφής τυπολογία βλαβών, και άρα αυτές οφείλουν να αντιμετω-
πιστούν από κοινού. 

Έπειτα από τις γενικές παρατηρήσεις ακολουθεί αναλυτική τεκμηρίω-
ση ανά μέλος, όπου περιγράφονται τα ειδικά προβλήματα του καθενός, οι 
επεμβάσεις που ενδεχομένως έχει υποστεί από προηγούμενα αναστηλωτικά 
προγράμματα και ο τρόπος με τον οποίο οι τελευταίες λειτούργησαν. 

Όπως είναι γνωστό για το μάρμαρο, εκτός από τη μηχανική καταπό-
νηση, η οποία καθορίζει τον τύπο και την μορφή της αστοχίας, κυρίαρχες 
παράμετροι για την έκταση και τη θέση των αστοχιών είναι η διεύθυνση 
των γεωλογικών στρώσεων του υλικού και η πιθανή ύπαρξη ελαττωμάτων 
ή ασθενών στρώσεων στη μάζα του77. Οι παρατηρούμενες βλάβες συσχετί-
ζονται, λοιπόν, και με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μέλους.

Σκοπός της καταγραφής είναι να αποκρυσταλλωθεί η κατάσταση της 
συγκεκριμένης περιοχής του μνημείου. Έτσι, αιτιολογούνται με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο οι προτεινόμενες επεμβάσεις ως αποτέλεσμα των απαι-
τήσεων που εγείρει το ίδιο το μνημείο, οι οποίες ακολουθούν σε επόμενη 
ενότητα (Β.5).

Γενικά, μπορεί, εκ των προτέρων, να αναφερθεί ότι η δυτική όψη του 
Παρθενώνα έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά με αυτήν της ανατο-
λικής όψεως και των προστάσεων78. Το σύνολο των παρατηρουμένων μετα-
κινήσεων-παραμορφώσεων (καταγράφονται και μελετώνται αναλυτικά στο 
Α.3.), και οι διανοιχθέντες, μετά την επέμβαση Μπαλάνου, αρμοί αποδεικνύ-
ουν την έντονη προβληματική των γωνιών79.

76. Τεκμηρίωση των παραμορφώσεων για το σύνολο του μνημείου βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 
261-266 και 328-330. Επίσης, βλ. Ζάμπας 1994α, 61-70.
77. Το θέμα έχει αναλυθεί σε προηγούμενες μελέτες. Ενδεικτικά, βλ. Κορρές – Μπούρας 1983 και 
Τουμπακάρη 2007γ, τόμος 1.
78. Ό.π.
79. Οι παρατηρήσεις έχουν ήδη καταγραφεί βλ. Zambas 1983, 127-183.
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Α.4.2. ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟγΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΚΙΟΝΕΣ

Για τους κίονες της δυτικής όψεως του Παρθενώνα δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί αναλυτική τεκμηρίωση παθολογίας, εφόσον κύριος στόχος της μελέτης 
υπήρξε η διαπίστωση της κατάστασης των υπερκείμενων μελών (κιονοκρά-
νων και θρικγού) και πιο συγκεκριμένα των δύο γωνιών της όψεως, κα-
θώς εκεί φαινόταν να παρουσιάζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, αλλά 
και επειδή εκεί υπήρξε συστηματική και εκτεταμένη επέμβαση από τον  
Ν. Μπαλάνο. Η πρόσβαση στις ανώτερες στάθμες των αρχιτεκτονικών με-
λών έδειξε ότι αφενός χρειάζεται συστηματοποίηση της μελέτης και επέ-
κταση αυτής στο σύνολο του μήκους της όψεως και αφετέρου μια σύντομη 
επισκόπηση της κατάστασης των κιόνων ανέδειξε την ανάγκη να συμπερι-
ληφθούν εξίσου στην μελέτη, όχι μόνο για λόγους πληρότητας αυτής, αλλά 
και ουσιαστικούς, καθώς υπάρχουν σπόνδυλοι, που έχουν υποστεί επεμβά-
σεις από προηγούμενα αναστηλωτικά προγράμματα, με διαμπερή ρήγμα-
τα, θραύσεις και ελλείψεις μάζας. Απαιτείται, λοιπόν, τόσο τεκμηρίωση της 
παθολογίας των κιόνων όσο και αποτίμηση της κατάστασής τους, καθώς 
αποτελούν κύρια φέροντα στοιχεία της υπό μελέτης όψεως80. 

Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η σημαντική απώλεια μάζας του σπον-
δύλου Δ.Κ.4.2, οι συρραφές ρήγματος σε προηγούμενο αναστηλωτικό πρό-
γραμμα στον Δ.Κ.4.1 και τα διαμπερή ρήγματα στους σπονδύλους Δ.Κ.6.1 
και Δ.Κ.8.1.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι πειραματικές και αριθ-
μητικές διερευνήσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τα αρθρωτά 
μνημεία, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα απόκρισής τους βελ-
τιώνεται σημαντικά με τη διασφάλιση πλήρων εδράσεων στους σπονδύλους 
και με τη διατήρηση της πλήρους γεωμετρίας τους81. Τα στοιχεία αυτά 
οφείλουν να συνεκτιμηθούν στην οριστική μελέτη και την πρόταση της επι-
κείμενης επέμβασης.

80. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη εργασία είχε πραγματοποιηθεί και για τους κίονες του οπισθονά-
ου. Η κατάστασή τους βέβαια ενέπνεε σοβαρή ανησυχία για τη συνολική ευστάθεια της περιοχής, 
βλ. Ζάμπας, 1994β. Από την ανάλυση μπορούν να προκύψουν οι απαιτούμενες περιοχές επέμβα-
σης, για την επιλογή έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις βλ. Τουμπακάρη 2007α, τόμος 1.
81. Το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη αναφερθεί και στo Ζάμπας 2002, όπου συζητείται το ζήτημα 
της ευστάθειας των σπονδύλων, και της βελτίωσης της συμπεριφοράς τους υπό σεισμική καταπό-
νηση, υπό το φως αναλυτικών και πειραματικών διερευνήσεων.
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ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

Ένα από τα κύρια προβλήματα των κιονοκράνων της δυτικής όψεως είναι 
αστοχίες που προκλήθηκαν από τα συνδετήρια στοιχεία με τα υπερκείμενα 
επιστύλια, δηλαδή τους γόμφους. Τέτοιου είδους αστοχίες διαπιστώνονται 
σε όλα τα κιονόκρανα. Η τεκμηρίωση έρχεται από την αυτοψία αυτών και 
από τις εικόνες των θραύσεων, των συμπληρωμένων σήμερα, κιονοκράνων82. 

Θραύσεις παρατηρούνται επίσης, σε γωνίες των αβάκων, που αποτε-
λούν και ευπαθή σημεία της κατασκευής83.

Οι επεμβάσεις Μπαλάνου, οι οποίες σύγκεινται σε συμπληρώσεις ελ-
λειπόντων τμημάτων, συρραφές ρωγμών και θραυσμάτων, όπως και σε άλ-
λες περιοχές του μνημείου, υιοθέτησαν τη χρήση μεταλλικών στοιχείων για 
την υλοποίηση των προαναφερθέντων συνδέσεων, και ως εκ τούτου προ-
κλήθηκαν νέες θραύσεις και ρηγματώσεις από την οξείδωση των στοιχείων 
αυτών.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των νέων συμπληρωμάτων επέμβασης 
Μπαλάνου, φαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατή, εξαιτίας του τρόπου ένθε-
σής τους, η πλήρης επαφή της άνω έδρας αυτών με την κάτω έδρα των 
υπερκείμενων επιστυλίων. Το πρόβλημα καταδεικνύεται και από τη χρήση 
μολύβδινων παρεμβλημάτων στις διεπιφάνειες και αποδεικνύει ότι μεταξύ 
των εδρών υφίσταται σημειακή στήριξη και όχι πλήρης έδραση, όπως είναι 
το επιδιωκόμενο84.

Η κατάσταση του Δ.ΚΚ.6 εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η σφρά-
γιση του αρμού του συγκολλημένου θραύσματος εμφανίζεται διαταραγ-
μένη, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ενεργού ρήγματος και το θραύσμα 
παρουσιάζει εξώθηση προς δυτικά και υποχώρηση.

82. Το θέμα της δράσης των συνδετηρίων στοιχείων έχει αναπτυχθεί σε μελέτες όπως: Κορρές 
– Μπούρας 1983 και Τουμπακάρη 2007γ, τόμος 1, όπου και αντίστοιχα προτείνονται θεωρίες 
σχετικά με το μηχανισμό αστοχίας αυτών. Παρακάτω αποδεικνύεται ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαι-
τέρως κρίσιμο για συγκεκριμένες ομάδες μελών της υπό μελέτη περιοχής, βλ. και κάτωθι ειδικά 
εξωτερικά επιστύλια, τρίγλυφοι-μετόπες, διαζώματα, γείσα, ορθοστάτες τυμπάνου, λίθοι αντι-
θηματικού τοίχου, όπου και οι αστοχίες στις περιοχές ορισμένων συνδέσεων είναι περισσότερο 
συστηματικές, αλλά αφορά σε κάθε περίπτωση στο σύνολο των μελών.
83. Βλ. και Zambas 1983, 127-183.
84. Τέτοιου είδους προβλήματα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του μνημείου, όχι απα-
ραίτητα εξαιτίας συμπληρώσεων, αλλά λόγω π.χ. έντονων γεωμετρικών μεταβολών, όπως στην 
περίπτωση του οπισθονάου, βλ. Τουμπακάρη 2007α, τόμος 3.
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•	ΒΔ.ΚΚ 

Στο ΒΔ.ΚΚ εμφανίζεται θραύση λόγω πρόσκρουσης βλήματος στην άνω 
βορειοδυτική γωνία του άβακα αυτού, θραύση στην άνω νοτιοανατολική γω-
νία του άβακα, λόγω δράσης του γόμφου του υπερκείμενου Δ.Ε.1.3 επιστυ-
λίου και συμπλήρωμα επέμβασης Μπαλάνου στην άνω νοτιοδυτική γωνία. 
Το συμπλήρωμα συνδέεται με τον κύριο όγκο του κιονοκράνου με χρήση δύο 
τουλάχιστον εμφανών μεταλλικών λαμών, προφανώς μορφής πι, στην νότια 
όψη του άβακα και στην δυτική πλευρά της άνω έδρας. Εξαιτίας της οξεί-
δωσης των λαμών έχουν παρουσιαστεί θραύσεις, οι οποίες εκκινούν από τα 
άκρα των μεταλλικών στοιχείων και ως εκ τούτου έχουν πραγματοποιηθεί 
στερεώσεις με καρφίδες κατά την περίοδο συντήρησης 1974.

Εικ. 63. Τρισδιάστατη γραφική αποκατάσταση του κιονοκράνου ΒΔ.ΚΚ με το ελλείπον νο-
τιοανατολικό γωνιακό θραύσμα (σκούρο γκρι).

Εικ. 62. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο ΒΔ.ΚΚ. Το συμπλήρωμα επέμβασης Μπαλάνου, τα αποκολλημένα θραύ-
σματα και οι λάμες συγκράτησης του συμπληρώματος. Το ελλείπον θραύσμα της νοτιοανα-
τολικής γωνίας (ανοικτό γκρι) προτείνεται να επανατοποθετηθεί.
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Εικ. 66. Κιονόκρανο ΒΔ.ΚΚ, ανατολική όψη.

Εικ. 64. Κιονόκρανο ΒΔ.ΚΚ, δυτική όψη.

Εικ. 65. Κιονόκρανο ΒΔ.ΚΚ, νότια όψη.
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Εικ. 67. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο Δ.ΚΚ.2. Σχετικά με τις διευθύνσεις των θραύσεων πραγματοποιούνται εύ-
λογες υποθέσεις, καθώς η άνω έδρα δεν είναι προσβάσιμη. 

Εικ. 68. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.2, δυτική όψη.

Εικ. 69. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.2, νότια όψη.
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•	Δ.ΚΚ.2

Εμφανίζεται έλλειψη μάζας στη δυτική όψη στην περιοχή του άβακα και 
του εχίνου, λόγω δράσης των γόμφων των υπερκείμενων επιστυλίων, δευτε-
ρεύοντος γόμφου Δ.Ε.1.1 και πρωτεύοντος γόμφου Δ.Ε.2.1. Στην ίδια περιοχή 
υπάρχει ρήγμα το οποίο ενδεχομένως συνδέεται με το ρήγμα που φαίνεται 
στην δυτική πλευρά της νότιας όψης και τείνει να αποκολλήσει νοτιοδυτικό 
θραύσμα. Στην νότια όψη απαντάται και δεύτερο ρήγμα που εκτείνεται σε 
όλο το ύψος του κιονοκράνου και συνδέεται με αυτό που εμφανίζεται στην 
ανατολική όψη, τείνοντας να αποκολλήσουν μεγάλης έκτασης νοτιοανατολι-
κό θραύσμα. Το ρήγμα της ανατολικής όψης που εκτείνεται σε όλο το ύψος 
του κιονοκράνου, οφείλεται στο γόμφο του Δ.Ε.1.3 που έχει εξασφαλιστεί με 
χρήση τριών μεταλλικών λαμών κατά την επέμβαση Μπαλάνου στην άνω και 
κάτω περιοχή του εχίνου και στην άνω έδρα στη βορειοανατολική περιοχή. Σε 
προηγούμενη επέμβαση πρέπει να αποδοθούν οι δύο εντορμίες, μικρότερου 
μήκους από τις εντορμίες επέμβασης Μπαλάνου που υπάρχουν στην περιοχή 
του εχίνου και του υποτραχήλιου. Τα δύο ρήγματα της νότιας όψης έχουν 
αντιμετωπιστεί από τον Ν. Μπαλάνο με χρήση τεσσάρων μεταλλικών λαμών 
τοποθετημένων στην περιοχή του άβακα και στην περιοχή του εχίνου. Η λάμα 
στην άνω έδρα της ανατολικής όψης έχει οξειδωθεί και στην περιοχή έχει απο-
κολληθεί μικρό θραύσμα μαρμάρου. Αντίστοιχες αποκολλήσεις, εξαιτίας της 
οξείδωσης των σιδηρών στοιχείων επέμβασης Μπαλάνου, εμφανίζονται στην 
περιοχή του άβακα της νότιας όψης.

Εικ. 70. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.2, ανατολική όψη.
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Εικ. 73. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.3, νότια όψη.

Εικ. 71. Τρισδιάστατη απεικόνιση κύριων βλαβών κιονοκράνου Δ.ΚΚ.3.

Εικ. 72. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.3, δυτική όψη.
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•	Δ.ΚΚ.3

Το κιονόκρανο παρουσιάζει απώλεια μάζας στην άνω νοτιαδυτική 
γωνία του και τοπική θραύση στην άνω κεντρική περιοχή της δυτική όψης 
του λόγω κανονιοβολής. Στη βόρεια όψη υπάρχει μικρό ρήγμα στην άνω 
ανατολική περιοχή του άβακα. Στην νότια όψη του εμφανίζονται τρία κα-
τακόρυφα ρήγματα, τα οποία ξεκινούν από την άνω έδρα και εκτείνονται 
στο ύψος του άβακα. Το ανατολικότερο αυτών είναι πιθανό να συνδέεται 
με το ρήγμα που εμφανίζεται στην ανατολική όψη του κιονοκράνου, το 
οποίο ξεκινά από την άνω έδρα και φτάνει μέχρι και τον εχίνο, και να 
σχετίζεται με τον γόμφο του υπερκείμενου επιστυλίου Δ.Ε.2.3, καθώς το 
νοτιοανατολικό τμήμα παρουσιάζει εξώθηση προς νότια και ανατολικά.

Εικ. 74. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.3, ανατολική όψη.
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•	Δ.ΚΚ.4

Το κιονόκρανο διαθέτει συμπλήρωμα επέμβασης Μπαλάνου στην δυτική 
όψη, που στερεώνεται επί του κύριου όγκου του κιονοκράνου με τέσσερις μεταλ-
λικές λάμες, δύο στη βόρεια και δύο στη νότια όψη. Αστοχίες λόγω οξείδωσης 
των μεταλλικών στοιχείων εμφανίζονται στην περιοχή του άβακα στην νότια όψη.

Εικ. 75. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο Δ.ΚΚ.4.

Εικ. 76. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.4, βόρεια όψη.

Εικ. 77. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.4, νότια όψη.
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•	Δ.ΚΚ.5

Η κατάσταση του κιονοκράνου ομοιάζει με αυτήν του Δ.ΚΚ.4, δηλαδή 
υπάρχει συμπλήρωμα επέμβασης Μπαλάνου στην δυτική όψη αυτού, στε-
ρεωμένο ομοίως επί του κύριου όγκου. Αντίστοιχα προβλήματα οξείδωσης 
εμφανίζονται στη βόρεια όψη του κιονοκράνου.

Εικ. 78. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο Δ.ΚΚ.5. 

Εικ. 79. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.5, βόρεια όψη.

Εικ. 80. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.5, νότια όψη.



Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

82

•	Δ.ΚΚ.6

Ρήγμα μεγάλου εύρους διατρέχει κατακόρυφα τη δυτική όψη σε όλο 
το ύψος του κιονοκράνου, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με το ρήγμα της 
νότιας όψης, καθώς το νοτιοδυτικό τμήμα εμφανίζει εξώθηση προς δύση και 
υποχώρηση. Το πρώτο έχει εξασφαλιστεί κατά την επέμβαση Μπαλάνου 
με χρήση μεταλλικής λάμας στην περιοχή της άνω έδρας, ενώ το δεύτερο 

Εικ. 81. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο Δ.ΚΚ.6. Σχετικά με τις διευθύνσεις των θραύσεων πραγματοποιούνται εύ-
λογες υποθέσεις, καθώς η άνω έδρα δεν είναι προσβάσιμη. 

Εικ. 82. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.6, δυτική όψη.

Εικ. 83. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.6, στην άνω έδρα διακρίνεται η λάμα επέμβασης Μπαλάνου.
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Εικ. 84. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.6, βόρεια όψη.

Εικ. 85. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.6, νότια όψη.

Εικ. 86. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.6, ανατολική όψη.
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ομοίως στην περιοχή του άβακα. Η λάμα στην νότια όψη φαίνεται να έχει 
διαρρήξει επιφανειακά το μάρμαρο στην περιοχή της δυτικής παρειάς της. 
Η σφράγιση του αρμού εμφανίζεται διαταραγμένη. Στην άνω δυτική πλευ-
ρά της βόρειας όψης υπάρχουν δύο κατακόρυφα ρήγματα τα οποία έχουν 
εξασφαλιστεί με χρήση μεταλλικής λάμας. Ρηγμάτωση εμφανίζεται και στην 
ανατολική όψη στην άνω νότια περιοχή, η οποία ξεκινά από την άνω έδρα.

•	Δ.ΚΚ.7

Στην δυτική όψη το κιονόκρανο έχει συμπλήρωμα επέμβασης Μπαλάνου 
το οποίο στερεώνεται επί του κύριου όγκου του κιονοκράνου με τέσσερις με-
ταλλικές λάμες δύο στη βόρεια και δύο στη νότια όψη αντίστοιχα. Αστοχίες 
λόγω οξείδωσης εμφανίζονται και στην περιοχή των δύο μεταλλικών στοιχεί-
ων της βόρειας όψης και στην περιοχή του άβακα της νότιας όψης. Επίσης, 
υπάρχει ρήγμα στην βόρεια πλευρά της ανατολικής όψης, το οποίο ξεκινά 
από την κάτω έδρα και καταλήγει στην περιοχή του άβακα της βόρειας όψης.

Εικ. 87. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο Δ.ΚΚ.7.

Εικ. 88. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.7, βόρεια όψη.
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Εικ. 89. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.7, νότια όψη.

Εικ. 90. Κιονόκρανο Δ.ΚΚ.7, ανατολική όψη.
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•	ΝΔ.ΚΚ

Σημαντική απώλεια μάζας υπάρχει στη δυτική όψη του κιονοκράνου, στην 
περιοχή του άβακα και του εχίνου. Στη βόρεια όψη του κιονοκράνου υπάρχει 
ρηγμάτωση κατακόρυφη, η οποία ξεκινάει από την κάτω έδρα και απολή-
γει στην περιοχή του άβακα. Κατά την επέμβαση Μπαλάνου εξασφαλίστηκε 
με χρήση δύο μεταλλικών λαμών στην περιοχή του άβακα και του εχίνου. 
Η εξασφάλιση μικρού μήκους ρήγματος στην άνω δυτική περιοχή της ίδιας 
όψης με σύνδεσμο μορφής διπλού ταυ προκάλεσε, εξαιτίας οξείδωσης αυ-
τού, νέο κατακόρυφο ρήγμα στην περιοχή της ανατολικής κεφαλής του. Στη 
νότια όψη του κιονοκράνου υπάρχει κατακόρυφο ρήγμα σημαντικού εύρους 
στην άνω έδρα, το οποίο εκτείνεται μέχρι το υποτραχήλιο με φθίνον εύρος, 
ενδεχομένως σχετίζεται με στοιχείο γόμφωσης του υπερκείμενου επιστυλίου 
και έχει εξασφαλιστεί με χρήση δύο μεταλλικών στην άνω έδρα και στην πε-
ριοχή του εχίνου. Τα μεταλλικά στοιχεία παρουσιάζουν σημάδια οξείδωσης 
και έχουν προκαλέσει ρηγματώσεις και αποκολλήσεις μικρών θραυσμάτων. 

Εικ. 91. Τρισδιάστατη απεικόνιση των κύριων βλαβών και δομικών επεμβάσεων Μπαλάνου 
στο κιονόκρανο νΔ.ΚΚ. Σχετικά με τις διευθύνσεις των θραύσεων πραγματοποιούνται εύ-
λογες υποθέσεις, καθώς η άνω έδρα δεν είναι προσβάσιμη. 

Εικ. 92. Κιονόκρανο νΔ.ΚΚ, βόρεια όψη.
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Εικ. 93. Κιονόκρανο νΔ.ΚΚ, δυτική όψη.

Εικ. 94. Κιονόκρανο νΔ.ΚΚ, νότια όψη.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Τυπική μορφή αστοχίας των εξωτερικών επιστυλίων της δυτικής όψεως 
αποτελεί η απώλεια μάζας ή και η θραύση στις περιοχές των συνδετηρίων 
στοιχείων (διαμήκων συνδέσμων και γόμφων, στους συνδέσμους συστημα-
τικότερα). 

Τα δύο γωνιακά επιστύλια παρουσιάζουν διαμπερείς θραύσεις, οφει-
λόμενες στον “εμβολισμό” τους από τα συντρέχοντα στη θέση αυτή μέλη 
των μακρών πλευρών. Οι θραύσεις αυτές είναι συνακόλουθες με τη γενικό-
τερη εικόνα παραμόρφωσης του συνόλου της περίστασης, που υποδεικνύει 
εξώθηση των γωνιών85.

Το τέταρτο επιστύλιο παρουσιάζει ρήγματα οφειλόμενα σε πρόσκρου-
ση βλήματος. Κατά την επέμβαση Μπαλάνου το συγκεκριμένο επιστύλιο 
αποξηλώθηκε και επισκευάστηκε με χρήση τουλάχιστον ενός εμφανούς με-
ταλλικού συνδέσμου στην περιοχή της θραύσης.

Ρήγμα εμφανίζεται στην κάτω έδρα στην περιοχή του ελεύθερου ανοίγ-
ματος και στην όψη του Δ.Ε.7.1 επιστυλίου, το οποίο έχει εξασφαλιστεί με 
χρήση μεταλλικών συνδέσμων κατά την επέμβαση Μπαλάνου.

Οι διαμήκεις συνδέσεις αποκαταστάθηκαν, στην πλειονότητά τους, από 
τον Ν. Μπαλάνο με χρήση εμφανών στην όψη μεταλλικών συνδέσμων. Τα με-
ταλλικά στοιχεία προκάλεσαν σε διάφορες θέσεις αστοχίες, τοπικής φύσεως 
αποφλοιώσεις και απώλεια μάζας ή σημαντικά ρήγματα στις περιοχές των 
κεφαλών. 

Διαταραγμένες εμφανίζονται οι σφραγίσεις: α) των αρμών Δ.Ε.3.1 και 
Δ.Ε.4.1, Δ.Ε.4.1 με Δ.Ε.5.1, Δ.Ε.5.1 με Δ.Ε.6.1, Δ.Ε.6.1 με Δ.Ε.7.1, β) των ρηγ-
μάτων στη νότια στήριξη του Δ.Ε.6.1, στη νότια στήριξη του Δ.Ε.7.1, γεγο-
νός που δηλώνει ενεργοποίηση των συγκεκριμένων αρμών και ρηγμάτων 
μετά την επέμβαση Μπαλάνου.

Νέο κατακόρυφο ρήγμα προκλήθηκε στο Δ.Ε.3.1 εξαιτίας των συνδέ-
σμων επέμβασης Μπαλάνου.

•	Δ.Ε.1.1

Το επιστύλιο παρουσιάζει διαμπερές, σχεδόν κατακόρυφο, ρήγμα στην 
στήριξή του επί του ΒΔ.ΚΚ και συνάδει με τη γενικότερη προβληματική 
των γωνιών. Κατά την επέμβαση Μπαλάνου για τη συρραφή του ρήγμα-
τος χρησιμοποιήθηκαν δύο εξωτερικοί σύνδεσμοι μορφής διπλού ταυ και 
ένας σύνδεσμος διπλού ταυ, ο οποίος συνδέει το βορειοδυτικό θραύσμα 
με το Β.Ε.16.1. Απώλεια μάζας παρατηρείται στην κάτω βορειοδυτική γω-
νία αυτού, λόγω πρόσκρουσης βλήματος και στην άνω νοτιοδυτική γωνία, 

85. Βλ. Zambas, 1983, 127-183 και Μ. Μεντζίνη, 2006.
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εξαιτίας του αρχαίου διαμήκους συνδέσμου με το παρακείμενο Δ.Ε.2.1. Η 
σύνδεση αυτή (με το Δ.Ε.2.1) έχει εξασφαλιστεί με χρήση δύο εξωτερικών 
συνδέσμων μορφής διπλού ταυ. Και οι δύο αυτοί σύνδεσμοι έχουν προκαλέσει 
αποφλοιώσεις και ρηγματώσεις στην περιοχή των κεφαλών τους. Στην κάτω 
νοτιοδυτική γωνία του επιστυλίου παρατηρείται αποκόλληση θραύσματος 
λόγω οξείδωσης του κατώτερου εξ΄ αυτών. Ρηγμάτωση μικρού εύρους και 
μήκους εμφανίζεται στη στήριξη του επιστυλίου επί του ΒΔ.ΚΚ στο γω-
νιακό θραύσμα αυτού και στην άνω νότια περιοχή κάτω από την Δ.ΜΟ.2.

Εικ. 95. Επιστύλιο Δ.Ε.1.1, δυτική όψη.

Εικ. 96. Επιστύλιο Δ.Ε.1.1, βόρεια όψη.
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•	Δ.Ε.2.1

Το επιστύλιο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και παρουσιάζει 
τοπική απώλεια μάζας στην περιοχή της κάτω έδρας και της όψης του 
στο ελεύθερο άνοιγμα αυτού, λόγω πρόσκρουσης βλήματος και τοπική 
αστοχία στην άνω νοτιοδυτική γωνία του, εξαιτίας του αρχαίου διαμήκους 
συνδέσμου με το παρακείμενο Δ.Ε.3.1. Η σύνδεση αυτή έχει αποκαταστα-
θεί κατά την επέμβαση Μπαλάνου με χρήση δύο εξωτερικών συνδέσμων 
μορφής διπλού ταυ.

•	Δ.Ε.3.1

Στο συγκεκριμένο επιστύλιο εμφανίζονται αστοχίες λόγω των αρχαί-
ων διαμήκων συνδέσμων, οι οποίες εκδηλώνονται με απώλεια μάζας στην 
άνω βορειοδυτική γωνία και κατακόρυφο ρήγμα στη δυτική και στη νότια 
όψη στην άνω νοτιοδυτική γωνία. Η σύνδεση με το προς βορρά κείμε-
νο επιστύλιο έχει εξασφαλιστεί με τη χρήση δύο εξωτερικών συνδέσμων 
μορφής διπλού ταυ, όπως προαναφέρθηκε, λόγω οξείδωσης αυτών έχει 
προκληθεί κατακόρυφο ρήγμα που διατρέχει όλο το ύψος του επιστυλίου 
και διέρχεται από τις κεφαλές των μεταλλικών στοιχείων. Η αστοχία στη 
νοτιοδυτική γωνία αυτού έχει αντιμετωπιστεί με χρήση δύο μεταλλικών 
λαμών τοποθετημένων στη νότια όψη του επιστυλίου. Πρόσκρουση βλήμα-
τος έχει προκαλέσει τοπικής φύσεως θραύση στην άνω νότια περιοχή της 
δυτική όψεως.

•	Δ.Ε.4.1

Εξαιτίας κανονιοβολισμών έχουν προκληθεί δύο κατακόρυφα ρήγματα 
στην όψη του επιστυλίου στην νότια περιοχή αυτού. Το ένα βρίσκεται στην 
περιοχή της έδρασής του, επί του Δ.ΚΚ.5 και το άλλο στην περιοχή του 
ελεύθερου ανοίγματος. Το δεύτερο συνεχίζει στην κάτω έδρα και έχει συρ-
ραφεί από τον Ν. Μπαλάνο με έναν τουλάχιστον εξωτερικό σύνδεσμο μορ-
φής διπλού ταυ. Κατά την επέμβαση Μπαλάνου το συγκεκριμένο επιστύ-
λιο είχε καταβιβαστεί και επομένως δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν έχουν 
πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεμβάσεις με χρήση μεταλλικών στοιχείων 
και στην ανατολική όψη αυτού. Αστοχίες με απώλεια μάζας υπάρχουν στις 
δύο άνω γωνίες της όψης, οι οποίες σχετίζονται με τους αρχαίους διαμή-
κεις συνδέσμους. Σύμφωνα με φωτογραφία της όψης μετά τις επεμβάσεις 
Μπαλάνου86 είναι προφανής η πρόθεσή του να αποκαταστήσει τις διαμή-

86. Σε φωτογραφία της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα μετά τις επεμβάσεις Μπαλάνου έχουν 
σχεδιαστεί σύνδεσμοι μεταξύ των εξωτερικών λίθων των επιστυλίων, βλ. Μπαλάνος 1940, εικ. 83.
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Εικ. 97. Επιστύλιο Δ.Ε.2.1, δυτική όψη.

Εικ. 98. Επιστύλιο Δ.Ε.3.1, δυτική όψη.

Εικ. 99. Επιστύλιο Δ.Ε.4.1, δυτική όψη.
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κεις συνδέσεις με χρήση δύο εξωτερικών (;) συνδέσμων μορφής διπλού ταυ 
στη βόρεια πλευρά και λάμα μορφής πι στη νότια. Το πρώτο δεν κατέστη 
δυνατό εξαιτίας της έντονης διάβρωσης σε όλο το ύψος του επιστυλίου και 
την συνακόλουθη απώλεια μάζας στην περιοχή αυτή. Το δεύτερο δεν μπο-
ρεί να εξακριβωθεί εφόσον η περιοχή της αστοχίας στον διαμήκη σύνδεσμο 
είναι σφραγισμένη με κονιάματα. Αστοχίες με απώλεια μάζας, υπάρχουν 
επίσης και στην περιοχή των δύο κάτω γωνιών στις περιοχές των γόμφων.

•	Δ.Ε.5.1

Αστοχίες, που εκδηλώνονται με απώλεια μάζας, εμφανίζονται στις δύο 
άνω γωνίες της όψης, οι οποίες σχετίζονται με τους αρχαίους διαμήκεις 
συνδέσμους. Αστοχία εκδηλούμενη με απώλεια μάζας παρουσιάζεται στην 
κάτω νοτιοδυτική γωνία και σχετίζεται με τον γόμφο του επιστυλίου. Όμοια 
αστοχία οφειλόμενη στον γόμφο εμφανίζεται και στην κάτω νοτιοδυτική 
γωνία και έχει προκαλέσει θραύση στην περιοχή. Το θραύσμα στερεώνεται 
στη θέση του με προέκταση του ενός εκ των δύο συνδέσμων μορφής διπλού 
ταυ που αποκαθιστούν τη διαμήκη σύνδεση του επιστυλίου με το παρακεί-
μενο Δ.Ε.6.1.

•	Δ.Ε.6.1

Αστοχίες, που εκδηλώνονται με απώλεια μάζας και ρηγμάτωση, εμ-
φανίζονται στις δύο άνω γωνίες της όψης, οι οποίες σχετίζονται με τους 
αρχαίους διαμήκεις συνδέσμους. Αστοχία εκδηλούμενη με απώλεια μάζας 
παρουσιάζεται στην κάτω νοτιοδυτική γωνία και σχετίζεται με πρόσκρου-
ση βλήματος αλλά και με τον γόμφο του επιστυλίου. Επειδή η κάτω νο-
τιοδυτική γωνία εμφανίζει σημαντική απώλεια μάζας έχει προστεθεί συ-
μπλήρωμα για καλύτερη έδραση του επιστυλίου επί του συμπληρώματος 
επέμβασης Μπαλάνου του Δ.ΚΚ.7. Ρηγμάτωση που εμφανίζεται στην άνω 
κεντρική περιοχή της όψης, συνεχίζει στην άνω έδρα και χάνεται κάτω από 
την μετόπη Δ.ΜΟ.12.

•	Δ.Ε.7.1

Το επιστύλιο παρουσιάζει διαμπερές, σχεδόν κατακόρυφο, ρήγμα στην 
στήριξή του επί του ΝΔ.ΚΚ, και συνάδει με τη γενικότερη προβληματι-
κή των γωνιών. Τα κονιάματα σφράγισης του αρμού είναι έντονα διατα-
ραγμένα. Κατά την επέμβαση Μπαλάνου για τη συρραφή του ρήγματος 
χρησιμοποιήθηκαν δύο εξωτερικοί σύνδεσμοι μορφής διπλού ταυ και δύο 
σύνδεσμοι όμοιας μορφής, οι οποίοι συνδέουν το νοτιοδυτικό θραύσμα με 
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Εικ. 100. Επιστύλιο Δ.Ε.5.1, δυτική όψη.

Εικ. 101. Επιστύλιο Δ.Ε.6.1, δυτική όψη.

Εικ. 102. Επιστύλιο Δ.Ε.7.1, δυτική όψη.
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το Ν.Ε.16.1. Δύο ακόμη σύνδεσμοι διπλού ταυ χρησιμοποιήθηκαν στην όψη, 
στην περιοχή του ελεύθερου ανοίγματος του επιστυλίου, για συρραφή ρήγ-
ματος το οποίο διατρέχει την κάτω έδρα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και συνεχί-
ζει στην κάτω περιοχή της όψης και ρήγματος που εμφανίζεται στην άνω 
περιοχή της όψης και συνεχίζει στην άνω έδρα κάτω από την τρίγλυφο 
Δ.ΤΡ.14. Μικρού εύρους ρηγμάτωση εμφανίζεται και στην άνω περιοχή της 
όψης κάτω από την Δ.ΜΟ.13. Αστοχία, που εκδηλώνεται με απώλεια μά-
ζας και ρηγμάτωση, υπάρχει στην άνω βορειοδυτική γωνία του επιστυλίου 
και οφείλεται στον αρχαίο διαμήκη σύνδεσμο με το Δ.Ε.6.1. Τοπική αστο-
χία λόγω πρόσκρουσης βλήματος εμφανίζεται στην περιοχή πάνω από την 
στήριξη επί του Δ.ΚΚ.7. Τέλος, απώλεια μάζας παρατηρείται στην κάτω 
νοτιοδυτική γωνία του επιστυλίου.

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Κρίνοντας από την κατάσταση της κάτω έδρας των μεσαίων επιστυλίων, 
που είναι και η μόνη προσβάσιμη, δεν διαπιστώνονται προβλήματα. Η 
αποκάλυψη, μετά τις αποξηλώσεις και των υπόλοιπων πλευρών ορισμένων 
εξ αυτών, μπορεί να δώσει πληρέστερη εικόνα για την κατάστασή τους.

Εικ. 103. Επιστύλιο Δ.Ε.7.1, νότια όψη.
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Εικ. 104. Άποψη της κάτω έδρας των επιστυ-
λίων του πρώτου μετακιόνιου διαστήματος.

Εικ. 105. Άποψη της κάτω έδρας των επιστυ-
λίων του δεύτερου μετακιόνιου διαστήματος.

Εικ. 106. Άποψη της κάτω έδρας των επιστυ-
λίων του τρίτου μετακιόνιου διαστήματος.

Εικ. 107. Άποψη της κάτω έδρας των επιστυ-
λίων του τέταρτου μετακιόνιου διαστήματος.

Εικ. 108. Άποψη της κάτω έδρας των επιστυ-
λίων του πέμπτου μετακιόνιου διαστήματος.

Εικ. 109. Άποψη της κάτω έδρας των επι-
στυλίων του έκτου μετακιόνιου διαστήματος.

Εικ. 110. Άποψη της κάτω έδρας των επιστυλίων του έβδομου μετακιόνιου διαστήματος.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Οι αστοχίες εμφανίζονται λιγότερο συστηματικές, από αυτές των εξωτερικών 
επιστυλίων και τα μέλη βρίσκονται, γενικά, σε καλύτερη κατάσταση. 

Τυπικές αστοχίες παρατηρούνται λόγω συνδετηρίων στοιχείων. Το 
Δ.Ε.1.3 και το Δ.Ε.2.3 εμφανίζουν αστοχίες με απώλεια μάζας στην περιοχή 
της γόμφωσης με τα υποκείμενα κιονόκρανα, Τα Δ.Ε.3.3 και Δ.Ε.7.3, ομοίως 
στην περιοχή της διαμήκους σύνδεσης με τα παρακείμενα επιστύλια και τα 
Δ.Ε.3.3, Δ.Ε.4.3 και Δ.Ε.5.3 στην περιοχή της γόμφωσης των υπερκείμενων 
διαζωμάτων.

Ρήγματα στην κάτω έδρα και την όψη υπάρχουν στα Δ.Ε.1.3 και Δ.Ε.5.3, 
Το πρώτο αποδίδεται σε ελάττωμα του υλικού και το δεύτερο σε πρόσκρου-
ση βλήματος87.

Οι επεμβάσεις Μπαλάνου είναι αρκετά περιορισμένες στα συγκεκριμένα 
μέλη. Εξετάζεται μόνο η περίπτωση αποκατάστασης της διαμήκους σύνδεσης 
μεταξύ Δ.Ε.6.3 και Δ.Ε.7.3 με νέο μεταλλικό σύνδεσμο και σφραγίσεις αρμών 
και ρηγμάτων.

Διαταραγμένες εμφανίζονται οι σφραγίσεις όλων των αρμών πλην του 
Δ.Ε.6.3 με το Δ.Ε.7.3, που δηλώνει ενεργοποίηση των συγκεκριμένων αρμών 
μετά την επέμβαση Μπαλάνου.

87. Βλ. Μεντζίνη 2006.

Εικ. 111. Άποψη των εσωτερικών επιστυλίων Δ.Ε.3.3 έως Δ.Ε.7.3. Αρχείο ΥΣΜΑ.
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•	Δ.Ε.1.3

Στην κάτω έδρα του επιστυλίου και σε απόσταση ίση με το ένα τρίτο 
του ελεύθερου ανοίγματος από την στήριξή του επί του ΒΔ.ΚΚ υπάρχει 
ρηγμάτωση που διατρέχει όλο το πλάτος αυτής αλλά δεν συνεχίζει στην 
ανατολική όψη. Στην ανατολική όψη υπάρχει ρηγμάτωση μικρού εύρους 
που συνδέεται και με κομμό του υλικού και συνεχίζει λίγα εκατοστά στην 
κάτω έδρα σε απόσταση ίση με το ένα τέταρτο του ελεύθερου ανοίγμα-
τος του επιστυλίου από τη στήριξή του επί του Δ.ΚΚ.2. Έχει αστοχήσει η 
περιοχή της γόμφωσης στην κάτω νοτιοανατολική γωνία του επιστυλίου.

•	Δ.Ε.2.3

Αστοχίες εκδηλούμενες με απώλεια μάζας στην άνω και κάτω βορειοα-
νατολική γωνία του επιστυλίου σχετίζονται με τη δράση των αρχαίων συνδε-
τήριων στοιχείων, διαμήκους συνδέσμου και γόμφου αντίστοιχα. Εικάζεται 
τοποθέτηση γόμφου επέμβασης Μπαλάνου στην κάτω βορειοανατολική γω-
νία με το Δ.ΚΚ.2.

•	Δ.Ε.3.3

Μεγάλη απώλεια μάζας λόγω συνδυασμένης δράσης του διαμήκους συν-
δέσμου με το Δ.Ε.2.3 και τον γόμφο του Δ.ΔΖ.6 στην άνω βορειοανατολική 
περιοχή του επιστυλίου. Τοπική απώλεια μάζας στην περιοχή του γόμφου 
του Δ.ΔΖ.7.

•	Δ.Ε.4.3

Εμφανίζεται αστοχία με απώλεια μάζας στην άνω κεντρική περιοχή του 
επιστυλίου οφειλόμενη στη δράση του γόμφου με το υπερκείμενο διάζωμα 
Δ.ΔΖ.10. Στην νότια περιοχή του επιστυλίου υπάρχουν ρήγματα στην άνω 
και στην κάτω έδρα αυτού, οφειλόμενα ενδεχομένως στον διαμήκη σύνδεσμο 
με το παρακείμενο Δ.Ε.5.3 και στον γόμφο με το Δ.ΚΚ.5.

•	Δ.Ε.5.3

Ρήγμα που έχει προκληθεί από πρόσκρουση βλήματος στην κάτω κε-
ντρική περιοχή του επιστυλίου, συνεχίζει στην κάτω έδρα, σε όλο το πλάτος 
αυτής και στην ανατολική όψη. Σημαντική απώλεια μάζας υπάρχει στην 
άνω κεντρική περιοχή του επιστυλίου, εξαιτίας της δράσεως του γόμφου 
του Δ.ΔΖ.13. Μικρού εύρους και μήκους κατακόρυφη ρηγμάτωση εμφανί-
ζεται στην κάτω νοτιοανατολική περιοχή της στήριξης του επιστυλίου επί 
του Δ.ΚΚ.6.
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•	Δ.Ε.6.3

Τοπικής έκτασης απώλεια μάζας, λόγω του αρχαίου διαμήκους συνδέ-
σμου με το Δ.Ε.5. Ρήγμα που φαίνεται να αποκόπτει μεγάλο βορειοανατολι-
κό θραύσμα στην άνω γωνία μπορεί να σχετίζεται με τη δράση του γόμφου 
του υπερκείμενου Δ.ΔΖ.15. Ρηγμάτωση εμφανίζεται στη νότια στήριξη του 
επιστυλίου επί του Δ.ΚΚ.7 με διεύθυνση προς βορρά.

•	Δ.Ε.7.3

Υπάρχει τοπική απώλεια μάζας εξαιτίας του αρχαίου διαμήκους συνδέ-
σμου με το Δ.Ε.6.3. Στην περιοχή αυτή εικάζεται επέμβαση Μπαλάνου με 
τοποθέτηση νέου συνδέσμου δυτικότερα της αρχαίας εντορμίας. Μικρού εύ-
ρους και μήκους ρηγματώσεις υπάρχουν στην άνω έδρα κάτω από τα Δ.ΔΖ.17 
και Δ.ΔΖ.18.

ΤΡΙγΛΥΦΟΙ – ΜΕΤΟΠΕΣ

Στις τριγλύφους και στις μετόπες παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα 
στην κεντρική περιοχή εξαιτίας έντονης επιφανειακής φθοράς του υλικού 
τους88. 

Αστοχίες έχουν προκληθεί κατά κύριο λόγο στις περιοχές της γόμφωσης 
των υπερκείμενων γείσων, αλλά και σε περιοχές συγκέντρωσης τάσεων89, 
όπως είναι οι άνω και κάτω γωνίες αυτών. 

Οι επεμβάσεις Μπαλάνου φαίνεται να περιορίζονται στα μέλη, Δ.ΜΟ.7, 
Δ.ΤΡ.8, Δ.ΜΟ.8, Δ.ΤΡ.9, Δ.ΜΟ.9 και Δ.ΤΡ.13 και σχετίζονται κύρια με τη σύνδε-
ση των μελών αυτών με τα παρακείμενά τους. Διαφορετική είναι η περίπτω-
ση της Δ.ΜΟ.9 που διαθέτει μόνο συμπλήρωμα για εξασφάλιση καλύτερης 
έδρασης. 

Η πλειονότητα των μελών βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, με τις 
προαναφερθείσες αστοχίες να διαθέτουν τοπικό χαρακτήρα. 

Διαταραγμένες εμφανίζονται οι σφραγίσεις των αρμών των ακραίων 
μελών, μεταξύ των ΒΔ.ΤΡ με Δ.ΜΟ.1, Δ.ΤΡ.14 με Δ.ΜΟ.14 και Δ.ΜΟ.14 με 
ΝΔ.ΤΡ. Τέλος, πρόβλημα υπάρχει στις εδράσεις των ΒΔ.ΤΡ, Δ.ΤΡ.2, Δ.ΤΡ.5, 
Δ.ΤΡ.10, Δ.ΤΡ.12, Δ.ΤΡ.3, Δ.ΤΡ.14 και ΝΔ.ΤΡ επί των υποκείμενων επιστυλίων.

88. Βλ. Παπακωνσταντίνου ‒ Πάνου ‒ Δαμιανός 2007.
89. Οι περιοχές αυτές επιβαρύνονται όχι μόνο κατά τη διάρκεια χρονικά μεταβαλλόμενων δράσε-
ων, που ενδεχομένως επιβάλλουν στιγμιαία την έδραση ολόκληρου του μέλους στις συγκεκριμένες 
θέσεις, αλλά και εξαιτίας των γεωμετρικών μεταβολών της περιοχής, οι οποίες έχουν προκαλέσει 
μόνιμη αλλαγή στον τρόπο στήριξης των μελών αυτών. Τα προβλήματα των εδράσεων είναι εμφανή 
και αντί για επιφάνειες έδρασης σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν πια σημειακές στηρίξεις.
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•	ΒΔ.ΤΡ

Στη γωνιακή τρίγλυφο υπάρχει μικρής έκτασης απώλεια μάζας στην 
άνω βορειοανατολική γωνία της βόρειας όψης. Στην περιοχή υπάρχει ίχνος 
καρφίδας προγενέστερης συμπλήρωσης (αρχαία επισκευή;). Στη δυτική όψη 
υπάρχει θραύση στην περιοχή της άνω νοτιοδυτικής γωνίας. Το θραύσμα 
στερεώνεται με καρφίδα στη θέση του από προηγούμενη επέμβαση. Πρό-
κειται για θραύση οφειλόμενη σε δράση διαμήκους συνδετήριου στοιχείου 
μεταξύ τριγλύφου και της παρακείμενης μετόπης. 

•	Δ.ΜΟ.1

Στην άνω βορειοδυτική γωνία της μετόπης υπάρχει αστοχία συνδετή-
ριου στοιχείου εκδηλούμενη με ρηγμάτωση, η οποία έχει σε μεταγενέστερη 
αναστηλωτική επέμβαση αντιμετωπιστεί με καρφίδες στερέωσης των προς 
αποκόλληση θραυσμάτων.

•	Δ.ΤΡ.2

Απώλεια μάζας εμφανίζεται στην άνω βορειοδυτική γωνία και στην 
άνω νοτιοδυτική γωνία, η δεύτερη οφείλεται έμμεσα στη δράση του γόμ-
φου του υπερκείμενου γείσου. Το γείσο Δ.Γ.2 είναι γομφωμένο στη βορειο-
δυτική γωνία της μετόπης Δ.ΜΟ.2. Η αστοχία του μαρμάρου της εντορμίας 
του γόμφου στη μετόπη προκάλεσε αντίστοιχη αστοχία στην προαναφερ-
θείσα περιοχή της τριγλύφου. Τοπικής έκτασης αστοχία υπάρχει και στην 
κάτω βορειοδυτική γωνία της τριγλύφου, λόγω συγκέντρωσης τάσεων.

Εικ. 112. Η περιοχή της αστοχίας του διαμήκους συνδετηρίου στοιχείου, μεταξύ των μελών 
ΒΔ.Τρ και Δ.ΜΟ.1.
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•	Δ.ΜΟ.2 

Η αστοχία στην άνω βορειοδυτική γωνία της μετόπης έχει αστοχήσει 
με τοπική απώλεια μάζας, λόγω του γόμφου του υπερκείμενου γείσου Δ.Γ.2. 
Αντίστοιχα, στην άνω νοτιοδυτική περιοχή της Δ.ΜΟ.2 εμφανίζεται ρηγμά-
τωση οφειλόμενη στον γόμφο του Δ.Γ.3.

•	Δ.ΤΡ.3

Αστοχίες εκδηλούμενες με απώλεια μάζας παρατηρούνται στην άνω και 
κάτω βορειοδυτική γωνία της τριγλύφου. Η πρώτη μπορεί να σχετίζεται με 
συνδετήριο στοιχείο της τριγλύφου με την παρακείμενη μετόπη, αν τέτοιο 
στοιχείο σύνδεσης υφίσταται90.

•	Δ.ΜΟ.3 

Τοπική αστοχία με απώλεια μάζας στην περιοχή του γόμφου του υπερ-
κείμενου Δ.Γ.5 εμφανίζεται στην άνω νότια περιοχή της μετόπης (ο αρχαίος 
γόμφος στη θέση του).

•	Δ.ΤΡ.4

Αστοχία εμφανίζεται στην άνω νοτιοδυτική γωνία της τριγλύφου εξαι-
τίας δράσης του γόμφου του υπερκείμενου γείσου Δ.Γ.6, το οποίο όμως εί-
ναι γομγφωμένο από κοινού στην τρίγλυφο και στη μετόπη Δ.ΜΟ.4 (βλ. και 
Δ.ΤΡ.2). Αποφλοιώσεις στην κάτω βορειοδυτική γωνία δηλώνουν συγκέντρω-
ση τάσεων στην περιοχή αυτή. Ένθετο συμπλήρωμα με γλυπτή διακόσμηση 
στην άνω νοτιοδυτική γωνία φαίνεται να πρόκειται για αρχαία επισκευή, 
που ανάγεται στην αρχική κατασκευή της όψεως. 

•	Δ.ΜΟ.4 

Τοπική αστοχία στην άνω βορειοδυτική γωνία, λόγω του γόμφου του 
Δ.Γ.6 εκδηλούμενη με θραύση. Ρηγμάτωση εμφανίζεται και στην άνω νοτιο-
δυτική γωνία της ίδιας μετόπης.

•	Δ.ΤΡ.5

Κατακόρυφη ρηγμάτωση, που εκκινεί από την κάτω βορειοδυτική πε-

90. Μπαλάνος 1940, παρατίθενται σχέδια που φαίνεται ότι στη δυτική όψη έχει ακολουθηθεί 
διαφορετικός τρόπος σύνδεσης των μελών, με τις μετόπες να παρουσιάζονται ασύνδετες με τις 
παρακείμενες τριγλύφους. Τα ίδια σχέδια αναπαράγονται και από τον Α. Ορλάνδο. Πάρα ταύ-
τα γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος σύνδεσης έχει επιλεχθεί τουλάχιστον για τις γωνί-
ες, όπου και διαπιστώνεται ασυνέπεια των σχεδίων με την πραγματικότητα της κατασκευής.
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ριοχή, παρατηρείται στα δύο τρίτα του ύψους της τριγλύφου και μπορεί να 
σχετιστεί με συγκέντρωση τάσεων στην περιοχή αυτή, καθώς και τις στρώ-
σεις της κρυσταλλικής δομής του μαρμάρου.

•	Δ.ΜΟ.5 

Η συγκεκριμένη μετόπη παρουσιάζει έντονη επιφανειακή φθορά και 
μικρής έκτασης ρηγμάτωση στην άνω κεντρική περιοχή.

•	Δ.ΤΡ.6

Αστοχία στην άνω νοτιοδυτική γωνία, εκδηλούμενη με απώλεια μάζας, σχε-
τιζόμενη με τον γόμφο του υπερκείμενου γείσου (ο γόμφος στην μετόπη Δ.ΜΟ.6) 
και στην κάτω νοτιοδυτική, εκδηλούμενη με αποκόλληση θραύσματος. 

•	Δ.ΜΟ.6 

Εκτός από την έντονη επιφανειακή φθορά του υλικού έχει αποκοπεί 
το τμήμα της ανάγλυφης παράστασης στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής 
περιοχής της μετόπης. Στην περιοχή αυτή καθίστανται εμφανή τα όπισθεν 
κείμενα στοιχεία πληρώσεως. Πρόκειται για δύο στοιχεία και όχι ένα, όπως 
είναι σύνηθες στη βόρεια και νότια πλευρά της περίστασης του μνημείου, 
ο αρμός των οποίων έχει σφραγιστεί με τσιμεντοκονίαμα κατά την επέμ-
βαση Μπαλάνου. Αστοχία στο υφιστάμενο τμήμα της μετόπης εμφανίζεται 
στην άνω βορειοδυτική γωνία, λόγω του γόμφου του υπερκείμενου Δ.Γ.10, 
εκδηλούμενη με τοπική απώλεια μάζας και στην άνω νοτιοδυτική περιοχή, 

Εικ. 113. Τυπική αστοχία γόμφου γείσου στην περιοχή μεταξύ των μελών Δ.Τρ.4-Δ.ΜΟ.4. 
Η γόμφωση στη μετόπη έχει αστοχήσει προκαλώντας απώλεια μάζας της τριγλύφου.
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οφειλόμενη ενδεχομένως στον γόμφο του Δ.Γ.11, εκδηλούμενη με εκτεταμέ-
νη θραύση. Στην κάτω νοτιοδυτική γωνία υπάρχει αποκόλληση θραύσμα-
τος, η οποία σχετίζεται, το πιθανότερο, με την απομάκρυνση του γλυπτού 
από την κεντρική περιοχή της μετόπης. Οι αστοχίες έχουν αντιμετωπιστεί 
με εισαγωγή τσιμεντοκονιαμάτων στους δημιουργούμενους αρμούς.

•	Δ.ΤΡ.7

Αστοχία εμφανίζεται στην άνω βορειοδυτική γωνία και εκτεταμένη 
απώλεια υλικού στο κάτω ήμισυ της τριγλύφου. Ο κατακερματισμός της 
κάτω βορειοδυτικής περιοχής δείχνει συγκέντρωση τάσεων στην περιοχή, 
η οποία σε συνδυασμό με την έντονη διάβρωση του υλικού και τη διάταξη 
των στρώσεων της κρυσταλλικής δομής του μαρμάρου μπορεί να αιτιολο-
γήσει την παρατηρούμενη κατάσταση.

•	Δ.ΜΟ.7

Η συγκεκριμένη μετόπη βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, τόσο λόγω 
της εκτεταμένης επιφανειακής φθοράς όσο και της σημαντικής κατακόρυφης 
ρηγμάτωσης που έχει προκληθεί στην κεντρική περιοχή αυτής, εξαιτίας της 
δράσης του εγκάρσιου συνδέσμου με τον όπισθεν αυτής κείμενο λίθο πληρώ-
σεως. Η σύνδεση αυτή φαίνεται να έχει αποκατασταθεί από τον Ν. Μπαλάνο 
με χρήση μεταλλικής λάμας. Η τοποθέτηση του στοιχείου αυτού δείχνει ότι 
η άνω έδρα της μετόπης ήταν εμφανής και προσβάσιμη κατά την επέμβαση 
του Ν. Μπαλάνου. Η συγκεκριμένη επέμβαση σχετίζεται με την αφαίρεση 

Εικ. 114. α) Δ.ΜΟ.6, εκτεταμένη απώλεια υλικού αφήνει εκτεθειμένη την όπισθεν αυτής 
κείμενη δομή. β) Δ.ΜΟ.7, επεμβάσεις Μπαλάνου για την αποκατάσταση της σύνδεσης 
με τον λίθο πληρώσεως και την παρακείμενη τρίγλυφο. γ) Δ.ΜΟ.8, εμφανείς λάμες το-
ποθετημένες από τον N. Μπαλάνο για εξασφάλιση του μέλους στα παρακείμενά του.
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της μετόπης για την απομάκρυνση του υποκείμενου Δ.Ε.4.1. Τοπικής φύσεως 
αστοχίες παρατηρούνται στην περιοχή του γόμφου του Δ.Γ.12 και του Δ.Γ.13. 
Επί της μετόπης υπάρχει και λάμα Μπαλάνου για εξασφάλισή της, η οποία 
ενσφηνώνεται στο Δ.ΤΡ.8 (βλ. και άνω). 

•	Δ.ΤΡ.8

Η τρίγλυφος παρουσιάζει απώλεια μάζας στις δύο άνω γωνίες αυτής 
και θραύση στην κάτω περιοχή. Εκτεταμένες στερεώσεις με χρήση τσιμε-
ντοκονιαμάτων έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή της κάτω έδρας. Κατά 
την επέμβαση Μπαλάνου εμφανείς προεξέχουσες μεταλλικές λάμες ενσφη-
νώθηκαν στην περιοχή της εγκοπής της τριγλύφου και περίπου στο μισό 
του ύψους της για εξασφάλιση των παρακείμενων μετοπών, προφανώς από 
ανατροπή προς δύση.

•	Δ.ΜΟ.8

Ρηγμάτωση οφειλόμενη στον γόμφο του υπερκείμενου γείσου και του 
συνδέσμου με τον παρακείμενο λίθο πληρώσεως είναι εμφανής στην άνω κε-
ντρική περιοχή. Η τοποθέτηση από τον Ν. Μπαλάνο των εξωτερικών λαμών 
στις τριγλύφους Δ.ΤΡ.8 και Δ.ΤΡ.9 φαίνεται να έχει σκοπό την εξασφάλιση 
της συγκεκριμένης μετόπης από ανατροπή προς δύση. Η τοποθέτησή τους 
κατέστη δυνατή με την απομάκρυνση της συγκεκριμένης μετόπης για την 
επέμβαση στο υποκείμενο επιστύλιο Δ.Ε.4.1.

•	Δ.ΤΡ.9

Στην άνω βορειοδυτική γωνία παρατηρείται αστοχία με απώλεια μάζας 
που οφείλεται στον γόμφο του υπερκείμενου γείσου Δ.Γ.16. Στην άνω νοτι-
οδυτική γωνία εμφανίζονται ίχνη, ενδεχομένως επέμβασης Μπαλάνου, αλλά 
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για εξακρίβωση του είδους της. Απώλεια 
μάζας παρατηρείται σε όλο το ύψος της βόρειας πλευράς, καθώς και στο 
κάτω μέρος της νότιας πλευράς αυτής.

•	Δ.ΜΟ.9

Στην κάτω βορειοδυτική γωνία υπάρχει θραύση, η οποία έχει συμπληρωθεί 
από τον Ν. Μπαλάνο με νέο συμπλήρωμα (;), και στην άνω βορειοδυτική γωνία 
ρηγμάτωση στην περιοχή της ταινίας, που υποδηλώνει διαμήκη σύνδεσμο με 
την τρίγλυφο Δ.ΤΡ.9. Στην άνω νοτιοδυτική γωνία εμφανίζεται τοπική αστοχία 
με απώλεια μάζας οφειλόμενη στον γόμφο του υπερκείμενου γείσου Δ.Γ.18.



Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

104

•	Δ.ΤΡ.10

Απώλεια μάζας στην άνω βορειοδυτική γωνία της τριγλύφου οφειλό-
μενη στον γόμφο του υπερκείμενου Δ.Γ.18 (ο γόμφος στην παρακείμενη 
μετόπη). Παρατηρείται επίσης απώλεια μάζας στην άνω νοτιοδυτική και 
κάτω βορειοδυτική γωνία.

•	Δ.ΜΟ.10

Πολυθραυσμένη εμφανίζεται η κάτω νοτιοδυτική γωνία, αλλά και η κε-
ντρική περιοχή στην βόρεια πλευρά. Στην άνω κεντρική περιοχή υπάρχει 
κατακόρυφη ρηγμάτωση, η οποία μπορεί να αποδοθεί στον σύνδεσμο με τον 
όπισθεν κείμενο λίθο πληρώσεως. 

•	Δ.ΤΡ.11

Η τρίγλυφος έχει χάσει μεγάλο τμήμα της εξωτερικής επιφάνειάς της. 
Αστοχία εμφανίζεται στην περιοχή της άνω βορειοδυτικής γωνίας, όπου βρί-
σκεται ο γόμφος του υπερκείμενου Δ.Γ.20.

•	Δ.ΜΟ.11

Τοπικής έκτασης απώλεια μάζας υπάρχει στην άνω κεντρική περιοχή 
της μετόπης στη θέση του συνδέσμου με τον παρακείμενο λίθο πληρώσεως. 
Αντίστοιχη αστοχία εμφανίζεται και στην άνω νοτιοδυτική γωνία, οφειλόμε-
νη στον γόμφο του υπερκείμενου γείσου.

•	Δ.ΤΡ.12

Τοπική αστοχία με απώλεια μάζας στην άνω βορειοδυτική γωνία της 
τριγλύφου, οφειλόμενη στην γόμφωση του υπερκείμενου Δ.Γ.22. Έντονη διά-
βρωση παρατηρείται στην άνω νοτιοδυτική γωνία.

•	Δ.ΜΟ.12

Τοπική απώλεια μάζας εμφανίζεται στην περιοχή του γόμφου του υπερ-
κείμενου γείσου και στην περιοχή του εγκάρσιου συνδέσμου με τον λίθο 
πληρώσεως. Ο τελευταίος έχει προκαλέσει και σημαντική κατακόρυφη ρηγ-
μάτωση, η οποία εκτείνεται σε όλο το ύψος της μετόπης. Προβληματική εμ-
φανίζεται και η δυτική παρειά της μετόπης με εκτεταμένη απώλεια μάζας 
στην επιφάνεια, θραύση στην κάτω νοτιοδυτική γωνία και ρηγμάτωση στην 
άνω νοτιοδυτική γωνία.
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•	Δ.ΤΡ.13

Ρηγματωμένη εμφανίζεται η άνω κεντρική περιοχή της τριγλύφου, ενώ 
απώλεια μάζας παρατηρείται στην κάτω βορειοδυτική και νοτιοδυτική γωνία. 
Στον Ν. Μπαλάνο μπορεί να αποδοθεί η τοποθέτηση λάμας στην κάτω έδρα 
της τριγλύφου για τη σύνδεση με παρακείμενο αρχιτεκτονικό μέλος. Λόγω της 
θέσης της δεν κατέστη δυνατή η αποσαφήνιση της σύνδεσης, δηλαδή αν πρό-
κειται για σύνδεση με το επιστύλιο ή τη μετόπη. Ορειχάλκινα στοιχεία, μάλλον 
πρόκειται για ορειχάλκινες ράβδους κεκαμμένες, υπάρχουν στην βόρεια και την 
νότια όψη της τριγλύφου, η λειτουργία των οποίων δεν μπορεί να εξακριβωθεί.

•	Δ.ΜΟ.13

Τοπικής έκτασης αστοχίες, εκδηλούμενες με απώλεια μάζας υπάρχουν στις 
δύο άνω γωνίες της μετόπης, οφειλόμενες στους γόμφους των υπερκείμενων γείσων. 
Η κατάσταση διατήρησης της συγκεκριμένης μετόπης κρίνεται αρκετά καλή.

•	Δ.ΤΡ.14

Αστοχία εμφανίζεται στην άνω βορειοδυτική γωνία, εξαιτίας του γόμ-
φου του υπερκείμενου Δ.Γ.27 (ο γόμφος στη μετόπη).

•	Δ.ΜΟ.14

Μικρής έκτασης αστοχία παρατηρείται στην περιοχή της γόμφωσης του 
υπερκείμενου γωνιακού γείσου ΝΔ.Γ στην άνω βορειοδυτική περιοχή, ενώ 
ρηγμάτωση εμφανίζεται στην άνω νοτιοδυτική περιοχή, η οποία μπορεί να 
συσχετιστεί με αυτήν της βορειοδυτικής περιοχής της Δ.ΜΟ.1, και να αποδο-
θεί σε διαμήκη στοιχείο σύνδεσης με τη γωνιακή τρίγλυφο ΝΔ.ΤΡ.

•	ΝΔ.ΤΡ

Η τρίγλυφος διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ

Τυπικές και συστηματικές είναι οι αστοχίες στις περιοχές γόμφωσης των 
υπερκείμενων θράνων, εκδηλούμενες με τοπική απώλεια μάζας. Αντίστοιχοι 
τύποι αστοχιών εμφανίζονται, λιγότερο συστηματικά, στις περιοχές της γόμ-
φωσης με τα υποκείμενα επιστύλια. Σε θέσεις που λείπουν οι υπερκείμενοι 
θράνοι διαπιστώνονται αστοχίες και στις περιοχές της γόμφωσης των υπερ-
κείμενων γείσων91. 

91. Η παθολογία των διαζωμάτων είναι τυπική και ομοιάζει με αυτήν που διαπιστώθηκε στα 
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Συμπληρώματα υπάρχουν στα Δ.ΔΖ.1-Δ.ΔΖ.4 και στο Δ.ΔΖ.17, και πρέπει 
να διαπιστωθεί ο τρόπος σύνδεσης αυτών με τον κύριο όγκο, ειδικά του τελευ-
ταίου, που τοποθετήθηκε κατά την επέμβαση Μπαλάνου, καθώς ενδεχόμενη 
ύπαρξη μεταλλικών στοιχείων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Διαταραγμένες διαπιστώθηκαν να είναι ορισμένες σφραγίσεις των αρ-
μών, καθώς δεν υπήρξε πρόσβαση σε όλες τις θέσεις, ενδεικτικά αναφέρο-
νται μεταξύ των Δ.ΔΖ.2 με Δ.ΔΖ.3, Δ.ΔΖ.7 με Δ.ΔΖ.8 και Δ.ΔΖ.11 με Δ.ΔΖ.12.

διαζώματα της βόρειας κιονοστοιχίας, βλ. σχετικά: Τουμπακάρη 2007β.

Εικ. 115. Αστοχίες διαζωμάτων στους γόμφους των θράνων, αλλά και στους γόμφους με τα 
επιστύλια. Περιοχή όπου έχουν πραγματοποιηθεί αποκαταστάσεις με νέα συμπληρώματα. 

Εικ. 116. Αστοχίες διαζωμάτων στους γόμφους των θράνων. Εμφανείς οι επιφάνειες θραύσης.

Εικ. 117. Εμφανής αστοχία στην περιοχή του γόμφου του υπερκείμενου γείσου και τοποθέ-
τηση συνδετήριας λάμας στη μασχαλιαία εγκοπή.
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•	Δ.ΔΖ.1

Θραύση υπάρχει στην άνω βορειοανατολική γωνία, εξαιτίας συνδετήριου 
στοιχείου (;) με το παρακείμενο Β.ΔΖ.45 διάζωμα της βόρειας όψης ή και 
εξαιτίας συγκέντρωσης τάσεων στην περιοχή λόγω της εξώθησης των γωνι-
ών. Η θραύση στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.1 
έχει συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά την επέμβαση του Ορλάνδου.

•	Δ.ΔΖ.2

Θραύση στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.2 
έχει συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά την επέμβαση Ορλάνδου, ενώ αστο-
χία εμφανίζεται στην κάτω νοτιοανατολική γωνία με τοπική απώλεια μάζας 
εξαιτίας του γόμφου με το υποκείμενο Δ.Ε.2.3.

•	Δ.ΔΖ.3

Θραύση στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.3 
έχει συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά την επέμβαση Ορλάνδου, ενώ αστο-
χία εμφανίζεται στην κάτω νοτιοανατολική γωνία με τοπική απώλεια μάζας 
εξαιτίας του γόμφου με το υποκείμενο Δ.Ε.2.3.

•	Δ.ΔΖ.4

Θραύση στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.3 έχει 
συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά την επέμβαση Ορλάνδου, ενώ αστοχία εμ-
φανίζεται στην κάτω νοτιοανατολική γωνία εκδηλούμενη με αποκόλληση εκτε-
ταμένου θραύσματος, το οποίο έχει συγκολληθεί στη θέση του, εξαιτίας του 
γόμφου με το υποκείμενο Δ.Ε.2.3. Στην άνω νοτιοανατολική γωνία υπάρχει  
θραύση, και στερέωση με καρφίδες από προηγούμενο αναστηλωτικό πρόγραμμα.

•	Δ.ΔΖ.5

Παρατηρείται σύνθλιψη της νοτιοανατολική ακμής, αλλά βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση.

•	Δ.ΔΖ.6

Θραύσεις με απώλεια μάζας, τοπικής έκτασης στην περιοχή της γόμφω-
σης με τον υπερκείμενο θράνο Δ.Θ.6 και το υποκείμενο επιστύλιο Δ.Ε.3.3.
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•	Δ.ΔΖ.7

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμε-
νου θράνου Δ.Θ.7.

•	Δ.ΔΖ.8

Θραύσεις με απώλεια μάζας, τοπικής έκτασης στην περιοχή της γόμφω-
σης με τον υπερκείμενο θράνο Δ.Θ.8 και το υποκείμενο επιστύλιο Δ.Ε.3.3.

•	Δ.ΔΖ.9

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμε-
νου θράνου Δ.Θ.9.

•	Δ.ΔΖ.10

Θραύσεις με απώλεια μάζας, τοπικής έκτασης στην περιοχή της γόμφω-
σης με τον υπερκείμενο θράνο Δ.Θ.10 και το υποκείμενο επιστύλιο Δ.Ε.4.3.

•	Δ.ΔΖ.11

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμε-
νου θράνου Δ.Θ.11.

•	Δ.ΔΖ.12

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμε-
νου θράνου Δ.Θ.12.

•	Δ.ΔΖ.13

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του υπερκείμε-
νου θράνου Δ.Θ.13.

•	Δ.ΔΖ.14

Παρατηρείται αστοχία εκδηλούμενη με θραύση στην περιοχή της γόμ-
φωσης με τον υπερκείμενο θράνο Δ.Θ.14, όπου έχει πραγματοποιηθεί στε-
ρέωση με χρήση καρφίδων σε προηγούμενη αναστηλωτική επέμβαση. Αστο-
χία εκδηλούμενη με τοπική απώλεια μάζας στην περιοχή του γόμφου με το 
υποκείμενο επιστύλιο Δ.Ε.5.3. Ρηγμάτωση που εκκινά από την κάτω έδρα 
στην περιοχή του αρμού των υποκείμενων επιστυλίων Δ.Ε.5.3 και Δ.Ε.6.3. 
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Τοπική αστοχία στην άνω βορειοανατολική γωνία. Η διαμήκης σύνδεση με το 
Δ.ΔΖ.15 έχει εξασφαλιστεί με χρήση μεταλλικής λάμας μορφής πι στην περι-
οχή της μασχαλιαίας εγκοπής, η οποία εμφανίζει έντονα σημάδια οξείδωσης, 
καθώς παρατηρείται ανασήκωμα των μολυβιών σφράγισης.

•	Δ.ΔΖ.15

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του ελλείπο-
ντος υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.15. Παρατηρείται εκτενέστατη επιφανειακή 
φθορά σε όλη την όψη. Η διαμήκης σύνδεση με το Δ.ΔΖ.15 έχει εξασφαλι-
στεί με χρήση μεταλλικής λάμας μορφής πι στην περιοχή της μασχαλιαίας 
εγκοπής η οποία εμφανίζει έντονα σημάδια οξείδωσης, καθώς παρατηρείται 
ανασήκωμα των μολυβιών σφράγισης. Σημειώνεται ότι η σύνδεση αυτή δεν 
υπήρχε στην αρχική κατασκευή, λόγω της τροποποίησης του σχεδιασμού των 
διαζωμάτων92, που οδήγησε στην απότμηση της άνω νοτιοδυτικής περιοχής. 
Στη θέση αυτή καθίσταται εμφανής η πίσω (ανατολική) όψη της Δ.ΤΡ.12.

•	Δ.ΔΖ.16

Θραύση με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του ελλείποντος 
υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.16. Απότμηση της άνω βορειοδυτικής περιοχής 
(βλ. Δ.ΔΖ.15).

•	Δ.ΔΖ.17

φαίνονται θραύσεις με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης με 
τον υπερκείμενο θράνο93 και το υποκείμενο επιστύλιο Δ.Ε.6.3, αλλά έχει το-
ποθετηθεί συμπλήρωμα επέμβασης Μπαλάνου σε όλο το ύψος της βόρειας 
πλευράς αυτού. Στη νότια κεντρική περιοχή θραύση με τοπική απώλεια μά-
ζας έχει προκληθεί από βλήμα. Η σύνδεσή του με το Δ.ΔΖ.18 εξασφαλίζεται 
με χρήση λάμας στην περιοχή της μασχαλιαίας εγκοπής.

•	Δ.ΔΖ.18

Θραύσεις με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης του ελλείπο-
ντος υπερκείμενου θράνου Δ.Θ.18 και στην περιοχή της γόμφωσης του υπερ-
κείμενου γείσου.

92. Σχετικά με το θέμα βλ. χριστοδουλοπούλου 2002, 137-148.
93. Ο αρχαίος θράνος που έχει τοποθετηθεί στη θέση Δ.Θ.17 προέρχεται από την βόρεια περίσταση, ο.π.
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ΘΡΑΝΟΙ

Οι θράνοι Δ.Θ.1-Δ.Θ.4 είναι νέα μέλη τοποθετημένα κατά την περίοδο ανα-
στήλωσης του Α. Ορλάνδου. Τα μέλη αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, 
οι διαμήκεις σύνδεσμοι μεταξύ τους φαίνονται χωρίς προβλήματα, οι αρμοί 
μεταξύ τους εμφανίζονται καλά κλεισμένοι και αδιατάρακτοι, χωρίς εγκάρ-
σιες σχετικές μετατοπίσεις. Η τοποθέτησή τους έχει πραγματοποιηθεί βάσει 
του βορειότερου κατά χώραν αρχαίου θράνου. 

Οι λοιποί αρχαίοι θράνοι παρουσιάζουν τυπικές αστοχίες με απώλεια 
μάζας ή ρηγματώσεις στις περιοχές των διαμήκων συνδέσμων με τα παρα-
κείμενα μέλη, και των γόμφων με τα υποκείμενα διαζώματα. 

Σε επεμβάσεις Μπαλάνου αποδίδονται οι αποκαταστάσεις των δια-
μήκων συνδέσμων με νέους μεταλλικούς και ορισμένων γόμφων. Η πλήρης 
έκταση της επέμβασης δεν έχει προσδιοριστεί. Τα στοιχεία αυτά έχουν προ-
καλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις νέες θραύσεις, όπως στην περίπτωση του 
Δ.Θ.6, του Δ.Θ.8 και του Δ.Θ.17, ο τελευταίος, εξάλλου, είναι και παρατοπο-
θετημένος94.

Προβλήματα φτωχής έδρασης παρατηρούνται, αλλά και σχετικές μετα-
τοπίσεις στη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση.

•	Δ.Θ.1-Δ.Θ.4

Οι θράνοι αυτοί επιλέγεται να μελετηθούν ενιαία, καθώς πρόκειται για 
εξολοκλήρου νέα μέλη από την περίοδο αναστήλωσης του Α. Ορλάνδου και 
βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης. Μόνο ο Δ.Θ.1 παρουσιά-
ζει ρήγμα στην άνω έδρα, σε όλο το πλάτος αυτής, το οποίο εκδηλώνεται 
και στην ανατολική όψη, ακολουθεί τις γεωλογικές στρώσεις του υλικού και 
οφείλεται στην ποιότητά του. Μικρή ρηγμάτωση εμφανίζεται, επίσης, στον 
Δ.Θ.3 στην κάτω βορειοανατολική περιοχή. Οι διαμήκεις σύνδεσμοι στην άνω 
έδρα των θράνων βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, οι αρμοί μεταξύ τους 
είναι καλά κλεισμένοι και αδιατάρακτοι.

•	Δ.Θ.5

Αστοχία στις περιοχές των διαμήκων συνδέσμων με τους παρακείμενους 
θράνους εμφανίζονται στην άνω βορειοανατολική και νοτιοδυτική περιοχή 
του θράνου. Το ρήγμα που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της ανατολικής 
όψης, πάνω από τον αρμό των υποκείμενων διαζωμάτων, διακλαδίζεται στην 
άνω έδρα δημιουργώντας τρία τουλάχιστον θραύσματα.

94. Σχετικά με το θέμα βλ. χριστοδουλοπούλου 2002, σελ.137-148.
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•	Δ.Θ.6

Αστοχίες εκδηλούμενες με απώλεια μάζας εμφανίζονται στην περιοχή 
της διαμήκους σύνδεσης με τους παρακείμενους θράνους, αλλά και στην 
περιοχή της γόμφωσης στο υποκείμενο διάζωμα Δ.ΔΖ.6.

•	Δ.Θ.7

Αστοχίες εκδηλούμενες με απώλεια μάζας εμφανίζονται στην περιοχή 
της διαμήκους σύνδεσης με τους παρακείμενους θράνους, αλλά και στην 
περιοχή της γόμφωσης στο υποκείμενο διάζωμα Δ.ΔΖ.7.

•	Δ.Θ.8

Δεν παρουσιάζει σοβαρά δομικά προβλήματα, παρά τοπική ρηγμάτωση 
στην περιοχή του αρχαίου διαμήκους συνδέσμου με τον Δ.Θ.9. Η σύνδεση 
έχει αποκατασταθεί με χρήση νέου συνδέσμου, μορφής διπλού ταυ, στον 
άξονα της αρχαίας εντορμίας, αλλά με μεγαλύτερο μήκος, ώστε να εξασφα-
λίζεται η αγκύρωσή του σε υγιή περιοχή μαρμάρου.

•	Δ.Θ.9

Αστοχία με απώλεια μάζας υπάρχει στην περιοχή της διαμήκους σύνδεσης 
με τον παρακείμενο Δ.Θ.8. Η σύνδεση με τον Δ.Θ.10 έχει αποκατασταθεί με 
χρήση νέου συνδέσμου, μορφής διπλού ταυ, στην αρχαία εντορμία.

•	Δ.Θ.10

Αστοχία με απώλεια μάζας υπάρχει στην περιοχή της γόμφωσης με 
το υποκείμενο διάζωμα Δ.ΔΖ.10 και στην περιοχή της διαμήκους σύνδεσης 
με τον Δ.Θ.11. Η σύνδεση με τον Δ.Θ.11 έχει αποκατασταθεί με χρήση νέου 

Εικ. 118. Τυπικές επεμβάσεις Μπαλάνου στις άνω έδρες των θράνων για την αποκατάσταση των 
διαμήκων συνδέσμων. Αριστερά παρουσιάζεται η περίπτωση που έχει μετατοπιστεί ο άξονας του 
συνδέσμου και δεξιά έχει αυξηθεί το μήκος της εντορμίας μονόπλευρα.
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συνδέσμου, μορφής διπλού ταυ, στον άξονα της αρχαίας εντορμίας, αλλά με 
μεγαλύτερο μήκος στην πλευρά του Δ.Θ.10, ώστε να εξασφαλίζεται η αγκύ-
ρωσή του σε υγιή περιοχή μαρμάρου.

•	Δ.Θ.11

Εκτεταμένη αστοχία με απώλεια μάζας έχει εκδηλωθεί στην νότια 
πλευρά του θράνου εξαιτίας του διαμήκους συνδέσμου με τον Δ.Θ.12 και 
τον γόμφο με το υποκείμενο Δ.ΔΖ.11. Η διαμήκης σύνδεση με τον Δ.Θ.12 έχει 
αποκατασταθεί με νέο σύνδεσμο μορφής διπλού ταυ τοποθετημένο σε νέα 
λάξευση εντορμίας με άξονα δυτικότερα αυτού της αρχαίας και μεγαλύτε-
ρο μήκος εκατέρωθεν.

•	Δ.Θ.12

Εκτεταμένη αστοχία με απώλεια μάζας έχει εκδηλωθεί στην νότια πλευ-
ρά του θράνου εξαιτίας του διαμήκους συνδέσμου με τον Δ.Θ.13 και τον 
γόμφο με το υποκείμενο Δ.ΔΖ.12, αλλά και στην άνω βόρεια πλευρά εξαιτίας 
του συνδέσμου με τον Δ.Θ.11. 

•	Δ.Θ.13

Αστοχία εκδηλούμενη με ρηγμάτωση εμφανίζεται στην περιοχή της δι-
αμήκους σύνδεσης με τον Δ.Θ.12. Η διαμήκης σύνδεση με τον Δ.Θ.14 έχει 
εξασφαλιστεί με χρήση νέου συνδέσμου μορφής διπλού ταυ, στον άξονα 
της αρχαίας εντορμίας, μηκυνμένο μονόπλευρα στον Δ.Θ.13, προφανώς λόγω 
τοπικής αστοχίας ενδεχομένως στην περιοχή της κεφαλής του αρχαίου συν-
δέσμου, που σήμερα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. 

•	Δ.Θ.14

Αστοχία στην νότια πλευρά εξαιτίας της διαμήκους σύνδεσης με τον 
ελλείποντα Δ.Θ.15 και της κατακόρυφης σύνδεσης με το υποκείμενο διάζωμα 
Δ.ΔΖ.14.

•	Δ.Θ.17

Αστοχία με απώλεια μάζας στην άνω βορειοανατολική περιοχή εξαιτί-
ας του διαμήκους συνδέσμου και στη νότια πλευρά εξαιτίας του διαμήκους 
συνδέσμου και του γόμφου. Ο συγκεκριμένος λίθος είναι παρατοποθετη-
μένος, καθώς δεν ταυτίζονται οι εντορμίες του γόμφου με το υποκείμενο 
διάζωμα. Υπάρχει γόμφωση Μπαλάνου στη νότια όψη σε νέα εντορμία 
δυτικότερα της αρχαίας, η οποία έχει προκαλέσει θραύση στην κάτω νοτι-
οδυτική γωνία.
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γΕΙΣΑ

Οι αστοχίες που παρουσιάζονται στα γείσα σχετίζονται αφενός με τις πε-
ριοχές των συνδετηρίων στοιχείων (διαμήκεις σύνδεσμοι στην άνω έδρα αυ-
τών, γόμφοι με τα υποκείμενα), αφετέρου με τη διεύθυνση των κρυσταλλικών 
στρώσεων του υλικού και τις αντίστοιχες δράσεις επί αυτών. 

Σε περιπτώσεις που παρατηρείται απώλεια τμήματος του προβόλου, 
αυτές φαίνεται να οφείλονται σε συνδυασμό γεγονότων, όπως κρούσεις 
λόγω πτώσεων των υπερκείμενων95, ελαττώματα του υλικού, επιβάρυνση συ-
γκεκριμένων περιοχών με ρηγμάτωσεις λόγω των συνδετηρίων, υπερφόρτιση 
λόγω των γλυπτών, απροσεξίες κατά τις αποξηλώσεις του γλυπτού διακό-
σμου. 

Οι επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου στην στρώση αυτή του θριγκού είναι 
αρκετά εκτεταμένες, καθώς τα γωνιακά γείσα έχουν εξασφαλιστεί επί των 
γειτονικών τους με χρήση μεγάλου μήκους μεταλλικών στοιχείων, αλλά και 
στις άνω έδρες έχει πραγματοποιηθεί σε πλείστες θέσεις αποκατάσταση των 
διαμήκων συνδέσεων με νέους μεταλλικούς, οι οποίοι ορισμένες φορές είναι 
και εμφανείς στις όψεις (δυτική και ανατολική)96. Τέλος, έχουν πραγματοποι-
ηθεί στερεώσεις θραυσμάτων σε διάφορες περιόδους με χρήση μεταλλικών, 
αλλά και ορειχάλκινων οπλισμών.

Διαταραγμένη εμφανίζεται η σφράγιση του αρμού μεταξύ Δ.Γ.4 με Δ.Γ.5 
και διεύρυνση του αρμού μεταξύ Δ.Γ.23 με Δ.Γ.24, που αποτελούν συνέπεια 
της σύνδεσης των γωνιακών γείσων με τα τρία παρακείμενα αυτών, με μεγά-
λες μεταλλικές λάμες ή και πρόσθετους συνδέσμους. Επίσης, διαταραγμένα 
είναι τα κονιάματα σφράγισης των αρμών μεταξύ των Δ.Γ.9 με το Δ.Γ.10 και 
του Δ.Γ.11 με το Δ.Γ.12. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι μετά την επέμβαση Μπαλάνου εξακολουθεί να παρατηρείται η ίδια τάση 
εξώθησης των γωνιών, ενώ η επέμβαση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για 
τις θέσεις εκδήλωσης των νέων αστοχιών.

•	ΒΔ.γ

Το γωνιακό γείσο δεν φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρά δομικά προ-
βλήματα. Μικρό γωνιακό θραύσμα εμφανίζεται στην περιοχή της ταινία 
πάνω από τη Δ.ΜΟ.1, στερεωμένο με καρφίδες από προηγούμενη αναστη-
λωτική επέμβαση, το οποίο οφείλεται στον γόμφο του γείσου. Στην άνω 
έδρα στη δυτική πλευρά είναι εμφανής η θέση του διαμήκους συνδέσμου με 
το Δ.Γ.2. Είναι γνωστό από τα σχέδια της επέμβασης Μπαλάνου ότι έχουν 
τοποθετηθεί δύο μεγάλου μήκους μεταλλικές, κάτω από τον ορθοστάτη του 

95. χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση του Dalton το 1749, όπου φαίνεται να έχει καταπέσει κα-
ταέτιο γείσο επί του Δ.Γ.5., βλ. Dalton 1791.
96. Ειδικά για την περίπτωση του ΒΔ.Γ παρατίθενται σχέδια της επέμβασης, βλ. Μπαλάνος 1940.
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Εικ. 120. Ενίσχυση των διαμήκων συνδέσεων των γείσων με πρόσθετους συνδέσμους στην 
ανατολική όψη τους, Δ.γ.23 έως Δ.γ.26.

Εικ. 119. Οι περιπτώσεις των γείσων, που αποκόπτεται σημαντικό τμήμα του προβόλου 
τους, Δ.γ.2, Δ.γ.5, Δ.γ.15 και Δ.γ.18.
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τυμπάνου και τους λίθους του αντιθηματικού τοίχου αντίστοιχα, λάμες που 
το συνδέουν με το Δ.Γ.4.

•	Δ.γ.2

Οριζόντιο ρήγμα στην άνω έδρα στη διεύθυνση βορρά-νότου αποκό-
πτει τον πρόβολο του γείσου. Το ρήγμα έχει εξασφαλιστεί με χρήση συνδέ-
σμου μορφής διπλού ταυ. Λοξό ρήγμα στη νότια πλευρά της όψης διατρέχει 
την νότια όψη και συνεχίζει στην κάτω έδρα του προβόλου, αλλά και στην 
άνω έδρα. Στην νότια πλευρά της άνω έδρας υπάρχει κάλυψη σημαντικού 
τμήματος με τσιμεντοκονίαμα, το οποίο εμφανίζεται διαταραγμένο, στην 
περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.3. Η σύνδεση αυτή πρέπει να 
έχει αποκατασταθεί με νέο σύνδεσμο.

•	Δ.γ.3

Το γείσο δεν παρουσιάζει σοβαρές βλάβες, πέραν μικρής ρηγμάτωσης, 
που ξεκινά από την βορειοδυτική παρειά της κεφαλής της εντορμίας του 
διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.4. Η σύνδεση πρέπει να έχει αποκατα-
σταθεί με νέο σύνδεσμο, δε μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η περιοχή έχει 
σφραγιστεί με κονιάματα. Τοπική αστοχία εμφανίζεται με απώλεια μάζας 
στην πίσω όψη στην περιοχή της γόμφωσης με το υποκείμενο διάζωμα.

•	Δ.γ.4

Τοπική αστοχία στην περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.5 με 
απώλεια μάζας στις παρειές του κορμού και ρηγμάτωση που ξεκινά από 
την βορειοδυτική παρειά της κεφαλής της εντορμίας. Η σύνδεση αυτή δεν 
έχει αποκατασταθεί εξαιτίας της σημαντικής απώλειας μάζας στον πρό-
βολο του Δ.Γ.5. Τοπική αστοχία εμφανίζεται με απώλεια μάζας στην πίσω 
όψη στην περιοχή της γόμφωσης με το υποκείμενο διάζωμα.

•	Δ.γ.5

Παρουσιάζει σημαντική απώλεια μάζας στην περιοχή του προβό-
λου. Η αστοχία αυτή οφείλεται τόσο στο υλικό –διεύθυνση κρυσταλλικών 
στρώσεων– όσο και στην αστοχία του βόρειου διαμήκους συνδέσμου. Το-
πικές αστοχίες παρατηρούνται στους διαμήκεις συνδέσμους. Οι διαμήκεις 
συνδέσεις με τα παρακείμενα δεν έχουν αποκατασταθεί. Τοπική αστοχία 
εμφανίζεται με απώλεια μάζας στην πίσω όψη στην περιοχή της γόμφωσης 
με το υποκείμενο διάζωμα.
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•	Δ.γ.6

Αστοχίες παρατηρούνται στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων της 
άνω έδρας, εκδηλούμενες με απώλεια μάζας και χαρακτηριστικές ρηγμα-
τώσεις και θραύσεις. Η διαμήκης σύνδεση με το Δ.Γ.7 πρέπει να έχει απο-
κατασταθεί, αλλά δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί εξαιτίας σφράγισης της 
περιοχής με κονιάματα. Τοπική αστοχία εμφανίζεται με απώλεια μάζας στην 
πίσω όψη στην περιοχή της γόμφωσης με το υποκείμενο διάζωμα.

Εικ. 121. Ενδεικτικές επεμβάσεις σε γείσα. α) Αποκαταστάσεις συνδέσεων. β-ε) Συγκολ-
λήσεις θραυσμάτων και συρραφές ρηγμάτων. στ) Ενίσχυση συνδέσεων με χρήση εμφανών 
μεταλλικών στοιχείων.
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•	Δ.γ.7

Αστοχίες παρατηρούνται στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων της 
άνω έδρας, εκδηλούμενες με απώλεια μάζας και χαρακτηριστικές ρηγματώ-
σεις. Η διαμήκης σύνδεση με το Δ.Γ.8 πρέπει να έχει αποκατασταθεί, αλλά 
δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί εξαιτίας σφράγισης της περιοχής με κονιά-
ματα. Στην πίσω όψη έχει αστοχήσει η κάτω βόρεια γωνία.

•	Δ.γ.8

Αστοχίες παρατηρούνται στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων της 
άνω έδρας, εκδηλούμενες με απώλεια μάζας και χαρακτηριστικές ρηγματώ-
σεις. Η διαμήκης σύνδεση με το Δ.Γ.9 πρέπει να έχει αποκατασταθεί, αλλά 
δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί εξαιτίας σφράγισης της περιοχής με κονιά-
ματα. Τοπική αστοχία με θραύση εμφανίζεται στην πίσω όψη στην περιοχή 
της γόμφωσης με το υποκείμενο διάζωμα.

•	Δ.γ.9

Αστοχίες παρατηρούνται στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων της 
άνω έδρας, εκδηλούμενες με απώλεια μάζας και χαρακτηριστικές ρηγματώ-
σεις. Η διαμήκης σύνδεση με το Δ.Γ.10 πρέπει να έχει αποκατασταθεί, αλλά 
δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί εξαιτίας σφράγισης της περιοχής με κονιά-
ματα. Τοπική αστοχία με θραύση εμφανίζεται στην πίσω όψη στην περιοχή 
της γόμφωσης με το υποκείμενο διάζωμα.

•	Δ.γ.10

Αστοχίες παρατηρούνται στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων της 
άνω έδρας, εκδηλούμενες με απώλεια μάζας. Η αστοχία του νότιου συνδέ-
σμου με το Δ.Γ.11 είναι εκτεταμένη και ακολουθεί τις κρυσταλλικές στρώσεις 
του μαρμάρου. Η διαμήκης σύνδεση με το Δ.Γ.11 δεν έχει αποκατασταθεί. 
Στη βόρεια πλευρά της όψης παρατηρείται έντονη επιφανειακή φθορά του 
υλικού και συγκολλήσεις μικρών θραυσμάτων.

•	Δ.γ.11

Στην βόρεια πλευρά της όψεως το μέλος έχει πληγεί από πρόσκρουση 
βλήματος που έχει προκαλέσει πολυθρυμματισμένη εικόνα τοπικά. Αστοχία 
εκτεταμένη με απώλεια μάζας έχει εκδηλωθεί εξαιτίας του συνδέσμου με 
το Δ.Γ.10 και τη διεύθυνση των κρυσταλλικών στρώσεων του μαρμάρου. Η 
περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.12 είναι σφραγισμένη και δεν 
παρουσιάζει ενδείξεις αστοχίας. Αυτή η διαμήκης σύνδεση πρέπει να έχει 
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αποκατασταθεί. Στην πίσω όψη εμφανίζονται δύο διαγώνια ρήγματα, το 
νοτιότερο των οποίων αποδίδεται στη δράση του οπίσθιου διαμήκους συν-
δέσμου με το Δ.Γ.12.

•	Δ.γ.12

Συγκόλληση θραύσματος έχει πραγματοποιηθεί στην άνω βορειοδυτική 
γωνία, αστοχία που έχει προκληθεί από τη δράση του διαμήκους συνδέσμου 
με το παρακείμενο Δ.Γ.11. Στην βόρεια πλευρά της όψεως το μέλος έχει πλη-
γεί από πρόσκρουση βλήματος, ενώ στην άνω νοτιοδυτική γωνία εμφανίζεται 
μικρής έκτασης πολυθραυσμένη περιοχή. Τοπική αστοχία με απώλεια μάζας 
έχει προκαλέσει ο σύνδεσμος με το Δ.Γ.13, σύνδεση η οποία δεν πρέπει να 
έχει αποκατασταθεί, καθώς η σύνδεση εξασφαλίζεται με εξωτερική μεταλ-
λική λάμα στην όψη των προαναφερθέντων γείσων. Η περιοχή της διαμή-
κους αυτής σύνδεσης στην άνω έδρα είναι σφραγισμένη με κονιάματα. Στην 
πίσω όψη εμφανίζονται σημαντικές ρηγματώσεις, οι οποίες αποδίδονται στη 
δράση των συνδετήριων στοιχείων, δηλαδή του γόμφου με το υποκείμενο 
διάζωμα στην κάτω νοτιοανατολική γωνία και στους οπίσθιους διαμήκεις 
συνδέσμους στην άνω νοτιοδυτική γωνία και την βόρεια πλευρά.

•	Δ.γ.13

Τοπική απώλεια μάζας εμφανίζεται στην άνω βορειοδυτική γωνία του 
γείσου και στην περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.12. Οι διαμήκεις 
συνδέσεις με τα παρακείμενα γείσα Δ.Γ.12 και Δ.Γ.14 έχουν εξασφαλιστεί 
με τη χρήση εξωτερικών εμφανών μεταλλικών λαμών στην όψη του Δ.Γ.13, 
όπου και έχουν προκαλέσει ρήγματα στις περιοχές αγκύρωσής τους εξαιτίας 
οξείδωσης. Στην πίσω όψη παρατηρείται τοπική σφράγιση της κάτω νοτιο-
δυτικής γωνίας.

•	Δ.γ.14

Στη νότια πλευρά της όψης και της άνω έδρας υπάρχει θραύση, η οποία 
ξεκινά από την περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.15, και έχει εξα-
σφαλιστεί με τη χρήση δύο λαμών, μία στην άνω έδρα και μία στην όψη. 
Αστοχίες στην περιοχή των εμπρόσθιων συνδέσμων με τα παρακείμενα γείσα 
εκδηλούμενες με χαρακτηριστικές ρηγματώσεις και τοπική απώλεια μάζας. 
Στη σύνδεσή του με το Δ.Γ.15 εμφανίζεται και διατμητικός σύνδεσμος97, η 
εντορμία του οποίου είναι εμφανής λίγο ανατολικότερα από τον διαμήκη σύν-
δεσμο διπλού ταυ. Η σύνδεση με το Δ.Γ.15 δεν φαίνεται να έχει αποκαταστα-
θεί. Στην πίσω όψη εμφανίζονται δύο αστοχίες στην άνω νοτιοανατολική και 

97. Τέτοιου είδους σύνδεση είναι σπάνια και υποδηλώνει προβληματική περιοχή.
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άνω βορειοδυτική γωνία, οφειλόμενες στους διαμήκεις οπίσθιους συνδέσμους 
με τα παρακείμενα γείσα. Επί του Δ.Γ.4 στην ανατολική όψη του αγκυρώνε-
ται η μεταλλική λάμα που αποκαθιστά τη λειτουργία του στρεπτοσυνδέσμου 
του ορθοστάτη του τυμπάνου Δ.ΤΥ.5. Η μεταλλική λάμα παρουσιάζει εμφανή 
σημάδια οξείδωσης, αλλά δεν έχει προκαλέσει ακόμη προβλήματα στο γείσο.

•	Δ.γ.15

Απώλεια μάζας παρατηρείται σε σημαντικό μέρος του προβόλου του 
συγκεκριμένου γείσου. Η αστοχία οφείλεται στο διαμήκη σύνδεσμο με το 
Δ.Γ.16 και τη διεύθυνση των κρυσταλλικών στρώσεων του μαρμάρου. Ρήγ-
μα εμφανίζεται στο εναπομένον τμήμα της άνω έδρας, με αφετηρία στο δι-
ατμητικό σύνδεσμο με το παρακείμενο Δ.Γ.14. Το ρήγμα βαίνει παράλληλα 
προς το επίπεδο της αστοχίας του προβόλου και καλύπτει όλο το πλάτος 
της άνω έδρας. Το ρήγμα έχει συρραφεί με μεταλλική λάμα από τον Ν. 
Μπαλάνο, η οποία παρουσιάζει εμφανή σημάδια οξείδωσης και έχει προκα-
λέσει τοπική διάρρηξη του μαρμάρου. Επί του γείσου αυτού έχει γομφωθεί 
παράτυπα το θραύσμα του Δ.ΤΥ.6 που ανατοποθετήθηκε από τον Ορλάνδο. 
Στην πίσω όψη του γείσου υπάρχει ρηγμάτωση στην κάτω βορειοανατολι-
κή γωνία οφειλόμενη ενδεχομένως στον γόμφο με το υποκείμενο διάζωμα.

•	Δ.γ.16

Το συγκεκριμένο γείσο παρουσιάζει σημαντικές θραύσεις. φαίνεται 
να έχει αποκοπεί και συγκολληθεί θραύσμα στην νοτιοδυτική πλευρά. Το 
θραύσμα στερεώνεται με δύο λάμες στη διεύθυνση Β-Ν προς βορρά με το 
Δ.Γ.16 και προς νότο με το παρακείμενο Δ.Γ.17. Μεγάλου εύρους ρήγμα 
εκτείνεται στην έννοια του μήκους του γείσου στην άνω και κάτω έδρα 
του αυτού. Στην άνω έδρα το ρήγμα συρράπτεται με μεταλλική λάμα. Όλα 
τα μεταλλικά στοιχεία εμφανίζουν έντονα σημάδια οξείδωσης. Στην πίσω 
όψη εμφανίζονται αστοχίες εκδηλούμενες με θραύσεις στη βόρεια και νό-
τια πλευρά οφειλόμενες, μάλλον, στους οπίσθιους διαμήκεις συνδέσμους 
με τα παρακείμενα γείσα και τοπικά στην κάτω βορειοανατολική γωνία, 
που φαίνεται να έχει προκληθεί από τον γόμφο με το υποκείμενο διάζωμα. 
Καθώς η προς νότο θραύση της ανατολικής όψης παρουσιάζει σημαντική 
εξώθηση προς ανατολή, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι πρόκειται για ανε-
ξάρτητο θραύσμα, ενώ η προς βορρά μπορεί να σχετίζεται με τη ρηγμάτω-
ση που εμφανίζεται στην άνω και κάτω έδρα.

•	Δ.γ.17

Τοπικές αστοχίες στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων με τα πα-
ρακείμενα γείσα. Λόγω θραύσης του Δ.Γ.18 είναι εμφανής ο διαμήκης σύν-
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δεσμος στη θέση αυτή, ο οποίος στην περιοχή του Δ.Γ.17 έχει προκαλέσει 
ρηγμάτωση στην άνω έδρα και στη νότια όψη (εμφανής λόγω της απώλειας 
μάζας στο Δ.Γ.18). Το ρήγμα έχει εξασφαλιστεί με δύο μεταλλικές λάμες στην 
άνω έδρα και στη νότια όψη, τα κονιάματα σφράγισης των οποίων βρίσκο-
νται σε πολύ καλή κατάσταση. Στην πίσω όψη τοπική αστοχία με απώλεια 
μάζας έχει προκληθεί στην περιοχή του γόμφου με το υποκείμενο διάζωμα. 

•	Δ.γ.18

Απώλεια μάζας παρατηρείται σε σημαντικό μέρος του προβόλου του συ-
γκεκριμένου γείσου. Η αστοχία οφείλεται στο διαμήκη σύνδεσμο με το Δ.Γ.17 
και τη διεύθυνση των κρυσταλλικών στρώσεων του μαρμάρου. Ο ίδιος σύν-
δεσμος έχει προκαλέσει θραύση και στην ανατολική παρειά του. Στην πίσω 
όψη υπάρχει στην κάτω βορειοανατολική γωνία αποκόλληση μικρού θραύ-
σματος, που μπορεί να αποδοθεί στον γόμφο με το υποκείμενο διάζωμα.

•	Δ.γ.19

Στην άνω έδρα του γείσου βρίσκεται ο γόμφος του Δ.ΤΥ.8 και σε συν-
δυασμό με το διαμήκη σύνδεσμο του Δ.Γ.19, έχουν προκαλέσει διάρρηξη του 
μαρμάρου, η οποία τείνει να αποκόψει τμήμα του προβόλου. Η ρηγμάτωση 
εξασφαλίζεται με δύο μεγάλου μήκους συνδέσμους διπλού ταυ στη διεύθυν-
ση ανατολή-δύση και μία μεταλλική λάμα. Η λάμα είναι οξειδωμένη, ενώ 
οι εντορμίες των δύο συνδέσμων παρουσιάζουν τοπικές αποφλοιώσεις στις 
παρειές τους. Τοπικής φύσεως απώλεια μάζας έχει προκληθεί στις περιοχές 
των διαμήκων συνδέσμων με τα παρακείμενα γείσα. Στην πίσω όψη υπάρχει 
κατακόρυφο ρήγμα, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τον διαμήκη οπίσθιο 
σύνδεσμο με το Δ.Γ.18, καθώς και ρηγμάτωση στην κάτω βορειοανατολική 
γωνία εξαιτίας του γόμφου με το υποκείμενο διάζωμα. 

•	Δ.γ.20

Σημαντικό τμήμα της άνω έδρας διαθέτει σφραγίσεις και δεν είναι δυ-
νατό να διαπιστωθεί αν στην περιοχή αυτή υπάρχει ρηγμάτωση. Τοπικές 
αστοχίες έχουν προκληθεί στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων. Στην πίσω 
όψη υπάρχει τοπική αστοχία στη βόρεια πλευρά οφειλόμενη ενδεχομένως 
στον οπίσθιο διαμήκη σύνδεσμο με το Δ.Γ.19.

•	Δ.γ.21

Εξαιτίας της κρυσταλλικής δομής του μαρμάρου και την ποιότητά 
του, καθώς και την ύπαρξη του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.22 υπάρ-
χει σφηνοειδούς μορφής θραύσμα στην άνω νοτιοδυτική περιοχή του γεί-
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σου. Τοπική αστοχία εκδηλούμενη με απώλεια μάζας έχει καλυφθεί με 
τσιμεντοκονιάματα στην περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.20. 
Στην πίσω όψη ο λίθος έχει πληγεί από πρόσκρουση βλήματος με αποτέλε-
σμα ακτινωτή θραύση γύρω από την περιοχή πρόσκρουσης του βλήματος.

•	Δ.γ.22

Παρατηρείται απώλεια σημαντικού τμήματος του προβόλου, η οποία 
μπορεί να αποδοθεί στην ποιότητα του υλικού, τη διεύθυνση των κρυσταλ-
λικών στρώσεων και την καταπόνηση του συγκεκριμένου γείσου. Τοπικής 
φύσεως αστοχία εμφανίζεται στην περιοχή της διαμήκους σύνδεσης με τα 
παρακείμενα γείσα στην άνω έδρα. Οι συνδέσεις φαίνεται να έχουν αποκα-
τασταθεί κατά την επέμβαση Μπαλάνου. Στην πίσω όψη υπάρχει ένα ρήγμα 
που έχει προκληθεί από πρόσκρουση βλήματος του Δ.Γ.21 και έχει συνεχίζει 
και στον υπόψη λίθο, εξαιτίας προφανώς της συνάφειας που έχει επιτευχθεί 
στον αρμό, και δεύτερο που παρουσιάζει κλίση ως προς την κατακόρυφο και 
μπορεί να αποδοθεί σε κομμό του υλικού, αν και όχι με βεβαιότητα.

•	Δ.γ.23

Στη σύνδεση με το Δ.Γ.22 εμφανίζεται τοπική αλλά σημαντικής επιφα-
νειακής έκτασης απώλεια μάζας στην περιοχή του συνδέσμου. Προκειμένου 
για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης σύνδεσης κατά την επέμβαση 
Μπαλάνου χρησιμοποιήθηκε ο άξονας της αρχαίας εντορμίας, αλλά με επι-
μήκυνση στο Δ.Γ.23, ώστε η κεφαλή του συνδέσμου να αγκυρώνεται σε υγιές 
μάρμαρο. Στην πίσω όψη τοπική αστοχία με απώλεια μάζας εμφανίζεται 
στην περιοχή της γόμφωσης με το υποκείμενο διάζωμα. Στην άνω έδρα της 
πίσω όψης, η οποία είναι εμφανής λόγω της απουσίας των υπερκείμενων 
λίθων του αντιθηματικού τοίχου, φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί συν-
δετήρια στοιχεία για την αποκατάσταση της σύνδεσης με το παρακείμενο 
προς νότο γείσο Δ.Γ.24.

•	Δ.γ.24

Τοπική αστοχία εμφανίζεται στην όψη στην περιοχή της γόμφωσης με 
την υποκείμενη μετόπη Δ.ΜΟ.13. Στην άνω έδρα και την περιοχή των δια-
μήκων συνδέσμων με τα παρακείμενα γείσα υπάρχει σφράγιση, που υπο-
δηλώνει αποκατάσταση αυτών με νέους συνδέσμους, και τοπικής έκτασης 
απώλεια μάζας. Στην περιοχή του συνδέσμου με το Δ.Γ.25 υπάρχει δεύτερο 
στρώμα σφράγισης, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανώς τα κονι-
άματα σφράγισης είχαν αστοχήσει και υπήρξε τοπικά νέα σφράγιση. Στο 
συγκεκριμένο γείσο και έμπροσθεν του Δ.ΤΥ.10 είναι εμφανή τα κονιάματα 
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σφράγισης της μεταλλικής λάμας, που αναφέρεται από τον Ν. Μπαλάνο 
ότι έχει τοποθετηθεί για την συγκράτηση του ΝΔ.Γ98. Η λάμα εικάζεται ότι 
έχει οξειδωθεί, καθώς τα κονιάματα σφράγισης έχουν διαταραχθεί από τη 
διόγκωση του υποκείμενου μεταλλικού στοιχείου. Στην πίσω όψη υπάρχει το-
πική αστοχία στην περιοχή του γόμφου με το υποκείμενο διάζωμα, εκδηλού-
μενη με θραύση. Στην άνω έδρα της πίσω όψης, η οποία είναι εμφανής λόγω 
της απουσίας των υπερκείμενων λίθων του αντιθηματικού τοίχου, φαίνεται 
ότι έχουν χρησιμοποιηθεί συνδετήρια στοιχεία για την αποκατάσταση της 
σύνδεσης με τα παρακείμενα γείσα Δ.Γ.23 και Δ.Γ.25, ενώ η τελευταία σύν-
δεση (με το Δ.Γ.25) εξασφαλίζεται πρόσθετα με την τοποθέτηση συνδέσμου 
μορφής διπλού ταυ και στην πίσω όψη. Το γεγονός ότι πραγματοποιείται ιδι-
αίτερη προσπάθεια για καλή διαμήκη σύνδεση των τελευταίων αυτών γείσων 
δικαιολογείται καθώς το ΝΔ.Γ στερεώνεται επί αυτού. 

•	Δ.γ.25

Στην άνω έδρα σημαντικό τμήμα είναι καλυμμένο με κονιάματα σφρά-
γισης, που καθιστούν δύσκολη την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων. 
Αστοχία, εκδηλούμενη με θραύση και τοπική απώλεια μάζας, φαίνεται να 
υπάρχει στην περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.26. Στη δυτική 
περιοχή της άνω έδρας υπάρχει έντονη αποφλοίωση λόγω καταπόνησης από 
συγκρούσεις με τα γειτονικά μέλη. Στην όψη υπάρχουν οπές διαμέτρου Ø 
0,020-0,022 μ., οι οποίες είναι πληρωμένες με κονίαμα και δεν είναι σαφές 
αν πρόκειται για οπές εισαγωγής οπλισμού για εξασφάλιση ρήγματος της 
άνω έδρας. Στην πίσω όψη διακρίνονται σύνδεσμοι, μορφής διπλού ταυ, με 
τα παρακείμενα γείσα Δ.Γ.24 και Δ.Γ.26, καθώς και στην άνω έδρα με το 
Δ.Γ.24. Η σύνδεση με το Δ.Γ.26 εικάζεται εύλογα από χαρακτηριστική αστο-
χία που έχει προκληθεί στο Δ.Γ.26 (βλ. κάτω), αλλά δεν μπορεί να διαπιστω-
θεί εξαιτίας της θέσης του υπερκείμενου λίθου του αντιθηματικού τοίχου.

•	Δ.γ.26

Αστοχία με απώλεια μάζας παρατηρείται στην άνω έδρα, περιοχή του 
διαμήκους συνδέσμου με το Δ.Γ.25. Ο διαμήκης σύνδεσμος με το ΝΔ.Γ δεν 
είναι εμφανής καθώς καλύπτεται από τα κονιάματα της λάμας που έχει το-
ποθετηθεί για την εξασφάλισή του. Στην πίσω όψη υπάρχει τοπική αστοχία, 
εκδηλούμενη με απώλεια μάζας στην περιοχή της γόμφωσης με το υποκείμε-
νο διάζωμα. Σημειώνεται ότι οι εντορμίες του γόμφου, γείσου και διαζώμα-

98. Η λάμα είναι εμφανής μπροστά από τον ορθοστάτη του τυμπάνου και οι επιμελείς συνδέσεις 
των μελών στην ανατολική όψη τους Δ.Γ.24-Δ.Γ.26, οδηγούν στα συμπεράσματα ότι στη νότια γω-
νία δεν τοποθετήθηκαν δύο μεταλλικές λάμες, καθώς και ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν 
ενδεχομένως χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων αποξηλώσεων στην περιοχή αυτή.
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τος, δεν ταυτίζονται. Δύο σύνδεσμοι μορφής διπλού ταυ είναι τοποθετημένοι 
στην ανατολική όψη για τη σύνδεση του Δ.Γ.26 με τα παρακείμενα Δ.Γ.25 και 
ΝΔ.Γ. Ο σύνδεσμος με το ΝΔ.Γ έχει προεκταθεί στο Δ.Γ.26, για να συρράψει 
κατακόρυφο ρήγμα που ξεκινά από την κάτω έδρα και φτάνει ως τα δύο τρία 
του ύψους του γείσου. Στην άνω έδρα της πίσω όψης υπάρχει σύνδεσμος με 
το Δ.Γ.25 και εικάζεται η ύπαρξη όμοιου συνδέσμου με το ΝΔ.Γ, πιθανότατα 
μορφής πιόσχημης λάμας, καθώς υπάρχει χαρακτηριστικής μορφής αστοχία 
στην άνω βορειοανατολική περιοχή αυτού.

•	ΝΔ.γ

Τοπική θραύση υπάρχει στην ταινία στην κάτω νοτιοδυτική περιοχή της 
έδρασής του επί του ΝΔ.ΤΡ. Ίδιου τύπου αστοχία παρατηρείται και στην 
περιοχή της εμφανούς γόμφωσης του υπερκείμενου γωνιακού καταέτιου 
γείσου. Στην άνω έδρα είναι εμφανή τα κονιάματα σφράγισης της μεγάλου 
μήκους μεταλλικής λάμας, που τοποθετήθηκε κατά την αναστήλωση Μπαλά-
νου για την συγκράτησή του με τα γειτονικά Δ.Γ.26, Δ.Γ.25 και Δ.Γ.24, χωρίς 
να είναι ευδιάκριτη η θέση απόληξης αυτής.

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Οι αστοχίες που παρατηρούνται στους ορθοστάτες του τυμπάνου σχετί-
ζονται τόσο με τις θέσεις των συνδετήριων στοιχείων όσο και τις πιθανές 
τυχηματικές ανθρωπογενείς δράσεις επ’ αυτών, όπως οι κανονιοβολισμοί, 
αλλά καθορίζονται από την ποιότητα του υλικού και τη διεύθυνση των κρυ-
σταλλικών τους στρώσεων. 

Οι επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου στην υποκείμενη στρώση των γείσων 
έχει προκαλέσει πρόβλημα έδρασης του ορθοστάτη του τυμπάνου στη βό-
ρεια πλευρά, όπου προφανώς υπάρχει διόγκωση των μεταλλικών στοιχείων 
που έχουν τοποθετηθεί στην άνω έδρα των γείσων και κάτω από το Δ.ΤΥ.1. 
Στη νότια πλευρά δεν συναντάται όμοια κατάσταση, καθώς το αντίστοιχο 
στοιχείο στερέωσης του γωνιακού γείσου βρίσκεται δυτικότερα της έδρας 
του ορθοστάτη του τυμπάνου, αλλά και αυτό είναι εμφανώς οξειδωμένο. 

Στην ίδια τη στρώση των ορθοστατών οι επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου 
είναι αρκετά εκτεταμένες τόσο στις όψεις, με χρήση εμφανών και αφανών 
συνδετήριων στοιχείων για συρραφές ρηγμάτων και ρωγμών και αποκατάσταση 
της εγκάρσιας σύνδεσης με τους λίθους του αντιθηματικού τοίχου, όσο και 
στην άνω έδρα για συρραφές ρωγμών, αποκατάσταση της διαμήκους σύνδε-
σης μεταξύ των ορθοστατών και της κατακόρυφης σύνδεσης των υπερκεί-
μενων καταέτιων γείσων. Τα μεταλλικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τους παραπάνω λόγους παρουσιάζουν εμφανή σημάδια οξείδωσης και 
έχουν προκαλέσει σε πολλές περιπτώσεις νέες ρηγματώσεις και θραύσεις.
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•	 Δ.ΤΥ.1

Στην όψη εμφανίζονται αστοχίες με εκτεταμένη απώλεια μάζας στην πε-
ριοχή της γόμφωσης του υπερκείμενου (ελλείπον τμήμα) Δ.Β.ΓΑ.4 καταέτιου 
γείσου και στην περιοχή της διαμήκους σύνδεσης με το παρακείμενο Δ.ΤΥ.2. 
Η τελευταία διαμήκης σύνδεση δεν αποκαθίσταται στις εμφανείς όψεις του 
λίθου, αλλά εικάζεται ότι από τον Ν. Μπαλάνο έχει τοποθετηθεί σύνδεσμος 
στην πίσω όψη αυτού. Ο λίθος παρουσιάζει πρόβλημα έδρασης και τα κονιά-
ματα επέμβασης Μπαλάνου στην κάτω έδρα του έχουν χαλαρώσει. Πιθανώς 
το πρόβλημα να προέρχεται από οξείδωση της υποκείμενης λάμας για την συ-
γκράτηση του γωνιακού γείσου ΒΔ.Γ με τα παρακείμενα Δ.Γ.2, Δ.Γ.3 και Δ.Γ.4.

•	Δ.ΤΥ.2

Στην όψη του Δ.ΤΥ.2, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει κατακόρυφη ρηγ-
μάτωση σε όλο το ύψος αυτού, η οποία συνεχίζει στην άνω έδρα του. Η 
ρηγμάτωση έχει εξασφαλιστεί κατά την επέμβαση του Ν. Μπαλάνου με 
χρήση μεταλλικής λάμας στην άνω έδρα. Όμοιες ρηγματώσεις εμφανίζο-
νται και νοτιότερα, στην όψη, αλλά με μικρότερο ύψος. Οι ρωγμές αυ-
τές οφείλονται στη διεύθυνση των κρυσταλλικών στρώσεων του υλικού.

Εικ. 122. χαρακτηριστικές αστοχίες σε λίθους ορθοστατών του τυμπάνου, οφειλόμενες σε 
συνδετήρια στοιχεία.
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Εικ. 123. χαρακτηριστικές επεμβάσεις σε λίθους των ορθοστατών του τυμπάνου.  
α-β) Συρραφές ρωγμών και θραυσμάτων με εμφανείς συνδέσμους. γ-δ) Υιοθέτηση πρόσθε-
των νέων συνδετήριων στοιχείων με τα παρακείμενα μέλη. ε-στ) Αποκαταστάσεις υπαρ-
χόντων συνδέσεων. ζ-η) Εκτεταμένες επεμβάσεις συνδέσεων-στερεώσεων στην άνω έδρα.
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•	Δ.ΤΥ.3

Ο συγκεκριμένος λίθος είναι πολυρηγματωμένος. Αστοχίες με σχετικά 
τοπικό χαρακτήρα εμφανίζονται στην άνω βορειοδυτική γωνία, εξαιτίας του 
συνδέσμου με τον προς βορρά κείμενο Δ.ΤΥ.2, και στην άνω νοτιοανατολι-
κή γωνία εξαιτίας του διαμήκους συνδέσμου με τον προς νότο κείμενο λίθο 
Δ.ΤΥ.4 και τον γόμφο του υπερκείμενου Δ.Β.ΓΑ.9. Ο λίθος αποτελείται από 
πέντε θραύσματα εξαιτίας δύο σχεδόν κατακόρυφων ρηγμάτων και ενός ρήγ-
ματος που προκλήθηκε από τον στρεπτοσύνδεσμο. Ο στρεπτοσύνδεσμος έχει 
αντικατασταθεί με μεταλλική λάμα από τον Ν. Μπαλάνο, η οποία αγκυρώνε-
ται στην εξωτερική ανατολική όψη του λίθου της τρίτης στρώσεως του αντι-
θηματικού τοίχου. Η απώλεια μάζας που παρατηρείται στην άνω κεντρική 
περιοχή μπορεί να οφείλεται σε εγκάρσιο σύνδεσμο με τον όπισθεν κείμε-
νο λίθο του αντιθηματικού τοίχου, του οποίου, όμως δεν σώζονται στοιχεία 
εντορμίας, καθώς η αστοχία στον ορθοστάτη του τυμπάνου είναι εκτεταμένη 
και απουσιάζει ο λίθος του τοίχου. Εικάζονται επεμβάσεις Μπαλάνου στην 
άνω έδρα κάτω από το Δ.Β.ΓΑ.7 και ίσως στην νότια πλευρά της πίσω όψης.

•	Δ.ΤΥ.4

Η διεύθυνση των κρυσταλλικών στρώσεων του υλικού είναι κατακόρυ-
φη και η ποιότητά του φτωχή. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει εκδηλωθεί 
το μεγάλου εύρους κατακόρυφο ρήγμα στην κεντρική περιοχή του λίθου. 
Σε όλες τις περιοχές των στρεπτοσυνδέσμων εκδηλώνονται αστοχίες με 
τοπική απώλεια μάζας και εκτεταμένες ρηγματώσεις. Στην περιοχή του δι-
αμήκους συνδέσμου με τον Δ.ΤΥ.5 υπάρχει τοπική απώλεια μάζας, ομοίως 
και στην περιοχή της γόμφωσης στην κάτω νοτιοδυτική γωνία. Στην περι-
οχή του γόμφου στην κάτω βορειοδυτική γωνία εμφανίζεται ρηγμάτωση. Ο 
λίθος έχει δεχθεί βλήμα στην δυτική όψη του στην κάτω κεντρική περιοχή, 
που έχει προκαλέσει εκτεταμένη ρηγμάτωση, η οποία φτάνει στην νότια 
όψη. Το ρήγμα έχει συρραφεί με δύο μεταλλικές λάμες, μία στη δυτική 
και μία στη νότια όψη του λίθου. Μεγάλου μήκους μεταλλική λάμα στην 
άνω έδρα αποκαθιστά τη διαμήκη σύνδεση με το παρακείμενο Δ.ΤΥ.5 και 
προεκτείνεται στο Δ.ΤΥ.4 για να συρράψει το κατακόρυφο ρήγμα της κε-
ντρικής περιοχής. Ο στρεπτοσύνδεσμος, που αντιστοιχεί στην τρίτη στρώση 
του αντιθηματικού τοίχου έχει αντικατασταθεί, προφανώς με μεταλλική 
λάμα, της οποίας η απόληξη είναι εμφανής στον αρμό δύο λίθων της τρίτης 
στρώσης του αντιθηματικού τοίχου στην ανατολική όψη. Στην ανατολική 
όψη του λίθου Δ.ΤΥ.4 φαίνεται ότι ο Ν. Μπαλάνος χρησιμοποιεί ένα ακόμη 
στοιχείο που αγκυρώνεται σε λίθο της πρώτης στρώσεως του αντιθηματι-
κού τοίχου. Πρόσθετη σύνδεση με τον αντιθηματικό τοίχο εξασφαλιζόταν 
στην αρχαιότητα με σύνδεσμο διπλού ταυ στην άνω έδρα του Δ.ΤΥ.4 με 
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λίθο της πέμπτης στρώσεως του τοίχου. Ελλείψει του τελευταίου αυτού 
λίθου ο Ν. Μπαλάνος αποκατέστησε τη σύνδεση με χρήση μεταλλικής λά-
μας νοτιότερα του άξονα της αρχαίας εντορμίας με τον υφιστάμενο λίθο 
της τέταρτης στρώσεως του τοίχου. Σημειώνεται ότι όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί παρουσιάζουν εμφανή σημάδια οξείδωσης.

•	Δ.ΤΥ.5

Ο συγκεκριμένος λίθος βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Διαμπερές, 
σχεδόν κατακόρυφο ρήγμα διατρέχει την όψη, και έχει εξασφαλιστεί από τον 
Ν. Μπαλάνο με χρήση συνδέσμων διπλού ταυ στην άνω έδρα και στις δύο 
όψεις (ανατολική και δυτική). Αστοχίες σχετιζόμενες με τους στρεπτοσυν-
δέσμους εμφανίζονται με ρηγματώσεις και τοπική απώλεια μάζας. Τοπική 
αστοχία με απώλεια μάζας υπάρχει στην περιοχή της γόμφωσης με τα 
υποκείμενα στην κάτω βορειοδυτική γωνία. Στην ίδια περιοχή υπάρχει και 
θραύση, η οποία εξασφαλίστηκε από τον Ν. Μπαλάνο με χρήση μεταλλικής 
λάμας στην δυτική όψη του λίθου. Προς αποκατάσταση της λειτουργίας των 
στρεπτοσυνδέσμων, η περιοχή των οποίων είχε αστοχήσει, ο Ν. Μπαλάνος 
χρησιμοποιεί κεκαμμένη μεταλλική λάμα, εμφανή στη δυτική όψη του λίθου, 
η οποία είναι μεγάλου μήκους και αγκυρώνεται σε γείσο στην ανατολική 
όψη αυτού. Επίσης χρησιμοποιεί συνδετήριο στοιχείο αγκυρούμενο σε λίθο 
της πρώτης στρώσεως του αντιθηματικού τοίχου. Στις περιοχές των νέων 
αυτών μεταλλικών συνδετήριων στοιχείων έχουν εμφανιστεί σημαντικές 
ρηγματώσεις και αποφλοιώσεις, εξαιτίας της οξείδωσής τους. Θραύση προ-
καλούμενη από τον αρχαίο στρεπτοσύνδεσμο της ανώτερης στρώσης έχει 
επίσης συγκρατηθεί με μεταλλική λάμα εμφανή στη δυτική όψη, ακριβώς 
άνωθεν της λάμας που αντικαθιστά τη λειτουργία του στρεπτοσυνδέσμου.

•	Δ.ΤΥ.6

Πρόκειται για θραύσμα του λίθου, το οποίο ταυτίστηκε και τοποθετή-
θηκε στη θέση του από τον Α. Ορλάνδο. Το θραύσμα είναι γομφωμένο στη 
νότια πλευρά του, παρατύπως, ενώ συγκρατείται με δύο λάμες (στη νότια 
και στη βόρεια πλευρά αυτού αντίστοιχα σε περιοχές θραύσης) με τον όπι-
σθεν αυτού κείμενο λίθο της δεύτερης στρώσεως του αντιθηματικού τοίχου. 

•	Δ.ΤΥ.8

Αστοχίες εμφανίζονται σε περιοχές των συνδετήριων στοιχείων στην δυ-
τική όψη του, δηλαδή στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων με τους πα-
ρακείμενους λίθους Δ.ΤΥ.7 και Δ.ΤΥ.9, στην περιοχή του στρεπτοσυνδέσμου 
(μόνο προς βορρά, προς νότο δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο) και στην περιοχή 
της γόμφωσης του υπερκείμενου καταέτιου γείσου. Αστοχία με ρηγμάτωση 



Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

128

και τοπική απώλεια μάζας, που οφείλεται σε πρόσκρουση βλήματος, εμφα-
νίζεται στην άνω νότια περιοχή του λίθου. Η διαμήκης σύνδεση με τον παρα-
κείμενο Δ.ΤΥ.9 έχει εξασφαλιστεί με χρήση συνδέσμου διπλού ταυ. Κατακό-
ρυφο ρήγμα, στην κεντρική περιοχή του λίθου, οφείλεται στη διεύθυνση των 
κρυσταλλικών στρώσεων και την ποιότητα του υλικού και έχει εξασφαλιστεί 
με χρήση μεταλλικής λάμας στην άνω έδρα του λίθου. 

•	Δ.ΤΥ.9

Ο συγκεκριμένος λίθος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρουσιάζει 
τοπικές απώλειες μάζας στην περιοχή των διαμήκων συνδέσμων με τους 
παρακείμενους Δ.ΤΥ.8 και Δ.ΤΥ.10. Και οι δύο αυτές συνδέσεις έχουν απο-
κατασταθεί με χρήση συνδέσμων μορφής διπλού ταυ από τον Ν. Μπαλάνο. 
Μικρές ρηγμάτωσεις υπάρχουν στην άνω έδρα, οι οποίες συνεχίζουν και στη 
δυτική όψη για μερικά εκατοστά και φαίνεται να σχετίζονται με στοιχεία 
σύνδεσης με τον αντιθηματικό τοίχο, σε συνδυασμό με τη διεύθυνση των 
κρυσταλλικών στρώσεων του υλικού.

•	Δ.ΤΥ.10

Ο λίθος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Παρουσιάζει τοπικές αστοχίες 
εκδηλούμενες με απώλεια μάζας στην περιοχή του διαμήκους συνδέσμου με 
τον Δ.ΤΥ.9, του γόμφου με το υπερκείμενο καταέτιο γείσο και τον εγκάρσιο 
σύνδεσμο με τον αντιθηματικό τοίχο.

ΛΙΘΟΙ ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Οι λίθοι του αντιθηματικού τοίχου μελετήθηκαν αποσπασματικά, σε θέσεις 
που η πρόσβαση ήταν εφικτή, δηλαδή η άνω έδρα στις ανώτερες στάθμες 
αυτών και η δυτική όψη στην κεντρική περιοχή του τυμπάνου, όπου απου-
σιάζουν οι ορθοστάτες του τυμπάνου. Ακολούθησε συσχέτιση αυτών των 
παρατηρήσεων με φωτογραφική τεκμηρίωση της ανατολικής όψης αυτών, 
καθώς η πρόσβαση στην όψη αυτή δεν ήταν εφικτή. 

χαρακτηριστική είναι η μορφή της ανατολικής όψης των λίθων που 
προέκυψε από την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται θερμικές 
θραύσεις, αλλοιώσεις χρώματος, επιφανειακή μικρορηγμάτωση και σαθρό-
τητα των επιφανειακών στρωμάτων του υλικού. Η έκταση της βλάβης των 
λίθων δεν μπορεί να τεκμηριωθεί χωρίς αυτοί να καταστούν προσβάσιμοι 
και χωρίς ειδική μελέτη της σύστασης των επιφανειακών τους στρωμά-
των, η οποία να επιβεβαιώνει και το βάθος, στο οποίο η εξωτερική παρειά 
του λίθου έχει απολέσει τις μηχανικές και φυσικοχημικές της ιδιότητες.

Αστοχίες υπάρχουν στις περιοχές των συνδετηρίων στοιχείων κύρια αυτών 
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Εικ. 124. Ανατολική όψη των λίθων του αντιθηματικού τοίχου. Φωτ. Σ. γεσαφίδης.
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Εικ. 125. Η δυτική όψη των λίθων του αντιθηματικού τοίχου, στην περιοχή που απουσιάζουν 
οι ορθοστάτες του τυμπάνου.

Εικ. 127. Επεμβάσεις σε λίθους του αντιθηματικού. Προσθήκη συμπληρώματος και συγκρά-
τηση καταέτιου γείσου.

Εικ. 126. Επεμβάσεις σε λίθους του αντιθηματικού τοίχου. Συρραφή ρήγματος και αποκα-
τάσταση εγκάρσιας σύνδεσης με ορθοστάτη.
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που τους συνδέουν με τους ορθοστάτες του τυμπάνου - στρεπτοσύνδεσμοι 
και εγκάρσιοι σύνδεσμοι στην άνω έδρα.

Αρκετοί από τους λίθους εμφανίζονται κατακερματισμένοι από τις θραύ-
σεις και ειδικά στις ανώτερες στάθμες ο Ν. Μπαλάνος έχει πραγματοποιήσει 
εκτεταμένες στερεωτικές επεμβάσεις με χρήση μεταλλικών στοιχείων, τα 
οποία έχουν οξειδωθεί. Παράλληλα, έχει αποκαταστήσει τις συνδέσεις τόσο 
με τους ορθοστάτες του τυμπάνου, όσο και με τα υπερκείμενα καταέτια 
γείσα, ομοίως, σε θέσεις διαφορετικές των αντίστοιχων αρχαίων στοιχείων. 
Τέλος, συμπληρώσεις με μαρμάρινα ενθέματα έχουν πραγματοποιηθεί σε 
θέσεις, που η έλλειψη αρχαίου υλικού στην ανατολική όψη δημιουργούσε 
συνθήκες ετοιμορροπίας των υπερκείμενων (τέτοια συμπλήρωση πραγμα-
τοποιήθηκε από τον Α. Ορλάνδο για την τοποθέτηση του Δ.Ν.ΓΑ.7, αλλά και 
στους λίθους Δ.ΤΑ.1.10, Δ.ΤΑ.1.11, Δ.ΤΑ.2.4 και Δ.ΤΑ.2.9).

Η κατάσταση των λίθων του αντιθηματικού τοίχου απαιτεί περαιτέρω 
μελέτη και διερεύνηση, ειδικά εφόσον επί των λίθων αυτών στερεώνονται οι 
ορθοστάτες του τυμπάνου -εξασφαλίζονται έτσι από ανατροπή- και γομφώ-
νονται τα καταέτια γείσα.

ΚΑΤΑΕΤΙΑ γΕΙΣΑ 

Αστοχίες παρατηρούνται στις περιοχές των συνδετηρίων στοιχείων, των δια-
μήκων συνδέσμων και των γόμφων. Ελλείψεις μάζας, προφανώς λόγω θραύ-
σης εμφανίζονται στα ουραία τμήματα των γείσων. Οι αστοχίες είναι χαρα-
κτηριστικές και αντίστοιχες με αυτές που εμφανίζονται και στα οριζόντια 
γείσα, αν και ο αριθμός των σωζομένων μελών είναι μικρός για τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων για το σύνολο των μελών.

Οι επεμβάσεις Μπαλάνου έχουν σκοπό την εξασφάλιση ρωγμών και 
θραύσεων με χρήση μεταλλικών στοιχείων, την αποκατάσταση του μήκους 
με μαρμάρινα συμπληρώματα, καθώς και την αποκατάσταση των συνδέσεων 
μεταξύ των μελών με τα παρακείμενα αυτών, αλλά και με τα υποκείμενα, ει-
δικά για την επίτευξη των τελευταίων έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς 
οι περιοχές των γομφώσεων παρουσίαζαν αστοχίες, τόσο στους ορθοστάτες 
του τυμπάνου, όσο και στους λίθους του αντιθηματικού τοίχου. Επίσης, η κα-
τάσταση των λίθων του αντιθηματικού επέβαλλε σε ορισμένες περιπτώσεις 
την ανάγκη πρόσθετης εξασφάλισης επί των υποκείμενων στρώσεων. Όμοια 
αντιμετώπιση υπήρξε και στην περίπτωση του Δ.Ν.ΓΑ.7, που τοποθετήθη-
κε από τον Α. Ορλάνδο, ο οποίος μάλιστα προσέθεσε στον αντιθηματικό 
τοίχο μαρμάρινο συμπλήρωμα για την έδραση του συγκεκριμένου γείσου.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συρραφή των ρωγμών, τη συ-
γκράτηση των συμπληρωμάτων και την αποκατάσταση των συνδέσεων έχουν 
οξειδωθεί και έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργήσει νέα ρήγματα 
και αστοχίες. 
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Οι σφραγίσεις των αρμών των ακραίων καταέτιων γείσων εμφανίζονται 
διαταραγμένες, και μάλιστα σημαντικά διευρυμένες. Στην περίπτωση των 
Δ.Β.ΓΑ.6 και Δ.Β.ΓΑ.7 δεν παρατηρείται αντίστοιχη κατάσταση, παρά μόνο 
φτωχή έδραση του πρώτου, προκαλούμενη, πιθανότατα, από τη διόγκωση 
λόγω οξείδωσης του σιδηρού γόμφου του μέλους στη βόρεια πλευρά αυτού.

•	Δ.Β.γΑ.1

Ρήγμα εμφανίζεται στην κάτω νοτιοδυτική περιοχή της έδρας του επί του 
ΒΔ.Γ το οποίο συνεχίζει στην κάτω έδρα του προβόλου. Η περιοχή της διαμήκους 
σύνδεσης με το παρακείμενο Δ.Β.ΓΑ.2 έχει αστοχήσει και στα δύο εκατέρωθεν 
μέλη με απώλεια μάζας, τέτοια ώστε καθίσταται αδύνατη η χρήση της αρχαίας 
εντορμίας. Τμήμα της άνω έδρας του γείσου καλύπτεται από το βάθρο του 
ακρωτηρίου, ενώ σε ορισμένες θέσεις υπάρχουν τσιμεντοκονιάματα και δεν μπο-
ρεί να διευκρινιστεί αν έχει πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της σύνδεσής του 
με το παρακείμενο Δ.Β.ΓΑ.2 από τον Ν. Μπαλάνο, η οποία όμως εικάζεται. Επ’ 
αυτού γομφώνεται με γόμφο επέμβασης Μπαλάνου το βάθρο του ακρωτηρίου. 

•	Δ.Β.γΑ.2

Τμήμα του προβόλου έχει αποκοπεί και συνδεθεί με έναν τουλάχιστον 
σύνδεσμο διπλού ταυ στην άνω έδρα. Συνέχεια του ρήγματος αυτού πρέπει 

Εικ. 128. Λεπτομέρειες στις περιοχές που διαπιστώνονται αστοχίες στο Δ.Β.γΑ.1. α) Η κάτω 
νοτιοδυτική περιοχή της έδρας. β) Αστοχία του πίσω διαμήκους συνδέσμου και του γόμφου 
του βάθρου του ακρωτηρίου.

Εικ. 129. Αριστερά, άνω έδρα του Δ.Β.γΑ.2. Δεξιά, άνω έδρα του Δ.Β.γΑ.3.
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να αποτελεί και το ρήγμα που εμφανίζεται στην κάτω βορειοδυτική γωνιά 
της έδρας του γείσου επί του ορθοστάτη του τυμπάνου, το οποίο συνεχίζει 
και στην κάτω έδρα του προβόλου. Η περιοχή της διαμήκους σύνδεσης με 
το παρακείμενο Δ.Β.ΓΑ.3 έχει αστοχήσει στο τελευταίο και αποκαθίσταται 
με νέο σύνδεσμο διπλού ταυ δυτικότερα της αρχαίας εντορμίας.

•	Δ.Β.γΑ.3

Από το γείσο λείπει τμήμα του προβόλου, της νότιας πλευράς του, κα-
θώς και της πίσω όψης.

•	Δ.Β.γΑ.6

Ρηγματώσεις υπάρχουν στην περιοχή του διαμήκους συνδέσμου και 
τοπική απώλεια μάζας στην περιοχή του γόμφου προς βορρά. Η ρηγ-
μάτωση της περιοχής του συνδέσμου συρράπτεται με μεταλλική λάμα 
επέμβασης Μπαλάνου. Η λειτουργία του γόμφου αποκαθίσταται με δύο 
λάμες, η μία αγκυρώνεται επί του Δ.ΤΥ.2 και έχει διεύθυνση κάθετη ως 
προς αυτήν του αρχαίου γόμφου, η άλλη είναι όμοια και συγκρατεί το 
γείσο με λίθο της δεύτερης στρώσης του αντιθηματικού τοίχου. Πρόσθετη 
γόμφωση υπάρχει στην ανατολική όψη επί λίθου της τρίτης στρώσης του 
αντιθηματικού τοίχου. Η διαμήκης σύνδεση με το παρακείμενο Δ.Β.ΓΑ.7 
έχει εξασφαλιστεί με ανάχρηση της αρχαίας εντορμίας και προσθήκη με-
ταλλικής λάμας εμφανούς στην ανατολική όψη του Δ.Β.ΓΑ.6 σε περιοχή 
θραύσης, που αγκυρώνει στο νέο συμπλήρωμα του Δ.Β.ΓΑ.7.

•	Δ.Β.γΑ.7

Έχει συμπληρωθεί το ουραίο τμήμα του μέλους με νέο συμπλήρωμα 
μαρμάρου. Η σύνδεση με το πρόσθιο αρχαίο θραύσμα αποκαθίσταται με 
σύνδεσμο διπλού ταυ στην άνω έδρα και μεγάλου μήκους μεταλλική λάμα 
στη νότια όψη. Η σύνδεσή του με το Δ.Β.ΓΑ.6 περιγράφεται παραπάνω.

Εικ. 130. α) Βόρεια όψη του Δ.Β.γΑ.6. β) Άποψη της άνω έδρας των Δ.Β.γΑ.6 και Δ.Β.γΑ.7.
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•	Δ.Ν.γΑ.7

Πρόκειται για μέλος που ανατοποθετήθηκε το 1945 από τον Α. Ορλάνδο. 
Καθώς δεν υπάρχει κανένα παρακείμενο μέλος έχει πραγματοποιηθεί ιδιαί-
τερη προσπάθεια για επιμελημένη σύνδεση με τα υποκείμενα. Συγκρατείται 
επί του ορθοστάτη του τυμπάνου με νέους γόμφους προς νότο και προς βορ-
ρά και με μεταλλική λάμα με λίθο της τρίτης στρώσεως του αντιθηματικού 
προς νότο. Μαρμάρινο συμπλήρωμα έχει προστεθεί στον αντιθηματικό τοίχο 
για την καλύτερη έδραση του συγκεκριμένου γείσου στη νότια πλευρά του. 
Στο γείσο αυτό έχουν τοποθετηθεί δύο ορειχάλκινες ράβδοι με τυφλή διά-
τρηση από την ανατολική όψη κατά τη διάρκεια στερεωτικών εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν το 1981.

•	Δ.Ν.γΑ.11

Από το συγκεκριμένο μέλος λείπει ουραίο τμήμα. Από τους αρχαίους 
χρόνους είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια εξασφάλισης του συγκεκριμένου 
τμήματος, εξαιτίας κομμού στη συγκεκριμένη θέση, με πέντε τουλάχιστον 
συνδέσμους μορφής διπλού ταυ -τέσσερις στην άνω έδρα και έναν στην 
βόρεια όψη. Εξαιτίας του διαμήκους συνδέσμου και του διατμητικού (;) συν-
δέσμου στην βόρεια περιοχή του προβόλου έχουν προκληθεί ρήγματα, τα 
οποία εξασφαλίστηκαν με τρεις μεταλλικές λάμες. Τα μεταλλικά στοιχεία 
λόγω οξείδωσης φαίνεται να έχουν ήδη προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα. 

•	Δ.Ν.γΑ.12

Στο συγκεκριμένο γείσο δεν διαπιστώνονται ιδιαίτερα προβλήματα, 
ούτε τεκμηριώνονται επεμβάσεις, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της άνω 
έδρας του είναι καλυμμένο από το βάθρο του ακρωτηρίου.

ΛΟΙΠA ΥΠΕΡΚΕIΜΕΝΑ ΜEΛΗ

Τα περισσότερα μέλη βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση, με τοπικού 
χαρακτήρα αστοχίες. Εξαίρεση αποτελεί το βάθρο του ακρωτηρίου στη βό-
ρεια πλευρά ΒΔ.ΑΚ που εμφανίζει σημαντικές ρηγματώσεις και θραύσεις, 
όπου και έχουν πραγματοποιηθεί στερεωτικές επεμβάσεις από τον Ν. Μπα-
λάνο, με χρήση μεταλλικών λαμών.

•	ΒΔ.ΕΑ

Τοπική απώλεια μάζας παρατηρείται στην περιοχή του εμφανούς γόμφου 
επί του ΒΔ.Γ. Πολυρηγματωμένη είναι η άνω νοτιοδυτική γωνιακή περιοχή.
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•	Δ.Β.ΕΑ.2

Θραύση φαίνεται να υπάρχει κάτω από το βάθρο του ακρωτηρίου, στην 
περιοχή της έδρασής της επί του υποκείμενου καταέτιου γείσου.

•	Δ.Ν.ΕΑ.3

Σώζεται μόνο κάτω νοτιοδυτικό θραύσμα.

•	Δ.Ν.ΕΑ.2

Ρηγματωμένη είναι η άνω βορειοδυτική περιοχή. Η σίμη στερεώνεται 
επί του βάθρου του ακρωτηρίου με δύο ορειχάλκινες καρφίδες.

•	ΝΔ.ΕΑ

Τοπική απώλεια μάζας παρατηρείται στην περιοχή του εμφανούς γόμ-
φου επί του ΝΔ.Γ. Έχει αποσπαστεί νοτιοδυτικό τμήμα που περιελάμβανε τη 
λεοντοκεφαλή καθώς βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμορροπίας. 

Εικ. 132. Η νότια όψη του Δ.Β.γΑ.7.

Εικ. 131. Άποψη της βόρειας και νότιας όψης αντίστοιχα του καταέτιου γείσου Δ.ν.γΑ.7.

Εικ. 133. Βόρεια όψη του Δ.ν.γΑ.11.
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•	ΒΔ.ΑΚ

Δύο ρηγματώσεις στην άνω έδρα και στην ανατολική όψη (η μία οφεί-
λεται στον αρχαίο γόμφο) έχουν εξασφαλιστεί με μεταλλικές λάμες, μία 
στην ανατολική όψη και δύο στην άνω έδρα. Το μέλος έχει γομφωθεί με 
γόμφο επέμβασης Μπαλάνου σε νέα θέση, βορειότερα της αρχαίας εντορ-
μίας. Στη βόρεια όψη υπάρχει ρηγμάτωση, η οποία συνεχίζει στην άνω 
έδρα, εξασφαλισμένη με μεταλλική λάμα. 

•	ΝΔ.ΑΚ

Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

•	Β.ΗΣΤ.32

Διαγώνια ρηγμάτωση εμφανίζεται στην βόρεια όψη, που συνεχίζει στην 
άνω έδρα και χάνεται κάτω από το βάθρο του ακρωτηρίου.

•	Ν.ΗΣΤ.32

Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Εικ. 134. Άποψη της ανατολικής όψης του ΒΔ.ΑΚ.

Εικ. 135. Άποψη της άνω έδρας και της βόρειας όψης του ΒΔ.ΑΚ.
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Α.4.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟγΙΑ 
ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΨΕΩΝ

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη εστιάζει στα προβλήματα της δυ-
τικής όψεως του μνημείου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχει άρρη-
κτη σχέση αυτών με τα άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με αυτήν λοιπά μέρη 
της κατασκευής. Η δυτική όψη συνδέεται άμεσα με τις μακρές πλευρές 
της περιστάσεως και σχετίζεται εμμέσως με τον οπισθόναο διά των δοκών 
σύζευξης, για την τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών της οροφής99. 

Το θέμα της δυτικής πλευράς της βόρειας κιονοστοιχίας έχει, ήδη με-
λετηθεί100. Από την τεκμηρίωση της παθολογίας των μελών του κατά χώραν 
τμήματος της βόρειας κιονοστοιχίας στη δυτική πλευρά της, φαίνεται ότι 
υπάρχει αντιστοιχία προβλημάτων, αλλά και ότι η προβληματική των γωνι-
ών έχει επίδραση και εκεί. Πιο συγκεκριμένα, ο αρμός μεταξύ των Β.Ε.16.1 
και Δ.Ε.1.1, που είχε σφραγιστεί από τον Ν. Μπαλάνο και εξασφαλιστεί με 

99. Η σύνδεση αυτή δεν υπάρχει σήμερα, αλλά υπάρχει η πρόθεση να αποκατασταθεί βλ. σχετικά 
Κορρές – Μπούρας 1983, Ζάμπας 1994β και χριστοδουλοπούλου 2002, 137-148.
100. Βλ. χριστοδουλοπούλου 2008, όπου περιγράφεται η κατάσταση διατήρησης των κιονοκράνων 
και του θριγκού και προτείνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

Εικ. 136. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι επέμβασης Μπαλάνου του ν.Ε.16.1 με το θραύσμα του 
Δ.Ε.7.1, νότια όψη. Φωτ. Σ. γεσαφίδης.
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ένα εξωτερικό στην όψη μεταλλικό σύνδεσμο μορφής διπλού ταυ, εμφανί-
ζεται διαταραγμένος.

Η δυτική πλευρά της νότιας κιονοστοιχίας δεν θα μπορούσε να παρα-
ληφθεί από την συγκεκριμένη μελέτη, καθώς κατακόρυφο διαμπερές ρήγμα 
έχει εμφανιστεί στο Ν.Ε.16.1 στην περιοχή του ελεύθερου ανοίγματος αυτού. 
Το ρήγμα, που κατά τον Μ. Κορρέ προκλήθηκε με τον σεισμό του 1981 και 
διευρύνθηκε με τον σεισμό του 1999, κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό. Αντίθετα, ο 
σφραγισμένος αρμός μεταξύ Δ.Ε.7.1 και του προαναφερθέντος επιστυλίου, 

Εικ. 137. Το ρήγμα στην κάτω έδρα και νότια όψη του επιστυλίου ν.Ε.16.1. 

Εικ. 138. Άποψη της εσωτερικής πλευράς της νοτιοδυτικής γωνίας. Τα νότια επιστύλια 
ν.Ε.16.3, ν.Ε.15.3 και τα μέλη του υπερκείμενου θριγκού.
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ενισχυμένος από την επέμβαση Μπαλάνου με δύο μεταλλικούς συνδέσμους 
φαίνεται αδιατάρακτος. 

Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι με την ισχυροποίηση της σύνδεσης των 
δύο επιστυλίων η προβληματική της γωνιάς μετατέθηκε σε νέα θέση, όπου 
το παρακείμενο επιστύλιο παρουσίαζε αδυναμία -η διεύθυνση των κρυ-
σταλλικών στρώσεων στο συγκεκριμένο επιστύλιο σημειώνεται ότι είναι 
κατακόρυφη- και εκδηλώνεται εκεί. Στην εσωτερική πλευρά παρατηρείται 
η ίδια κατάσταση, αλλά εκεί διανοίγει ο αρμός μεταξύ των Ν.Ε.15.3 και 
Ν.Ε.16.3, καθώς είναι το πιο αδύναμο σημείο. Η σύνδεση τους πραγματο-
ποιείται μόνο με τον αρχαίο διαμήκη σύνδεσμο, ο οποίος έχει αστοχήσει στο 
ανατολικότερο εξ’ αυτών όπως φαίνεται από το αντίστοιχο θραύσμα της 
άνω βορειοδυτικής γωνίας.

Η προοπτική για σύνδεση μέσω των δοκών με τον οπισθόναο οδηγεί στην 
ανάγκη για πρόσθετη μελέτη της συμπεριφοράς του συνόλου του φορέα, κα-
θώς αλλάζουν οι συσχετίσεις μεταξύ των αλληλεπιδρώντων μελών και αυξά-
νεται η πολυπλοκότητα και οι αλληλεξαρτήσεις της δομής. Σαφώς απαιτείται, 
επίσης, διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας της υποδομής και επομένως 
γίνεται επιτακτική η ανάγκη για διερεύνηση της κατάστασης των κιόνων.
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Α.4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟγΙΑΣ

Οι επεμβάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή του μνημείου είναι επιβεβλημένες 
και διαθέτουν σωστικό χαρακτήρα. Οι λόγοι που απαιτείται άμεσα επέμβα-
ση στην περιοχή είναι κύρια η αντιμετώπιση των προκαλούμενων από την 
επέμβαση Μπαλάνου προβλημάτων, τα οποία καθίστανται αυξανόμενα συν 
τω χρόνω. 

Η κατάσταση της δυτικής όψεως του μνημείου δεν διαθέτει μετακινή-
σεις ή αστοχίες μελών που να εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία ως προς την 
ευστάθειά της. Οι παρατηρούμενες παραμορφώσεις και αστοχίες είναι ανα-
μενόμενες τόσο για την περίοδο ζωής του μνημείου, όσο και εξαιτίας των 
δράσεων, ανθρωπογενών και φυσικών, που αυτό έχει υποστεί. Στην πραγ-
ματικότητα η εγγενής ιδιότητα ενός υπερστατικού φορέα να ανακατανέμει 
τα φορτία και να βρίσκει νέες θέσεις ισορροπίας είναι αυτή που επιτρέπει 
την αποδοχή των μικρών μετακινήσεων, τη μερική απώλεια εδράσεων ή τη 
μερική απώλεια των συνδέσεων. Μένει πάντα ανοιχτό το θέμα της σεισμικής 
απόκρισης της περιοχής όταν τα παραπάνω έχουν συντελεστεί.

Η μόνη περίπτωση που τα παραπάνω αναιρούνται είναι η κατάσταση 
του Ν.Ε.16.1, που η αστοχία του είναι εκτεταμένη και κρίνεται ιδιαίτερα 
σοβαρή. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που απαιτείται μια επέκταση του 
προγράμματος της επέμβασης προς νότο, η αντιμετώπιση του κατακόρυφου 
διαμπερούς εγκάρσιου ρήγματος κρίνεται απολύτως απαραίτητη άμεσα.

Η προβληματική των γωνιών αποδεικνύεται από την ίδια την παθολο-
γία, είναι τα σημεία όπου παρατηρούνται τα περισσότερα προβλήματα και 
συγκεντρώνονται οι σημαντικότερες αστοχίες. Η παρατήρηση αυτή είναι 
εύλογη και αναμενόμενη, καθώς πρόκειται για περιοχές υπό δυσμενές, λόγω 
θέσεως, καθεστώς τάσεων, όπου σωρεύονται και εκδηλώνονται οι μετακινή-
σεις των συντρεχουσών πλευρών.

Οι παρατηρούμενες βλάβες των μεμονωμένων μελών σχετίζονται στην 
πλειοψηφία τους με τη λειτουργία των αρχαίων σιδηρών συνδετήριων στοι-
χείων. Οι επεμβάσεις Μπαλάνου λόγω της υιοθέτησης σιδηρών στοιχείων 
προκάλεσαν πρόσθετα προβλήματα, αλλά και η επιλογή ενίσχυσης συγκε-
κριμένων θέσεων σύνδεσης οδήγησαν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά το μνη-
μείο. Αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση των συνδέσεων των γωνιακών γείσων 
με τα παρακείμενα αυτών, οδήγησε στην διάνοιξη των αρμών στις θέσεις 
ακριβώς που διακόπτεται η ενίσχυση της σύνδεσης. Αντίστοιχη συμπερι-
φορά επέδειξε και ενίσχυση της σύνδεσης του γωνιακού θραύσματος του 
Δ.Ε.7.1 με το παρακείμενο προς νότο Ν.Ε.16.1, που οδήγησε στην εκδήλωση 
αστοχίας στο τελευταίο. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
οι πραγματοποιούμενες επεμβάσεις καθοδηγούν την απόκριση του μνημείου 
και συνεπώς την εκδήλωση των αστοχιών.
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Βασιλική Ελευθερίου, 
ΑΡχ ΙΤΕΚΤΩΝ 

Βασιλεία Μανιδάκη, 
ΑΡχ ΙΤΕΚΤΩΝ

Αντιγόνη Βρούβα,
ΠΟΛΙΤ ΙΚΟΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ 
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Β.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Όπως έδειξε η ανάλυση της παθολογίας, ρήγματα, διανοίξεις αρμών, θραύ-
σεις και πτώσεις τεμαχίων μαρμάρου, απομειώνουν σταδιακά την ακεραιό-
τητα των αρχιτεκτονικών μελών. Κάθε νέα θραύση ή νέα μετακίνηση προκα-
λεί μια πρόσθετη αλλοίωση της αρχικής μορφής και υποβάθμιση όχι μόνο της 
φέρουσας ικανότητας της αρχιτεκτονικής ποιότητας του μνημείου. Επίσης οι 
εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι πλέον διαβρωμένοι και δεν επιτελούν τον προο-
ρισμό τους, ούτε κατ’ ελάχιστον. Η αποκατάστασή τους κρίνεται επείγουσα 
και ο χαρακτήρας των επεμβάσεων είναι κυρίως σωστικός101. 

Στόχος λοιπόν της πρότασης δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση 
των θραυσμένων μελών και των συνδέσεων τους, κυρίως δε η αποκατάσταση 
των βασικών μελών του φέροντος συστήματος των επιστυλίων και των κιο-
νοκράνων. Η εξυγίανση αυτών των μελών θέτει και το πλαίσιο της παρούσας 
πρότασης. 

Αν και αφορμή και κύριος στόχος των επεμβάσεων είναι τα δομικά προ-
βλήματα δεν είναι δυνατόν να μην ειδωθούν παράλληλα και ορισμένα ζητή-
ματα μορφολογικής αποκατάστασης. Μεμονωμένες συμπληρώσεις μαρμά-
ρων και προσθήκη νέων μαρμάρων στοχεύουν σε βελτιώσεις δομικής φύσης 
αλλά και αποκατάστασης κενών κρίσιμων στην εικόνα του μνημείου.

101. Αν και τα προβλήματα στον Οπισθόναο ήταν σαφώς κρισιμότερα, η εμπειρία του έργου απο-
κατάστασής του δίνει ένα μέτρο της αναγκαιότητας των επεμβάσεων στη δυτική πλευρά. Όπως 
αναφέρει ο Κ. Ζάμπας κατά τη διάρκεια των εργασιών «…αποδείχθηκε πως επεμβάσεις είχαν 
σωστικό χαρακτήρα για τον φέροντα οργανισμό του Οπισθονάου, αφού τα μάρμαρα που αφαι-
ρέθηκαν από τον Ν. Μπαλάνο έφεραν πλήθος βλαβών και η φέρουσα ικανότητα του θριγκού ήταν 
σημαντικά υποβαθμισμένη…», Ζάμπας 1994β, 8.
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Β.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
ΟΙ ΔΥΟ γΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Οι δύο γωνίες της δυτικής όψης εκ των πραγμάτων θα αποτελέσουν τις κύριες 
περιοχές επέμβασης καθώς εκεί τα δομικά προβλήματα είναι σοβαρότερα. Η 
εκδήλωση των δομικών βλαβών στις ευπαθείς αυτές περιοχές του μνημείου έθε-
σαν εξάλλου τις προτεραιότητες στις επεμβάσεις Μπαλάνου πριν από εκατό 
περίπου χρόνια. Έτσι η σημερινή πρόταση προσανατολίζεται κατά προτεραι-
ότητα στις δύο γωνίες όχι μόνο λόγω της αντικατάστασης των διαβρωμένων 
συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου αλλά και γιατί εκεί εξακολουθούν τα δομικά 
προβλήματα να είναι κρίσιμα καθώς δεν έπαψαν να εξελίσσονται οι βλάβες από 
τις σεισμικές καταπονήσεις των φερόντων στοιχείων από δυναμικές φορτίσεις. 

ΕΡγΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Οι διορθωτικές επεμβάσεις και η εξυγίανση των βλαβών της εκατόχρονης 
πλέον επέμβασης Μπαλάνου στο σύνολο των περιοχών της είναι επιβεβλημέ-
νες, σύμφωνα με την καθιερωμένη μεθοδολογία που ακολουθείται στα έργα 
της Ακρόπολης. Η αντικατάσταση των εξωτερικών συνδέσμων σε επιστύλια 
και κιονόκρανα θα βάλει τέλος στη διαρκή εξασθένιση των περισσότερο κρί-
σιμων δομικών στοιχείων της δυτικής πλευράς. Η καταστροφική δράση των 
συνδέσμων αυτών ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν έχουν εμφανιστεί 
κάποια συμπτώματα παθολογίας είναι σε κάθε περίπτωση αναπόφευκτη. 
Στην κεντρική περιοχή του αετώματος επείγουσα είναι η ανάσχεση της ήδη 
καταστροφικής δράσης των συνδέσμων στον κεντρικό αλλά και στον αμέσως 
βορειότερο ορθοστάτη του τυμπάνου όπως και η αποκατάσταση των πληγέ-
ντων μαρμάρων. Στην περιοχή του κεντρικού επιστυλίου είναι απαραίτητα, 
μετά τον εντοπισμό και την εξακρίβωση της μορφής τους, η αντικατάσταση 
των αφανών σήμερα αγκυρώσεων, στις εσωτερικές επιφάνειές του. 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ

Παρόλο που η εξέταση της παθολογίας στη παρούσα μελέτη είναι σαφώς 
στραμμένη στη περιοχή της δυτικής πλευράς άνωθεν των κιονοκράνων (βλ. 
θριγκό και αέτωμα) και στις περιοχές επέμβασης του 1902, δεν υπάρχει αμ-
φιβολία για την αναγκαιότητα σε κατά χώραν επισκευές, μικρής κλίμακας 
στους κίονες του δυτικού πτερού. Οι θραυσμένοι σε βάθος σπόνδυλοι αποτε-
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λούν περιοχές καταφανώς προς συμπλήρωση μαζί με την γενικότερη μέριμνα 
για την σταθεροποίηση των θραυσμένων τμημάτων των κιόνων. 

Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των δομικών βλαβών στη δυτική 
πλευρά του Παρθενώνα προτείνεται να οργανωθούν σε 8 υποπρογράμματα: 

•	Υποπρόγραμμα 1, ΒΔ γωνίας
•	Υποπρόγραμμα 2, ΝΔ γωνίας
•	Υποπρόγραμμα 3, κεντρικού επιστυλίου
•	Υποπρόγραμμα 4, κεντρικών ορθοστατών τυμπάνου
•	Υποπρόγραμμα 5, αντιθηματικού τοίχου τυμπάνου
•	Υποπρόγραμμα 6, κιόνων
•	Υποπρόγραμμα 7, αντικατάστασης εξωτερικών συνδέσμων και συγκολλή-

σεων ετοιμόρροπων θραυσμάτων
•	Υποπρόγραμμα 8, θράνων και οροφής δυτικού πτερού

Άμεσης προτεραιότητας είναι τα υποπρογράμματα των δύο γωνιών του 
μνημείου όπως και η αντικατάσταση των εξωτερικών συνδέσμων. Τα υπό-
λοιπα πέντε υποπρογράμματα βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και προϋ-
ποθέτουν αναλυτική μελέτη. Παρόλα αυτά γίνεται αναφορά γιατί θεωρούμε 
απαραίτητο να υπάρχει μια καταρχήν εικόνα του συνόλου των επεμβάσεων. 
Η επισήμανση τους είναι απαραίτητη για τον γενικό σχεδιασμό και προ-
γραμματισμό των έργων στο μνημείο.

Εικ. 139. Οκτώ υποπρογράμματα των επεμβάσεων στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα. 
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Β.3. ΝΕΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Παράλληλα με την αδιαμφισβήτητη ανάγκη αντιμετώπισης των δομικών 
προβλημάτων, εγείρονται και ορισμένα θεωρητικά ζητήματα κυρίως όσον 
αφορά επεμβάσεις στις αδιατάραχτες από την αρχαιότητα περιοχές του 
μνημείου. Στόχος δεν είναι η αποκατάσταση του συνόλου των βλαβών, 
γιατί αυτό θα σήμαινε μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, οι οποίες θα υπο-
βάθμιζαν την αυθεντικότητα του μνημείου. Εξάλλου η ερειπιώδης εικόνα 
αποτελεί αποδεκτή αξία η οποία εκφράζεται από την κυρίαρχη τάση δι-
ατήρησης της σημερινής εικόνας του μνημείου. Σε καμία όμως περίπτωση 
δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω ερείπωση. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πως 
μόνο οι επισκευές μπορούν να εξασφαλίσουν την μελλοντική διατήρηση 
του μνημείου. 

Το ζήτημα όμως περιπλέκεται διότι η σταδιακή επιδείνωση δεν γίνεται 
εύκολα αντιληπτή καθώς ο ρυθμός της φθοράς είναι πολύ πιο αργός από την 
διάρκεια μιας γενιάς. Ζητούμενη είναι λοιπόν η παράταση της διατήρησης 
με τις ελάχιστες επεμβάσεις. Επίσης στόχος είναι οι επισκευές να μην εξα-
ντλούνται στην πρόσκαιρη εικόνα και δομική ενίσχυση αλλά να απαντούν 
και σε προβλέψεις εξέλιξης της παθολογίας στο μέλλον.

Παράλληλα με την έκταση του έργου και αντίστοιχα με το βαθμό αντι-
μετώπισης των δομικών βλαβών, τίθεται το ερώτημα της διαχείρισης του γλυ-
πτού διακόσμου. Η προστασία των γλυπτικών αρχιτεκτονικών μορφών και η 
αποκατάσταση της μορφολογικής συνέχειας του αετώματος εγείρουν σημα-
ντικά αναστηλωτικά ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν 
επανειλημμένα την επιστημονική κοινότητα. Το θέμα θίγεται σε επόμενη 
ενότητα.

Β.3.1. Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟγΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ γΩΝΙΑ

Οι παραπάνω επεμβάσεις είναι τεχνικά εφικτές με μικρής ή μεγάλης κλίμα-
κας αποσυναρμολογήσεις της δυτικής πλευράς. Η έκταση της περιοχής απο-
συναρμολόγησης, η οποία χωρίς αμφιβολία θα πρέπει να είναι η ελάχιστη, 
είναι συνισταμένη πολλών παραμέτρων: 

•	Της σοβαρότητας των δομικών προβλημάτων.

•	Της οικονομίας στην έκταση των αποσυναρμολογήσεων (καθώς πρόκειται 
για περιοχές, στο μεγαλύτερο μέρος, αδιατάραχτες από την αρχαιότητα). 
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•	Του οφέλους στην ευστάθεια (της βελτίωσης της στατικής επάρκειας) και 
της παράτασης της διατήρησης του μνημείου στο μέλλον.

•	Στην ταχεία ολοκλήρωση του έργου και απόδοσή του στο κοινό.
 
Όσον αφορά την αποκατάσταση της εξωτερικής πλινθίδας του κεντρι-

κού επιστυλίου και του τυμπάνου του αετώματος, οι αποσυναρμολογήσεις 
θα είναι περιορισμένες και στα όρια των επεμβάσεων Μπαλάνου. Για το 
λόγο αυτό δεν τίθενται διλήμματα για την έκταση της περιοχής επέμβασης. 
Αντίθετα, η έκταση περιοχής επέμβασης στις δύο γωνίες του μνημείου απο-
τελεί ζήτημα θεωρητικού προβληματισμού καθώς επιδρά στο είδος και την 
ποιότητα της αποκατάστασης. Καθοριστικά και κρίσιμα για την έκταση 
της περιοχής αποσυναρμολόγησης (όπως έδειξε η ανάλυση της παθολογίας 
των προβλημάτων) είναι τα ρηγματωμένα και μετακινημένα επιστύλια των 
δυο γωνιών: 

•	στην βορειοδυτική γωνία, θραύσεις εξωτερικού και εσωτερικού επιστυλίου 
της δυτικής πλευράς. Μετακινήσεις μελών και διανοίξεις αρμών, 

•	στην νοτιοδυτική γωνία, θραύση εξωτερικού επιστυλίου δυτικής πλευράς 
και εξωτερικού της νότιας πλευράς, όπως και η ατελής έδρασή του στο υπο-
κείμενο κιονόκρανο της νοτιοδυτικής γωνίας,

•	εξώθηση γωνιών σε ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% της συνο-
λικής παραμόρφωσης της όψης.

Η επαρκής αποκατάστασή τους (συγκόλληση, με τοποθέτηση οπλισμού 
εσωτερικά)102 και η άρση των έντονων παραμορφώσεων προϋποθέτουν την 
καταβίβασή τους. 

Συνυπολογίζοντας τα οφέλη και τους περιορισμούς που τίθενται από 
την ίδια τη κατασκευαστική μορφή του μνημείου προτείνεται για τις δύο 
γωνίες, την νοτιοδυτική και την βορειοδυτική της δυτικής πλευράς, αποσυ-
ναρμολόγηση του θριγκού έως και τα επιστύλια103.

Η επέμβαση αυτή έχει πολλαπλά οφέλη γιατί εκτός των άλλων θα επι-
τρέψει και άλλες σημαντικές βελτιώσεις της δομικής κατάστασής τους.

•	Θα είναι εφικτό να αποκατασταθούν άρτια (εσωτερικός οπλισμός, συ-
γκόλληση σε τράπεζες συγκόλλησης) τα τέσσερα θραυσμένα επιστύλια. 

102. Σημειώνεται πως οι οπλισμοί τιτανίου τοποθετούνται πάντα εσωτερικά, αποφεύγοντας την 
διάτρηση εξωτερικής αρχαίας επιφάνειας μαρμάρου. Στην περίπτωση θραυσμένης επιφάνειας 
τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση εξωτερικά. Οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι της επέμβασης Μπαλάνου 
στα γωνιακά επιστύλια δεν επαρκούν και απαιτείται πρόσθετος εσωτερικός οπλισμός. βλ. παρα-
πάνω, Α.4.1 Θέματα δομικής αποκατάστασης.
103. Τα προβλήματα του οπισθονάου αντιμετωπίστηκαν με την αποσυναρμολόγηση του θριγκού συ-
μπεριλαμβανομένων των είκοσι ένα επιστυλίων και 0,02-0,03 μ. των έξι κιονοκράνων έως την στάθμη 
των κιονοκράνων-ανατοποθετήσεις 190, βλ. Κουφόπουλος 2002, 131-136.
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•	Θα αντικατασταθούν οι ιδιαίτερα βλαπτικοί γόμφοι των επιστυλίων στα 
κιονόκρανα.

•	Θα γίνει ανάταξη στην αρχική τους θέση ως προς τα γειτονικά επιστύλια 
και θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η έντονη παραμόρφωση της όψης. Θα είναι 
εφικτό να κλείσουν οι ιδιαίτερα διανοιγμένοι αρμοί των γωνιών και να απο-
κατασταθεί κατά 50% η οριζόντια παραμόρφωση του θριγκού.

•	Η έδραση των επιστυλίων όπως και των υπερκείμενων μελών θα είναι πλήρης 
αποσβένοντας όλους τους οριζόντιους ανοιγμένους αρμούς που εμφανίζο-
νται σήμερα όπως για παράδειγμα μεταξύ τριγλύφων και επιστυλίων104.

•	Με την αποφόρτιση των γωνιακών κιόνων εκτιμάται κάποια «αυτόματη» 
διόρθωση τουλάχιστον μέρους της σημερινής τους εξώθησης105. 

•	Θα είναι εφικτή η ορθή συγκόλληση θραύσματος του βορειοδυτικού κιονο-
κράνου (σήμερα η μεταβολή της κλίσης του βορειοδυτικού κίονα δυσχεραίνει 
την επανατοποθέτησή του).

Επίσης η παραπάνω περιοχή αποσυναρμολόγησης θα επιτρέψει την με-
ταφορά των μετοπών των γωνιών του μνημείου στο μουσείο, και την αντι-
κατάσταση τους με αντίγραφα, επιλογή συνεπής ως προς τις αρχές που 
ακολουθούνται στις αποκαταστάσεις των μνημείων της Ακρόπολης για τα 
γλυπτικά αρχιτεκτονικά μέλη. Οι συγκεκριμένες έξι μετόπες (τέσσερις μετό-
πες της δυτικής πλευράς καθώς και οι δυτικότερες των μακρών πλευρών), είναι 
από τις καλύτερα διατηρημένες μετόπες του συνόλου.

Αντίθετα απαγορευτική κρίνεται οποιαδήποτε άλλη αποσυναρμολόγηση 
του θριγκού. Η ίδια η δομή της κατασκευής και το πνεύμα οικονομίας των 
επεμβάσεων μας θέτουν όρια για την αποσυναρμολόγηση αρχιτεκτονικών 
μελών πέραν των οποίων δεν δικαιολογείται περαιτέρω βελτίωση της δομι-
κής κατάστασης τους. Οι ορθοστάτες του αετώματος και ο αντιθηματικός 
τοίχος, όλα αδιατάραχτα στη θέση τους από την αρχαιότητα, θέτουν έναν 
σοβαρότατο περιορισμό για οποιαδήποτε επέμβαση στην κεντρική περιοχή 
και μας προσανατολίζουν σε κατά χώρα επισκευές.

104. Σχετικά με τη σημασία της αποκατάστασης των εδράσεων των μαρμάρων, σημειώνεται πως 
οι συνέπειες από έναν σεισμό είναι καταστροφικότερες όταν δεν υπάρχουν καλές εδράσεις.
105. Οι γωνιακοί κίονες εκτιμάται ότι σήμερα είναι υπό τάση και ότι θα «επανέλθουν αυτόματα» 
σε κατάσταση ισορροπίας μετά την αποφόρτισή τους. Ο Ν. Τογανίδης επέστησε την προσοχή στο 
ζήτημα αυτό. Κατά το έργο αποκατάστασης της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα, μετά την απο-
μάκρυνση του θριγκού και την αποφόρτιση του, ο βορειοανατολικός κίων επανήλθε «αυτόματα» (η 
μετακίνηση ήταν της τάξης του 0,015 μ.) σύμφωνα με την μαρτυρία των Ν. Τογανίδη και Μ. Κορρέ. 
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Β.3.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ γΛΥΠΤΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ 

Η διαφύλαξη και έκθεση των γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών στο μουσείο και 
η αντικατάστασή τους με εκμαγεία, στις αποκαταστάσεις των μνημείων της 
Ακρόπολης είναι ένα αναπόφευκτο μέτρο προστασίας των μαρμάρων, επι-
βεβλημένο από την ιδιαίτερα βλαπτική στις μέρες μας ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση106. Η μεταφορά στο μουσείο των έξι μετοπών που διατηρούνται σε σχετι-
κά καλή κατάσταση και η αντικατάσταση τους με εκμαγεία, έργο εφικτό στο 
πρόγραμμα αυτό, είναι λοιπόν μια αναμενόμενη πρόταση. Βέβαια όταν το 
προτεινόμενο έργο θα έχει ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα θα είναι η παράθεση 
αντιγράφων (στις γωνίες) και αυθεντικών μετοπών στην ίδια όψη. 

Παρά την διαφορά στο είδος της επέμβασης, στην περίπτωση αυτή, 
η κατά χώραν διατήρηση των υπολοίπων μετοπών (δέκα) θεωρείται η εν-
δεδειγμένη λύση, κυρίως λόγω της εκτεταμένης απώλειας των ανάγλυφων 
μορφών τους. Οι μετόπες αυτές έχουν υποστεί συντριπτική απολάξευση 
του αναγλύφου τους γεγονός που προκάλεσε στη συνέχεια εντονότερη διά-
βρωση της επιφάνειας τους. Επιπλέον κρίνεται άσκοπη από πλευράς δομι-
κής αποκατάστασης, η αποσυναρμολόγηση μεγάλης περιοχής του μνημείου, 
αδιατάραχτης από την αρχαιότητα. Για αυτούς τους λόγους η εικαζόμενη 
«ασυμφωνία» στην εικόνα του θριγκού, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές 

106. Βλ. σχετικά χάρτη της Βενετίας (1964) για τον διαχωρισμό των γλυπτών ζωγραφικών ή 
διακοσμητικών στοιχείων του μνημείου στη περίπτωση μόνο που κρίνεται ως η μοναδική διέξο-
δος για να εξασφαλιστεί η διάσωσή τους. Σημειώνεται επίσης σχετικά με τις δυτικές μετόπες 
ότι η τήρηση του άρθρου 8 είναι ένα πρόβλημα περισσότερο οξύ και δύσκολο όπου τόσο η 
απόσπαση τους όσο και η μελλοντική τους επαναφορά είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη, 
Κορρές – Μπούρας 1983, 408. Για τον προβληματισμό αυτό βλ. επίσης Κουφόπουλος 1994, 24.

Εικ. 140. Η λεοντοκεφαλή της νοτιοδυτικής γωνίας, μουσείο Ακρόπολης κωδ. 7055 Ακρ.
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επιχείρημα υπέρ της μετακίνησης των υπολοίπων δέκα μετοπών από την 
θέση τους.

Ένα μικρότερης κλίμακας ζήτημα ένταξης γλυπτικής μορφής είναι η 
λεοντοκεφαλή της νοτιιοδυτικής επαετίδας σίμης η οποία σήμερα φυλάσ-
σεται στο μουσείο Ακροπόλεως. Για την πληρότητα του μέλους κρίνεται 
σκόπιμο να τοποθετηθεί χυτό αντίγραφο της, με ενδεχόμενο να συμπληρωθεί 
το ελλείπον πρόσθιο τμήμα της από την καλύτερα διατηρημένη μορφή της 
βορειοδυτικής γωνίας. Ως προς το ζήτημα της διαχείρισης της ανάγλυφης 
μορφής ενός αρχιτεκτονικού μέρους προτείνεται στην προκειμένη περίπτω-
ση η συγκόλληση αντιγράφου αντί της αυθεντικής μορφής επειδή πρόκειται 
για μορφή ήδη αποκομμένη από την γωνιακή σίμη και δίνεται η δυνατότητα 
διατήρησής της στο μουσείο. 

Περισσότερο σύνθετος είναι ο προβληματισμός για την επαναφορά ή μη 
εκμαγείου της μορφής Α, του Κηφισσού, στο αέτωμα (σήμερα στο Βρετανικό 
μουσείο). Είναι αδιαμφισβήτητη η συνεισφορά στην αποκατάσταση της μορφο-
λογικής συνέχειας του αετώματος, που θα προσέδιδε η τοποθέτηση αντιγράφου 
του γλυπτού στην πολύ καλά διατηρημένη βορειοδυτική γωνία του. 

Η ενσωμάτωση της μορφής Α, του Κηφισσού όπως και των μορφών Α 
και V, προσθήκης του άνω τμήματος της μορφής W, προβλεπόταν στο αρχικό 

Εικ. 141. Πρόταση Αποκατάστασης βορειοδυτικής γωνίας. Περιλαμβάνονται η τοποθέτηση 
χυτού αντιγράφου του εναέτιου γλυπτού, του Κηφισσού και η τοποθέτηση δύο νέων κατα-
έτιων γείσων. Το 5ο οριζόντιο γείσο εμφανίζεται συμπληρωμένο με νέο μάρμαρο ενώ το 3ο 
καταέτιο γείσο εμφανίζεται συμπληρωμένο με ταυτισμένο θραύσμα της πρόσθιας περιοχής 
του. Σημειώνεται η τοποθέτηση αντιγράφων στις δύο μετόπες της γωνίας. 
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πρόγραμμα της δυτικής όψης (πρόγραμμα 4 του Παρθενώνα) του 1983 από 
τον κ. Μ. Κορρέ. Η μορφή Α, ο Κηφισσός, βρισκόταν στη θέση της μέχρι την 
απόσπασή της από τον λόρδο Elgin το 1802 και παρουσιάζεται σε γκραβού-
ρες και σχέδια της εποχής (βλ. σχέδιο L.S. Fauvel, 1970). Η μορφή του συ-
μπλέγματος του Κέκροπα αμέσως βορειότερα, υπάρχει ήδη σε κοπιαρισμένο 
αντίγραφο από το 1976. Η μορφή (V) του Ιλισσού(;) και του άνω κορμού της 
Καλλιρρόης (W) τα οποία κατέπεσαν πιθανότατα κατά την ανατίναξη του 
ναού το 1687, ξεθάφτηκαν από τον λόρδο Elgin (1801) από το κείμενο έδαφος 
που είχαν καταπέσει107. 

Η προσθήκη εκμαγείου του Κηφισσού τίθεται προς συζήτηση καθώς εί-
ναι το μόνο γλυπτό από τον ελλείποντα γλυπτικό διάκοσμο που βρισκόταν 
στη θέση του περίπου έως το 1802. Επίσης είναι το μόνο που δεν κατέπεσε 
αλλά αποσπάστηκε από την θέση του. Από στατικής απόψεως η επιβάρυνση 
των υποκείμενων οριζόντιων γείσων δεν είναι απαγορευτική. Η προσθήκη της 
συγκεκριμένης μορφής ενδείκνυται καθώς διατηρείται σε καλή κατάσταση ο 
χώρος που την υποδέχεται, η βόρεια απόληξη του αετώματος και γειτνιάζει 
με το διατηρούμενο σύμπλεγμα του Κέκροπα. 

Ως προς τα υφιστάμενα αντίγραφα των εναέτιων γλυπτών, του συ-
μπλέγματος του Κέκροπα (μορφές B, C) και της Καλλιρρόης (μορφή W), 
κατασκευής 1976, επισημαίνουμε την ανάγκη αντικατάστασής τους με νέα 
αντίγραφα καθώς έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Δίνεται έτσι η δυνατό-
τητα ταυτόχρονης παραγωγής όλων των εκμαγείων, συμπεριλαμβανομένων 
των έξι μετοπών και ενδεχομένως του Κηφισσού, η οποία θα εξασφάλιζε 
χρωματική ομοιογένεια στην απόχρωση και την υφή.

107. Βλ. Τόλιας 1996, 75, Γεννάδιος 1930, 184, Stoneman 1996, 132-133. 
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Β.3.3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού αετώματος, των εναέτιων γλυπτών και το 
σύνολο των ορθοστατών του τυμπάνου σώζονταν ακόμη και μετά την μεγάλη 
ανατίναξη του 1687. Η σταδιακή καταστροφή του δυτικού αετώματος άρχισε 
με τις ανεπιτυχείς ενέργειες για την απόσπαση αναγνωρισμένης τότε αξίας 
των εναέτιων γλυπτών. Από σειρά σχεδίων της εποχής τεκμηριώνεται πως το 
σύνολο των ορθοστατών του τυμπάνου διατηρούνταν έως τα τέλη του 18ου 
αι. Εντοπίζεται χρονικά η πτώση των δύο ορθοστατών του νότιου τυμπάνου 
(ίσως κατέπεσαν σε σεισμό) στη περίοδο 1799-1802108 

Στα νεότερα χρόνια ταυτίστηκε μεγάλο θραύσμα από τον κεντρικό ορ-
θοστάτη της νότιας πλευράς (Δ.ΤΥ.6) το οποίο και αναστηλώθηκε από τον Α. 
Ορλάνδο109. Δεύτερο μεγάλο θραύσμα του ίδιου ορθοστάτη εντοπίστηκε από 
τον Μ. Κορρέ το οποίο μαζί με το προηγούμενο συμπληρώνει τον ορθοστάτη 
σε όλο του το ύψος. Στην παρούσα πρόταση, όπως και στο παρελθόν (μελέτη 

108. Προκύπτει αντιπαραβάλλοντας τα σχέδια L.S. Fauvel 1790 και R. Dalton 1749 με σχέδιο G.B. 
Lusieri 1802. Σε ορισμένα σχέδια έκτοτε διακρίνονται μεγάλα θραύσματα των ορθοστατών πε-
σμένα επάνω στα γείσα (βλ. σχέδιο Rechberg 1804).
109. Ορλάνδος 1977-1978, 524.

Εικ. 142. Πρόταση αποκατάστασης των κεντρικών ορθοστατών του τυμπάνου. Στον ορθο-
στάτη Δ.ΤΥ.6 σημειώνονται το αναστηλωμένο από τον Α. Ορλάνδο μάρμαρο και το υπερκεί-
μενο του ταυτισμένο θραύσμα. Προβλέπεται ακόμη η τοποθέτηση νέου ορθοστάτη (Δ.ΤΥ.7).
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1983110), κρίνεται σκόπιμη η αποκατάσταση του ορθοστάτη στις αρχικές δια-
στάσεις του με την συμπλήρωση των δύο θραυσμάτων με νέο μάρμαρο.

Τίθεται επίσης προς συζήτηση για αισθητικούς αλλά και στατικούς 
λόγους111 η ανακατασκευή του 7ου ορθοστάτη του μόνου εκ του συνόλου που 
δεν διατηρείται. Η τεκμηρίωση της μορφής τους είναι πλήρης (η θέση του 
κατακόρυφου αρμού τεκμηριώνεται από τις εντορμίες στρεπτοσυνδέσμων 
στον αντιθηματικό τοίχο, το συνολικό μήκος των ορθοστατών αθροιστικά 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία με το βόρειο διατηρούμενο τμήμα). 

ΚΑΤΑΕΤΙΑ γΕΙΣΑ

Για λόγους ανάλογους με αυτούς της τοποθέτησης νέου ορθοστάτη τυμπάνου 
προτείνεται η τοποθέτηση δύο νέων καταέτιων γείσων στο βόρειο σκέλος του 
τυμπάνου και των δύο υποκείμενων λίθων του αντιθηματικού τοίχου απαραί-
τητων για την στήριξή τους. Τα καταέτια γείσα στις θέσεις αυτές, σώζονταν 
έως τα τέλη του 18ου αι. και σχεδιάζονται σε υδατογραφίες των L.S. Fauvel το 
1790 και W. Gell το 1801. Με την προσθήκη τους θα βελτιωνόταν σημαντικά η 
μορφολογική συνέχεια του αετώματος στην χαρακτηριστική κορυφογραμμή 
του μνημείου. Επίσης η συμπλήρωση του κενού στη σειρά αυτή των γείσων 
και η αποκατάσταση της μεταξύ τους σύνδεσης, θα υποβοηθήσει δομικά την 
ευστάθειά τους.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ γΕΙΣΩΝ

Η συμπλήρωση των πρόσθιων τμημάτων (προβόλων) των τεσσάρων θραυσμέ-
νων οριζόντιων γείσων προτείνεται προκειμένου να βελτιωθεί η αυτοπροστα-
σία του θριγκού από τη βροχή. Σήμερα λόγω αυτών των κενών η υποκείμενη 
κατασκευή είναι περισσότερο εκτεθειμένη στη διάβρωση. Η αποκατάσταση 
της συνέχειας του οριζόντιου γείσου, σε συνδυασμό με την σφράγιση των το-
πικών κενών και κοιλοτήτων, θα επιτρέψει την κανονική απορροή της βροχής 
και θα συνεισφέρει στην προστασία των υποκείμενων μετοπών112.

110. Βλ. Κορρές – Μπούρας 1983, 426, αναφορά στο πρόγραμμα της δυτικής όψης.
111. Βλ. σχετικά στο παρόν τεύχος, Θέματα δομικής αποκατάστασης Α.4.1.
112. Βλ. σχετικά την αναφορά του χ. Μπούρα στις αρχές του χάρτη της Βενετίας, και ειδικότερα 
των άρθρων 12,15, σε σχέση προς τα προγράμματα αποκατάστασης του Παρθενώνα, Κορρές – 
Μπούρας, 1983, 410.
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Β.3.4. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Επιγραμματικά αναφέρονται οι επεμβάσεις που θίγουν ευρύτερα θεωρητικά 
ζητήματα:

Α. Επεμβάσεις κυρίως δομικής αποκατάστασης 

•	Η αποσυναρμολόγηση των γωνιακών επιστυλίων και υπερκείμενων μελών  
– έκταση μεγαλύτερη της επέμβασης Μπαλάνου.

•	Συμπληρώματα με νέο μάρμαρο στους σπονδύλους των κιόνων.

•	Συμπλήρωμα με νέο μάρμαρο του δυτικού άκρου του νοτιοδυτικού κιονο-
κράνου και του νότιου άκρου του 6ου επιστυλίου.

Β. Επεμβάσεις μορφολογικής αποκατάστασης και δομικής βελτίωσης 

•	Συμπληρώματα με νέο μάρμαρο των τεσσάρων θραυσμένων οριζόντιων  
γείσων.

•	Τοποθέτηση νέου ορθοστάτη στο τύμπανο του αετώματος.

•	Τοποθέτηση δύο νέων καταέτιων γείσων στην βορειοδυτική γωνία.

•	Προσθήκη εκμαγείου μορφής Α, Κηφισσού, από τα εναέτια γλυπτά.

γ. Προστασία γλυπτικών αρχιτεκτονικών μελών 

•	Η αντικατάσταση μετοπών της νοτιοδυτικής και βορειοδυτικής γωνίας με 
αντίγραφα.

Εικ. 143. Συγκριτική παράθεση της μορφής του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Προ-
τεινόμενη αποκατάστασή του.
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Εικ. 144. Συγκριτική παράθεση της μορφής του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα στις 
αρχές 19ου αι. Πάνω, υδατογραφία, L.S. Fauvel 1790. Κάτω, σχέδιο W. Gell 1801.
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Β.4. ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των εργασιών ανά μέλος που προβλέπονται 
στα υποπρογράμματα της βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας. Για τα 
υπόλοιπα υποπρογράμματα γίνεται σύντομη περιγραφή των εργασιών. 

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 1: 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ γΩΝΙΑ

Η περιοχή επέμβασης στη βορειοδυτική γωνία περιλαμβάνει όλα τα αρχιτε-
κτονικά μέλη έως τη στάθμη των κιονοκράνων και σε μήκος ενός επιστυλίου 
εκατέρωθεν της γωνίας. Παρατίθεται κατάλογος με τις κύριες επεμβάσεις 
και τα προς αποσυναρμολόγηση μέλη με σειρά εκ των άνω προς τα κάτω, σε 
δύο ενότητες: αέτωμα και θριγκός. 
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΤΩΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟγΗΣΗ 

ΑΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ

1 Βάθρο ακρωτηρίου 
(βάρος 3.8 t) ΒΔ.ΑΚ

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, συ-
γκόλληση, αντικατάσταση συνδέσμων 
και επανατοποθέτηση.

1 Ηγεμόνας στρωτήρας Β.ΗΣΤ.32 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

1
Γωνιακή επαετίδα 
σίμη με συμφυή 
ψευδο-υδρορρόη 

ΒΔ.ΕΑ Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

1 Αγελαία επαετίδα 
σίμη Δ.Β.ΕΑ.2 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

1
Ακραίο καταέτιο γείσο 
με συμφυή την απόληξη 
τυμπάνου

Δ.Β.ΓΑ.1 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

1 3ο καταέτιο γείσο Δ.Β.ΓΑ.3

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
αντικατάσταση συνδέσμων 
συμπλήρωση πρόσθιου θραύσματος και 
επανατοποθέτηση.

3 Τρία καταέτια γείσα
Δ.Β.ΓΑ.2 
Δ.Β.ΓΑ.6 
Δ.Β.ΓΑ.7

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
αντικατάσταση συνδέσμων και 
επανατοποθέτηση.

2 Δύο καταέτια γείσα Δ.Β.ΓΑ.4 
Δ.Β.ΓΑ.5 Δημιουργία δύο νέων καταέτιων γείσων.

2 Δύο νέοι λίθοι 
αντιθηματικού τοίχου

Δ.ΤΑ.2.1
Δ.ΤΑ.2.2

Δημιουργία δύο νέων λίθων για την 
έδραση των καταέτιων γείσων.

1 Ακραίος ορθοστάτης 
τυμπάνου Δ.ΤΥ.1 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

1 Ακραίος λίθος 
αντιθηματικού τοίχου Δ.ΤΑ.1.1 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

1 Λίθος αντιθηματικού 
τοίχου Δ.ΤΑ.1.2 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 

συγκόλληση και επανατοποθέτηση.

1 Εναέτιο γλυπτό Μορφή Β Αντικατάσταση αντιγράφου 
συμπλέγματος Κεκροπιδών.

Εναέτιο γλυπτό Μορφή Α Τοποθέτηση αντιγράφου μορφής 
Α-Κηφισού.
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΡΙγΚΟ, 
ΣΥΝΟΛΟ 31 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟγΗΣΗ

ΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ

3
Τρεις νέοι θράνοι 
αναστήλωσης 
Ορλάνδου 

Δ.Θ.1
Δ.Θ.2
Δ.Θ.3

Αποσυναρμολόγηση και 
επανατοποθέτηση.

1 Γωνιακός θράνος ΒΔ.Θ Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

1 Γωνιακό γείσο (8.6 t) ΒΔ.Γ

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
επανατοποθέτηση και αντικατάσταση 
των δύο μεγάλων σιδηρών ελασμάτων 
επέμβασης Μπαλάνου.

3 Τρία οριζόντια γείσα 
(3.7 t)

Δ.Γ.2
Δ.Γ.3
Δ.Γ.4

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

Νέο γείσο στη βόρεια 
πλευρά Β.Γ.61

Το υφιστάμενο γείσο αντικαθίσταται 
με νέο σύμφωνα με μελέτη Ρ. 
χριστοδουλοπούλου
(τα γείσα Β.Γ.60 και Β.Γ.61 έχουν 
καταβιβαστεί).

1 Ένα οριζόντιο γείσο 
της βόρειας πλευράς Β.Γ.62 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

Νέο συμπλήρωμα στο 
5ο οριζόντιο γείσο Δ.Γ.5

Κατά χώραν συμπλήρωση με νέο 
μάρμαρο στο πρόσθιο μέρος του 
θραυσμένου γείσου.

3
Γωνιακή τριγλύφος 
και δύο αγελαίες 
τρίγλυφοι (3.5 t)

ΒΔ.ΤΡ
Δ.ΤΡ.2
Δ.ΤΡ.3

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2
Δύο αγελαίες 
τρίγλυφοι της βόρειας 
πλευράς 

Β.ΤΡ.31
Β.ΤΡ.32

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

4 Τέσσερις μετόπες

Β.ΜΟ.31
Β.ΜΟ.32
Δ.ΜΟ.1
Δ.ΜΟ.2

Αποσυναρμολόγηση αρχαίων μετοπών 
και αντικατάσταση τους με αντίγραφα
(ενδεχομένως η Β.ΜΟ.31 να μεταφερθεί 
στα πλαίσια του προγράμματος της 
βόρειας κιονοστοιχίας).

2 Δύο αντιθήματα 
μετοπών

Δ.ΜΟ.ΠΛ.1
Δ.ΜΟ.ΠΛ.2

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2 Δύο λίθοι διαζώματος Δ.ΔΖ.1
Δ.ΔΖ.2

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

1
Ένα αντίθημα 
μετόπης της βόρειας 
πλευράς

Β.ΜΟ.ΠΛ.31 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.
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2 Δύο λίθοι διαζώματος Β.ΔΖ.45
Β.ΔΖ.44

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2

Εξωτερικός (10.5 t) και 
εσωτερικός λίθος του 
γωνιακού επιστυλίου 
της δυτικής πλευράς 

Δ.Ε.1.1
Δ.Ε.1.3

Αποσυναρμολόγηση, συγκόλληση, 
συντήρηση και επανατοποθέτηση. 
Αντικατάσταση γόμφων των επιστυλίων 
στα υποκείμενα κιονόκρανα.

1
Μεσαίος λίθος 
επιστυλίου της 
δυτικής πλευράς

Δ.Ε.1.2

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.
Αντικατάσταση γόμφων στα υποκείμενα 
κιονόκρανα.

3 Τρεις λίθοι επιστυλίου 
της βόρειας πλευράς

Β.Ε.16.1
Β.Ε.16.2
Β.Ε.16.3

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, επα-
νατοποθέτηση κλείσιμο διανοιγμένων 
αρμών και διόρθωση της σημερινής 
μετατόπισής τους. 
Αντικατάσταση γόμφων των επιστυλίων 
στα υποκείμενα κιονόκρανα.

ΒΔ κιονόκρανο ΒΔ.ΚΚ Κατά χώραν. Συγκόλληση θραύσματος, 
αντικατάσταση συνδέσμων, συντήρηση. 

Κιονόκρανο 2ου κίονα Δ.ΚΚ.2 Αντικατάσταση συνδέσμων, συντήρηση 
κατά χώραν.
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ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 2: 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ γΩΝΙΑ

Η περιοχή επέμβασης στη νοτιοδυτική γωνία περιλαμβάνει όλα τα αρχιτε-
κτονικά μέλη έως τη στάθμη των κιονοκράνων και σε μήκος ενός επιστυλίου 
εκατέρωθεν της γωνίας. Παρατίθεται κατάλογος με τις κύριες επεμβάσεις 
και τα προς αποσυναρμολόγηση μέλη με σειρά εκ των άνω προς τα κάτω, σε 
δύο ενότητες: αέτωμα και θριγκός.



163

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΤΩΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟγΗΣΗ 

ΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ

1 Βάθρο ακρωτηρίου ΝΔ.ΑΚ
Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
συγκόλληση, αντικατάσταση συνδέσμων 
και επανατοποθέτηση.

1 Ηγεμόνας στρωτήρας N.ΗΣΤ.32 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

1
Γωνιακή επαετίδα 
σίμη με συμφυή 
ψευδο-υδρορρόη 

ΝΔ.ΕΑ

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.
Συμπλήρωση της θραυσμένης γωνίας 
που έφερε την λεοντοκεφαλή με χυτό 
αντίγραφο.

2 Αγελαίες επαετίδες 
σίμης ΝΔ.ΕΑ.21 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

1
Ακραίο καταέτιο 
γείσο με συμφυή την 
απόληξη τυμπάνου 

Δ.Ν.ΓΑ.12
Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση και συμπλήρωση 
αρχαίου θαύσματος.

2 Δύο αγελαία καταέτια 
γείσα

Δ.Ν.ΓΑ.11
Δ.Ν.ΓΑ.7

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
αντικατάσταση συνδέσμων και 
επανατοποθέτηση.
Επανέλεγχος της αρχικής θέσης του 7ου 
γείσου.

1 Ακραίος ορθοστάτης 
τυμπάνου Δ.ΤΥ.10 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

1 Ακραίος λίθος 
αντιθηματικού τοίχου Δ.ΤΑ.1.15 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 

επανατοποθέτηση.

1 Εναέτιο γλυπτό Μορφή W Αντικατάσταση αντιγράφου 
συμπλέγματος Καλλιρρόης.
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΡΙγΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 28 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟγΗΣΗ

ΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ

1 Αγελαίος θράνος Δ.Θ.17 Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
απομάκρυνση.

1 Γωνιακό γείσο (8.6t) ΝΔ.Γ

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
επανατοποθέτηση και αντικατάσταση ενός 
μεγάλου μεταλλικού ελάσματος επέμβασης 
Μπαλάνου.

3 Τρία οριζόντια γείσα 
δυτικής πλευράς

Δ.Γ.26
Δ.Γ.25
Δ.Γ.24

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2 Δύο γείσα της 
νότιας πλευράς 

Ν.Γ.62
Ν.Γ.60

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

Νέο συμπλήρωμα στο 
22ο οριζόντιο γείσο Δ.Γ.22 Κατα χώραν συμπλήρωση με νέο μάρμαρο 

στο πρόσθιο μέρος του θραυσμένου γείσου

3

Γωνιακή τρίγλυφος 
και δύο αγελαίες 
τρίγλυφοι της 
δυτικής πλευράς

ΝΔ.ΤΡ
Δ.ΤΡ.14
Δ.ΤΡ.13

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2
Δύο αγελαίες 
τρίγλυφοι της νότιας 
πλευράς 

Ν.ΤΡ.31
Ν.ΤΡ.32

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

3

Δύο μετόπες της 
δυτικής πλευράς 
και μια μετόπη της 
νότιας

Δ.ΜΟ.14
Δ.ΜΟ.13 
Ν.ΜΟ.32

Αποσυναρμολόγηση αρχαίων μετοπών και 
αντικατάστασή τους με αντίγραφα.

3 Τρία αντιθήματα 
μετοπών

Δ.ΜΟ.ΠΛ.14
Δ.ΜΟ.ΠΛ.13
Ν.ΜΟ.ΠΛ.31

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2
Δύο πλινθίδες 
διαζώματος της 
δυτικής πλευράς

Δ.ΔΖ.18
Δ.ΔΖ.17

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση, έλεγχος συνδέσμων στο 
συμπλήρωμα του Δ.ΔΖ.17 του 1900.

2
Δύο πλινθίδες 
διαζώματος της 
δυτικής πλευράς

Ν.ΔΖ.45
Ν.ΔΖ.44

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση.

2

Εξωτερική πλινθίδα 
του γωνιακού 
επιστυλίου της 
δυτικής πλευράς 
(10.5t) και του 
ακραίου επιστυλίου 
της νότιας πλευράς 

Δ.Ε.7.1
Ν.Ε.16.1

Αποσυναρμολόγηση, συγκόλληση, 
συντήρηση και επανατοποθέτηση. 
Αντικατάσταση γόμφων των επιστυλίων 
στα υποκείμενα κιονόκρανα.
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4

Δύο πλινθίδες 
του γωνιακού 
επιστυλίου της 
δυτικής και δύο της 
νότιας πλευράς

Δ.Ε.7.2
Δ.Ε.7.3

Ν.Ε.16.2
Ν.Ε.16.3

Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση, 
επανατοποθέτηση κλείσιμο διανοιγμένων 
αρμών και διόρθωση της σημερινής 
μετατόπισης τους. 
Αντικατάσταση γόμφων των επιστυλίων 
στα υποκείμενα κιονόκρανα.

Εξωτερική πλινθίδα 
6ου επιστυλίου Δ.Ε.6.1 Συμπλήρωση κατά χώραν με νέο μάρμαρο 

του νότιου άκρου του 6ου επιστυλίου.
Νοτιοδυτικό 
κιονόκρανο ΝΔ.ΚΚ Συμπλήρωση κατά χώραν με νέο μάρμαρο.

Κιονόκρανο 7ου 
κίονα Δ.ΚΚ.7 Αντικατάσταση συνδέσμων, συντήρηση κατά 

χώραν.
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ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 3: 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ

Η περιοχή επέμβασης είναι η εξωτερική πλινθίδα του κεντρικού επιστυ-
λίου και οι υπερκείμενες μετόπες. Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει την 
αποσυναρμολόγηση της εξωτερικής πλινθίδας (Δ.Ε.4.1) και την αντικατά-
σταση των αφανών σήμερα συνδέσμων που τοποθετήθηκαν το 1902 αφού 
αποκαλυφθούν στο σύνολό τους (δεν είναι γνωστή η μορφή τους). Η κατα-
βίβασή της δέον είναι να γίνει με ανάλογο τρόπο με αυτόν που ακολουθή-
θηκε κατά την επέμβαση του 1902 (συρταρωτά;). Θα γίνει προσπάθεια να 
απομακρυνθεί δίχως την αποξήλωση των συμπληρωμάτων των υποκείμε-
νων κιονοκράνων. 

Η επέμβαση περιλαμβάνει επίσης τις υπερκείμενες μετόπες (Δ.ΜΟ.7, 
Δ.ΜΟ.8) οι οποίες θα καταβιβαστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και 
θα αφαιρεθούν τα εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα επέμβασης Μπαλάνου. Η 
νέα σταθεροποίησή τους θα γίνει με αφανείς συνδέσμους.

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 4: 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 

Η περιοχή επέμβασης είναι οι κεντρικοί ορθοστάτες του τυμπάνου. Θα αποξη-
λωθεί ο αναστηλωμένος κεντρικός ορθοστάτης του βόρειου αετώματος (~7t. - 
Δ.ΤΥ.5) μετά την απομάκρυνση του μεγάλου συνδέσμου επέμβασης Μπαλάνου. 
Η επέμβαση περιλαμβάνει την συγκόλληση, συντήρηση και επανατοποθέτηση 
του ορθοστάτη. Η σύνδεσή του με τον αντιθηματικό τοίχο αποτελεί θέμα δι-
ερεύνησης. Ενδεχομένως να απαιτηθούν συμπληρώσεις και συγκολλήσεις των 
λίθων του αντιθηματικού τοίχου προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνδεσή τους 
με τον ορθοστάτη με ανάλογο τρόπο με την αρχαία κατασκευή.

Ως προς τους υπόλοιπους ορθοστάτες του τυμπάνου προβλέπονται τα εξής: 
Για τον 4ου ορθοστάτη (Δ.ΤΥ.4) αντικατάσταση των συνδέσμων επέμβασης Μπα-
λάνου και κατά χώραν συγκόλλησή του. Για τον 6ο ορθοστάτη (Δ.ΤΥ.6) αποσυ-
ναρμολόγηση του αναστηλωμένου θραύσματος και συγκόλληση με το ταυτι-
σμένο θραύσμα του ίδιου μέλους. Θα γίνει συμπλήρωση με νέο μάρμαρο για την 
αποκατάσταση του μέλους στις αρχικές διαστάσεις καθώς εκτός των άλλων δεν 
είναι εφικτή η στήριξή τους με άλλον τρόπο. Τέλος, στην δεύτερη εναλλακτική 
πρόταση, προβλέπεται δημιουργία νέου ορθοστάτη τυμπάνου (Δ.ΤΥ.7) για την 
πλήρη αποκατάσταση του τυμπάνου.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης κατά χώραν επισκευές στα υποκείμενα 
επτά οριζόντια γείσα από Δ.Γ.12 έως Δ.Γ.18 η οποία θα είναι εφικτή με την απομά-
κρυνση των ορθοστατών. Προβλέπονται αντικατάσταση συνδετήριων ελασμάτων 
και συγκολλήσεις. Ειδικότερα για τα γείσα Δ.Γ.12 και Δ.Γ.17, των οποίων τα πρό-
σθια τμήματα είναι θραυσμένα προβλέπεται συμπληρώματα με νέο μάρμαρο. 
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ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 5: 
ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Ο αντιθηματικός τοίχος παρουσιάζει εκτενείς θραύσεις και σημαντική αλ-
λοίωση της σύστασής του επιφανειακά. Το έργο συνδέεται με τις εργασί-
ες στους κεντρικούς ορθοστάτες. Ενδεχομένως να απαιτηθούν τοπικές συ-
μπληρώσεις μαρμάρων. Οποιαδήποτε εκτίμηση είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο 
στάδιο και απαιτείται επιτόπια εξέταση αφού εξασφαλιστεί πρόσβαση στη 
περιοχή αυτή.

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 6: 
ΚΙΟΝΕΣ

Περιλαμβάνονται οι εργασίες κατά χώραν αποκατάστασης των κιόνων, με 
συγκολλήσεις των θραυσμένων σπονδύλων και ενδεχόμενη χρήση ενεμάτων 
για την πλήρωση των κενών. Η εμφύτευση οπλισμού αποτελεί θέμα προς δι-
ερεύνηση. Προβλέπονται συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο στους σπονδύλους 
με κρίσιμη απομείωση της μάζας τους λόγω θραύσης, στον 2ο του 4ου κίονα, 
στον 2ου του 5ου κίονα και στον 6ο του 6ου κίονα113.

Όσον αναφορά την κρηπίδα στην νοτιοδυτική γωνία μετά από στατικό 
έλεγχο, ενδεχομένως απαιτηθούν τοπικές συμπληρώσεις στους δύο ανώτερους 
αναβαθμούς για την αποκατάσταση της έδρασης του νοτιοδυτικού κίονα.

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 7: 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥγΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

Στο υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται η κατά χώραν αντικατάσταση όλων 
των εξωτερικών συνδέσμων της επέμβασης Μπαλάνου και Ορλάνδου σε όλη 
τη δυτική πλευρά εξαιρουμένων των περιοχών των υπολοίπων 6 υποπρογραμ-
μάτων (σύνδεσμοι των κιονοκράνων σε μορφή ελάσματος, είτε συγκρατούν τα 
νέα συμπληρώματα της πρόσθιας περιοχής τους, είτε αποκαθιστούν ρήγματα, 
σύνδεσμοι στα επιστύλια μορφής διπλού ταυ, σύνδεσμοι στα γείσα σε μορφή 
ελάσματος, στο μέτωπό τους και στην άνω επιφάνειά τους, μορφής διπλού ταυ, 
στην εσωτερική τους πλευρά). Η επέμβαση αυτή προβλέπεται να γίνει δίχως 
αλλαγές στο περίγραμμα των εντορμιών που διανοίχτηκαν κατά τις εργασίες 
επέμβασης Μπαλάνου, αλλά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις της αγκύρωσης 
τους, ανάλογα την περίπτωση, λόγω των νεοτέρων θραύσεων του μάρμαρου. 
Η σφράγισή τους θα γίνει με κονίαμα κατάλληλης απόχρωσης προκειμένου να 
αμβλυνθεί η δυσάρεστα έντονη παρουσία τους σήμερα στην όψη.

113. Κορρές – Μπούρας 1983.
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ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 8: 
ΘΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ 

Στο υποπρόγραμμα αυτό εντάσσεται η αποκατάσταση των θράνων και η 
εφαρμογή της σχετικής μελέτης της κ. Ρ. χριστοδουλοπούλου114. Σύμφωνα με 
την πρόταση αυτή προβλέπονται η δημιουργία έξι νέων θράνων στην νότια 
περιοχή, η απομάκρυνση ενός παρατοποθετημένου (Δ.Θ.17), συμπληρώσεις 
με νέο μάρμαρο των διαζωμάτων στην περιοχή θραύσης από τους μεγάλους 
γόμφους και αντικατάσταση των μεταξύ τους συνδέσμων. Οι αποξηλώσεις 
περιλαμβάνουν έντεκα αρχαίους θράνους και δύο θράνους της αναστήλωσης 
Ορλάνδου. 

Στο υποπρόγραμμα 8 εντάσσεται η οροφή του δυτικού πτερού ως το 
τελευταίο έργο για την ολοκλήρωση των επεμβάσεων στη δυτική πλευρά. 
Για το θέμα αυτό περιλαμβάνονται προτάσεις του κ. Π. Κουφόπουλου στα 
πλαίσια της μελέτης του οπισθονάου.

114. χριστοδουλοπούλου 2002, 137-148.
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Β.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται προτεινόμενες επεμβάσεις για τη δομι-
κή αποκατάσταση, τεκμηριώνονται δε, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από 
αναλυτικούς υπολογισμούς και γίνεται συγκριτική θεώρηση ορισμένων εκ 
των σεναρίων επέμβασης σε όρους ευστάθειας και γενικότερα απόκρισης 
της υπό μελέτη περιοχής.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν 
στην εξυγίανση των επεμβάσεων του Ν. Μπαλάνου και να αντιμετωπίσουν 
τις νέες αστοχίες. Αποσκοπούν στην ελάχιστη δυνατή επέμβαση που εξα-
σφαλίζει μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της φέρουσας ικανότητας αλλά και 
της συμπεριφοράς του συνόλου της περιοχής. 

Σκοπός των επεμβάσεων είναι να καταστεί κατορθωτό η κατά το δυνα-
τόν, άρση των κρίσιμων μετακινήσεων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των κρίσιμων αστοχιών, με σεβασμό πάντα στο αρχαίο υλικό, αλλά διατη-
ρώντας κατά νου ότι σημαντικό μέρος της εν λόγω περιοχής έχει παραμείνει 
αδιατάρακτο από τους αρχαίους χρόνους και επομένως οφείλει να διατηρή-
σει αυτή την ανεκτίμητη ιδιότητά του.

Σημειώνεται ότι πρόκειται να ακολουθηθούν οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμε-
νες τεχνικές και πρακτικές, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία, η οποία έχει 
αποκτηθεί από την εμπειρία των μέχρι σήμερα επεμβάσεων στο μνημείο. Η 
λογική των επεμβάσεων ακολουθεί τις αρχές του χάρτη της Βενετίας, ανα-
φορικά με τη διακριτότητα των επεμβάσεων, τον σεβασμό στις ιστορικές 
φάσεις του μνημείου, την αναστρεψιμότητα των πραγματοποιούμενων ανα-
στηλωτικών δράσεων, το σεβασμό και τη διατήρηση του δομικού συστήματος 
και της κατασκευαστικής τεχνοτροπίας του μνημείου. 

Στόχος, δεν είναι η απόδοση της υπό μελέτη περιοχής απαλλαγμένη από 
όλες τις προκύπτουσες μέχρι σήμερα παραμορφώσεις ή και αστοχίες, αλλά 
από τις κρίσιμες εκείνες, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν την εξέλιξη της 
εγγενούς συμπεριφοράς του μνημείου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να πα-
ραταθεί σημαντικά ο χρόνος στον οποίο η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να 
αποκρίνεται ασφαλώς και λειτουργικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαραίτητες επεμβάσεις για 
την αποκατάσταση της υπό μελέτη περιοχής.

ΚΙΟΝΕΣ

Σχετικά με τους κίονες, αναφέρθηκε ήδη, ότι απαιτείται πρόσθετη μελέτη 
για την επιλογή των περιοχών επέμβασης. Η επέμβαση πρέπει να επικεντρω-
θεί στα σημεία εκείνα που έχουν ήδη υποστεί προηγούμενες επεμβάσεις, 
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για την αφαίρεση των σιδηρών συνδέσμων εξασφάλισης ρηγμάτων, αλλά να 
προχωρήσει και σε συμπληρώσεις τμημάτων σπονδύλων στις θέσεις εκείνες 
που η απώλεια μάζας είναι σημαντική, καθώς μπορεί με τον τρόπο αυτό να 
βελτιωθεί η απόκριση του συνόλου της όψεως σε σεισμική καταπόνηση, δη-
λαδή η ικανότητα να παραλαμβάνει δυναμικές, μεταβαλλόμενες στο χρόνο, 
φορτίσεις.

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

Για την αποκατάσταση των κιονοκράνων κρίνεται απολύτως απαραίτητη η 
αφαίρεση των μεταλλικών συνδετήριων στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί 
από τον Ν. Μπαλάνο για τη σύνδεση νέων συμπληρωμάτων ή για τη συρρα-
φή ρηγμάτων. Οι συνδέσεις αυτές πρέπει να αποκατασταθούν, έπειτα από 
στατική μελέτη κάθε μέλους, με χρήση αντίστοιχων συνδετήριων στοιχείων ή 
και οπλισμών από τιτάνιο. 

Το ενδεχόμενο της γόμφωσης των εξωτερικών επιστυλίων επί των κιο-
νοκράνων πρέπει να ελεγχθεί, ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής του. Οι 
αστοχίες των περιοχών της γόμφωσης τόσο στα επιστύλια, όσο και στα κιο-
νόκρανα πιθανώς να οδηγήσουν στον σχεδιασμό ειδικού τύπου στοιχείων κα-
τακόρυφης σύνδεσης, ή να αποκλείουν κάθε σχεδιασμό, έτσι κάθε περίπτωση 
πρέπει να ελεγχθεί χωριστά. Πάραυτα η λύση οφείλει να είναι συνολική.

Ειδικά για το ΒΔ.ΚΚ πρέπει να πραγματοποιηθεί συγκόλληση του νο-
τιοανατολικού γωνιακού θραύσματος, το οποίο έχει αποκολληθεί και απο-
θηκευτεί, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμορροπίας. Η συγκόλληση θα 
πραγματοποιηθεί με οπλισμούς τιτανίου.

Η κατά χώραν υλοποίηση της συγκόλλησης παρουσιάζει τις γνωστές 
από την εμπειρία δυσκολίες και απαιτεί ειδικό σχεδιασμό. Σημειώνεται ότι 
το μέλος δεν είχε καταβιβαστεί από τον Ν. Μπαλάνο.

Το ΝΔ.ΚΚ κιονόκρανο παρουσιάζει σημαντική απώλεια μάζας δυτικά, 
και επίσης διαθέτει ρήγματα στη διεύθυνση ανατολή-δύση, τα οποία έχουν 
εξασφαλιστεί με σιδηρούς συνδέσμους από τον Ν. Μπαλάνο. Η επέμβαση 
Μπαλάνου έχει προκαλέσει, ήδη, νέα ρήγματα και αποκολλήσεις. 

Η επέμβαση στο συγκεκριμένο κιονόκρανο προτείνεται να περιλαμβάνει 
συμπλήρωση του ελλείποντος τμήματος. Οι λόγοι που κρίνεται σκόπιμο αι-
τιολογούνται με αναλυτικούς υπολογισμούς στο Παράρτημα Α. Αποδεικνύ-
εται ότι η μη συμπλήρωση της έδρας του κιονοκράνου προκαλεί συγκέντρω-
ση τάσεων τόσο στο εναπομένον τμήμα του κιονοκράνου, όπου εδράζεται 
το εξωτερικό επιστύλιο, όσο και στο ίδιο το επιστύλιο. Επίσης, η έκκεντρη 
έδραση του επιστυλίου στη στήριξη του επί του συγκεκριμένου κιονοκράνου, 
μπορεί να προκαλέσει δυσμενή εντατική κατάσταση στα υπερκείμενα μέλη, 
καθώς υπάρχει αλλαγή του δυνητικού άξονα περιστροφής του επιστυλίου 
υπό την επίδραση φόρτισης εκτός επιπέδου.
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Στα εξωτερικά επιστύλια είναι επιβεβλημένη η αντικατάσταση των εξωτε-
ρικών συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου με νέους από τιτάνιο. Οι περιοχές 
που έχουν αστοχήσει εξαιτίας των σιδηρών συνδετήριων πρέπει να αποκατα-
σταθούν (για παράδειγμα στο Δ.Ε.3.1) και να σχεδιαστούν νέες, ενδεχόμενα 
ειδικού τύπου, συνδέσεις.

Οι κύριες περιοχές επέμβασης είναι τα δύο ακραία επιστύλια, στα οποία 
πρέπει να πραγματοποιηθεί συγκόλληση των ακραίων θραυσμένων τμημά-
των τους. Κατά την επέμβαση Μπαλάνου τα τμήματα αυτά είχαν συνδεθεί με 
τον κύριο όγκο του επιστυλίου με χρήση συνδέσμων διπλού ταυ. Οι οπλισμοί 
αυτοί δεν επαρκούν για τη σύνδεση των θραυσμάτων, όπως αποδεικνύεται 
και από τους αναλυτικούς υπολογισμούς που παρατίθενται στο Παράρτημα 
Β. Για την αποκατάσταση της συνέχειας των επιστυλίων απαιτείται πρόσθε-
τα από τον ανασχεδιασμό των συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου η εισαγωγή 
εσωτερικών ράβδων οπλισμού. Ειδικά για την περίπτωση του Δ.Ε.7.1 απαι-
τείται η επέκταση των οπλισμών αυτών για να εξασφαλιστεί το ρήγμα της 
κάτω έδρας στο ελεύθερο άνοιγμα του επιστυλίου.

Η υλοποίηση της εισαγωγής των ράβδων οπλισμού στα δύο γωνιακά εξω-
τερικά επιστύλια κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί επί τό-
που, με απομάκρυνση μόνο των γωνιακών θραυσμάτων, διάτρηση και επανα-
τοποθέτησή τους. Η ειδική διάταξη-ενίσχυση των ικριωμάτων εργασίας, που 
απαιτείται για να εκτελεστεί η διάτρηση των μεγάλων τμημάτων επί τόπου 
και η εξασφάλιση κατάλληλου τρόπου ανάρτησης των θραυσμάτων για τις 
δοκιμές επαφής εκτιμάται ότι θα είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρες από την 
περίπτωση της καταβίβασης των επιστυλίων και της αποκατάστασή τους στον 
χώρο του εργοταξίου. Το κυριότερο πλεονέκτημα όμως της καταβίβασης είναι 
η αποκατάσταση της γεωμετρίας των λίθων, που θα βελτιώσει σημαντικά την 
συμπεριφορά τους και η οποία δεν εξασφαλίζεται με επί τόπου επέμβαση.

Στο Ν.Ε.16.1, το διαμπερές κατακόρυφο ρήγμα χρήζει εξασφάλισης. Για 
τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω προτείνεται η καταβίβαση 
του λίθου και η αποκατάστασή του στο εργοτάξιο. 

Στο Δ.Ε.6.1 υπάρχει σημαντική απώλεια μάζας στην περιοχή της στήρι-
ξής του επί του Δ.ΚΚ.7 κιονοκράνου. Ο Ν. Μπαλάνος έχει τοποθετήσει στην 
περιοχή ένα ένθετο μαρμάρινο συμπλήρωμα. Η περιοχή πρέπει να συμπλη-
ρωθεί με νέο μαρμάρινο συμπλήρωμα για την αποκατάσταση της έδρασής 
του. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά χώραν.

Τέλος, το Δ.Ε.4.1 θα πρέπει να απομακρυνθεί, όπως άλλωστε είχε γίνει 
και από τον Ν. Μπαλάνο για την απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων 
που έχουν τοποθετηθεί στη νότια όψη του Δ.Ε.3.1 και για τη διαπίστωση της 
ύπαρξης πρόσθετων μεταλλικών στοιχείων στη μάζα του και την αντικατά-
σταση του εμφανούς συνδέσμου στην όψη του.
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Στα εσωτερικά επιστύλια δεν υπάρχει συστηματική επέμβαση από τον Ν. 
Μπαλάνο. Η μόνη θέση που υπάρχει πιθανώς αντικατάσταση συνδετήριου 
στοιχείου είναι μεταξύ Δ.Ε.6.3 και Δ.Ε.7.3, το οποίο οφείλει να απομακρυνθεί 
και να αποκατασταθεί η σύνδεση με νέο σύνδεσμο από τιτάνιο.

Όλες οι περιοχές σύνδεσης, που παρουσιάζουν αστοχίες (με τα υπο-
κείμενα, τα παρακείμενα και τα υπερκείμενα μέλη) πρέπει να εξεταστούν 
μεμονωμένα, ώστε να αποφασιστεί αν είναι εφικτή η αποκατάστασή τους με 
νέους συνδέσμους από τιτάνιο.

Το ρήγμα που εμφανίζεται στην κάτω έδρα του Δ.Ε.1.3 φαίνεται να 
συνεχίζει στην δυτική όψη αυτού, στην οποία όμως, δεν υπάρχει πρόσβαση 
για τη διαπίστωση της έκτασής του. Ενδεχομένως μπορεί να διαπιστωθεί με 
χρήση προηγμένων τεχνολογιών (καλά αποτελέσματα αποδείχθηκε ότι μπο-
ρεί να δώσει η ηλεκτρομαγνητική τομογραφία με χρήση Ground Penetrating 
Radar (GPR), με την οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές σε συνεργα-
σία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξασφάλι-
ση του ρήγματος με χρήση ράβδων τιτανίου. Η εργασία προτείνεται να γίνει 
στο εργοτάξιο, μετά την καταβίβαση του μέλους, για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρθηκαν και στις περιπτώσεις των εξωτερικών γωνιακών επιστυλίων.

Το ρήγμα του Δ.Ε.5.3, που οφείλεται σε πλήγμα του μέλους από βλήμα, 
δεν φαίνεται να εξελίσσεται μετά τη σφράγισή του, επομένως η επέμβαση εξα-
σφάλισής του δεν κρίνεται απαραίτητη, παρά μόνο η παρακολούθηση αυτού.

ΤΡΙγΛΥΦΟΙ-ΜΕΤΟΠΕΣ

Συστηματικές αστοχίες υπάρχουν στις περιοχές γόμφωσης των υπερκείμε-
νων γείσων. Οι συνδέσεις αυτές πρέπει να ελεγχθούν καθώς μπορεί να κατα-
στεί εφικτός ο σχεδιασμός ειδικού τύπου συνδετήριων στοιχείων, τα οποία 
να αποκαθιστούν τις εν λόγω συνδέσεις.

Επειδή η πλειονότητα των μελών βρίσκεται σε καλή κατάσταση παρά 
τις όποιες τοπικές αστοχίες ή την εκτεταμένη επιφανειακή φθορά του υλικού 
δεν κρίνονται σκόπιμες περαιτέρω στερεωτικές επεμβάσεις. 

Απαραίτητη είναι η αφαίρεση των σιδηρών συνδετήριων στοιχείων που 
έχουν τοποθετηθεί από τον Ν. Μπαλάνο στα μέλη, Δ.ΜΟ.7, Δ.ΤΡ.8, Δ.ΜΟ.8, 
Δ.ΤΡ.9 και Δ.ΤΡ.13 και η διατήρησή τους ελλοχεύει κινδύνους για την ακε-
ραιότητα τους.

Η αφαίρεση των γωνιακών γείσων (βλ. παρακάτω) θα δώσει πρόσβαση 
στην άνω έδρα της συγκεκριμένης στρώσης, οπότε και θα διαπιστωθεί η 
κατάσταση των συνδετήριων στοιχείων τους, αρχαίων ή και επέμβασης Μπα-
λάνου. Οι συνδέσεις, στις περιοχές που θα αποκτηθεί πρόσβαση, οφείλουν να 
αντικατασταθούν με νέους συνδέσμους από τιτάνιο.
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Σημαντικό θέμα αποτελεί η αποκατάσταση των κατακόρυφων συνδέσεων με 
τους υπερκείμενους θράνους, όπου έχουν τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοπο-
θετηθούν, καθώς οι αστοχίες των περιοχών γόμφωσης αυτών είναι συστημα-
τικές. Κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά για τη δυνατότητα 
σχεδιασμού νέας σύνδεσης, με χρήση στοιχείων από τιτάνιο, πιθανώς ειδικού 
τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τις γομφώσεις των υπερκείμενων γείσων, όπου 
είναι δυνατό αυτές να προσεγγιστούν.

Οι διαμήκεις σύνδεσμοι, που έχουν τοποθετηθεί από τον Ν. Μπαλάνο σε 
διάφορες θέσεις, στη μασχαλιαία εγκοπή πρέπει να αντικασταθούν εφόσον 
είναι σιδηροί. χρειάζεται να διευκρινιστεί ο αριθμός των θέσεων στις οποίες 
έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες επεμβάσεις, επειδή οι θράνοι καλύπτουν 
πιθανές περιοχές και είναι αβέβαιο αν έχουν μετακινηθεί.

Για την περίπτωση του συμπληρώματος επέμβασης Μπαλάνου στο 
Δ.ΔΖ.17 απαιτείται τεκμηρίωση της ύπαρξης μεταλλικών στοιχείων (σιδηρών) 
σύνδεσης αυτού με τον κύριο όγκο. Αν η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων διαπι-
στωθεί, προτείνεται η αφαίρεσή τους και αποκατάσταση της σύνδεσης του 
συμπληρώματος με οπλισμούς τιτανίου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυ-
νος οξείδωσής τους και συνακολούθως, διάρρηξης του μαρμάρου. 

Για τα συμπληρώματα των Δ.ΔΖ.1-Δ.ΔΖ.4, που αποτελούν επέμβαση του 
Α. Ορλάνδου, δεν συντρέχει λόγος αφαίρεσης των τοποθετημένων οπλισμών 
συγκράτησής τους, καθώς τα στοιχεία όπλισης, που έχουν χρησιμοποιηθεί, 
είναι ορειχάλκινα.

ΘΡΑΝΟΙ

Εκτός από το θέμα της κατακόρυφης σύνδεσής τους με τα υποκείμενα δια-
ζώματα, παρατηρούνται επεμβάσεις στις θέσεις της διαμήκους σύνδεσης των 
παρακείμενων μελών μεταξύ τους. Η αποκατάσταση των συνδέσεων αυτών 
είναι απαραίτητη, καθώς η χρήση σιδηρών συνδετήριων έχει ήδη σε πλείστες 
θέσεις προκαλέσει νέες αστοχίες.

Θραύσεις ή αποκολλήσεις θραυσμάτων πρέπει να εξασφαλιστούν.
Η παρατήρηση ότι οι αρχαίοι θράνοι παρουσιάζουν κακή έδραση επί 

των διαζωμάτων είναι στοιχείο που υποδηλώνει επεμβάσεις στη μασχαλιαία 
εγκοπή των διαζωμάτων ή και στις γομφώσεις των θράνων. Το στοιχείο αυτό 
πρέπει να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί. Αν τέτοιες επεμβάσεις επιβεβαι-
ωθούν πρέπει να πραγματοποιηθεί εξυγίανσή τους.

Η στρώση των θράνων προβλέπεται να συμπληρωθεί σύμφωνα με μελέ-
τη της Ρ. χριστοδουλοπούλου.

Η ενδεχόμενη τοποθέτηση των ελεύθερων δοκών και μεταδοκών, καθώς 
και των κατασκευασμένων από τον Α. Ορλάνδο μελών, δημιουργούν σαφώς 
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τελείως διαφορετικές συνθήκες φόρτισης για τα μέλη αυτά115. Το θέμα απαι-
τεί διεξοδική ανάλυση για την επιλογή των τελικών λύσεων και δεν εμπίπτει 
στο αντικείμενο του παρόντος116.

γΕΙΣΑ

Στα γείσα η επέμβαση Μπαλάνου είναι αρκετά εκτεταμένη και περιλαμβά-
νει αποκαταστάσεις της διαμήκους σύνδεσης της άνω έδρας αλλά και στε-
ρεώσεις θραυσμάτων. Μείζον θέμα είναι η αφαίρεση των σιδηρών στοιχείων, 
που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η οξείδωσή τους προκαλεί νέες θραύσεις 
και καθιστά επισφαλή την κατάστασή τους συν τω χρόνω.

Άμεσα επιβεβλημένη είναι η αντικατάσταση των μεγάλου μήκους σι-
δηρών στοιχείων που συνδέουν τα γωνιακά γείσα με τα παρακείμενά τους. 
Στην περίπτωση του ΒΔ.Γ η επέμβαση αυτή έχει πραγματοποιηθεί με με-
τακίνηση του υπερκείμενου λίθου του τυμπάνου, το οποίο εκ νέου οφείλει 
να απομακρυνθεί. Αντίθετα, στην περίπτωση του ΝΔ.Γ η επέμβαση δείχνει 
να έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε εμφανείς θέσεις, χωρίς αποξηλώσεις των 
υπερκείμενων μελών, όπως δείχνει και η τοποθέτηση των εξωτερικών εμφα-
νών συνδέσμων διπλού ταυ στην ανατολική όψη των παρακείμενων μελών. 

Εδώ τίθεται έντονα ο προβληματισμός σχετικά με το είδος της επέμ-
βασης. φαίνεται ότι η τοποθέτηση ενός εξαιρετικά ισχυρού στοιχείου, αλλά 
και η ενίσχυση της σύνδεσης συγκεκριμένων μελών μεταξύ τους, κατ’ ουσία 
προδιέγραψε τις θέσεις αστοχίας. Έτσι, μετά την επέμβαση Μπαλάνου, αντί 
να παρατηρούνται διανοίξεις της πλειονότητας των κατακόρυφων αρμών 
στη διαμήκη διεύθυνση (αυτή ήταν η κατάσταση πριν την επέμβαση Μπα-
λάνου) αστοχούν κύρια οι αρμοί μεταξύ των γείσων Δ.Γ.4 με Δ.Γ.5 και Δ.Γ.23 
με Δ.Γ.24, με τα Δ.Γ.4 και Δ.Γ.24 δηλαδή τα γείσα όπου λήγει η ενίσχυση της 
διαμήκους σύνδεσης με τα γωνιακά.

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Οι ορθοστάτες του τυμπάνου έχουν υποστεί εκτεταμένες επεμβάσεις με 
χρήση μεταλλικών στοιχείων από τον Ν. Μπαλάνο. Τα μεταλλικά στοιχεία 
πρέπει να αφαιρεθούν καθώς η οξείδωσή τους έχει προκαλέσει, ήδη νέες 
θραύσεις. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η καταβίβαση του Δ.ΤΥ.5, το 
οποίο είχε αποξηλωθεί και από τον Ν. Μπαλάνο για την υλοποίηση συρρα-
φών θραύσεων με σιδηρά στοιχεία στην πίσω όψη αυτού.

115. Βλ. χριστοδουλοπούλου 2002, 137-148.
116. Αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται επίσης Κορρές ‒ Μπούρας 1983 και Ζάμπας 
1994β. 



Β. ΠΡΟΤΑΣΗ

176

Το Δ.ΤΥ.6, που τοποθετήθηκε από τον Α. Ορλάνδο, θα καταβιβαστεί για 
τη συγκόλληση ταυτισμένου συνανήκοντος θραύσματος.

Η δυνατότητα αποκατάστασης των γομφώσεων με την υποκείμενη στρώ-
ση των γείσων θα πρέπει να μελετηθεί για κάθε περίπτωση χωριστά.

Κρίσιμή είναι η αποκατάσταση της σύνδεσης των ορθοστατών στην 
εγκάρσια διεύθυνση με τους λίθους του αντιθηματικού τοίχου, ειδικά για 
τους κεντρικούς ορθοστάτες, που το ύψος τους είναι μεγαλύτερο, τόσο με 
τους συνδέσμους της άνω έδρας, όσο και με τους στρεπτοσυνδέσμους.

Η πρόταση για συμπλήρωση του μετώπου των ορθοστατών του τυμπά-
νου υποστηρίζεται, καθώς βελτιώνει την απόκριση της στρώσεως σε εκτός 
επιπέδου δράση και αυξάνει τον συντελεστή ασφάλειας των κεντρικών ορ-
θοστατών έναντι ανατροπής. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αίρε-
ται η κρισιμότητα της εγκάρσιας σύνδεσης με τον αντιθηματικό τοίχο.

ΛΙΘΟΙ ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Για τους λίθους του αντιθηματικού τοίχου είναι προφανές ότι χρειάζεται να 
πραγματοποιηθούν στερεωτικές επεμβάσεις στις ανώτερες στρώσεις αυτών, 
άλλα προαναφέρθηκε ότι απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση της κατάστασής 
τους για τον καθορισμό της πλήρους έκτασης της επέμβασης που απαιτείται 
για τη στερέωση και την εξυγίανσή τους.

Η μελέτη τους απαιτεί εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στη 
ανατολική πλευρά της δυτικής όψεως και τεκμηρίωση της κατάστασής τους 
με διευκρίνιση των μηχανικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των κε-
καυμένων εξωτερικών στρώσεων. Η τελευταία μελέτη απαιτεί ελέγχους από 
εξειδικεύμενο και καταρτισμένο εργαστήριο.

ΚΑΤΑΕΤΙΑ γΕΙΣΑ

Στα καταέτια γείσα απαιτείται άρση των επεμβάσεων του Ν. Μπαλάνου 
που υλοποιήθηκαν με τοποθετήσεις σιδηρών στοιχείων, καθώς η οξείδωσή 
τους εξελίσσεται συνεχώς και ήδη έχει προκαλέσει προβλήματα. Τέτοια 
στοιχεία έχουν υιοθετηθεί για την αποκατάσταση κατακόρυφων και διαμή-
κων συνδέσεων, συρραφές ρωγμών και συγκολλήσεις συμπληρωμάτων.

Τα κείμενα στις δύο γωνίες μέλη πρέπει να καταβιβαστούν για την 
πραγματοποίηση των λοιπών εργασιών. Προτείνεται, όμως, να απομακρυν-
θούν τα καταέτια γείσα στο σύνολό τους, καθώς τα εναπομείναντα –πέραν 
των γωνιών– καλύπτουν περιοχές της άνω έδρας των ορθοστατών του τυμπά-
νου αλλά και των ανωτέρων στρώσεων των λίθων του αντιθηματικού τοίχου, 
όπου φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις από τον Ν. Μπαλάνο 
με χρήση σιδηρών συνδετήριων στοιχείων, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν. 
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ΛΟΙΠΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Το μέλος που παρουσιάζει τα σημαντικότερα δομικά προβλήματα είναι το 
βάθρο του ακρωτηρίου ΒΔ.ΑΚ. Το συγκεκριμένο μέλος πρόκειται να κατα-
βιβαστεί για την υλοποίηση των λοιπών εργασιών. Η αποκατάστασή του με 
χρήση οπλισμών τιτανίου θα πραγματοποιηθεί στο εργοτάξιο, σύμφωνα με 
τη συνήθη πρακτική.

Η αποξήλωση των υπερκείμενων μελών πρόκειται να δώσει τις απαραί-
τητες πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης των υποκείμενων που 
υπερκαλύπτονται και η διαπίστωση της πλήρους παθολογίας τους δεν είναι 
προφανής.
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ΜΕΡΟΣ γ.
ΟΡγΑΝΩΣΗ ΕΡγΟΤΑΞΙΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑγΡΑΜΜΑ

Βασιλική Ελευθερίου,
ΑΡχ ΙΤΕΚΤΩΝ
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γ.1. Η ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑγΡΑΜΜΑ

Η σειρά με την οποία προτείνεται να προχωρήσουμε την εφαρμογή των πα-
ραπάνω προτεινόμενων υποπρογραμμάτων της δυτικής πλευράς καθορίζε-
ται από τους εξής παράγοντες:

•	Την κρισιμότητα της κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η περιοχή κάθε 
υποπρογράμματος.

•	Την σχέση μεταξύ τους αλλά και με άλλα προγράμματα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν.

•	Τον εργοταξιακό εξοπλισμό που απαιτείται για κάθε υποπρόγραμμα. Την 
συνύπαρξη διαφορετικών συστημάτων εργοταξιακού εξοπλισμού καθώς και 
την μικρότερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των ικριωμάτων στην εξωτερική 
πλευρά του μνημείου.

Ως προς την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως αναφέρθηκε στα προη-
γούμενα αναλυτικά, επιβάλλεται να ξεκινήσουν άμεσα τα υποπρογράμματα 
των δύο γωνιών. Η γειτνίαση της βορειοδυτικής γωνίας με την βόρεια πλευ-
ρά, το αναστηλωτικό έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη καθιστά λογικό 
να θεωρηθεί ως πρώτο προς εφαρμογή υποπρόγραμμα αυτό της βορειοδυτι-
κής γωνίας με επόμενο της νοτιοδυτικής γωνίας. 

Για την αποφυγή εγκατάστασης εργοταξίου-ικριωμάτων στην ίδια θέση 
για την εκτέλεση εργασιών διαφορετικών υποπρογραμμάτων, οι εργασίες 
αποκατάστασης των κιόνων προτείνεται να γίνουν παράλληλα με τα υπο-
προγράμματα 1, 2 και 3. 

Προϋπόθεση για να ξεκινήσουν τα υποπρογράμματα των γωνιών είναι 
επίσης η ολοκλήρωση της συντήρησης της εξωτερικής επιφάνειας των τριών 
μετοπών καταρχήν στην βορειοδυτική γωνία και στη συνέχεια στη νοτιοδυτική, 
έργο που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα από το συνεργείο των συντηρητών.

Τα υποπρογράμματα 3 και 4, τα οποία απαιτούν και αυτά άμεση αντι-
μετώπιση, θα μπορούν να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης 
των υπολοίπων μετοπών και τριγλύφων. Ο χρόνος που απαιτείται για την 
συντήρησή τους υπολογίζεται ίσος με την χρονική διάρκεια των έργων του 
1ου και 2ου υποπρογράμματος.

Αναλυτικότερα οι εργασίες κάθε υποπρογράμματος έχουν ως εξής:
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ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 1: 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ γΩΝΙΑ

H έναρξη του υποπρογράμματος προϋποθέτει, εκτός από τις σχετικές εγκρί-
σεις, μελέτης και χρηματοδότησης του έργου, ολοκλήρωση των εργασιών στη 
βόρεια κιονοστοιχία και μεταφορά του γερανού Potain στην δυτική πλευρά 
του Παρθενώνα καθώς και ολοκλήρωση της συντήρησης της εξωτερικής επι-
φάνειας των τριών γωνιακών μετοπών117. 

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει: 

•	Εγκατάσταση ικριωμάτων εργασίας σε μήκος περίπου 6 μ. σε κάθε πλευρά.

•	Υποστύλωση κιονοκράνων-επιστυλίων που δεν θα καταβιβαστούν.

•	Αποσυναρμολόγηση 35 λίθων στην περίπτωση της ελάχιστης επέμβασης 
και 43 λίθων στην περίπτωση της μέγιστης. Πριν από την αποσυναρμολόγη-
ση κάθε στρώσης προηγείται καθαρισμός των τσιμεντοκονιαμάτων, αρμών 
κ.λ.π., απομάκρυνση συνδετηρίων στοιχείων, σχεδιαστική και φωτογραφική 
τεκμηρίωση.

•	Καταβίβαση του αντιγράφου του συμπλέγματος των Κεκροπιδών.

•	Μεταφορά των λίθων στο σηκό και στα εργαστήρια της γερανογέφυρας.

•	Εργασίες αποκατάστασης των λίθων που θα αποσυναρμολογηθούν, δηλαδή 
στερέωση ή και συγκόλληση θραυσμάτων και ενίσχυση με οπλισμούς τιτανί-
ου. Σοβαρότερη θεωρείται η συγκόλληση των τμημάτων του εξωτερικού επι-
στυλίου Δ.Ε.1.1, που θα γίνει σε τράπεζα συγκόλλησης. Σε τράπεζα επίσης θα 
γίνει και η ενίσχυση του ρηγματωμένου εσωτερικού επιστυλίου Δ.Ε.1.3. 

•	Εφόσον αποφασιστεί να γίνει προσθήκη νέων συμπληρώσεων, στις εργα-
σίες θα περιλαμβάνονται διαμόρφωση νέων μαρμάρων, κατεργασία των επι-
φανειών συγκόλλησης με σημειοθέτη και επεξεργασία των νέων επιφανειών 
μετά τις συγκολλήσεις.

•	Αποκατάσταση των δύο κιονοκράνων επί τόπου. Η αποκατάσταση του βο-
ρειοδυτικού κιονοκράνου περιλαμβάνει, εκτός από την αντικατάσταση των 
εξωτερικών συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου, συγκόλληση του θραύσματος 
της νοτιοανατολικής γωνίας του. Εκτός από τον σχετικό στατικό υπολογισμό 
απαιτείται και ειδικός σχεδιασμός για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 
Η αποκατάσταση του κιονοκράνου Δ.ΚΚ.2 περιλαμβάνει συγκολλήσεις στα 
θραυσμένα τμήματα και αντικατάσταση επίσης των εξωτερικών συνδέσμων.

•	Κατασκευή αντιγράφων των τριών μετοπών, ενός για την βόρεια πλευρά 
και δύο για την δυτική. Η λήψη εκμαγείων μπορεί να γίνει μετά την καταβί-

117. Η συντήρηση θα έχει τον χαρακτήρα της προστερέωσης για να εξασφαλιστεί η ασφαλής κα-
ταβίβαση των δύο μετοπών της δυτικής πλευράς και μιας της βόρειας. 
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βαση των πρωτοτύπων αλλά και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συντήρη-
σης τους ώστε να επιταχυνθεί η κατασκευή των αντιγράφων. Η σύνθεση του 
χυτού υλικού θα είναι ίδια με αυτό που έχει επιλεγεί για τα αντίγραφα των 
μετοπών της βόρειας κιονοστοιχίας. 

•	Κατασκευή νέου αντιγράφου του συμπλέγματος των Κεκροπιδών. Η κατασκευή 
του είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες εργασίες και μπορεί να προηγηθεί.

•	Ανατοποθέτηση λίθων, αντιγράφων και νέων συνδετηρίων στοιχείων.

•	Απομάκρυνση ικριωμάτων.

Κατά την διάρκεια του υποπρογράμματος και στο βαθμό που οι εκτε-
λούμενες εργασίες το επιτρέπουν προτείνεται να γίνει και η συντήρηση των 
δύο κιόνων, του βορειοδυτικού και του δεύτερου (Δ.Κ.2). Οι δύο αυτοί κίονες 
δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν απαιτούνται συμπληρώσεις 
ή ενισχύσεις και οι εργασίες περιορίζονται σε συντήρηση επιφανειών118. Η 
συντήρηση τους θα εκτελεστεί επικουρικά και στο χρόνο που θα απαιτηθεί 
για την δομική αποκατάσταση των λίθων του θριγκού. Στην περίπτωση που 
δεν ολοκληρωθεί, οι εργασίες θα συνεχιστούν σύμφωνα με το γενικότερο 
πρόγραμμα συντήρησης του μνημείου. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του υποπρογράμματος 
εξαρτάται από την τελική απόφαση για την έκταση της επέμβασης και 
τον αριθμό του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο. Εκτιμάται ότι 
για την μέγιστη προτεινόμενη επέμβαση με απασχόληση όλου του υφι-
στάμενου εργατοτεχνικού δυναμικού του εργοταξίου θα απαιτηθεί περί-
που 1,5 έτος για την ολοκλήρωση του έργου ή 2,5 έτη με μειωμένο αριθμό 
μαρμαροτεχνιτών.

Σε 1,5 μήνα υπολογίζεται η εγκατάσταση και απομάκρυνση των ικρι-
ωμάτων, 4 μήνες για την αποσυναρμολόγηση των λίθων, 9 μήνες η διάρκεια 
των εργασιών για την δομική αποκατάσταση των λίθων και 5 μήνες για την 
ανατοποθέτηση.

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 2: 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ γΩΝΙΑ

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες παρόμοιες με αυτές του υποπρο-
γράμματος 1.

Στην περίπτωση της μέγιστης επέμβασης ο αριθμός των λίθων προς 
αποσυναρμολόγηση, συντήρηση και επανατοποθέτηση είναι 37 ενώ στην πε-
ρίπτωση της ελάχιστης ο αριθμός των λίθων μειώνεται σε 31.

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου είναι ανάλογος του 

118. Η μελέτη για την συντήρηση των κιόνων θα ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα.
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χρόνου που υπολογίζεται για την βορειοδυτική γωνία καθώς ο αριθμός των 
λίθων είναι μεν μικρότερος αλλά οι εργασίες αποκατάστασης του κιονοκρά-
νου ΝΔ.ΚΚ και των επιστυλίων Ν.Ε.16.1, Δ.Ε.7.1 και Δ.Ε.6.1 θα απαιτήσουν 
περισσότερο χρόνο από τις αντίστοιχες εργασίες στην βορειοδυτική γωνία.

Η αποκατάσταση του νοτιοδυτικού κιονοκράνου περιλαμβάνει αφαίρε-
ση των συνδετήριων στοιχείων επέμβασης Μπαλάνου, ενίσχυση των ρηγμα-
τωμένων τμημάτων, προετοιμασία νέου συμπληρώματος και συγκόλληση του 
συμπληρώματος επί τόπου. Θα απαιτηθεί ειδικός σχεδιασμός για τον τρόπο 
ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών, την ανάρτηση, τις δοκιμές προσαρμογής 
του συμπληρώματος, την διάτρηση αρχαίου και νέου για την τοποθέτηση του 
οπλισμού και την τελική προσαρμογή.

Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζει και η συμπλήρωση του επιστυλίου 
Δ.Ε.6.1, που θα γίνει επίσης επί τόπου. Η συγκόλληση των δύο άλλων επι-
στυλίων, του Δ.Ε.7.1 και του Ν.Ε.16.1 θα γίνει σε τράπεζα συγκόλλησης, στα 
εργαστήρια του εργοταξίου.

Για την κατασκευή των αντιγράφων των τριών μετοπών και της Καλλιρ-
ρόης η διαδικασία είναι ανάλογη με όσα αναφέρθηκαν στο υποπρόγραμμα 1.

Κατά την διάρκεια του υποπρογράμματος προτείνεται να γίνει και η 
συντήρηση των δύο κιόνων, του νοτιοδυτικού και του έβδομου (Δ.Κ.7). Ούτε 
αυτοί οι δύο κίονες παρουσιάζουν σοβαρά δομικά προβλήματα, τα οποία να 
απαιτούν συμπληρώσεις. Η συντήρηση τους θα εκτελεστεί επικουρικά και 
στο χρόνο που θα απαιτηθεί για την δομική αποκατάσταση των λίθων του 
θριγκού. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί, όπως και στους κίονες ΒΔ.Κ 
και Δ.Κ.2, οι εργασίες θα συνεχιστούν σύμφωνα με το γενικότερο πρόγραμ-
μα συντήρησης του μνημείου. 

Το υποπρόγραμμα 2 προτείνεται να ξεκινήσει στο μέσον περίπου του 
χρόνου εκτέλεσης του υποπρογράμματος 1, οπότε οι εργασίες για την ολο-
κλήρωση των δύο υποπρογραμμάτων εκτιμάται ότι μπορούν να ολοκληρω-
θούν εντός τριών ετών (βλ. σχετικό πίνακα).

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 3: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ 
ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 4: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Προϋπόθεση για την έναρξη των επεμβάσεων είναι να έχει ολοκληρωθεί η 
συντήρηση των επιφανειών των τριγλύφων, των μετοπών και των γείσων, 
εργασία που θα πρέπει να γίνει παράλληλα με το έργο των γωνιών (υποπρο-
γράμματα 1 και 2).

Τα υποπρογράμματα 3 και 4 προτείνεται να εκτελεστούν παράλλη-
λα καθώς απαιτούν την ίδια εργοταξιακή εγκατάσταση. Επιπλέον η δομι-
κή αποκατάσταση των ορθοστατών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο ενώ 
η επανατοποθέτησή τους κρίνεται ασφαλέστερη εάν έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες στην περιοχή του κεντρικού επιστυλίου.
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Η επέμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

•	Εγκατάσταση ικριωμάτων εργασίας σε μήκος περίπου 7 μ. 

•	Αφαίρεση συνδετηρίων στοιχείων από τους ορθοστάτες και τον αντιθη-
ματικό τοίχο.

•	Αποσυναρμολόγηση των δύο κεντρικών ορθοστατών Δ.ΤΥ.5 και Δ.ΤΥ.6. 

•	Μεταφορά των λίθων στο σηκό για να ξεκινήσουν οι εργασίες δομικής 
αποκατάστασης, συγκόλληση θραυσμάτων, κατεργασία νέων συμπληρωμά-
των, προσαρμογή των συμπληρώσεων, συγκόλληση αρχαίων και συμπληρω-
μάτων, επεξεργασία νέων επιφανειών.

•	Κατασκευή νέου ορθοστάτη Δ.ΤΥ.7, εφόσον αποφασιστεί. 

•	Εργασίες αποκατάστασης, (απομάκρυνση τσιμεντοκονιαμάτων, αντικα-
τάσταση συνδετηρίων στοιχείων, συγκολλήσεις) κατά χώραν στα γείσα Δ.Γ.12 
έως Δ.Γ.17 και στον ορθοστάτη Δ.ΤΥ.4.

•	Αποσυναρμολόγηση των δύο μετοπών Δ.ΜΟ.7 και Δ.ΜΟ.8 καθώς και του 
επιστυλίου Δ.Ε.4.1. Εκτιμάται ότι η αποσυναρμολόγηση του επιστυλίου μπο-
ρεί να γίνει χωρίς την καταστροφή των συμπληρωμάτων επέμβασης Μπαλά-
νου, των κιονοκράνων Δ.ΚΚ.4 και Δ.ΚΚ.5. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντι-
κατασταθούν από νέο μάρμαρο.

•	Δομική αποκατάσταση του επιστυλίου Δ.Ε.4.1, αντικατάσταση συνδέσμου 
και ενίσχυση των ρηγματογμένων τμημάτων. 

•	Αντικατάσταση συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου στα δύο κιονόκρανα 
Δ.ΚΚ.4 και Δ.ΚΚ.5 ή κατασκευή νέων συμπληρωμάτων. Στην περίπτωση της 
κατασκευής νέων συμπληρωμάτων, η προσαρμογή-συγκόλληση θα γίνει επί 
τόπου.

•	Αντικατάσταση συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου στα επιστύλια Δ.Ε.3.1-
Δ.Ε.3.2 και όποιων άλλων ενδεχομένως αποκαλυφθούν μετά την απομάκρυν-
ση του κεντρικού επιστυλίου.

•	Ανατοποθέτηση του κεντρικού επιστυλίου και στη συνέχεια των δύο μετοπών. 

•	Ανατοποθέτηση των ορθοστατών του τυμπάνου και των αναγκαίων συνδε-
τηρίων στοιχείων.

Η επέμβαση στην περιοχή που εξετάζεται, θα πρέπει να συνδυαστεί με 
εργασίες στον αντιθηματικό τοίχο του τυμπάνου, προκειμένου να εξασφα-
λιστεί επαρκώς η σύνδεση των ορθοστατών με τον τοίχο. Στο προσεχές διά-
στημα θα εκτιμηθεί η κατάσταση των λιθοπλίνθων και οι αναγκαίες εργασίες 
για την αποκατάστασή τους.

Κατά την διάρκεια του υποπρογράμματος προτείνεται επίσης να γίνουν 
εργασίες δομικής αποκατάστασης στους κίονες Δ.Κ.3 έως Δ.Κ.6. Οι κίονες 
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αυτοί παρουσιάζουν σοβαρότερα προβλήματα και απαιτούνται συμπληρώ-
σεις με νέο μάρμαρο. Οι αναγκαίες εργασίες θα καθοριστούν μετά την εκπό-
νηση της σχετικής μελέτης.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προς το παρόν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του υποπρογράμματος, αλλά δεν θα είναι λιγότερος από 3 χρόνια.

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 5: ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 8: ΘΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ

Τα δύο τελευταία υποπρογράμματα αφορούν σε εργασίες στην ανατολική 
εσωτερική πλευρά του δυτικού αετώματος και του πτερού. 

Η μελέτη για την διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζει ο αντι-
θηματικός τοίχος στο σύνολο του θα κατατεθεί προσεχώς αφού εξασφαλι-
στεί η πρόσβαση σε αυτόν, μέσω της πλατφόρμας. Έχουν γίνει ενέργειες για 
την διερεύνηση της σύστασης και κυρίως της αντοχής των μαρμάρων που 
παρουσιάζουν χρωματική αλλοίωση, για την οποία θα κατατεθεί σχετική 
πρόταση. Το κεντρικό τμήμα του τοίχου, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα 
απομείωσης της μάζας των λιθοπλίνθων και έντονων ρηγματώσεων κυρίως 
στις συνδέσεις με τους ορθοστάτες του τυμπάνου θα αντιμετωπιστεί, όπως 
αναφέραμε, παράλληλα με τις εργασίες του υποπρογράμματος 4. Άλλα προ-
βλήματα, τα οποία ενδεχομένως αναδειχθούν στην υπόλοιπη επιφάνεια του 
τοίχου κατά την μελέτη, θα αποτελέσουν ανεξάρτητο πρόγραμμα το οποίο 
θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της δυτι-
κής πλευράς. Εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί αποσυναρμολόγηση αρχαίων 
λίθων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά χώραν και θα χρησιμοποιηθούν 
ικριώματα, που θα εγκατασταθούν στο δυτικό πτερό.

Με την ίδια εργοταξιακή εγκατάσταση θα γίνει και η αποκατάσταση 
των θράνων και της οροφής του δυτικού πτερού. Οι σχετικές μελέτες έχουν 
εκπονηθεί από τους μελετητές Π. Κουφόπουλο και Ρ. χριστοδουλοπούλου 
και εκκρεμούν οι εγκρίσεις τους. 

ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 6: 
ΚΙΟΝΕΣ

Οι εργασίες δομικής αποκατάστασης των κιόνων έχουν τον χαρακτήρα ση-
μειακών επεμβάσεων, οι οποίες θα γίνουν κατά χώραν και επικεντρώνονται 
κυρίως σε θέσεις όπου παρατηρούνται κενά ή διαμπερείς ρωγμές. Για το 
λόγο αυτό προτείνονται ως ανεξάρτητο υποπρόγραμμα. 

Η εξέταση όμως του υποπρογράμματος από την άποψη της εργοταξι-
ακής εγκατάστασης και του χρόνου εκτέλεσης του έργου οδηγεί στην πρό-
ταση να γίνουν επεμβάσεις παράλληλα με τα υποπρογράμματα 1, 2 και 3, 
σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στα προηγούμενα. 
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ΥΠΟΠΡΟγΡΑΜΜΑ 7: 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥγΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες εφ΄ ενός δεν απαι-
τούν τοποθέτηση ικριωμάτων βαρέως τύπου και αφ΄ ετέρου επεκτείνονται σε 
όλη την όψη του θριγκού.

Η υλοποίηση του επομένως είναι ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα υποπρο-
γράμματα.

Η αντικατάσταση των συνδέσμων και η αποκατάσταση των θραύσεων 
που έχουν προκληθεί εξ αιτίας τους, που βρίσκονται στις περιοχές όπου 
πρόκειται να γίνει δομική αποκατάσταση θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 
υποπρογραμμάτων 1, 2, 3 και 4. 

Για την αντικατάσταση των υπολοίπων συνδέσμων υπάρχουν δύο δυνα-
τότητες ως προς το χρόνο επέμβασης, είτε κατά την διάρκεια της συντήρη-
σης των επιφανειών είτε κατά την διάρκεια του υποπρογράμματος 3 και 4. 
Πρόκειται για τους εξωτερικούς συνδέσμους των κιονοκράνων Δ.ΚΚ.3 και 
Δ.ΚΚ.6, των επιστυλίων Δ.Ε.2.1-Δ.Ε.3.1 και Δ.Ε.5.1-Δ.Ε.6.1, των γείσων που 
βρίσκονται στις περιοχές Δ.Γ.6 έως Δ.Γ.12 και Δ.Γ.18 έως Δ.Γ.21 καθώς και 
των ορθοστατών Δ.ΤΥ.2, Δ.ΤΥ.3, Δ.ΤΥ.8 και Δ.ΤΥ.9. Είναι σκόπιμο να γίνουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες κατά την διάρκεια της λειτουργίας 
της πλατφόρμας.
 
γ.2. ΟΡγΑΝΩΣΗ ΕΡγΟΤΑΞΙΟΥ 

Μετά την περιγραφή των εργασιών εξετάζεται ο εργοταξιακός εξοπλισμός, ο 
οποίος απαιτείται για κάθε υποπρόγραμμα. Ο προτεινόμενος εργοταξιακός 
εξοπλισμός λαμβάνει υπόψιν τα υπάρχοντα συστήματα του εργοταξίου. Η 
δυνατότητα ανέλκυσης των μαρμάρων με τους διαθέσιμους γερανούς μας 
επιτρέπει να αποφύγουμε την ανάπτυξη ικριωμάτων σε πυκνή διάταξη στην 
όψη στου μνημείου. Ωστόσο, θα απαιτηθούν ικριώματα για την πρόσβαση 
του προσωπικού, είτε για την εκτέλεση του αναστηλωτικού έργου είτε για 
την συντήρηση των επιφανειών. 

Ο γΕΡΑΝΟΣ

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του γερανού και κυρίως την θέση 
λειτουργίας του, προκειμένου να εξυπηρετήσει κατά το δυνατόν όλες τις 
εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στην δυτική πλευρά, είναι το βάρος 
των λίθων, οι οποίοι πρόκειται να αποσυναρμολογηθούν αλλά και η θέση 
τους. Το μέγιστο φορτίο αντιμετωπίζεται στις δύο γωνίες της δυτικής πλευ-
ράς και συγκεκριμένα στις εξωτερικές πλινθίδες του 1ου και του 7ου επιστυλί-
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ου, βάρους 10.6 και 10.8 t αντίστοιχα. Άρα, απαιτείται καταρχήν μεταφορά 
γερανού από την υφιστάμενη θέση σε μια νέα θέση, από την οποία να μπορεί 
να εκτελέσει την συγκεκριμένη λειτουργία.

Η μέγιστη απόσταση για την ανέλκυση βάρους 10 t με τον γερανό Potain, 
που βρίσκεται σήμερα στην βόρεια πλευρά του Παρθενώνα, ορίζεται από 
τον κατασκευαστή σε 15 μ.119 Εξετάζοντας την περίπτωση να τοποθετηθεί 
ο γερανός Potain μέσα στον σηκό, ώστε να προκαλεί την μικρότερη δυνατή 
οπτική όχληση, διαπιστώνουμε ότι η ελάχιστη απόσταση λειτουργίας που 
μπορεί να επιτευχθεί, με μια σειρά από προϋποθέσεις, είναι 18 μ. Μόνο με 
υπέρβαση των ορίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο γερανός και με τις 
εξής προϋποθέσεις: απομάκρυνση των εργαστηρίων συντήρησης και διάλυση 
του στεγάστρου του εργοταξίου και τοποθέτησή τους σε άλλη θέση του ση-
κού, ανύψωση του επιπέδου έδρασης του γερανού ώστε η μπούμα του να μην 
εμποδίζεται από τον δυτικό τοίχο του σηκού, και θέση ανάπαυσης αρκετά 
ψηλότερα από την υφιστάμενη αντίστοιχη θέση.

Δεύτερη εναλλακτική δυνατότητα είναι η τοποθέτηση του γερανού 
Potain εξωτερικά, κατά μήκος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Η ανα-
δίπλωση της μπούμας του γερανού σε όλο το μήκος της δυτικής όψης, δεδο-
μένου ότι το μήκος της είναι 30 μ.120, δημιουργεί οπωσδήποτε ένα πρόβλημα 
αισθητικής επιβάρυνσης. Για την εξομάλυνση του προβλήματος, υπάρχει η 
δυνατότητα κατά την οποία, ο γερανός θα κινείται παράλληλα στη δυτική 
πλευρά αλλά η βάση του να επεκταθεί προς το νότο, έτσι ώστε η μπούμα 
να αναδιπλώνεται στη θέση ανάπαυσης παράλληλα προς τη νότια πλευρά 
του Παρθενώνα. Στη θέση αυτή ο γερανός θα είναι ορατός από την Δ. Αρε-
οπαγίτου αλλά λιγότερο ενοχλητικός για τους επισκέπτες της Ακρόπολης. 
Επιπλέον, θα υπάρχει καλύτερη εργονομία και άμεση επαφή με τον χώρο της 
γερανογέφυρας. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί ενίσχυση-υποστήριξη 
των τοιχείων του παρακείμενου ορύγματος της ανασκαφής Καββαδία.

Εκτιμώντας ότι στην τελευταία θέση ο γερανός Potain θα δημιουργεί την 
μικρότερη αισθητική ενόχληση προτείνουμε την μεταφορά του και εγκατά-
στασή του στην δυτική πλευρά σύμφωνα με τα σχέδια που ακολουθούν121.

119. Ο γερανός Derrick, με μήκος μπούμας 33 ή 39 μ., δεν μπορεί να ανελκύσει αυτό το βάρος, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του μηχανήματος. 
120. Ο γερανός είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το συγκεκριμένο μήκος μπούμας και όχι με 
μικρότερο.
121. Το 2010 εκπονήθηκε από την Hydroment-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε., μελέτη για την μεταφορά 
και εγκατάσταση του γερανού Potain από την βόρεια στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, σύμ-
φωνα με την οποία τροποποιήθηκε η πρόταση που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη. Αρχείο 
ΕΣΜΑ-ΥΣΜΑ Μ1876.1.
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Εικ. 146. Αναδίπλωση μπούμας γερανού παράλληλα με την δυτική πλευρά του Παρθενώνα. 
Σχέδιο, Μ. Κορρές. Ηλεκτρονική επεξεργασία, Β. Μανιδάκη.

Εικ. 147. Αναδίπλωση μπούμας γερανού παράλληλα με την νότια πλευρά του Παρθενώνα. 
Σχέδιο, Μ. Κορρες. Ηλεκτρονική επεξεργασία, Β. Μανιδάκη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αντιγόνη Βρούβα,
ΠΟΛΙΤ ΙΚΟΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ ΝΔ.ΚΚ

Το κιονόκρανο ΝΔ.ΚΚ. παρουσιάζει έλλειψη μάζας στη δυτική πλευρά του. 
Το γεγονός αυτό επηρεάζει τον τρόπο κατανομής των φορτίων των υπερκεί-
μενων, δηλαδή του επιστυλίου Δ.Ε.7.1 στην έδρα του, καθώς η απομείωση της 
επιφάνειας έδρασης είναι σημαντική. Η επίδραση αυτή αποδεικνύεται με 
αναλυτικούς υπολογισμούς.

Α.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ  
ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ  

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕγγΙΣΗ
Μια απλοποιημένη αριθμητική λύση είναι η κάτωθι:

Διάγραμμα 1. Με διαγράμμιση α) φορτιζόμενη επιφάνεια πλήρους κιονο-
κράνου, β1) απομειωμένη φορτιζόμενη επιφάνεια λόγω θραύσης και β2)ισο-
δύναμη απομειωμένη φορτιζόμενη επιφάνεια λόγω θραύσης. 

Για την περίπτωση της θεώρησης του επιστυλίου ως αμφιέρειστης δο-
κού το κατακόρυφο φορτίο που κατανέμεται στην κάτω έδρα έχει υπολογι-
στεί αναλυτικά στο Παράρτημα Β, Β.3.1. και ισούται με . 
Η δύναμη αυτή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κατανέμεται ομοιόμορφα στη 
διεπιφάνεια επιστυλίου-κιονοκράνου. Έτσι για την α περίπτωση της πλή-
ρους έδρασης του επιστυλίου θα είχαμε: 

Στην β περίπτωση της απομειωμένης έδρασης η μέγιστη τάση προκύ-
πτει, συνυπολογίζοντας την εκκεντρότητα του φορτίου1, ίση με:

1. Η εκκεντρότητα υπολογίζεται απλοποιημένα θεωρώντας ισοδύναμη ορθογωνική επιφάνεια με 
ίδιο μήκος bx=1,82 μ. και ισοδύναμο πλάτος b’y=0,332 μ., δηλαδή ίση με 

α β1 β2
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Για την περίπτωση της θεώρησης του επιστυλίου ως αμφιπροέχουσας 
δοκού το κατακόρυφο φορτίο που κατανέμεται στην κάτω έδρα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι δεν ισούται με το υπολογιζόμενο στο Παράρτημα Β, Β.3, 
ίσο, δηλαδή, με:  και εφαρμοζόμενο στην απόληξη της υποτο-
μής, καθώς αυτή η θεώρηση δίνει μεγάλη εκκεντρότητα για το φορτίο στη 
διεύθυνση του μήκους. Η θεώρηση αυτή δεν περιγράφει ικανοποιητικά την 
πραγματική κατάσταση της κατανομής των τάσεων στη διεπιφάνεια. Μια 
ορθότερη προσέγγιση είναι η θεώρηση ότι το υπερκείμενο φορτίο της στή-
ριξης κατανέμεται στην έδρα και το φορτίο του ανοίγματος (το άνοιγμα 
θεωρούμενο ότι κατανέμει τα φορτία ως αμφιέρειστη δοκός) δίνει πρόσθετο 
φορτίο εφαρμοζόμενο στην θέση της υποτομής του επιστυλίου. Ήτοι:

Διάγραμμα 2. Κατανομή των φορτίων των υπερκείμενων στην διεπιφάνεια 
επιστυλίου-κιονοκράνου στην περίπτωση θεώρησης του επιστυλίου ως αμ-
φιέρειστη δοκός.

Όπου οι R1 και R2 αντιστοιχούν σε:
 και .

Τότε για την α΄ περίπτωση, της πλήρους έδρασης του επιστυλίου έχουμε:
 και 

επειδή: 

Στην β΄ περίπτωση της απομειωμένης έδρασης η μέγιστη τάση προκύ-
πτει, συνυπολογίζοντας και την εκκεντρότητα του φορτίου στην διεύθυνση 
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του πλάτους2, ίση με:

Οι τάσεις πολλαπλασιάζονται στην β περίπτωση, αλλά συγκρινόμενες 
με την αντοχή του πεντελικού μαρμάρου3 , οι τάσεις αυτές 
εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές. 

Α.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕγγΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ Η/Υ

Μια αναλυτική λύση μπορεί να δοθεί με αριθμητικό προσομοίωμα του προ-
βλήματος σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων4. Για τον σκοπό αυτό χρη-
σιμοποιείται το πρόγραμμα SAP2000 8 Nonlinear.

Στο πρόγραμμα προσομοιώνεται το επιστύλιο με πεπερασμένα στοιχεία 
όγκου, ενώ η διεπιφάνεια κιονοκράνου-επιστυλίου με γραμμικά μέλη. Τα 
γραμμικά μέλη ορίζονται με χαρακτηριστικά που να αντιστοιχούν σε αυτά 
της διεπιφάνειας, δηλαδή δεν μπορούν να παραλάβουν εφελκυστικές τάσεις 
και αυτή η μη γραμμική συμπεριφορά του υλικού λαμβάνεται υπόψη στην 
ανάλυση. Τα φορτία δίνονται με κατανεμημένο φορτίο στην άνω έδρα, όπως 
αυτό υπολογίζεται στο Παράρτημα Β, Β.1. 

Η συγκέντρωση των τάσεων στην περίπτωση της απομείωσης της έδρα-
σης του κιονοκράνου καθίσταται προφανής, ενώ φαίνεται αντίστοιχα και ο 
τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται ο θεωρητικός άξονας περιστροφής του 
επιστυλίου σε εκτός επιπέδου φόρτιση.

Οι προκύπτουσες τάσεις του αναλυτικού προσομοιώματος5 δείχνουν ότι 

2. Όμοια με προηγουμένως. 
3. Ζάμπας 1994β, 87.
4. Σχετικά με την αριθμητική προσομοίωση και την επίδραση των θεωρουμένων συνοριακών συνθηκών 
για τα επιστύλια έχει πραγματοποιηθεί εκτενές έργο βλ. Τουμπακάρη 2007α, τόμος 3, τα συμπεράσμα-
τα του οποίου αναμένονται. Στην παρούσα ανάλυση η άνω έδρα του επιστυλίου έχει θεωρηθεί ελεύθερη, 
καθώς το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται όχι στην τιμή των αναπτυσσόμενων τάσεων, αλλά στην κατανομή 
τους και πως αυτή αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες της έδρασης. Επίσης, οι θέσεις συγκέντρωσης των 
τάσεων ορίζουν και τον θεωρητικό άξονα ανατροπής του μέλους, η μεταβολή του οποίου, όπως αποδει-
κνύεται στο 3. Του παρόντος επηρεάζει τον συντελεστή ασφαλείας έναντι ανατροπής. Επίσης αυτός 
είναι και ο λόγος που επιλέγεται η συγκεκριμένη διακριτοποίηση των στοιχείων του προσομοιώματος, 
καθώς η περιοχή ενδιαφέροντος εστιάζεται στην έδρα η οποία απομειώνεται. Γενικά πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι σκοπός της συγκεκριμένης προσομοίωσης είναι η ποιοτική, σε πρώτη φάση, προσέγγιση του 
προβλήματος και σε επόμενο στάδιο αναμένεται να δοθούν πιο συμπαγείς λύσεις.
5. Επισημαίνεται ότι αυτή η μορφή του τασικού πεδίου συμφωνεί και με το αναλυτικό προσο-
μοίωμα πειραματικής διάταξης στο Kourkoulis – Ganniari-Papageorgiou – Mentzini 2006 για την 
περίπτωση της πλήρους έδρασης επιστυλίων και για κατακόρυφη φόρτιση αυτών.
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οι απλοποιημένες θεωρήσεις που γίνονται παραπάνω (βλ. Παράρτημα Α, 
Α.1.) είναι ευμενείς στην περίπτωση της θεώρησης του επιστυλίου ως αμφι-
έρειστης δοκού και δυσμενείς στην περίπτωση της θεώρησης του επιστυλίου 
ως αμφιπροέχουσας δοκού, γεγονός καθ’ όλα αναμενόμενο, αν και δεν απέ-
χουν σε τάξη μεγέθους από τις προαναφερθείσες τιμές.

Για τις τάσεις S11 (στη διεύθυνση του μήκους του επιστυλίου) φαίνεται 
ότι οι μέγιστες τιμές αυτών διπλασιάζονται σχεδόν στην περίπτωση της 
μερικής έδρασης συγκρινόμενες με αυτές της περίπτωσης της πλήρους 

Εικ. 149. Κατανομή των τάσεων στη διεύθυνση του μήκους του επιστυλίου, για την περίπτω-
ση της πλήρους έδρασης αυτού επί του κιονοκράνου.

Εικ. 150. Κατανομή των τάσεων στη διεύθυνση του μήκους του επιστυλίου, για την περί-
πτωση της μερικής έδρασης αυτού επί του κιονοκράνου. χρησιμοποιείται η ίδια χρωματική 
κλίμακα για να καταστούν προφανείς οι περιοχές συγκέντρωσης των τάσεων.
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έδρασης. Η μορφή του τασικού πεδίου αλλάζει στην περίπτωση αυτή στην 
περιοχή που βρίσκεται εκτός έδρας, γεγονός αναμενόμενο, καθώς η στή-
ριξη του επιστυλίου εξακολουθεί να προσομοιάζει σε αυτήν της αμφιπρο-
έχουσας δοκού. 

Για τις τάσεις S33 (στη διεύθυνση του ύψους του επιστυλίου) φαίνεται ότι 
οι μέγιστες τιμές αυτών διπλασιάζονται σχεδόν στην περίπτωση της μερικής 
έδρασης συγκρινόμενες με αυτές της περίπτωσης της πλήρους έδρασης. Οι μέ-
γιστες θλιπτικές τάσεις εμφανίζονται στην περιοχή της έδρασης του επιστυλίου 

Εικ. 151. Κατανομή των τάσεων στον κατακόρυφο άξονα, για την περίπτωση της πλήρους 
έδρασης του επιστυλίου επί του κιονοκράνου.

Εικ. 152. Κατανομή των τάσεων στον κατακόρυφο άξονα, για την περίπτωση της μερικής 
έδρασης του επιστυλίου επί του κιονοκράνου. χρησιμοποιείται η ίδια χρωματική κλίμακα 
για να καταστούν προφανείς οι περιοχές συγκέντρωσης των τάσεων.
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σε κάθε περίπτωση. Η μορφή του τασικού πεδίου αλλάζει σημαντικά, καθώς η 
κατανομή των κατακόρυφων τάσεων στις έδρες είναι η κυρίαρχη συνιστώσα.

Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των παραμορφώσεων στην πε-
ρίπτωση της εκτός επιπέδου φόρτισης του επιστυλίου για τις δύο περι-
πτώσεις έδρασης. φαίνεται η αλλαγή του θεωρητικού άξονα ανατροπής του 
επιστυλίου για τις δύο περιπτώσεις έδρασής του από τις θέσεις συγκέντρω-
σης των κατακόρυφων τάσεων. Εξαιρετικά σημαντική είναι η διαφοροποίηση 
της στήριξής του καθώς στην περίπτωση της πλήρους εδράσεως ο άξονας 
ανατροπής αντιστοιχεί στην κάτω ακμή της διεπιφάνειας έδρασής του, ενώ 
στην περίπτωση της μερικής έδρασης ο άξονας, θεωρητικά, διέρχεται μόνο 
από δύο σημεία της έδρας του, γεγονός που καθίσταται προφανές από την 
συγκέντρωση των κατακόρυφων τάσεων στις αντίστοιχες περιοχές. Η συ-
γκεκριμένη αλλαγή είναι δυσμενέστατη για τα υπερκείμενα μέλη, καθώς η 
μερική έδραση επιβάλλει μεγαλύτερες υποχωρήσεις στην έδρασή τους για 
τα ίδια επίπεδα εξωτερικής φόρτισης και μειώνει το συντελεστή ευστάθειας 
σε ανατροπή (βλ. Παράρτημα Α, Α.3.). 

Εικ. 153. Η συγκέντρωση των κατακόρυφων θλιπτικών τάσεων είναι ενδεικτική της έδρασης. 
Αριστερά: οι θλιπτικές τάσεις κατανέμονται στην ακμή της διεπιφάνειας έδρασης για την 
περίπτωση της πλήρους έδρασης του επιστυλίου, δεξιά: οι θλιπτικές τάσεις συγκεντρώνο-
νται στα δύο σημεία στήριξης για την περίπτωση της μερικής έδρασης του επιστυλίου.
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Α.3. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Υπολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής, ή σωστότερα η 
κρίσιμη τιμή της εγκάρσιας φόρτισης που οδηγεί το επιστύλιο σε rocking, 
για την περίπτωση της πλήρους έδρασης του επιστυλίου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ:

Διάγραμμα 3. Απεικόνιση του ελεύθερου σώματος για την περίπτωση της 
πλήρους έδρασης. Ο άξονας ανατροπής ορίζεται από τα σημεία Α και Β, ως 
φορτίο ανατροπής ορίζεται το Η, με μοχλοβραχίονα h, όπου h το ύψος του 
επιστυλίου, ενώ τα φορτία ευστάθειας είναι τα κατακόρυφα V (ο άξονας 
της φόρτισης είναι μετατοπισμένος σε σχέση με το κ.β. της επιφάνειας της 
άνω έδρας εξαιτίας της κατανομής του φορτίου, βλ. Παράρτημα Β, Β.1.) με 
μοχλοβραχίονα x.

Το επιστύλιο τείνει να ανατραπεί γύρω από τον άξονα που ορίζουν τα 
σημεία Α και Β, δηλαδή γύρω από ακμή της κάτω έδρας του. Η ισορροπία 
ροπών γύρω από τον άξονα ανατροπής δίνει: , και ο συ-
ντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής είναι: 

, ή (1), βάσει των διαστάσεων του επιστυλίου.

Η

V

X

A

B
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ

Διάγραμμα 4. Απεικόνιση του ελεύθερου σώματος για την περίπτωση της με-
ρικής έδρασης. Ο άξονας ανατροπής ορίζεται από τα σημεία Α και Β, ως φορ-
τίο ανατροπής ορίζεται το Η, όπου h το ύψος του επιστυλίου, με κάθετη στον 
άξονα ανατροπής συνιστώσα Η, με μοχλοβραχίονα h, ενώ τα φορτία ευστά-
θειας είναι τα κατακόρυφα V (ο άξονας της φόρτισης είναι μετατοπισμένος 
σε σχέση με το κ.β. της επιφάνειας της άνω έδρας εξαιτίας της κατανομής του 
φορτίου – βλ. Παράρτημα Β, Β.1.) με μοχλοβραχίονα x’ (η κάθετη απόσταση 
από τον άξονα ανατροπής).

Το επιστύλιο τείνει να ανατραπεί γύρω από τον άξονα που ορίζουν τα 
σημεία Α και Β, δηλαδή η στήριξή του γίνεται εντελώς σημειακή. Η ισορρο-
πία ροπών γύρω από τον άξονα ανατροπής δίνει: , και 
ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής είναι: 

βάσει των διαστάσεων του επιστυλίου και των γεωμετρικών χαρακτηριστι-
κών της μερικής έδρασης αυτού επί του κιονοκράνου. 

Από τις (1) και (2) έχουμε: 

Διαφορετικά, μείωση του συντελεστή ευστάθειας κατά 30%.

Η

V

X

A

B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
ΥΠΟΛΟγΙΣΜΟΙ ΟΠΛΙΣΗΣ γΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ 

Β.1. ΦΟΡΤΙΑ 

Τα φορτία υπολογίζονται ανά στρώση και θεώρηση της έδρας ως μεμονω-
μένο θεμέλιο, για την κατανομή των φορτίων στα υποκείμενα. Ο λόγος που 
πραγματοποιείται η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι για να προσομοιωθούν 
καλύτερα οι συνθήκες φόρτισης των γωνιακών επιστυλίων, τα οποία επιβα-
ρύνονται από πρόσθετες ροπές, λόγω των εν προβόλω υπερκείμενων μελών. 

Βάσει των απλοποιητικών σκαριφημάτων και τομών προκύπτουν οι κά-
τωθι εξισώσεις κατανομής του φορτίου έκαστου μέλους:

Διάγραμμα 5. Σκαριφηματική απόδοση των γωνιακών επιστυλίων με τον 
υπερκείμενο θριγκό και το αέτωμα και χαρακτηριστικές τομές για τον υπο-
λογισμό των φορτίσεων.
φορτίο βάθρου ακρωτηρίου ΒΔ.ΑΚ: 

φορτίο γλυπτού λεοντοκεφαλής (συγκεντρωμένο) Λ:

φορτίο του δυτικού προεξέχοντος τμήματος επαετίδων ΕΑ: 
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φορτίο καταέτιων γείσων ΓΑ: 

 

φορτίο ορθοστατών τυμπάνου ΤΥ: 

φορτίο οριζόντιων γείσων ΔΓ: 

φορτίο ανώτερου θριγκού (τριγλύφων, μετοπών, λίθων πληρώσεως) ΤΡ-Μ-ΛΠΛ: 

φορτίο επιστυλίων Ε:

Κατανομή φορτίου στην άνω έδρα του οριζόντιου γείσου:
Μήκος κατανομής από 0-2,54 μ.
Η άνω έδρα του γείσου δέχεται την φόρτιση qBAK qEA qΓΑ qΤΥ και Q.
Η εξίσωση του κατανεμημένου υπερκείμενου φορτίου προκύπτει:
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Διάγραμμα 6. φορτίσεις οι οποίες κατανέμονται στην άνω έδρα του γω-
νιακού γείσου.
Η άνω έδρα του γείσου δέχεται κατακόρυφο φορτίο ίσο με:

και ροπή ίση με:

Η κατανομή στην άνω έδρα προκύπτει από την ισορροπία τραπεζοειδής με:

Διάγραμμα 7. Εξομαλυσμένη κατανομή φορτίων στην άνω έδρα του γω-
νιακού γείσου.
Η κατανομή του φορτίου στην κάτω έδρα του γείσου προκύπτει με ισορροπία, 
προσθέτοντας το ίδιο βάρος του γείσου και εξαιτίας της μείωσης του μήκους:

και ροπή ίση με: 

Η κατανομή στην κάτω έδρα προκύπτει από την ισορροπία τραπεζοειδής με:
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Διάγραμμα 8. Κατανομή των υπερκείμενων φορτίων στην κάτω έδρα του 
γωνιακού γείσου.

Η κατανομή των τάσεων στην κάτω έδρα του γωνιακού γείσου αποτελεί 
το φορτίο των υποκείμενων μελών, δηλαδή της γωνιακής τριγλύφου και τμή-
ματος της παρακείμενη μετόπης.
Σημειώνεται ότι το κατακόρυφο φορτίο έξω από την περιοχή της έδρας του 
γωνιακού γείσου ισούται με: 

Η κατανομή του φορτίου στην κάτω έδρα στην στάθμη τριγλύφων-μετο-
πών-λίθων πληρώσεων, προκύπτει από την ισορροπία της φόρτισης της άνω 
έδρας και του ίδιου βάρους της στρώσεως:

Διάγραμμα 9. Κατανομή φορτίων στην άνω έδρα τριγλύφων-μετοπών, στο 
μήκος αναφοράς του γωνιακού επιστυλίου.
Για την γωνιακή τρίγλυφο:
Κατακόρυφο φορτίο: 

και ροπή ίση με 
Η κατανομή στην κάτω έδρα της γωνιακής τριγλύφου είναι τραπεζοειδής.
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Για την πρώτη μετόπη:
Κατακόρυφο φορτίο  και ροπή ίση με 
Η κατανομή στην κάτω έδρα της μετόπης είναι τραπεζοειδής.
Για την τρίγλυφο Δ.ΤΡ.2:
Κατακόρυφο φορτίο  και ροπή ίση με 
Η κατανομή στην κάτω έδρα της τριγλύφου είναι τραπεζοειδής.
Για τη μετόπη Δ.ΜΟ.2:
Κατακόρυφο φορτίο  και ροπή ίση με .
Η κατανομή στην κάτω έδρα της μετόπης είναι τραπεζοειδής.
Για την τρίγλυφο Δ.ΤΡ.3 μελετάται το πλήρες μήκος για την εύρεση της κα-
τανομής στο τμήμα αυτής που φορτίζει το γωνιακό επιστύλιο.
Κατακόρυφο φορτίο στο πλήρες μήκος  και ροπή ίση με 

.
Η κατανομή στην κάτω έδρα της τριγλύφου είναι τραπεζοειδής. Θεωρού-

με την κατανομή μόνο του τμήματος που μας ενδιαφέρει, ήτοι του εδραζόμε-
νου επί του γωνιακού επιστυλίου.

Διάγραμμα 10. Κατανομή των φορτίων στην κάτω έδρα των διακριτών με-
λών της στάθμης τριγλύφων-μετοπών στο μήκος αναφοράς του γωνιακού 
επιστυλίου. Εξομάλυνση φόρτισης για τον υπολογισμό των εντατικών μεγε-
θών των επιστυλίων (βλ. τονική ένδειξη «β»). 

Η κατανομή που προκύπτει αποτελεί την εξωτερική φόρτιση του επι-
στυλίου (φορτίο άνω έδρας). Στην παραπάνω ανάλυση χρησιμοποιούνται τα 
χαρακτηριστικά μεγέθη της βορειοδυτικής γωνίας, αλλά καθώς οι διαφορές 
στα μήκη δεν είναι απαγορευτικές, χρησιμοποιούνται τα ίδια μεγέθη και για 
την ανάλυση του νότιου επιστυλίου.

Τελικά, για τα επιστύλια η φόρτιση των υπερκείμενων εξομαλύνεται και 
προκύπτει η κάτωθι εξίσωση διακύμανσης του φορτίου κατά μήκος, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και το ίδιο βάρος του επιστυλίου και έχει πραγματοποιηθεί 
προσαύξηση των κατακόρυφων φορτίων κατά 50% (βλ. Μ. Μεντζίνη, «Υπο-
λογισμός φορτίσεων επιστυλίων», Επιστύλια Βόρειας Κιονοστοιχίας, τόμος Β, 
κατατεθειμένες μελέτες αρ. πρωτ. ΥΣΜΑ 2001/24.10.2006):

α

β

γ
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Β.2. ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ Δ.Ε.1.1

Διάγραμμα 11. Κατανομή φορτίου κατά μήκος του επιστυλίου. 
Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών γίνονται συνήθως δύο θεωρήσεις 
του επιστυλίου, ως αμφιέρειστη και ως αμφιπροέχουσα δοκός. 

Β.2.1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΟΥ

Διάγραμμα 12. Κατανομή φορτίων στο θεωρητικό άνοιγμα της δοκού. Θέ-
σεις ελέγχου στα 0,41 και 0,53 μ. από τη στήριξη, όπου είναι και η θραύση. 
Υπολογίζονται οι αντιδράσεις στις στηρίξεις από τις εξισώσεις ισορροπίας:
Η ισορροπία των δυνάμεων δίνει:

και η ισορροπία των ροπών: 
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Διάγραμμα 13. Διαγράμματα Μ-Q, για την αμφιέρειστη δοκό.

Β.2.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΠΡΟΕΧΟΥΣΑΣ

Διάγραμμα 14. Κατανομή φορτίων στο θεωρητικό άνοιγμα της δοκού. Θέσεις 
ελέγχου στα 1,35 και 1,47 μ. από το ελεύθερο άκρο, όπου είναι και η θραύση.
Υπολογίζονται οι αντιδράσεις στις στηρίξεις από τις εξισώσεις ισορροπίας:
Η ισορροπία των δυνάμεων δίνει:

και η ισορροπία των ροπών στο ελεύθερο άκρο έξω από τη στήριξη 1:
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Διάγραμμα 15. Διαγράμματα Μ-Q, για την αμφιπροέχουσα δοκό.

Β.2.3. ΥΠΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΕΛΕγΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Έχοντας υπολογίσει τα εντατικά μεγέθη στις κρίσιμες περιοχές (βλ. Β.2.1. 
και Β.2.2.) του παρόντος παραρτήματος) ελέγχεται η επάρκεια της διατομής.

Αρχικά, θεωρείται ανασχεδιασμός συνδέσμων τιτανίου, μορφής διπλού 
ταυ, στις θέσεις των εντορμιών επέμβασης Μπαλάνου.

Ο σχεδιασμός των συνδέσμων πραγματοποιείται με βάση τη φέρουσα 
αντοχή της αντίστοιχης εντορμίας, όπως αυτή υπολογίζεται από το νομογρά-
φημα Κ. Ζάμπας6. 
Οι σύνδεσμοι επέμβασης Μπαλάνου έχουν 

 

Από το νομογράφημα προκύπτει:  και μέγιστη εφελκυστι-
κή δύναμη συνδέσμου: 

6. Ζάμπας 1994β, 163, σχ.7.10.
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Οι άξονες των δύο συνδέσμων βρίσκονται σε απόσταση 42 και 103 cm 
από την άνω έδρα του επιστυλίου, αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό της επάρ-
κειας αυτών χρησιμοποιείται το τροποποιημένο για ορθογωνικές διατομές 
οπλισμού υπολογιστικό φύλλο σε πρόγραμμα Excel (βλ. κάτωθι φύλλο 2 – 
ενδεικτικά, όπου και έχουμε τις δυσμενέστερες τιμές σχεδιασμού). Οι τιμές 
που προκύπτουν για τις μέγιστες τάσεις στο τιτάνιο είναι εξαιρετικά υψηλές 
και δεν είναι αποδεκτές.

Οι υπολογισμοί επαναλαμβάνονται για χρήση εσωτερικών ράβδων οπλι-
σμού στα υπολογιστικά φύλλα συγκόλλησης μαρμάρινων μελών με οπλισμούς 
ράβδων τιτανίου σε πρόγραμμα Excel (Β. Πασχαλίδης 2003), (βλ. κάτωθι 
φύλλο 4 – ενδεικτικά, όπου και έχουμε τις δυσμενέστερες τιμές σχεδια-
σμού), όπου προκύπτει η απαίτηση της διατομής ίση με 10Ø20. Με δεδομένο 
ότι οι θέσεις των συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου θα αναχρησιμοποιηθούν, 
το επιστύλιο θα χρειαστεί πρόσθετο οπλισμό ~ 8 ράβδων διατομής Ø20.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μέλος: Επιστύλιο Δυτικής Κιονοστοιχίας Δ.Ε.1.1
Περιγραφή: Διατομή 1-1 - Θεώρηση Αμφιπροέχουσας Δοκού
Μέτρο ελαστικότητας τιτανίου Eti =105, 0 GPa

Φ
ύλ

λο
 2Μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου Em =23, 0 GPa

Λόγος μέτρων ελαστικότητας Εti/Em 4,5652173913
γΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) σε cm
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κή
ς 

δι
ατ

ομ
ήςΣτοιχείο Πλάτος (cm) Ύψος (cm) Ο ουδέτερος άξονας σε απόσταση y=5,521 

εκατοστά από την άνω ίνα της διατομής,1 60 135
2 Ο ουδέτερος άξονας στο στοιχείο 1 της 

διατομής,3
4

Παρατηρήσεις:

Θεώρηση αντικατάστασης συνδέσμων 
Μπαλάνου με συνδέσμους τιτανίου.

5
6
7
8
9
10

Ολικό ύψος διατομής: 135
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Στοιχείο Πλάτος (cm) Ύψος (cm)
Απόσταση 

από την άνω 
ίνα

σ,i (MPa) τ,i (MPa) σ vm,i (MPa)

1 3,5 0,5 32 429,68876 1227,3423 2168,81163
2 3,5 0,5 93 1401,2203 1227,343 2546,08125
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕγΕΘΗ
Ροπή κάμψης M =246,168 KNm
Τέμνουσα δύναμη V =286,380 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου 19,26 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου 1401,22 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου 1227,34 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου 2546,08 MPa
Εμβαδόν διατομής 8100,0 sq.cm.
Αρχική ροπή αδράνειας διατομής 12301875,0 cm4
Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα 5,52 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 70561,21 cm4
Συνολικό εμβαδόν οπλισμού Τιτανίου 3,50 sq.cm.
Συντάκτης: Βρούβα Αντιγόνη

20 December 2005Ημ/νία:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: Επιστύλιο Δυτικής Κιονοστοιχίας Δ.Ε.1.1
Περιγραφή: Διατομή 1-1 - Θεώρηση Αμφιπροέχουσας Δοκού

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου E,T = 105 MPa

Α
ρ.

 Φ
ύλ

λο
υ 

4Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23 MPa
Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/
Μαρμάρου n = 4,57
γΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα)   H = 112,0 cm
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υΣτοιχείο Πλάτος b,i 
(cm)

Ύψος h,i 
(cm)

Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 
1 της διατομής, σε απόσταση X = 13 cm από 
την άνω ίνα της διατομής
Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 1 cm 
από την άνω ίνα της διατομής

1 60,0 135,0
2
3

Παρατηρήσεις:

Θεώρηση χρήσης οπλισμών τιτανίου.

4
5
6
7
8
9
10

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

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 19,7 2 20,0 240,89 125,18 324,09
2 19,7 2 40,0 179,61 125,18 281,55
3 19,7 2 60,0 118,32 125,18 247,00
4 19,7 2 80,0 57,04 125,18 224,20
5 19,7 2 100,0 -4,24 125,18 216,86
6
7
8
9
10

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕγΕΘΗ
Ροπή κάμψης M sd = 246,2 KNm
Τέμνουσα Δύναμη Q sd = 286,2 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 8,98 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου σ T = 240,89 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου τ Τ = 125,18 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου σ vm T = 324,09 MPa
Εμβαδό διατομής 8100 cm2
Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 12301875 cm4
Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 13,383 cm
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 366770 cm4
Συνολικό εμβαδό ωπλισμού Τιτανίου 30,48 cm2
Συντάκτης: Βρούβα Αντιγόνη, Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος

Ημ/νία: 25 September 2006
2003 Πασχαλίδης Βασίλειος
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Β.3. ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ Δ.Ε.7.1

Για το επιστύλιο Δ.Ε.7.1 η κατανομή των φορτίων είναι όμοια με αυτή του 
Δ.Ε.1.1, διαφοροποιούνται οι κρίσιμες διατομές (διατομές ελέγχου).

Διάγραμμα 16. Κατανομή φορτίου κατά μήκος του επιστυλίου (με την έν-
δειξη «α», θέσεις στηρίξεων για την αμφιέρειστη και με την ένδειξη «β», 
θέσεις στηρίξεων για την αμφιπροέχουσα).

Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών γίνονται συνήθως δύο θε-
ωρήσεις του επιστυλίου, ως αμφιέρειστη και ως αμφιπροέχουσα δοκός. 

Β.3.1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΟΥ

Διάγραμμα 17. Κατανομή φορτίων στο θεωρητικό άνοιγμα της δοκού. Θέσεις 
ελέγχου στα 0,14 και 0,37 μ. από τη στήριξη για τη διατομή 1-1 και στα 1,3 
και 1,78 μ. από τη στήριξη για τη διατομή 2-2, όπου είναι και οι θραύσεις.
Οι εξισώσεις ισορροπίας δεν αλλάζουν, επομένως:

α αβ β
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Διάγραμμα 18. Διαγράμματα Μ-Q, για την αμφιέρειστη δοκό.

Β.3.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΠΡΟΕΧΟΥΣΑΣ

Διάγραμμα 19. Κατανομή φορτίων στο θεωρητικό άνοιγμα της δοκού. Θέ-
σεις ελέγχου στα 1,08 και 1,31 μ. από το ελεύθερο άκρο και στα 2,24 και 2,72 
μ., όπου είναι και οι θραύσεις.
Οι εξισώσεις ισορροπίας δεν αλλάζουν, επομένως:
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Διάγραμμα 20. Διαγράμματα Μ-Q, για την αμφιπροέχουσα δοκό.

Β.3.3. ΥΠΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΕΛΕγΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΜΠΑΛΑΝΟΥ 

Έχοντας υπολογίσει τα εντατικά μεγέθη στις κρίσιμες περιοχές (βλ. Β.2.1. 
και Β.3.2. του παρόντος παραρτήματος) ελέγχεται η επάρκεια της διατομής.

Αρχικά, θεωρείται ανασχεδιασμός συνδέσμων τιτανίου, μορφής διπλού 
ταυ, στις θέσεις των εντορμιών επέμβασης Μπαλάνου. 

Ο σχεδιασμός των συνδέσμων πραγματοποιείται με βάση τη φέρουσα 
αντοχή της αντίστοιχης εντορμίας, όπως αυτή υπολογίζεται από το νομογρά-
φημα Ζάμπα7. 
Οι σύνδεσμοι επέμβασης Μπαλάνου στο ρήγμα επί του κιονοκράνου (διατο-
μή 1-1) έχουν ο σύνδεσμος 1: 

 στα 31 cm από την άνω έδρα και ο σύνδεσμος 2:

 στα 91 cm από την άνω έδρα.

Από το νομογράφημα προκύπτει για τον σύνδεσμο 1: και 
μέγιστη εφελκυστική δύναμη συνδέσμου: 

 

7. Ζάμπας 1994β, 163, σχ.7.10.
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Από το νομογράφημα προκύπτει για τον σύνδεσμο 2: 
και μέγιστη εφελκυστική δύναμη συνδέσμου:

Για τον υπολογισμό της επάρκειας αυτών χρησιμοποιήθηκε το τροπο-
ποιημένο για ορθογωνικές διατομές οπλισμού υπολογιστικό φύλλο σε πρό-
γραμμα Excel. Οι τιμές που προκύπτουν για τις μέγιστες τάσεις στο τιτάνιο 
είναι εξαιρετικά υψηλές και δεν είναι αποδεκτές.

Οι υπολογισμοί επαναλήφθηκαν για χρήση εσωτερικών ράβδων οπλι-
σμού στα υπολογιστικά φύλλα συγκόλλησης μαρμάρινων μελών με οπλι-
σμούς ράβδων τιτανίου σε πρόγραμμα Excel (Πασχαλίδης Βασίλειος 2003), 
όπου προέκυψε η απαίτηση της διατομής ίση με 10Ø20. Με δεδομένο ότι οι 
θέσεις των συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου θα αναχρησιμοποιηθούν, το 
επιστύλιο θα χρειαστεί πρόσθετο οπλισμό ~ 8 ράβδων διατομής Ø20.
Οι σύνδεσμοι επέμβασης Μπαλάνου στο ρήγμα στο ελεύθερο άνοιγμα του 
επιστυλίου (διατομή 2-2) έχουν ο σύνδεσμος 1:

 στα 31 cm από την άνω έδρα και ο σύνδεσμος 2:

 στα 105 cm από την άνω έδρα.

Από το νομογράφημα προκύπτει για τον σύνδεσμο 1: 
και μέγιστη εφελκυστική δύναμη συνδέσμου: 

Από το νομογράφημα προκύπτει για τον σύνδεσμο 2:  και 
μέγιστη εφελκυστική δύναμη συνδέσμου: 

 
Για τον υπολογισμό της επάρκειας αυτών χρησιμοποιήθηκε το τροπο-

ποιημένο για ορθογωνικές διατομές οπλισμού υπολογιστικό φύλλο σε πρό-
γραμμα Excel. Οι τιμές που προκύπτουν για τις μέγιστες τάσεις στο τιτάνιο 
είναι εξαιρετικά υψηλές και δεν είναι αποδεκτές.

Οι υπολογισμοί επαναλήφθηκαν για χρήση εσωτερικών ράβδων οπλι-
σμού στα υπολογιστικά φύλλα συγκόλλησης μαρμάρινων μελών με οπλι-
σμούς ράβδων τιτανίου σε πρόγραμμα Excel (Πασχαλίδης Βασίλειος 2003), 
όπου προκύπτει η απαίτηση της διατομής ίση με 10Ø20. Με δεδομένο ότι 
οι θέσεις των συνδέσμων επέμβασης Μπαλάνου θα αναχρησιμοποιηθούν, το 
επιστύλιο θα χρειαστεί πρόσθετο οπλισμό ~ 8 ράβδων διατομής Ø20.
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STUDY FOR THE RESTORATION  
OF THE WEST SIDE OF THE PARTHENON

GENERAL PROGRAMMING OF THE PROjEcT AND PROPOSALS  
FOR INTERvENTION ON THE TWO cORNERS OF THE MONUMENT

SUMMARY

The present study was carried out by the undersigned during the period 2007-2008. 
It was approved by the Central Archaeological Council in August 2008. The part of 
the work involving the two corners of the monument was included in the programme for 
restoration interventions on the Acropolis monuments, which began at the end of 2010 
with European and national funding. Its completion is expected by June 2015. For the 
installation of the crane a special study was carried out in 2010, on the basis of which 
the length of the track for the machine was limited and the initial proposal, for folding 
the latticed boom parallel to the south side of the monument, was amended.

September 2013

INTRODUcTION 

The west side of the Parthenon is indeed the best preserved, in that it did not 
suffer the serious damage or collapse inflicted on the other sides of the monu-
ment. As a result, it has not undergone restoration, with the accompanying mis-
settings of ancient architectural members evident, for example, in the north side. 
Yet, during the long history of the building it suffered significant damage, such 
as cracks in the marble and opening of joints with measurable changes in the 
original geometry of the monument. Restoration of marble fragments and their 
joining elements was undertaken for the first time during stabilisation projects 
at the end of the 19th century.

THE BALANOS INTERvENTIONS

In the first period of restoration of the Parthenon under the supervision of N. 
Balanos, interventions in the opisthonaos were followed by efforts to stabilize the 
west side. The works, carried out from 1898 to 1902, included dismantling of 
blocks, limited completions of new marble and many joints – strengthened with 

SUMMARY
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iron connectors (clamps and dowels). Dismantled also were the blocks at the two 
corners of the pediment, the central orthostate of the tympanum, the exterior 
block of the central part of the architrave and the two metopes above this. Char-
acteristic is the way in which four fragmented column capitals were restored with 
new marble. The completions were wedged into the ancient pieces, the fracture 
surfaces of which were trimmed accordingly. N. Balanos cannot, indeed, be called 
frugal in the use of new iron clamps. More than 100 exterior iron connectors had 
been counted during the study of the area under consideration and even more are 
to be discovered on the internal surfaces of the blocks after the dismantlement.

At the end of the decade of 1940, works of stabilisation were carried out 
under the supervision of A. Orlandos. At that time fragments of the south cen-
tral orthostate of the tympanun and the pedimental cornice of the south angle 
of the pediment were incorporated in the monument. In 1977, the remaining 
pedimental sculptural group of Kekrops in the north angle and of Kallirrhoe in 
the south were replaced by copies.

STATE OF PRESERvATION

In 2007, in the framework of general programming of the Parthenon interven-
tions, examination of the state of preservation of the west side of the monument 
was begun. In order to approach the west side, yet avoid the unaesthetic use of 
scaffolding, it was decided to rent a motorized lifting platform, which was in-
stalled in May, 2007. The superstructure of the west side held surprises in store, 
as inspection revealed the degree to which the surfaces and most of the external 
metal connectors had suffered corrosion.

Examination of the entire entablature is impressive in showing a notable 
gradation in the preservation of the ancient surfaces. In especially bad condition 
are the surfaces of the central area, which appears to have suffered more during 
the ancient fire. The cutting off of projecting parts of the figures of the metopes 
is overwhelming and has caused acceleration in the erosion of the surfaces. Un-
like the corresponding architectural members of the central area, at the two an-
gles all the characteristic architectural details of the members can be discerned, 
such as the astragal crowning the top of the triglyphs and metopes, the guttae 
on the mutules of the cornice blocks and in some cases the painted decoration 
such as the maeanders at the base of the cornice. Even so, it is the areas of the 
two corners that have the most severe structural problems. 

STRUcTURAL PROBLEMS-PATHOLOGY

The following brief presentation of the structural problems concerns groups of 
similar architectural members that come from every course-level of the monu-
ment, since it is evident that they have relatively similar types of damage. De-

STUDY FOR THE RESTORATION OF THE WEST SIDE OF THE PARTHENON · VOLUME 8
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scription and comprehension of the pathology lead to interventions on the basis 
of the requirements of the monument itself.

•	column drums. A brief review of the condition of the columns shows the 
need for further study of the pathology of the drums, for they have suffered 
from the interventions of previous restoration programmes, and in many loca-
tions, transverse cracks, fractures and loss of volume are apparent. As a result 
visual assessment of their condition as main load bearing elements is needed. 
It may be noted that the experimental and numerical investigations that have 
been carried out in connection with articulated monuments, have agreed in the 
conclusion that their ability to respond in accidental loads such as earthquake 
ground motions improves with the securing of full seating on the drums and 
retention of their complete geometry. 

•	column capitals. Among the main problems of the column capitals of the 
west side are the failures that resulted from the joining elements used to con-
nect them with the overlying architrave blocks, that is to say, the dowels. Frac-
tures are evident also in corners of the abaci, which are vulnerable points of the 
construction. In the interventions of N. Balanos (completions of blocks, closing 
cracks and fractures), the use of iron elements and cement mortar were adopted, 
thus causing new cracking and fractures from oxidation of the iron. The most 
critical are the fragments in which mended joints appear disturbed, and frac-
tures that are clearly in the process of widening. 

•	Exterior architrave blocks. A typical form of failure of the exterior architrave 
blocks of the west side is the loss of mass and/or fragmentation in the areas 
of the connectors (longitudinal clamps and dowels, more regularly with the 
clamps). The two corner architrave blocks have transverse breaks owing to their 
having been “rammed” by members of the long sides inciting toward the corner. 
These breaks follow the general picture of deformation of the entire colonnade 
in which extrusion of the corners is evident. Most of the longitudinal connectors 
were replaced by N. Balanos who used visible metal clamps, and secured the 
cracks by the same means. The iron has caused failure in different areas, topical 
variations of peeling, and loss of mass, or significant fractures in the areas of 
anchorage. The sealing of certain joints and cracks appears to be disturbed, a 
fact that declares movement after the Balanos intervention. Evident in a number 
of cases are breaks due to the impact of projectiles. 

•	Interior architrave blocks. The failures are less systematical than those in 
the exterior architrave blocks and the members in general are in better condi-
tion, accordingly with fewer interventions. Typical failures from connecting ele-
ments are evident in the areas of dowelling with the underlying column capital, 
lateral joining with adjoining architrave blocks, and dowelling to the overlying 
frieze course. Cracks attributable to faults in the material are isolated as are 
those caused by projectile impact. 

SUMMARY
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•	Triglyphs − Metopes. Failures have occurred for the most part in the areas 
of dowelling to the overlying cornice, but also in places where the load is con-
centrated, such as their upper and lower corners. Most of the members are in 
relatively good condition, the above failures are topical in nature and the inter-
ventions limited. 

•	The backing blocks of the frieze. The failures are typical and systematic in 
the areas of dowelling to the overlying crown blocks, where they show topical 
loss of mass. Corresponding types of failure occur, but less systematically, where 
they are dowelled to the underlying architrave. In places where the overlying 
crown blocks are missing, failures are observed around the mortises for the 
dowels of the overlying cornice blocks. Their pathology is typical of what is seen 
in the entire monument.

•	crown blocks. The ancient blocks show typical failures with loss of mass or 
cracking in the areas of longitudinal connection with adjoining members, and 
dowelling to the underlying backing blocks of the frieze. Attributed to N. Bal-
anos are the replacements of longitudinal clamps and some dowels with new 
metal ones. These elements have in a number of cases caused new fractures.

•	cornice blocks. The failures that appear in the cornice blocks are related, 
on one hand to the areas of the connectors (longitudinal clamps in their upper 
surfaces, dowels joining them to the underlying blocks), and on the other hand 
to the direction of the crystalline layers of the material and the corresponding 
action on them. Cases showing loss of part of the cantilever appear to be due 
to a combination of things, such as shock from the falling of overlying pieces, 
defects in the material, overloading of specific areas that are cracking as a result 
of the connectors, overload because of the sculptures, and carelessness in ex-
tracting the sculptured decoration. The Balanos interventions are extensive: they 
include the securing of the corner cornice blocks to the adjoining ones using 
metal elements of great length and the replacement of the longitudinal clamps 
in the upper surfaces. The disturbed joints between Δ.Γ.4 with Δ.Γ.5 and Δ.Γ.23 
with Δ.Γ.24 are the result of joining the corner cornice blocks with the three 
adjoining blocks and they lead to the conclusion that after the intervention of 
Balanos, the corners show the same extrusive tendency, while the intervention 
plays a decisive role in the locations of the new failures.

•	Tympanum orthostates. The failures observed in the orthostates of the tym-
panum are related both to the locations of the clamps and dowels and to the 
probable chance activities of people on these, such as shelling. They are deter-
mined also by the quality of the material and the direction of their crystalline 
layers. The interventions are extensive with the use of visible and invisible join-
ing elements for closing cracks, and with the replacement of longitudinal and 
transversal connectors with the adjacent blocks of the orthostates and the back-
ing wall, and vertical dowels with the overlying raking cornice. 
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•	Backing wall blocks. The blocks of the backing wall were examined where 
approach was feasible, and the observations were accompanied by photographic 
documentation of their east side. Notable is the state of preservation of the east 
side of these blocks because of the fire. Thermal fractures and changes in the 
colour of the material are in evidence. The extent of damage to the blocks must 
be documented with a special study of the composition of the surface layers 
and determination of the depth to which the outer face of the stone has lost 
its mechanical properties. There are failures in the areas of the joining ele-
ments, especially those connecting the orthostates by means of distorted clamps.  
N. Balanos carried out extensive stabilizing interventions utilizing iron elements, 
which have oxidized, and completions of marble inserted to prevent the rising 
of the already shaky overlying blocks. At this same time he also restored the 
joining elements of both the tympanum orthostates and the overlying raking 
cornice, dislocating them from their original ancient positions. 

•	Raking cornice blocks. Failures are evident in the areas of connectors, both 
clamps and dowels. There is loss of mass, evidently from damage, at the tips 
of the cornice. The Balanos interventions were intended to secure cracks and 
breaks with the use of metal elements, to restore the length of the blocks with 
marble additions suitable for their durability, and to replace the connecting ele-
ments between the members and the adjacent and underlying blocks. The condi-
tion, moreover, of the blocks of the backing wall, in a number of cases required 
securing the raking cornice blocks to the underlying courses. New failures have 
been caused by the oxidizing of the iron elements used in the intervention.

•	Other overlying members. Most of the members of the upper courses are 
in relatively good condition. An exception is the base of the northwest corner 
akroterion, which displays significant cracks and fractures wherever N. Balanos 
attempted to secure it with the use of multiple metal U shape clamps.

cOLLIGATION WITH THE PATHOLOGY OF THE LONG SIDES 

There is a tacit connection of the problems of the west side, directly with the 
adjacent members of the construction, namely the long sides of the colonnade, 
or indirectly, through the Opisthonaos, by way of the coupled beams holding 
the coffered panels of the ceiling. The west side of the north colonnade was 
examined systematically in the restoration programme of the west part of the 
entablature of the Parthenon north colonnade. 

In the west side of the south colonnade, and in Ν.Ε.16.1 in the area of its free 
span, a vertical crack across its whole width was caused, according to M. Korres, 
by the earthquake of 1981, and widened in the earthquake of 1999. The filled 
joint between Δ.Ε.7.1 and the above mentioned architrave block (Ν.Ε.16.1), rein-
forced in the Balanos intervention by two metal clamps, seems to be undisturbed. 
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This fact shows that with the strengthening of the connection of the two 
architrave blocks, the corner problem shifted to a new position, where the ad-
joining architrave block showed weakness –the direction of the crystalline layers 
in the specific architrave block indicates that it is vertical– and is evident there. 
The same situation is observable on the inner side, but there the joint between 
Ν.Ε.15.3 and Ν.Ε.16.3 opened.

The prospect of a connection through the ceiling beams with the Opistho-
naos requires an additional study of the entire bearing structure, as the cor-
relations between the interacting members change and the complexity of the 
structure increases.

DEFORMATIONS

So that the proposals for the rescue interventions needed would be coordinated 
with a more general review of the problems, it was considered necessary to 
correlate the structural damage, found mainly in the sections restored by N. 
Balanos, with the general deformations shown by the monument itself in that 
particular area.

As has been observed in earlier studies, the courses of the entablature have 
suffered significant horizontal displacement in an east-west direction, with char-
acteristic outward shifting of the corners, forming a concave curve in plan. This 
deformation has been verified with new measurements made at the level of the 
architrave and the horizontal cornice blocks (a deviation of 6.3 cm and 12.6 cm 
respectively). Commensurate deformation has been measured in the Opisthonaos. 

Horizontal shifting of the blocks in a north-south direction is shown by the 
opening of the thrust joints, evident for the most part in the architrave and the 
cornice. The total shift along the length of the facade is calculated at some 6 cm.

cONcLUSIONS FROM THE STRUcTURAL PATHOLOGY

The deformations and failures observed in the west side of the Parthenon are 
to be expected, given both the long life of the monument and the causes of the 
damage, be it mankind or nature, that it has suffered. There is no reason for 
concern about its general stability. The severe problems concerning the corners 
are indicated by the pathology itself. These are places where most of the prob-
lems have been observed and where the most significant failures are concen-
trated. This is because they are under adverse loading conditions due to their 
location, just where the shifting movements of the neighboring sides are con-
centrated. The observed damage to individual members is for the most part re-
lated to the behaviour of the ancient iron connectors. The Balanos interventions 
adopting iron elements has caused additional problems, while the reinforcement 
of specific joints has dictated a certain response and the new failure mode. 
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AIM OF THE RESTORATION

Repair of earlier damage, including damage brought about as a result of the 
preceding intervention, is dictated in accordance with the established meth-
odology followed in the Acropolis works. Notes on the problems and general 
proposals for confronting them was proposed as early as 1983, by Professor M. 
Korres. The purpose is not to repair all the damage, since this would entail 
interventions on a grand scale, thus reducing the authenticity of the monument. 
The conception of the monuments as “ruins”, moreover, has been accepted as 
a value that is expressed in the principle of retaining the present appearance 
of the monument. The goal is thus to preserve the building with the least pos-
sible intervention, such as restoration of broken members and their connectors, 
especially the restoration of the basic members of the load bearing system, the 
architraves and the column capitals.

Likewise, the repairs should respond to pathological developments expect-
ed in the future, rather than serving only a momentary image and structural 
strengthening. The restoration of fractured architectural members is technically 
feasible with partial dismantling of the blocks of the west side. The extent of the 
area to be dismantled, which should be as limited as possible, depends on many 
parameters, such as:

•	the severity of the structural problems,

•	economy in the extent of blocks to be dismantled (since most of these areas 
have been undisturbed since antiquity),

•	the overall increase of the stability (improvement of response to structural and 
stress loads) and in extending preservation of the monument into the future,

•	time in which the work can be completed and the monument made accessible 
to the public.

Dismantling will be limited and will stay within the boundaries of N. 
Balanos’ interventions for the restoration of the exterior plinth of the central 
architrave block and the pedimental tympanum. Therefore, no question arises 
about the extent of the area of intervention. On the contrary, as far as the area 
of intervention in the two corners is concerned, theoretical issues emerge since it 
afflicts the type and quality of the restoration.

Determining factors in the extent of the area to be dismantled are the 
cracked and shifted architrave blocks of the two corners. Considering both the 
advantages and the limitations imposed by the building form of the monument, 
the Study proposes that the entablature of the two corners, southwest and north-
west, be dismantled down to and including the architrave blocks. Any further 
dismantling of the entablature, of whatever sort, is ruled out. The structure of 
the building itself and the principle of economy of intervention place limits on 
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the dismantling of architectural members beyond the point where there is no 
justification for any improvement to their structural condition. The pedimental 
orthostates and the backing wall, all undisturbed in their positions from antiq-
uity, except for the central orthostate, place a serious limit to any intervention in 
the central area and, in fact, orient us toward making repairs in situ.

THE SUB-PROGRAMMES OF THE INTERvENTIONS

It is proposed to divide all the works into the following 8 sub-programmes:
Northwest corner (1st), southwest corner (2nd), central architrave (3rd), central 

orthostates of the tympanum (4th), backing wall of the tympanum (5th), the col-
umns (6th), replacement of exterior joining elements and mending of fragments 
in danger of breaking off (7th), crown-blocks and ceiling blocks of the west col-
onnade (8th).

The programmes on the two corners of the monument along with the re-
placement of the external connectors are of immediate priority. The other five 
programmes are to be carried out in the succeeding phase, after analytical stud-
ies are carried out.

RESTORATION OF THE cORNERS OF THE MONUMENT

The intervention includes all the architrave blocks of the corners together with 
their overlying members. The total number of members to be dismantled from 
the northwest corner is 42, from the southwest corner 37. This intervention has 
many advantages because, apart from the restoration of the fragmented archi-
trave blocks, it allows for other important improvements to the structural condi-
tion of the corners, such as:

•	resetting of the architrave blocks in their original position in relation to the 
adjoining architrave blocks and considerable reduction of the marked deforma-
tion of the facade. It is feasible to close the joints of the corners that have opened 
and to correct by some 50% the horizontal deformation of the entablature,

•	 improvement of the stability of the corner columns, since relieving them of their 
load and imposed deformations allows them to be returned to their original state 
of equilibrium, improving the resting surfaces of the drums between each other,

•	enabling a fragment of the northwest corner column capital to be correctly 
joined; its resetting had been made difficult by the existing change in the incli-
nation of the corresponding column,

•	 improvement of the bedding of the architrave blocks and overlying members, 
thus decreasing the opening of the horizontal joints, such as, for example, the 
opening between the triglyphs and architrave blocks visible at present,
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•	replacement of the particularly damaging dowels of the architrave blocks that 
have fractured the column capitals.

The dismantling proposed, moreover, permits the corner metopes of the 
monument to be transferred to the museum and replaced on the monument 
by casts, a choice in keeping with the principles followed for the sculptured 
architectural members in restoring the Acropolis monuments. The specific six 
metopes (four metopes from the west side, the westernmost on the north and 
the westernmost on the south side) are among the best preserved metopes of the 
entire Doric frieze. It should be noted that when the proposed work is finished, 
the result will be that copies (at the corners) and authentic metopes will be be-
side each other on the same facade.

REFERENcE TO THE MANAGEMENT  
OF THE ScULPTURED ARcHITEcTURAL MEMBERS OF THE WEST SIDE

The storage and exhibition of the sculptured architectural members in the mu-
seum and their replacement on the monument by copies has been singled out in 
the Restoration of the Acropolis Monuments as an urgent means of protecting 
the sculpture from the high atmospheric pollution. The transfer to the museum 
of six metopes from the corners of the west side, which are relatively well pre-
served, is obligatory for the same reasons. We cannot, however, overlook the fact 
that after completion of the proposed work, the result will be the apposition of 
copies (at the corners) and authentic metopes on the same side. As for the cop-
ies of pedimental sculpture already in place, the group of Kekrops (pedimental 
figures B, C) and of Kallirrhoe (W), made in 1976, it is necessary to replace 
them with new copies as they have eroded to a great degree. This provides the 
opportunity at the same time to produce all the casts, including the six metopes, 
so that chromatic similarity of colour and shade can now be obtained. 

ADDITION OF NEW MARBLE TO THE WEST PEDIMENT

As in the past (Study by M. Korres in 1983), it is considered worthwhile to re-
store the central orthostate of the south side to its original dimensions by filling 
in with new marble the two identified fragments (the first fragment, which was 
set in place in the Α. Orlandos anastelosis, and the second, which was identified 
by M. Korres). The reconstruction of the 7th tympanum orthostate, the only one 
not preserved, for aesthetic and for structural reasons, is being discussed. It is 
proposed to set two new raking cornice blocks on the north wing of the tym-
panum and two underlying blocks of the backing wall, which are necessary for 
their support. The raking cornices and all the orthostates of the tympanum were 
preserved in situ to the end of the 18th century and are illustrated in drawings 
of the period (for example, in Fauvel’s watercolour of 1790). The addition of the 
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above new members will greatly improve the morphological continuity of the 
pediment by restoring the characteristic ridge-line of the monument. It is pro-
posed, in addition, to fill in the frontal sections of the four broken lateral cornice 
blocks, in order to improve the ability of the entablature to protect itself from 
rain. At present, because of these voids the underlying construction is more ex-
posed to erosion. The restoration of the continuity of the lateral cornice, together 
with filling in of gaps and hollows here and there, allows the rain to run off as 
it should and contributes to the protection of the underlying metopes.

THE POSITION OF THE cRANE  
FOR THE INTERvENTION ON THE WEST SIDE 

Examining the ergonomics (in order to provide the best possible service for all 
the works being programmed for the west side), and to have the least possible 
disturbance from the aesthetic standpoint, it is planned to install the external 
crane of the Parthenon work site at the west side. Its rails will be laid parallel 
to the west side, with a small extension to the south, so that when it is in rest 
position its boom can be folded parallel to the south side of the Parthenon. In 
this position the crane will be less annoying to visitors of the Acropolis hill. 
Moreover, this arrangement is more efficient ergonomically as well as providing 
direct connection with the area of the work-site bridge crane.

 

Vasiliki Eleftheriou, ARCHITECT ENGINEER

Vassileia Manidaki, ARCHITECT ENGINEER

Antigone Vrouva, CIV IL ENGINEER
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Fig. 99.  W view of architrave block Δ.Ε.4.1.
Fig. 100.  W view of architrave block Δ.Ε.5.1.
Fig. 101.  W view of architrave block Δ.Ε.6.1. 
Fig. 102.  W view of architrave block Δ.Ε.7.1.
Fig. 103.  S view of architrave block Δ.Ε.7.1. 
Fig. 104.  View of the lower surface of the architrave over the 1st intercolumnar space. 
Fig. 105.  View of the lower surface of the architrave over the 2nd intercolumnar space. 
Fig. 106.  View of the lower surface of the architrave over the 3rd intercolumnar space. 
Fig. 107.  View of the lower surface of the architrave over the 4th intercolumnar space.
Fig. 108.  View of the lower surface of the architrave over the 5th intercolumnar space. 
Fig. 109.  View of the lower surface of the architrave over the 6th intercolumnar space. 
Fig. 110.  View of the lower surface of the architrave over the 7th intercolumnar space.
Fig. 111.  View of the interior architrave blocks (Δ.Ε.3.3-Δ.Ε.7.3). YSMA archive.
Fig. 112.  ΒΔ.ΤΡ.-Δ.ΜΟ.1, the failure area of the longitudinal connector. 
Fig. 113. Δ.ΤΡ.4-Δ.ΜΟ.4, typical failure of a cornice dowel. Dowelling into the me-

tope has failed and caused loss of volume in the area of the triglyph.
Fig. 114.  a) Area of Δ.ΜΟ.6. Extensive loss of material leaves the existing 

structure behind it exposed. b) Δ.ΜΟ.7, Intervention by Balanos to 
restore the connection between the backing block and the adjacent 
triglyph. c) Δ.ΜΟ.8. External rods placed by Balanos to secure the 
adjacent members in place. 

Fig. 115.  Failures on the backing blocks of the frieze, caused by dowels con-
necting the crown and architrave blocks. Restoration work with new 
supplements has been carried out in the area. 

Fig. 116.  Failures in the frieze in the area of the dowels in the crown blocks – 
visible fracture surfaces. 

Fig. 117.  Evident failure in the area of the dowel of the overlying cornice and 
insertion of a connecting rods in the L-shaped stone cutting.

Fig. 118.  Typical interventions by Balanos in the upper resting surfaces of the crown 
blocks, in order to restore the longitudinal connectors. Indicative are the 
following cases in which a) the axis of the connector (south sockets) has 
shifted, and b) the length has increased on one side (north socket).

Fig. 119.  Cases in which part of the cantilever of the cornice has been cut off 
(Δ.Γ.2, Δ.Γ.5, Δ.Γ.15 & Δ.Γ.18).

Fig. 120. Strengthening the longitudinal continuity of the cornice with addi-
tional clamps at the E side of Δ.Γ.23-Δ.Γ.26.

Fig. 121. Indicative interventions in cornice blocks: a) restoration of connec-
tors, and b-e) joining fragments and securing fractures, f) reinforcing 
the connections by means of visible metallic clamps. 

LIST OF FIGURES



235

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

Fig. 122.  Typical failures in the tympanum orthostates, due to the connectors. 
Fig. 123.  Characteristic interventions in the tympanum orthostates, a-b) secur-

ing cracks and fractures with visible clamps, c-d) adoption of addi-
tional new connectors with the adjoining members, e-f) restoration of 
existing clamps/dowels, g-h) extensive interventions with connections 
and stabilization in the upper resting surface. 

Fig. 124.  East view of the tympanum backing wall.
Fig. 125.  West view of the blocks of the tympanum backing wall in the area 

where the tympanum orthostates are missing. 
Fig. 126.  Interventions in the backing wall blocks of the tympanum; closing a 

crack and restoration of a transverse connection with the orthostate. 
Fig. 127.  Interventions in the backing wall blocks of the tympanum, addition 

of a supplement and support of the raking cornice. 
Fig. 128.  Details in the areas exhibiting failure in Δ.Β.ΓΑ.1. a) the lower SW 

part of the seat, b) failure of the rear longitudinal clamp and of the 
dowel of the acroterion base. 

Fig. 129.  Left: view of the upper resting surface of Δ.Β.ΓΑ.2. Right: view of the 
upper resting surface of Δ.Β.ΓΑ.3. 

Fig. 130.  a) N view of Δ.Β.ΓΑ.6. b) view of the upper resting surface of Δ.Β.ΓΑ.6 
and Δ.Β.ΓΑ.7.

Fig. 131.  Views of the north and south sides of the lateral cornice Δ.Ν.ΓΑ.7.
Fig. 132.  S view of Δ.Β.ΓΑ.7.
Fig. 133.  N view of Δ.Ν.ΓΑ.11. 
Fig. 134.  View of the E side of ΒΔ.ΑΚ. 
Fig. 135.  View of the upper resting surface and the north side of ΒΔ.ΑΚ.
Fig. 136.  Balanos’ joining of Ν.Ε.16.1 with the fragment of Δ.Ε.7.1 using two 

exterior clamps on the south side. Photo: S. Gesafidis
Fig. 137.  The crack in the lower seat and S side of the architrave block 

Ν.Ε.16.1.
Fig. 138.  View of the interior side of the SW corner. The south architrave blocks 

Ν.Ε.16.3, Ν.Ε.15.3 and the members of the overlying entablature.
Fig. 139.  The eight restoration sub-programmes of the west side of the 

Parthenon. 
Fig. 140.  The lion head of the SW corner, Acropolis museum, Ακρ. 7055. 

Photo YSMA archive. 
Fig. 141.  Restoration proposal for the NW corner. It includes the setting of a cast 

copy of the pedimental sculpture, Kephissos, and of two new raking 
cornice blocks. The 5th lateral cornice block is shown as supplemented 
with new marble, while the 3rd raking cornice block is shown as joined 
with an identified fragment of its anterior area. The cast copies replac-
ing the two corner metopes are also indicated (detail of fig. 145).

Fig. 142.  Restoration proposal for the central orthostates of the tympanum. Pho-
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torealistic rendering. In the orthostate Δ.ΤΥ.6 the part restored by Or-
landos and the overlying identified fragment are indicated. Proposed in 
addition is the placement of a new orthostate (Δ.ΤΥ.7) (detail of fig. 145). 

Fig. 143.  Restoration proposal for the west side of the Parthenon. Photorealis-
tic rendering.

Fig. 144.  Comparison of the rendering of the Parthenon west pediment at the 
beginning of the 19th century (water-colours by Fauvel 1790 and W. 
Gell 1801) and the proposed restoration. 

Fig. 145. Restoration proposal for the Parthenon west side. Photorealistic ren-
dering including the new marble supplements on the 2nd drum of the 
4th column, on the capital of the SW column, on the 6th architrave 
block, on the 6th tympanum orthostate and on four cornice blocks, 
as well as the setting of two new raking cornice blocks and of the 
completely new 7th tympanum orthostate. The 3rd raking cornice is 
shown supplemented with an identified fragment of its anterior area. 
Indicated for the sculptural decoration is the addition of a copy of the 
pedimental statue, Kephissos, and the lionhead on the sima of the SW 
corner. The copies replacing the four original metopes are shown in a 
different shade. Photo S. Mavromatis. Digital processing V. Manidaki.

Fig. 146. Folding the boom of the crane parallel with the west side of the 
Parthenon. 

Fig. 147.  Folding the boom of the crane parallel with the south side of the 
Parthenon.

Fig. 148 Proposal for arrangement and extension of the Parthenon worksite, 
has evidently been dropped. 

Fig. 149.  Direct stress distribution in the longitudinal axis of the architrave, in 
the case of full support on the capital (live loads).

Fig. 150. Direct stress distribution in the longitudinal axis of the architrave, in 
the case of partial support on the capital (live loads). 

Fig. 151.  Direct stress distribution in the vertical axis of the architrave, in the 
case of full support on the capital (live loads).

Fig. 152. Direct stress distribution in the vertical axis of the architrave, in the 
case of partial support on the capital (live loads). The colour range is 
the same as in figure 142 to facilitate indication and comparison of 
the areas with stress concentration.

Fig. 153.  Concentration of direct stresses in the vertical axis of the architrave 
is indicative of the support conditions (seismic loads). Left: direct 
compression stresses are distributed on the edge of the support inter-
face, if the architrave is fully supported on the capital. Right: direct 
compression stresses are concentrated in the two points of support, if 
the architrave is partially on the capital.

LIST OF FIGURES



237

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

LIST OF DIAGRAMS 

Diagram 1 Cross-hatched a) bearing surface of the complete capital b1) re-
duced bearing surface due to fracture and b2) equally reduced 
bearing surface due to fracture.

Diagram 2 Distribution of vertical loads that depend on the architrave-cap-
ital interface, if the architrave is considered as a beam simply 
supported at both ends.

Diagram 3 Free body diagram in the case of a fully supported architrave. The 
axis  of overturn is defined by points A and B, point H is defined as  
the assumed critical overturn load, with lever h, the height of the 
architrave, while stability load is the vertical V (the axis of loading 
is inconsistent with the centroid of the bearing surface due to the 
load distrubution ‒ see Appendix B.1.) with lever x.

Diagram 4 Free body diagram in the case of a partially supported architrave. 
The axis of rotation overturn is defined by points A and B, as-
sumed critical overturn load H with lever h, stability loads vertical 
V (the axis of loading is inconsistent with the centroid of the bear-
ing surface due to the load distribution ‒ see Appendix B.1.) with 
lever x’ (the vertical distance from the axis of overturn).

Diagram 5  Sketch of the corner architraves with the overlying frieze, cornice 
and pediment with typical sections for the load calculation. 

Diagram 6  Distribution of load on the upper surface of the corner cornice.
Diagram 7 Normalized distribution of loads on the upper surface of the 

corner cornice.
Diagram 8 Distribution of loads on the lower surface of the corner cornice.
Diagram 9  Distribution of loads on the upper surface of the frieze (trig-

lyphs-metopes), for the length of the corner cornice.
Diagram 10  Distribution of loads on the lower surface of the frieze, for the 

length of the corner architrave. Normalised loading for calculat-
ing stresses of the architrave blocks (see shade “β”).

Diagram 11  Distribution of load along the length of the corner architrave.
Diagram 12  Distribution of loads on the theoretical length of the beam (sim-

ply supported). Check-points at 0.41 m and 0.53 m from the 
assumed support, where the fracture is located.

Diagram 13  M-Q diagrams for the simply supported beam.
Diagram 14  Distribution of loads on the theoretical length of the beam (two-

way cantilever). Check-points at 1.35 m and 1.47 m from the free 
edge, where the fracture is situated.

STUDY FOR THE RESTORATION OF THE WEST SIDE OF THE PARTHENON · VOLUME 8



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

238

Diagram 15  M-Q diagrams for the two-way cantilever beam.
Diagram 16  Distribution of load along the length of the architrave (support 

positions for simply supported beam (“α”), support positions for 
the two-way cantilever beam (“β”).

Diagram 17 Distribution of loads load on the theoretical length of the beam 
(simply supported). Check-points at 0.14 m and 0.37 m from the 
assumed support for section 1-1, and at 1.3 m and 1.78 m from 
the assumed support for section 2-2, where the fractures are 
situated.

Diagram 18  M-Q diagrams for the simply supported beam.
Diagram 19  Distribution of load on the theoretical length of the beam (two-

way cantilever). Check-points at 1.08 m and 1.31 m from the free 
edge and at 2.24 and 2.72, where the fractures are situated.

Diagram 20 M-Q diagrams for the two-way cantilever beam.

LIST OF DIAGRAMS



239

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ · ΤΟΜΟΣ 8

LIST OF DRAWINGS 

Drawing 1.1 West Side of the Parthenon: Front elevation ‒ North part, present 
situation, scale 1:25. Study-drawing V. Eleftheriou.

Drawing 1.2 West Side of the Parthenon: Front elevation ‒ South part, present 
situation, scale 1:25. Study-drawing V. Manidaki. 

Drawing 2 West side of the Parthenon: Front elevation, present situation, 
dimensions and coding of the architectural members, scale 1:50. 
Study-drawing V. Eleftheriou, V. Manidaki.

Drawing 3 West side of the Parthenon: Photomosaic of the front elevation, 
scale 1:50. Study Directorate of Topography, Photogrammetry 
and Land Register of the Ministry of Culture, production of 
photomosaic D. Mavromati.

Drawing 4 West side of the Parthenon entablature and pediment: Balanos’ 
– Orlandos’ Interventions. Dismantled parts are indicated in co-
lour. Study V. Eleftheriou, V. Manidaki, drawing V. Eleftheriou.

Drawing 5 West side of the Parthenon, entablature and pediment: Table of 
deformations. Measurements V. Eleftheriou, V. Manidaki, Draw-
ing V. Manidaki.

Drawing 6 West side of the Parthenon: Plan, diagram of horizontal defor-
mations. Measurements V. Eleftheriou, V. Manidaki, Drawing V. 
Manidaki.

Drawing 7 West side of the Parthenon: The sub-programmes interven-
tions. Study V. Eleftheriou, V. Manidaki, A. Vrouva, drawing V. 
Eleftheriou. 

Drawing 8 West side of the Parthenon: Restoration proposal. Area of inter-
vention. Dismantling architectural members. Study V. Elefthe-
riou, V. Manidaki, A. Vrouva, drawing V. Eleftheriou.

Drawing 9 West side of the Parthenon: Restoration proposal. New architec-
tural members are indicated in white. Study V. Eleftheriou, V. 
Manidaki, A. Vrouva, drawing V. Eleftheriou.

STUDY FOR THE RESTORATION OF THE WEST SIDE OF THE PARTHENON · VOLUME 8



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

240

LIST OF DRAWINGS



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΥΠΠΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 1.1

ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ  & ΤΟ  ΑΕΤΩΜΑ 
Ο Ψ Η  -  Β Ο Ρ Ε Ι Ο  Τ Μ Η Μ Α
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κ Λ Ι Μ Α Κ Α  1 : 2 5  -  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 8 

SXEDIO_1.1-1.2_ tomos 8_sx_4_Β1_29x87.indd   1 3/9/2015   9:21:59 πμ



ΣΧΕΔΙΟ 1.2

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΥΠΠΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ

ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ  & ΤΟ  ΑΕΤΩΜΑ 
Ο Ψ Η   -   Ν Ο Τ Ι Ο  Τ Μ Η Μ Α
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κ Λ Ι Μ Α Κ Α  1 : 2 5  -  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 8 

SXEDIO_1.1-1.2_ tomos 8_sx_4_Β1_29x87.indd   2 3/9/2015   9:22:03 πμ



ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΟΨΗ ΘΡΙΓΚΟΥ - ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ 2

Κ Λ Ι Μ Α Κ Α  1 : 5 0  -  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 8 

SXEDIO_2_tomos 8_Α1-185x700.indd   1 3/9/2015   9:24:48 πμ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΘΡΙΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΨΕΩΝ: 2007

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  
Α. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:   
Σ. ΓΕΣΑΦΙΔΗΣ,  
Α. ΣΑΝΤΡΟΥΖΑΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:  
Ε. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ, 
Ε. ΤΣΑΚΟΥ,  
Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  
Ε. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΗΓΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΜΩΣΑΪΚΟΥ: 
Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΥΣΜΑ

ΚΑΤΟΨΗ  ΒΔ  ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΨΗ  ΝΔ  ΓΩΝΙΑΣ

ΟΨΗ  ΘΡΙΓΚΟΥ  ΚΑΙ  ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ 3

SXEDIO_3_tomos 8_-28x87.indd   1 7/12/2015   12:33:25 μμ



ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ & ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ

Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ 
Μ Π Α Λ Α Ν Ο Υ- Ο ΡΛ Α Ν Δ Ο Υ

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΜΕΛΕΤΗ: 
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ - Α. ΒΡΟΥΒΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: Α. ΚΑΦΟΥΡΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΔ.ΚΚ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ -
 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΙΘΩΝ
: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ -
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ - 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ -
 ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΙΘΩΝ

SXEDIA_4-5-6-7-8-9_tomos 8_A1-28x40_neo.indd   1 3/9/2015   10:42:12 πμ



ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ & ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π Α ΡΑ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Ν

ΣΧΕΔΙΟ 5

*Σημειώνονται οι διανοιγμενοι αρμοί, 
οι στροφές και οι σχετικές μετακινήσεις
επιστυλίων, τριγλύφων και γείσων 
στις θέσεις που ήταν εφικτή η έρευνα.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ - 2007-8

ΣΧΕΔΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ: Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΨΗΣ: Ν. Μπαλάνος 1900

Διάνοιξη αρμών & ρηγμάτων

Σχετικές μετακινήσεις

Κλίση  των επιστυλίων σε μοίρες  
και ένδειξη μεταβολής της κλίσης  

σε σχέση με την θεωρητική τους θέση

Στροφή στο επίπεδο της όψης

Κλίση ως προς την οριζόντιο (μοίρες) 
(...) κλίση στυλοβάτη σε υποκείμενη θέση

Συμπληρώματα μαρμάρων επέμβασης Μπαλάνου 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΣΧΕΔΙΟ 6

ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΞΑΡΣΕΙΟριζόντια καμπύλη εσωτερικών και εξωτερικών επιστυλίων στην περιοχή έδρασης τους και γείσων.

Καμπύλη εξωτερικών επιστυλίων (συγκριτική παράθεση).

Μετρήσεις στους άβακες των κιονοκράνων, στα εσωτερικά και εξωτερικά επιστύλια  
στην στάθμη έδρασής τους και στη δυτική πλευρά των οριζόντιων γείσων.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ 
ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
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ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ & ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ

ΤΑ  Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ 
Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ

ΣΧΕΔΙΟ 7

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΔ.ΚΚ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 - ΒΔ ΓΩΝΙΑ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 - ΝΔ ΓΩΝΙΑ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 - ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΙΧΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 - ΚΙΟΝΕΣ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ & 
ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΩΝ 
ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 - ΘΡΑΝΟΙ & ΟΡΟΦΗ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ - Α. ΒΡΟΥΒΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: Α. ΚΑΦΟΥΡΟΥ
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ΣΧΕΔΙΟ 8

ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ & ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Η Σ
Α Π Ο Σ Υ Ν Α Ρ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

ΛΙΘΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΔ.ΚΚ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 - ΒΔ ΓΩΝΙΑ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 - ΝΔ ΓΩΝΙΑ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 - ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΙΧΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 - ΚΙΟΝΕΣ
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ & 
ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΩΝ 
ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 - ΘΡΑΝΟΙ & ΟΡΟΦΗ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ - Α. ΒΡΟΥΒΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: Α. ΚΑΦΟΥΡΟΥ
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ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο ΘΡΙΓΚΟΣ & ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η 
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ

ΣΧΕΔΙΟ  9

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΔ.ΚΚ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

: ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΙΘΟΙ
: ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΛΙΘΩΝ
: ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΛΙΘΩΝ
: ΝΕΟΙ ΛΙΘΟΙ Ή ΧΥΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ - Α. ΒΡΟΥΒΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: Α. ΚΑΦΟΥΡΟΥ
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