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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δέν χρειάζεται ίσως νά έπαναληφθοΰν στήν παρούσα εισαγωγή γενικές πληροφορίες γιά 
τήν προσπάθεια τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί των όργάνων του, ή όποια άποβλέπει στήν 
διάσωση καί τήν συντήρηση των κλασσικών μνημείων της Άκροπόλεως των 'Αθηνών. *Η προσπά
θεια άρχισε πρό δεκατεσσάρων έτών καί συνεχίζεται άμείωτη χάρη στίς προσπάθειες τής 'Ε
πιτροπής καί τοϋ Τεχνικού Γραφείου, αλλά καί στήν πλήρη οίκονομική άνεση πού προσφέρουν 
χωρίς διακοπή, τόσο τό ‘Ελληνικό κράτος μέσω της 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας, όσο καί οί 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 'Ετσι, τό πρώτης προτεραιότητος πρόγραμμα τοϋ Έρεχθείου όλοκλη- 
ρώθηκε καί είμαστε σήμερα μπροστά σέ ουσιώδεις άποφάσεις γιά τά έργα πού άφοροϋν τό 

σπουδαιότερο μνημείο, τόν Παρθενώνα.

Οι γενικές πληροφορίες πού δημοσιεύθηκαν πρό πενταετίας, στήν είσαγωγή τοϋ τόμου 
"Μελέτη 'Αποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος" έξακολουθοΰν νά είναι έγκυρες καί ούσιώδεις. Αθ- 
τό πού θά έπρεπε έδώ νά ξανατονισθεϊ είναι ότι ή παρέμβαση στά μνημεία τής Άκροπόλεως 
ξεκίνησε ως ένέργεια σωστική πού προσπαθεί νά άρει συγκεκριμένους κινδύνους γιά τά μνη
μεία, κινδύνους άφ'ένός πού προέκυψαν άπό τήν άστοχία τών υλικών παλαιοτέρων άποκαταστά- 
σεων καί άφ'έτέρου φθοράς άπό παντοειδείς παράγοντες πού έπιβαρύνθηκαν άπό τήν ρύπανση 

της άτμοσφαίρας τών σύγχρονων 'Αθηνών.

Στά προγράμματα πού έχομε τώρα μπροστά μας, τά όποια είναι καί άναστηλωτικά, δέν 
πρέπει κανείς νά δει μιάν άπόκλιση άπό τό άρχικό, συντηρητικό αύτό σκοπό. Κι αύτό γιατί 
ή κύρια πρόθεση τής μελέτης τοϋ κ. Κορρέ είναι νά προστατεύσει άπό τήν φθορά, τήν άπώ- 
λεια καί τόν εύτελισμό αύθεντικό υλικά τοϋ μεγάλου ναοΰ μέ τήν ένταξή του καί πάλι στό 
μνημείο. Στόν γενικό προγραμματισμό πού παρουσιάστηκε κατά τήν διεθνή συνάντηση τό 1983 
η πρόθεση είχε διατυπωθεί μέ τήν άναγγελία τών προγραμμάτων 5 καί 6 (στίς σελίδες 427- 
428 τοϋ τόμου). Τό μόνο άπό τά σημεία στό όποιο έχομε μιά προφανή άλλαγή είναι 6 χρονι
κός προγραμματισμός: ‘Η δεκαετία πού είχαμε τότε υπολογίσει γιά τήν όλοκλήρωση τοϋ έρ
γου τοϋ Παρθενώνος φαίνεται τώρα τελείως άνεπαρκής.

Δέν χρειάζεται όμως νά υποστηρίξει κανείς μέ έπιχειρήματα τήν άνάγκη ώριμάνσεως τών 
μελετών, όπως καί τήν άνάγκη χρονικής άνέσεως κατά τήν έκτέλεσή τους, σέ ένα έργο όπως 
αύτό τής άποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος. τόσο ή 'Επιτροπή όσο καί οί συνεργάτες τοϋ Τε- 

χνικοΰ Γραφείου τής 'Ακροπόλεως έχουν συναίσθηση τής εύθύνης τους, ότι έπεμβαίνουν στό 
πιό πολύτιμο μνημείο τοϋ δυτικοϋ πολιτισμού καί ότι κατά τήν διαδικασία αύτή τίποτα δέν 
επιτρέπεται νά γίνεται βιαστικά, πρόχειρα ή χωρίς δυνατότητα έπανορθώσεως. Ή 'Επιτροπή 
συνεκτιμώντας πολλούς παράγοντες έχει έτσι άποκλείσει τήν έπιτάχυνση κυρίως τής έκτελέ- 
σεως τών έργων στόν Παρθενώνα καί έχει σχετικά ένημερώσει τις ‘Υπηρεσίες πού τά χρημα

τοδοτούν.

Στόν τόμο πού κυκλοφόρησε ή 'Επιτροπή τό 1983 μέ τίτλο "Μελέτη Άποκαταστάσεως τοϋ 
Παρθενώνος" τά τρία πρώτα κεφάλαια (έκτάσεως τετρακοσίων σελίδων) έκάλυπταν τήν άπαραί- 
τητη γενική πληροφόρηση γιά τόν μεγάλο ναό, τήν έκθεση τών προθέσεων, καθώς καί τών άρ- 
χών οί όποιες θά έτηροϋντο κατά τήν έπέμβαση καί τέλος τις προτάσεις. Αύτές χωρίστηκαν 
σέ δώδεκα αυτοτελή προγράμματα (γιά ίσάριθμα μέρη τοϋ άρχαίου κτηρίου) τά όποια παρου
σιάστηκαν συνοπτικά, μέ έξαίρεση τό πρώτο, τό όποιο άφορα στήν άνατολική πλευρά τοϋ να
οί καί δόθηκε σχεδόν όλοκληρωμένο. *0 τόμος συμπληρώθηκε μέ κεφάλαιο γιά τήν όργάνωση 
τοϋ έργοταξίου τοϋ Παρθενώνος καί μέ δύο παραρτήματα: Τό πρώτο γιά τις μορφές τής δια- 
βρώσεως καί τήν προστασία τών δομικών υλικών τοϋ ναοϋ (άπό τόν κ. Θ. Σκουλικίδη καί 
τούς συνεργάτες του) καί τό δεύτερο γιά τά προβλήματα τής άντισεισμικής του προστασίας 
(άπό τόν κ. Κ. Ζάμπα).

‘Η πρώτη Διεθνής Συνάντηση γιά τήν άποκατάσταση τοϋ Παρθενώνος έλαβε χώραν τόν Σε
πτέμβριο τοϋ 1983. Όπως καί αυτή πού είχε προηγηθεΐ τό '77 μέ θέμα τό Έρέχθειον καί 
όπως η παρούσα, είχε σκοπό άφ'ένός νά καλύψει τις άνάγκες πολλαπλής ένημερώσεως γιά τό 
έπιχειρούμενο έργο ώς πρός τούς σκοπούς, τις άρχές καί τά μέσα τής 'Επιτροπής καί άφ'έ
τέρου νά κάνει δυνατή τήν έπιθυμητή άνταλλαγή γνωμών περί τοϋ πρακτέου, άνάμεσα σέ ει
δικούς σέ διεθνή κλίμακα. ‘Η μοναδική ιστορική καί καλλιτεχνική άξια τών μνημείων τής 
Άκροπόλεως, ή όποια τά κάνει υπερεθνικής σημασίας καί παγκοσμίου ένδιαφέροντος, δίκαιο-
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λογεΐ τήν πρωτοφανή διεθνώς αύτή φροντίδα συγκλήσεως ad hoc συναντήσεων άπό τήν πλευρά 

τοϋ ‘Ελληνικού ‘Υπουργείου Πολιτισμού.

Στήν συνάντηση λοιπόν τοϋ 1983 παρουσιάστηκαν οι έλληνικές προτάσεις μέ σειρά δμι- 
λιών καί έπακολούθησαν συζητήσεις. Στά συμπεράσματα τής Συναντήσεως (τά όποια παρατίθεν
ται έδώ σέ παράρτημα, στήν σ. 221 ) έγινε γενικώς άποδεκτή ή άνάγκη τής άφαιρέσεως των 
σιδηρών στοιχείων τής άναστηλώσεως Μπαλάνου, θεωρήθηκε ότι τά προγράμματα τής άνατολι- 
κής δψεως θά μπορούσαν άμέσως νά έφαρμοσθοΰν, έπισημάνθηκαν θέματα πού θά έπρεπε νά έ- 
ζετασθοΰν περαιτέρω καί τονίσθηκε ή άνάγκη άπορυπάνσεως τής άτμοσφαίρας τών Αθηνών. ‘Η 
'Επιτροπή Συντηρήσεως τών Μνημείων τής Άκροπόλεως ύποσχέθηκε μιά νέα σύγκληση τής διε
θνούς Συναντήσεως σέ σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου νά συζητηθούν τό έπόμενα προ
γράμματα, ή όποια όμως μετά άπό συνεχείς άναβολές δέν έγινε δυνατόν νά πραγματοποιηθεί 
παρά μόνον τώρα. Τά πρακτικά τής συναντήσεως τοϋ '83 τυπώθηκαν σέ άγγλική γλώσσα στήν 

'Αθήνα, τό 1985.

Σέ διάστημα λίγων μηνών, τόν Φεβρουάριο τοϋ 1984, μέ πρωτοβουλία τοϋ καθηγητή R.Di 
Stefano έγινε ή σύγκληση μιας συναντήσεως σπουδών (convegno di Studi) στήν σχολή έζει- 
δικεύσεως γιά τις άναστηλώσεις τοϋ Πανεπιστημίου τής Νεαπόλεως, μέ θέμα τήν συντήρηση 
καί τήν άποκατάσταση στήν 'Αθηναϊκή 'Ακρόπολη. Στήν συνάντηση αυτή έλαβαν μέρος είδικοί 
άπό τήν 'Ιταλία καί άπό τήν ‘Ελλάδα. Τά πρακτικά της έζεδόθησαν στήν Νεάπολη τό 1985.
Στά πλαίσια τοϋ διεθνοΰς ένδιαφέροντος γιά τά έργα τής Άκροπόλεως πραγματοποιήθηκε στίς 
26 Μαϊου 1988 μέ πρωτοβουλία τοϋ διεθνοΰς I.CO.MO.S μιά συνάντηση πέντε είδικών στό Πα
ρίσι, στήν όποια συζητήθηκαν θεωρητικά καί άλλα προβλήματα σχετιζόμενα μέ τήν 'Ακρόπολη. 
Τά πρακτικά της δίνονται στό παράρτημα 2 (σελ. 224). Διεθνή χαρακτήρα είχε έπίσης τό 
Συνέδριο πού δργανώθηκε στήν 'Αθήνα άπό 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 1988 μέ πρωτοβουλία τής 
‘Ελληνικής 'Επιτροπής IAEG καί μέ θέμα τήν συμβολή τής Γεωλογίας στήν άποκατάσταση τών 
μνημείων. Καί σ'αύτό συζητήθηκαν πολλά συναφή θέματα. Τέλος ή έκθεση μέ τίτλο "Ακρόπο
λη, Συντήρηση, 'Αποκατάσταση, Έρευνα 1975-1983" πού δργανώθηκε στήν 'Αθήνα μέ τήν εύ- 
καιρία τής συναντήσεως τοϋ 1983, παρουσιάσθηκε άκολούθως στήν Μόσχα,στό Λονδίνο, στό 
Άμστερνταμ καί στό Παρίσι.

Τό φθινόπωρο τοϋ 1984 μιά υποεπιτροπή τής ΕΣΜΑ άνέλαβε καί πραγματοποίησε τήν έπε- 
ζεργασία καί έν συνεχεία τήν προώθηση τών άναστηλωτικών προγραμμάτων τοϋ Παρθενώνος στό 
Κεντρικό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο καί τήν σέ βάθος έζέτασή τους, λαμβάνοντας ύπ'δψη τόν 
προβληματισμό τής συναντήσεως γιά τόν Παρθενώνα τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1983. *Η υποεπιτρο
πή κατέληζε σέ όρισμένα συμπεράσματα, τά όποια άφ'ένός υπέβαλε στήν 'Επιτροπή πρός έπι- 
κύρωση καί άφ'έτέρου διεβίβασε στόν μελετητή τοϋ έργου κ. Κορρέ, προκειμένου νά άποτελέ- 
σουν τόν γνώμονα γιά τά περαιτέρω (6 Δεκεμβρίου 1984). Τό κείμενο τών συμπερασμάτων αύ- 
τών δίδεται έδώ αύτούσιο στό παράρτημα 3 (σελ.226).

OÌ γενικές προθέσεις τοϋ μελετητή Μανόλη Κορρέ γιά τόν Πρόναο τοϋ Παρθενώνος, δηλα
δή γιά τήν έζακιόνιο έσωτερική πρόσταση καί τήν άνατολική πλευρά τοϋ σηκοϋ (δύο τμήματα 
τά όποια είχαν ουσιαστικά καταρρεύσει άπό τήν έκρηζη τοϋ 1687) είχαν έκδηλωθεϊ ήδη τό 
1983 μέ τις συνοπτικές προτάσεις τών προγραμμάτων 5 καί 6. ‘Η έρευνα πού έπακολούθησε 
σέ κατακείμενα μέλη καί στούς λιθοσωρούς τής Άκροπόλεως, προκειμένου νά τεκμηριωθοΰν 
οί πλήρεις άποδείζεις ταυτίσεως καί άρχικής θέσεως τών μελών, άπεδείχθη έζαιρετικά χρο- 
νοβόρα. Τοΰτο διότι δδήγησε στήν άνεύρεση καί νέων κομματιών, άλλά καί στήν θέση νέων 
προβλημάτων μέ συνακόλουθες τίς συνεχείς άναβολές τής δλοκληρώσεως τής έργασίας, γιά τίς 
όποιες έγινε ήδη λόγος. Έν πάση περιπτώσει τό κατακερματισμένο αύτό υλικό τοϋ Περικλεί- 
ου ναοΰ δδήγησε τόν μελετητή σέ μιά νέα θεωρητική άναπαράσταση τοϋ Προνάου, ή όποια σέ 
άρκετά σημεία διαφέρει άπό τήν κοινώς άποδεκτή ως τώρα.

Πράγματι, έως καί τά τελευταία χρόνια υπήρχε ή γενική έντύπωση (διατυπωμένη καί στό 
πρώτο μέρος τής μελέτης) ότι τό μεγάλο θεωρητικό έργο τοϋ 'Αναστασίου 'Ορλάνδου άποτε- 
λοΰσε ώς πρός τίς άναπαραστάσεις τουλάχιστον τοϋ ναοϋ, ένα άμετακίνητο βάθρο γνώσεων, 
στό όποιο μπορούσε νά στηριχθεϊ κάθε πιθανή άναστηλωτική πρόταση. Μετά τίς νέες έρευνες 
όμως μάθαμε κάποια καινούρια πράγματα (όπως τήν ΰπαρζη παραθύρων καί μιας έσωτερικής 
σκάλας στόν άνατολικό τοίχο ή γιά τήν τεχνική τής διακοσμήσεως τών θράνων λ.χ.), τά ό
ποια άποτελοΰν ένα σημαντικό έπιστημονικό κέρδος γιά τήν ιστορία τής άρχιτεκτονικής τοϋ 
5ου π.X. αίώνος, άν καί δέν έπηρεάζουν τίς άναστηλωτικές προτάσεις. Έτσι, τό θεωρητικό



7

αυτό μέρος δέν συμπεριλαμβάνεται παρά μόνον ώς συνοπτικό περίληψη στόν άνά χείρας τόμο. 
Θά κυκλοφορηθεί Αργότερα, μέ τόν σχετικό σχεδιαστικό του τεκμηρίωση καί τόν Απαραίτητη 
λεπτομερή αναλυτικό σειρά σκέψεων, σέ ιδιαίτερο βιβλίο.

Παραλλόλως μέ την θεωρητικό αυτό έρευνα ωρίμασαν οι ίδέες τοϋ μελετητή γιά τόν Ανα- 
στόλωση τοϋ Προνάου. 0Ì γενικές Απόψεις τοϋ 1983 (στίς σελίδες 427, 428, 441 τοϋ τόμου) 
Αποκρυσταλλώθηκαν καί διατυπώθηκαν τελικά υπό τόν μορφό τριών η τεσσάρων έναλλακτικων 
λύσεων. ‘Ο ίδιος ò κ. Κορρές αίτιολογεϊ τόσο τόν πρόθεση όσο καί τόν τρόπο πού μπορεί 
νά υλοποιηθεί αύτό ό πρόθεση στίς σελίδες 66-68 σχολιάζοντας τίς προτάσεις του, οι όποι

ες καί έμφαίνονται στά σχέδια.

*0 πολιτικός μηχανικός κ. Κ. Ζάμπας προώθησε τίς δικές του έρευνες σέ ζητόματα στα
τικά καί Αντισεισμικής προστασίας τοϋ Παρθενώνος, Ακολουθώντας τίς παραγγελίες της συ- 
ναντόσεως τοϋ '83 καί καλύπτοντας ,μέ πληρότητα τίς προτάσεις γιά τόν Πρόναο. 'Αντιθέτως, 
η έργασία τοϋ κ. Ν. Τογανίδη γιά τόν έπαναδιάταξη των λιθοπλίνθων των παλαιών άναστηλώ- 
σεων καί τόν ένταξη άλλων, διασπάρτων ώς τώρα, στούς μάκρους τοίχους τοϋ σηκοΰ, έχει τόν 
χαρακτήρα προκαταρκτικής μελέτης, δεδομένου ότι ή σχετικό έρευνα δέν μπορεί νά πραγματο
ποιηθεί παρά μόνον μετά τόν μερικό Αποσυναρμολόγησό τους.'Από τό 1983 τέλος ώς σόμερα 
σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος τών έρευνών πού διεξάγει ή Αμάδα χημικών (πού έργάζεται ύπό 
τόν καθοδόγηση τοϋ καθ. Θ. Σκουλικίδη) καί έκείνη τών συντηρητών. Οι έρευνες αύτές έγι
ναν τόσο στά γνωστά ζητόματα της διαβρώσεως τοϋ μαρμάρου, όσο καί σέ νέα θέματα. 0Ì προ
τάσεις τους γιά μιά μακροχρόνια έργασία συντηρόσεως τών έξωτερικών έπίφανειών τοϋ μεγά
λου ναοϋ διατυπώθηκαν σέ ένα πρόγραμμα-πιλότο.

Κατά τά πέντε χρόνια πού μάς χωρίζουν Από τό 1983, πέρα Από τίς μελέτες καί τίς έ
ρευνες, πραγματοποιόθηκε σημαντικό πρόοδος τών έργασιών έφαρμογός τοϋ πρώτου προγράμμα
τος Αποκαταστάσεως, πάνω στό ίδιο τό μνημείο. Τό 1984 καί μέγα μέρος τοϋ 1985, Αναλώθη
καν μέ τόν δημιουργία τός υποδομής τοϋ έργοταξίου (Αναβατόριο υλικών, προσωρινό δάπεδο 
έργασίας, γερανός, γερανογέφυρα, έργαστόρια μαρμαροτεχνιτών κ.τ.λ.). ‘Ο χρονοβόρος ώς 
πρός τήν έγκατάστασό του καί συνάμα δαπανηρός αυτός έξοπλισμός (τοϋ όποιου δ σχεδιασμός 
είχε ηδη παρουσιασθεϊ στόν συνάντηση τοϋ 1983) θεωρόθηκε τελείως Απαραίτητος, προκειμέ- 
νου νά διευκολυνθεί καί κυρίως νά έξασφαλισθεϊ πλόρως τό έργο Από ζημιές ό άτυχάματα.
Τόν άνοιξη έως τόν 'Ιούλιο τοϋ 1986 πραγματοποιόθηκε ό άποξόλωση τοϋ Ανατολικού Αετώμα
τος καί κατά τούς δύο τελευταίους μόνες τοϋ 1986, τοϋ Ανατολικού θριγκοϋ. Κατά τά δύο 
χρόνια 1987 καί 1988 έγινε συστηματικό έργασία συγκολλόσεως όλων τών σπασμένων μελών 
τοϋ τυμπάνου τοϋ Αετώματος, τών γείσων καί (κατά τά δύο άκρα της προσόψεως) τός ζωφόρου 
καί τών έπιστυλίων. Παραλλόλως συστάθηκαν δύο πλόρως έξοπλισμένα έργαστόρια γιά τόν Παρ
θενώνα, ένός γιά πλαστικά Αντίγραφα καί ένός γιά τόν συντόρηση της έπιφανείας τοϋ μαρμά
ρου. 'Αμείωτη συνεχίστηκε καθ'δλο τό διάστημα ό καθαρώς Αρχαιολογικό έρευνα, Αφ'ένός μέ 
τόν μελέτη όλων τών Αοράτων έπίφανειών καί τών στοιχείων πληρώσεως πού βρέθηκαν Ανάμεσα 
στά μετακινούμενα γιά πρώτη φορά Από τόν Αρχαιότητα μαρμάρινα μέλη καί Αφ'έτέρου τών 
διασπάρτων θραυσμάτων γλυπτικής σ'δλη τόν έκταση τός Άκροπόλεως. Ή έρευνα αύτό διεξά
γεται Από τόν Α'Έφορεία προϊστορικών καί κλασσικών άρχαιοτότων (κα Έ. Τουλούπα καί 
συνεργάτες).

'Ας σημειωθεί τέλος ότι, όπως είναι φυσικό, οι μελέτες καί τά έργα τός 'Ακροπόλεως 
προκάλεσαν διεθνές ένδιαφέρον καί έγιναν ό αίτια νά παρουσιασθοϋν διάφορα δημοσιεύματα, 
τόσο στόν 'Ελλάδα όσο καί στό έξωτερικό, άλλα μέν δημοσιογραφικού χαρακτόρος σέ όμερό- 
σιες έφημερίδες, άλλα δέ σέ έγκυρότερα έπιστημονικά περιοδικά.

Αύτό τόν στιγμό είμαστε μπροστά στά πιό δύσκολα ίσως προβλόματα τός έπεμβάσεως στόν 
Παρθενώνα, δηλαδό στά Αναστηλωτικά ένός τμόματος τοϋ κτηρίου πού δέν σώζεται. Καί είναι 
δύσκολα διότι έχουν πολλούς τρόπους προσεγγίσεως, πολλούς τρόπους έκτιμόσεως τών πλεονε
κτημάτων καί τών μειονεκτημάτων τοϋ τελικοΰ Αποτελέσματος. Παρά τόν βεβαιότητα ώς πρός 
τόν ακριβή μορφό καί ώς πρός τόν θέση τών Αρχαίων μελών, παρά τόν σαφή (όπως σημειώθηκε 
παραπάνω) συντηρητικό καί σωστικό χαρακτήρα της προτάσεως, οί θεωρητικές θέσεις νομιμο
ποιούν καί διαφορετικές απόψεις. "Ενα είναι βέβαιο: "Οτι ό έρευνα τοϋ μελετητή πού με
τέτρεψε τούς μέχρι πρό τίνος Ανώνυμους κατακείμενους όγκους τών μαρμάρων σέ έπώνυμα Αρ
χιτεκτονικά μέλη δημιούργησε τόν υποχρέωση μιας Αποφάσεως γιά τόν τύχη τους. "Οπως συ
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νήθως, ή πληροφόρηση δημιούργησε τις Ανάγκες.

‘Η 'Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνημείων τής 'Ακροπόλεως πιστεύει ότι δέν μπορεί vd μοι
ραστεί τις εύθύνες της έπί τής προκειμένης άποφάσεως τής άναστηλώσεως μέ· τά μέλη μιας 
Συναντήσεως, όσο καί &ν είναι είδικοί. Κατά συνέπεια δέν θεωρεί μιά γενικώς καί Αορί- 
στως διαμορφουμένη γνώμη τής παρούσης Συναντήσεως ως δεσμευτική γιά τίς δικές της Απο
φάσεις, όπως άλλωστε δέν είναι κατ'&ρχήν δεσμευτική καί γιά τό ‘Υπουργείο Πολιτισμού. 
Κατέληξε έτσι στήν άποψη ότι θά είναι καλύτερα νά έκφρασθεϊ σέ έπιστημονικό έπίπεδο ή 
γνώμη δσων τό έπιθυμούν χωριστά, μέ άτομικές γραπτές Απαντήσεις σέ σαφή έρωτήματα, τά 
όποια θά τεθούν. Όλες οί Απαντήσεις έν συνεχεία θά δημοσιευθοΰν αύτούσιες, έτσι ώστε σέ 
θεωρητικό τουλάχιστον έπίπεδο νά ύπάρχει ή άτομική ευθύνη, πάνω σ'ένα τόσο σοβαρό θέμα.
* Η 'Επιτροπή Αργότερα θά είσηγηθεϊ τή δική τηε γνώμη στό Αρμόδιο κατά τόν Νόμο Κεντρικό 
'Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Καί τελικώς τό 'Υπουργείο θά Αποφασίσει έπί τού πρακτέου.

'Αθήνα, Φεβρουάριος 1989

Χαράλαμπος Μπούρας 

Καθηγητής ΕΜΠ
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* Τό σύστημα άριθμόσεως των λίθων

Κύριο στοιχείο γιά τόν συνταύτιση των λίθων είναι οι αριθμοί μητρώου.

Πρός τό παρόν χρησιμοποιούνται γιά πρακτικούς λόγους περισσότερες σειρές τέτοιων ά- 
ριθμών. * Η παλαιό σειρά τοϋ Μουσείου, μέ περίπου 14.000 άριθμούς, ή νεώτερη (1977 κ.έ.) 
σειρά των έν ύπαίθρω διασπάρτων λίθων, μία σειρά γιά τήν νότια κλιτύ καί τέλος μία σει
ρά (1984 κ.έ.) -γιά μάρμαρα του Παρθενώνος, όλων των έποχών, γιά όσα φυσικά δέν έτυχε νά 
&αυν ένα παλαιότερο άριθμό. Έχει έξ άρχής προβλεφθεϊ ή τελικό ένωση των ώς άνω συστη
μάτων σέ ένα κεντρικό (είναι ήδη έτοιμη ό τεχνικό ύποδομό).

OÌ άριθμοί των διαφόρων συστημάτων διακρίνονται χάρις σέ διαφορετικούς προτασσόμε
νους γραμματικούς συμβολισμούς. OÌ άριθμοί των έν ύπαίθρω διασπάρτων διακρίνονται καί 
αύτοί ώς οί μόνοι χωρίς τέτοιους προτασσόμενους συμβολισμούς.

OÌ άριθμοί τοϋ έργου τοϋ Παρθενώνος έχουν στ'άριστερά τους ένα άπό τά γράμματα α, β, 
δ, V, άποτελοϋν όμως μία ένιαία συνεχό σειρά (καί όχι τέσσερεις).

Τά γράμματα δηλώνουν άμέσως σέ ποιά διεύθυνση (A, B, Ν, Δ) γύρω άπό τόν Παρθενώνα 
βρέθηκε ή βρίσκεται τό κάθε μάρμαρο. "Ενας τόνος α', β', δ', ν') φανερώνει προέλευση ά
πό άντίστοιχες περιοχές στό έσωτερικό τοϋ κτηρίου.

Τό σοβαρό πρόβλημα τής φθοράς καί πτώσεως τοϋ χρώματος, μέ τά όποιο είναι γραμμένοι 
οί άριθμοί, πρόβλημα σοβαρό γιά όλους τούς άρχαιολογικούς χώρους, άντιμετωπίσαμε κατά 
τρόπο ριζικό, δηλαδό μέ χάραξη. (Άφοϋ άλλοι τρόποι είχαν προηγουμένως άποτύχει). ‘Ο ά- 
ριθμός χαράσσεται καί χρωματίζεται σέ έπιλεγμένα σημεία τών έπιφανειών θραύσεως (κατα
λαμβάνει έπιφάνεια 5 (1 6 έπί 1,5 έκ.). Όταν κατά τόν συνάρμοση καί συγκόλληση διαφό
ρων τεμαχίων ένας ή περισσότεροι άριθμοί καθίστανται άπρόσιτοι, γίνεται μεταφορά άριθ- 
μοΰ σέ σημεία τών έπιφανειών θραύσεων πού παραμένουν όρατά. ’Η άναγραφό κατά τρόπο πού 
συνιστά μία έστω καί μικρό έπέμβαση στά μάρμαρα, άλλά καί μία δαπάνη σέ χρόνο έργασίας, 
κρίθηκε άπολύτως άναγκαία γιά τόν άποφυγό ένός πολύ μεγάλου κινδύνου, τώρα πού τά μάρ
μαρα μετακινούνται μαζικώς σέ πολύ μεγάλες άποστάσεις, ίδίως αύτά της βόρειας πλευράς, 
τά όποια μεταφέρονται στό έσωτερικό τοϋ κτηρίου ή στό έργοτάξιο, νοτίως τοϋ Παρθενώνος. 
Στό παρελθόν καί παρά τίς κατ'έξακολούθηση μετακινόσεις, είχε συμβεΐ έλάχιστες μόνον φο
ρές νά καταλόξουν μάρμαρα της βόρειας πλευράς νοτίως τοϋ μνημείου (ό τό άντίστροφον).
Τό γεγονός άποτελεϊ καί σόμερα κύρια προϋπόθεση γιά τόν διάκριση τών λιθοπλίνθων, οί 
όποιες άριθμοΰν πολλές έκατοντάδες. 'Αντιλαμβάνεται λοιπόν ό άναγνώστης τό μέγεθος της 
ζημίας πού θά μπορούσε νά προκόψει άν έφθείροντο οί άριθμοί μαρμάρων πού έχουν σόμερα, 
ώς πρός τό κτάριο, θέση τελείως άντίθετη της παλαιάς.

Γιά ένα δεύτερο σύστημα αριθμών, τό όποιο είναι κωδικό καί άκολουθεϊ τόν διαίρεση 
τοϋ κτηρίου σέ δομικές ένάτητες πρβλ, Κορρές-Μπούρας, 1983, 212-215 καί σχετικούς πίνα
κες 218-232.

Οί διαστάσεις δίνονται στό δεκαδικό μετρικό σύστημα μέ τίς άριθμητικές τιμές τους. 
'Εφ'δσον χρησιμοποιείται στίξη (0.00,0°) π.χ. 2.57,3 περιττεύει ό λεκτικός προσδιορι

σμός της τάξεως τών μονάδων, π.χ. μέτρα, "έκατοστά" κ.λ.π.'Επίσης περιττεύει ή άναγρα- 
φά τοϋ 0. η 0, στόν άρχό τοϋ άριθμοΰ, π.χ.

2.57,3 ό 2 μέτρα 57 έκατοστόμετρα καί 3 χιλιοστόμετρα 
.57 η 57 έκατοστόμετρα,

7,3 ό 7 έκατοστόμετρα καί 3 χιλιοστόμετρα ό καλύτερα 73 χιλιοστόμετρα, ,3 ό τρία χι
λιοστόμετρα καί άκόμη ,3~* τρία καί μισό χιλιοστόμετρα.

Γενικώς είναι διαφορετικό ό σημασία τοϋ άριθμοΰ .57 άπό αύτάν τοϋ .57,0. Στόν πρώ
τη περίπτωση ό άριθμός σημαίνει 57 έκατοστόμερα μέ προσέγγιση μισοΰ έκατοστομέτρου, στόν 
δεύτερη σημαίνει 57 έκατοστόμετρα μέ προσέγγιση μισοΰ χιλιοστομέτρου. Όμως σέ πολλές 
περιπτώσεις ή έκφραση τών διαστάσεων γιά πρακτικούς λόγους δέν είναι δυνατό μέχρι χι
λιοστομέτρου, ένώ άπό τόν άλλη πλευρά ό έκφρασό τους μέχρι έκατοστομέτρου μόνον είναι 
άνεπαρκός. Γιά τόν σκοπό αύτό χρησιμοποιείται τό κλασματικό σύστημα ύποδιαιρέσεως τών 
έκατοστομέτρων σέ δεύτερα, π.χ. .57=57,0+,5 , .57=.57,0+,25 , .571/2=57,5+,25. Προφα
νώς τό .57,5 έχει διαφορετικό σημασία άπό τό 571/2.

ΜΚ
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'Επιθυμώ νά ευχαριστήσω καί άπό αυτήν τήν θέση όλους όσοι συνέβαλαν στήν παρούσα με
λέτη. Ειδικότερα τούς κυρίους Ν. Παναγιωτόπουλο, Dr. Br. Cook καί Dr. R.A. Tomlinson γιά 
φωτογραφίες ή άντίγραφα φωτογραφιών άπό αρχεία, τόν Dr. D. Turner καί ιδιαιτέρως τήν Dr. 
J. Binder γιά τήν προσεγμένη άγγλική μετάφραση, τούς κ.κ. Κ. Ζάμπα, Ν. Τογανίδη, G. Gru
ben, Ε. Τουλούπα, Γ. Δεσπίνη, D. Mertens καί L. Beschi γιά γόνιμες συζητήσεις, τούς κ.κ. 
I. Δημακόπουλο, Κ. Ζάμπα, Π. Κουφόπουλο, G. Gruben, D. Mertens καί W. Hoepfner γιά χρή
σιμη κριτική των άναστηλωτικων προτάσεων, τήν κ. Κ. Χατζηασλάνη γιά τήν έκδοτική έπιμέ- 
λεια, τήν κ. X.'Ιωακείμογλου γιά τήν δακτυλογράφηση καί τόν κ. Σ. Μαυρομμάτη γιά τήν έ- 
πιμελημένη φωτογράφιση τοΰ μνημείου.

'Ακόμη έπιθυμώ νά ευχαριστήσω τούς μαρμαρογλύπτες καί τούς άλλους τεχνίτες τοϋ έρ
γου γιά τήν ως τώρα παραγωγική καί μαζί θερμή συνεργασία του_ς.

"Ομως ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη αισθάνομαι πρός τήν σύζυγό μου Κατερίνα καί τόν Καθηγη
τή κ. X. Μπούρα γιά τήν πολύπλευρη συμβολή πού είχαν καί στήν παρούσα έργασία μου.
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Μ. ΚΟΡΡΕΣ

Ο ΠΡΟΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέχρι τίς άρχές αυτής της δεκαετίας, οί γνώσεις γιά την αρχιτεκτονική τού Προνάου τοϋ Παρθενώνος 
ήσαν περιορισμένές καί συμβατικές. 'Ωστόσο ή σχετική άγνοια δέν ήταν αισθητή: "Εμενε καλά κρυμμένη 
πίσω άπό μία φαινομενικά πλήρη άναπαράσταση1, αύτήν πού τόσο συχνά χρησιμοποιούν άρχαιολόγοι καί άρ- 

χιτέκτονες όταν άναφέρονται στόν Παρθενώνα. Πρός μεγάλη ευκολία της ή άναπαράσταση αύτή παρουσιάζει 
τόν Πρόναο όμοιο πρός τόν πολύ καλύτερα σωζόμενο Όπισθόναο. 'Η όμοιότητα Προνάου καί Όπισθονάου 
θεωρήθηκε άνέκαθεν εύλογή, όχι μόνον έξ αιτίας τής έπιδράσεως κλασσικιστικών ίδεών, άλλά καί λόγω 
ενός άπαράβλεπτου γνωρίσματος τοϋ Παρθενώνος: Τό άνατολικό πτερό δέν είναι πλατύτερο άπό τό δυτικό, 
ò δέ Πρόναος δέν είναι αίσθητά βαθύτερος (διαφορά 2% ) άπό τόν Όπισθόναο. Ώς πρός τό γνώρισμα 
αυτό ό Παρθενών διακρίνεται άπό τούς περισσότερους δωρικούς περίπτερους ναούς, ατούς όποιους μεταξύ 
πρόσθιου καί όπίσθιου πτερού, Προνάου καί Όπισθονάου, υπάρχει ουσιαστική διαφορά πλάτους (διαφορά 
μέχρι 50% ή καί περισσότερο).

Μιά ίδιορρυθμία τού Παρθενώνος, γνωστή ήδη άπό τόν Penrose (1851), είναι ή αισθητή διαφορά πά
χους ( .ο6), ή όποια παρατηρεϊται μεταξύ τών κιόνων τού Προνάου (λεπτότεροι) καί έκείνων τού Όπι
σθονάου (παχύτεροι). Τήν διαφορά αύτή συνοδεύει μία όμοια διαφορά τού πλάτους τού πρώτου άναβαθμοΰ
στήν πρόσοψη τού Προνάου καί στήν πρόσοψη τού 'Οπισθονάου. *Η έρμηνεία αύτών τών ιδιορρυθμιών άπε-

2τέλεσε άπό τήν έποχή τού Penrose ένα άπό τά πλέον ένδιαφέροντα ζητήματα τής έρευνας .

Σήμερα, μετά άπό μακροχρόνια καί συστηματική έπί τόπου μελέτη τών λίθων τού Παρθενώνος παρου
σιάζει ò γράφων μία άναπαράσταση τού Προνάου, βασισμένη άποκλειστικώς σέ υλικά τεκμήρια. Παρέχει 
συγχρόνως τήν έρμηνεία έκείνων τών ίδιορρυθμιών τού Προνάου πού ώς τώρα είχαν άπασχολήσει τήν έρευ
να, ώς καί τήν έρμηνεία μερικών άλλων άξιοπρόσεκτων άρχιτεκτονικών γνωρισμάτων. Η_λίθο πρός λίθο, 
θραύσμα πρός θραύσμα καί ίχνος πρός ίχνος μελέτη καταλήγει στήν ταύτιση καί έξεύρεση τών θέσεων ό
λων τών κατακειμένων λίθων τού Προνάου καί καθιστά δυνατή μία έκτεταμένη άναστήλωση.

Στις παλαιότερα γνωστές τρεις ιδιορρυθμίες τού Προνάου (βάθος τού χώρου, πάχος κιόνων, πρώτος 
άναβαθμός) ή νέα μελέτη προσέθεσε άκόμα τίς έξής:

1) Τά μαρμάρινα κατώφλια τών διαφραγμάτων τών μετακιονίων ήσαν στενότερα άπό τά άντίστοιχα τού Όπι
σθονάου .

2) * Η θύρα ήταν στενότερη^ (κατά .30) καί χαμηλότερη (κατά .50) άπό έκείνη τού Όπισθονάου.

3) Δεξιά καί άριστερά τής θύρας υπήρχαν δύο μεγάλα παράθυρα^.

4) OÌ κίονες παρουσίαζαν ένταση μεγαλύτερη άπό έκείνη τών κιόνων τού Όπισθονάου, άλλά καί τής πε- 
ριστάσεως: .02,4 έναντι .01,7.

5) Οι πλευρικοί τοίχοι διέθεταν άνεπαίσθητη ένταση (00,3 έπί ύψους 10.08) στήν έξωτερική πλευρά 
τους, ένώ στήν έσωτερική ήσαν τελείως έπίπεδοι . Τήν ίδια καί μόνη ένταση παρουσιάζουν καί οί 
παραστάδες τού Όπισθονάου. Οί παραστάδες τού Προνάου διέθεταν έπίσης τήν ίδια άνεπαίσθητη έν
ταση, όμως καί στις τέσσερεις πλευρές τους.

6) Κατά πάσα πιθανότητα, έπάνω άπό τό έπιστύλιο, στό έσωτερικό τού Προνάου, μάλιστα καί στις τέσσε
ρεις πλευρές, υπήρχε άνάγλυφη ζωφόρος. (Στό άντίστοιχο μέρος τού Όπισθονάου υπάρχει απλό έπίπε- 
δο διάζωμα).

7) Ό θράνος τού Προνάου δέν ήταν άπλός δωρικός, όπως στόν Όπισθόναο, άλλά διέθετε καί λέσβιο κυ
μάτιο, τό όποιο είχε τήν αύτή τομή μέ έκεΐνο τού θράνου τής οροφής τού πτερού, ήταν όμως άνάγλυ- 
φο . (Στό πτερό είναι άπλώς γραπτό).

8) Οί δοκοί τής όροφής ήσαν κάπως στενότερες καί χαμηλότερες άπό τίς άντίστοιχες τού Όπισθονάου.

9) Τά φατνώματα τής δροφής διέφεραν άπό έκεϊνα τού Όπισθονάου ("Τύπος Γ" κατά Όρλάνδον9), είχαν 

έμφανώς πλουσιότερη μορφή (στό έξής "Τύπος Δ"), διακρινόμενα όχι μόνον άπό αύτά τού Όπισθονάου, 
αλλα και άπό έκεϊνα τού πτερού ("Τύπος Α" και "Τύπος Β" κατά 'Ορλάνδον). 'Αντί τών κανονικών δύο 
βαθμιδών διέθεταν τρεις111,

10) Στό έσωτερικό τού πάχους τού άνατολικοΰ τοίχου, βορείως τής θύρας, υπήρχε κενό (κλίμαξ) άνόδου 
πρός τόν μεταξύ στέγης καί όροφής χώρο11.
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OI_KIONK|; _TOY_nPONAOY 

('Αρίθμηση άτιό Β πρός Ν)

'Από τούς κίονες τοϋ Προνάου μεγάλο ποσοστό σώζεται άκόμη κατά χώραν.Ό πρώτος σώζεται σέ ϋφος 
δύο σπονδύλων, ò δεύτερος σέ ύφος ένός μόνον, ò τρίτος σέ ύφος τριών, τό ίδιο καί ò τέταρτος, δ πέμ
πτος σέ ύφος τεσσάρων καί τέλος δ έκτος σέ πλήρες ύφος. “0 τέταρτος σπόνδυλος τοϋ 5ου κίονος είναι 
αναστηλωμένος άπό τόν Ν. Μπαλάνο. *Η θέση του είναι ή δρθή, δ προσανατολισμός του, δμως, είναι λαν

θασμένος.

Στό έδαφος σώθηκαν ως σήμερα περισσότερα άπό πενήντα μεγάλα μάρμαρα καί μερικά μικρότερα θραύ
σματα, άνήκοντα στούς κίονες τοϋ Προνάου.

Τό 1982 έγινε δυνατή ή σχεδιαστική άνασύνθεση τοϋ κιονοκράνου τοϋ 1ου κίονος, άπό τέσσερα μεγά- 
λα συναρμόσιμα θραύσματα . Τό 1985, μετά άπό έρευνα καί σχεδιαστική άνασύνθεση συναρμόσθηκαν, ως 
συνανήκοντα, άνά δύο ή άνά τρία, συνολικώς 17 τεμάχια. Έκτοτε συναρμόσθηκαν άλλα 16 μεταξύ τους ή 
μέ άλλους σπονδύλους στό έδαφος ή καί κατά χώραν (βλ. πίν. 5, 6, Φ6, Φ7 ). Τά 54 μεγάλα ή μικρά 
θραύσματα πού έγινε δυνατόν νά ταωτισθοϋν (βλ. κατ. σελ. 22-23 ) άντιπροσωπεύουν σέ μεγαλύτερο ή μι
κρότερο βαθμό 31 διαφορετικούς σπονδύλους, έκ τών δποίων 21 μόνο σώζουν πλήρες ϋφος καί 13 μόνο τήν 
παράπλευρη έπιφάνειά τους, στήν κανονική γιά τούς κίονες τοϋ Προνάου έκταση (βλ. κατ.σελ.15 & 74-75)

'Εκτός άπό τό συναρμοσμένο ήδη κιονόκρανο τοϋ 1ου κίονος, σώζονται στό μεγαλύτερος μέρος τους 
τρία άκόμα κιονόκρανα καί μεγάλα θραύσματα ένός άκόμη. *Η διατήρηση τών κατά χώραν μερών τών κιόνων 
παρουσιάζει τό έξής άξιοσημείωτο. Είναι καλή μόνο στήν μία πλευρά, τήν στραμμένη πρός τό πτερό. Ή 
άλλη πλευρά, ή στραμμένη πρός τόν τοίχο, είναι τόσο κατεστραμμένη, ώστε έλάχιστα μόνο τμήματα τών 
άρχικών έπιφανειών νά σώζονται άκόμη καί αύτά μερικώς άποκολλημένα έξ αίτιας πολλαπλών άποφλοιωτι- 
κών ρηγματώσεων.

13‘Η έκταση, τό βάθος καί ίδίως ή κυρτή μορφή τών άποφλοιώσεων - θερμική θραύση - είναι οι άδιά- 
Φευστοι μάρτυρες τής καταστροφής πού ύπέστη καί τό έσωτερικό τοϋ Προνάου άπό τήν μεγάλη πυρκα'ίά πρός 
τό τέλος τής ρωμαϊκής έποχής

0Ì σπόνδυλοι καί τά κιονόκρανα στό έδαφος παρουσιάζουν άκόμη μεγαλύτερη έλλειψη ύλικοΰ στήν μία 
τους πλευρά, αύτήν φυσικά πού ήταν έπίσης στραμμένη πρός τό έσωτερικό. *Η πτώση τους είχε ώς συνέ
πεια τήν πλήρη άπόσπαση καί δριστική άπώλεια τών πολυρρηγματωμένων μαζών αύτής τής πλευράς.

*Η καλή ευθυγράμμιση καί συνέχεια πού παρουσιάζουν σήμερα τά σωζόμενα μέρη τών κιόνων, πλήν τοϋ 
πρώτου, είναι άποτέλεσμα μιας πρόσφατης έπεμβάσεως (Ν. Μπαλανος, 1931). Παλαιότερες φωτογραφίες1^ 

δείχνουν τούς σπονδύλους Ισχυρά μετατοπισμένους, προφανώς άπό τήν άνατίναξη τοϋ μνημείου (1687). 
'Αμετακίνητοι στήν θέση τους παραμένουν άκόμη μόνον οι δύο κατώτεροι σπόνδυλοι τοϋ 3ου, 4ου, 5ου 
καί 6ου κίονος. Οί λοιποί σπόνδυλοι είναι άνατοποθετημένοι καί μάλιστα αύτοί τοϋ 6ου κίονος ένισχυ- 
μένοι μέ πλείστους συνδέσμους, όχι μόνο σιδηρούς, άλλά καί όρειχάλκινους, δπως άναφέρει δ Μπαλανος1^ 

‘Ο πρώτος σπόνδυλος τοϋ 1ου κίονος διατηρεί περιέργως σχεδόν άδιατάρακτη τήν άρχική θέση καί έπαφή 
του πρός τόν υποκείμενο στυλοβάτη, παρά τό γεγονός δτι δ κίων καί πολλοί συνεχόμενοι λίθοι τής βό
ρειας πλευράς τοϋ στυλοβάτου καί τοϋ τοιχοβάτου παρουσιάζουν βίαια πρός A καί πρός Β μετατόπιση 
(μεγ. 65), ή οποία προφανώς συνέβη μέ τήν άνατίναξη (1687).

Χάρις στήν άκινησία τών πέντε έκ τών έξι πρώτων σπονδύλων1^, διατηρήθηκαν στήν θέση τους ήμιαπο- 

κολλημένα τμήματα τής πίσω πλευράς, τά όποια έπιτρέπουν τήν άμεση μέτρηση τής διαμέτρου στό βάθος 
περισσότερων άντιδιαμετρικών ραβδώσεων. 'Επίσης χάρις στήν ίδια άκινησία έγινε δυνατή καί ή μέτρηση 
τών μεταξονίων, έπειδή στόν ίδιο τόν στυλοβάτη ούτε οί αρμοί ούτε άλλα σημεία ορίζουν τήν θέση τών 
άξόνων τών κιόνων.

Γιά τήν μέτρηση τών διαμέτρων χρησιμοποιήθηκε μεταλλικό πλαίσιο μορφής Π. Μετρήθηκαν τέσσερεις 
κάτω διάμετροι στόν Ιο κίονα, τέσσερεις στόν 3ο, δύο στόν 4ο, τρεις στόν 5ο καί έξι διάμετροι στόν 
6ο κίονα. Οί μετρήσεις δκτώ έκ τών διαμέτρων έκτελέσθηκαν δύο φορές, ένώ γιά πέντε έξ αύτών άκολού- 
θησε καί τρίτη σειρά μετρήσεων. Βόεθηκε μία σταθερή τιμή 1.54,0+0,5. Λόγω τής διαβρώσεως ή τιμή αύ- 
τή πρέπει νά υπολείπεται κατά τι τής άρχικής ( 1.54,2+).

‘Η ολική διάμετρος υπολογίζεται μετά τήν άποκατάσταση τών ραβδώσεων (βλ. κατ. σελ. 17 ) ίση πρός 
1.64,9 καί έκεϊθεν τό πλάτος τών ραβδώσεων: .25,8.

*Κ άνω διάμετρος παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες μετρήσεως ή υπολογισμού. Πάντως μέ τήν βοήθει 
κατάλληλων έργαλείων έγινε δυνατή ή εύρεσή της, ώς καί ή σύγκριση τών πέντε καλύτερα σωζόμενων κιονο
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κράνων. ‘Η έργασία αυτή άνέδειξε μία σταθερή τομή για τά έν λόγω κιονόκρανα. 1.27,7 στήν βάση τοϋ 
υποτραχηλίου, 1.19,7 στό βάθος των ραβδώσεων (1.32,3 στήν άποφυγή). Τό πλάτος των ραβδώσεων υπολο
γίζεται ίσον πρός 19,98 ή πρακτικώς ίσον πρός .20,0, δηλαδή πρός τήν κατά μέσο όρο τιμή πού έδωσε ή 

μέτρηση περισσότερων ραβδώσεων.

Τό ύφος τοϋ 6ου κίονος, μετρημένο στήν άνατολική του πλευρά, είναι ίσον πρός 10.08,1. Τό ύφος 
των άλλων κιόνων υπολογίζεται ώς τό διάστημα μεταξύ τής άνω γραμμής τοϋ στυλοβάτου καί τής κάτω γραμ
μής τοϋ έπιστυλίου. 'Η άνω γραμμή τοϋ στυλοβάτου είναι τόξον ύφους .03,6. ‘Η κάτω γραμμή τοϋ έπιστυ- 
λίου ήταν πολυγωνικό τόξο, ύφους 2,3 έκ. + , όπως έδειξαν οι μετρήσεις των διαφόρων γωνιών των έπι- 
στυλίων. Τά ύφη των κιόνων είναι κατά τούς υπολογισμούς (διαγρ. 1):

Π.ΚΙ 10.08,3
Π.Κ2 10.08,0
Π.Κ3 10.07,8
Π.Κ4 10.07,9
Π.Κ5 10.07,9
Π.Κ6 10.08,1

*Η μελέτη των κιόνων καί των υποκειμένων σπονδύλων μέ σκοπό τήν άκριβή ταύτιση των τελευταίων 
περιέλαβε τά έξής στάδια:

1) Αναγνώριση των σπονδύλων βάσει τής καταστάσεώς τους. Τά Ιδιαίτερα γνωρίσματα των κιόνων τοϋ 
Προνάου, γνωρίσματα πού άπουσιάζουν στήν Περίσταση, άλλά καί στά Προπύλαια, είναι οί έκτεταμένες θερ
μικές θραύσεις, ή άπολάξευση άντιδιαμετρικών έπιφανειών των δύο μεσαίων κιόνων γιά τήν έπ'αύτών προ
σαρμογή των τοίχων τής χριστιανικής άφίδος, όπές μέ λείψανα σιδηρών συνδέσμων σέ διάφορα σημεία τών

18ώς άνω έπιφανειών, τέλος όπές πού είχαν χρησιμεύσει γιά τήν στερέωση τών κιγκλιδωτών διαφραγμάτων
19τών μετακιονίων. Είναι δέ αύτές στενότερες γιά τά άρχικά καί φαρδύτερες γιά τά νεώτερα διαφράγματα 

Βάσει τών ώς άνω γνωρισμάτων έγινε έξ άρχής δυνατή ή άναγνώριση τών πλείστων σπονδύλων καί θραυσμά
των κιόνων τοϋ Προνάου, ή διάκριση τών ύπ'άρ. ν60, ν465, 327+ν486, α1825 καί ν467 ώς άνηκόντων στούς 
δύο μεσαίους κίονες, τών ν458+α868+β464 καί ν85 ώς σπονδύλων στό αύτό ύφος γειτονικών κιόνων καί τών 
ύπ'άρ. 304+319+323 καί 326+333 ώς σπονδύλων τοϋ 1ου κίονος λόγω τοϋ μεγαλύτερου άριθμοϋ τών σωζόμε- 
νων ραβδώσεων. (* **0 πρώτος κίων ώς γωνιαίος είχε προσβληθεί άπό τήν θερμότητα μόνο κατά τό ένα τέταρ
το ή ένα τρίτο τής περιμέτρου του).

2) 'Αναγνώριση βάσει τοϋ εύρους καί τής μορφής τών ραβδώσεων.καί βάσει τής κλίσεως τών γενετειρών 
τής έπιφανείας ώς πρός τόν άξονα.

Διακρίνονται οί έξής κύριες περιπτώσεις: (διαγρ. 2) .

min .20,0 ΠΡΟ n A ο γ .25,8 max.

IP
mi η. 2 3,2 * ΠΕΡΙ ETA LEQ I .29,9 max

Διάγρ. 2: Τιμές τοϋ πλάτους ραβδώσεων.

1) πλ. ραβδ. ^ 20,0
2) 20,0 <πλ. ραβδ. < 23,25
3) 23,25<πλ. ραβδ. <.25,8

4) 25,8 <πλ. ραβδ. (<.29,9)

: δέν άνήκει στόν Πρόναο.
: άνήκει στόν Πρόναο.
: άνήκει στόν Πρόναο ή τήν Περίσταση.
: δέν άνήκει στόν Πρόναο (άνήκει στήν Περίσταση).

- 'Ακόμη διακρίνονται καί Οι έξής δευτερεύουσες περιπτώσεις (διαγρ. 3).

* άπό τό έλλεϊπον άνώτερο ήμισυ τών κιόνων τής δυτικής πλευράς.
** άπό τήν κάτω σειρά.
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Τό διάγρ. 3 χρησιμοποιείται όπως καί τό διάγρ. 2 Μένουν έπομένως πρός έξέταση οί 
περιπτώσεις κατά τις όποιες μόνο τό πλάτος των ραβδώσεων δέν έξασφαλίζει άναγνώριση 
των θραυσμάτων.

Στην περίπτωση 3 τοϋ πρώτου διαγράμματος λαμβάνεται ύπ'δψιν ή κλίση. ‘Η κλίση των 
γενετείρων μεταβάλλεται λόγω της έντάσεως (βλ. κατωτέρω), μεταξύ των τυμών 13°/οο στό 
κάτω μέρος τοϋ κίονος καί 30°/οο στό άνω μέρος. (Οί άντίστοιχες τιμές είναι Χ6°/οο καί 

29°/οο γιά τούς κίονες τής περιστάσεως) .

Ή έπίθεση μίας κατακόρυφης τομής κίονος τής περιστάσεως καί μίας κατακόρυφης το
μής κίονος τοϋ Προνάου (διάγρ. 4) φανερώνει ότι στήν περιοχή συμπτώσεως τοϋ πλάτους 
των ραβδώσεων ή γενέτειρα τοϋ κίονος τοϋ Προνάου έχει κλίση μικρότερη άπό 19°/οο , 
ένώ έκείνη τοϋ κίονος τής Περιστάσεως έχει κλίση μεγαλύτερη άπό 26°/οο.

Διαγρ. 4: Καθ'ύψος μεταβολή τής κλίσεως των γενετείρων των σπονδύλων.

Στίς σπάνιες περιπτώσεις τοϋ διαγράμματος (3) τήν ^ύση παρέχει τό τρίτο στάδιο τής
έργασίας:

3) Λεπτομερής μελέτη τής μορφής των ραβδώσεων. 0Ì έσωτερικοί κίονες ως γνωστόν εί
χαν 16 μόνο ραβδώσεις20 καί έπομένως ή γωνία δύο διαδοχικών ραβδώσεων ήταν κατά 4°30' 

όξύτερη άπό τήν άντίστοιχη γωνία ένός κίονος μέ 20 ραβδώσεις (a2Q=162°, a1g=157°30’).

Τό κριτήριο αυτό είναι άσφαλές έφ'όσον κατά τίς μετρήσεις χρησιμοποιούνται τά κα- 
21τάλληλα ειδικά έργαλεϊα . Κατά τήν διάρκεια τής μελέτης των θραυσμάτων έγινε πράγμα

τι δυνατή ή διάκριση δύο ώς άνηκόντων στούς έσωτερικούς κίονες.

'Ακόμη, ή προσεκτική σύγκριση των ραβδώσεων τοϋ Προνάου καί έκείνων των Προπυλαίων
2 2άποκαλύπτει ότι οί πρώτες είναι αισθητά βαθύτερες μέ μορφή ψευδοελλειπτική , ένώ οί 

δεύτερες έχουν άπλή μορφή κυκλικοϋ τόξου. Τέλος άνάλογη διαφορά ύφίσταται ώς γνωστόν 
μεταξύ τών ραβδώσεων τών κιόνων τοϋ Προνάου καί έκείνων τής Περιστάσεως

Γιά τήν λεπτομερή μελέτη τής μορφής τών ραβδώσεων άποτυπώθηκαν σέ φυσικό μέγεθος 
μέ τομολήπτη (είκ. 1) πολλές δεκάδες τομών διαφόρων ραβδώσεων επί διαφόρων κιόνων σέ 
ποικίλα ύψη, ώστε νά είναι δυνατή ή συγκριτική μελέτη τών τομών ώς καί τοϋ τρόπου τής 
καθ'ύψος μεταβολής. Οί τομές έλήφθησαν μόνον έκεΐ όπου σώζονται καλά καί οί άκμές τών 
ραβδώσεων.
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4) Μέτρηση σημείων στό βάθος δεκατριών διαφορετικών ραβδώσεων καθ'όλο τό ύψος τοϋ 
6ου κίονος (είκ. 2), έξι άπό τις ως άνω ραβδώσεις όρίζουν τά άκρα τριών διαδοχικών 
διαμέτρων τοϋ κίονος. ’Επομένως έγινε δυνατός δ άμεσος υπολογισμός της διαμέτρου καί 
τοϋ τρόπου μεταβολής της καθ'ϋψος. Τό διάγραμμα αυτής της μεταβολής παρέχει άκριβώς 
καί τήν ένταση τοϋ κίονος στό βάθος τών ραβδώσεων.

Την μορφή καί τίς διάφορες τιμές τής έντάσεως στό βάθος τών ραβδώσεων παρέχει ή 
γραμμή (β) τοϋ διαγράμματος 6.

5) ‘Υπολογισμός τής όλικής διαμέτρου καί έντάσεως τοϋ κίονος (δηλαδή κατά μήκος 
τών άρχικών άκμών τών ραβδώσεων). ‘Ο υπολογισμός αϋτός άξιοποιεΐ τά προϊόντα τών δύο 
προηγούμενων (ύπ'άρ. 3 καί 4) σταδίων τής έργασίας: *Η ολική ήμιδιάμετρος R είναι τό 
άθροισμα τών ποσών R , f1 καί f2 σύμφωνα μέ τό διάγραμμα 5 καί τούς τύπους πού τό συ
νοδεύουν .

Διαγ ρ. 5

Τήν μορφή καί τίς διάφορες τιμές τής έντάσεως τών άκμών τοϋ κίονος παρέχει ή γραμ
μή Β τοϋ διαγράμματος 6.
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Διαγρ. 6
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Διαγρ. 7
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6) Μετρήσεις καί υπολογισμός ήμιδιαμέτρου σπονδύλων χωρίς σωζόμενα άντιδιαμετρικά 
σημεία. Μετρήσεις τοΰ πλάτους των ραβδώσεων στήν αύτή όριζόντια στάθμη σέ πέντε έπάλ- 
ληλες τομές τοΰ κατά χώραν μέρους του 1ου κίονος σέ μία τοΰ 2ου, σέ τέσσερεις τοΰ 3ου, 
σέ τρεις τοΰ 4ου, σέ πέντε τοΰ 5ου καί σέ δέκα τοΰ 6ου, μέ τίς όποιες συλλέγησαν συ- 
νολικώς 224 διαφορετικές τιμές, οδήγησαν στήν διαπίστωση ότι ή διαίρεση τής περιφέρει
ας των κιόνων σέ 20 ίσα μέρη έχει έκτελεσθεΐ μέ έξαιρετική ακρίβεια.

Τήν μεγαλύτερη άκρίβεια, μέ διακυμάνσεις μερικών δεκάτων τοΰ χιλιοστομέτρου, παρου 
σιάζει ή διαίρεση στό κάτω μέρος τοΰ κίονος καί στό κιονόκρανο. Οί μικροδιακυμάνσεις 
αυξάνουν κάπως συστηματικά πρός τό μέσον τοΰ ύψους. Σέ όρισμένες περιπτώσεις φθάνουν 
τήν τάξη τοΰ χιλιοστομέτρου +. ('Από τό ύψος τοΰ δευτέρου ή μάλλον τοΰ τρίτου σπονδύ
λου καί άνω).

'Η σχεδόν όμοιόμορφη έναλλαγή των θετικών καί άρνητικών διακυμάνσεων έχει τό έξης 
άποτέλεσμα: ' "Οσο περισσότερες ραβδώσεις σώζονται, τόσο περισσότερο ή μέση τιμή τοΰ πλά 
τους έγγίζει τήν θεωρητική τιμή. 'Ηδη μέ πέντε, έξι ή έπτά μετρήσιμες ραβδώσεις είναι 
δυνατή ή προσέγγιση τής θεωρητικής τιμής μέ μία άκρίβεια τής τάξεως λίγων δεκάτων τοΰ 
χιλιοστομέτρου καί έκεϊθεν ή υπολογιστική προσέγγιση τής ήμιδιαμέτρου μέ σφάλμα όχι 
μεγαλύτερο τοΰ χιλιοστομέτρου.

Γιά τήν χρησιμότατη αύτή έργασία υπάρχει μόνο μία δυσκολία τεχνικής φύσεως: "Οσο ά 
νέτη είναι ή μέτρηση όταν οί άκμές σώζονται καλά, τόσο δυσχερής καί άνακριβής γίνεται 
όταν οί άκμές είναι φθαρμένες, όπως έπί τό πλεΐστον συμβαίνει.

Γιά τήν παράκαμψη τής τεχνικής δυσκολίας χρησιμοποιήθηκε ένα έργαλεϊο (είκ. 3) εί- 
δικά σχεδιασμένο γιά τήν άπολύτως άκριβή μέτρηση τοΰ πλάτους τών ραβδώσεων^ τών κιό

νων τοΰ Προνάου.

Τέλος γιά τήν άποφυγή καί τοΰ συστηματικοΰ σφάλματος έξ αίτιας τής άθροιστικής 
διαδικασίας τών μετρήσεων, έφαρμόσθηκε συγχρόνως καί ή συνεχής ολική μέτρηση μέ μεταλ
λική μετροταινία κατά μήκος μιάς τομής έπί πολλών διαδοχικών ραβδώσεων. Μεταξύ μετρο
ταινίας καί σπονδύλου έφαρμόσθηκαν στις θέσεις τών άκμών παρεμβλήματα. Τά παρεμβλήμα
τα αύτά προσδίδουν στήν μετροταινία μορφή κανονικού 40γώνου (είκ. 4), τοΰ όποιου κάθε 
δεύτερη πλευρά έχει τό μέσον της ακριβώς στό νοητό άκρο τών θραυσμένων άκμών. *0 υπο
λογισμός τής τιμής τής ήμιδιαμέτρου είναι σχετικά απλός, όταν έχουν γίνει οί μετρήσεις 
‘Η δυσκολία έγκειται κυρίως στήν δρθή τοποθέτηση τής ταινίας καί τών παρεμβλημάτων. *Η 
αναγκαία τάση έξασφαλίζεται μέ λάστιχα στά άκρα τής μετροταινίας. Μέ τό ως άνω σύστημα 
ένισχύθηκε ή άκρίβεια τών μετρήσεων καί υπολογισμών έπί τών κατακείμενων σπονδύλων.

Συνολικώς μετρήθηκαν 25 όριζόντιες τομές έπί 16 σπονδύλων καί συλλέγησαν περισσό
τερες άπό 150 τιμές. Γιά τούς άνώτατους σπονδύλους δέν χρειάστηκαν μετρήσεις αύτοΰ 
τοΰ είδους. *Η ταύτισή τους έγινε μόνο βάσει τών διακυμάνσεων τοΰ ύψους τους.

‘Η μέτρηση τών κατά χώραν μελών τοΰ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου καί 5ου κίονος άπέδειξε ότι 
σέ ίσα ύψη έχουν ήμιδιαμέτρους ίσες τόσο μεταξύ τους όσο καί πρός έκεϊνες πού υπολογί
σθηκαν γιά τόν 6ο κίονα (5ο στάδιο) βάσει τών μετρήσεων τοΰ 3ου καί τοΰ 4ου σταδίου.

Μετά τήν ταύτιση τών σπονδύλων έγινε δυνατή μία μεγάλη πρός τά άνω συμπλήρωση τών 
διαγραμμάτων έντάσεως τοΰ 2ου καί 5ου κίονος, σέ όσο ύψος ή σειρά τών έπάλληλων σπον
δύλων είναι συνεχής, δηλαδή ώς τό μέσον περίπου τοΰ ύψους τών κιόνων όπου ή τιμή 
τής έντάσεως φθάνει στό μέγιστο (διαγρ. 7).

Κατόπιν αύτοΰ, μέ άμεση σύγκριση διαφορετικών κιόνων, έγινε δυνατή ή διαπίστωση 
μιας τέλειας συμφωνίας όπως δείχνουν καί τά σχετικά διαγράμματα (διαγρ. 6, γραμ. γ).

Επομένως δύναται νά λεχθεί ότι όλοι οί κίονες τοΰ Προνάου ήσαν μεταξύ τους άπολύ
τως ίσοι ώς πρός τήν κάτω καί άνω διάμετρο, συνεπώς καί τήν μείωση (μετρήσεις άπό πέν
τε κατώτερους σπονδύλους καί πέντε κιονόκρανα) καί ως πρός τήν μορφή καί τήν μεγίστη 
τιμή τής έντάσεως (μετρήσεις μέχρι τό μέσον τοΰ 4ου καί 6ου κίονος καί μέχρι τό 1/3 
τοΰ ύψους τοΰ 2ου, τοΰ 3ου, τοΰ 5ου καί 6ου κίονος).

* Η ώς άνω ισότητα άφοΰ αρχικά έγινε σέ ένα βαθμό φανερή άπό μόνα τά κατά χώραν μέ
ρη καί τά κιονόκρανα χρησιμοποιήθηκε ώς προϋπόθεση γιά τήν ταύτιση τών κατακείμενων
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ECk. 3. Συμπλήρωση-μέτρηση ραβδώσεως.
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σπονδύλων, έπιβεβαιώθηκε δέ καί προσδιορίσθηκε μέ περισσότερη άκρίβεια άμέσως μετά την 
ταύτιση των σπονδύλων. Πρόκειται καί έδώ γιά μία τυπική περίπτωση σύνθετου προβλήματος, 
όπου διαδοχικά τά δεδομένα έναλλάσσονται μέ τά ζητούμενα καί έν τέλει ή λύση τοϋ προ
βλήματος έπιτυγχάνεται μέ αύξανόμενη άκρίβεια (διαγρ. 7).

7) Ή ταύτιση των σπονδύλων (πίν. 5 καί πίν. 6). *0 άκριβής υπολογισμός τής ήμι- 
διαμέτρου των σπονδύλων έπιτρέπει καί τόν άκριβή υπολογισμό τής θέσεώς τους στό ύψος 
τοϋ κίονος, λόγω τής έντάσεως, δηλαδή τής μεταβολής τής κλίσεως μέ τό ύφος, μία αύξο- 
μείωση τής ήμιδιαμέτρου κατά ,1 συνεπάγεται αύξομείωση τοϋ ύφους, στό όποιο αύτή άνή- 
κει, κατά .10 στό κάτω μέρος τοϋ κίονος, κατά .06 στό μέσον τοϋ ύψους καί κατά .03 στό 
άνω μέρος. Αύτά είναι περίπου καί τά όρια τής άκριβείας πού έπιτρέπονται άπό τήν κατά
σταση τοϋ ύλικοΰ καί.τήν μέθοδο των μετρήσεων.

'Επειδή όμως τά Οψη των σπονδύλων ποικίλουν καί μαζί τους ή θέση των άρμών των 
διαφόρων κιόνων, είναι δυνατή τελικώς ή διάκριση των περιπτώσεων όπου δύο σπόνδυλοι 
δύνανται ή δέν δύνανται νά συνέχονται σέ ένα καί τόν αύτό κίονα.

Στις περιπτώσεις περισσότερων δυνατών συνδυασμών τήν λύση δίνει ò έλεγχος τής άκρι- 
βοϋς έναλλαγής.των μικροαποκλίσεων τοϋ πλάτους των ραβδώσεων. *Η έναλλαγή αύτή παράγει 
μοναδικές διατάζεις (όπως είναι π.χ. οι όδοντώσεις ένός κλειδιοϋ).

Οί μοναδικές αύτές διατάζεις είναι χρησιμότατες γιά τήν έζεύρεση τοϋ προσανατολι
σμού μέ περιστροφή τοϋ σπονδύλου μέχρι τελείας συμπτώσεως των ραβδώσεών του μέ έκεϊνες 
ένός υποκειμένου, ή καί ύπερκειμένου, γιά τόν όποιο ό προσανατολισμός έχει ήδη βρεθεί 
μέ τόν αύτό ή καί άλλο τρόπο. 'Αλλοι τρόποι εϋρέσεως τοϋ προσανατολισμού είναι:

1) Τά όρια τής θερμικής άποφλοιώσεως. Συμπίπτουν κατά κανόνα μέ τήν έν κατόφει γνωστή 
θέση των ζύλινων διαφραγμάτων τής κιονοστοιχίας.

2) Έντορμίες στερεώσεων των ώς άνω διαφραγμάτων (σπόνδυλοι 326+333, (Π.Κ5,4), μ458 + 
+β464+α868, ν85, ν108+α1756).

3) Άζονικές έντορμίες στήν έσωτερική όψη τών κιόνων (σπόνδυλοι ν458+α464+α868, ν85).

*0 σπόνδυλος ν325+ν361 λόγω τής μεγάλης διαμέτρου του είναι 2ος καί έπομένως δύνα- 
ται νά άνήκει μόνο στόν 2ο κίονα.

‘0 v27+v68 είναι 3ος, ταιριάζει άκριβώς μέ τόν προηγούμενο, όχι όμως καί μέ τόν 2ο 
τοϋ 1ου κίονος... καί βέβαια άλλη δυνατή θέση δέν υπάρχει.

‘Ο 170+171+176+320 είναι 4ος σπόνδυλος, δέν ταιριάζει (ήμιδιάμετρος) στόν 3ο κίο
να, ούτε μέ τόν ήδη ταυτισμένο 5ο σπόνδυλο τοϋ 1ου κίονος (είναι ό 326+333, βλ. άνωτέ- 
ρω σ. 15). Ταιριάζει όμως στόν 4ο, άλλά καί στόν 2ο κίονα. 'Επειδή όμως δέν διαθέτει 
οίκοδομικά ίχνη τής χριστιανικής άφίδος, άποδίδεται όριστικώς στόν 2ο κίονα.

‘Ο ν467, 4ος σπόνδυλος καί αύτός, φέρει λάζευση άπό τήν χριστιανική αψίδα καί δέν 
ταιριάζει μέ τόν 3ο σπόνδυλο τοϋ 4ου κίονος. Ταιριάζει μόνο μέ τόν 3ο τοϋ 3ου κίονος.

"Ομοίως ò ν466, άλλος 4ος σπόνδυλος, ταιριάζει μόνο μέ τόν 3ο σπόνδυλο τοϋ 4ου 
κίονος, φέρει άλλωστε καί ίχνη τής άψίδος.

"Ο ν12+332+α1463, 5ος σπόνδυλος, δέν ταιριάζει στόν 4ο σπόνδυλο τοϋ 2ου ή τοϋ 3ου 
κίονος, ταιριάζει δύσκολα μέ τόν 4ο τοϋ 4ου κίονος, άλλά άβίαστα μέ τόν 4ο τοϋ 5ου κίο
νος. Έζ άλλου σώζει τήν συνέχεια ένός κεκλιμένου δυσδιάκριτου, άλλά βέβαιου λαξεύμα
τος τοϋ 4ου σπονδύλου τοϋ 6ου κίονος. Τό λάξευμα άκολουθοϋσε τήν γραμμή μιας στέγης 
νεώτερου προσκτίσματος.

‘Ο 304+319+323, άναγνωρισμένος έξ άρχής ώς σπόνδυλος τοϋ 1ου κίονος (βλ. άνωτέρω 
ά. 15 ) είναι 6ος καί ταιριάζει άκριβώς πρός τόν υποκείμενό του (326+333, άπό τόν όποιο 
καί προσανατολίζεται, βλ. άνωτέρω).

Οί σπόνδυλοι ν60, ν85 καί νθ46 ταιριάζουν έπαλλήλως ώς 7ος, 8ος καί 9ος καί έχουν 
ήδη άναφερθεΐ ώς φέροντες ίχνη τής άψίδος, άνήκουν δέ μόνο στόν 4ο κίονα καί όχι τόν 
3ο γιά δύο λόγους:

1) ‘Ορισμένα άπό τά λαξεύματα βρίσκονται στό ΒΔ τέταρτο καί άλλα στό ΝΔ καί άνήκουν 
στό νότιο ήμισυ τής άψίδος.
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2) ‘0 v85 έχει, πλευρικές έντορμίες στηρίξεώς ένός ξύλινου διαφράγματος πρός Ν, οί όποι
ες άντιστοιχοΰν στις πρός Β έντορμίες τοϋ ν458+β464+α868 , 6 όποιος είναι καί αύτός 
ένας 8ος σπόνδυλος άρμόζων μάλιστα στό αυτό ΰψος, χωρίς όμως ίχνη τής άφίδος. Άν 
ό ν 85 άνήκε στον 3ο κίονα ό ν458+... δέν θά μπορούσε νά άνήκει στόν 4ο.

"Επομένως οί τρεις συνεχόμενοι σπόνδυλοι άνηκουν στόν 4ο κίονα. Τον προσανατολισμό 
τους λαμβάνουν άπό τά λαξεύματα καί τίς έντορμίες πού φέρουν.

‘Ο ν458+β464+α868 άποδείχθηκε ήδη σπόνδυλος τοΰ 5ου κίονος (8ος), προσανατολίζεται 
δέ καί αύτός άκριβώς άπό τίς έντορμίες πού φέρει (βλ. άνωτέρω σελ. 22).

Τό μεγάλο θραύσμα αΐ825 άνήκει σέ ένα 5ο σπόνδυλο (ήμιδιάμετρος), φέρει δέ μεταγε
νέστερη έντορμία σιδηρού άγκυρίου τής χριστιανικής άφίδος καί επομένως κατατάσσεται 
στόν 3ο κίονα (στόν 4ο ή οίκεία θέση είναι ήδη κατειλημμένη).

"Ο ν340, 6ος σπόνδυλος καί αύτός, λόγω τής ήμιδιαμέτρου του δέν ταιριάζει πρός τόν 
προηγούμενο, ούτε έπάνω στόν ν12 (5ο τού 5ου), ούτε ώς πιθανός 7ος σπόνδυλος κάτω άπό 
τόν ν458+...(8ο τού 5ου), έπομένως δύναπαι'νά άνήκει μόνο στόν 2ο κίονα. *0 προσανατο
λισμός του όρίζεται μέ έπιφύλαξη βάσει πιθανής άν.χιστοιχίας τής μικροδιαφορας των σω- 
ζόμενων ραβδώσεων πρός άντίστοιχη διαφορά τού τεμαχίου 171 (4ος σπόνδυλος τοϋ ίδιου 
κίονος).

*0 ν463, ώς 7ος σπόνδυλος, έχει μία μόνο έλεύθερη θέση, στόν 5ο κίονα, όπου καί 
ταιριάζει άκριβώς (ήμιδιάμετρος) πρός τόν ύπερκείμενο (ν458+...).

"Ο ν462 ταιριάζει άβίαστα μέ τόν ν458+... καί έπομένως κατατάσσεται ώς 9ος σπόνδυ
λος στόν 5ο κίονα.

‘Ο V484+178, 8ος σπόνδυλος, άν καί δέν σώζει ίχνη τής άφίδος, άνήκει μάλλον στόν 
3ο παρά στόν 2ο κίονα. "Η τοποθέτησή του έκεϊ θά προϋπέθετε ένα πολύ μικρό ύψος γιά 
τόν υποκείμενο σπόνδυλο.

Τό μεγάλο θραύσμα αΐ816 άπό τό άνω μέρος ένός 4ου σπονδύλου (σώζει τό άνω κέντρον 
καί έκεϊθεν τήν ήμιδιάμετρο), προφανώς δέν έχει άλλη θέση παρά μόνο στόν Ιο κίονα.

"Ομοίως τό θραϋσμα αΐ848 κατατάσσεται στόν 3ο σπόνδυλο τοϋ ίδιου κίονος.

Τά ύπ'άρ. ν108+α1756, α2051, 295 καί 343 μέ πλάτος ραβδώσεως 20 είναι άνώτατοι 
σπόνδυλοι καί πλήν τοϋ τελευταίου σώζουν άμφότερες τίς έδρες τους. Τό ύφος τους παρου
σιάζει διακύμανση, έπειδή ή μέν κάτω έδρα ήταν όριζόντια, ένώ ή άνω άκολουθοϋσε τίς 
καμπύλες τοΰ θριγκοϋ26. Μέ άκριβεΐς μετρήσεις έξασψαλίζεται μέ βεβαιότητα ή θέση τοΰ 

V2051 στόν 4ο κίονα καί τοϋ ν108+α1756 στόν 5ο. *0 χαμηλός αύτός σπόνδυλος σώζει κα
τάλοιπο άρχαίας έντορμίας, ή όποία άντιστοιχεΐ άκριβώς πρός τήν μία άπό τίς δύο όμό-

. 27λογες έντορμίες τοΰ 6ου κίονος

Τό τεμάχιο 295+.., άνήκει κατά πάσα πιθανότητα στόν 2ο κίονα (κλίση τής έδρας).

Τό θραϋσμα 343, λόγω γεωλογικής δομής, δέν προέρχεται άπό τούς ώς άνω σπονδύλους 
καί έπομένως κατατάσσεται στόν Ιο ή τόν 3ο κίονα.

Τό α892 είναι ένας προτελευταίος σπόνδυλος μέ πλήρες ύφος, σωζόμενα κέντρα, άλλά 
έλάχιστα σωζόμενη έπιφάνεια. Λόγω τής ήμιδιαμέτρου του δέν ταιριάζει κάτω άπό τούς ήδη 
ταυτισμένους άνώτατους σπονδύλους τοϋ 2ου, 4ου καί 5ου κίονος.

Τό θραϋσμα 330 άπό τό άνω μέρος ένός έπίσης προτελευταίου σπονδύλου παρά τήν γεω
λογική του ομοιότητα πρός τό α892 δέν συνανήκει μ'αύτό.

Τέλος ή κατάταξη τών α1703+α2042, α2049+α2050 καί τών άλλων μικρότερων θραυσμάτων 
άκολουθεϊ μόνο μία έλεύθερη έπιλογή άνάμεσα άπό μερικές δυνατές έναλλακτικές διατάζεις.

Μέ τήν ταύτιση καί τήν γραφική άποκατάσταση τής θέσεως τών πλείστων σπονδύλων λύ
θηκε καί τό πρόβλημα τοΰ άριθμοϋ τών σπονδύλων έκάστου κίονος. Τά μεταξύ τών σπονδύλων 
κενά έπιτρέπουν εύκολα τήν άναγνώριση τοϋ άριθμοϋ τών έλλειπόντων σπονδύλων καί έκεΐ- 
θεν τήν μέτρηση τοϋ όλικοϋ άριθμοϋ, ό όποιος είναι φανερά 12, δηλαδή όπως καί στόν πλή
ρως ίστάμενο κίονα. Εύκολα έπίσης φαίνεται ότι οί σπόνδυλοι πού έχουν χαθεί ήσαν έπί 
τό πλεΐστον οί μικρότεροι καί χαμηλότεροι. (Προφανώς κατά τήν διάρκεια τής διαρπαγής 
καί τοϋ τεμαχισμοΰ τοϋ ύλικοϋ, οί δράστες άρχισαν άπό τά εύκολότερα σημεία τοΰ άποτρό- 
παιου έργου τους).
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Είκ. 5. Διαβρωσιγενές ίχνος έπιστυλίου στό κιονόκρανο ν471.

Είκ. 6. Διαβρωσιγενές ίχνος έπιστυλίου στό κιονόκρανο ν470
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‘H άναγνώριση τοϋ κιονόκρανου ν468+β'654+α852+β1510 ώς άνήκοντος στόν Ιο, καί γωνι
αίο, κίονα είναι εύκολη. Ή καλή διατήρησή του καί στις δύο πλευρές, τά ίχνη καί οϊ έν- 
τορμίες γομφώσεως των έπιστυλίων, στήν άνω έδρα του, τό μαρτυρούν.

Γιά τήν θέση των υπολοίπων τεσσάρων κιονόκρανων, τά μόνα διαθέσιμα στοιχεία είναι 
όσα παρέχουν οι λίθοι τοϋ έπιστυλίου, των οποίων ή σειρά (βλ. κατωτέρω) βρέθηκε έζ άρ- 
χής. Σέ τρία άπό τά τέσσερα μεσαία κιονόκρανα σώζονται οί έντορμίες γομφώσεως τοϋ έπι
στυλίου. 'Αντίστοιχες έντορμίες σώζονται καί σέ δύο ,άπό τά τρία μεσαία έπιστύλια. ‘Ωστό
σο δυστυχώς οί έντορμίες αυτές δέν είναι σέ τυχαίες θέσεις, όπως συμβαίνει συνήθως, άλ- 
λά βρίσκονται στις ίδιες πάντα θέσεις καί έπομένως δέν παρέχουν τά κλειδιά γιά μία εύ
κολη λύση τοϋ προβλήματος.

Ευτυχώς στήν άνω έδρα τών κιονοκράνων υπάρχουν καί τά ίχνη διαβρώσεως στήν γραμμή, 
ή όποια όριζε τήν όψη τών έπιστυλίων. Ή διάβρωση αύτή συμβαίνει κατά κανόνα στίς άτε- 
λώς καλυπτόμενες έπιφάνειες, όπου σταθμεύει ύγρασία, έν προκειμένω στίς προστατευτικές 
ταινίες τών άκμών.

"Οπως έδειζε ό γράφων καί παλαιότερα (βλ. κατωτέρω σελ. 37, 50, 53) τό μεσό-
τερο έπιστύλιο είχε καταβιβαστεϊ αίώνες πρίν άπό τήν άνατίναζη χάριν τής χριστιανικής 
άφίδος (στήν όποια μάλιστα βρήκε καί μία νέα χρήση).Συνεπώς τά διαβρωσιγενή ίχνη έπα- 
φής έπιστυλίου στά δύο μεσότερα κιονόκρανα θά πρέπει νά είναι ίσχυρότερα (ή νά ύπάρχουν 
μόνο) στό βόρειο ήμισυ τοϋ κιονοκράνου τοϋ 3ου κίονος καί στό νότιο ήμισυ τοϋ κιονοκρά- 
νου τοϋ 4ου κίονος.

Πράγματι τοϋτο συμβαίνει. Τό ν471 φέρει έντονα ίχνη μόνο στό νότιο ήμισυ (είκ. 6) 
καί άνήκει σαφώς στόν 4ο κίονα. Τό ν470 άντιθέτως φέρει καθ'δλο τό μήκος έντονα ίχνη 
(είκ. 7) καί έπομένως δέν δύναται νά άνήκει στόν 3ο κίονα. Έτσι ό άριθμός τών δυνατών 
συνδυασμών μειώθηκε άπό 24 σέ 4 μόνον.

Π.Κ6 Π.Κ5 Π.Κ4 Π.Κ3 Π.Κ2

ν470 ν471 β148ΐ ν460

ν470 ν471 ν460 βΐ48ΐ

ν460 ν471 β1481 ν470

β148ΐ ν471 ν460 ν470

Τώρα ένας σχολαστικός έλεγχος τών έντορμιών είναι 1

Π.ΚΧ

λύση .
Πράγματι διαπιστοΰται ότι έπάνω άπό τόν 5ο κίονα ή έντορμία τοϋ έπιστυλίου παρου

σιάζει έλαφρά λόζευση κατά τήν φορά τών δεικτών τοϋ ωρολογίου, ένώ άντίθετη είναι ή 
μικρή λόζευση τών έντορμιών έπάνω στά κιονόκρανα ν470 καί ν460.

'Απομένει λοιπόν, ώς μόνη λύση, ή έζής:

ν 470 Π.ΚΚ2
ν460 Π.ΚΚ3
ν4 71 Π.ΚΚ4
β14 81 Π.ΚΚ5

2ϊ_2ΑΡΑΣΤΑΔΕΣ_ΤΟΥ_ΠΡΟΝΑΟΥ (πίν. 7, 10, 11)

'Από τίς παρασπάδες έλάχιστα μόνο στοιχεία διατηρήθηκαν κατά χώραν. ‘Ο μεγάλος όρ- 
θοστάτης τής βόρειας, οί δρθοστάτες καί οί τρεις πρώτοι λίθοι τής νότιας. Στό έδαφος 
σώθηκαν πλεϊστοι λίθοι τής νότιας παραστάδος, έλάχιστοι όμως τής βόρειας. Τό 1931 ό Ν. 
Μπαλάνος άνατοποθέτησε τούς ισχυρά μετατοπισμένους τρεις λίθους τής νότιας παραστάδος27 

καί άναστήλωσε κατά τυχαίο τρόπο άλλους τρεις:

Τόν 6ο (ν2061) στήν θέση τοϋ 4ου
Τόν 4ο (ν2060) στήν θέση τοϋ 5ου
καί ένα τεμάχιο (ν2054) τοϋ 7ου στήν θέση τοϋ 6ου.



26

Την πληρη άναστηλωση της παρασταδος θεωρούσε σκόπιμη , άλλα προφανώς δέν είχε πλέον 
τόν χρόνο καί ούτε ήταν έτοιμος γιά τό έγχείρημα. Γνώριζε μόνο δεκατρείς άπό τούς 
εύκολα άναγνωρίσιμους μεγάλους άκραίους λίθους, έκ των όποιων τρεις είναι αυτοί πού 
άναστήλωσε.

Άπό τούς ίδιους λίθους άρχισε καί ή παρούσα μελέτη, προχώρησε στην εύρεση τής όρ- 
θής σειράς, συνέχισε μέ την ταύτιση άλλων είκοσι δύο καί κατέληξε σέ σχέδια άκριβοϋς 
συνθέσεως όλων των λίθων μέχρι ένα συμβατικό όριο: την κατακύρυφο πέραν τής οποίας ό 
νότιος τοίχος είχε έλεύθερη καί την έσωτερική του όψη (πρός τόν κυρίως ναό). Αύτή ή κα- 
τακόρυφος είναι έπομένως καί τό συμβατικό όριο τής μελέτης γραφικής άνασυνθέσεως των 
σωζομένων άγελαίων λίθων τού νότιου τοίχου.

“Οπως οί δύο καλά σωζόμενες παραστάδες στά δυτικά, διαθέτει καί ή ΝΑ μία ίδιαίτερη 
έξωτερική πλευρά, ή οποία διακρίνεται άπό τόν υπόλοιπο τοίχο μόνο χάρις στην έλαφρά 
προεξοχή της. *Η πλευρά αύτή παρουσιάζει πρός τά άνω μία έλαφρά μείωση τού πλάτους. *Η 
μετωπική πλευρά παρουσιάζει έπίσης μείωση, ίσχυρότερη όμως, ώς καί κλίση πρός τά έμπρός 
(δηλαδή πρός τόν κίονα). Λόγω αυτής τής κλίσεως τά μήκη των λίθων τής παραστάδος αύξά- 
νουν μέ τό ύφος έπειδή οί άρμοί τους πρός τά δυτικά άκολουθοϋσαν τό γενικό σύστημα τής 
καθ'ύψος έναλλάξ συμπτώσεως σέ νοητές κατακόρυφες γραμμές. 'Επειδή όμως τό σύστημα των 
άρμών, ώς άφανές, δέν διαθέτει άπόλυτη αυστηρότητα, δέν θά άρκοϋσε τό όλικό μήκος ένός 
λίθου καί μόνο γιά τήν άσφαλή ταύτιση τής θέσεώς του καθ'ύψος. Έξ άλλου, πλήν των κατά 
χώραν τριών λίθων, όλικό μήκος σώζουν μόνον οί λίθοι ν2061, ν 266 καί ν170. Άντιθέτως, 
ή έξωτερική πλευρά τής παραστάδος, ώς άρχιτεκτονική μορφή, διαθέτει αύστηρή κανονικότη
τα καί έπομένως ή μείωσή της φανερώνει μέ άσφάλεια τήν καθ'ύψος διαδοχή τών λίθων. Δυ
στυχώς όμως, έκτός άπό τούς κατά χώραν, μόνον οί λίθοι ν2061, ν2060, ν2054, α94ΐ, ν168, 
α2053 καί τό θραύσμα ν93 διασώζουν τό πλήρες πλάτος αύτής τής έξωτερικής πλευράς.

Τό έπόμενο χρήσιμο γιά τήν έργασία στοιχείο είναι ή άντιστοιχία τών έντορμιών γομφώ- 
σεως τών λίθων, τού ένός έπί τού άλλου, 0Ì γομφώσεις αύτές εύτυχώς είναι πολυάριθμες καί 
έπί τό πλεϊστον σέ διαφορετικές, κάθε φορά, θέσεις καί έτσι συνιστοϋν ένα άξιόπιστο κλει
δί γιά τήν λύση τού προβλήματος. "Ομως υπάρχει ή έξής δυσκολία: 'Επειδή οί λίθοι είναι 
έναλλάξ μεγαλύτεροι (1η, 3η..,17η σειρά) καί μικρότεροι(2η, 4η,.,16η σειρά), οί μικρότε
ροι λίθοι ήσαν γομφωμένοι στούς μεγαλύτερους, όχι όμως καί οι μεγαλύτεροι στούς μικρότε
ρους καί έπομένως τό κλειδί πού άναφέραμε συνδέει εύκολα μόνον άνά δύο τούς λίθους καί 
τούτο στήν καλύτερη περίπτωση, δηλαδή όταν σώζονται οί έντορμίες σέ άμφότερες τις έφα- 
πτόμενες έπιφάνειες.

Άπό τά ώς άνω γίνεται φανερό ότι μία έστω καί μερική λύση τού όλικού προβλήματος ά- 
παιτεϊ τήν χρησιμοποίηση όλων τών διαφορετικών κριτηρίων πού άναφέραμε, άκόμη δέ τήν ά- 
ποκατάσταση λίθων άπό τά συνανήκοντα θραύσματά τους, έφ'όσον υπάρχουν.

Πράγματι καί αύτό έγινε. Αναγνωρίσθηκαν καί συναρμόσθηκαν τά τεμάχια ν61 καί ν533, 
ν148 καί ν2054, ν203 καί α941, ν191 καί νΐ68 καί διαπιστώθηκε ότι ό ν203 +α941 ήταν έπά- 
νω στόν ν170, ό ν2052 έπάνω στόν α876, ό ν266 έπάνω στόν ν148+ν2054, ό ν2061 έπάνω στόν 
v61+v533 καί τέλος δ ν2060 έπάνω στόν 3ο κατά χώραν λίθο. Τά ζεύγη άναφέρονται κατά τήν 
άντίθετη πρός τήν τάξη σειρά, δηλαδή έκ τών άνω πρός τά κάτω. 'Η σειρά υπαγορεύεται κυ
ρίως άπό τό μεταβαλλόμενο πλάτος τής έξωτερικής πλευράς τής παραστάδος, ένώ γιά τό ζεύ
γος ν2052-α876, τό όποιο δέν σώζει τήν έξωτερική πλευρά τής παραστάδος άπαιτήθηκε γιά 
περισσότερη άσφάλεια ή χρήση καί άλλων κριτηρίων.

*0 λίθος α2053 ταιριάζει έπάνω στόν ν168+ν191 καί αυτός μέ τήν σειρά του έπάνω στόν 
ν203+α941 μέ μόνο, άλλά άσφαλές, κριτήριο τό πλάτος τής προεξοχής. ‘Ομοίως τό θραύσμα 
ν93 συνανήκει μέ τόν λίθο ν170 μέ κριτήριο τήν γεωλογική όμοιότητα καί τό πλάτος τής προ
εξοχής. ‘Επομένως γιά τόν ν243 άπομένει μία μόνο δυνατή θέση, δηλαδή στήν 15η σειρά στό 
ύψος τής όποιας ταιριάζει καί τό διάστημα μεταξύ προεξοχής καί δυτικού πέρατος τού λίθου.

‘Η θέση τού 16ου λίθου μένει δυστυχώς κενή καί άκολουθεϊ δ λίθος τού έπικράνου (ν332) 
ό όποιος ήταν γνωστός καί στόν Μπαλάνο"^.

"Οπως είναι φανερό καί άπό άλλα σημεία τών πλευρικών τοίχων, αύτοί άποτελοϋνται άπό 
έναλλασσόμενες σειρές διατόνων (1η, 3η, ...,17η σειρά) καί παραμήκος, δηλαδή δρομικών λί
θων (2η, 4η, ...,16η σειρά). Συνεπώς οί μεγάλοι λίθοι τής παραστάδος συνέχονται πρός δια-
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σεως των λίθων της ΝΑ παραστάδος.

τόνους καί οί μικροί πρός δρομικούς. Λόγω της θέσεώς τους οι διάτονοι, οι άμέσως προσκεί
μενοι πρός τήν παραστάδα συνάπτονται πρός Β μέ τόν άνατολικό τοίχο, ένώ οΐ άμέσως έπόμε- 
νοι πρός Δ συνάπτονται μόνον έν μέρει. Τό δυτικό τους ήμισυ είχε όψη καί πρός τόν κυρίως 
ναό. ‘Επομένως γιά τούς μέν πρώτους κύριο γνώρισμα είναι ή έλλειψη θερμικής θραύσεως στήν 
βόρεια πλευρά τους, γιά τούς δέ δεύτερους μόνον ή μερική έλλειψη τής έν λόγω θραύσεως. Γι' 
αύτούς τούς τελευταίους ή χρήση τοΰ κριτηρίου άπαιτεϊ προσοχή, έπειδή παρόμοιο είναι τό 
κριτήριο καί γιά μία όμάδα λίθων πού έντοπίζεται στήν συνάντηση μεσότοιχου καί νοτίου τοί
χου. (Εύτυχώς τό ίδιο φαινόμενο έκδηλώνεται στόν βόρειο τοίχο κατά τήν άντίθετη φορά καί 
έπομένως δέν ύφίσταται κίνδυνος άναμίξεως λίθων πού δέν άνήκουν στόν νότιο τοίχο).
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Κατ'άρχάς λοιπόν έντοπίσθηκαν οι διάτονοι ν2062, ν25, ν205, νΐ8, ν502, ν329, ν507 καί 
ν43 ώς προσκείμενοι στην παραστάδα. *Η βόρεια πλευρά τους διατηρεί κατά κανόνα την άρχική 
αδρή, ώς μή ορατή, μορφή καί βεβαίως δέν έχει προσβληθεί άπό τήν μεγάλη πυρκαϊά. Σώζουν 
στά άκρα τους άρκετές άπό τις άρχικές έντορμίες συνδέσεως, ώς καί έντορμίες στό μέσον γιά 
τήν γόμφωση ύπερκειμένων λίθων, πλήν τοϋ τελευταίου (ν43).

*0 ν2062 είναι ò μόνος μέ έντορμίες γιά συνδέσμους βαρέως τύπου καί άνήκει στήν 1η 
στρώση. 0Ì έντορμίες του συνέχονται μέ τις άντίστοιχες τοϋ 1ου λίθου τής παραστάδος. '-Ο
μοίως μέ κριτήριο τήν άντιστοιχία τών έντορμιών οί λοιποί λίθοι, πλήν τοϋ τελευταίου, κα
τατάσσονται μέ τήν σειρά πού άναφέρθηκαν, άντιστοίχως, στήν 3η, 5η, ....καί 13η στρώση. 
“Ομοιος λίθος γιά τήν 15η στρώση δέν βρέθηκε. Όπως άναφέρθηκε ήδη, ò ν43 δέν φέρει στό 
μέσον του έντορμίες γομφώσεως. Τοΰτο συμβαίνει έπειδή ò λίθος άνήκει στήν 17η στρώση καί 
φέρεται κάτω άπό τό μέσον ένός έπιστυλίου καί όχι κάτω άπό άρμό. Μία έντορμία του(συνδέ- 
σεως)συνέχεται μέ άντίστοιχη τοϋ λίθου τοϋ έπικράνου. Στή συνέχεια άναγνωρίσθηκαν οί λί
θοι οί προερχόμενοι άπό τις δρομικές στρώσεις ώς προσκείμενοι τών μικρών λίθων τής παρα
στάδος.

'Αναγνωριστικό στοιχείο υπήρξε ή παρουσία στήν άνω έδρα μιας δεύτερης έντορμίας γόμ
φου έγκάρσιου πρός τό μήκος τοϋ λίθου, σέ άρκετή άπόσταση δεξιότερα άπό τό μέσον του. 
Γομφώσεις αύτοϋ τοϋ είδους άπαντοϋν κατά κανόνα στούς λίθους τής παραστάδος μικρούς καί 
μεγάλους . Λίθοι πού συλ?έγησαν βάσει αύτοϋ τοϋ γνωρίσματος είναι οί έξής: ν97, α990, 
ν508, ν2059, ν379 καί α995, δηλαδή οί έξι άπό τούς άρχικούς όκτώ. Οί λίθοι αύτοί κατατά
χθηκαν στις οικείες θέσεις κατά τρόπον ώστε:

1) Νά συνέχονται οί έντορμίες συνδέσεως μέ άντίστοιχες τοϋ έκάστοτε προσκείμενου λίθου 
τής παραστάδος.

2) Νά συνέχονται στό άνω μέρος οι έντορμίες, τόσο ή κατά μήκος όσο καί ή έγκαρσία, μέ 
άντίστοιχες στό κάτω μέρος τοϋ έκάστοτε ύπερκειμένου μεγάλου λίθου τής παραστάδος.

3) Νά συνέχονται στό κάτω μέρος οί έντορμίες γομφώσεως μέ άντίστοιχες στό άνω μέρος τοϋ 
ύποκει,μένου διατόνου λίθου.

Είναι φανερό ότι οί ώς άνω προϋποθέσεις άποτελοΰν τήν σκληρότερη δοκιμασία έλέγχου 
τής όρθότητος τών ώς τώρα υπολογισμών καί ταυτίσεων λίθων. Πράγματι όμως, ή δοκιμασία 
υπήρξε άπολύτως έπιτυχής. ,‘Η άβίαστη κατάταξη τών ώς άνω λίθων άντιστοίχως στήν 4η, 6η, 
8η, 10η, 14η καί 16η στρώση έγινε δυνατή μόνον έπειδή όλοι οί άλλοι λίθοι είχαν άνεξαι- 
ρέτως τοποθετηθεί στήν μία καί μόνη, γιά κάθε έναν, όρθή θέση. Τελευταίοι κατατάχθηκαν 
οί λίθοι α919, ν371 καί ν38 άντιστοίχως στήν 5η, 13η καί 15η στρώση ώς δεύτεροι προσκεί
μενοι τής παραστάδος. Κριτήρια υπήρξαν ή μερική άπουσία δφεως πρός τόν κυρίως ναό καί 
οί θέσεις τών συνδέσμων.

'Από τήν βόρεια παραστάδα τοϋ Προνάου σώθηκαν στό έδαφος έλάχιστα τεμάχια. /Εξ αυ
τών ένα είναι πολύ γνωστό: Τό μεγάλο τεμάχιο (α'669) τής έξωτερικής πλευράς τοϋ έπικράνου 
μέ τα χαρακτηριστικά ιωνικά ώά καί τόν γλυπτό άστράγαλο . Κατά περίεργη τύχη καί ένώ έ
λάχιστα μόνο θραύσματα33 σώθηκαν άπό τούς άλλους δέκα έξι λίθους τής παραστάδος, βρέθη

καν τό ένα παρά τό 'Ερέχθειο καί τό άλλο στό άνατολικό άκρο τής Άκροπόλεως, δύο πολύ 
μεγάλα τεμάχια (άντιστοίχως 172 καί α808) συνάρμόζοντα μέ τό έπίκρανο καί τελευταίο 
όλων ένα μικρό (αΐ462), άλλά πολυτιμότατο θραϋσμα, μέ τό όποιο παρέχεται άκριβώς ή μορ
φή τοϋ μεγάλου δωρικού κυματίου, ò άβαξ καί τό κυμάτιό του, ώς καί άσφαλεϊς πληροφορίες 
γιά τήν μορφή καί τά διαστήματα τών γραπτών φύλλων τοϋ κυματίου. Τό έπίκρανο
αύτό, στήν θέση τής άρχικής έπαφής του πρός τόν άνατολικό τοίχο, διατηρεί σχεδόν τό άρ- 
χικό του πλάτος (—143).Τοϋτο συγκρινόμενο μέ τά μετρικά στοιχεία τής ΝΑ καί τών άλλων 

παραστάδων έπιτρέπει μέ βεβαιότητα τό συμπέρασμα ότι καί στόν Πρόναο παραστάδα καί έπί
κρανο είχαν τήν ίδια άντικανονική μορφή πού έχουν στόν Όπισθόναο, τόσο διαφορετική άπό 
τήν κανονική, όπως αύτή άπαντά π.χ. στά Προπύλαια (όπου έξωτερική καί έσωτερική όψη εί
ναι ισοδύναμες).

Μέ άκριβεϊς μετρήσεις στις παραστάδες τοϋ Όπισθονάου καί σ'όλους τούς λίθους τών 
παραστάδων τοϋ Προνάου (μετά άπό τήν ταύτισή τους) άποκαλύφθηκε ή ύπαρξη καί ή μορφή 
τής έντάσεως τών τοίχων καί τών παραστάδων, γιά τήν όποια σύντομος λόγος έγινε στήν άρ- 
χή (σελ. 13 ) .
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2_ΜΑΤΟΛΙΚΟΣ_ΤΟΙΧΟΣ (tilV. 1 , 2, 4, Φ12-Φ14)

Άπό τόν ανατολικό τοίχο σώθηκαν στήν θέση τους σχεδόν όλοι οι όρθοστάτες τοΰ νοτί
ου μέρους μέ τέσσερεις Από τούς ύπερκειμένους λίθους, ώς καί οι μισοί περίπου άπό τούς 

όρθοστάτες τοϋ βορείου μέρους.

Μέ τήν Αποκατάσταση τής ΝΑ παραστάοος, τής όποιας οι λίθοι ήταν σέ συνέχεια πρός 
τούς δόμους τοϋ Ανατολικού τοίχου, έγινε φανερό ότι καί ò Ανατολικός τοίχος ήταν ίσόδο- 
μος μέ 17 σειρές, όπως δηλαδή καί οί Αλλοι τοίχοι. Τό κανονικό μήκος35 των λιθοπλίνθων 

τοϋ τοίχου ήταν 1,70+ πολύ μεγαλύτερο Από όσο ήταν για τούς λίθους τοΰ δυτικοϋ τοίχου 
(1,30). Στό έδαφος ρώθηκαν 100 περίπου λίθοι καί τεμάχια προερχόμενα Από τόν Ανατολικό 
τοίχο. Κοινό γνώρισμα όλων, πλήν ένός, είναι ότι ένώ σώζουν τίς έδρες καί διάφορες έπι- 
φάνειες ώσεως, στερούνται των έπιφανειών όψεως.

Άπό τήν σχετική θέση διαφόρων οικοδομικών λεπτομερειών, όπως έντορμιών, μοχλοβο- 
θρίων, έγχάρακτων σημειών, όρίων έπεργασιών κλπ. τής κάθε μιας ώς πρός τίς άλλες καί ώς 
πρός τίς σωζόμενες έπιφάνειες ώσεως, έκτιμήθηκαν ή υπολογίσθηκαν οί Αρχικές διαστάσεις 
τών πλείστων, σήμερα θραυσμένων, λίθων. 'Αποτέλεσμα αύτών τών υπολογισμών είναι ή διαπί
στωση ότι Από τούς πολυάριθμους αύτούς λίθους μόνο δύο ήσαν κανονικοί διάτονοι, τρεις ή 
τέσσερεις άλλοι υπήρξαν μόνο θέσει διάτονοι, προερχόμενοι Από τούς σταθμούς τής θύρας 
καί τοϋ νοτίου παραθύρου. Συνεπώς ή κατά τό πάχος σύνθεση τοΰ τοίχου ήταν όπως καί στόν 
δυτικό τοίχο: Μέ διπλές σειρές δρομικών λίθων σ'δλες τίς στρώσεις πλήν τής πρώτης καί 
Ασφαλώς τής τελευταίας. Τοϋτο έπειδή τό μεγάλο πάχος τοΰ τοίχου έπέτρεπε ίσχυρή δομή καί 
χωρίς χρησιμοποίηση πολύ μεγαλύτερων καί έπομένως πλέον δυσεύρετων λίθων γιά ένδιάμεσες 
διάτονες σειρές.

* Η Αναγκαία πλοκή πού θά προσέφεραν κανονικοί διάτονοι λίθοι έπιτυγχάνεται στόν δυτι
κό τοίχο μέ τήν έναλλάξ καθ'ΰψος διαδοχή δρομικών λίθων, μέ πλάτος μεγαλύτερο ή μικρότε
ρο Από τό μισό πάχος τοΰ τοίχου, κατά τρόπον ώστε οί πλατύτεροι τής μιας πλευράς νά Αλ- 
ληλοκαλύπτονται μέ τούς πλατύτερους τής άλλης πλευράς. Επομένως έπιφάνειες έπικαλύψεως 

αύτοΰ τοΰ είδους υπάρχουν μόνο ατούς πλατύτερους λίθους καί διακρίνονται μάλλον Ακόπως, 
χάρις στή μικρή Αλλά Αντιληπτή Ασυνέχειά τους πρός τήν υπόλοιπη έπιφάνεια τών λίθων όπου 

αυτές Απαντούν. ‘Η Ασυνέχεια αύτή έκδηλώνεται άλλοτε ώς μικρότατη βαθμίδα καί άλλοτε ώς 
Απλό αδρό όριο μεταξύ δύο διαφορετικών έπεργασιών.

Άπό τά παράθυρα (βλ. κατωτ. σελ. 33) σώθηκαν μερικοί λίθοι χάρις στούς όποιους τό 
πλάτος τοΰ Ανοίγματος Αποκαθίσταται μέ περισσότερη Ακρίβεια38 άπ'έκείνη πού παρέχει μό

νος ό λίθος ( ν419, α858, α'1271) τοΰ Ανωφλιού. Άπό διάφορες ένδείξεις λίθων τής παραστά 
δος καί τοΰ συνάπτομενου τμήματος τοΰ νοτίου τοίχου Αναγνωρίζεται ή 12η στρώση ώς κατώτε 
ρη για τα παραθυρα . *0 12ος λίθος τής ΝΑ παραστάδος (ν203+α941) σώζει στό κάτω μέρος 
τής δυτικής πλευράς του μία έγκοπή. ‘Η έγκοπή αύτή παρέχει έμμεσα τήν μορφή ένός μή σωζό 
μενού στοιχείου τοΰ Ανατολικοΰ τοίχου. Τοΰτο ήταν μία έλαφρώς έξέχουσα ταινία όπως έκεί- 
νη πού άπαντά στήν Πινακοθήκη τών Προπυλαίων38. Τό στοιχείο αυτό διέρχεται άπό τό κάτω 

μέρος τών έκεϊ παραθύρων καί έτσι έπέχει θέση ένός ύποβατήρος τών παραστάδων αύτών τών 
παραθύρων. "Ομοια αισθητική λειτουργία είχε καί ή οριζόντια προεξοχή τής 12ης στρώσεως 
τοΰ Ανατολικού τοίχου τοΰ Παρθενώνος. Κατά μεγάλη πιθανότητα ή προεξοχή αύτή ήταν μέρος 
τών λίθων τής 12ης στρώσεως καί όχι ένα πλήρες παρεμβαλλόμενο ή έξωτερικό ένθετο στοι
χείο, όπως είναι στήν Πινακοθήκη. “Η μεγάλη αύτή πιθανότητα Απορρέει Από τήν Απουσία ό- 
ποιωνδήποτε λειψάνων μιας έγκοπής γιά ένθετη ταινία σέ λίθους τοΰ άνατολικοΰ τοίχου καί 
άπό τήν Απουσία λίθων μέ ϋψος 31 (=52,3-20,...), οί όποιοι θά μπορούσαν νά άποδοθοΰν 
σέ μία υποθετική, μειωμένου ύψους, 12η στρώση.

'Από τήν μελέτη λίθων (α1016+α1002+α1003, α1033) τοΰ τμήματος τοΰ ύπερκείμενου τών 
έπιτοίχων έπιστυλίων μεταξύ άλλων Αποκαλύπτεται καί ή ύπαρξη μιας κλίμακος ή όποια κρυμ

μένη στό πάχος τοΰ τοίχου Ανέβαινε μέ φορά Από Β πρός Ν στόν χώρο μεταξύ όροφής καί στέ
γης. Άπό τά σωζόμενα στοιχεία είναι σαφές ότι ό Ανώτερος κλάδος τής κλίμακος είχε τήν 

είσοδό του στό μέσον τής νότιας παρειάς τοΰ βορείου παραθύρου καί τήν έξοδό του στό άνω 

μέρος τοΰ τμήματος τοΰ τοίχου τοΰ ύπερκειμένου τοΰ άνωφλίου τής θύρας.
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Άπό την μελέτη των λίθων τοϋ Ανωτέρου μέρους α1013, ν,1253, ν885 καί α1071 διαπιστοΰ-

ται ότι οί παρασπάδες τής Ανώτερης έσωτερικής κlονοστοιχίας ήσαν μονόλιθες, ένθετες σέ
, 39οικείες οικοδομικές έσοχές τοϋ Ανατολικού τοίχου

, , 40Τήν ίδια κατασκευή παρουσιάζουν καί οί παρασπάδες τής Προστασεως των Καρυατιδών

Βάσει των ως άνω (των όποιων ή τεκμηρίωση περιέχεται μόνο στην Αναλυτική μελέτη) συν
τάχθηκαν τά τυπικά σχέδια των στρώσεων τοϋ τοίχου Από τήν 12η καί άνω.

Άπό τις παρασπάδες τής κατώτερης έσωτερικής κιονοστοιχίας σώζεται μικρό μόνο μέρος 
τής νοτιάς ώς τό ΰψος τοϋ όρθοστάτου . Άπό ένδείξεις πού παρέχουν οι λίθοι τής 1ης 
στρώσεως διαπιστοΰται ότι άπό οικοδομικής Απόψεως οί παρασπάδες αύτές Αποτελούσαν ένα 
μέ τόν τοίχο. Προεξοχές έπάλληλων λίθων του συνέθεταν τις παρασπάδες.

Λόγω τής θέσεως καί τής πρός τά άνω μειώσεως των παρασπάδων, τό σύστημα των κανονι
κών λιθοπλίνθων (μήκους 1,70 +) παρουσίαζε στήν μία πλευρά κάποια μικρή ιδιομορφία.

'Ενώ λοιπόν οί λίθοι τής παραστάδος μέ Αριθμό τάξεως 1, 3, 5, 7, 9, 11 ήσαν τμήματα 
δρομικών λίθων, οί ένδιάμεσοι λίθοι μέ Αριθμό τάξεως 2, 4, 6, 8, 10 ήσαν αύτοτελεΐς, άλ
λοι δέ, μικρότεροι λίθοι (μέ όρατό πλάτος .62,1-4-.65,6 + καί πραγματικό .64-f-,66) πρός 
τό πλευρικό κλιτός, συμπλήρωναν τό διάστημα Από τήν παραστάδα ώς τόν έπόμενο δρομικό λί
θο τοϋ το ί χου.

'Απομένει λοιπόν ή Αναζήτηση τοϋ κατώτερου κλάδου τής κλίμακος. Δυστυχώς όμως διαδο
χικές έπεμβάσεις καί καταστροφές (βλ. κατωτ. σελ. 53) έχουν καταστήσει τό σωζόμενο υλι
κό Ανεπαρκές γιά τήν λύση αύτοϋ τοϋ προβλήματος. Δύνανται ωστόσο νά Αναφερθοΰν οί δύο 
δυνατότητες: 'Η μία μέ τήν κλίμακα ένσωματωμένη στό πάχος τοϋ τοίχου, μάλιστα περιορι
σμένη γιά στατικούς λόγους μέσα στό τμήμα τό Ακριβώς υποκείμενο τοϋ παραθύρου. “Η άλλη, 
μέ ξύλινη, πιθανόν αιρετή, κλίμακα στό βόρειο κλιτός.

'Αρχαίες γομφώσεις στό Ανατολικό άκρο αύτοϋ τοϋ κλιτούς, μοναδικές στό είδος τους, 
δύνανται νά σχετίζονται μέ μία μαρμάρινη προβαθμίδα (τής κλίμακος), ή όποια θά ήταν Αναγ
καία μόνο στήν περίπτωση έσωτερικής κλίμακος μέ υπερυψωμένη τήν είσοδο.

Βάσει τών ώς άνω, τεκμηριωμένων κυρίως άπό τούς Αντιπροσωπευτικούς λίθους, σχεδιά
στηκαν άπό τόν γράφοντα καί οί τυπικές κατόψεις τών στρώσεων τοϋ τοίχου Από τήν 1η ώς 
τήν 11η, μέ ικανή βεβαιότητα γιά τό νότιο ήμισυ καί εύλογη έπιφύλαξη γιά τό βόρειο ήμι- 
συ, έπιφύλαξη έπιβαλλόμενη άπό τό πρόβλημα πού θέτει ò κατώτερος κλάδος τής κλίμακος.

'Η σχεδίαση τών τυπικών κατόψεων τών 17 στρώσεων συντελέσθηκε προοδευτικά μέ διαδο
χικές προσεγγίσεις.

Στή συνέχεια 6 άρχιτέκτων κ. Π. Κουφόπουλος Ανέλαβε τήν σχεδίαση τών πλείστων λίθων 
τοϋ τοίχου καί τήν μελέτη γιά τήν εύρεση τής θέσεως καθ'ένός.

Τά προετοιμασμένα τυπικά σχέδια τών στρώσεων τοϋ χρησιμέυσαν ώς υπόβαθρό αυτής τής 
μελέτης, συγχρόνως όμως υπήρξαν καί Αντικείμενο πρός έλεγχο καί έξακρίβωση βάσει τοϋ συ
νόλου τών στοιχείων τών σωζομένων λίθων.
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θί_λίθοι_τοΰ άνατολι,κοϋ τοί^ου_._Εΰρεστ}_ θέσεων (υπό Π. Κουφόπουλου) (πίν. Φ14)

Μελετήθηκε κυρίως τό νότιο ήμισυ του τοίχου καί τό βόρειο μόνο βοηθητικώς. 'Αστε
ρίσκοι δηλώνουν ταυτίσεις πού είχαν γίνει παλαιότερα καί άτιό τόν Μ. Κορρέ.

Σέ άντίθεση ηρός τήν νοτιοανατολική παραστάδα, τής όποιας διατηρήθηκε τό μεγαλύτερο 
ποσοστό τοΰ ύλικοϋ της, άπό τίς 270 περίπου λιθοπλίνθους τοϋ άνατολικοϋ τοίχου (άπό τίς 
στρώσεις ΐη μέχρι καί 17η) μόνον 80 περίπου είναι οί πλήρεις λίθοι καί τά άναγνωρίσιμα 
τεμάχια πού έχουν σωθεί. “Η κατάστασή τους καί ò σχετικά μικρός άριθμός τους είναι πα
ράγοντες πού έμποδίζουν τήν ταύτιση μερικών έζ αύτών, ιδίως έκείνων πού σώζονται σέ μι
κρότερο βαθμό.

* Η πρώτη κατάταζη των λίθων έγινε μέ κριτήριο τήν παρουσία ή μή έρυθρών (βυζαντινών) 
κονιαμάτων στίς διάφορες έπιφάνειές τους. Τά βυζαντινά κονιάματα μαρτυρούν μία έπαναχρη- 
σιμοποίηση στήν χριστιανική άψίδα. ‘Επομένως οί λίθοι μέ βυζαντινά κονιάματα πρέπει νά 
προέρχονται άπό τά μέρη τοΰ τοίχου, τά όποια διαλύθηκαν έν συνδυασμώ πρός τήν οίκοδόμηση 
τής άφίδος. Τά μέρη αύτά είναι: α) Τό βόρειο ήμισυ τοϋ τοίχου, β) Τμήμα τού νοτίου ήμί- 
σεως, πλάτους —1.70, προσκείμενο στήν θύρα.

Βάσει τών γενικών ή τών έπί μέρους διαστάσεων ως καί όλων τών σωζομένων οικοδομικών 
λεπτομερειών διακρίθηκαν όμάδες λίθων, ως έζής:

α. Κανονικοί λίθοι

αΐ. 'Αγελαίοι. 'Αναγνωρίζονται άπό τό τυποποιημένο μήκος τους 1.70. 'Ακόμη καί όταν δέν 
σώζονται όλόκληροι, άναγνωρίζονται έάν έντορμίες γόμφων ή μοχλοβόθρια ή σημεΐες ή έ- 
περγασίες κ.λ.π. όρίζουν τό μέσον τού μήκους σέ άπόσταση 0.85 άπό τό ένα σωζόμενο ά
κρο τοΰ λίθου. 'Εχουν ταινίες έπαφής καί έντορμίες συνδέσεως μόνον στίς δύο στενές 
πλευρές (έπΐφάνειες ώσεως).

α2. 'Ακρογωνιαίοι. Κατά κανόνα σώζουν μόνον τήν μία στενή πλευρά σέ άπόσταση 0.85 άπό 
τήν θέση τοΰ ύπερκείμενου άρμοΰ. 'Εχουν ταινίες έπαφής καί έντορμίες συνδέσεως, όχι 
μόνον στήν έν λόγω στενή πλευρά, άλλά καί στήν μεγάλη πίσω πλευρά. Τό αύτό συμβαίνει 
καί μέ τίς έντορμίες γομφώσεως αύτών τών λίθων. Στήν άνω έπιφάνεια συχνά υπάρχουν 6- 
πές γιά λιθολαβίδα. "Ενας λίθος αύτοΰ τοΰ είδους (α981) σώζει μέρος τής μεγάλης κα
νονικής άπότμησης γιά τήν έζωτερική πλευρά τοϋ πλαισίου τοΰ θυρώματος. Ένας άλλος 
(ν238) μέ ταινία έπαφής στήν πίσω πλευρά του, σώζει, μόνος αύτός, καί τά δύο άκρα 
τουΣ1. Μόνο τό ένα είναι έπιφάνεια ώσεως μέ ταινία έπαφής. Τό άλλο είναι μία έπίπεδη 

έπιφάνεια μέ κατεργασία, όπως ατούς σταθμούς τοΰ άνοίγματος τής δυτικής θύρας. 'Από 
τά άνωτέρω διαπιστώνεται ότι οί λίθοι μέ ταινία έπαφής σέ δύο συνεχόμενες πλευρές, 
δηλαδή μέ πλευρές ώσεως πού σχηματίζουν δρθή γωνία/· ήσαν άκρογωνιαΐοι στίς δύο πλευ
ρές τοΰ θυραίου άνοίγματος.

Εκτός άπό τούς άναφερθέντες α98ΐ καί ν238 άλλοι λίθοι αύτοΰ τοΰ είδους είναι οί: 
α939, α875, α1118, α1724, α1038, ν48ΐ, α890, ν487, α1051, α1153, ν1582 , α1008, α1098, 
α998, ν483 . Έζ αύτών οί α939, α875, α1724, ν487, ν998, (καί α98ΐ) φέρουν
όπές γιά λιθολαβίδα.

Επειδή άλλοι λίθοι τών στρώσεων 1-17 δέν φέρουν δπές γιά λιθολαβίδα, συνάγεται τό 
συμπέρασμα ότι οί όπές αυτές είναι γνώρισμα μόνον δρισμένων άκρογωνιαίων λίθων. 'Αν οί 
άκρογωνιαΐοι λίθοι έσωζαν όλο τό μήκος τους, ή ταύτισή τους θά ήταν εύκολη, έπειδή τό 
μήκος αύτό αύζανε πρός τά άνω λόγω τής μειώσεως τοΰ θυραίου άνοίγματος. ‘Ο ν238, ό μό
νος καλά σωζόμενος, έχει μήκος 1.76,4 καί έπομένως δύναται νά προέρχεται άπό τήν 11η 
ή τήν 13η στρώση.

‘Η πλευρά τών άκρογωνιαίων πρός τήν θύρα, κατά κανόνα δέν σώζεται. Κατά κανόνα έχει 
υποστεΐ θερμική θραύση. ‘Η κατεστραμμένη αύτή πλευρά έχει ύποστεΐ καί νεώτερη άπολάζευ- 
ση ως έζής:

1) 'Ανώμαλη άπολάζευση σέ βάθος.304-.40 άπο τήν άρχική έπιφάνεια. Παρουσιάζεται στούς 
λίθους α939 καί α875 καί κάνει πιθανόν ότι έγινε όταν άκόμη οί λίθοι ήσαν στήν θέση τους. 
Σ'αύτή τήν περίπτωση θά πρέπει αύτή ή άπολάζευση νά όρίζει τό άνοιγμα τής παλαιοχριστία-



33

*νίκης άφίδος .

2) Λοξή δμαλή άπολάξευση γιά τούς γωνιολίθους της μεσοβυζαντινής άφίδος. Παρουσιάζε
ται ατούς λίθους ν481, ν487, α1098 (βλ. σελ. 49).

“Η έν κατόφει γωνία των ταινιών έπαφής βρέθηκε ότι σέ μερικές περιπτώσεις δέν ήταν 
ακριβώς ορθή, άλλα έλαφρώς αμβλεία ή όξεία. Μέ αυτά τό κριτήριο έπισημάνθηκαν οι λίθοι 
α1008 καί α1098 ώς όμόζυγοι. Μία άμεση δοκιμή τό έπιβεβαίωσε. 0Ì γωνίες τους είναι συμ
πληρωματικές καί κοινά τά ίχνη έπεργασίας στήν άνω έπιφάνεια καί τών δύο.

β. Λίθοι άπό τήν θέση συμβολής μέ τόν νότιο τοίχο.

Είναι έπτά ειδών: τών στρώσεων 1, 3, 5....11 (μέχρι τό παράθυρο), έξωτερικοί, μέ άρ- 
χικό όρατό μήκος μειούμενο (λόγω τής κλίσεως τής παραστάδος) άπό 1.69,35 μέχρι 1.67,5, 

έσωτερικοί, μέ άρχικό όρατό μήκος μειούμενο (λόγω τής κλίσεως τοϋ τοίχου) άπό 2.03,9 μέ

χρι 1.98,3.

Τών στρώσεων 2, 4, 6...10 (μέχρι τό παράθυρο), έσωτερικοί, έξωτερικοί. Έχουν ορατά 
μήκη κατ'άντιστοιχίαν, ώς τά άνωτέρω, μειωμένα κατά 85,5 περίπου.

Λίθοι τών στρώσεων 13, 15, 17 καί λίθοι τών στρώσεων 12, 14, 16 έξωτερικοί καί έσω- 
τερικοί.

Χάρις στήν άποκατάσταση τής παραστάδος καί τοϋ συνεχομένου τμήματος τοϋ νοτίου τοί
χου γίνονται γνωστά πολλά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, βαθμός πλοκής, θέσεις γομφώσεων 
κ.λ.π.) τών 31 νοτιότερων λίθων τοϋ άνατολικοΰ τοίχου.

Εκτός άπό τούς κατά χώραν λίθους τής 1ης στρώσεως ταυτίσθηκαν κατ'αυτόν τόν τρόπο 
*οί λίθοι: ν2058 , α843 τής 2.στρ., α911 τής 3.στρ.,α1914 τής 4.στρ., α910 τής 5.στρ.,

. * _ _ * ,α861 τής 7.στρ., ν37 τής 8.στρ. , α913+ν347 καια.1913 τής ΙΟ.στΡ./ ν65 τής 16.στρ. Στήν 
όμάδα υπάρχουν καί άλλοι λίθοι, όπως π.χ. 6 ν365, όμως δέν κατέστη δυνατή ή εύρεση τής 
θέσεώς τους.

γ. Λίθοι τής παραστάδος τής ισόγειας έσωτερικής κιονοστοιχίας καί άμέσως προσκείμενοι 
πρός νότον λίθοι.

OÌ πρώτοι έχουν πλάτος 1.05 μειούμενο πρός τά άνω, οί δεύτεροι έχουν πλάτος .64 αυ
ξανόμενο πρός τά άνω (1.05+64= — 1.70). Άπό τήν πρώτη όμάδα μόνον ένας σώζεται, ό α947.

• # « *22Άπό τήν δεύτερη όμάδα σώζονται τρεις , οι α931, α1099 καί α1165, οί όποιοι κατα
τάσσονται σέ τρεις άπό τίς στρώσεις 4η, 6η, 8η καί 10η. Άπό τήν συνεξέταση όλων τών oC- 
κοδομικών στοιχείων οί θέσεις έντοπίζονται ώς έξής: α1165 στήν 4.στρ., α1094 στήν 8. 
στρ. καί α931 στήν ΙΟ.στρ.

δ. Διάτονοι στίς δύο πλευρές τοϋ θυραίου άνοίγματος έναλλασσόμενοι καθ'ΰφος πρός τούς 
άκρογωνιαίους.

Σώθηκαν έλάχιστα τεμάχια. 'Ο ν265 (ταυτίσθηκε πρός τόν Ιο τής Ι.στρ.) καί δ β1570.

ε. Λίθοι άπό τόν βόρειο σταθμό τοϋ (νοτίου) παραθύρου.
% *‘Ο λίθος α293 είναι άκρογωνιαϊος. "Οπως οί άντίστοιχοι τής θύρας, έχει τίς έπιφά- 

νειες ώσεως έπί ορθής γωνίας, ώς καί δύο έξωτερικές έπιφάνειες μέ, εύτυχώς, έλαφρά μό
νον άποφλοίωση καί αυτές έπί ορθής γωνίας. 'Η μικρή πλευρά ώσεως είναι σέ κανονική άπό- 
σταση .85 άπό τόν ύπερκείμενο αρμό, όμως ή πλευρά πρός τό άνοιγμα είναι σέ πολύ μικρό
τερη άπόσταση. Γι'αύτό ό λίθος άνήκει σέ γωνίες τοϋ παραθύρου καί δχι τής θύρας.

% ι *
Ο λίθος α1041 διάτονος, πολύ στενός, όπως δείχνει ή εύτυχώς σωζόμενη σέ μικρό τμή

μα περιμετρική λείανση τής άνω έδρας του. Τό πλάτος του υπολογίζεται μέ μεγάλη προσέγγι
ση .60 (πράγμα πού άποκλείει άπόδοση στό θυραϊο άνοιγμα) καί έκεϊθεν υπολογίζεται μέ 
τήν μισή προσέγγιση τό πλάτος τοϋ παραθύρου.

στ. “Η θέση τών αγελαίων (μήκους 1.70).

Μερικών άγελαίων ή θέση βρέθηκε βάσει έξαντλητικής συγκριτικής καί συνδυαστικής με-
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λέτης όλων των λεπτομερειών αυτών τών ίδιων καί όλων τών άλλων λίθων. Στοιχεία δπως η 
φορά τοποθετήσεως, οι θέσεις μοχλαυλάκων, λαξευμάτων για δοκιδες διελευσεως τών φαλάγ~ 
γων, λαξευμάτων γιά γόμφους, παραγόμφους κ.λ.π., τά άκριβή ϋψη και οί διακυμάνσεις τους, 
τά ίχνη κατεργασίας καί πλεΐστα άλλα έλήφθησαν ύπ'δψιν. Μερικοί λίθοι έγινε δυνατόν να 

ταυτισθοϋν κατ'αυτόν τόν τρόπο.

Μία ίδιαίτερη όμάδα λίθων άποτελοϋν ήμίτομα άρχικών λίθων μέ χονδρολαξευμένη τήν 

έπιφάνεια τομής. 0Ì λίθοι αύτοί ταυτίζονται πρός τούς ύπ'άρ. 2 καί 3 τών στρώσεων 2, 4, 
6, κ.λ.π. Γιά τήν διαμόρφωση της νοτίας έσωτερικής γωνίας της άψίδος άφαιρέθηκαν έναλλάξ 

όλάκληροι οί ακρογωνιαίοι, όλόκληροι οί διάτονοι καί τά ήμιτομα τών λίθων 2 και 3, τα 
άποκαλυπτόμενα έκάστοτε μετά τήν άφαίρεση τών υπερκειμένων δυο άκρογωνιαίων καί τοϋ προ
σκείμενου διατόνου. Τά ήμίτομα αύτά άναλόγως μέ τήν μορφή τής σχισεως απέμειναν μέ τήν
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φυσική αυτή μορφή α882, α991, α1021 ή δέχθηκαν τήν προαναφερθεισα πρόσθετη χονδρολά^ευ- 

ση α980.

Π. Κουφόπουλος ("Αθήνα 1989)

Σΐ]^ειώσε ΐ£

ΣΙ. Korres, 1982, 51 .

Σ2. Παλαιότερα πίστευε 6 Μ. Κορρές ότι οί λίθοι αυτής τής όμάδος (πλάτους .65) άνήκαν 
στήν 20η στρώση τοϋ άνατολικοϋ τοίχου. Κορρές - Μπούρας 1983, 68 καί σχεδ. σελ. 69. 
(Τό ίδιο σχέδιο έπίσης Korres, 1982, είκ. 2). Μόνο μετά άπό χρόνια καί μέ τήν βοή
θεια των λίθων α997 καί α947 άναγνώρισε δ Μ. Κορρές τήν όρθή θέση των λίθων αυτής 
τής όμάδος.
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Îè_55ï£ÏÏÛÏA_TOY_npgNAOY (πίν. 8, 11, 12, Φ15-Φ17)

Στό έδαφος, κυρίως πρός A τοϋ ναού, σώθηκαν κλειστοί εξωτερικοί λίθοι τοϋ επιστυλί
ου τοϋ Γίρονάου. 'Εκτός αύτών σώζονται καί πλεΐστοι άλλοι λίθοι, προφανώς μεσαία άντιθή- 
ματα τώ\> προηγουμένων: Διαθέτουν τό αυτό ύψος (1.04,0- 1.04,8), μικρό πάχος (41-52,8) 
οι έδρες τους, άνω καί κάτω, είναι έπίπεδες, έργασμένες μέ λεπτά όδοντωτά εργαλεία. Οι 
όρθιες πλευρές τους είναι έργασμένες μόνο μέ τό βελόνι, διαθέτουν όμως έπίπεδες ταινίες 
έτΐαφης κυρίως κάτω, άλλά μόνο στό διάστημα πού άπέμενε όρατό μεταξύ των κιονοκράνων ή 
μεταξύ ένός κιονοκράνου καί ένός έπικράνου. Στό άντίστοιχο διάστημα ή κάτω έδρα όλων των 
επιστυλίων γενικώς διαθέτει καί λείανση. ‘Η λείανση αύτή, όπως καί ή ταινία έπαφής, εί
ναι συχνά τά μόνα στοιχεία άναγνωρίσεως όταν δέν είναι διαθέσιμα, άλλά βασικότερα γνωρί
σματα (ρυθμολογικά κλπ.).

'Από όλους τούς ώς άνω λίθους ένας μόνον, έξωτερικός, ò α496 διατηρήθηκε άκέραιος 
καί άρραγής κατά τό μήκος, παρά τήν σκληρή δοκιμασία πού ύπέστη τό 1687 μέ τήν κατάρρευ
ση. "Ολοι οί άλλοι λίθοι είναι άπλώς θραύσματα, εύτυχώς κατά τό πλεΐστον μεγάλα, ώστε 
μέ έξαίρεση μερικών μόνο νά είναι σχετικά εύκολη ή άναγνώριση καί ταύτισή τους καί άκό- 
μή ή άσφαλής άνασύνθεσή τους, άνά δύο, τρία ή περισσότερα, μέ άποτέλεσμα τήν άπόκτηση 
τών άρχικών λίθων, μάλιστα σέ βαθμό πού υπερβαίνει κατά πολύ καί τήν πλέον αίσιόδοξη 
πρόβλεψη πού θά μπορούσε νά είχε γίνει μέ δεδομένη τήν gjc τώρα κατάτμηση, διασπορά καί 
άπώλεια τών μαρμάρων τού μνημείου.

‘Η ώς άνω άνασύνθεσή πραγματοποιήθηκε μόλις τήν άνοιξη τού 1986 στό έδαφος άνατολι- 
κά τοϋ ναού (πίν. Φ15) μέ τήν βοήθεια τών ίσχυρών άνυψωτικών μηχανημάτων τού έργου, βά
σει ένός σχεδίου στό όποιο είχε καταλήξει ò γράφων ήδη άπό τό 1980-1, μάλιστα όταν άκό- 
μη οί μισές καί πλέον έπιφάνειες τών διάσπαρτων θραυσμάτων ήσαν άπρόσιτες, έφαπτόμενες 
μέ τό έδαφος ή μέ άλλους λίθους^1. Σήμερα, ή άνασύνθεσή αύτή στό έδαφος είναι καθ'αύτή 

ένα έντυπωσιακό καί μνημειακό άντικείμενο καί προσφέρεται γιά τήν άμεση άξιολόγηση τών 
προτάσεων γιά μία άναστήλωση τού Προνάου, γιά τήν όποια άλλωστε άποτελεΐ χρησιμότατη τε
χνική προετοιμασία.

'Εκτός άπό τούς λίθους τής άνατολικής πλευράς τού σηκού, ή άνασύνθεσή περιλαμβάνει 
καί εκείνους τών δύο πλευρών, άκόμη δέ καί όσους σώζονται άπό εκείνους πού ώς έπίτοιχα 
έπιστύλια τού θυραίου τοίχου άποτελοΰσαν τό άνώφλιο τού νοτίου παραθύρου.

Οι άγελαϊοι λίθοι τού έπιστυλίου τής προσόψεως είναι: ο457+ν20+ν453, α871, ν496+ν841 
διαθέτουν ή διέθεταν ένα πλήρη κανόνα μέ έξι σταγόνες στό μέσο καί άπό ένα ήμικανόνα μέ 
τρεις σταγόνες στά δύο άκρα. Οί γωνιαίοι λίθοι διαθέτουν στό ένα μόνον άκρο έναν ήμικα-
νόνα, στό άλλο όμως, αύτό τής γωνίας, ό κανών είναι πλήρης. Τό πρώτο έπιστύλιο συναρμό-

42σθηκε άπό δύο μεγάλα τεμάχια 228+321 . Τό τελευταίο πρός νότον άπό ένα μεγάλο α459 καί
έξι μικρότερα: α730+νΐ411+α1135+β1284+α1667+ν417.

‘Η άρχική σειρά τών τριών άγελαίων λίθων άποκαλύπτεται, εύκολα άπό τίς έντορμίες γομ- 
φώσεως τής ζωφόρου στό έπιστύλιο: Στήν δεύτερη θέση τοποθετείται τό έπιστύλιο α457+ν20+
V453, στήν 4η θέση τό α496 καί στήν 3η καί μεσότερη θέση τό τεμάχιο α871, τό όποιο λόγω 
δευτέρας χρήσεως (βλ. κατ. σ. 50 ) έχει μειωμένο τό μήκος καί άπολαξευμένη τήν πρόσθια 
καί δπίσθτ»α έπιφάνεια. Μόνο μέρος τών κανόνων καί τών σταγόνων διέφυγε τήν άπολάξευση.

Τό έπιστύλιο τών μακρών πλευρών τού σηκού διαφέρει άπό αύτό τών προσόψεων κατά τό 
ότι δέν φέρει κανόνες καί σταγόνες, άλλά μόνο ταινία, τό ύψος τής όποιας άντιστοιχεΐ στό 
συνολικό ύψος ταινίας καί κανόνος τής προσόψεως. 01 άκραϊοι λίθοι αύτοΰ τού έπιστυλίου 
είναι οί μεγαλύτεροι καί γεφυρώνουν τό διάστημα άπό παραστάδα ώς γωνιαίο κίονα καί στίς 
τέσσερεις γωνίες τού σηκού, οί δέ λοιποί, οί άγελαϊοι (άλλως έπίτοιχα έπιστύλια), είναι 
μικρότεροι, μέ μήκος 2.441/2+, άκριβώς διπλάσιο άπό αύτό τών λιθοπλίνθων τών όίκείων τοί

χων.
Απο τρία μεγάλα τεμάχια, ν529, α865 καί α957 συναρμόσθηκε, μέ συνολικό μήκος 4.39, 

τό έπιστύλιο τής νότιας πλευράς τού Προνάου. Τό έπόμενο πρός δυσμάς Ιο άγελαϊο τού Ν. 
τοίχου ταυτίσθηκε έπίσης. Είναι τό άκέραιο ν45.

‘Ομοίως ταυτίσθηκαν τά τεμάχια 182 καί 6650, τά δύο άπό τά τρία στά όποια είχε θραυ- 
σθεϊ κατα την πτώση του τό έπιστύλιο τής βόρειας πλευράς τού Προνάου. *Η άναγνώρισή τους
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υπήρξε δυσκολότερη, διότι όταν έγινε, τά έλάχιστα αναγνωριστικά στοιχεία των λίθων ήσαν 
πολύ δύσκολα προσιτά. Πρόκειται κυρίως γιά λείψανα τής κάτω ταινίας έπαφής πρός τό οι
κείο άντίθημα. (Ταινία αύτοϋ τοϋ είδους φέρουν μόνο τά άκραΐα έπιστύλια). Τό τεμάχιο

436650 δέν σώζει τήν όψη του, ή όποια, όπως είναι φανερό, άφαιρέθηκε όλόκληρη μέ πριόνι

Τό άμέσως έπόμενο πρός δυσμάς, τό άγελαϊο τοΰ Β. τοίχου ταυτίσθηκε έπίσης. Είναι τό 
άκέραιο 25β. Τά τεμάχια των μεσαίων άντιθημάτων τοϋ έπιστυλίου άναγνωρίζονται έπίσης εύ
κολα όταν σώζουν τό ύψος καί πιό δύσκολα όταν δέν τό σώζουν.'Από τά πρώτα βρέθηκαν ένδε
κα καί άπώ τά δεύτερα έπτά, έκ των όποιων μάλιστα τά πέντε συναρμόσθηκαν μεταξύ τους 
καί μέ μερικά άπό τά ένδεκα. Συνολικά άποκτώνται:

1) Τέσσερεις λίθοι μέ πλήρες μήκος: ν175+α959, vl + 328, α873+β788 καί ν419+ο.858+α/1271.

2) Δύο άλλοι κατά τό μέγιστον τοϋ μήκους τους: α864+ν770 καί β1177+α1695.

'Απομένουν τέσσερα μεμονωμένα τεμάχια κατ'ούδένα τρόπο συνανήκοντα (πάχος, γεωλογική δο
μή) : α1066, ν104, αΙ013, α937 καί ένας άκέραιος λίθος μικρότερου όμως μήκους άπό τά έπι
στύλια α 735.

Όλοι οι ως άνω λίθοι είναι μεσαία άντιθήματα έφ'δσον έχουν έντορμίες συνδέσμων σ' 
άμφότερες τίς πλευρές καί έφ'όσον δέν διαθέτουν έπίπεδες όψεις. ‘Επομένως άνήκουν μόνο
στόν Πρόναο καθ'όσον οί άντίστοίχοι λίθοι τοΰ Όπισθονάου υπάρχουν στήν θέση τους ή στά

.44 . . .δυτικά τοϋ ναοϋ καί καθ'δσον τό πάχος των πλευρικών τοίχων ή τοϋ μεσότοιχου άποκλειει
τήν περίπτωση μεσαίων άντιθημάτων.

Γιά τά ως άνω άντιθήματα προσφέρονται κατ'άρχάς έπτά θέσεις πίσω άπό τό άντίστοιχα 
έξωτερικά έπιστύλια τοϋ Προνάου.

Ό λίθος ν175+α959 μέ γωνιακή άπότμηση (^45°) καί μήκος rJ 4.40 άναγνωρίζεται εύκό- 

λως ως άντίθημα τοϋ έπιστυλίου τής Ν. πλευράς. ‘Η όρθότητα τής ταυτίσεως έλέγχεται άμέ
σως άπό τήν τέλεια συνέχεια τών έντορμιών συνδέσεως πρός έκεϊνες πού φέρει ό έξωτερικός 
λίθος.

Ό λίθος α873+β788 μέ μήκος 3.85 καί όμοια γωνιακή άπότμηση (45°) άνήκει υποχρεωτι- 

κώς ως άντίθημα στό πρώτο έπιστύλιο τής Α. πλευράς. Τοϋτο έλέγχεται άμέσως όρθόν καί ά
πό τήν τέλεια συνέχεια τών έντορμιών συνδέσεως πρός έκεϊνες πού φέρει ό έξωτερικός λί
θος.

Ό λίθος β1177+α1695 καί αύτός μέ γωνιακή άπότμηση, άντίθετη όμως, άνήκει ώς άντί
θημα στό έπιστύλιο τής Β. πλευράς καί όχι στό 5ο τής Α. Τοϋτο διαπιστώνεται άπό τήν θέ
ση τών έντορμιών συνδέσεως.

Ό λίθος vl+328 χωρίς γωνιακή άπότμηση. άνήκει προφανώς ώς άντίθημα σέ ένα άπό τά 
τρία μεσαία έπιστύλια τής Α. πλευράς, στό 2ο μάλιστα, λόγω τής τέλειας άντιστοιχίας τών 
θέσεων τών έντορμιών συνδέσεως μέ έκεϊνες τοΰ έξωτερικοϋ λίθου.

Τέλος ό λίθος α864+ν770 παρουσιάζει τέλεια άντιστοιχία τών έντορμιών του μέ έκεϊνες 
τοϋ 5ου έπιστυλίου τής Α. πλευράς. ‘Επομένως τό έλλεϊπον νότιο άκρο του θά πρέπει νά 
είχε τήν δέουσα άπότμηση (45°) .

Τά ώς άνω άντιθήματα έχουν κάπως μικρότερο ύψος άπό τούς άντίστοιχους πρός τά έξω 
λίθους. Τοϋτο όφείλεται στήν μείωση τοϋ ύψους πρός τά μέσα ή κατ'άλλη διατύπωση στήν 
σύγκλιση τών έδρών πρός τά μέσα. ‘Η σύγκλιση αυτή φαίνεται καλύτερα σέ έγκάρσιες τομές 

τοΰ έπιστυλίου: ‘Η κάτω γραμμή τής τομής είναι έπικλινής έπειδή άκολουθεϊ τήν άντίστοιχη 
καμπυλωση τοϋ κτηρίου, όμως ή άνω γραμμή είναι περίπου οριζόντια. Τό ύψος τοΰ έξωτερικοϋ 
έπιστυλίου είναι κατά μέσο όρο 1.04,5 τοϋ μεσαίου άντιθήματος 1.04,2 (στό μέσον τής το
μής) καί στήν όψη τοϋ έσωτερικοϋ 1.0 3,8 καθ'υπολογισμόν.

Βάσει τοϋ ύψους τοϋ 3ου καί τοϋ 4ου έξωτερικοϋ έπιστυλίου τής Α. πλευράς καί βάσει 
τοΰ βαθμοϋ μειωσεως τοϋ ύψους αύτών τών λίθων πρός τά μέσα, υπολογίζεται ότι τά μεσαία 
άντιθήματά τους έχουν ύψος έπίσης 1.04,2. Τόσο είναι τό ύψος τοϋ λίθου α!066 μόνον. Τοϋ- 
τος, διά τής είς άτοπον άπαγωγής, ταυτίζεται τελικώς ώς νότιον άκρον τοϋ άντιθήματος τοΰ 
3ου έπιστυλίου. *Η θέση τής διαμήκους συνδέσεως τοϋ λίθου παρέχεται άπό μία έντορμία, ή 
όποια δέν συμφωνεί πρός τήν άντίστοιχη έντορμία τοϋ άντιθήματος τοϋ 5ου έπιστυλίου. Έ- 
πισης όριζοντια στροφή τοϋ λίθου κατά 180° δέν είναι δυνατή, έπειδή θά άντέστρεφε τήν
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σύγκλιση των έδρών καί θά προκαλοϋσε άσυμφωνία της θέσεως τοϋ άνυψωτικοΰ μοχλοβοθρίου 
τοϋ λίθου πρός την φορά τοποθετήσεως πού ισχύει γενικώς γιά τό σύνολο των έπιστυλίων της 

Α. πλευράς.

‘0 άκέραιος λίθος ν4 19+α858+οίΐ271, παρά την μεγάλη ομοιότητά του πρός τά άντιθήματα 
των έπιστυλίων -της Α. πλευράς, άνήκει σέ μία άλλη όμάδα καί ποτέ δέν θά ήταν δυνατόν νά 
ταιριάσει ώς άντίθημα ένός έκ των έπιστυλίων. Τό ϋψός του είναι μεγαλύτερο κατά ,2 στην 
χαμηλότερη πλευρά του καί κατά ,6 στην υψηλότερη. Τό μήκος του είναι μικρότερο, τουλάχι
στον κατά .07. Τό πάχος είναι μεγαλύτερο κατά .07 άπό τό παχύτερο έκ τών άντιθημάτων τοϋ 
έπιστυλίου καί στό άνω .μέρος του σημεΐες καί μοχλοβόθρια όρίζουν άκριβώς μία στρώση λί
θων άσχετη πρός τά άντιθήματα της ζωφόρου. Πρόκειται γιά τήν 20η στρώση τοϋ άνατολικοϋ 
τοίχου, της οποίας οΐ λίθοι καί μάλιστα αύτοί πού έβαιναν στό ύπό έξέταση άντίθημα, σώ

ζονται σέ ποσοστό 70% καί πλέον.

Γιά τούς ώς άνω λόγους τό άντίθημα αύτό άνήκει στόν άνατολικό τοίχο ώς άντίθημα τοϋ 
έπίτοίχου έπιστυλίου. Φυσικά γιά τούς λόγους πού άναφέρθηκαν στήν άρχή γιά τά άντιθήμα- 
τα τοϋ έπιστυλίου είναι άδύνατον καί σ'αύτό νά άνήκει σ'άλλο μέρος τοϋ κτηρίου. "Ομως 
τό μήκος του άποκλείει καί τήν περίπτωση προελεύσεώς του ώς άντιθήματος άπό τό άνώφλιο 
τής θύρας. 'Απομένουν λοιπόν οί δύο περιοχές έκατέρωθεν τής θύρας ώς οί μόνες γιά τήν ά- 
ναζήτηση τής θέσεως αύτοΰ τοϋ άντιθήματος. Έτσι, ώς άντίθημα άνωφλίου, ò λίθος ν419+
+α858+α,1271 καθίσταται πρώτος καί έμφανέστερος μάρτυρας τής ύπάρζεως μεγάλων παραθύρων 

. 45στό Παρθενώνα

‘Η ίοχυρή θερμική θραύση καί άποφλοίωση στό κάτω μέρος τοϋ λίθου, όμοια μέ αύτήν 
τών άντιθημάτων τών έπιστυλίων, όφείλεται, όπως καί στά έπιστύλια, στό ίδιο γεγονός.
Ένα μέρος τής έπιφανείςχς δηλαδή άνάμεσα στις παραστάδες τοϋ παραθύρου ήταν έκτεθειμέ- 
νο στίς φλόγες, όπως άκριβώς τό κάτω μέρος τών έπιστυλίων στό διάστημα μεταξύ τώ*ν κιο- 
νοκράνων ή τών κιονοκράνων καί τών έπικράνων.

Οί λίθοι τής σειράς τοϋ άνωφλίου ταυτίσθηκαν μάλλον εΰκολα μέ τήν βοήθεια τών ση- 
μειών, τών θέσεων τών μοχλοβοθρίων καί τών θέσεων παραγόμφων, ώς πρός τούς γνωστούς λί
θους τής ύπερκείμενης 20ης στρώσεως τοϋ τοίχου.

‘Ο ν419+α858+α1271 είναι 6 2ος λίθος τοϋ άνωφλίου τοϋ νοτίου παραθύρου καί ò ν104 
είναι μέρος τοϋ 3ου λίθου. (Συνδυασμένη άντιστοιχία σημειών καί έντορμίας συνεχόμενης 
στόν 2§ λίθο).

‘0 α937 είναι τό νότιο άκρο τοϋ 3ου λίθου τοϋ άνωφλίου τής θύρας. *0 α735 είναι ò 
μόνος λίθος πληρώσεως τοϋ διαστήματος μεταξύ τοϋ άνωφλίου τής θύρας καί τοϋ άνωφλίου τοϋ 
παραθύρου.

Εξαιρετικά δύσκολη ύπήρξε μόνον ή ταύτιση τοϋ λίθου α1013. 'Ακόμη καί τώρα πού τό 
πολύπλοκο πρόβλημα έχει λυθεί, ή ανάλυση τών λόγων πού μέ άπόλυτη βεβαιότητα άποδεικνύουν 
τήν άρχική θέση τοϋ α1013 παραμένει έξαιρετικά πολυσύνθετη. Χάριν συντομίας ή άνάλυση αύ- 
τή κρίθηκε σκόπιμα νά μή περιληφθεϊ στήν παρούσα άνακοίνωση.

'Από τήν έσωτερική όψη τοϋ έπιστυλίου, ή όποια είχε ύποστεϊ βαρύτατες βλάβες έξ αί
τιας τής πυρκαϊάς, σήμερα σώζονται έλάχιστα θραύσματα αποφλοιωμένων λίθων. ‘Ωστόσο τά 
μετρικά στοιχεία τών άρχικών λίθων ύπολογίζονται έφ'όσον σώζονται τά μεσαία άντιθήματα.
‘Η ειδική μορφή τών έπιστυλίων στό άκρο τους πρός τόν θυραϊο τοίχο δηλώνεται έμμεσα άπό 
τις σχετικές έπεργασίες στήν άνω έπιφάνεια τών δύο έπικράνων. Βάσει αύτών τών στοιχείων 
έγινε δυνατή καί ή αναγνώριση ένός θραύσματος α1737 ώς προερχόμενου άπό τό δυτικό πέρας 
τοϋ έσωτερικοΰ έπιστυλίου τής βόρειας πλευράς τοϋ Προνάου.
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Η_ΖΩΦΟΡΟΣ (tilV. ä, 11, 12, Φ18)
, .46“Η Ανατολική πλευρά

Στήν ανατολική πλευρά τοϋ σηκοϋ ή ζωφόρος δέν παρουσιάζει δυσκολίες άποκαταστάσεως. 
OÌ λίθοι μέ τίς Ανάγλυφες παραστάσεις ήσαν οκτώ μαζί μέ τούς γωνιαίους. 0Ì γωνιαίοι εί
χαν τό μήκος τους Αναγκαστικώς στις πλευρές τοϋ Προνάου καί όχι στην πρόσοψη, έπειδή, 
γιά οικοδομικούς λόγους, δέν έπρεπε νά είναι συνδρομικοί μέ τά γωνιαία έπιστύλια, τά ό
ποια βέβαια έκ παραδόσεως είναι έπιστύλια τής προσόψεως. ‘0 μεγαλύτερος Από τούς λίθους 
(V), τοποθετημένος στό μέσον, κάλυπτε όλο τό μήκος τοϋ 3ου έπιστυλίου καί μικρό Ακόμη 
μέρος Από τά έκατέρωθεν έπιστύλια. Δεξιά του δύο λίθοι (VI, VII+VIII) κάλυπταν τό διά
στημα ώς τόν βόρειο γωνιαίο (IX) καί τρεις άλλοι (II/ HI/ IV) κάλυπταν τό όμοιο διά
στημα στ'Αριστερά, μέχρι τόν νότιο γωνιαίο (I). Σήμερα τό σύνολο Αποτελεϊται Από περισ
σότερους λίθους, τά τεμάχια δηλαδή των Αρχικών. Μάλιστα τά δύο ίσα περίπου τεμάχια τοϋ 
λίθου τοϋ προσκείμενου στόν βόρειο γωνιαίο, γιά πολύ καιρό είχαν θεωρηθεί ώς αυτοτελείς 
Αρχικοί λίθοι: Τό 0VII είναι στό Λοΰβρο καί φέρει τά ίχνη μιας μουσειακής γλυπτικής έ- 
πεμβάσεως^. Τό 0VIII είναι στό Βρετανικό Μουσείο. ‘0 έπόμενος πρός Ν λίθος (VI) εί

ναι θραυσμένος, Από τήν πτώση του (1687), σέ δύο τεμάχια. Τό δεξιό καί μεγαλύτερο ύπέ- 
στη (οχυρή κακοποίηση στό τέλος τοϋ 18ου α(ώνος, δηλαδή λίγο πριν προλάβουν νά τό πά
ρουν οί άνθρωποι τοϋ Elgin (1802). Ευτυχώς τουλάχιστον πού μέ φροντίδα τοϋ Fauvel είχε 
ληφθεΐ καλό έκμαγεϊο πρίν προχωρήσει τό κακό (1787). Τό Αριστερό τεμάχιο, σήμερα στό 
Μουσείο Άκροπόλεως καί σέ καλή κατάσταση, χάρις σέ ευνοϊκότερες συνθήκες, διέφυγε όχι 
μόνο τήν κακοποίηση Από τούς Ανθρώπους τοϋ κάστρου, Αλλά καί τήν φυγάδευση Από τούς Αν- 
θρώπους τοϋ Elgin . ‘0 κεντρικός λίθος, απλώς κόπηκε στά δύο κατά τήν μεταφορά του 
πρός τόν Πειραιά μέ προορισμό τήν 'Αγγλία. “0 έπόμενος πρός N. (0IV) καί αυτός στό Βρε
τανικό Μουσείο, είναι Ακέραιος, Αλλά μέ φθορές κατά μήκος των φλεβών καί διαφόρων ρωγ
μών τοϋ μαράρμου. '0 μεθεπόμενος (III), έπίσης στό Βρετανικό Μουσείο, είναι θραυσμέ
νος σέ δύο μεγάλα καί μερικά μικρότερα τεμάχια. "Ενα μέρος του έχει χαθεί καί ή έπιφά- 
νειά του παρουσιάζει σημαντική φθορά. '0 τελευταίος (II) πρός τόν νότιο γωνιαίο ήταν 
καί δ μικρότερος. Σώζεται στό Μουσείο τής Άκροπόλεως ως σύνολο συναρμοσμένων θραυσμά
των μέ διάφορα κενά μεταξύ τους.

Στίς δύο πλευρές τοϋ Προνάου Αντιστοιχούν οι προπορευόμενες μορφές τής βόρειας καί 
νότιας πλευράς τής ζωφόρου, Από τίς όποιες μεγάλο μέρος σώζεται στό Μουσείο τής Άκρο- 
πόλεως (λίθοι Nil, NUI, Njv, NV καί NVI) καί στό Βρετανικό Μουσείο (λίθοι SXLIV, 

SXXXVIII, SXLII, SXLI, SXLIIIb καί SXL).

"Οπως φανερώνουν λίθοι τής ζωφόρου μέ πλήρως σωζόμενο μήκος καί όπως δηλώνουν οί 
έντορμίες τών γόμφων τής ζωφόρου έπάνω στά πολυάριθμα σωζόμενα έπιστύλια, στίς δύο μα- 
κρές πλευρές οί λίθοι τής ζωφόρου ήσαν τυποποιημένοι μέ μήκος 1.22,2^, ίσον πρός αυτό 
τών λιθοπλίνθων. Μόνο στά Ακρα, έπάνω στά πλευρικά έπιστύλια (τοϋ Προνάου καί τοϋ Ό- 
πισθονάου) Αλλαζε τό μέτρο. 0Ì τρεις Ακρότεροι πρός A καί πρός Δ λίθοι ήσαν έμφανώς 
μακρύτεροι μέ ποικίλα όμως μήκη. Κοινό μειονέκτημα τών λίθων στό Λονδίνο καί έκείνου
στό Λοΰβρο είναι ότι όλοι έχουν σκοπίμως ύποστεί μείωση τοϋ Αρχικοΰ πάχους τους καί

49έχουν μετατραπεί σέ πλάκες. *Η μείωση αύτή έγινε κατά κανόνα μέ πριονισμό , σέ όρι- 
σμένες όμως περιπτώσεις έγινε μέ Απολάξευση^ καί ώς σκοπό είχε τήν έλάφρυνση τής χερ

σαίας καί τής θαλάσσιας μεταφοράς Από τήν Ακρόπολη ώς τό Λονδίνο ή τό Παρίσι. Άντι- 
θέτως, οί λίθοι τής ζωφόρου στό Μουσείο τής 'Ακροπόλεως ύφίστανται μέ πλήρες τό πάχος 
ή τουλάχιστον μέ όσο διέσωζαν μέχρι τό 1833.

Συνηθισμένο ζήτημα στήν Αρχαιολογική βιβλιογραφία είναι καί αυτό πού Αφορά στό Αρ
χικό μήκος όρισμένων έλλιπών λίθων τής ζωφόρου. Τό ζήτημα αύτό ύφίσταται Ακόμη καί 
στήν παροΰσα μελέτη γιά τήν δομική σύνθεση καί Ακόμη γιά τήν μερική Αναστήλωση τοϋ 
κτηρίου, όχι όμως μόνο του, Αλλά έξ ίσου μέ τό ζήτημα τοϋ υπολογισμού τοϋ πάχους πού 
είχαν οί λίθοι πρίν ύποστοΰν τόν βάναυσο πριόνισμά ή τήν Απολάξευση Από τούς Ανθρώπους 
τοϋ Elgin. Τό δεύτερο αύτό ζήτημα ουδόλως έχει Απασχολήσει τήν Αρχαιολογία, είναι όμως 
σπουδαίο ιδίως γιά τήν Ανατολική πλευρά όπου οί λίθοι είχαν καθένας διαφορετικό πάχος, 
όπως Απέδειξε ή παροΰσα μελέτη (βλ. πίν. 9).
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Έντορμίες γόμφων καί σέ μερικές περιπτώσεις έγχάρακτες σημεϊες στό άνω μέρος των 
έτιιστυλίων τοϋ Προνάου παρέχουν υπό όρισμένες προϋποθέσεις την θέση των αρμών τής ζωφό
ρου ή μέ άλλες λέξεις τά μήκη των λίθων τής ζωφόρου μέ προσέγγιση μερικών χιλιοστομέ
τρων. Έτσι τίθεται ένα τέλος στήν άοριστία πού ώς τώρα έπικρατεϊ ώς πρός τά μήκη πολ
λών έλλιπών ή έλλειπόντων λίθων. Τά πάχη τών λίθων παρέχονται άπό τά όρια τών σχετικών 
έπεργασιών τής άνω έπίφανείας τών έπιστυλιων και τών άντιθηματων τους, φυσικά κατά προ
σέγγιση. ‘Η προσέγγιση αύτή βελτιώνεται στην συνέχεια μέ συνεκτίμηση τών θέσεων, τών 
διαστάσεων καί τής έκάστοτε μορφής τών σωζομένων άντιθημάτων τής ζωφόρου. Ή τελική 
προσέγγιση είναι όση άπαιτεΐται δεδομένης τής άδρής κατεργασίας τής άρχικής όπίσθιας 

έπιφάνειας τών λίθων τής ζωφόρου.

ΠΙΝΑΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ51

Κανονικός
κωδικός
άριθμός*

Άρχαιολ.
κωδικός
άριθμός**

Μουσειακός
άριθμός

Διάστημα Μήκος
γόμφων στό τοϋ
έπιστύλιο λίθου

Πάχος 
(χωρίς τό 
άνάγλυφο

ΒΑΖ
ΒΖ2
ΒΖ3
ΒΖ4
ΒΖ5
ΒΖ6

ΝΙ
ΝΙΙ ’Ακρ.Μ.857

1.41,1
1.41,1

(.60)
.58-.

Nili
NIV 'Ακρ.Μ.860

1.50,9
1.22,9

(.55)
.60

NV ..,+α 978 1.23,2 (.60)
NVI 'Ακρ.Μ.864 1.22,4 .60

ΒΑΖ
ΑΖ2
ΑΖ3
ΑΖ4
ΑΖ5
ΑΖ6

ΟΙΧ
I------OVIII
'— + OVII 
------  OVI —

ον
OIV
OHI

ti

er .Mus 
Louvre 
Br.Mus 
Ακρ.Μ.

*3
II·

Br.Mus.

. 5 9(άνω 57,7)

3.59 (.53-.54)
4.20
4.43
3.4-1
3.18

(.52) 
- .52 
(.59) 
(.47) 
(.37)

AZ7
NAZ

OU 'Ακρ.Μ. 1.26 (.62)
01 Br.Mus. .54(άνω 52,7)

ΝΑΖ SXLIV
ΝΖ2 SXXXVIII
ΝΖ3 SXLII
ΝΖ4 SXLIIIa
ΝΖ5 SXLI
ΝΖ6 SXLIIIb

1.511 /
1 ζ

1.44/2
(.56)
(.56)

1.38 (.56)
ι·22|/2 (.60)
1.22 /2 (.60)
1.22 (.60)

* Βλ. Κορρές-Μπούρας (1983), 212-215, όπου είσάγεται καί περιγράφεται τό κωδικό σύστημα.
** Είσαχθέν άπό τόν Α. Michaelis (1871).

Τά οίκοδομικά στοιχεία στήν άνω έπιφάνεια τών έπιστυλιων δείχνουν ότι ή ζωφόρος διέ
θετε μεσαία άντιθήματα στήν άνατολική πλευρά τοϋ Προνάου, όχι όμως καί στίς δύο μικρές. 
'Εκεί έμενε ένας κενός χώρος, πλάτους .25 περίπου; άνάμεσα στούς λίθους τής ζωφόρου καί 
τά άντιθήματά τους. 'Από τά μεσαία άντιθήματα τής άνατολικής πλευράς σώθηκαν οί άκέραιοι 
λίθοι α953, α886, α'731 καί β1564, ό έλαφρώς άκρωτηριασμένος καί ωστόσο μεγαλύτερος λί
θος 302, ώς καί τά μεγάλα τεμάχια β1214, β1563, β1701 καί ν'1218. 'Από αύτά, τά τρία 
πρώτα συναρμόσθηκαν καί άποτελοϋν ήδη έναν άκέραιο λίθο.

Κοινό γνώρισμα τών μεσαίων άντιθημάτων είναι έγχάρακτες σημεϊες, μοχλοβόθρια καί ά- 
βαθή λαξευτά "κενά μοχλοΰ" στήν άνω έδρα, σέ έπαναλαμβανόμενες σταθερές άποστάσεις 70 
έκατοστομέτρων (είκ.13). Τό διάστημα .70 δέν είναι τυχαίο. 'Αντιστοιχεί στό τυποποιημέ
νο πλάτος τών λίθων τοϋ θράνου (βλ. κατωτέρω σ. 43) τής άνατολικής πλευράς. (Τό ίδιο 
μέτρο άπαντά καί στήν δυτική πλευρά). Τά άντιθήματα έχουν ποικίλα πάχη προφανώς συμπλη
ρωματικά τοϋ έκάστοτε πάχους τών λίθων τής ζωφόρου. Μάλιστα δύο άπό τά άντιθήματα έχουν 
σύνθετη μορφή μέ διαφορετικό πάχος δεξιά καί άριστερά. Προφανώς οί λίθοι αύτοί άντιστοι- 
χοϋν ò καθένας στήν θέση τοϋ άρμοΰ δύο διαδοχικών διαφορετικού πάχους λίθων τής ζωφόρου.
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βόρεια καί νότια πλευρό, των προστάσεων.

ΓΪΡΟΜΑΟΥ

ΟΠΙΣΘΟΠΑΟΥ
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Άπό την σχετική θέση των έγχάρακτων σημείων καί των μοχλοβοθρίων ή μόνον άπό τήν κλίση 
των "κενών μοχλού" δηλώνεται ή σχετική κατεύθυνση τοποθετήσεως των λίθων τής άμέσως ύπερ- 
κειμένης στρώσεως, δηλαδή τοΰ θρόνου. Άπό τήν παράλληλη άνάλυση των δεδομένων τοϋ θρό
νου καί των όντιθημάτων όποκαλύπτεται ή πραγματική κατεύθυνση τοποθετήσεως των λίθων τοΰ 
θρόνου καί μαζί μ'αύτήν 6 άκριβής προσανατολισμός των διαφόρων όντιθημάτων. 'Απομένει 
λοιπόν μόνον ή εύρεση τής σειράς καί τής θέσεως των όντιθημάτων κατά τρόπον ώστε νά πλη
ρούν ται συγχρόνως οι έξής προϋποθέσεις:

1) Τά πάχη των όντιθημάτων νά συμβιβάζονται πρός τά πάχη των λίθων τής ζωφόρου.

2) Τά μοχλοβόθρια ή τά κενά μοχλού νά εύρίσκονται στό μέσον τοϋ πλάτους τοΰ θριγκοΰ 
ή πολύ πλησίον σ’αΰτό.

3) Τό σύστημα των διαστημάτων των .70 νά παρουσιάζει συνέχεια έπάνω σέ συνεχόμενα 
άντιθήματα καί νά συμβιβάζεται μέ τήν άποκατάσταση τής σειράς καί τής θέσεως των θράνων.

Βάσει τών ώς άνω βρέθηκε ò μοναδικός δυνατός συνδυασμός γιά τά άντιθήματα τής ζωφό
ρου, αύτός πού έμφαίνεται στόν πίν. 9. Μέ τήν ταύτιση τών όντιθημάτων έγινε δυνατός καί 
ò όκριβέστερος υπολογισμός τοΰ πάχους τών διαφόρων λίθων τής ζωφόρου (βλ. πίν. σελ.4.1 
καί πίν. 9 ) .

Πολύ δυσκολότερη υπήρξε ή άκριβής άποκατάσταση τών στρώσεων 20 καί 21 τοΰ άνατολικοΰ 
τοίχου, οι όποιες κατά κάποιο τρόπο συνιστοΰν καί τό άντίθημα τοΰ έπίτοίχου στοιχείου, 
τοϋ ομόλογου πρός τήν ζωφόρο. Όμως ή έργασία αύτή έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα, καθ' 
όσον άφορά περιοχή γιά τήν όποια δέν υπάρχουν προοπτικές άναστηλώσεως καί γι'αύτό ή πα
ρουσίασή της περιλαμβάνεται μόνο στήν άναλυτική μελέτη.

0_ΘΡΑΝ0Σ (πίν. 10, 11, 12, Φ19)

Ό θράνος τοϋ σηκοϋ πρός τό άνατολικό πτερόν άποτελοϋσε συνέχεια τοΰ θράνου τών τριών

άλλων πλευρών, μέ τήν αύτή όκριβώς μορφή: Μέ δωρικό κυμάτιο στό άνω μέρος καί λέσβιο γρα- 
#52πτό κυμάτιο στό κάτω μέρος . Τοΰτο ήταν φανερό άπό τήν συνεχή μορφή τοΰ άντίστοιχου θρά

νου τοΰ θριγκοΰ τής περιστάσεως καί έπιβεβαιώνεται άπό πολυάριθμους σωζόμενους λίθους, 
πού, όπως θά δειχθεΐ, άνήκουν στήν άνατολική πλευρά τοϋ σηκοΰ.

Κοινό γνώρισμα τών λίθων αύτών είναι τό έπίμηκες σχήμα μέ τήν μικρή διάσταση .70 έπί 
τής προσόψεως καί τήν μεγάλη διάσταση κατά τό πάχος τοΰ θριγκοΰ55. Άπό οίκοδομικής άπό- 

φεως λοιπόν ό υπό έξέταση θράνος ήταν στρώση διάτονος, συνέδεε τίς δύο πλευρές τοΰ θρι
γκού καί κάλυπτε τά μεταξύ αύτών καί τών μεσαίων όντιθημάτων κενά. Τό διάστημα .70 ή γιά 
τήν άκρίβεια .69,8, άπαντά, όπως άναφέραμε, στά μεσαία άντιθήματα τής ζωφόρου (είκ. 9, 
πίν. 10) καί φυσικά στήν δυτική πλευρά τοΰ σηκοΰ, όπου εύκολα διαπιστοΰται καί ή μετρική 
του σχέση πρός τά μεταξόνια τών κιόνων54; 1:6.

Εύκολα υπολογίζεται ότι στήν άνατολική πλευρά χωροΰσαν δύο γωνιαίοι καί 27 άγελαϊοι 
λίθοι τοϋ θράνου, όσοι δηλαδή είναι καί οί υπάρχοντες στήν δυτική πλευρά. Έξ αύτών σώ
θηκε άκέραιος ò λίθος τής ΝΑ γωνίας (307), οί άγελαϊοι &1625, ν349, β1698, ν34, ν476, 

α478, α994, ν490, ν480, α18ΐ9, 309, ν495, ν19 καί θραύσματα μέ τά όποια συναρμόσθηκε 
στό μεγαλύτερο μέρος του ò λίθος τής ΒΑ γωνίας v492+324+v633. Χρήσιμα στοιχεία γιά τήν 
εύρεση τής άρχικής θέσεως τών θράνων είναι:

1) Οί άντιστοιχίες μεταξύ έντορμιών συνδέσεως. Εύτυχώς οί θέσεις τών έντορμιών έπί 
τό πλειστόν διαφέρουν.

2) Οί άντιστοιχίες συνεχείας τοϋ συστήματος τών γραπτών κοσμημάτων. Δυστυχώς ή δια
τήρηση διαβρωσιγενών ίχνών ή τοΰ έγχάρακτου ύπογραμμοΰ τών άρχικών γραπτών κοσμημάτων 
είναι έλαχίστη καί διαπιστοΰται μόνο μέ ειδικό πλάγιο φωτισμό σέ σκοτεινό περιβάλλον.

Ωστοσο έγινε δυνατή ή άνακάλυψη καί άποτύπωση ίχνών τοΰ λεσβίου φύλλου στούς λί
θους ν34, ν476, α994, ν490, ν480, 309, ν495 καί 307, ώς καί ίχνών τοΰ δωρικοΰ φύλλου 
στούς λίθους ν34, 309, ν495 (πίν. φωτ. 19).

3) Οίκοδομικά στοιχεία στήν άνω έπιφάνεια, κυρίως έπεργασίες ή μοχλοβόθρια δηλωτι
κά τής έδράσεως τών δοκών τής δροφής τοΰ πτεροΰ, πρός τά άνατολικά καί τής δροφής τοϋ
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_ , . . , ,56Προνάου, ηρος τα δυτικά

0Ì θέσεις των δοκών τοΰ· πτεροϋ είναι γνωστές έαιό στοιχεία πού σώζει ò θριγκός τής 
άνατολικής πλευράς τής περιστάσεως . Τά στοιχεία αύτά φανερώνουν ότι ή όροφή τοϋ άνα- 
τολικοΰ πτεροϋ είχε τίς δοκούς διατεταγμένες, όπως καί ή όροφή τοϋ δυτικοΰ πτεροϋ.

4) 'Ατυπα υστερογενή φαινόμενα, όπως συνεχόμενες άπολαξεύσεις στην άύω έδρα περισ
σοτέρων λίθων (α18ΐ9, 309, ν495, ν19), άπολαξεύσεις γιά τήν άφαίρεση τοϋ μολύβδου των 
συνδέσμων5^, διαβρώσεις κλπ.

5) Ήντορμίες γόμφων στην άνω έδρα τής ζωφόρου. Δυστυχώς υπάρχουν μόνο δύο, στόν λί
θο άρ. 856 τοϋ Μουσείου τής 'Ακροπόλεως, ένώ στούς λίθους τοϋ Βρετανίκοϋ Μουσείου καί

59 ,σ'έκεϊνον τοϋ Λούβρου τό πολύτιμο αύτό στοιχείο δέν υπάρχει . Χάθηκε έξ αιτίας τοϋ 
πριονισμοϋ.

Τέλος έντρρμίες γόμφων σώζονται καί σέ τεμάχιο (α899) ένός άντιθήματος, ή χρησιμό- 
τητά τους όμως γιά τήν παροΰσα μελέτη είναι μάλλον μικρή. Βάσει των ως άνω στοιχείων κα
τέστη δυνατή ή άσφαλής άποκατάσταση τής άνατολικής πλευράς τοϋ θράνου, όπως αύτή έμφαί- 
νεται στούς πίν. 10 καί 11.

Γιά τήν άποκατάσταση τοϋ θράνου στίς δύο πλευρές τοϋ Προνάου λαμβάνονται ύπ'δψιν 
οι σωζόμενοι λίθοι των θράνων τής Β καί Ν πλευράς, ώς καί οί πληροφορίες πού παρέχον
ται άπό τά άκρα τοϋ θράνου τής άνατολικής πλευράς.

'Από τούς πολλούς σωζόμενους λίθους θράνου μέ μήκος 1.22,2+, ίσον δηλαδή πρός τό 
μήκος των λιθοπλίνθων των πλευρικών τοίχων, άλλοι μέν έχουν τήν πίσω πλευρά κατεστραμ
μένη άπό τήν πυρκαϊά καί άλλοι έχουν τήν πίσω πλευρά άκέραια, άλλά κατεργασμένη έπιμε- 
λώς μέ βελόνι καί συχνά έφοδιασμένη μέ ταινία έπαφής (ώς άναθύρωση). Οί πρώτοι σώζουν 
πλάτος άνω τοϋ ένός μέτρου καί προφανώς, πριν άποφλοιωθοϋν ή θραυσθοΰν, ήσαν διάτονοι 
καί μάλιστα άμφιμέτωποι, έβαιναν δηλαδή στούς τοίχους (είκ. 15). Οί δεύτεροι έχουν πλά
τος 1.06-1.11 καί προφανώς διέθεταν άντίθημα. ‘Η άπόδοση καί αύτών στούς τοίχους δέν 
είναι δυνατή, έπειδή θά συνεπήγετο έξαιρετικά άσθενή άντιθήματα (πάχους .10-,15 μό
νον ). Συνεπώς άποδίδονται στίς πλευρές τοϋ Προνάου τοϋ όποιου è θριγκός είναι πολύ 
παχύτερος άπό τούς πλευρικούς τοίχους, όπως δηλαδή συμβαίνει καί στόν Όπισθόναο (είκ. 
16) .

Κριτήρια γιά τήν όρθή διάταξη αύτών τών λίθων είναι:

1) ‘Η συνέχεια τών έντορμιών συνδέσεως. Όπως δείχνει καί ή έπιτευχθεΐσα άποκατά
σταση (πίν. 10) τό κριτήριο αύτό χρησιμοποιήθηκε κυρίως άρνητικά καί σέ δύο μόνο περι
πτώσεις θετικά.

59'2) 'Η συνέχεια διαφόρων έπεργασιών τής άνω έπιφανείας

3) Τό συμβιβαστόν μοχλαυλάκων καί άνυψωτικών μοχλοβοθρίων, μάλιστα σύμφωνα κάί ώς 
πρός μία κανονική σειρά τοποθετήσεως.

4) Ή όρθή σχέση πρός τούς λίθους τής έπίτοιχης δοκοϋ. Οί λίθοι αύτοί έχουν μελετη
θεί παλαιότερα^ άπό τόν γράφοντα καί βάσει άσφαλών κριτηρίων έχουν βρεθεί οί θέσεις 

τους (βλ. πίν. 12). Ό πρώτος άπό άνατολικά λίθος τής σειράς τών έπίτοιχων δοκών
είχε μήκος τριπλάσιο περίπου άπό τό μήκος τών υποκειμένων θράνων. Συνεπώς άπό τούς τέσ
σερεις έξωτερικούς λίθους τοϋ θράνου σέ κάθε μία άπό τίς δύο πλευρές τοϋ Προνάου μόνον 
ò τρίτος πρέπει νά φέρει στοιχεία δηλωτικά τής θέσεως ύπερκειμένου άρμοϋ.

Βάσει όλων τών ώς άνω άποκαθίσταται ò θράνος στίς δύο έξωτερικές πλευρές τοϋ Προνά
ου ώς έμφαίνεται στόν πίν. 10 (βλ. καί πίν. 12).

'Από τούς λίθους πού συνέθεταν τήν έσωτερική όψη τοϋ θράνου στήν νότια πλευρά τοϋ 
Προνάου σώθηκαν δύο μεγάλα τεμάχια τοϋ ένός (α894+α1049). Βάσει πλείστων κατασκευαστι
κών λεπτομερειών (έπεργασίες, σειρά μοχλοβοθρίων κλπ.) καί κυρίως βάσει τών σωζομένων 
λεπτομερειών ένός λεσβίου κυματίου άποκαθίστανται στήν ΝΑ γωνία, ώς έμφαίνεται στόν πίν. 
10. Τό κυμάτιο σώζει έπαρκώς μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια: Τόν σχηματισμό μίας έν κατόψει 
όρθής έσωτερικής γωνίας. Τό λέσβιο αύτό κυμάτιο όμοιάζει πρός έκεϊνο τής έξωτερικής 
πλευράς, είναι όμως άνάγλυφο (είκ. 17, πίν. φωτ. 19), Ή ταύτισή του άφ'ένός τεκμηριώ
νει τήν ΰπαρζη τοϋ πλουσιότερου κυματίου τοϋ Παρθενώνας, άφ'έτέρου έπιτρέπει τήν άμεση
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γνώση τοϋ πάχους του θριγκού στό ϋψος τοϋ θράνου καί μάλιστα τόσο στην πρόσοψη όσο καί 
στην μικρή πλευρά.

Είκ. 17 καί 18. Σωζόμενο λέσβιο κυμάτιο στους λίθους α1049+β1308.

Είκ. 19. Θραύσματα τοϋ λεσβίου κυματίου (Μουσ. Άκρ. 6248+6335).

'Από τήν συνέχεια τοϋ ίδιου θράνου κατά μήκος τής άνατολικής πλευράς τοϋ θυραίου 
τοίχου σώζονται δύο τεμάχια καί ένας ύπό συνθήκην άκέραιος λίθος (α1090). Τά δύο τεμά
χια προέρχονται άπό τήν ΒΔ καί ΝΔ (έσωτερική) γωνία. Μάλιστα τό β1308 (τής ΒΔ γωνίας) 
σώζει άκόμη τήν ακμή τής γωνίας τοϋ κυματίου καί χάρις στήν ΰπαρζη
των συνεχομένων πρός αυτό έζωτερικών λίθων έπιτρέπει τήν άμεση γνώση τοϋ πάχους τοϋ 
θριγκοΰ καί στήν βόρεια πλευρά τοϋ Προνάου. Φυσικά δέν είναι άπλή σύμπτωση ότι τό πά
χος αύτό είναι ίσο πρός τό άντίστοιχο στήν νότια πλευρά τοϋ Προνάου.

Απο τό μέτρο τοϋ λίθου α1090 καί άπό τήν θέση καί τά διαστήματα έπεργασιών στήν 
στρώση 21 τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, άποκαθίσταται ή κατά μήκος δομική διαίρεση τοϋ έπί- 
τοιχου έσωτερικοϋ θράνου τοϋ Προνάου, όπως αυτή έμφαίνεται στόν πίν. 10. ’η έζήγηση 
των σχετικών ένδείζεων καί υπολογισμών περιέχεται μόνο στήν Αναλυτική μελέτη, έπειδή 
άφορά σέ μέρος γιά τό όποιο δέν ύφίσταται προοπτική άναστηλώσεως καί έπομένως έχει μό
νο θεωρητική χρησιμότητα. 'Εκτός άπό τά άναφερθέντα μικρά τμήματα τοϋ άνάγλυφου κυμα
τίου, σώθηκαν τρία άκόμη, μάλιστα πολύ καλύτερα διατηρημένα, όχι όμως στούς μεγάλους 
διάσπαρτους λίθους τοϋ θράνου, άλλά σέ μικρά θραύσματα τών άποθηκών ('Ακρ.Μ. 6248, 
6335, είκ. 18, 19). *Η αναγνώριση αυτών τών θραυσμάτων έγινε φυσικά δυνατή μόνο με
τά τήν Ανακάλυψη καί τήν ταύτιση τών μεγάλων γωνιαίων λίθων, έπέτρεψε όμως μέ τήν σει
ρά της τήν πλήρη Αποκατάσταση τοϋ ώς τώρα άγνωστου καί ωστόσο πλουσιότερου κυματίου 
τοϋ Παρθενώνος (είκ. 17, 18, 19).
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Ε(κ. 22. Εγκάρσια τομή τοϋ νεωτέρου κατωφλιού (1:20).
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Η_ΘΥΡΑ

Στή θέση τής άνατολικής θύρας απομένει ένα άσαφές κενό. Έχει καταστραφεί μεγάλο μέ
ρος των όρθοστατων στις δύο πλευρές τοϋ άρχικοΰ άνοίγματος καί στην θέση του κατωφλιού 
άπομένει μία άρθογώνια άβαθής λεκάνη . Σήμερα τό άνοιγμα φαίνεται γενικώς ευρύτερο άπό 
έκεϊνο τής δυτικής θύρας, πράγμα πού σέ συνδυασμό πρύς τήν θραυσματική κατάσταση των έ- 
κατέρωθεν όρθοστατων όδηγοϋσε τούς ως τώρα μελετητές στήν εύλογη υπόθεση ότι άρχικά τό 
άνοιγμα τής άνατολικής θύρας ήταν ίσον πρός τό άνοιγμα τής δυτικής. Περιέργως οι πολυά
ριθμοι μελετητές πού δέχθηκαν τήν άνατολική θύρα ίση πρός τήν δυτική, δέν έλαβαν τόν κό
πο νά μελετήσουν σέ βάθος τά σωζόμενα λείφανα, άρκούμενοι μόνο στήν έντύπωση πού παρέχει 
τό άνοιγμα σήμερα. Φαίνεται πλατύτερο άπό τό δυτικό "Ομως .... μόνο (ραίνεται. 'Ακόμη 
καί στήν παρούσα κατάσταση, μέ κατεστραμμένες τίς παρειές, δηλαδή διευρυμένο, είναι σέ 
μερικά σημεία του στενότερο άπό τό δυτεκό. Τούτο γίνεται σαφές μέ συστηματική άποτύπωση 
των θραυσμένων όρθοστατων έκατέρωθεν τού άνοίγματος. Άν μάλιστα ληφθοΰν ύπ'όφιν καί οι 
μάζες πού έχουν άφαιρεθεϊ άπό τούς όρθοστάτες, τότε προκύπτει γιά τήν άνατολική θύρα ά
νοιγμα πολύ μικρότερο άπό έκεϊνο τής δυτικής θύρας. Πόσο όμως; Χάρις στό λίθο ν238 
τού τοίχου, τόν μόνο μέ σωζάμενη τήν άρχική του έπιφάνεια πρός τό θυραϊο άνοιγμα καί χά
ρις στήν συστηματική συγκριτική μελέτη τής λεκάνης τού κατωφλιού καί τής άντίστοιχης πε
ριοχής τής δυτικής θύρας, υπολογίζεται μέ ικανή προσέγγιση ότι τό άρχικό πλάτος τού θυ- 
ραίου άνοίγματος ήταν 4.80+ στό κάτω μέρος (έναντι 5.12+ τού θυραίου άνοίγματος τής δυ
τικής θύρας).Ή ώς άνω διαπίστωση έχει διπλή άξία, θεωρητική γιά τήν γνώση τού Παρθενώ- 
νος καί πρακτική γιά τήν μελέτη μίας έστω καί περιορισμένης άναστηλώσεως τού άνατολικοΰ 
το ί χου.

Καθαρά θεωρητικό είναι μόνο τό ζήτημα τής άναπαραστάσεως τού άρχαίου θυρώματος καί 
έπομένως ή άνάπτυξή του δέν έχει θέση στήν παρούσα περιληπτική μελέτη.

Κατά τήν συστηματική μελέτη τής λεκάνης πού άπομένει σήμερα στήν θέση τού κατωφλιού 
διαπιστώθηκε ότι αύτή έχει δύο οίκοδομικές φάσεις, πάντα ώς ύποδοχεύς τού κατωφλιού.

Τό άρχικό κατώφλιο ήταν μάλλον χαμηλό, μέ ύφος .18 άπό τό δάπεδο τού Προνάου. Τό 
άποτελούσαν δύο παράλληλοι λίθοι μήκους 4.80, συμπληρούμενοι έκατέρωθεν μέ μικρά ένθετα 
τεμάχια61. ‘Η τεκμηρίωση τής μορφής τού άρχικοΰ κατωφλιού έχει βασισθεΐ σέ άσφαλή στοι

χεία καί είναι τόσο πλήρης όσο θά άπαιτούσε άκόμη καί μία ένδεχόμενη άνακατασκευή. Πάν
τως ή άνάπτυξη τού ζητήματος τού άρχικοΰ κατωφλιού δέν έχει θέση έδώ (περιέχεται μόνο 
στήν άναλυτική μελέτη), στόν βαθμό πού ή άνακατασκευή τού άρχικοΰ κατωφλιού θεωρείται 
άπό τόν γράφοντα ώς όλιγότερο έπιθυμητή, έναντι μιας άναστηλώσεως τού μεταγενεστέρου 
κατωφλιού τής θύρας.

Γιά τήν τοποθέτηση τού μεταγενεστέρου κατωφλιού, ή άρχική λεκάνη (είκ.20 ) πλατύν- 
θηκε πρός τά άνατολικά( είκ. 21α), έπιμηκύνθηκε συμμετρικά καί στίς δύο πλευρές της (είκ. 
21 β) καί έκβαθύνθηκε κατά μήκος τής δυτικής πλευράς (είκ. 21Υ). Ή έκβάθυνση έγινε ώς 
τήν στάθμη μιας μικρότερης, άλλά βαθύτερης λεκάνης πού υπήρχε ήδη στό μέσον τής δυτικής 
πλευράς τής αρχικής λεκάνης (είκ. 21 6).

Από τήν μορφή που έλαβε ή παλαια λεκάνη μέ τίς ώς άνω λαξεύσεις καί άπό τήν θέση 
διαφόρων μοχλοβοθρίων διαπιστοΰται ότι:

1) Οι λίθοι που συνέθεταν τό νεώτερο κατώφλιο ήσαν διατεταγμένοι σέ τέσσερεις παράλλη
λες σειρές.

2) "Οτι οι σειρές 1η καί 4η είχαν μήκος 5.00+ καί οί σειρές 2η καί 3η είχαν μήκος 4.80.

3) "Οτι οί λίθοι τής 4ης (δυτικής) σειράς, ώς βαθύτερα έδραζόμενοι, πρέπει νά είχαν (ή 
νά έχουν έφ'όσον υπάρχουν) ύφος κατά .08 μεγαλύτερο άπό τούς λίθους των άλλων σειρών.

Η ταύτιση των λίθων τού νεώτερου κατωφλιού, χάρις στήν καλή διατήρηση των περισσο
τέρων, είχε γίνει άπό τόν γράφοντα ήδη τό 1980, πολύ πρίν άπό τήν έναρξη τής παρούσης 

μελέτης γιά τόν Πρόναο . Πρόκειται γιά τά γνωστά μεταποιημένα έπιστύλια τής έλληνιστι- 
κής στοάς, τής όποιας κίονες και πληρη τμήματα τού θριγκού σέ δεύτερη χρήση άντικατέστη— 
σαν κίονες καί έπιστύλια τής άρχικής δίτονης κιονοστοιχίας τού Παρθενώνος.
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Τά μεταποιημένα αυτά έπιστύλια θεωρούμενα καθ'ένα χωριστά παρέχουν άσαφή έντύπωση 
τοΰ είδους της δεύτερης χρήσεως, γεγονός πού έζηγεϊ τήν άτυχή ερμηνεία πού τούς έδωσαν 
παλαιότεροι μελετητές*^.

“Ομως ή συνδυασμένη θεώρηση των ίδιων λίθων κάνει προφανή τήν στενή τους σχέση καί 
τήν κοινή χιά δλα δεύτερη χρήση τους. Μάλιστα άπό τό 1984, πού δλα συγκεντρώθηκαν καί 
συντέθηκαν προχείρως στά άνατολικά τοϋ Παρθενώνος (πίν. φωτ. 20), είναι πλέον φανερή ό
σο καί ένδιαφέρουσα, άκόμη καί γιά μή ειδικούς, ή άρχιτεκτονική μορφή πού αύτά συνθέτουν.

Έζ ίσου ένδιαφέρουσα δμως είναι καί ή ίδιαίτερη άρχαιολογική περιπέτεια αύτών των 
μεταποιημένων έπιστυλίων, ή δποία άλλωστε έζηγεϊ καί τόν μεγάλο βαθμό διατηρήσεώς τους.

Τά μάρμαρα αύτά, ώς νεώτερο κατώφλιο τής άνατολικής θύρας, παρέμειναν σταθερά στήν 
θέση τους καί μετά τήν κατάργηση τής θύρας καί τήν προσθήκη τής χριστιανικής άφίδος στά 
άνατολικά καί συνέχισαν νά παραμένουν έκεϊ μέχρι τό...ΐ862. Τότε μόνον άφαιρέθηκαν.Άπό 
τόν Bötticherò όποιος ήλπιζε νά άνακαλύψει.... τό άρχαϊο κατώφλιο πιό κάτω. 'Η έλ- 
πίδα ήταν έσφαλμένη καθ'δσον τά μάρμαρα αύτά ήσαν ήδη ένα άρχαϊο κατώφλιο καί ή σχετική 
τους θέση πρός τό άρχαϊο δάπεδο άπέκλειε τήν περίπτωση ΰπάρζεως τοΰ κλασσικού κατωφλιού 
πιό κάτω. "Ομως έζ ίσου άδικαιολόγητη μέ τήν άφαίρεσή τους καί τήν διασπορά τους στά βό
ρεια, στά άνατολικά καί στά νότια τοΰ ναοΰ, πρέπει νά θεωρείται καί ή λησμόνησή τους ά
πό τήν έπιστήμη. “Ο Bötticher τά παρουσιάζει μόνον ώς κατώφλια τής άψίδος σ'ένα συνοπτι
κό σχέδιο τομής , τό όποιο άν καί άνακριβές είναι τό μόνο, άλλά ικανό τεκμήριο γιά δσα
έκτίθενται άνωτέρω. ‘Η έπόμενη δημοσίευσή τους γίνεται (1888) άπό τόν Penrose^, ό όποι

ος τά βλέπει άπομακρυσμένα άπό τόν Παρθενώνα καί τά άντιλαμβάνεται μόνον ώς έπιστύλια, 
όχι καί ώς μέρη κατωφλιού. 'Αλλά δέν είναι δυνατόν νά βοηθηθεϊ καί άπό τήν μνήμη του, 
διότι τήν προηγούμενη φορά πού είχε έργασθεϊ στό μνημείο (1847) τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ 
κατωφλιού έμενε άκόμη κρυμμένο κάτω άπό σωρούς λίθων καί χωμάτων*^.

"Η άνω έπιφάνεια των συντεθημένων λίθων τοΰ κατωφλιού περιλαμβάνει δύο καλά έπεργα- 
σμένες ζώνες στά δεζιά καί άριστερά, έφοδιασμένες μέ έντορμίες γόμφων. Προφανώς πρόκει
ται γιά τίς έπιφάνειες έδράσεως καί τίς γομφώσεις πρόσθετων σταθμών.

’Ως γνωστόν πρόσθετοι ένισχυτικοί σταθμοί ήσαν κτισμένοι καί στό δυτικό θυραϊο άνοιγ
μα άπό τό όποιο άφαιρέθηκαν τό 1926, μαζί μέ τά σωζόμενα τμήματα τοΰ νεώτερου άνωφλίου^®. 

OÌ ένισχυτικοί σταθμοί τοΰ δυτικοΰ θυρώματος ήσαν πολύ ίσχυροί μέ πάχος .60. Άντιθέτως 
οι νεώτεροι ένισχυτικοί σταθμοί τής άνατολικής θύρας έχουν μάλλον μικρό πάχος, .32-,33, 
όπως δηλώνουν οι λίθοι τοΰ κατωφλιού.

Μετά τήν άναγνώριση τών λίθων τοΰ κατωφλιού καί τήν άποκατάσταση τής ιστορίας τους, 
ή παρούσα έρευνα προχώρησε καί στήν ταύτιση λίθων πού προέρχονται άπό τούς νεώτερους έ- 
νισχυτικούς σταθμούς τής άνατολικής θύρας. OÌ λίθοι αύτοί διαπιστώθηκε δτι προέρχονται 
έπίσης άπό δεύτερη κατεργασία έπιστυλίων τής ιδίας σειράς μέ έκεϊνα τών διτόνων κιονο- 
στοιχιών καί τοΰ κατωφλιού. Μερικοί άπό αύτούς διαθέτουν μορφές καί οίκοδομικά στοιχεία 
άπό μία τρίτη χρήση. Μέ τήν μετατροπή τοΰ κτηρίου σέ χριστιανική έκκλησία, οί λίθοι τών 
πρόσθετων σταθμών τής άνατολικής θύρας χρησιμοποιήθηκαν σέ διάφορες θέσεις: Στήν άφίδα 
(λίθος α1106 ώς μέρος κατωφλιού ένός παραθύρου, λίθος β 843 ώς άνώφλιο μίας μεσοβυζαν- 
τινής έποχής θύρας, λίθος ν174 ώς γέφυρα αύλακος νεροΰ μπροστά άπό ένα παράθυρο στό ύ
φος τής στέγης, λίθοι α1105, ν167 κ.ά. στούς τοίχους τής άψίδος κ.λ.π.

^ΑΣΕΙΣ_ΤΗΣ^ΨΙΔΟΣ^ΝΔΕΙΞΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΝΤ°ΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
Ϊ2ΪΪ2Ϊ_ΚΑΪ_™Ν_ΚΙ0ΝΩΝ

‘Η άφίδα τοΰ χριστιανικού Παρθενώνος έμφαίνεται σέ πολλά άπό τά δημοσιευμένα σχέδια 
κατόψεως τοΰ ναοΰ. Διακρίνονται γενικώς τρεις περιπτώσεις.

1) Σχέδια συμβατικά όπου ένδεικτικώς μόνον περιέχεται καί ή άφίδα, όπως π.χ. τοΰ Michae-
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2) Σχέδια άποτυπώσεως άπό τήν έποχή κατά την όποια τό κάτω μέρος τής άφίδος διετηρεΐτο 
άκόμη στην θέση του, δηλαδή πριν άπό τό 1870, όπως εϋναι π.χ. τό σχέδιο τοϋ Ch.
Hansen (1833) ή τοϋ G. Knowles (1846)^.

3) Σχέδια νεώτερα μέ τά οποία άλλοτε άναπαράγεται ή πληροφορία των σχεδίων τής προηγου- 
μένης περιπτώσεως, όπως π.χ. τοϋ 'Ορλάνδου^1 καί άλλοτε έπιδεικνύεται δυσπιστία πρός

τά παλαιότερα σχέδια καί έπιχειρεΐται μία κριτική άναθεώρηση, όπως είναι τά σχέδια 
72τοϋ I. Τραυλοϋ

Σήμερα άσφαλή τεκμήρια γιά τήν μορφή τής άφίδος εϋναι οι διάφορες φωτογραφίες τής 
περιόδου 1850-1870, στίς όποιες παρακολουθείται καί ή σταδιακή καθαίρεση των τελευταίων 
κατά χώραν τμημάτων τής άφίδος, όπως π.χ. τοϋ E. Piot 1850, τοϋ Κωνσταντίνου (?), (είκ. 
23) καί τοϋ W. Stillman (1869)^.

Τέλος τά άλλα άσφαλή τεκμήρια είναι οι λίθοι πού άναγνωρίσθηκαν μέχρι τώρα ώς προ
ερχόμενοι άπό τήν αψίδα:

1. Γωνιόλιθοι: ν241, α950, ν481, ν487, α994, ν231, α1098, α885, α745, ν'140 (πίν. 
φωτ. 20). OÌ ώς άνω γωνιόλιθοι διαθέτουν γωνία 117° μία μεγάλη πλευρά ποικίλου μήκους 
καί μία μικρή σταθερού περίπου μήκους (~.60), ή οποία καταλήγει σέ έπκράνεια ώσεως, με
ρικές φορές κοίλη, ώστε νά ταιριάζει στόν κορμό τοϋ κίονος (όταν 6 τελευταίος δέν είναι 
άπολαξευμένος). ‘Η άνω έδρα των α950,ν481, ν487, α994 καί α885 φέρει έντορμίες πειόσχη- 
μων συνδέσμων, οι όποιες άντιστοιχοΰν σέ έντορμίες των δύο μεσαίων κιόνων. Ή έπιφάνεια 
των κιόνων έχει ύποστεϊ μερική άπολάξευση γιά καλύτερη έφαρμογή των λίθων τής άφίδος.'Η 
άπολάξευση δέν είναι ένιαία, άλλά άποτελεϊται άπό εύδιάκριτα τμήματα μεταβλητού βάθους 
(πίν. φωτ. 4 ). Άπό αυτά συνάγεται ή καθ'ΰψος διάταξη των λίθων τής άφίδος. 0Ì έντορ
μίες γιά τήν σύνδεση κιόνων καί λίθων άπαντοϋν γενικώς άπό τό ΰφος τής τρίτης σειράς λί
θων και ανω. Κατ*έξαίρεση, στή νότια πλευρά τοϋ 4ου κίονος, υπάρχει έντορμία καί στό ϋ- 
Ψος τής 2ης στρώσεως.

Έντορμίες πειόσχημων συνδέσμων άπαντοϋν στούς γωνιολίθους α950,ν481, ν487, α994 καί 
α885. Χάρις σ’αύτές διακρίνεται ή άνω άπό τήν κάτω έδρα καί μαζί ò προσανατολισμός των
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Είκ. 24. Ταυτισθέντες λίθοι τής μεσοβυζαντινής Αψίδος.

γωνιολίθων: οι α950, ν481, ν487 καί α994 Αναγνωρίζονται ώς λίθοι της νότιας γωνίας καί 
ò α885 ώς λίθος τής βόρειας γωνίας. ‘0 γωνιόλιθος ν241, χωρίς έντορμία συνδέσεως ήταν 6 
πρώτος τής νότιας γωνίας. Τό ϋψος του, .86, ταιριάζει στό ϋψος τής άντίστοιχης άπολαξεύ- 
σεως του 4ου κίονος. Γιά τήν εύρεση τής Ακριβούς σειράς των γωνιολίθων (είκ. 24 ) χρη
σιμοποιήθηκαν οΐ όριζόντιες Αποκλίσεις των συνδέσμων καί κυρίως πολύτιμες λεπτομέρειες
παλαιών φωτογραφιών. Μέ παρατήρηση μίας φωτογραφίας του πτερού πού έκανε ό Stillman τά

. . 73' , ...1869 εύκολα διακρινεται ή νότια γωνία τής άψίδος , δύσκολα όμως Αναγνωρίζονται οι λί
θοι, έπειδή μικρό μόνο μέρος τους δέν κρύβεται Από τόν 5ο κίονα. “Ωστόσο ή ταύτισή τους 
έγινε δυνατή μέ προσεκτική σύγκριση τής φωτογραφίας καί τών λίθων (βλ. πίν. Φ20). ‘ομοί
ως χάρις στή φωτογραφία τοϋ Κωνσταντίνου74 Αναγνωρίζεται ò 2ος λίθος τής βόρειας γω

νίας τής Αφίδος (ν231).

Τό τμήμα μεταξύ τών δύο κιόνων Αποτελούσαν λίθοι σέ Ανισοϋψείς σειρές: .79+, .35+, 
.74+, .52^ (έκ τών κάτω πρός τά Ανω), όπως φανερώνουν τά λαξεύματα. Μέ Αναλυτική μελέτη 
πλείστων λεπτομερειών, τών όποιων ή Αναφορά θά Απαιτούσε πολύ χρόνο, έγινε δυνατή ή ταύ
τιση τών λίθων ν157 καί ν210 ώς προερχόμενων Από τήν 1η στρώση, τών θράνων α1090 καί 
α1467 ώς προερχόμενων Από τήν 2η στρώση.

Είναι προφανές ότι μέ τά ώς άνω στοιχεία Αποκαθίστανται μέ Απόλυτη Ακρίβεια οί τρεις 
έξωτερικές γραμμές τής ήμιεξαγωνικής Αφίδος. ‘Η Αποκατάσταση αύτή έπιβεβαιώνει τό σχέδιο 
Hansen καί σ'έναν βαθμό τό σχέδιο Knowles.

2) Κατώφλια τών παραθύρων τής άφίδος. Τό κατώφλιο τού περίφημου διλόβου παραθύρου 
τής άψίδος άναγνωρι'ζεται εύκολα στήν μία πλευρά τού μεταποιημένου μεσαίου έπιστυλίου 
τού Προνάου (α871). Μέ τόν λίθο αύτό γίνεται γνωστό τό πλάτος τού παραθύρου ( 2.55) καί 
τό έσωτερικό μέγεθος τής Αφίδος ( 6.70+, σύμφωνα μέ ένα τόξο κύκλου χαραγμένο έπί μή
κους δύο μέτρων).

Τήν ύπαρξη δύο άλλων, άγνωστων πρίν, πλευρικών παραθύρων τής Αφίδος, μάλιστα διλό- 
βων, πιστοποιούν οί λίθοι α1106 (τής βόρειας πλευράς) καί α905 (τής νοτίας πλευράς).
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Μέ τά ώς άνω στοιχεία άποκαλύπτεται τό μεγάλο πάχος τοϋ τοίχου της άφίδος. Γενικώς 
έπιβεβαιώνεται καί μάλιστα βελτιώνεται κάπως ή πληροφορία τοϋ σχεδίου τοϋ Hansen.

Τό υλικό της άφίδος περιλαμβάνει άκόμη έξ μεγάλα τεμάχια άπό τούς άμφίκιονίσκους 
των παραθύρων, δεκάδες άγελαίους λίθους των τοίχων της άφίδος καί τέλος πέντε πλακοει
δείς λίθους μέ έργασμένη μία αδρή όριζόντια ζώνη, ή όποια "έτρεχε" κυκλικά στό έσωτερι- 
κό τής άφίδος: α1ΐ49, 337, α697 , α'248καί α'269 . 0Ì λίθοι ήσαν άρχικά όρθογώνιοι, προερ
χόμενοι άπό τό βάθρο τής Παρθένου7·“.

Άξιος προσοχής είναι 6 λίθος 337, ò όποιος έξ άρχής διέθετε κυκλικό σχήμα ώς προ

ερχόμενος άπό άρχαϊο τιμητικό μνημείο μέ μορφή έξέδρας.

'Η εύρύτερη μελέτη διάσπαρτων λίθων άπέδωσε μεγάλο μέρος τοϋ ύλικοΰ τής έξέδρας καί 

έκεΐθεν τήν ταύτιση καί τήν θέση της.

Πρόκειται γιά τό τιμητικό μνημείο άπό τό όποιο προέρχεται ό λίθος μέ τήν έπιγραφή 
ΚΙΙ23828 ένός τιμητικοϋ μνημείου τοϋ Κηφισοδότου76. Τό μνημείο έστεκε έξω άπό τό Βραυ- 

ρώνειο, έκεϊ πού είναι τό γνωστό λάξευμα . *0■ένεπίγραφος λίθος μαζί μέ άλλους σωζόμε- 
νους λίθους άνήκει στήν προτελευταία στρώση, ένώ ό 337 άνήκει στήν τελευταία. ‘0 337 
έχει διπλάσιο μήκος καί φέρει άριθμό έντορμιών οί όποιες έπιτρέπουν νά σχηματίσουμε μία 
ιδέα γιά τήν διάταξη καί τήν στάση των χάλκινων άνδριάντων πού ήσαν στημένοι έπάνω στό 

μνημείο.

‘Ο λίθος 337 παρουσιάζει δύο διαδοχικές χρήσεις στήν άφίδα. Φέρει δύο διαφορετικές 
διατομές έπί τόξων διαφορετικής καμπυλότητος.

Τοϋτο παρατηρεϊται καί σέ άλλους λίθους τής όμάδος, ένίοτε μέ άναστροφή τοϋ λίθου 
κατά τήν δεύτερη χρήση. 'Οπως δείχνουν καί άλλα στοιχεία, περισσότεροι λίθοι τοϋ μνη
μείου τοϋ Κηφισοδότου, ίσως καί όλοι, είχαν χρησιμοποιηθεί στήν άφίδα καί μάλιστα σέ 
δύο διαφορετικές οίκοδομικές φάσεις της (π.χ. ό α745 ώς γωνιόλιθος).

Άπό τά ώς άνω καί άπό άλλες διάσπαρτες ένδείξεις φαίνεται ότι υπήρξαν διαδοχικά

δύο διαφορετικές άφίδες. Μία ήμικυκλική άπό τήν παλαιοχριστιανική έποχή καί ή ήμιεξαγω-
78νική άπό τό οίκοδομικό πρόγραμμα τοϋ 12ου αίώνος . Τό πολυγωνικό σχήμα τής άφίδος, ό

πως άλλωστε καί οί όκταγωνικοί άμφικιονίσκοι είναι στοιχεία πού προσιδιάζουν στήν μεσο- 
βυζαντινή έποχή.

Ή μελέτη των λίθων τής νεώτερης άφίδος άπεκάλυφε τό έξής πολύ ένδιαφέρον γιά τήν 
ιστορία τοϋ μνημείου: Οί πλεϊστοι προέρχονται άπό διάφορα σημεία τοϋ βορείου ήμίσεως 
τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, μερικές φορές άπό τό βορειότερο άκρον του καί άπό στρώσεις χαμη
λότερες τοϋ άρχαίου παραθύρου.

Συνεπώς ή άνοικοδόμηση τής άφίδος έγινε μετά άπό προηγούμενη διάλυση τοϋ βορείου 
τμήματος τοϋ άνατολικοϋ τοίχου.

“Η άναγκαιότητα αυτής τής ριζικής έπεμβάσεως σέ όλόκληρο σχεδόν τό άνατολικό μέρος 
τοϋ ναοϋ (ραίνεται έκ πρώτης όφεως άνεξήγητη.

Όμως ό άναγνώστης θά πρέπει νά λάβει ύπ’όφιν του ότι τό βόρειο ήμισυ τοϋ τοίχου ή
ταν έκ κατασκευής πολύ άσθενέστερο τοϋ νοτίου, έπειδή μόνο σ'αύτό υπήρχε μία έσωτερική 
κλίμακα ένσωματωμένη στό πάχος τοϋ τοίχου. Άπό τήν άμφίπλευρη θερμική θραύση των έλα- 

χίστων λίθων πού σώθηκαν άπό τά τοιχώματα τής κλίμακος, είναι σαφές ότι ή άρχαία πυρ- 
καϊά είχε προκαλέσει βαρύτατη βλάβη στήν θέση τής κλίμακος καί είχε καταστήσει τόν τοί

χο μάλλον έτοιμόρροπο. Έξ άλλου ή νέα άφίδα άπαιτοϋσε τέτοια διεύρυνση τοϋ άνοίγματος 
τής άρχαίας θύρας ώστε νά προδιαγράφεται βεβαία ή τελική έξάντληση τής άντοχής τοϋ ά- 
δυνατισμένου μέρους τοϋ τοίχου.

Λόγω τής όριακής καταστάσεως στήν όποια είχε περιέλθει 6 τοίχος, δέν θά πρέπει νά 
άποκλεϊεται άκόμη καί μία μερική κατάρρευση ή αυξημένη έπικινδυνότητα άπό σεισμό, ώς 
άχρορμή γιά τήν μεγάλη οικοδομική έπιχείρηση τής ριζικής άνακατασκευής τοϋ άνατολικοϋ 
μέρους τοϋ ναοϋ.

Απο τήν διαφορετική κατάσταση τών λίθων τοϋ νοτιότερου μέρους τοϋ τοίχου (άπουσία 
νεώτερης χρήσεως, κονιαμάτων κ.λ.π.) εύκολα συμπεραίνεται ότι αύτό, μάλιστα μαζί μέ τό 
άρχαϊο παράθυρο, διατηρήθηκε ώς είχε. Τό ίσχυρότερο αύτό τμήμα έστεκε πάντα στήν θέση
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του ώς τήν στιγμή τής άνατινάξεως τοϋ μνημείου τό 1687.

Τοϋτο έξηγεϊ καί τήν ώς σήμερα διατήρηση λίθων τοϋ νοτίου παραθύρου καί τήν διατήρη
ση τοϋ 6ου κίονος όρθιου. Τό ίσχυρό νότιο ήμισυ τοϋ άνατολικοϋ τοίχου προφύλαξε ώς άσπί- 
δα τόν 6ο κίονα καί σ'ένα βαθμό τόν 5ο καί τόν 4ο. Ίσως καί σ'αύτό νά όφείλεται ή μεγα
λύτερη διατήρηση σπονδύλων τοϋ 4ου καί 5ου κίονος. Τήν πιθανότητα αύτή αύξάνει ή διαπί
στωση ότι ό 5ος σπόνδυλος τοϋ κίονος έχει τεμαχισθεϊ μέ έκκρηξη πυρίτιδος, όπως δεί
χνει τό τρήμα πού φέρει. Είναι δέ πιθανόν ότι τοϋτο συνέβη ένώ ό κίων άκόμη έστεκε. Τήν
μέθοδο άνατινάξεως ίσταμένων κιόνων διδάσκει δ ίδιος ό 6ος κίων, στόν όποιο, όπως φαίνε-

, , 79ται, ή άπόπειρα άνατινάξεως ευτυχώς υπήρξε άτυχης ή απλώς ματαιώθηκε έγκαιρως

Βεβαίως ή πιθανή περίπτωση προφυλάξεως καί τοϋ 4ου κίονος άπό τήν μεγάλη έκκρηξη τοϋ 
1687 δέν θά πρέπει νά συνδυασθεΐ μόνο μέ τό ισχυρότερο νότιο τμήμα τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, 
άλλά πολύ περισσότερο μέ έναν εύνοϊκό συνδυασμό τοϋ τμήματος αύτοϋ μέ τήν νότια πλευρά 

τής άψίδος.

ΣΥΝΟΨΗ_ΤΩΝ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ_ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ_ΤΟΥ_ΠΡΟΝΑΟΥ

1) Καταστροφή τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ Παρθενώνος άπό πυρκαϊά8*^.

81Γιά τήν πυρκαϊά έπικρατέστερη είναι ή θεωρία τοϋ Τραυλοΰ , ό όποιος τήν άποδίδει 
σέ συστηματικό έμπρησμό άπό τούς Έρουλους (267 μ.Χ.).

Τά ξύλινα διαφράγματα των προστάσεων, τά θυρώματα καί τό μεγάλο άγαλμα τής Παρθέ
νου, άκόμη τά ξύλινα έπιπλα καί σκεύη ήσαν τά πρώτα πού κάηκαν. 0Ì φλόγες τους άνέφλε- 
ξαν τίς ξύλινες όροφές καί τήν τεράστια ξύλινη στέγη. ■

*Η θερμότητα προκάλεσε πολλαπλές θερμικές θραύσεις καί άποφλοιώσεις στά μάρμαρα. Οί 
έσωτερικοί κίονες κατέπεσαν καί οί έπιφάνειες τοίχων καί δαπέδων στό έσωτερικό τοϋ κτη
ρίου ύπέστησαν βαρύτατες βλάβες.

Οί μαρμάρινες όροφές τοϋ Προνάου καί τοϋ Όπισθονάου προσβλήθηκαν έκ τών κάτω καί 
έκ τών άνω, ένώ ή όροφή τοϋ πτεροΰ προσβλήθηκε μόνον έκ τών άνω (άπό τήν καύση τών ξύ
λων τής στέγης).

'Αξιο προσοχής είναι ότι ό Πρόναος έπαθε βαρύτερες θερμικές βλάβες άπό τόν Όπισθό- 
ναο, παρά τό γεγονός ότι οί δύο χώροι είναι όμοιοι. Βέβαια ή σημερινή κατάσταση τοϋ ύ- 
λικοϋ του όφείλεται περισσότερο σέ μεταγενέστερες κακουχίες, όμως ή προσεκτική διάκριση 
τών άποτελεσμάτων κάθε μίας όδηγεϊ καί πάλι στήν διαπίστωση ότι ήδη άπό τήν πυρκαϊά ό 
Πρόναος είχε πάθει πολύ περισσότερο άπό τόν 'Οπισθόναο. *Η πυρκαϊά έβλαψε ίδιαιτέρως 
τήν έξωτερική όψη τοϋ άνατολικοϋ τοίχου καί τήν συνέχειά της στίς δύο παραστάδες. Τό 
φαινόμενο αύτό είναι πολύ περιορισμένο στόν 'Οπισθόναο.

Στήν έντονότερη καταστροφή τοϋ Προνάου πρέπει νά συνετέλεσαν: 1) εύνοϊκότερα γιά 
τήν καύση ρεύματα άέρος, 2) Τά δύο άρχαΐα παράθυρα πού έπέτρεπαν τήν προσβολή τής μαρ
μάρινης όροφής τοϋ Προνάου καί άπό φλόγες τών πολύ περισσότερων καιομένων ξύλων τοϋ κυ
ρίως ναοΰ, 3) 'Ισως περισσότερα ξύλινα άντικείμενα συγκεντρωμένα κοντά στόν τοίχο καί 
τίς παραστάδες.

2) 'Επισκευή.

Γιά τόν χρόνο τής έπισκευής έπικρατέστερη είναι καί πάλι ή θεωρία τοϋ Τραυλοϋ83, ό 

όποιος τήν χρονολογεί στό διάστημα τής έξουσίας τοϋ Ίουλιανοϋ (362 μ.Χ.).

Μέ τήν έπισκευή τό κτήριο άπέκτησε νέα στέγη, νέους έσωτερικούς κίονες καί νέες θύ- 
ρες. Τήν έπισκευή διεπίστωσε πρώτος ό Dinsmoor83 (1935) . 'Αργότερα (1940) ό Β. Hill84 

διεπίστωσε ότι ή έπισκευή έγινε κατά τούς ΰστερορρωμαϊκούς χρόνους, ότι οί κίονες μέ 
τόν θριγκό τους ήσαν σέ δεύτερη χρήση προερχόμενοι άπό μεγάλο άρχαϊο κτήριο καί ότι ί
δια είναι καί ή προέλευση τών κιόνων τής έπισκευής τοϋ 'Ασκληπιείου.

Τέλος è Τραυλός83 (1973) ύπεστήριξε ότι τό άρχικό κτήριο ήταν μία διώροφη στοά άπό 

τήν βόρεια κλιτύ τής 'Ακροπόλεως, ίσως ή άναφερόμενη σέ μία έπιγραφή (IGII^ 958) "στοά

τοϋ Ρωμαίου".
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86Μέ την παρούσα έργασία διαπιστώθηκαν Ακόμη τά έξης:

α) “Οτι τό κατώφλιο καί οι σταθμοί της νεώτερης Ανατολικής θύρας κατασκευάσθηκαν 
μέ μεταποιημένα έπιστύλια της ίδιας πάντα στοάς.

δ) "Οτι οι ιωνικοί κίονες στό έσωτερικό της στοάς ήσαν μονόλιθοι καί ότι Απ'αύτούς 
παρήχθησαν μέ νέα λάξευση λεπτές έπιμήκεις δοκοί. Μία τουλάχιστον τέτοια δοκός χρησιμο
ποιήθηκε στό Ανώφλιο τής δυτικής θύρας^^, ένώ περισσότερες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθη

καν στήν Ανατολική θύρα καί τήν νέα όροφή τοϋ Προνάου.

γ) "Οτι όρισμένες έπιφάνειες τοϋ τοίχου καί των παραστάδων έπενδύθηκαν μέ λεπτές 

μαρμάρινες πλάκες.

δ) "Οτι ή έσωτερική όψη τοϋ θράνου στήν Ανατολική καί δυτική μόνο πλευρά τής δροφής 
καταργήθηκε μέ Απολάξευση καί Αντικαταστάθηκε μέ Απλό ύποδόκιο, προφανώς γιά τήν έδραση 
των νέων δοκών.

ε) Άπό τίς Αρχαίες δοκούς τοϋ Προνάου μόνον οι δύο Ακραίες παρέμειναν στήν θέση 
τους, Λφοΰ άπολαξεύθηκαν οι Αρχικές τους όψεις. 0Ì λοιπές δοκοί Αντικαταστάθηκαν μέ τίς 
νέες δοκούς. 0Ì νέες δοκοί ήσαν πολύ λεπτότερες καί χαμηλότερες άπό τίς Αρχαίες .38Χ.45 
(έναντι ,77Χ.52,5). ‘Η Ακριβής διάταξη τών νέων δοκών δέν είναι γνωστή.

3) Μετατροπή σέ χριστιανική έκκλησία.
88‘Η μετατροπή έγινε μάλλον έπί 'Ιουστινιανού . Τότε καταργήθηκε ή Ανατολική θύρα 

καί προστέθηκε μία ήμικυκλική αψίδα. Τό κατώφλιο τής θύρας παρέμεινε στήν θέση του ώς
δάπεδο τής σολέας, δπως δείχνει καί μία νεώτερη έγκοπή του γιά στερέωση ένός κυκλικοϋ
κιονίσκου. 0Ì νεώτεροι σταθμοί τής θύρας καί τά νεώτερα Ανώφλια άφαιρέθηκαν χάριν τοϋ 
Ανοίγματος (^5.20) τής Αψίδος, τό δποϊο στό άνω μέρος συμπληρώθηκε μέ ένα τόξο. Γιά 
τήν οίκοδόμηση τής ήμικυκλικής Αψίδος χρησιμοποιήθηκαν καί λίθοι άπό τό μνημείο τοϋ Κη-
φισοδότου λόγω τής μορφής τους. Γιά τόν ίδιο λόγο φαίνεται πιθανή καί ή χρησιμοποίηση
λίθων τοϋ κυκλικοϋ ναοΰ τής Ρώμης καί τοϋ Αύγούστου.

* Η ήμικυκλική Αψίδα δέν έβλαψε τούς κίονες καί τόν θριγκό τοϋ Προνάου, φαίνεται ό
μως δτι έπέβαλε τήν κατάργηση τής όροφής καί τής στέγης έπάνω άπό τόν Πρόναο.

4) Οίκοδομικό πρόγραμμα τοϋ 12ου αίώνος.

Τό πρόγραμμα αυτό έπέφερε ριζική Αλλαγή στό Ανατολικό μέρος τοϋ κτηρίου. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τοϋ Ανατολικού τοίχου κατεδαφίστηκε. 0Ì λίθοι του χρησιμοποιήθηκαν στίς έξω- 
τερικές πλευρές τής νέας ήμιεξαγωνικής Αψίδος. 'Επειδή οί δψεις τους ήσαν κατεστραμμέ
νες κτίσθηκαν μέ τίς Αδρές έπιφάνειες ώσεως πρός τά έξω. Στό έσωτερικό τής Αψίδος άνα- 
χρησιμοποιήθηκαν λίθοι τής Αρχικής Αψίδος καί μάλιστα όσοι είχαν έτοιμη καμπύλη μορφή.
Τό έσωτερικό άνοιγμα τής νέας Αψίδος ήταν περίπου 8 μ. καί τό νέο δάπεδο ξεπέρασε σέ ύ-

. 89ψος τους όρθοστατες .

Τό μεσαίο τμήμα τοϋ θριγκοϋ τοϋ Προνάου καθαιρέθηκε μάλλον προσεκτικά μαξί μέ τίς 
τρεις μεσότερες δοκούς τής όροφής τοϋ άνατολικοϋ πτεροϋ. Τεμάχια τών δοκών αύτών (π.χ. 
ν774, ν73 ) λίθοι τοϋ θράνου (π.χ. α994, α478 ) τών Αντιθημάτων τής ζωφόρου
(π.χ. α953, 302) καί τοϋ έπιστυλίου (π.χ. α871, α1066 ) χρησιμοποιήθηκαν στούς
τοίχους τής Αψίδος. Τό μεσαίο έπιστύλιο (α871) μεταποιήθηκε σέ κατώφλιο τοϋ μεγάλου κεν- 

#90*τρικοϋ παραθύρου . Ευτυχώς όμως ό κεντρικός καί μεγαλύτερος λίθος τής ζωφόρου παρέμεινε 
στό έδαφος χωρίς περαιτέρω χρήση.

Αύλακες στό ύψος τών δοκών συνέλλεγαν τά όμβρια τής στέγης καί τά όδηγοΰσαν σέ δύο
9 2δεξαμενές κτισμένες έκατέρωθεν τής Αψίδος . OÌ τοίχοι αύτών τών δεξαμενών έφρασαν τά 

μετακιόνια στήν ίδια θέση όπου παλαιότερα ήσαν τά ξύλινα διαφράγματα. ‘Η δεξαμενή στήν 
νότια πλευρά τοϋ Προνάου ήταν θολοσκεπής μέ δώμα

5) 'Ανατίναξη τοϋ κτηρίου στίς 26 Σεπτεμβρίου 1687.

Μέ τήν Ανατίναξη κατέρρευσε τό μεγαλύτερο μέρος τής Αψίδος καί τοϋ Ανατολικού τοί

χου. Τό βορειότερο μέρος τοϋ τοίχου, άνακτισμένο μέ μικρότερο πάχος, υποχώρησε εύκολό- 

τερα, μέ άποτέλεσμα τήν γνωστή ισχυρή μετατόπιση τής ΒΑ γωνίας τοϋ σηκοΰ καί τήν σχεδόν
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πλήρη κατάρρευση τοϋ 1ου καί τοϋ 2ου.

Άντιθέτως τό νοτιότερο μέρος τοϋ τοίχου, διατηρούμενο στήν άρχική του ισχυρή μορφή, 

υποχώρησε λιγότερο καί μαζί μέ τό νότιο μέρος τής Αψίδος προφύλαξε άρκετά καλά τούς υπό

λοιπους κίονες καί τήν νότια παραστάδα.

6) Σταδιακή κατεδάφιση.

Μέ τήν οίκοδόμηση τοϋ μικροϋ τζαμιοϋ, στίς άρχές τοϋ 18ου αί., άρχισε ή άφαίρεση καί 
έπαναχρησιμοποίηση των πεσμένων μαρμάρων. Οι λίθοι τής διαλυμένης ΒΑ παραστάδος τεμαχί
σθηκαν καί διαλύθηκαν τά υψηλότερα ίστάμενα τμήματα τής ΝΑ παραστάδος καί τοϋ τοίχου. 
'Από τόν 9ο λίθο τής ΝΑ παραστάδος (α876) παρήχθη μέ νέα λάξευση ένα μεγάλο ήμικυκλικό 
βάθρο (πίν. 7, 12 ), μάλλον γιά τό mihrab τοϋ τζαμιοϋ.

Προχώρησε ή κατεδάφιση τής άψίδος καί των ίστάμενων τμημάτων των κιόνων μέ έκρηκτι- 

κά, ένώ πολλοί λίθοι μεταφέρθηκαν άπό τότε σέ σωρούς στά Ανατολικά τοϋ ναοϋ καί έκεϊθεν 

πρός Ν, μάλλον γιά τήν ένίσχυση τοϋ τείχους καί τήν Ανοικοδόμηση τών οίκιών.
» 9 3**0 κεντρικός λίθος τής ζωφόρου κατέληξε έτσι κοντά στό νότιο τείχος

Οι Ανακρίβειες τών σχεδίων τοϋ Stuart προδίδουν δτι οί λίθοι δέν ήσαν όλοι έξ ίσου 
προσιτοί μετά Από μία τυχαία πτώση, έπισώρευση καί βίαια Αναμόχλευση μέσα στόν ναό καί 

τήν τυχαία νέα σώρευση μερικών έξ αύτών έξω Από τόν ναό.

“Η ιστορία τοϋ λίθου OVI τής ζωφόρου είναι ένδεικτική τοϋ ρυθμοϋ τής καταστροφής

Πάντως τό μέγιστον κύμα καταστροφής τοϋ μνημείου συμπίπτει μέ τά τελευταία χρόνια 

τής έπαναστάσεως. Τότε Ακριβώς έγιναν κατεδαφίσεις, τόσο έκτεταμένες στούς πλευρικούς 
τοίχους, ώστε νά έπεκτείνουν κατΑ 50% τήν καταστροφή πού είχε προκληθεϊ τό 1687 μέ τήν 

Ανατίναξη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

'Από τό 1833 καί έξής έγιναν καί στόν Πρόναο έργασίες έκκενώσεως Από τά προσκτίσμα- 
τα καί τά πεσμένα μάρμαρα.

Τό 1836 ò Ross άνοιξε πέρασμα στόν άξονα τοϋ ναοϋ κατεδαφίζοντας μόνο τό μεσαίο τμή
μα τής Αψίδος95 καί αύτό όχι πλήρως96.

Τό 1860 πρώτος 6 Bötticher έφθασε στό Αρχαίο δάπεδο, Αφοΰ προηγουμένως άνέσκαψε 
τό υπερυψωμένο δάπεδο στό έσωτερικό τής Αψίδος . ‘0 ίδιος Αφαίρεσε καί τό νεώτερο κατώ- 

φλιο. Τέλος 6 Εύστρατιάδης Από τό 1870 κ.έ- έκκένωσε τό έσωτερικό Από τά πλεϊστα πεσμέ
να μάρμαρα τοϋ Προνάου καί κατεδάφισε ότι άΐιέμενε Από τούς πλευρικούς τοίχους τής άψί

δος .

Τό τελευταίο μάρμαρο πού Αφαιρέθηκε (1939) ήταν ένα τό όποιο έφρασε τήν έσοχή ένθέ- 

σεως τοϋ νοτιότερου άκρου τοϋ Αρχικοΰ κατωφλιού. Μέ τήν Αφαίρεσή του (ήταν έκεϊ άπό τήν 
έποχή τής έπισκευής) άποκαλύφθηκε ή ίδια ή έσοχή, Αλλά καί μία μέχρι τότε, έπί τό πλεϊ- 
στον Αθέατη, έπιφάνεια τοϋ μαρμάρου μέ σπουδαιότατη έπιγραφή τοϋ 449 π.Χ.96.

Οί μόνοι λίθοι τοϋ Προνάου πού δέν μεταφέρθηκαν έξω άπό τόν ναό ήσαν τό τεμάχιο 

β'654 τοϋ κιονοκράνου τοϋ 1ου κίονος, τό τεμάχιο α'669 τοϋ έπικράνου τής ΝΑ παραστάδος, 
τό τεμάχιο α'2053 τοϋ 14ου λίθου τής παραστάδος, τό Αντίθημα τής ζωφόρου α'731, τό τεμά
χιο α'1271 τοϋ Ανωφλιού τοϋ νοτίου παραθύρου καί τέσσερεις Αγελαίοι λίθοι άπό τήν παρα
στάδα καί τόν άνατολικό τοίχο. Σ'αυτούς άς προστεθοΰν τρεις άκόμη λίθοι τοϋ Προνάου οί 

οποίοι είναι ένσωματωμένοι άπό τό 1844 στό Αναστηλωμένο τμήμα τοϋ νοτίου τοίχου. Πρό

κειται γιά τόν ν'1253 τής 20ης στρώσεως τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, τό Αντίθημα ν'1218 τής 
ζωφόρου καί τόν γωνιόλιθο ν140 τής άψίδος. Τέλος, είδική περίπτωση άποτελοϋν λίθοι τοϋ 

βάθρου τής Παρθένου, οί όποιοι είχαν χρησιμοποιηθεί στήν Αψίδα καί οί όποιοι, Αφοΰ πα- 

ρέμειναν στόν ναο και μετά τήν διάλυση τής άψίδος, Αναγνωρίσθηκαν καί άνατοποθετήθηκαν 

στήν Αρχική τους θέση περί τό 1925 . 0Ì λίθοι αύτοί Αφαιρέθηκαν προσωρινώς (1985) άπό
τήν θέση τους λόγω τής έγκαταστάσεως τοϋ έργοταξίου στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ καί φυλάσσον

ται πρός τό παρόν στόν χώρο τοϋ Προνάου.
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To 1931 άνατάχθηκαν τά τεμάχια τοϋ 1ου σπονδύλου τοϋ 2ου κίονος, 6 3ος σπόνδυλος τοϋ
5ου, τοϋ 4ου καί 5ου κίονος, οί σπόνδυλοι 3ος, 4ος,..........12ος και τό κιονόκρανο τοϋ 6ου
κίονος, τέλος άναστηλώθηκαν έσφαλμένως ò 4ος σπόνδυλος τοϋ 5ου κίονος, τρεις λίθοι τής 
ΝΑ παραστάδος καί τό τεμάχιο α'730 (ΝΑ γωνία τοϋ έπιστυλίου) έπάνω στόν 6ο κίονα11^.

Τήν δεκαετία τοϋ '60 έγινε συστηματική έργασία ένσφραγίσεως των άρμων γιά τήν κατά 
τό δυνατόν προστασία τής υποδομής άπό τά όμβρια (ή άπομάκρυνση των όποιων γινόταν μετά 
άπό κάθε βροχή μέ χειροκίνητη άντλία).

Τά μάρμαρα τοϋ Προνάου, πού κατά καιρούς μεταφέρθηκάν έξω άπό τόν Ναό, είχαν καί αύ- 
τά τίς δικές τους περιπέτειες. Στις θέσεις όπου τά βρήκε ή δική μας γενιά είχαν φθάσει 
μετά άπό πολλούς ένδιάμεσους σταθμούς. Μέσα σέ έκατό χρόνια είχε χρειασθεϊ νά μετακινη
θούν άρκετές φορές: Πότε έπειδή έπρεπε νά άνασκαφεΐ τό μέρος όπου τύχαινε νά κεϊνται1^*1, 

πότε έπειδή έπρεπε νά γίνει διαλογή των μαρμάρων πού θά μπορούσαν νά άνήκουν σέ ένα ύπό 
άναστήλωση τμήμα τοϋ Παρθενώνος ή τοϋ Έρεχθείου, πότε έπειδή έπρεπε νά έλευθερωθεϊ μία 
περιοχή γιά οίκοδόμηση (τοϋ παλαιότερου Μουσείου, τοϋ νεώτερου Μουσείου, των νεώτερων 
υπόγειων άποθηκών μεταΕύ Παρθενώνος καί Μουσείου) , πότε έπειδή έπρεπε νά έλευθερωθεϊ
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μία περιοχή γιά τήν έγκατάσταση ένός έργοταξίου άναστηλώσεως η γιά την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των έπισκεπτών. "Αν ληφθεΐ ύπ'όψιν ότι έχουν διεξαχθεΐ άνασκαφές σ'όλόκληρη 
τήν έκταση της 'Ακροπόλεως, μάλιστα δύο φορές σέ διαφορετικές περιόδους καί δτι έκάστο- 
τε μεταφέρονταν σέ άλλες θέσεις η διασκορπίζονταν μάρμαρα πού πρίν ήσαν σέ μία όμάδα, 
άν ληφθεΐ ύπ'όψιν ή έκταση πού έκκενώθηκε γιά τό Μουσείο καί τίς αποθήκες του, ώς καί 
ή μεγάλη χρονική άπόσταση άπό τό παλαιότερο Μουσείο (1865) μέχρι τίς νεότερες αποθήκες 
(1950) . Τέλος άν ληφθεΐ ύπ'όψιν ή έκταση των έργοταξίων τής άναστηλώσεως γύρω καί μέσα 
στόν Παρθενώνα, μόνο τότε έξηγεϊται ή μεγάλη διασπορά των μαρμάρων κάθε τμήματος τοϋ 
μνημείου ή των τεμαχίων κάθε άρχικοϋ λίθου.

Μερικά παραδείγματα: Τά τεμάχια τοϋ έπιστυλίου τής βόρειας πλευράς τοϋ Προνάου βρέ
θηκαν τό ένα-βορείως καί τό άλλο δυτικώς τοϋ ναοϋ. Τά τεμάχια τοϋ κιονοκράνου τοϋ 1ου 
κίονος βρέθηκαν στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ, άνατολικώς τοϋ Έρεχθείου, άνατολικώς τοϋ ναοϋ 
καί δυτικώς τοϋ Μουσείου. Τά τεμάχια τοϋ έπικράνου τής ΒΑ παραστάδος βρέθηκαν στόν ναό, 
βορείως τοϋ ναοϋ καί κοντά στό άνατολικό τείχος. Τά πέντε τεμάχια δοκοϋ τοϋ άνατολικοϋ 
πτεροΰ, τρία νοτίως καί δύο άνατολικώς τοϋ ναοϋ, σέ άμοιβαία άπόσταση 55 μέτρων καί σέ 
διπλάσια σχεδόν άπόσταση τά έπτά τεμάχια τών δύο δοκών τοϋ Προνάου. 0Ì λίθοι τής παρα
στάδος βρέθηκαν διασπαρμένοι σέ διάστημα 85 μέτρων περίπου κ.ο.κ. Καί αύτή μέν ήταν ή 
διασπορά τών μεγάλων δυσμετακινήτων λίθων. "Ομως πολύ μεγαλύτερη ήταν ή διασπορά άλλων 
μικρότερων, δπως π.χ. δύο τεμαχίων ένός άμφικιονίσκου πού βρέθηκαν στά δύο άντίθετα ά
κρα τής 'Ακροπόλεως κ.λ.π.

Τόν 'Ιούνιο 1977, μετά άπό λεπτομερή άεροφωτογράφηση τοϋ έδάφους τής 'Ακροπόλεως1(1 3 

καί καταγραφή τών κειμένων λίθων, έγινε ή άναδιάταξη 350 περίπου διάσπαρτων λίθων κατά 
μήκος τής βόρειας, κυρίως, πλευράς τοϋ Παρθενώνος , έκ τών οποίων οι 200 μεγαλύτεροι 
είναι λίθοι τοϋ ναοϋ.

Τό 1985 συγκεντρώθηκαν κατά μήκος τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ άλλοι, χίλιοι μεγάλοι 
λίθοι προερχόμενοι άπό τά άνατολικά, τά νότια, τά βόρεια καί τά δυτικά τοϋ ναοϋ.

Αύτή είναι καί ή μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μαζική έπέμβαση στήν διασπορά τών κατακει- 
μένων λίθων. OÌ συνέπειές της, θετικές οί περισσότερες, είναι αισθητικές καί πρακτικές. 
Χάρις στά άνυψωτικά μέσα έγινε δυνατή, μαζί μέ τήν συγκέντρωση, μία συστηματική ταξιθέ- 
τηση τών λίθων ώς καί ή πραγματοποίηση τής συνθέσεως διαφόρων λίθων άπό έκατό καί πλέον 
τεμάχια, συνανήκοντα άνά δύο, τρία ή περισσότερα, τίς όποιες είχε έπιτύχει ό γράφων άπό 
τό 1980 κ.έ. έπάνω σέ σχέδια μετά άπό νοερούς συσχετισμούς τών διαφόρων γνωρισμάτων τών 
θραυσμάτων.

'Από τούς λίθους πού συγκεντρώθηκαν περισσότεροι άπό τριακόσιοι άνήκουν στόν Πρό
ναο καί τόν άνατολικό τοίχο. Ή μελέτη τών χαρακτηριστικότερων λίθων είχε άρχίσει τό 
1980 μέ μερική μόνο άπασχόληση τοϋ γράφοντος, λόγω τής παράλληλης έργασίας του στό Διο
νυσιακό Θέατρο. Είχε πάντως άποδώσει έξ άρχής τίς βασικότερες άπό τίς νέες διαπιστώσεις 
γιά τόν Πρόναο1*13. Είχε έπίσης κάνει φανερό ότι μέ τό σωζόμενο ύλικό ήταν καθ'δλα δυ
νατή ή άναστήλωση τοϋ Προνάου11*3. 'Εκτοτε, όχι όμως χωρίς διακοπές, ή μελέτη συνεχίστη

κε κατα τρόπο συστηματικό μέ σκοπό την πλήρη έπιστημονική άζιοποίηση όλων τών στοιχείων 
μέχρι καί τοϋ έλαχίστου λίθου καί τήν σύνταξη τών άναγκαίων άναλυτικών σχεδίων.

Η φάση αύτή ύπήρξε ή πλέον χρονοβόρα καί έπίπονη. ‘Η ταύτιση μερικών λίθων καί ή 
εύρεση μερικών, σχεδόν άφανισμενων, άλλά πολύτιμων, ιχνών κόστισε στόν γράφοντα προσπά
θεια άσυγκριτως μεγαλύτερη άπό όση είχε άρκέσει γιά πολύ σπουδαιότερες άνακαλύψεις, π.χ 
γιά τά άρχαΐα παράθυρα. Τώρα πιά καί αύτή ή προσπάθεια έχρ.ι περατωθεΐ. 'Εκτός άπό τούς 
λίθους τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, 234 λίθοι τοϋ Προνάου (έκ τών όποιων 74 έχουν συναρμοσθεΐ 
άνά δύο, τρεις κ.λ.π.) έχουν ταυτισθεΐ (βλ. προηγούμενα κεφάλαια). Συγχρόνως έχει ύπολο- 
Υίσθεΐ έμμεσα καί ή μορφή, όπως καί ή θέση, λίθων οί όποιοι δέν σώζονται. Τήν άνασύνθε- 

ση της προσοψεως του Προνάου με όλους τους ταυτισμένους λίθους της παρέχει ό πίν. 11 
Ομοίως ό πίν. 12 παρέχει τήν άνασύνθεση τής νοτίας πλευράς τοϋ Προνάου.
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Είκ. 26. Συγκέντρωση λίθων άπό τά 
δυτικά του Παρθενώνος.

Είκ. 27. Συγκέντρωση λίθων άπό τά 
βόρεια τοϋ Παρθενώνος.

Είκ. 28. Συγκέντρωση λίθων άπό τά 
άνατολικά τοϋ Παρθενώνος.

Είκ. 29. 'Ανασύνθεση λίθων μέ θραύ- 
σματά τους. Τό 5ο έπιστύ- 
λιο της άνατολικης πλευράς 
τοϋ Προνάου.
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ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δο\χικές_^λά^ες_των_ΰστάιιενων_με9ών_καΰ _των_λίθων_τοΰ_Π9ονάου

OÌ λίθοι των κιόνων, τοϋ τοίχου καί των τιαραστάδων παρουσιάζουν τις, έξης δομικές 

βλάβες :

1) Θραύσεις έξ αιτίας θερμικής δοκιμασίας.

Διακρίνονται σέ μάλλον παράλληλες πρός την έπιφάνεια καί σέ μάλλον κάθετες πρός την 
έπιφάνεια. 0Ì πρώτες άποδίδονται άπό τούς όρους άποφλοίωση ή πρωτογενής θερμική θραύση, 
οι δεύτερες άπό τούς όρους διαρρήξεις καί ειδικότερα δευτερογενής θερμική θραύση. Ή 
μορφή των άποφλοιώσεων έξαρτάται πολύ περισσότερο άπό τήν έξωτερική μορφή των λίθων καί 
πολύ λιγότερα άπό τήν έσωτερική δομή. Άντιθέτως ή θέση καί ή μορφή των διαρρήξεων καί 
των δευτερογενών θερμικών θραύσεων έξαρτάται πολύ περισσότερο άπό τήν έσωτερική δομή 
τών λίθων καί είδικότερα άπό τά τεχνικά της έλαττώματα. Τά ώς άνω φαινόμενα έκτείνονται 
σ'δλες τίς έπιφάνειες τις στραμμένες πρός τό έσωτερικό τοϋ Προνάου (πίν. Φ2, Φ4-Φ12).

2) Θραύσεις έξ αιτίας στατικού καί δυναμικού φορτίου.

'Εμφανίζονται κατά μήκος άκμών, οί όποιες δέχονται ή δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις. Γε
νικώς τοϋτο συμβαίνει στήν περίμετρο τών κιόνων, κατά μήκος τών άρμών, έξ αίτιας τών 
θερμοκρασιακών μεταβολών τοϋ περιβάλλοντος καί έξ αίτιας κραδασμοϋ κατά τήν διάρκεια 
σεισμοϋ. Τά δύο αίτια δροϋν αύτοτελώς, άλλά καί συνδυαζόμενα.

Μέ άπόσταση βαρύτερες είναι βλάβες αύτοϋ τοϋ είδους, οί όποιες ύφίστανται στήν άνα- 
τολική πλευρά τών κιόνων σέ όρισμένους σπονδύλους: Στόν Ιο σπόνδυλο τοϋ 1ου κίονος, 
στόν Ιο σπόνδυλο τοϋ 2ου κίονος, στόν 2ο σπόνδυλο τοϋ 3ου κίονος, στόν 3ο σπόνδυλο τοϋ 
4ου κίονος, στόν 5ο σπόνδυλο τοϋ 5ου κίονος, στόν 4ο καί 6ο σπόνδυλο τοϋ 6ου κίονος. ‘Η 
μορφή τών έν λόγω βλαβών είναι περίπου τυπική. Μεγάλη μάζα έχει άποσπασθεϊ σέ πλάτος έ- 
νός περίπου μέτρου καί σέ βάθος αυξανόμενο άπό τό κάτω πρός τό άνω μέρος τοϋ σπουνδύλου, 
όπου φθάνει τά τριάντα καί πλέον έκατοστόμετρα. ‘Η έπικλινής έπιφάνεια θραύσεως δέν έ
χει τήν κανονική άνώμαλη μορφή μιας απλής άποσπάσεως, άλλά άποτελεΐται άπό άλλεπάλληλες 
όριζόντιες βαθμίδες. Οί βαθμίδες φανερώνουν τήν διαδοχή τών άποσπάσεων. Άπό τήν πρός 
τά άνω πύκνωση καί σμίκρυνση τών βαθμιδών προδίδεται ό ρυθμός, άλλά καί ή προοδευτική 
άπόσβεση τοϋ φαινομένου (πίν. Φ4).

Ή βλάβη προκλήθηκε κατά τήν στιγμή τής άνατινάξεως (1687), όταν, γιά μιά στιγμή, 
καί οί έξ κίονες άπέκλιναν άπό τήν όρθια θέση, λόγω ίσχυρής ώθήσεως πρός τά έξω, μέ κέν
τρο στροφής στό άνω έξω μέρος τών άναφερθέντων σπονδύλων. Τήν βραδεία σχετικά άπόκλιση 
θά συνόδευαν ύψίσυχνοι παλμοί τοϋ ακίνητου μέρους καί κυρίως άρρυθμοι κραδασμοί, ώς καί 
μικρά διαδοχικά πτωτικά πηδήματα τοϋ κινούμενου μέρους τών κιόνων. Οί άναπηδήσεις προ- 
κάλεσαν μέ διαδοχική άπόσπαση τοϋ ύλικοϋ τόν σχηματισμό τών βαθμιδών. ‘Ο σχηματισμός κά
θε νέας βαθμίδος καταργοϋσε τό άμέσως προηγούμενο σημείο στηρίξεως (καί στροφής) καί ό- 
δηγοϋσε στό έπόμενο πτωτικό πήδημα καί τήν ισχυρή κρουστική δοκιμασία τής έπόμενης βαθ
μίδος. ("Υφος πτωτικοϋ πηδήματος = πλάτος βαθμίδος χ ημ.φ , όπου φ ή γωνία άποκλίσεως 
κατά τήν χρονική στιγμή ti)(είκ. 30).

Τό φαινόμενο έπαυσε μόνον όταν τά κινούμενα μέρη έπεσαν (1ος καί 2ος κίων) ή ήρέμη- 
σαν μισοκατεστραμμένα (3ος, 4ος, καί 5ος ; κίων) ή απλώς μετατοπισμένα (6ος καί 5ος ; 
κίων), άφοϋ προηγουμένως είχαν έκτελέσει μία σειρά βραδέων καί πάντως άποσβενύμενων λι- 
κνισμών.

"Ομοιες άκριβώς βαθμιδωτές θραύσεις ύφίστανται στίς έξωτερικές;έπιφάνειες τοϋ σωζό- 
μενου όρθοστάτου τής ΒΑ παραστάδος. Προδίδουν κατά τόν πλέον εύγλωττο τρόπο τίς συνθή
κες καταρρεύσεως τής παραστάδος (πίν. Φ10, 3).

3) Κρουστική καταστροφή έπιφανειών μέ βαρειά έργαλεΐα.

'Ανάγεται σέ περιόδους λεηλασίας τοϋ κτηρίου καί περιλαμβάνει: α) βαθειές άπολαξεύ- 
σεις γύρω άπό τούς συνδέσμους γιά τήν άφαίρεση μολύβδου καί σιδήρου, β) άπόσπαση τεμα
χίων κατά μήκος τών άκμών τών λίθων, γ) τεμαχισμό τών λίθων σέ μεγάλα τεμάχια μέ φάλκες 
ή μόνο μέ κτυπήματα συγκεντρωμένα κατά μήκος τών γραμμών τοϋ έπιθυμητοϋ τεμαχισμού(είι.3θ.



66

4) Τεμαχισμός των λίθων μέ πυρίτιδα.

Πλειστοι λίθοι τεμαχίστηκαν κατ'αύτόν τόν τρόπο. Τά τεμάχια άναγνωρίζονται όταν κα
τά μήκος μίας άκμής των σώζουν τμήμα τοΰ τρήματος γομώσεως της πυρίτιδος.

Μερικοί λίθοι φέρουν πλήρη τρήματα (διαμ. .3-,4 έκ. καί βάθος ,25τ.35) χωρίς νά έ
χουν θραυσθεϊ (είκ. 32).

5) Ρηγμάτωση καί τεμαχισμός έξ αιτίας όξειδώσεως καί διογκώσεως των άρχαίων σιδηρών συν 
δέσμων καί γόμφων.

Τό φαινόμενο άναγνωρίζεται ως αιτία άποσπάσεως των γωνιών σέ μέρος μόνο τοΰ συνόλου 
τών λίθων. ‘Η άπόθραυση όφείλεται πολύ περισσότερο στήν λεηλασία τοΰ ΰλικοϋ. ‘Επομένως 
συμπεραίνεται ότι μέχρι τήν έποχή τής άνατινάξεως, τά άρχαϊα σίδερα ήσαν έπί τό πλεΐ- 
στον σέ άρκετά σταθερή κατάσταση. Άλλωστε άκόμη καί σήμερα δέν είναι λίγα έκεϊνα τά 
σίδερα πού διατηρούνται καλώς παρά τήν έκθεσή τους σέ δυσμενείς συνθήκες έπί αίώνες, δη 
λαδή άπό τότε' πού τά διάφορα μέρη τοϋ κτηρίου μένουν άστεγα καί άπροστάτευτα άπό τόν 
καιρό.

4
6 Ρηγματώσεις έξ αίτιας διογκώσεως τών σιδήρων πού προσέθεσαν οι άναστηλωσεις.

Τό φαινόμενο είναι έπικινδύνως έντονο στούς δέκα άνατοποθετημένους σπονδύλους τοϋ 
6ου κίονος καί στούς τρεις άναστηλωμένοτς λίθους τής ΝΑ παραστάδος.

lèI2è!lk£_È§G22fi..k£ (είκ. 33)

Είναι έκδηλες στό άναστηλωμένο μέρος τής ΝΑ παραστάδος. "Οφείλονται στήν άνύφωση 
τών λίθων έξ αίτιας διογκώσεως τών σιδηρών συνδέσμων. ‘Η άνύφωση είναι τόσο έντονη, ώ
στε νά συνιστά καί αισθητική βλάβη. Οί άρμοί χαίνουν καί άναλόγως πρός τήν θέση τοϋ πα- 
ρατηρητοϋ φαίνονται άλλοτε ώς σκοτεινές ζώνες καί άλλοτε ώς σχισμές άπό τίς όποιες περ
νά φώς. Στό άνατεταγμένο μέρος τοϋ 6ου κίονος^ τό φαινόμενο, χωρίς νά είναι έκδηλο, ω

στόσο ύφίσταται καί εύθύνεται γιά μία συνεχή ταλάντωση, πού παρουσιάζει 6 κίων διεγει- 
ρόμενος άπό τίς μεταβλητές ωθήσεις τοϋ άνέμου.

32 22Ê2M _lÿv _μαλακών _θ ε ^ελ ίων _άπό _νερό_τί]£_βρο£ΤΪ£

Τό μαρμάρινο δάπεδο τοϋ Προνάου είναι σέ χαμηλότερη στάθμη άπό τόν περιμετρικό στυ- 
λοβάτη καί τοιχοβάτη, ωστόσο δέν κατακλύζεται άπό τό νερό, έπειδή σέ τρία σημεία του 
υπάρχουν παμπάλαιες λαξευτές αύλακες (οί δύο είναι τής παλαιοχριστιανικής έποχής), ένώ 
στήν βόρεια πλευρά ό στυλοβάτης πού τό περιόριζε έχει άπομακρυνθεϊ άπό τήν θέση του, 
Άντιθέτως ή λεκάνη πού άπομένει στήν θέση τής θύρας είναι πανταχόθεν κλειστή καί άπο- 
τελεϊ δυστυχώς έναν άναπόφευκτο παράγοντα διαρκούς είσόδου τοΰ νεροΰ μέσα στά μαλακά 
θεμέλια τοϋ κτηρίου. Σέ μικρότερο βαθμό τό ίδιο συμβαίνει καί άπό τό χάσμα πού έχει σχη 
ματισθεΐ λόγω τής μετατοπίσεως τοϋ στυλοβάτου στήν βόρεια πλευρά τοΰ Προνάου.

1^^2ï(i2Î££_ÉIi21iê222iiS_ïk2_IÙY_§2üi.ii,!l_2UVTTÎPÎIcrn τ°ΰ Προνάου

1) Διάλυση καί άνασύνθεση τοϋ 6ου κίονος γιά τήν άφαίρεση τών σιδηρών καί όρειχάλ- 
κινων συνδέσμων τοΰ 1931 καί γιά τήν συγκόλληση τών οηγματωμένων σπονδύλων, ώστε νά έξ- 
ασφαλισθεΐ ή διατήρηση τοϋ ΰλικοϋ, νά έπαναποκτηθεϊ ή άντοχή καί νά έπιτευχθεΐ ή άρχική 
εύστάθεια.

2) Διάλυση τοϋ άναστηλωμένου μέρους τής παραστάδος γιά τήν άφαίρεση τών σιδηρών συν 
δέσμων καί γόμφων. Φυσικά ή λανθασμένη σειρά τών άναστηλωμένων λίθων άποκλείει τήν άνα
σύνθεση τής παραστάδος σύμφωνα μέ τήν τωρινή της μορφή.

3) Διάλυση καί άνασύνθεση τοϋ κατά χώραν 1ου σπονδύλου τοΰ 2ου κίονος.

4) "Ανάταξη τοΰ μετατοπισμένου στυλοβάτου στήν βόρεια πλευρά τοΰ Προνάου, ώστε νά 
καλυφθεί τό έκτεθημένο πώρινο θεμέλιο καί νά γίνει δυνατή ή στεγάνωση μέ άπλή ένσφράγι-
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Elk. 33. Άνασήκωση άναστηλωμένων λίθων της νοτιοανατολικής παραστά- 
δος, έξ αιτίας έξογκώσεως σίδηρων συνδέσμων.

ση τοϋ άρμου πού θά άποκατασταθε ΐ.

5) Έμπόδιση της συγκεντρώσεως νεροϋ στην λεκάνη τοϋ τοιχοβάτου καί της κατεισδύσε- 
ώς του στά θεμέλια. Τοϋτο θά έπιτευχθεϊ κατά τόν καλύτερο τρόπο μέ την σκοπούμενη άνατο- 
ποθέτηση των λίθων τοϋ ρωμαϊκοΰ κατωφλιού, άφοϋ προηγουμένως θά έχει γίνει στεγάνωση με
γάλης χρονικής άντοχης μέ συνεχές φύλλο μολύβδου.

6) Μερική διάλυση τοϋ κατά χώραν μέρους τοϋ τοίχου καί άνασύνθεση γιά την άντικατά- 

σταση όρισμένων τελείως κατεστραμμένων άρχαίων συνδέσμων καί τήν έπισκευή των πολυρηγμα- 
τωμένων λίθων, ώστε νά είναι δυνατή ή λήψη περαιτέρω μέτρων γιά τήν στεγάνωση τοϋ έν λό
γω μέρους.

7) 'Ενσφράγιση όλων των άρμων καί ρωγμών των δαπέδων τής κρηπίδος, των κιόνων, τής 
παραστάδος καί τοϋ τοίχου.

Είκ. 31. Σειρά σφυροκοπημάτων. Είκ. 32. Τρήμα έκρηκτικής γομώσεως.
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ΜΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ TOY ΠΡΟΝΑΟΥ

'Η Αναρτήλωση τοϋ Προνάου είναι δυνατή καί έπιθυμητή. Δυνατή είναι, έπειδή άπεδείχθη 
ή ύπαρξη άφθονου άρχαίου υλικού καί έπετεύχθη ή πλήρης γνώση τής Αρχικής μορφής, Αλλά 
καί των ιστορικών φάσεων τοϋ συνόλου, των μερών καί Ακόμη έκάστου λίθου.Έπιθυμητή εί
ναι έπειδή θά έπιτρέφει σέ τριακόσια μεγάλα μάρμαρα νά ξεφύγουν Από τήν ύποβάθμιση καί 
τήν Ανωνυμία καί νά ξαναβροΰν τήν θέση πού τούς Ανήκει καί τούς πρέπει. Ή συνάντηση αύ- 
τών των μαρμάρων μέ τά άλλα πού διατηρούνται στό κτήριο θά είναι αμοιβαία ωφέλιμη. "Ολα 
μαζί θά γίνουν Αμέσως πολύ πιό κατανοητά ώς μεμονωμένα κομμάτια καί ως σύνολο. Τό Αποτέ
λεσμα θά περιέχει ότι περιείχε κάθε λίθος μεμονωμένος, Αλλά πλέον αύτοΰ θά περιέχει καί 
κάτι πολύ περισσότερο: Τήν σύνθεση τών όγκων καί τών χώρων, σύνθεση Απαραίτητη γιά τήν 
Αντίληψη τής κλίμακος, γιά τήν προοπτική θεώρηση, γιά τήν έν κινήσει θεώρηση, γιά τήν 
αίσθηση τής κίνησης τού φωτός καί τής σκιάς πίσω Από τήν Ανατολική, δηλαδή τήν κυριότε- 
ρη πλευρά τοϋ κτηρίου.

'Αν μπορούσαν τά διάφορα μάρμαρα μεμονωμένα νά παρομοιασθοΰν μέ λέξεις, τότε ή σύν
θεσή τους στό κτήριο υπήρξε ένα κείμενο ή ένα ποίημα.

* Η Αναστήλωση είναι τόσο έπιθυμητή όσο θά ήταν καί ή εύρεση τών χαμένων κομματιών 
ένός σπουδαίου κειμένου πού σώθηκε σέ Αποσπάσματα.

"Οπως τά κομμάτια καί οι σκόρπιες λέξεις Αποκτούν μέσα σέ ένα κείμενο πρόσθετη ση
μασία καί νόημα καί όπως περισσότερες όψεις τού κειμένου καθίστανται Αντιληπτές όταν 
βρίσκονται χαμένα κομμάτια του, συμβαίνει Ακριβώς τό ίδιο μέ τό κτήριο καί τούς λίθους 
του. “Η ισοδυναμία τών δύο περιπτώσεων θά ήταν άμφισβητήσιμη Αν οι δύο περιπτώσεις ήταν 
μόνες στήν όμοιότητά τους. "Ομως ò νόμος πού τις κυβερνά, ò νόμος τής δόμησης τών πραγ
μάτων, είναι τόσο γενικός, ώστε νά έκτείνεται σέ όλα τά γνωστά καί óxl μόνο. Δυναμικά 
Αγκαλιάζει κάθε τι πού πριν ήταν άγνωστο, Αλλά τώρα γίνεται γνωστό. Είναι πρωτίστως ò 
νόμος τής ίδιας τής Ανθρώπινης νόησης. *0 ίδιος πάντα νόμος κατευθύνει τό πνεύμα σέ κά
θε Αναζήτηση. Ή ιστορία όλων τών έπιστημών είναι ουσιαστικά ή συνεχής καί έπαναληπτική 
προσπάθεια τού πνεύματος νά συνθέσεις τις πριν άτακτες όψεις τοϋ κόσμου καί τών Αντικει
μένων. * Η προσπάθεια γιά τάξη καί έκλογίκευση, ή προσπάθεια γιά λιγότερη σύγχυση.

"Ομως τό γενικό κίνητρο πού περιγράψαμε δέν είναι γιά μία Αναστήλωση τό μόνο. Δίπλα 
του ένεργει ένα έξ ίσου Αρχέγονο. Ή έπιθυμία τής όρθιας στάσεως. 'Αν τό πρώτο κατοικεί 
στή σκέψη, τό δεύτερο κατοικεί Ασφαλώς στήν ψυχή. ‘Η φύση μέ κύριο συστατικό της τήν βα
ρύτητα έπιφέρει τήν πτώση σέ κάθε τί, είναι Απλώς θέμα χρόνου. *0 άνθρωπος Αντιτάσσει 
στήν βαρύτητα μορφές πού μόνο μέ δική του ένέργεια θά μπορούσαν νά είναι όρθιες.

’Ωστόσο παρά τά ισχυρά κίνητρα, πολύ συχνά συμβαίνει γιά μία Αναστήλωση νά είναι 
Ανεπιθύμητη. Πρώτα πρώτα όταν δέν υπάρχουν Αποδείξεις γιά τήν Αρχική μορφή. Ποιός αυ
στηρός καί συνεπής θά έδέχετο νά άνασυντεθοΰν τά κομμάτια ένός άρχαίου ναού βάσει ένός 
σχεδίου άσχετου πρός τό κανονικό; Ποιός θά έδέχετο χωρίς Αποδείξεις ένα πρόσφατο φιλο
λογικό κατασκεύασμα παρουσιαζόμενο ώς έργο ένός μεγάλου κλασσικού; Έδώ τό Ανεπιθύμητου 
είναι καί αυτονόητο. 'Ανεπιθύμητη μπορεί νά είναι μία Αναστήλωση, έφ'δσον τό υλικό εί
ναι σέ κακή κατάσταση καί δέν έγγυάται γιά τήν στατική Ασφάλεια τού Αποτελέσματος. (Στήν 
περίπτωετη ένός φιλολογικού μνημείου δέν υπάρχει τό Ανάλογου) .

'Ανεπιθύμητη έπίσης μπορεί νά είναι μία Αναστήλωση όταν τό αύθεντικά υλικό είναι λί
γο. 'Ανεπιθύμητη μπορεί νά είναι μία Αναστήλωση όταν συνεπάγεται Απώλεια ιστορικών μαρ
τυριών .

Είναι γνωστό ότι τό Αποτέλεσμα μιας Αναστηλώσεως δέν μπορεί νά άνταποκρίνεται Ακρι
βώς σέ καμία ιστορική στιγμή καί τούτο όχι μόνον Από άγνοια, Αλλά κυρίως όταν είναι άνι- 
σα τά ποσοστά τών σωζόμενων μερών. Ή Αναστήλωση θά μπορούσε τότε νά είναι Ανεπιθύμητη 
άν όδηγοϋσε σέ μία μορφή, ή όποια, άν καί πιστή στό σχέδιο, θά διέφερε πολύ Από τις πι
θανές ή γνωστές διαδοχικές καταστάσεις τού μνημείου.

Τέλος, Ανεπιθύμητη μπορεί νά είναι μία Αναστήλωση άν συνεπάγεται Αλλοίωση τής παρα- 
δεδομένης εικόνας ένός μνημείου, όταν βέβαια ή εικόνα αύτή είναι ταυτόσημη μέ τό μνη
μείο ή Αποτελεί στοιχείο μιας διατηρητέας ιστορικής φάσεως.

Μέ γ vói uova τούς ώς άνω όρους ή Αναστήλωση τού Προνάου κρίνεται έπιθυμητή: έπειδή έχει
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άποδειχθεϊ η μορφή τής αρχικής καί των νεωτέρων φάσεων, έπειδή τό υλικό διατηρεί σέ υψη
λό ποσοστό την μηχανική του άντοχή, έπειδή ή ποσότητα τοϋ αυθεντικού ΰλικοΰ είναι έπαρ- 
κής, έπειδή δέν θά προκαλοϋσε καταστροφή ιστορικών φάσεων, άλλά άντιθέτως θά καθιστούσε 
όρατές καί ιστορικές φάσεις πού ώς τώρα ήσαν άντικείμενο παλαιών άσαφών περιγραφών καί 
υποθέσεων, έπειδή ή άναστηλώσιμη μορφή μπορεί νά είναι εύλογη, άνταποκρινόμενη στήν μορ
φή πού είχε ό Πρόναος έπί διάστημα πολλών αιώνων καί τέλος έπειδή ή εικόνα τοϋ συνόλου 
δέν θά ήταν δυνατόν νά άλλοιωθεϊ, άφοϋ αύτή καθορίζεται κυρίως άπό τήν πυκνή έξωτερική 
κιονοστοιχία καί πολύ λιγότερο άπό άλλα μέρη πού υπάρχουν στό έσωτερικό.

Πιό κάτω έπιχειρεϊται μία σύντομη διευκρίνηση μερικών σημείων, έπειδή στό παρελθόν 
έκφράσθηκαν καί άμφιβολίες άπό καλοπροαίρετους έπιστήμονες γιά τήν άξια τοϋ ευανάγνωστου 
η τοϋ διδακτικού τών μνημείων, ή διατύπωση ήταν περίπου: Ποιος παρατηρητής μέ φαντασία 
χρειάζεται συμπληρωμένο ένα κίονα γιά νά τόν κατανοήσει, όταν δίπλα του στέκουν άρκετοί 
όλόκληροι καί τό σπουδαιότερο όταν ή εικόνα ένός κίονος ή τής διαιρέσεως ένός χώρου μέ 
έναν μεσότοιχο υπάρχει ή μπορεί νά υπάρχει εύκολα ώς άπλή πληροφορία;

Γιά τήν ώς άνω διατυπωμένη άμφιβολία δέν θά υπήρχαν σοβαρές άντιρρήσεις άν 6 εννο
ούμενος παρατηρητής ήταν δυνατόν νά έρωτηθεΐ ό ίδιος σέ μία άξιόπιστη στατιστική βάση6 

η άν ήταν δεδομένο ότι ò ίδιος άνήκει σέ έναν καθολικό άνθρώπινο τύπο. “Ομως, ώς γνω
στόν, υπάρχουν περισσότεροι διαφορετικοί μεταξύ τους άνθρώπινοι τύποι (άναφέρομαι φυσι
κά σέ νοητικούς τύπους καί όχι σέ χαρακτήρες, τρόπους συμπεριφοράς καί φυσιογνωμίες)
Δύο ευρύτατα διαδεδομένοι τύποι είναι ò όπτικός καί 6 θεωρητικός. *0 πρώτος, χωρίς νά 
στερείται τήν δύναμη τής θεωρητικής άφαιρέσεως καί τής άφηρημένης συνθέσεως, συνηθίζει 
νά άντιλαμβάνεται τά πράγματα κυρίως μέ τίς αίσθήσεις' καί τό σπουδαιότερο ικανοποιεί
ται περισσότερο όταν τά χρησιμοποιεί χάριν τών αίσθήσεων.

‘Ο δεύτερος, χωρίς νά είναι στερημένος αίσθήσεων, συνηθίζει ωστόσο νά άντιλαμβάνε- 
ται τά πράγματα μέ λέξεις καί όμοίως νά τά άπολαμβάνει. 'Επειδή ò κόσμος τών είκόνων 
είναι άπειρος, έπειδή καί ò κόσμος τών λέξεων είναι έπίσης άπειρος, οι δυνατότητες καί 
τών δύο τύπων, άν καί διαφορετικές, είναι άπεριόριστες. *0 τεράστιος πλούτος καί ή ποι
κιλία τών πραγμάτων καί τών σκέψεων τοϋ άνθρώπου όφείλεται στήν συνύπαρξη τών δύο τύπων. 
Στήν πραγματικότητα συμβαίνει λίγα μόνον άτομα νά άνήκουν άμιγώς στόν ένα ή στόν άλλο 
τύπο. Συνήθως οι άνθρωποι μετέχουν καί στούς δύο, άλλά καί σπάνια μετέχουν έξ ίσου γιά 
νά μποροϋν νά συμφωνούν καί μέ τίς δύο πλευρές. Κατά κανόνα έπικρατεΐ σέ κάθε άτομο ò 
ένας άπό τούς δύο τύπους καί αύτό έχει σημασία καί γιά τήν κριτική τής άναστηλώσεως τοϋ 
Προνάου.

Προφανώς τό διδακτικόν ή τό εύανάγνωστον, ώς σκοποί τής έπεμβάσεως σ'ένα μνημείο, 
είναι ίδιότητες χρήσιμες, κυρίως στόν δπτικό τύπο άνθρώπου καί άποσκοποΰν όχι μόνο στήν 
άντίληψη, άφοϋ ò όπτικός τύπος συμπληρώνει είκόνες μέ μεγαλύτερη εύκολία, άλλά άποσκο- 
ποϋν έπίσης στήν άπόλαυση, έπειδή αυτός 6 τύπος, άν καί μπορεί νά συνθέτει είκόνες μέ 
τήν φαντασία του, ικανοποιείται άκόμη περισσότερο όταν προσλαμβάνει υλικές είκόνες.

Γιά τόν θεωρητικό τύπο άνθρώπου, οι όψεις τών λεπτομερειών ένός κτηρίου (όπως καί 
ένός μηχανήματος, ένός ζώου ή φυτοϋ κ.λ.π.) είναι άχρηστες, έπειδή δέν τίς έντυπώνεται 
καί δέν τόν άπασχολοϋν ώς στοιχεία γιά τήν κατανόηση τής δομής, τής λειτουργίας ή τής 
ιστορίας τοϋ θεωρουμένου. *0 θεωρητικός τύπος προσπερνά τίς είκόνες πολύ βιαστικά, κα
θώς σπεύδει νά τίς χρησιμοποιήσει άπλουστευμένες σάν σύμβολα καί νά τίς μετασχηματίσει 
σέ διανοητικά σχήματα, πλουσιότερα σέ λέξεις καί ιδέες, άλλά φτωχότερα σέ πληροφορία 
γιά τήν ϋλη καί τήν μορφή.

Τό έρώτημα πού τίθεται προκειμένης μίας άναστηλώσεως, όπως καί γιά κάθε άλλη πράξη, 
είναι ποιό τό όρθόν καί ποιό τό λάθος. 'Επειδή κατά τήν έπικρατέστερη άποψη όρθόν εί
ναι τό χρήσιμο καί λάθος είναι τό άχρηστο, μέ τήν εύρυτέρα σημασία τών λέξεων, είναι 
δυνατόν ò ένας άνθρώπινος τύπος νά θεωρεί όρθόν αύτό πού δ άλλος δυνατόν νά θεωρεί λά- 
θος. Μαλί στα, επειδή όπως είπαμε, συνήθως οι δύο τύποι συνυπάρχουν σέ κάθε άτομο, συμ
βαίνει συχνά ένα άτομο νά άμφιταλαντεύεται άνάμεσα σέ διλήμματα ή νά υποστηρίζει αύτό 
τό ίδιο, άλλοτε τήν μία καί άλλοτε τήν άντίθετη κατεύθυνση. *Η διέξοδος άπό μία τέτοια 
πόλωση άπαιτεΐ δύο ίδιότητες, οι όποιες είναι άπαραίτητες έξ ίσου σ'άμφότερους τούς άν- 
θρώπινους τύπους. Ή μία είναι ή άποφασιστικότητα. *Η άλλη είναι ή συνέπεια. Συνήθως 
χρειάζεται περισσότερη άποφασιστικότητα γιά νά γίνει μία πράξη, παρά γιά νά μή γίνει.
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'Επίσης χρειάζεται συνήθως περισσότερη συνέπεια όταν ένα άτομο καλείται νά δεχθεί ή νά 
μή δεχθεί μία πράξη, όταν αυτή ή πράξη δέν είναι δική του, άλλα ένός άλλου ή άλλων.

"Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά τήν κριτική τής συνέπειας παρέχουν δύο χωριστές 
ενέργειες τοϋ 'Ορλάνδου. *0 μεγάλος αυτός έπιστήμων καί άναστηλωτής είχε ταχθεί μέ έπι- 
μονή κατά τής άναστηλώσεως τής βορείας κιονοστοιχίας τοϋ Παρθενώνος, τήν όποια ήθελε νά

gκάνει ό Μ. Μπαλάνος. '0 Όρλάνδος υποστήριζε τότε ότι ήταν άτοπο νά στηθούν κίονες μέ 
βάθος τό "κενό", καθ'δσον τό πρέπον γιά κίονες βάθος, ò τοίχος, δέν ύπήρχε πλέον. *Η

9θεωρητική αύτή άποψη, όμως, ουδόλως έμπόδισε τόν ίδιο τόν Όρλάνδο νά πράξει αυτό πού 
χαρακτήρισε άτοπον. 'Αναστήλωσε κίονες καί έπιστύλια τοϋ ναοΰ τοϋ Σουνίου χωρίς νά ύπάρ 
χει πίσω τους τό παραμικρό τμήμα τοίχου (1955-1960).

Χωρίς δυσκολία τίθενται τά έξής έρωτήματα: ‘Υφίσταται, πράγματι άντικειμενικώς τό 

άτοπον αύτοΰ τοϋ είδους; Μήπως είναι άντικειμενικώς διαφορετικά τά κριτήρια γιά μία ά- 
ναστήλωση στόν Παρθενώνα καί μία άλλη στό Σούνιο; Μήπως ή άλλαγή των άρχών τοϋ Όρλάν- 
δου μπορεί νά δικαιολογηθεί μέσα άπό τήν ιστορία των θεωριών τής άναστηλώσεως; Πίστεψε 
ποτέ ό 'Ορλάνδος ότι ύφίστατο πραγματικά τό άτοπον ή άπλώς τό παρουσίασε ως ένα σοβαρο
φανές πρόσχημα.στήν θέση βαθύτερων λόγων, τούς όποιους όμως δέν ήταν πρέπον νά έξωτερι- 

κεύσει;

'Ατοπον κατά τήν γνώμη μου δέν υπάρχει, επειδή οι άρχαΐοι ναοί ύφίστανται έπί χιλιε
τίες, άλλοι ώς πλήρεις, άλλοι ως ήμιτελεΐς καί άλλοι ώς έρείπια. 'Αλλοτε σώζουν τούς 

11
τοίχους καί άλλοτε όχι. Τό ζήτημα έχει μεγάλη σημασία γιά τίς σημερινές προτάσεις άνα
στηλώσεως τοϋ Προνάου καί τών τοίχων. Άς υπάρξει προσοχή καί συνέπεια πρίν έκφρασθοΰν 
γνώμες σχετικά μέ τό δόκιμον ή άτοπον τοϋ νά υψωθεί ό τοίχος πίσω άπό ορισμένους κίονες 
(βόρεια καί νότια πλευρά) ή τοϋ νά ύψωθοϋν κίονες χωρίς πλήρη τοίχο πίσω τους (Πρόναος)

Μεταξύ Παρθενώνος καί ναοϋ στό Σούνιο υπάρχουν άσφαλώς πλεΐστες διαφορές όσον άφορά 
στήν τοποθεσία, στήν συνέχεια καί πυκνότητα τών ιστορικών φάσεων, στόν βαθμό έρειπώσεως 
στήν διαμόρφωση καί άποκρυστάλλωση μιας όρισμένης μορφής έρειπίου, ή όποια έχει έντυπω- 
θεΐ στά μάτια καί τήν συνείδηση τής έποχής μας. ‘Ωστόσο μέ κανένα τρόπο δέν άρκοΰν αύ- 
τές οί διαφορές γιά τήν υποστήριξη τελείως άντίθετων άρχών σχεδιασμοϋ μιας άναστηλώσεως

‘Οποιαδήποτε έξήγηση καί άν δοθεί στό φαινόμενο τών άλληλοσυγκρουόμενων λόγων καί 
έργων όδηγεί σέ ένα καί μόνον άποτέλεσμα: Στήν άνάγκη σοβαροϋ έλέγχου τόσο τής μελέτης 
όσο καί τής κριτικής τών άναστηλώσεων.

'Αν υπήρξε καλή ή πίστη τοϋ 'Ορλάνδου, τότε υπήρξε πολύ άμφίβολη ή βάση τής θεωρίας 
καί τής κριτικής του. Καί βεβαίως δέν πρόκειται μόνο γιά τήν προσωπική του θεωρία, αλλά 
καί γιά γενικότερες θεωρίες στόν Εύρωπαϊκό χώρο άπό τίς όποιες ό Όρλάνδος άντλοΰσε 
στοιχεία.

Τέλος άν δέν άμφισβητηθεί ή θεωρητική βάση τής κριτικής, τότε καθίσταται άμφίβολη ή 
καλή πίστη τοϋ 'Ορλάνδου γιά τήν συγκεκριμένη περίπτωση. Ό άναγνώστης εύκολα μπορεί 
νά θυμηθεί καί άλλες παρόμοιες περιπτώσεις άσυμφωνίας λόγων καί έργων στις άναστηλώσεις 
Εύκολα μπορεί έπίσης νά άντιληφθεί πόσο άναγκαία είναι ή έπιφύλαξη καί ή άποφυγή τοϋ 
δογματισμού ή τής έμπάθειας, όταν πρόκειται γιά τήν άξιολόγηση κάθε άναστηλωτικοΰ προ
γράμματος.

"Οροι γιά τήν άναστήλωση τοϋ Προνάου είναι:

- ‘Η ποσότητα τοϋ σωζόμενου ύλικοϋ (βλ. άνωτέρω).
- Τά ποσοστά διατηρήσεως τοϋ ύλικοϋ γιά διάφορα μέρη, όπως κίονες, παρασπάδες, τοίχοι, 

έπιστύλια κ.λ.π.
- ‘Η γενική κατάσταση τοϋ ύλικοϋ.
- ‘Η άξιολόγηση τής ποσότητος, τών έπί μέρους ποσοστών καί τής καταστάσεως τών λίθων.
- Τό γεγονός ότι χωρίς έξαίρεση σώζονται οί έξωτερικές όψεις μόνον, ένώ οί έσωτερικές 

είναι κατεστραμμένες άπό φωτιά (βλ. άνωτέρω).
- Οί διάφορες ιστορικές φάσεις καί οικοδομικές περιπέτειες, όπως συνοψίζονται κατωτέρω:

α) 'Επισκευές μετά άπό τήν πυρκαϊά. 'Αντικατάσταση έσωτερικών κιόνων καί θυρωμάτων, 
μερική έπισκευή θραυσμένων έπιφανειών μέ μαρμαρεπενδύσεις ή κονιάματα, κατασκευή νέας 
άλλά εΰτελοϋς όροφής (4ος at.).
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β) Καθαίρεση τής όροφής, μερική καθαίρεση τοϋ θυρώματος (τής ρωμαϊκής έπισκευής) 
καί άνίδρυση τής παλαβότερης άψίδος (6ος at.) γιά τήν έκκλησία, μέ χρήση μαρμάρων τοϋ 
ρωμαϊκού θυρώματος, τοϋ βάθρου τής Παρθένου καί άλλων αρχαίων μνημείων.

γ) Κατεδάφιση τής αψίδος καί τοϋ μεγαλύτερου μέρους τοϋ τοίχου. 'Ανέγερση ευρύτερης 
αψίδος (12ος αί.) μέ εύρεϊα χρήση των αρχαίων λίθων σέ νέες θέσεις. Καθαίρεση τοϋ με
σαίου έπιστυλίου, τοϋ ύπερκειμένου λίθου τής ζωφόρου καί των άντίστοιχων άντιθημάτων, 
θράνων καί δοκών.

δ) Διάφορες οικοδομικές φάσεις των διαφραγμάτων των κιόνων, δεξαμενές καί άλλα υ
δραυλικά έργα έκατέρωθεν τής άψίδος, λοιπά προσκτίσματα.

ε)Άνατίναξη καί μερική κατάρρευση (1687).

στ) Πρώτη κατεδάφιση των ίστάμενων μερών (άρχές 18ου αί.).

ζ) 'Avaμόχλευση καί μορφική μετακίνηση τών πεσμένων μαρμάρων (ΐ8ος-19ος at.) καί ι

δίως τών γλυπτών (τέλος 18ου at. l800-‘-1801) .

η) Νέα περίοδος κατεδαφίσεων (1825...).

θ) 'Αρχαιολογική μέριμνα, άποκόμιση πεσμένων μαρμάρων (1836 καί 1870) , κατεδάφιση 
άψίδος (1836, 1860 καί 1870), διάλυση τοϋ κάτω μέρους τοϋ ρωμαϊκοϋ θυρώματος.

ι) Διασπορά τοϋ σωζόμενου ύλικοϋ (1700-1985).

- * Η πληρότητα τών γνώσεών μας τόσο γιά τήν άρχική μορφή, όσο καί γιά τις διαδοχικές φά

σεις.

Χάρις σέ πολυετή έντατική έρευνα έγινε γνωστή ή άρχική μορφή, πριν έλάχιστα γνωστή, 
διαφωτίστηκαν ιστορικές φάσεις, γιά τις όποιες πριν μόνο γενικότητες ήσαν γνωστές καί ά- 
ποκαλύφθηκαν οι άλλες ιστορικές φάσεις, πού πριν ήσαν τελείως άγνωστες.

Βρέθηκε άκριβώς ή άρχική θέση όλων τών λίθων, ή προέλευση καί ή νέα θέση λίθων πού 
χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες οικοδομικές φάσεις καί σέ γενικές γραμμές ή θέση πτώσεως 
καί οί διαδοχικές θέσεις τής διασποράς τών σπουδαιοτέρων λίθων.

- *0 βαθμός κατά τόν όποιο συνυπήρξαν μέρη τοϋ κτηρίου άνήκοντα σέ διαφορετικές φάσεις.
- *0 βαθμός κατά τόν όποιο είναι τεχνικώς δυνατή ή άναστήλωση μερών τοϋ κτηρίου πού άνή- 

κουν σέ διαφορετικές φάσεις.
- Τά πλεονεκτήματα γιά διάφορους βαθμούς άναστηλώσεως.
- Τά μειονεκτήματα γιά διάφορους βαθμούς άναστηλώσεως.
- Τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα γιά διάφορους βαθμούς συναναστηλώσεως μερών τοϋ 

κτηρίου πού άνήκουν σέ διαφορετικές φάσεις.
- ‘Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας καί οί ιδιότητες τής δωρικής άρχιτέκτονικής.
- ‘Η συστηματική ανάλυση τών έπί μέρους άξιών τοϋ μνημείου.
- Τό είδος τής χρήσεως τοϋ μνημείου καί οί κατευθύνσεις γιά διατήρηση ή εΰρυνση τής χρή- 

σεως.
- *0 βαθμός τής άναπτύξεως τής τεχνολογίας πού έφαρμόζεται στά έργα τής Άκροπόλεως.

- 0Ì γενικές κατευθύνσεις γιά τήν αντισεισμική άσφάλεια τών μνημείων τής Άκροπόλεως.
- 0Ì οικονομικές δυνατότητες καί τέλος

- “Ο βαθμός έξειδικεύσεως καί ή αξιοπιστία τών ανθρώπων πού έπωμίζονται τήν ευθύνη τής 
βασικής μελέτης, τής στατικής καί τεχνικής μελέτης τής έκτελέσεως τοϋ έργου, τής δρ- 
γανώσεως καί έπιστημονικής έποπτείας καί τέλος τής διοικήσεως.

Πιό κάτω έξετάζονται μερικοί άπό τούς ώς άνω όρους κατ'άντιστοιχίαν.

- Ποσόττη χοιΛ__κοιχα.·νοι;ιτή _kciiì _6 u^cixt^ pncjTj _χοΰ_ύ>λ ι1κοΰ::__Ποσοσχά..

Τά στοιχεία αυτά παρέχονται άπό τούς πίνακες 5-13 καί τούς στατιστικούς πίνακες 1 
καί 11. Τά άναγραφόμενα στούς πίνακες 1 καί 11 ποσοστά άναφέρονται στις άριθμητικές 
ποσότητες τών λίθων καί στις διατηρούμενες αυθεντικές έπιφάνειες, έξωτερικές, άλλά καί 
έσωτερικές, οί όποιες όμως θά είναι όρατές μετά τήν άναστήλωση.

- ΐΗ_κατάσταστ}_τοϋ_ύλικοϋ.

Τοΰτο διακρίνεται σέ λίθους στό κτήριο καί λίθους στό έδαφος. Οί δομικές βλάβες τών 
πρώτων ήδη άναφέρθηκαν. 0Ì λίθοι στό έδαφος παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη έλλειψη έξω-



72

Ο ΠΡΟΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 
ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 
(ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ)

7. ‘Η κιονοστοιχία καί ò θριγκός της

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΖ. ΟΠΙΣΘ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΟΣ Ή ΣΕ ΕΛΛΙΠ- ΑΡΧΙΚΗ ΣΩΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ

ΧΩΡΑΝ ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΥΣΑ ΡΑΒΔΟΣ. ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ

όνομασία (V) (v) (ν) (V) (m2) (m2) (%) (%) (%)

ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ
1ος κίων 12 2 3 7 21 7,5 36% 10% 15%

2ος κίων 12 1 4 7 21 9,6 46% 0% 10%

3ος κίων 12 3 2 7 21 12,0 57% 2% 20%

4ος κίων 12 3 . 7 2 21 15,5 70% 2% 25%

5ος κίων 12 3 6 3 21 13,8 66% 4% 25%

6ος κίων 12 12 0 0 21 20,0 95% 45% 45%

(V) 72 24 22 26 126 78,4 62% 25%

(%) 100% 64% 36%

ΚΙΟΝΟΚ. 6 1 4,1 0,9 9 7 78% 50%

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΩΖΟΜΕΝΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Cm) (m) (m) (m) (m2) (m2) (%) U2 ) (m2) (m2)

ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ
(m) 21,2 0 19 2,2 22,4 15,0 67% 5,6 3,6 64%
(%) 100% 90% 10%

ΜΕΣΑΙΑ ΟΠΙΣΘ.,+ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΩΖΟΜΕΝΗ

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2 ) (%)

(m) 20,0 0 12,5 7,5 25 16 64%
% 100% 63%

ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΖΩΦΟΡΟΣ (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (%)

.21,2 0

94%
20,0 1,2 21,6 18,4 85%

ΠΟΣΟΤ. ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΟΠΙΣΘ.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ
ΖΩΦΟΡΟΥ (m) (m) (m) (m) (m) ( m) (%) (m2) (m2) (%)

18,5 0 10,3 8,2 12,4 10,3 83% 14 11,5 82%

ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ν=11
ΘΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΠΙΣΘ.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ
(v) (v) (v) (v) (m2) (m2) (%) (m2) (m2) (%)

29 0 15 14 3,2 2,3 72% 3,5 3,0 100%

ΣΥΝΟΛΟΝ*
V 136 25 65 46 (m2) (m2) (%) (m2) (ir2) (%)

% 100% 18% 48% 34% 190 128,5 68% 187 80 47%
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Ο ΠΡΟΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 
(ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ)

II. ‘Η νότια πλευρά

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ ΚΑΤΑ
ΧΩΡΑΝ

ΕΔΑΦΟΣ ΕΛΛΙΠ.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΩΖΟΜΕΝΗ

α
ΑΡΧ.ΣΩΖΟΜ.

Ρ α+ρ
ΑΠΟΦΛ.

(ν) (V) (ν) (ν) (m2) (m2) (%) (m2) (m2) (m2) (%)
6ος κίων

+κιονοκρ. 13 13 0 0 21 20,5 98% 21 9 10 90%
ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΩΖΟΜΕΝΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ &
α

: ΟΠΙΣΘ. ΕΠΙΦ 
β α+β

ΑΡΧ.ΣΩΖΟΜ. ΑΠΟΦΛ.
ΛΙΘΟΙ ΠΑ- (m2) (m2) (%) (m2) (m2) (m2) (%)

ΡΑΣΤΑΔΟΣ:
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 2 2 0 0

ΑΚΡΑΙΟΙ 17 3 13 1 30 22 73% 32 3 11 44%
ΠΡΩΤΟΙ
ΑΓΕΛΑΙΟΙ 17 0 14 3 6 5,5 92%

(V) 49 18 27 4 51 42,5 83% 53 17,5 21 73%
% 100% 92% 8%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ (m) (m) (m) (m) (m") (m2) (%)

( ) 7.4 0 7.4 0 9.0 8.8 98%
% 100% 0 100% 0% (περιλαμβανομένης 

καί Tfic κάτω έπι- 
φανείας)

ΜΕΣΑΙΟ
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ 4.4 0 4.3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ 4.0 0 0 4.0 4,2 0 0 0%

ΖΩΦΟΡΟΣ 6,7 0 5,0 1,7 6,8 5,1 75%

ΑΝΤΙΘΗΜΑ 4,5 0 2,0 2,5 4,5 0 2,0 45%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΘΡΑΝΟΣ 6,3 0 5,1 0 2,4 1,5 63%

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΘΡΑΝΟΣ 4,1 0 2,3 1,8 1,6 1,0 62%

ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ
ΔΟΚΟΙ 5,7 0 4,5 1,2 3,1 2,5 81% 3,1 2,6 84%

ΣΥΝΟΔΟΝ
(V) 71 19 43 9 (m2) (m2) (%)

% 100% 27% 61% 12% 74 61,4 82% 65,8 20,1 23 66%
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τερικών μαζών, όμως τό μέρος πού απομένει διαθέτει άκόμη τήν άρχική του στερεότητα. 0Ì 
λίθοι στό lôacpos ύφίστανται, όπως καί εκείνοι στό κτήριο, έξ ίσου έντονη προσβολή άπό τήν 
όξινη βροχή, όμως σέ περισσότερες πλευρές τους. ‘Υφίστανται έπίσης πολύ περισσότερο ενα 
είδος φυσικής άμμοβολής, ή όποια συμβαίνει πολύ κοντά στό έδαφος. "Ομως πολύ περισσότερο 
υφίστανται τήν δράση των έπισκεπτών, οι όποιοι κάθονται ή κινούνται έπάνω τους, μερικές 
φορές τούς χαράσσουν καί άλλες φορές τούς κτυποΰν μέ μικρότερες πέτρες γιά νά άποσπάσουν 
ενα μικρό κομμάτι μαρμάρου, παρά τήν παρουσία των άρχαιοφυλάκων. Λόγω του μεγάλου αριθ
μού των έπισκεπτών ( 5.000.000 έτησίω ), ή φθορά πού αυτοί οι ίδιοι προκαλοΰν, ò κάθε
ανώνυμος σέ πολύ μικρή έκταση, αποβαίνει, γιά τίς έπιφάνειες, μεγαλύτερη άπό τήν φθορά 
πού έπέψεραν κάποτε μέ όλη τους τήν δύναμη οί έπώνυμοι καταστροφεΐς τοϋ μνημείου.

- Ά§ιολό);|}σΐ]_ττ}£_ποσότΓ[τος_των_έπί _ρέ9θυ£_ποσοστών_καί _τί]£_καταστάσεω£_των_λίθων_]τ ιά

‘Η ποσότητα τών σωζόμενων λίθων προκαλεΐ μάλλον έκπληξη. Μέχρι πρίν δέκα χρόνια έ- 
πικρατοϋσε ή διάχυτη έντύπωση ότι τά μάρμαρα στό έδαφος ήταν έτερόκλητα καί ότι δέν θά 
ήταν δυνατόν νά συνταχθοϋν μ'αΰτά σύνολα έπαρκή γιά μία άναστήλωση. Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι όλα έκεϊνα τά μάρμαρα, μέ λίγες μόνον έξαιρέσεις, άνήκουν στόν Παρθενώνα καί όχι σ' 
άλλα γνωστά ή άγνωστα μνημεία. 'Ακόμη ότι μάρμαρα πού άνήκουν σέ άλλα μνημεία δέν θά 
είχαν σωθεί έπάνω στήν 'Ακρόπολη ώς τίς μέρες μας, άν δέν είχαν δεχθεί μία δεύτερη χρή
ση μέσα στόν Παρθενώνα, μάλιστα πολύ μικρότερη άπό τήν άρχική.

Πρόκειται γιά τά μάρμαρα μιας στοάς καί δέκα άλλων μικρότερων μνημείων, τών όποιων 
ή θέση μένει άκόμη άντικείμενο υποθέσεων.

'Επειδή δέν υπάρχουν άπόλυτα μέτρα γιά τήν ποσοστική άξιολόγηση του άναστηλώσιμου 
τών σωζόμενων λίθων παλαιών κτηρίων καί ένώ φυσικά· είναι αυτονόητο ότι όσο υψηλότερο τό 
ποσοστό τόσο καλύτερα, θά πρέπει νά καταφύγουμε σέ μία συγκριτική μέθοδο λόγω τής σχε- 
τικότητος τοΰ ζητήματος.

‘Η σύγκριση εύκολα άποκαλύπτει ότι στήν περίπτωση τοΰ Προνάου, τό σωζόμενο υλικό εί
ναι άφθονότερο άπό όσο στίς περισσότερςε άπό τίς γνωστές περιπτώσεις άρχαίων μνημείων 
πού άναστΐ}λώθτ]καν ή άποκαταστάθτ}καν στό παρελθόν καί στίς μέρες μας.

- Τό_γεχον0£_οτ ι _θ9_έσωτερικέ£_δψε ι ς_ε ίναι _κατεστ9αμιιένες_άπό_(βωτιά.

Τό δυσάρεστο αύτό φαινόμενο μέ κανένα τρόπο δέν είναι σπάνιο καί στόν ίδιο βαθμό 
δέν πρέπει νά θεωρηθεί ότι όδηγεί σέ άπαγορευτικό αισθητικό άποτέλεσμα. ‘Οδηγεί σέ μία 
κατάσταση, ή όποια σέ ένα βαθμό υπήρξε καί στόν Παρθενώνα. Η κατάσταση αυτή ύφίσταται 
γιά πολλά καί μάλιστα έκεί όπου πέρασαν βάρβαροι, γιά τά περισσότερα άπό τά κτήρια τά 
κτισμένα μέ μεγάλους λαξευτούς τοίχους (καί όχι μέ μικρούς άργόλιθους). Τό Έρέχθειο 
καί τό ‘Ηρώδειο, ό ίδιος ό Παρθενών παρουσιάζουν γενική σχεδόν καταστροφή τών έσωτερι- 
κών έπιφανειών άπό φωτιά. Όχι όμως τό λεγόμενο Θησείον, ούτε ό πύργος τών άνέμων.
Στούς Δελφούς, στούς άναστηλωμένους κίονες τοϋ μεγάλου ναοϋ καί τόν τοίχο τής μαρμάρι
νης θόλου ή κατάσταση είναι άκριβώς όπως στούς σπονδύλους τών κιόνων τοΰ Προνάου καί 
στούς τοίχους τοΰ Παρθενώνος. Άντιθέτως ό θησαυρός τών 'Αθηναίων είναι φανερό ότι ού- 
δέποτε ύπέστη θερμική καταστροφή. Τά παραδείγματα είναι άφθονα στήν υπόλοιπη ‘Ελλάδα, 
τήν μικρά 'Ασία καί τήν 'Ιταλία. Άν μάλιστα σ'αύτά προστεθοΰν καί οί περιπτώσεις κτη
ρίων μέ μαρμάρινους τοίχους, μόνον έξωτερικά κατεργασμένους, τότε γίνεται άντιληπτό πό
σο λίγα είναι σήμερα τά άρχαία κτήρια, στό έσωτερικά τών όποιων μπορεί κανείς νά ίδεί 
μεγάλους έπίπεδους κατεργασμένους λίθους.

'Αν σέ μία άναστήλωση κίονος ή τοίχου μέ λίθους μονόπλευρα κατεστραμμένους, οί λί
θοι συμπληρώνονται καί άποκτοΰν τήν άρχική μορφή, τό άποτέλεσμα άσφαλώς είναι πολύ θε
τικό γιά τήν στατική λειτουργία, όπως καί γιά τήν άρτιότητα τών μορφών, όμως είναι άρ- 
νητικό γιά τήν διατήρηση όρατών κάποιων φάσεων καί γιά τήν έπιφανειακή αυθεντικότητα 
τοΰ ύλικοΰ. Προφανώς ή λύση πρέπει νά εύρίσκεται κατά περίπτωση μετά άπό προσεκτική ά
ξιολόγηση τών θετικών καί άρνητικών έπιπτώσεων. Στόν Παρθενώνα πρέπει νά ληφθεί έπίσης 
ύπ'δψιν ότι οί τοίχοι καί οί κίονες ύπέστησαν τήν βαθειά διάρρηξη άμέσως με τήν θερμι
κή προσβολή, όμως δέν κατέστησαν άμέσως τελείως άμορφοι, έπειδή τά θραύσματά τους, χι
λιάδες τόν άριθμό, άλληλοσυγκρατήθηκαν στήν θέση τους λόγω τοΰ σχήματός τους. Άμέσως
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έπεσε ενα μέρος άπ'αύτά. Τά υπόλοιπα έπεσαν μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, ίδίως άπό σεισμούς 
, , 12 καί έζωτερικα μηχανικά αίτια.

Συνεπώς μία συμπλήρωση των κατεστραμμένων άπό φωτιά πλευρών θά ήταν δυνατόν νά είναι 
πλήρης, μέτρια ή πολύ περιορισμένη, παρουσιάζοντας σέ κάθε περίπτωση άντιστοιχια πρός ένα 
δρισμένο στάδιο τής άποπτώσεως τών έπιφανειακών μαζών τών άρχαίων λίθων, λιγότερους ή πε
ρισσότερους αιώνες, μετά άπό τήν πυρκαϊά. Τήν ένδιάμεση αύτή κατάσταση διδόσκουν αυτά 
τούτα τά συνεχώς ίστάμενα μέρη τών τοίχων τοϋ ναού καί τών κιόνων τού Όπισθονάου.

Πρέπει επίσης νά ληφθεϊ ΰπ'δψιν ότι όταν ό ναός έγινε χριστιανική έκκλησία καί άπέ- 
κτησε υπερώα, οι πλευρικοί τοίχοι απέκτησαν πρόσθετο πάχος σέ πολύ μεγάλο μήκος καί ύψος 
μέ τήν προσκόλληση στό έσωτερικό τους μιας τοιχοποιίας πάχους μισού σχεδόν μέτρου.

Αυτή ή οικοδομική μετασκευή, πού τώρα γίνεται γιά πρώτη φορά γνωστή κάνει νά φαίνε

ται λιγότερο άκατάλληλος ò τρόπος μέ τόν όποιο, τό 1844, συμπληρώθηκαν άπό τόν Πιττάκη 
μέ όπτόπλινθους^οί έσωτερικές όψεις τών τοίχων τού ναού. (Έστω καί άν τούτες έγιναν σέ 

άλλη θέση, μέ άλλη μορφή καί χωρίς γνώση ότι κάποια παρόμοια κατάσταση είχε ήδη ύπάρζει).

Σέ άλλες θέσεις, άλλη ήταν ή λύση πού έδωσε 6 Πιττάκης: Έκτισε έζωτερικούς δρομι- 
κούς λίθους άνάποδα, ώστε νά παρουσιάζουν πρός τό έσωτερικό ώς όψη όχι τήν πραγματική 
τους όψη, άλλά τό όπίσθιο άδρολαζευμένο καί κανονικά μή όρατό μέρος τους. Προφανώς έπε- 
δίωκε ό Πιττάκης έναν έναρμονισμό μέ τήν έν πολλοϊς άμορφη όψη τού υπόλοιπου τοίχου. Γό 
ίδιο έκανε ò Μπαλάνος τό 1911, όταν συμπλήρωσε κατεστραμμένους λίθους τού δυτικού τοί
χου. Τό ίδιο έκαναν οί κ.κ. Παπανικολάου καί Ζάμπας μετά άπό μακρά συνεργασία μέ τήν 
Επιτροπή Άκροπόλεως γιά μερικές συμπληρώσεις τού πάχους στίς έσωτερικές πλευρές τών 
τοίχων τού Έρεχθείου, έκεϊ όπου αυτές ήσαν άναγκαϊες (1985).

Μόνον ό παρατηρητικός έπισκέπτης μπορεί νά άντιληφθεΐ μέ πόσο μεγάλη προσοχή καί 
ποιούς άφανεϊς κανόνες έγιναν αύτές οί συμπληρώσεις, ώστε νά άνταποκρίνονται στίς δια
φορετικές περιπτώσεις φθοράς καί άναστηλωτικής ιστορίας τών λίθων.

Μέ άνάλογο τρόπο είναι συμπληρωμένοι άπό παλιά καί οί σπόνδυλοι τών άναστηλωμένων 
κιόνων τού ναού τού 'Απόλλωνος ατούς Δελφούς.

Μέ άντίθετο τρόπο συμπληρώθηκαν τό 1960 οί τοίχοι τού Παρθενώνος μέ τελείως έπιπέ- 
6ους λίθους στίς θέσεις τών μεταγενέστερων πλευρικών θυρών. Τό άποτέλεσμα στό έσωτερικό 
τού ναού, άν καί είναι άσύμφωνο πρός τά πέριζ άμορφα τμήματα καί ένώ προκαλεΐ αίσθητική 
ένόχληση, δέν είναι στερημένο καί προτερημάτων, ιδίως έκεϊ πού γειτνιάζει μέ καινουργές 
δάπεδο. Συμμορφώνεται όχι πρός τήν συμπτωματική μορφή, άλλά πρός μία ίδιότητα τού κτη
ρίου, τήν γεωμετρική απλότητα, ίδιότητα ή όποια έμεινε πάντα άντιληπτή στό έσωτερικό 
τού ναού, άκόμη καί όταν οί τοίχοι είχαν καταστεί άμορφοι κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους.

'Από τά άνωτέρω φαίνεται ότι κατά περίπτωση είναι πρόσφορες διαφορετικές λύσεις γιά 
τό αυτό γενικό πρόβλημα. Επομένως ιδιαίτερη προσοχή άπαιτεΐται πρωτίστως γιά τήν όρθή 
έκτίμηση καί διάκριση τών περιπτώσεων γιά τήν μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση τών άπαιτή- 
σεων γιά εύστάθεια, γιά σεβασμό τών φάσεων, άλλά καί έπιλεκτική άνάδειζη τής μίας ή τής 
άλλης κατά περίπτωση, γιά αίσθητική ένότητα, άλλά καί γιά αίσθητική αύτάρκεια καί άρτιό- 
τητα τών μερών.

Διαδο^ικές_φάσε ig_joû_><jQ0Î ου 

‘Ιστορικές ή "‘Ιστορικές" φάσεις;

‘0 όρος "‘Ιστορικές φάσεις" είναι πλήρης νοήματος, όταν χρησιμοποιείται δοκίμως καί 
όχι όταν απλώς υπονοεί μία τελείως άόριστη φυσική φθορά. Άλλο είναι οί ιστορικές φάσεις 
καί άλλο τά στάδια τής φυσικής φθοράς. Οί πρώτες οφείλονται στήν παρουσία τού άνθρώπου, 
οί δεύτερες στήν φύση.

‘Η παντελής άπουσία άνθρώπων στό περιβάλλον τού ναού τού Επικούρειου 'Απόλλωνος, 
έπί 15 τουλάχιστον αιώνες, καθιστά άνόητη τήν θεώρηση ώς ιστορικών φάσεων γεγονότων, ό
πως είναι ή κατάρρευση τής στέγης λόγω σήψεως τών ξύλων^ ή ή πτώση μερικών κιόνων λόγω 

βραδείας καθιζήσεως τών θεμελίων. Πρόκειται απλώς γιά στάδια τής" φυσικής φθοράς.
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'Αλλά καί έκεί πού οί άλλαγές σ'ένα κτήριο οφείλονται στάν άνθρωπο, δέν είναι όλες 
καθ'αύτές ιστορικές φάσεις. 'Αναγκαία λοιπόν καθίσταται ή διάκριση ανάμεσα σέ οικοδομι
κές φάσεις, ιστορικές φάσεις καί διάφορες μορφές βίαιας καταστροφής. Φυσικά ή μία περί
πτωση δέν άναιρεΐ τίς άλλες. Πολύ συχνά μία οικοδομική φάση είναι καί ιστορική φάση, ό
πως π.χ. ή μετατροπή τοϋ αρχαίου ναού σέ χριστιανική έκκλησία. “Ομως ή άνοικοδόμηση έ- 
νός τοίχου, έπειδή έπεσε άπό σεισμό, είναι απλώς οίκοδομική φάση, όπως είναι καί ή άντι- 
κατάσταση μιας στέγης, έπειδή ήταν πολύ παλιά ή ή κατασκευή δεξαμενών γιά τήν συλλογή 
των νερών τής στέγης. 0Ì οικοδομικές φάσεις είναι σπουδαίες γιά τήν οίκοδομική ιστορία 
τοϋ μνημείου, όχι όμως πάντα καί γιά τήν γενική ιστορία.

Συχνά παρατηρεϊται μία σύγχυση άνάμεσα στήν πραγματική ιστορικότητα τών μνημείων άφ' 
ενός καί στά έκδηλα σημεία τής μεγάλης ηλικίας ένός μνημείου. "Ομως ίστορικότατο μπορεί 
νά είναι ένα μνημείο μέ έλάχιστη ήλικία, όπως π.χ. ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως αιχμαλώ
των ή ένα έργοστάσιο άτομικής ένεργείας . (μέ πρώτο αύτό στό Chernobyl) καί έλάχιστα ιστο
ρικό ένα όποιοδήποτε πανάρχαιο κτήριο, πού δέν έχει άλλο νά δείξει άπό έξαιρετικά παλιά 
υλικά, όπως 6 Motzart σέ ήλικία 7 έτών ήταν ίστορικότερο πρόσωπο άπό όσο ένας ανώνυμος 
ύπέργηρος μέ πολλές ρυτίδες. Άν τά μνημεία τά θέλουμε μόνο γιά τά σημάδια τής ήλικίας 
τους, τότε πολύ καλύτερα γιά τόν σκοπό αύτό είναι τά βραχώδη υψώματα καί τά γέρικα δέν
τρα. Άλλωστε ή φθορά τών υλικών ένός κτηρίου άπό τήν φύση καί τόν άνθρωπο, μέ κανένα 
τρόπο δέν δίνει ένα αληθινό μέτρο ήλικίας. ‘Υπάρχουν υλικά πού φθείρονται πολύ εύκολα 
καί γεγονότα πολύ καταστροφικά. ‘Η άναζήτηση τής συγκίνησης μόνο μέσα στήν τυχαία έπί- 
φαση ήλικίας δηλώνει μέν ευαισθησία ψυχής, αλλά άν δέν συνοδεύεται καί άπό άλλα ένδια- 
φέροντα γιά τήν ουσία καί τήν ιστορία τοϋ πράγματος, τότε προδίδει μονόπλευρη μόρφωση.

*0 Παρθενών προσφέρεται ό ίδιος ώς τό άριστο παράδειγμα: Τό κτήριο αύτό ήταν ήδη 
ιστορικό μνημείο τήν έποχή πού κτιζόταν. "Οταν ήταν έτοιμο άποτελοΰσε ιστορικό γεγονός 
τέτοιου μεγέθους, ώστε νά δύναται νά λεχθεί ότι διέθετε άπό τότε ιστορικότητα πού άλλα 
μνημεία, πού κτίσθηκαν πρίν καί άπό αύτόν, δέν θά τήν άποκτήσουν ίσως ποτέ.

‘Ωστόσο ò Παρθενών είχε καί μία άλλη ιδιότητα. ΤΗταν άγέραστος. "Οταν έκανε αύτή 
τήν δήλωση 6 Πλούταρχος, τό μνημείο είχε ήδη μία ήλικία πεντακοσίων καί πλέον έτών καί 
ασφαλώς είχε τίς άκμές καί τίς έπιφάνειες τέλειες, καί τά περισσότερα άπό τά χρώματα 
καί τά χρυσώματα.

Καί όμως γιά άλλα μνημεία μία ήλικία τετρακοσίων ή πεντακοσίων έτών έχει ώς συνέ
πεια τόση φυσική φθορά, ώστε νά γίνεται άναγκαία ή σταδιακή άντικατάσταση τοϋ ύλικοΰ 
καί μάλιστα μέ τέτοιους ρυθμούς, ώστε νά άπομένουν ποσοστά τοϋ άρχικοϋ ύλικοΰ πολύ μι
κρότερα άπό αύτά πού θά υπάρχουν στόν Πρόναο, μετά άπό μία άναστήλωση. 'Εδώ τονίζεται 
άλλη μία φορά ότι ή έξαφάνιση μέρους τοϋ ύλικοΰ τοϋ Προνάου δέν όφείλεται σέ φυσική 
φθορά, άλλά μόνο σέ βανδαλισμό*7 ‘Επομένως γιά όσο άρχαίο ύλικό άναστηλωθεϊ, θά ισχύουν 

οί ίδιες χρονικές κλίμακες διάρκειας πού ίσχύουν καί γιά τό ύπόλοιπο κτήριο.

Βάσει τών ανωτέρω οί φάσεις τοϋ Προνάου (χωρίς τήν άρχική) ιεραρχούνται ώς έξής.

'Από ιστορικής πλευράς σπουδαιότερη όλων είναι ή ύστερορρωμαϊκή, έπειδή άνάγεται 
σέ μία πολύ κρίσιμη έποχή, κατά τήν όποια ή άρχαία θρησκεία κάνει μία δραματική προ
σπάθεια αναβίωσης μέσα σέ ένα έχθρικό γι'αύτήν χριστιανικό περιβάλλον.

Άκολουθοΰν ή παλαιοχριστιανική μετασκευή, ή μεσοβυζαντινή καί ή νεότερη.

Άπό οικοδομικής πλευράς σπουδαιότερη όλων είναι ή μεσοβυζαντινή, κυρίως λόγω τής 
μεγάλης κλίμακος καί τής πρωτοτυπίας τοϋ έργου, άκολουθοΰν ή παλαιοχριστιανική καί ή 
ρωμαϊκή. Τό έρείπιο πού άπέμεινε μετά άπό τήν άνατίναξη είναι μία άπό τίς σπουδαιότε
ρες ιστορικές φάσεις τοϋ Παρθενώνος, όμως ή λεηλάτηση τοϋ ύλικοΰ στό έδαφος δύσκολα 
μπορεί νά καταχωρηθεϊ ώς φάση τοϋ μνημείου καθ'αύτοΰ. Πολύ περισσότερο είναι φάση 
τής ιστορίας του. Τέλος ή σκοπούμενη άναστήλωση, άν μάλιστα πραγματοποιηθεί σέ όλη τήν 
έκταση πού έπιτρέπει τό ύλικό, ασφαλώς θά άποτελεί γιά τούς έπιγενόμενους μία άκόμη φά
ση μεγάλης σημασίας.

Συνύπα.£^Γ|_(ράσεων

Μέχρι τό 1687 συνυπήρχαν:
- ‘Η κιονοστοιχία σχεδόν πλήρης, δηλαδή χωρίς τό μεσαίο έπιστύλιο, τόν 5ο λίθο τής ζω
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φόρου κ.λ.π.
- Τό κάτω μέρος του ανοίγματος της άρχαίας θύρας.
- Τό κάτω μέρος της νέας (ύστερορρωμα'ίκής θύρας) -
- ’Η μεσοβυζαντινή αψίδα.
- 0Ì δεξαμενές νερού.
- "Ενας οίκίσκος προσκολλημένος στόν 5ο καί 6ο κίονα.

Μετά τό 1687 καί γιά μερικά χρόνια έστεκαν μόνον ή ΝΑ παραστάδα, τό νότιο τμήμα τού 
ανατολικού τοίχου σέ ικανό ύψος, ò 6ος κίων καί ίσως μεγάλο μέρος τού 4ου και 5ου κιονος 
Τά μέρη αυτά, πλήν τού 6ου κίονος, καθαιρέθηκαν στίς άρχές τού 18ου at.

Μέχρι τό 1870 συνυπήρχαν:

- Τό κάτω μέρος των κιόνων.
- Τό κάτω μέρος τής άρχαίας θύρας.
- Τό κάτω μέρος τής ρωμαϊκής θύρας.
- Τό κάτω μέρος τής μεσοβυζαντινής άψίδος.
- Εκατό περίπου μεγάλα μάρμαρα πεσμένα μέσα καί γύρω άπό τόν Πρόναο. Τά μάρμαρα αύτά 

καί οί θέσεις τους άναγνωρίζονται σέ παλαιές φωτογραφίες. ‘Η διάρκεια αυτής τής συνυ- 
πάρξεως, σχεδόν δύο αιώνες, υπήρξε μεγαλύτερη άπό την διάρκεια τής χρησιμότητος των

ύστερορρωμαϊκών έπισκευών στόν Πρόναο.

‘Η συναναστήλωση μερών τών διαφορετικών ίστορικών-οίκοδομικών φάσεων είναι δυνατή 
τουλάχιστον στόν βαθμό, κατά τόν όποιο οί φάσεις αύτές συνυπήρξαν, καί στόν βαθμό πού οί 
λίθοι τού ναού πού χρησιμοποιήθηκαν στήν άψίδα, σέ καμία περίπτωση δέν φαίνονται χρήσι
μοι συγχρόνως στήν άρχική καί στήν νέα θέση τους. Μάλιστα είναι σκοπιμότερο οί λίθοι 
αύτοί νά άναστηλωθούν, έφ'δσον, έκτός τών άλλων άπαιτήσεων πού θά πρέπει νά ικανοποιούν 
θά διατηρηθούν όρατά καί τά χαρακτηριστικά τής έτέρας χρήσεως. "Αν αύτό δέν είναι δυνα
τόν, ίσως προτιμηθεί ή παραμονή τών λίθων σέ κατάλληλες θέσεις έκτός άναστηλώσεως. Τού
το θά γίνει όπωσδήποτε μέ τό μεσαίο έπιστύλιο. *Η άναστήλωσή του στόν θριγκό θά άπαιτοΰ- 
σε συμπληρώσεις πού θά τό καθιστούσαν σχεδόν άφανές. “Η άναστήλωσή του στήν άψίδα (ώς 
κατώφλιο παραθύρου) θά άπαιτοΰσε άναστήλωσή ένός τοίχου, ύψους τριών σχεδόν μέτρων, άνά- 
μεσα στόν 3ο καί 4ο κίονα, δηλαδή τήν διακοπή τού κυρίου άξονος, συγχρόνως θά καθιστού
σε άφανή τήν άρχική όψη τού έπιστυλίου. Τό άνάλογο ίσχύει καί γιά μερικούς άλλους λίθους 
Άντιθέτως ή άναστήλωσή τών γωνιών τής άψίδος, έφ'δσον ύψος υπάρχουν ταυτισμένοι λίθοι 
(βλ. πίν. Κ8 καί πίν. 14-17), φαίνεται νά συμβιβάζεται μέ τίς άναγκαϊες προϋποθέσεις:
Τό σχήμα καί ή κλίμακα τής άψίδος θά φανούν χωρίς νά ύποστεϊ σοβαρή βλάβη ή άρχική μορ
φή τού χώρου έκατέρωθεν καί μεταξύ τών κιόνων. Συγχρόνως θά είναι φανερή ή διπλή υπόστα
ση δλων τών λίθων πού θά άναστηλωθούν στίς γωνίες τής άψίδος.

Τό ζήτημα τού κάτω μέρους τής θύρας είναι άπλό. Θά άπαιτηθοΰν μόνο μικρές συμπληρώ
σεις τών ορθοστατών, ώστε νά άποκατασταθεΐ καί τό άρχαιο άνοιγμα σέ έπαφή έξω άπό τούς 
σταθμούς τής ύστερορρωμαϊκής θύρας.

Επειδή γιά τό άνοιγμα τής μεσοβυζαντινής άψίδος είχε άποτμηθεϊ τό άνοιγμα τής θύ
ρας κατά 1.70 έκατέρωθεν καί έπειδή έχουν ταυτισθεϊ οί άποτετμημένοι λίθοι τού νοτίου 
μέρους, ή άναστήλωσή τού τοίχου ώς τήν άρχική θύρα είναι δυνατή ώς τό ύψος τής πρώτης 
στρώσεως, δπου έφθανε τό δάπεδο τής άψίδος. Πιό πάνω ή άναστήλωσή τού τοίχου πρέπει νά 
άνταποκρίνεται στό άνοιγμα τής άψίδος. Μέ αύτό τό κριτήριο μελετήθηκε ίδιαιτέρως άπό 
τόν κ. Π. Κουφόπουλο ή άρμόζουσα μορφή γιά τήν άναστήλωσή τού νοτίου ήμίσεως τού τοί
χου. ‘Υπενθυμίζεται δτι μόνον αύτό διετήρησε τήν αυθεντική του δομή μέχρι τό 1687, ένώ 

τό βόρειο ήμισυ άνοικοδομήθηκε φυσικά βάσει τού νέου πλάτους τής άψίδος. *Ωστόσο ή άνα- 
στήλωση τού βορείου τμήματος τού τοίχου δέν θά ήταν δυνατόν νά άκολουθήσει τήν διάταξη 
που έλαβαν οι λίθοι κατά τήν άνοικοδόμηση, έπειδή αύτή ώς τυχαία δέν είναι δυνατόν νά 
βρεθεί μέ τά υπάρχοντα στοιχεία. 'Απομένει ώς συνεπέστερη λύση ή μή άναστήλωσή τού βο
ρείου ήμίσεως. ‘Ωστόσο τολμώ νά προτείνω μία άναστήλωσή του βάσει τού άρχικοΰ σχεδίου. 
Μειονέκτημα τής λύσεως είναι δτι δημιουργεί μία σχέση φάσεων, ή όποια δέν υπήρξε άκρι- 
βώς μ'αύτή τήν μορφή . Πλεονέκτημα είναι ή έπαναπόκτηση ένός τμήματος πού άποτελεϊ τό
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κλειδί γιά τήν κατανόηση τοϋ άρχιτεκτονικοϋ σχεδίου τοϋ άνατολικοΰ τοίχου, 6 όποιος όπως 
άναφέρθηκε ήδη, πολύ διέφερε άπό τόν δυτικό τοίχο.

'Ιδιας φύσεως πρόβλημα (συναναστηλώσεως τμημάτων διαφορετικών φάσεων πού δέν συνυπήρ
ξαν) θά υπάρχει στήν περίπτωση πλήρους άναστηλώσεως τοϋ θριγκού τής. κιονοστοιχίας καί μα
ζί των γωνιών τής άφίδος, έπειδή μέ την ανέγερση τής άφίδος είχε καθαιρεθεϊ (χωρίς ωστό
σο νά είναι αναγκαίο) τό μέσον τοϋ θριγκού. Όμως άκριβώς αυτό πού γιά θρησκευτικούς πα
ρά γιά οικοδομικούς λόγους έπρεπε νά λείπει άπό τήν έκκλησία, τυχαίνει νά είναι γιά έμάς 
τούς σύγχρονους τό πλέον έπιθυμητό μέρος τής άρχαίας συνθέσεως.

'Επειδή ή συναναστήλωση δέν θά παρείχε οικοδομικό ή λογικό άτοπο, άλλά μόνον ιστορι
κό άτοπο, τολμώ νά προτείνω τήν συμβιβαστική συναναστήλωση τών έν λόγω μερών, χάριν τής 
ιδιαίτερης άξίας τους.

Τέλος γιά τήν παλαιότερη άφίδα τό μόνο πού είναι δυνατόν καί προτείνεται νά γίνει 
είναι νά τοποθετηθούν σέ κατάλληλες θέσεις στό δάπεδο δύο λίθοι της, οι όποιοι είναι πο
λύτιμοι υλικοί μάρτυρες γιά τό άρχικό της μέγεθος.

Τό ζήτημα τών ιστορικών φάσεων τοϋ Παρθενώνος υπήρξε καί στό παρελθόν άντικείμενο 

προσοχής.

Ό Πιττάκης έκανε τις περισσότερες καθαιρέσεις προσκτισμάτων καί έργασίες καθαρισμού 
άλλά δέν έθιξε τήν άφίδα, τό μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο καί τό μεταγενέστερο θύρωμα τής
δυτικής θύρας. Βεβαίως, πριν άπό τό τέλος τής υπηρεσίας του, άπέμενε στήν θέση του ένας
μόνο λίθος τοϋ νεώτερου άνωφλίου, ένώ στήν άρχή της περισσότεροι λίθοι της ήσαν στήν

1 8θέση τους, όπως φαίνεται καθαρά σέ υδατογραφία τοϋ H.C. Hansen . Φαίνεται όμως ότι οί 
λίθοι αυτοί κατεβάστηκαν άπό τήν θέση τους μόνον γιά λόγους άσφαλείας. Τά τεμάχια τοϋ
ένός διασκορπίστηκαν, τοϋ άλλου άπομακρύνθηκαν χωρίς τεκμηρίωση καί ήδη πριν άπό τό τέ-

19λος τοϋ αίώνος ή έπιστήμη άγνοοϋσε τήν προέλευσή τους άπό τόν Παρθενώνα . (Μόνο σήμερα
έγινε δυνατή ή άνακάλυφη τών διασκορπισμένων τεμαχίων τόΰ ένός λίθου καί ή άναγνώριση
τοϋ άλλου).

‘Ωστόσο ò Πιττάκης έξάλειφε τις μεταγενέστερες πλευρικές θύρες. Τις έφραξε τελείως 
κτίζοντας πλίνθους , κυρίως μέσα στό άρχικό τους άνοιγμα. Όμως δέν είναι σαφές άν τού
το έγινε καί σέ ποιό βαθμό γιά τήν άποκατάσταση τοϋ άρχικοϋ σχεδίου τοϋ ναοΰ ή γιά στα
τικούς λόγους.

‘Η καθαίρεση τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τής άφίδος έγινε άπό τόν Εΰστρατιάδη ( 1870).
Ό ίδιος όμως φρόντισε γιά τήν διατήρηση τοϋ νεώτερου θυρώματος τής δυτικής θύρας, όμως
μάλλον έπειδή ήταν χρήσιμο γιά τήν υποστήριξη τοϋ άρχαιότερου άνώτερου μέρους μέ ένα

< , 20 νεο πλινθινο τοίχο (1872). •
• . , .21Η καθαίρεση τοϋ νεώτερου θυρώματος (1326) δέν έγινε τόσο μέ τήν πρόθεση "καθαρι- 

σμοΰ" τοϋ μνημείου άπό "βαρβαρικά" στοιχεία. "Εγινε περισσότερο γιά νά καταστεί δυνατή 
η μελέτη ένεπίγραφων λίθων πού άποτελοΰσαν μεγάλο μέρος τοϋ ύλικοΰ του , γιά νά κατα
στεί δυνατή ή άποκατάσταση τοϋ άρχαιότερου άνωφλίου καί γιά νά άπομακρυνθεΐ τό άσυμβί- 
βαστο πρός τό κτήριο άνώφλιο πού είχε κτισθεΐ, πενήντα χρόνια πριν, άπό τόν Εΰστρατιάδη.

Πάντως 6 Μπαλάνος δέν ήθελε νά έξαλείψει τήν νεώτερη φάση τής θύρας. 'Αφησε στήν 
θέση του τό νεώτερο κατώφλίο καί τούς πρώτους λίθους τών σταθμών22. 'Αργότερα όμως ό 

ίδιος άφαίρεσε τό νότιο μέρος, χωρίς όμως νά τό διασκορπίσει έξω άπό τόν ναό. Τό φύλα
ξε αυτούσιο σέ τέτοια θέση τοϋ Όπισθονάου2^, ώστε νά είναι ίσως δυνατόν στούς έπισκέ- 

πτες (μάλλον τούς ειδικότερους) νά παρατηρούν καί τις δύο φάσεις τής δυτικής θύρας. Τό 
βόρειο κάτω μέρος παραμένει άκόμη στήν θέση του2^.

Τό ενδιαφέρον τοϋ Μπαλάνου γιά τις ιστορικές φάσεις φαίνεται καί άπό άλλα σημεία 
τοϋ έργου του: 'Οχι μόνο δέν έθιξε τό μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο, άλλά φρόντισε καί γιά 
τήν έπισκευή τών βαθμιδών του2^. 'Ακόμη καθαίρεσε τις πλινθοκατασκευές τοϋ Πιττάκη καί 

κατέστησε πάλι (1926-7) ορατές τις μεταγενέστερες πλευρικές θύρες27 (τής έκκλησίας).

Όπως άνεφέρθη ήδη, τό 1960 οί δύο πλευρικές θύρες ύπέστησαν μία τρίτη έπέμβαση 
(Ε. Στίκας), φράχθηκαν έκ νέου, μάλιστα μέ μάρμαρο. Έτσι τό κλασικό σχέδιο τοϋ κτη
ρίου τονίσθηκε περισσότερο, όμως έξαλείφθηκαν δύο ούσιαστικά στοιχεία μιάς σπουδαίας 
ιστορικής φάσεως.
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Τότε είχε ήδη προχωρήσει καί ή καθαίρεση τοΰ ανώτερου μέρους του μεσαιωνικού κλιμα
κοστασίου. ‘Η έργασία αυτή τελικώς ματαιώθηκε, όμως όχι τόσο άπό σεβασμό πρός τό Αντι
κείμενο, όσο άπό ανησυχία, έπειδή είχε ύποστηριχθεΐ, ότι μόνο χάρις σ'αύτό τό πρόσκτι-

2 8σμα έμενε άκόμη στήν θέση του ένα τάχα έτοιμόρροπο τμήμα τοϋ αρχαίου κτηρίου . Τό έ- 
πιχείρημα αυτό είναι σαφώς μία καθαρή πλάνη, όμως άπέτρεψε τήν καθαίρεση τοϋ κλιμακοστα
σίου. (...ίδοϋ πώς δύο διαδοχικά λάθη οδηγούν σέ ένα δρθό αποτέλεσμα).

* Η καθαίρεση τοϋ κλιμακοστασίου ήταν άσκοπη έπειδή τό κέρδος της, ή Αποκατάσταση 
τής Αρχικής μορφής καί τοΰ χώρου δέν θά αντιστάθμιζε τις Αρνητικές πλευρές τοϋ έγχειρή- 
ματος, δηλαδή Αφ'ένός τήν καταστροφή ένός προσκτίσματος τοϋ Παρθενώνος καί Αφ'έτέρου 
τόν σχηματισμό ένός μεγάλου σωροΰ μαρμάρων στό γύρω έδαφος. *Η καθαίρεση τοϋ κλιμακο
στασίου θά μπορεί νά είναι σκόπιμη μόνον όταν βρεθεί ή θέση καί ή μορφή τοΰ άρχαίου κτη
ρίου Από τό όποιο προέρχονται οι λίθοι τοϋ κλιμακοστασίου καί έφ'όσον δειχθει ότι μ'αύ- 
τούς τούς λίθους θά ήταν προτιμότερη ή έπαναπόκτηση αύτοΰ τοϋ άγνωστου μνημείου. “Ομως 
τό ζήτημα δέν είμαι έπεϊγον καί ή μελέτη του βρίσκεται πρός τό παρόν σέ ένα Αρχικό στά

διο.
Μέ τά ώς άνω φάνηκε ότι τό ζήτημα τής διατηρήσεως τών ιστορικών φάσεων άντιμετωπί- 

σθηκε στό παρελθόν μέ πρακτικό καί δυναμικό τρόπο, χωρίς Ακρότητες. Οί τυχόν δογματισμοί 
τών έπιχειρημάτων έμειναν μόνο στά λόγια, ένώ τά ίδια τά έργα φανερώνουν τόν πραγματικό 
προβληματισμό τών προκατόχων μας. *0 γράφων πιστεύει στόν δυναμικό τρόπο χειρισμοΰ τών 
ίδιων ζητημάτων. Θεωρεί ότι ή πολλαπλότητα τών έπεμβάσεων στό μνημείο, μάλιστα μέ συνε
χώς μεταβαλλόμενες άντιλήψεις, είναι εΰπρόσδεκτη καί πάντως πολύ προτιμότερη άπό τήν Α
πλή συντήρηση καί στασιμότητα. Είτε τό θέλουμε, είτε όχι, οί διαδοχικές έπεμβάσεις στό 
μνημείο έχουν πλουτίσει τήν νεώτερη ιστορία του. Ένώ πολλές Από αύτές έπέδειξαν σεβασμό 
πρός τήν "ιστορική στρωματογραφία" τοΰ μνημείου, έλάχιστες μόνον έβλαψαν ούσιαστικώς αύ- 
τήν τήν "στρωματογραφία" καί πάντως όλες σχεδόν προστέθηκαν σ'αύτήν καί έγιναν τά νεώ- 
τερα στρώματά της. Τό ίδιο θά συμβεί καί μέ τήν τωρινή έπέμβαση, ή όποια Αποσκοπεί νά ά- 
ποκαταστήσει καί χαμένα τμήματα τής "στρωματογραφίας" καί συγχρόνως φιλοδοξεί ή ίδια νά 
γίνει ένα άξιο μέρος της.

*Η έφαρμογή μίας Αρχής πού έλλειψε στό παρελθόν έπιτρέπει στις δικές μας έπεμβάσεις 
νά μήν είναι δεσμευτικές γιά τις μελλοντικές γενιές. Πρόκειται γιά τήν 'Αρχή τής άντι-
στρεψιμότητος τών δομικών έπεμβάσεων, τήν όποια πρώτος (1962) διετύπωσε ό καθηγητής X.
» · 30Μπουρας

Βαθιοί _άναστ]2λώσεω£

'Εξετάζονται τέσσερεις βαθμοί άναστηλώσεως γιά τήν Ανατολική πλευρά, δύο βαθμοί γιά 
τήν νότια καί δύο βαθμοί γιά τόν τοίχο.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ_ΠΛΕΥΡΑ

1) 'Αναστήλωση I, πίν. 13.
'Αναστήλωση τοΰ μέρους τών κιόνων Από τό όποιο σώζεται τό Αφθονότερο υλικό.

2) 'Αναστήλωση II, πίν. 14.
Τό βόρειο ήμισυ αναστηλώνεται, όπως στήν περίπτωση 1. Τό νότιο ήμισυ Αναστηλώνεται 
πλή ρως.

3) 'Αναστήλωση III, πίν. 15.
'Αναστήλωση σέ όλο τό πλάτος μέχρι καί τό έπισόύλιο.

4) 'Αναστήλωση IV, πίν. 16.
ΠλήρηςΑναστήλωση μέχρι τόν θράνο καί τις δοκούς. Χυτά άντίγραφα στήν θέση τής ζωφό

ρου.

ΝΟΤΙΑ_ΠΛΕΥΡΑ

5) 'Αναστήλωση I.
'Αναστήλωση τής παραστάδος καί τοΰ έπιστυλίου. 'Αντιστοιχεί στήν 'Αναστήλωση III τής
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άνατολικής πλευράς.

6) 'Αναστήλωση II
Πλήρης αναστήλωση μέχρι καί τίς έπίτοιχες δοκούς.

ΤΟΙΧΟΣ

7) 'Αναστήλωση I
'Αναστήλωση τοϋ νοτίου ήμίσεως τοϋ τοίχου ως τήν 6η καί 7η στρώση καί τοΰ βορείου ή- 

μίσεως ώς καί τήν 1η.

8) 'Αναστήλωση II
Πλέον τής περιπτώσεως I αναστήλωση καί των στρώσεων 2 καί 3 τοϋ βορείου ήμίσεως τοϋ 

τοίχου.

Πλεονεκτή^ατα_-_Μειονεκτή^ατα_τών_ώς_άνω

- Ή περίπτωση (1) παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστά άρχαίων σπονδύλων έναντι των περιπτώ

σεων (2) καί (3) ή (4) .

- Ή περίπτωση (2) παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό άρχαίων σπονδύλων έναντι τής περιπτώ- 

σεως (3) ή (4) .

- ‘Η περίπτωση (7) παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό άρχαίων λιθοπλίνθων έναντι τής περιπτώ- 

σεως (8).

- Ή περίπτωση (4)+(6) άνταποκρίνεται κατά καλή προσέγγιση σέ μία μορφή, ή όποια υπήρξε 
ή διαρκέστερη στήν ιστορία τοϋ μνημείου: 'Από τόν 6ο αίώνα π.Χ. μέχρι τό 1687, στήν 
έξωτερική πλευρά τής κιονοστοιχίας καί άπό τήν παλαιοχριστιανική έποχή μέχρι τό 1687 
στήν έσωτερική πλευρά τής κιονοστοιχίας.

- * Η περίπτωση (4) + (6) πλεονεκτεί, έπειδή άποκαθιστα στήν θέση του τό σπουδαιότερο μέ
ρος τής ζωφάρου, μειονεκτεΐ όμως κατά τό ότι τοΰτο θά πρέπει νά συντεθεί μέ χυτά αν
τίγραφα καί όχι μέ τά αύθεντικά μάρμαρα.

- Ή περίπτωση (2)+(5) είναι πιθανόν, άλλά όχι βέβαιον, δτι υπήρξε γιά ένα μικρό χρονι
κό διάστημα μετά τήν άνατίναξη τοΰ κτηρίου.

- ‘Η περίπτωση (4)+(6) πλεονεκτεί έναντι τής (3)+(5), έπειδή καθιστά δυνατή τήν τοποθέ
τηση δύο δοκών έπάνω άπό τό άνατολικό πτερό (χαλαρή σύνδεση περιστάσεως καί προστάσε- 
ως) .

- ‘Η περίπτωση (3)+(5) πλεονεκτεί τής (4)+(6), έπειδή παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό άρ- 
χαίου ύλικοϋ, μειονεκτεΐ δμως έπειδή άνταποκρίνεται πολύ λιγότερο στις ιστορικές φά
σεις τοΰ κτηρίου.

- *Η περίπτωση (8) πλεονεκτεί έναντι τής (7) ώς πρός τήν μορφή τής άρχαίας θύρας, μειο- 
νεκτεί δμως έπειδή θά γειτνιάζει μέ μία άναστηλωμένη μορφή (ό τοίχος μετά τήν άπότ- 
μηση γιά τήν αψίδα), μέ τήν όποια δμως ουδέποτε συνυπήρξε.

- *Η μερική άναστήλωση των γωνιών τής άψίδος πλεονεκτεί, έπειδή άποκαθιστα αυθεντικό υ
λικό στήν θέση του καί έπειδή καθιστά όρατή μία μορφή, ή όποια υπήρχε έπί αιώνες μέ
χρι τό 1870. "Ομως ή συνύπαρξη τών άναστηλωμένων γωνιών τής άψίδος μέ τόν άναστηλωμέ- 
νο 5ο λίθο τής ζωφόρου θά άποτελοϋσε ένα είδος άναστηλωτικοΰ συμβιβασμοΰ.
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Στήν δωρική άρχιτεκτονική άξιος προσοχής είναι ό τονισμός τών έπί μέρους έπαναλαμ- 
βανομένων μορφών. 0Ì μορφές αυτές άποτελοϋν αυστηρό σύστημα μέ έντονο τεκτονικό χαρακτή
ρα. Στήν κλασική έποχή δ τεκτονικός χαρακτήρας τών μορφών συμβαδίζει μέ έναν δμοιο τε
κτονικό χαρακτήρα τής δομής.

Οι μορφές δηλώνουν τήν δομή καί μία κύρια ιδιότητα τών κτηρίων νά έπιδέχονται συναρ
μολόγηση καί άποσυναρμολόγηση. Δέν είναι τυχαίο δτι οί άρχαϊοι συχνά διέλυαν κτήρια αύ-



τοϋ του είδους καί τά μετέφεραν σέ άλλους τόπους, όπου τά συνέθεταν έκ νέου. Μάλιστα ή 
τέλεια τυποποίηση των στοιχείων, άλλά καί των κτηριακών μερών, έπέτρεπε καί αλλαγές στό 
σχέδιο των κτηρίων, μέ χρήση τοϋ άρχικοϋ ύλικοϋ (ναός τοϋ Άρεως καί ναός της Σουνιάδος 
'Αθήνας, Στοά τοϋ Εύμένους καί πολλά άλλα). Χάρις στόν τεκτονικό χαρακ,τήρα τους τά κτή
ρια αύτοΰ τοϋ είδους δέν καταστρέφονται μέ μία κατάρρευση άπό σεισμό. Τό απλό συντακτι
κό σύστημα στό όποιο βασίζονται αποτελεί ένα γνωστό αρχιτεκτονικό κώδικα, δηλαδή ενα άϋ- 
λο στοιχείο πού δέν καταστρέφεται, έφ'δσον διατηρούνται άκόμη άρκετοί αντιπροσωπευτικοί 
λίθοι. ‘0 κώδικας αύτός καθιστά έφικτή τήν έπαναπόκτηση τοϋ σχεδίου καί τήν ταύτιση τών 
στοιχείων. 0Ì μικρές άτυπες λεπτομέρειες τών τελευταίων καθιστοϋν πολύ συχνά δυνατή καί 
τήν εύρεση τής θέσεως καθ'ένός.

Άπό τήν άποψη αυτή δ δωρικός ρυθμός δύναται νά θεωρηθεί συγγενέστερος πρός τίς μη
χανολογικές κατασκευές (κτηρίων, μηχανών κ.λ.π.) παρά πρός τά συνήθη κτήρια πού κτίζον
ται μέ άμορφους λίθους καί κονιάματα.

Είναι φανερό ότι αυτή άκριβώς ή διαφορά τών αρχαιοελληνικών λίθινων κτηρίων καί ί- 
δίως τών κλασικών, άπό άλλα είδη κτηρίων, είναι πού κατατάσσει τά πρώτα σέ ίδιαίτερη 
κατηγορία όσον άφορά στήν αύθεντικότητα πού άπομένει μετά άπό μία άναστήλωση ή άνακατα- 
σκευή. Στά κτήρια τά κτισμένα μέ μικρούς λίθους, μέ πλίνθους καί μέ κονιάματα, ή κανο
νική διάλυση είναι άδύνατη, ή δέ κατάρευση, όταν συμβαίνει, καθιστά τό ύλικό τους περί
που άχρηστο, άμορφο καί άνώνυμο. Μέ τήν άναστήλωσή τους ή τήν έπιφανειακή έπισκευή τους 
μπορεί καί διαιωνίζεται ή αύθεντική μορφή τους (άν καί έφ'δσον ύφίστανται πλήρη σχέδια 
της πρίν καταστάσεως) καί σπανιότατα μπορεί νά διατηρηθεί κάτι άπό τήν αύθεντικότητα 
τής όλης τους.

Άντιθέτως τά άρχαϊα λίθινα κτήρια, όταν άναστηλώνονται, έκτός άπό τήν αύθεντικότητα 
τής μορφής, διατηροΰν καί τήν αύθεντικότητα τοϋ ύλικοϋ τους στό ποσοστό πού αυτό είναι 
άρχαϊο. *Η διάλυσή τους καί ή άνασύνθεσή τους είναι τόσο έφικτή, όσο σχεδόν καί γιά μία 
μηχανή. Μέ τήν λύση καί έπανάληψη τής αυθεντικής σύνδεσης τών λίθων τους χάνουν τόσο ά
πό τήν αύθεντικότητά τους, όσο περίπου θά έχανε μία ιστορική μηχανή πού δέν έχει λυθεί 
άπό τήν έποχή πού τήν συναρμολόγησε γιά τελευταία φορά ò δημιουργός της. Αυτό πού χάνε
ται δέν είναι όλη ή αύθεντικότητα όπως θά συνέβαινε σέ κτιστό κτήριο, άλλά μικρό μόνο 
μέρος της, ή αύθεντικότητα τής έργασίας τοποθετήσεως καί συνδέσεως. 'Αμείωτη παραμένει 
ή αύθεντικότητα τής ύλης, τής μορφής καί τής κατεργασίας.

'Επειδή αύτές οί έζαιρετικές ιδιότητες οφείλονται κυρίως στό άρθρωτό σύστημα δομής, 
στό σύστημα αύτό πρέπει νά άναγνωρισθεϊ μέ ίδιαίτερη συμμετοχή στήν ούσία καί στήν άζία 
τής άρχαίας άρχιτεκτονικής. Τό σύστημα αύτό δέν περιορίζεται στήν όρατή’έκδήλωσή του 
στίς έΕωτερικές έπιφάνειες. 'Υφίσταται άφανές, άλλά νοητό, παντοΰ πίσω άπό τίς ορατές 
έπιφάνειες. Αύτή ή ισχυρή παρουσία του καί έκεϊ πού δέν φαίνεται, μάς έπιβάλλει νά σε
βόμαστε τήν έσωτερική κατασκευή καί μάζα, όσο σχεδόν καί τίς όψεις τοϋ κτηρίου. Είναι 
καί αύτό άλλο ένα σπουδαίο σημείο ώς πρός τό όποιο διαφέρουν τά άρχικά λίθινα κτήρια ά
πό τά κτιστά.

Τό γεγονός ότι στόν Παρθενώνα καί στά κτήρια αύτοΰ τοϋ είδους συμβαίνει τό δομικό 
σύστημα νά είναι συγχρόνως καί στατικό σύστημα καί μάλιστα όχι τυχαία, άλλά έπειδή έτσι 
τό ήθελαν οί άρχαΐοι, έπιβάλλει σεβασμό καί πρός αύτό, δηλαδή τήρησή του καί κατά τίς 
άναστηλωσεις, έπειδή ή αύθεντικότητα άζίζει νά είναι ιδιότητα όχι μόνον τοϋ φαίνεσθαι, 
άλλά καί τοϋ είναι. Άπό τήν συνειδητοποίηση αύτοΰ τοϋ γεγονότος άπορρέουν δύο σπουδαίες 
άρχές, οί όποιες πρέπει νά ισχύουν κατά τήν μελέτη, τήν κριτική καί τήν έκτέλεση άναστη- 
λωτικών έργασιών σέ κτήρια όπως ό Παρθενών.

“Η πρώτη άρχή οφείλεται στόν καθηγητή X. Μπούρα καί ζητεί νά μήν έφαρμόζονται λύσεις 
σέ στατικά προβλήματα, οί όποιες άντιβαίνουν στό ύπάρχον αύθεντικό σύστημα καί στό πνεΰ- 
μα τής κατασκευής.

Δυστυχώς σέ άλλους τόπους τοΰτο δέν έχει έκτιμηθεϊ καί συχνά συμβαίνει νά δίδεται 
προσοχή μόνο στήν έζωτερική μορφή τών άναστηλούμενων μνημείων καί νά ύποτιμάται ή άξια 
τής μάζας. ‘Η ύποτίμηση αύτή, συνδυαζόμενη μέ τήν ύπερτίμηση τής πραγματικής όνάγκης γιά 
στατική βελτίωση, όδηγεϊ συχνά σέ έκτεταμένους όπλισμούς, οί όποιοι συνεπάγονται μεγάλη 
φθορά τής αύθεντικής μάζας (μέ διαμπερείς διατρήσεις κ.λ.π.) καί κατάργηση τοϋ αύθεντι-
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κοϋ στατικού συστήματος.

‘Η δεύτερη άρχή, ύποστηριζόμενη άπό τόν γράφοντα, ζητεί τήν έκτίμηση τής έσωτερικής 
μάζας ώς αυθεντικού μέρους τού μνημείου, όχι μόνο τού συνεχώς ίστάμενου, άλλά καί τού 

άναστηλωμένου.

'Αν οι έξωτερικές έπιφάνειες άηοτελοϋν τόν τελικό φορέα τού έργου τής τέχνης, οί άλ
λες έπιφάνειες των λίθων, σέ δλη τήν έκταση των αρμών, συνθέτουν ένα μή όρατό, άλλά πο
λύ σπουδαίο μνημείο τής πλέον προηγμένης άρχαίας λιθοτεχνίας καί οικοδομικής τέχνης.

Τέλος φορέας τής ψυχολογικής άξίας πού δνομάζουμε αυθεντικότητα τού υλικού δέν εί
ναι μόνον οί όρατές έπιφάνειες, άλλά όλες οί έπιφάνειες στίς όποιες άφησαν τήν σφραγίδα 

τους οί άρχαϊοι δημιουργοί καί φυσικά όλη ή μάζα.

0Ì λίθοι τού Παρθενώνος άποτελοΰν μία έξαιρετική περίπτωση. *0 τρόπος τής καταστρο
φής τους άπό φωτιά στήν άρχή καί μέ κρούση στήν συνέχεια είχε ώς συνέπεια οί θιγέντες 
λίθοι νά παρουσιάζουν σήμερα σημαντική, άπώλεια τών έπιφανειών δψεως, χωρίς όμως σημαντι
κή άπώλεια μάζη,ς. Τούτο δφείλεται στόν μηχανισμό τής θερμικής θραύσεως καί στήν χαμηλή 
τεχνολογία τών άνθρώπων, πού μέ βάρβαρο τρόπο καί έπί πολύ καιρό κατέστρεφαν τούς λίθους 
Στήν προσπάθειά τους νά τεμαχίσουν τούς λίθους τελείως, έπί τό πλεϊστον άπέτυχαν, λόγω 
τής άντοχής καί τών διαστάσεων αύτών τών λίθων. Τό μόνο πού κατάφερναν ήταν νά αποσπούν 
τά μικρότερης άντιστάσεως μέρη στίς γωνίες καί κατά μήκος τών άκμών. Έτσι γιά νά ικανο
ποιήσουν μικρή σχετικά άνάγκη σέ λιθάρια κατέφευγαν στήν έπιφανειακή μόνον έκμετάλλευση 
ένός σχετικά πολύ μεγάλου άριθμοΰ λίθων. Οί λίθοι αυτοί σώζουν συνήθως τό 90% ή 95% τής 
μάζης τους, άλλά έχουν χάσει τό 20% ή τό 50% τής έπιφανείας όψεως. Οί λίθοι αύτοΰ τού 
είδους άποτελοΰν τά 3/4 τού σωζόμενου υλικού. Ένώ στό 1/4 περιλαμβάνονται καί οί λίθοι 
μέ πλήρη διατήρηση τής κύριας έπιφανείας όψεως.

Επειδή όλοι οί λίθοι μέ έλάχιστες έξαιρέσεις σώζουν τίς έπιφάνειες έδράσεως καί ώ- 
σεως, έπειδή όλοι περίπου άναγνωρίζονται, έπειδή όλοι διαθέτουν καί μάλιστα κατά πολύ 
περισσότερο τήν στερεότητα καί τήν άντοχή πού θά άπαιτοΰσε ή θέση τους στό κτήριο, τέ
λος έπειδή καθ'αύτοί διαθέτουν τήν άξια τού αύθεντικοΰ υλικού, θεωρεί ό γράφων ότι εί
ναι άξιοι άναστηλώσεως υπό τόν όρο ότι θά συμπληρωθούν.

'Η συμπλήρωσή τους, χρήσιμη καί άπό στατικής πλευράς (κυρίως γιά περισσότερη ευστά
θεια τών κιόνων καί τών τοίχων καί όχι τόσο γιά θλιπτική άντοχή), είναι σπουδαιότατο μέ
τρο γιά τήν διαφύλαξη άλλης αύθεντικής άξίας τού μνημείου, τής πλαστικής συνέχειας, ή 
όποια είναι ίδιότητα ούσιαστική όσο είναι καί 6 τεκτονικός χαρακτήρας.

* Η πλαστική συνέχεια, ίδιότητα συνολική τού άρχικοΰ κτηρίου, έχει έξαλειφθεϊ τελεί
ως άπό τό έσωτερικό τού ναού (έκτεταμένες θερμικές θραύσεις) καί έχει μειωθεί σέ κρίσι
μο βαθμό στό έξωτερικό τού κτηρίου.

Έπειδή ή πλαστική άξια είναι ίσως ή σπουδαιότερη τού μνημείου, φρονεί ό γράφων ότι 
μέ τήν συμπλήρωση τών τραυματισμένων λίθων τό όφελος άπό τήν διατήρηση τής πλαστικής ά
ξίας θά είναι μεγαλύτερο άπό τήν μείωση τής φαινομενικής (καί όχι φυσικά τής πραγματι
κής) αύθεντικότητος τών λίθων.

Άντιθέτως στό έσωτερικό τού κτηρίου τό πρόβλημα είναι διαφορετικό, έπειδή οι άμορ
φες έπιφάνειες άποτελοΰν ήδη ένα μάλλον όλοκληρωμένο σύνολο. ‘Η άξιολόγηση αυτής τής πε- 
ριπτώσεως έγινε πιό πάνω.
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Στήν έννοια μνημείο δόθηκαν κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί άναλόγως μέ τίς κρατούσες 
άντιλήψεις ή τήν πρακτική χρησιμότητα τής έννοιας π.χ. σέ νομικό έπίπεδο κ.λ.π. ‘Ωστόσο 
όρισμένες ιδιότητες έμειναν σταθερές, όπως π.χ. αυτή πού τό ίδιο τό όνομα δηλώνει: τό 
μνημείο είναι μία άπό τίς πηγές τής συλλογικής μνήμης. Βεβαίως ή συντήρηση τής μνήμης 
είναι μία λειτουργία τόσο γενική, ώστε δέν άρκεϊ ώς είδοποιός ίδιότητα. Είναι λοιπόν ά- 
παραίτητη ή διάκριση τών διαφόρων ίδιαίτερών ίδιοτήτων πού, έκ τών πραγμάτων όμως, ποι- 
κίλουν άπό μνημείο σέ μνημείο. Γενικές κατηγορίες στίς όποιες συνήθως μετέχει ένα μνη
μείο είναι: τού έργου τής τέχνης ή τής τεχνικής, τού ιστορικού τεκμηρίου, τού ένθυμίου
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τοϋ συμβόλου κ.λ.π.
Τις κυριότερες κατηγορίες, στίς όποιες συνήθως μετέχει ένα μνημείο, συνοψίζει ò πιό 

κάτω πίνακας, 6 όποιος περιέχει τις διάφορες άξιες, ως και τις μεταξύ αυτών σχέσεις υπό 

μορφήν συστηματικού διαγράμματος.
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* Άλλοι παράγοντες σχεδιασμοϋ είναι ή έξειδίκευση των προσώπων, 
ή πληρότητα των μελετών καί ή τεχνική υποδομή.

Είναι κοινός τόπος ότι μεταξύ μνημείων υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ώς πρός τόν 
βαθμό συμμετοχής στίς διάφορες κατηγορίες πού άναφέραμε. Πολλά μνημεία είναι ίδιαίτερης 
ιστορικής σημασίας, χωρίς νά διαθέτουν καλλιτεχνικές άξιες (π.χ. ή γέφυρα τής 'Αλαμάνας 
όπου τό 1821 έγινε ή γνωστή μάχη), γιά άλλα ίσχύει τό άντίθετο, ένώ άλλα έχουν μόνο συ
ναισθηματική άξια (π.χ. ή θεωρούμενη φυλακή τοϋ Σωκράτη). Ένώ οί άκραϊες περιπτώσεις 
κατά τίς όποιες ένα μνημείο έχει μόνο μία έξέχουσα άξια σπανίζουν, συμβαίνει συνήθως τό 
μνημείο νά παρουσιάζει μία διαβάθμιση άξίας ώς πρός κάθε μία άπό τίς κατηγορίες. Τό γε
γονός ότι μία άξια διαθέτει μέγεθος πού μπορεί νά ύπολογισθεϊ δέν πρέπει νά διαφεύγει ά
πό τίς έπιστημονικές άναλύσεις, άλλωστε ή μέτρηση καί ό ύπολογισμός άποτελοϋν πρωταρχι
κά συστατικά τών έπιστημών. Δέν διαφεύγει βέβαια ότι οί άξιες είναι σχετικές καί ότι ή
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κλίμακά τους με τάν καιρό μεταβάλλεται. "Ομως καθώς τό φαινόμενο της σταθερότητος, της 
αλλαγής ή της άναβιώσεως των άξιων είναι ιστορικό, ή ποσοτικό καί ποιοτική έκτίμηση καί 
σύγκριση είναι έπαρκώς άντικειμενική, έάν τά χρησιμοποιούμενα κριτήρια υπήρξαν γιά μεγά
λες ιστορικές περιόδους καί έάν ακόμη είναι κοινής ή έστω πλειοψηφικής αποδοχής, μάλι
στα άπό διαφορετικούς πολιτισμούς.

‘Η ιστορικότητα ένός μνημείου είναι άπόρροια των γνωστών ιστορικών πραγμάτων μέ τά 
όποια τοϋτο συνδέεται, έπίσης δέ καί τής ιστορικής μαρτυρίας πού τό ίδιο σώζει ύπό μορφή 
ιχνών χρήσεως, έπεμβάσεων, φθορών κ.λ.π.

‘Η ιστορική άξια ένός μνημείου μπορεί νά έκτιμηθεϊ σύμφωνα μέ τήν σημασία τών ιστο
ρικών γεγονότων πού συνδέονται μέ τό μνημείο, τήν ποσότητα τής ιστορικής πληροφορίας, 
τήν άποκλειστικότητα ή μοναδικότητα αύτών τών ιστορικών συνδέσεων κ.λ.π. Κστ'άνάλογο 
τρόπο διακρίνεται καί έκτιμάται ή άρχαιολογική αξία ένός μνημείου ή ή άξια του στήν ι
στορία τής τέχνης, τής τεχνικής κ.λ.π. "Οταν τό μνημείο είναι σέ ένα βαθμό έργο τέχνης 
έχει μεγάλη σημασία καί ή άξιολόγησή του ως τέτοιου. Κριτήρια μπορούν νά είναι ò βαθμός 
κυριαρχίας τών δημιουργών έπάνω στό υλικό, ή ποσότητα τής σκέψης πού άπαιτήθηκε, ή δυ
σκολία τών θεωρητικών καί πρακτικών προβλημάτων πού λύθηκαν, ή ποσότητα καί ή ποιότητα 
τής έργασίας. Άλλα ζητήματα μέ σημασία είναι ή θέση τοϋ έργου στήν έξέλιξη, ή μοναδι- 
κότητά του, ή έπίδρασή του σέ άλλα έργα κ.λ.π.

'Η σπανιότητα του μνημείου ώς πρός όρισμένες αξίες του είναι μία παράμετρος πολύ ση
μαντική. * Η σπανιότητα αύτή μπορεί νά συνδέεται μέ έξαιρετικές ποιότητες τοϋ έργου, όπό- 
τε πρόκειται γιά γνήσια ή φύσει σπανιότητα, μπορεί όμως καί νά είναι προνόμιο έργου μέ 
μή έξαιρετικές ιδιότητες, πού υπήρξε όμοιο ή καί μικρότερης άξίας ανάμεσα σέ πολλά σύγ- 
χρονά του, τά όποια όμως τυχαίνει νά μή σώζονται πλέον. Ή άλλη αύτή σπανιότητα θά μπο
ρούσε νά χαρακτηρισθεϊ θέσει, έπίκτητη ή συμπτωματική σπανιότητα. Είναι φυσικό στά σπά
νια δείγματα νά προστίθεται άξι'α μνημείου άπό αύτή μόνη τήν σπανιότητά τους, δέν πρέπει 
όμως αύτή ή κατά τ'άλλα δικαιολογημένη ύπεραξία νά συγκρίνεται μέ τήν έσωτερική άξια έ
νός μνημείου ώς έργου. ‘Η χρησιμοποίηση κριτηρίων, όπως τά άνωτέρω, έπιτρέπει τήν συνε- 
κτίμηση τής συνολικής άξίας ως συνθέσεως τών έπί μέρους άξιών, τήν σύγκριση μνημείων ώς 
πρός όποιεσδήποτε έπί μέρους άξίες τους, τήν σύγκριση τών έπί μέρους άξιών ένός καί τοϋ 
αύτοΰ μνημείου κ.ο.κ.

Άπό τίς έν λόγω συγκρίσεις προκύπτουν τιμές ή μάλλον έκτιμήσεις χρήσιμες γιά τήν 

κατανόηση τών μνημείων καί ίδίως γιά τήν μελέτη τών έπεμβάσεων σ'αύτά.

Τίς πιό πάνω θέσεις μπορεί κανείς νά δοκιμάσει σέ άναρίθμητα παραδείγματα, άπό τά 
όποια μερικά άξιζει νά άναφερθοϋν καί έδώ.

‘Ο ναός τοϋ 'Επικουρείου Απόλλωνος, πού άναφέρθηκε πιό πάνω, άποτελεϊ καλό παρά
δειγμα μνημείου, στό όποιο ή ιστορικότητα είναι πολύ μικρότερη άπό τήν καλλιτεχνική ά
ξια.

Τό έργαστήριο τοϋ Φειδία στήν 'Ολυμπία άντιθέτως πρός τόν ώς άνω ναό έχει ώς άρχικό 
κτήριο μηδαμινή άρχιτεκτονική άξια. 'Η σύνδεσή του μέ τόν Φειδία καί τόν Χρυσελεφάντινο 
Δία, στή συνέχεια δέ ή μετατροπή του σέ παλαιοχριστιανική βασιλική, τοϋ προσδίδουν ιστο
ρική καί άρχαιολογική άξια πού σέ μέγεθος ύπερβαίνει κατά πολύ τήν άξια τοϋ άρχικοΰ κτη
ρίου ώς μνημείου τής τέχνης.

*Η Ροτόντα τής Θεσσαλονίκης, κτήριο τών άρχών τοϋ 4ου αίώνος, είναι μάλλον μία με
τριότητα άνάμεσα στά περίκεντρα ρωμαϊκά μνημεία. 'Ωστόσο χάρη στήν θέση της, στήν καρ
διά μιας πόλεως μέ συνεχή καί μάλιστα έντονη ιστορία, πλουτίστηκε μέ βαρύνουσες ιστορι
κές φάσεις, όπως ή χριστιανική (προσκτίσματα μέ τυπολογικό ένδιαφέρον, λαμπρά ψηφιδωτά, 
σπουδαιότατα γλυπτά) καί ή τουρκική (άξιόλογα προσκτίσματα). Δικαίως λοιπόν θά μπορούσε 
νά ύποστηριχθεΐ ότι ή ιστορική-άρχαιολογική άξια τής Ροτόντας βαρύνει περισσότερο άπό 
τήν καλλιτεχνική άξια τοϋ άρχικοΰ ρωμαϊκού κτηρίου. Άπό τήν χριστιανική φάση τοϋ Παρθε- 
νώνος σώζονται σημαντικά στοιχεία, δέν συγκρίνονται όμως μέ τά άντίστοιχα τής Ροτόντας 
καί τό ίδιο συμβαίνει μέ τά τουρκικά στοιχεία. Σίγουρα ή άρχαιολογική άξι'α τών μεταγε
νέστερων φάσεων τοϋ Παρθενώνος είναι πολύ μεγάλη, ώστόσο ύπολείπεται έκείνης τής Ροτόν
τας, “Εκεί όμως πού φαίνεται παράλογη ή παραμικρή σύγκριση είναι ώς πρός τήν ιστορική 
καί καλλιτεχνική άξια τοϋ άρχικοΰ κτηρίου: καί è πλέον ένοχλημένος άπό τούς ύμνους ή
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πλέον Ιδεολογικά Αρνητικός κριτής είναι άδύνατον νά άντισταθεΐ στήν αύτοδύναμη Ακτινοβο
λία τοϋ Παρθενώνος, αρκεί μόνο νά τόν πλησιάσει καί νά τόν παρατηρήσει. Τελείως άβίαστα 
έπιβάλλεται ή καλλιτεχνική Αζία ώς ή δεσπόζουσα Αζία τοϋ Παρθενώνος. “Οπως είδαμε, όχι 
έπειδή Απουσιάζουν οι άλλες Αζίες (Αρχαιολογική, ιστορική κ,λ.π.) κάθε άλλο. 'Ενώ υπάρ
χουν Αρκετά άλλα μνημεία μέ τόσο μεγάλη ιστορικότητα, είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα κανέ
να άλλο δέν Αναγνωρίστηκε ώς έχον τόση τεράστια καλλιτεχνική καί τεχνική Αζία. Ή Ανα
γνώριση αυτή μάλιστα δέν είναι εΰνοια μιας μόνο έποχής, άλλά σχεδόν όλων τών έποχών.
'Ενώ γιά πολλές άλλες δημιουργίες τής τέχνης ή ευαρέσκεια έναλλάχθηκε κατά καιρούς μέ 
τήν απαρέσκεια, στήν περίπτωση τοϋ Παρθενώνος συμβαίνει νά έχουυμε υμνητικές κριτικές Α
πό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας (Έβλιά Τσελεμπή, 1676) καί άπό τήν Φραγκοκρατία (Πέτρος 
Γ'τής Άραγώνος, 1380), πού συναγωνίζονται τίς γνωστές τοϋ άρχαίου κόσμου (Πλούταρχος) 
καί τών νεωτέρων χρόνων.

"Οσον άφορά τήν Αξία τών ιστορικών μαρτυριών πού φέρει τό κτήριο, μπορεί νά λεχθεί 
ότι, άν καί πολύ μεγάλη, δέν συγκρίνεται μέ τό Αντίτιμό της σέ φθορά τής καλλιτεχνικής 
άζίας του.

Τό_είδος_τή£_χρήσεω£_καί _οί_κατευθύνσε Ι£_χιά_διατή0ΐ]σ!]_5_]£ΐά_διεύ9υνστ}_τής_££έ|σεω£

'Από τό 1975 ή είσοδος έπισκεπτών στόν Παρθενώνα Απαγορεύεται. Τό μέτρο αύτό, δφει- 
λόμενο στόν Δρ. Γ. Δοντά, Γενικό Έφορο 'Αρχαιοτήτων, άποσκοπεΐ στήν Αποφυγή τής φθοράς 
τών δαπέδων Από τά βήματα τών έπισκεπτών καί Ασφαλώς στήν διατήρηση τής είκόνας τοϋ μνη
μείου Αμιγούς καί Αμείωτης, δηλαδή, χωρίς τό έτερόκλητο κινούμενο πλήθος τών έπισκεπτών

* 39στήν κρηπίδα, Ανάμεσα στούς κίονες' καί στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ

Άν καί είναι γνωστό ότι τά ένδιαφέροντα στοιχεία τών Αρχαίων ναών είναι πρός τά έ- 
ζω καί όχι στό έσωτερικό, όπου δέν είσέρχονται οί πμστοί, φρονεί ò γράφων ότι μέ τήν ση
μερινή άντίληψη γιά τά μνημεία ή είσοδος τών έπισκεπτών στόν Παρθενώνα δέν θά ήταν άσκο
πη ύπό τόν όρο ότι γιά τήν προστασία τοϋ δαπέδου θά έπρεπε οί έπισκέπτες νά Ακολουθούν 
υποχρεωτική διαδρομή έπάνω σέ προστατευτικό υλικό καί ύπό τόν όρο ότι ή παρουσία τους 
δέν θά ένοχλοΰσε Απτικά αύτούς τούς ίδιους, άλλά σέ άλλη φάση τής έπισκέψεως, δηλαδή Α
τενίζοντας τόν μέγα ναό Απ'έζω. Τούτο θά έζασφαλισθεί μέ τήν προτεινόμενη άναστήλωση

40τών τοίχων καί μέ τόν περιορισμό τής είσόδου μόνο στό έσωτερικό τοϋ σηκοϋ

Μέ τήν άναστήλωση τών τοίχων θά γίνει Αντιληπτός καί βιώσιμος ò κτηριακός χώρος, τό

σο τών πτερών όσο καί τοϋ σηκοϋ.

Στοιχεία όπως μερικοί κίονες τών νέων κιονοστοιχιών, τό χριστιανικό βαπτιστήριο, ή 
βάση μιας παραστάδος τοϋ Προπαρθενώνος, ή διαίρεση τής έκκλησίας κ.ά., θά γίνουν γιά 
πρώτη φορά Αντιληπτά.

Ήδη μελετάται καί ό τρόπος έκθέσεως κινητών στοιχείων στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ, τό 
οποίο κατά κάποιο τρόπο θά καταστεί ένα είδος "μουσείου" τής ιστορίας τοϋ μνημείου.

Ασφαλώς δέν ύπάρχει καταλληλότερος χώρος γιά τήν έκθεση δειγμάτων τών Αρχικών έσωτερι- 
κών κιόνων, γιά τόν χριστιανικό άμβωνα, γιά τά τεμάχια τών θωρακίων, γιά τά μάρμαρα τών 
χριστιανικών παραθύρων, γιά μερικά γλυπτά Αρχιτεκτονικά μέλη τής έκκλησίας, άκόμη καί 
γιά τά μάρμαρα τοϋ θυρώματος τοϋ μικροΰ τζαμιοϋ ( 1700-1842).
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Από τότε πού άρχισε (1977) τό έργο τοϋ Έρεχθείου μέχρι σήμερα έφαρμόζεται στά έρ
γα τής 'Ακροπόλεως μία τεχνολογία, ή όποια συνδυάζει όλες σχεδόν τίς Αρχαίες τεχνικές 
μέ τά σημερινά τεχνικά μέσα καί τήν σημερινή τεχνογνωσία καί έπιστήμη.

'Εργασίες πού θά ήταν δυνατόν νά Αποτελούν δοκιμασία γιά τό υλικό γίνονται μέ τήν 
μεγαλύτερη Ασφάλεια.

Οί κυριότερες άπό τίς κτηριοδομικές έργασίες ώς καί άλλες βοηθητικές τών πρώτων εί
ναι (οι έργασίες συντηρήσεως Ανήκουν σέ άλλη κατηγορία καί δέν περιλαμβάνονται στήν πα
ρούσα έκθεση):
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α) ‘Η έκκένωση στενών έντορμιών άπό μόλυβδο καί σίδηρο, χωρίς τραυματισμό των τοιχωμάτων 

τους.
β) * Η άπενσφήνωση μαρμάρων βάρους ένός ή περισσότερων τόννων άπό τήν θέση, όπου τυγχάνει 

νά είναι ένσφηνωμένη χωρίς βλάβη των εύθραυστων άκμών τους.

γ) ‘Η άφαίρεση πολυρρηγματωμένων μαρμάρων καί ή μεταφορά τους χωρίς κίνδυνο διαλύσεως.

6) ‘Η διάλυση των προηγουμένων καί ή συγκόλληση των τεμαχίων τους μέ χρήση κονιάματος 
καί όπλισμοϋ χωρίς τήν παραμικρή μεταβολή τοϋ σχήματος καί των διαστάσεων πού είχαν 
οί λίθοι πρίν τεμαχισθοϋν. (Συχνά ή προόέγγιση υπερβαίνει τό 1/10 τοϋ χιλιοστομέτρου).

ε) ‘Η άναπλήρωση έλλειπόντων τμημάτων μέ νέο μάρμαρο, τό όποιο συναρμόζεται μέ άπόλυτη 
ακρίβεια στίς έπιφάνειες θραύσεως, χωρίς τά παραμικρά κενά καί χωρίς τήν παραμικρή 
άπολάξευση τοϋ άρχαίου, όσο πολύπλοκη καί άν είναι ή μορφή τής έπιφανείας θραύσεως.

Γιά τήν συγκόλληση καί άποκατάσταση λίθων μέ αύτόν τόν τρόπο ισχύουν όσα άναφέρονται 
στήν προηγούμενη παράγραφο.

Γιά τήν λάξευση των πολύπλοκων μορφών έφαρμόζεται ή παλαιά τεχνική μέ σημειοθέτη καί 
ή νεώτερη μέθοδος μέ αύτόματη μηχανή γλυπτικής άντιγραφής.

στ) * Η άσφαλής κατάργηση παλαιών συγκολλήσεων χωρίς βλάβη τών άρχαίων μαρμάρων, άκόμη 
καί όταν περιέχουν έσωτερικούς όπλισμούς.

ζ) * Η άσφαλής κατάργηση δικών μας συγκολλήσεων πού έχουν γίνει μέ ίσχυρά σι μεντοκονιάμα
τα καί όπλισμούς άπό τιτάνιο.

η) Ή άκριβής τοποθέτηση άρχαίων καί νέων μαρμάρων μέ μήκος συχνά άνω τών τεσσάρων μέ
τρων, μέ άπόλυτο έλεγχο τής κινήσεως (ταχύτητα 40 έκατοστομέτρων άνά min κατά τήν 
διάρκεια τής άποθέσεως καί άκόμη μικρότερη κατά τήν συνάρμοση). *Η άκρίβεια τοποθε- 
τήσεως υπερβαίνει τό 1/10 τοϋ χιλιοστομέτρου.

θ) Λάξευση άρχιτεκτονικών μορφών μέ άκρίβεια 3-4/10 τοϋ χιλιοστομέτρου. (‘Η άκρίβεια 
τών άρχαίων ήταν άκόμη μεγαλύτερη).

ι) 'Επίτευξη έπιπέδων άρμών συναρμογής μεγάλων μαρμάρων μέ βαθμό άπόλυτης έπαφής άνω 
τοϋ 30% καί όμοιόμορφη κατανομή τών θέσεων άτελοΰς έπαφής. Στίς θέσεις αύτές τό κενό 
έπαφής δέν υπερβαίνει τό 1/20 τοϋ χιλιοστομέτρου.

ια) Μόρφωση όπλισμών, συνδέσμων καί ποικίλων φορέων άπό τιτάνιο σέ έίδικό έργοστάσιο, 
άλλά καί στό έργοτάξιο.

ιβ) Πραγματοποίηση μικρών κτηριακών κατασκευών, διαφόρων είδικών κατασκευών, ειδικών έρ- 
γαλείων κ.λ.π. μέ ποικίλα βιομηχανικά καί άλλα ύλικά στό έργοτάξιο καί δι*ίδιων μέ

σων .

ιγ) Πραγματοποίηση διαφόρων έρευνητικών πειραμάτων σέ μεγάλες σειρές καί σέ κλίμακες 
πού έξασφαλίζουν ικανοποιητική προσέγγιση τής πραγματικότητος καί τών συνθηκών τής 
πρακτικής έφαρμογής.

ιδ) Παρασκευή έκμαγείων οίουδήποτε μεγέθους.

ιε) Συνεχής συντήρηση τών έργαλείων καί τών ποικίλων μηχανών καί μηχανημάτων τοϋ έργου.

* Η δυνατότητα νά γίνονται τά ώς άνω έξασφαλίζεται άπό τήν έκταση, άπό τήν δργάνωση
καί άπό τόν πλουσιότατο μηχανικό καί έργαλειακό έξοπλισμό τοϋ έργοταξίου.
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'Εξετάζονται στό τρίτο μέρος τοϋ βιβλίου άπό τόν Πολιτικό Μηχανικό κ. Κ. Ζάμπα. Έδώ 
πάντως άναφέρεται ότι οί διάφοροι βαθμοί άναστηλώσεως έχουν προκριθεΐ ώς συμβιβαστοί καί 
πρός τίς κατευθύνσεις τής άντισεισμικής άσφάλειας.
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Είναι άπολυτως ικανοποιητικές όσον άφορά στό ύψος τής χρηματοδοτήσεως άπό τό Έλλη-
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ν ι κό Δημόσιο (περίπου 3/4 στό σύνολο των δαπανών γιά τά έργα 'Ακροπόλεως) καί άπό τόν 
Ευρωπαϊκό Κοινότητα (1/4 στό ίδιο σύνολο).
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Τόν άμεση ευθύνη γιά τόν προγραμματισμό καί τόν παρακολούθηση τού έργου φέρει ή πο
λύ γνωστό ένδεκαμελός έπιτροπό των έργων της 'Ακροπόλεως. 'Αποτελείται άπό διακεκριμέ
νους άρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς κ.λ.π., οί 
όποιοι είναι άλλοι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι καί άλλοι Ανώτερα στελέχη τοϋ ‘Υπουργείου Πο-

Τόν μελέτη καί έπί τόπου παρακολούθηση έκτελοϋν μηχανικοί διαφόρων κλάδων. Μόνο γιά 
τά τεχνοδομικά έργα τός 'Ακροπόλεως άπασχολοϋνται έξ άρχιτέκτονες καί τρεις πολιτικοί 
μηχανικοί. Γιά τόν συντόρηση άπασχολοϋνται ό συνεργάζονται τέσσερεις χημικοί μηχανικοί 
καί είδικοί συντηρητές. Δύο φωτογράφοι, περισσότεροι σχεδιαστές καί ένα συνεργαζόμενο 
κινηματογραφικό συνεργείο συμβάλλουν στόν καλύτερη τεκμηρίωση καί παρουσίαση των μελε
τών καί τών έργων. Στόν έκτέλεση τών έργων άπασχολεΐται πολυάριθμο προσωπικό. Τό Συνερ
γείο τοϋ Παρθενώνος περιλαμβάνει τριάντα περίπου εCδικευμένους μαρμαρογλύπτες (πολλοί 
είναι άπόφοιτοι ειδικής σχολής καί σχεδόν όλοι έχουν έπιλεγεϊ μέ διαγωνισμό), δύο ήλεκ- 
τρολόγους χειριστές γερανών καί συντηρητές, δύο σιδηρουργούς, έκ τών όποιων 6 ένας εί
ναι καί ό βασικός χειριστός τοϋ περονοφόρου ήλεκτρικοϋ όχόματος, δύο άποθηκάριους, έκ 
τών όποιων ό ένας είναι έπιφορτισμένος μέ προμόθειες καί έξωτερικές έργασίες, ένώ ό άλ
λος άναλαμβάνει άτύπως καί τόν όργάνωση μικρών έορταστικών συνεστιάσεων τοϋ προσωπικού 
σέ έξαιρετικές περιστάσεις, μερικές φορές τόν χρόνο. Πολλοί είναι έκεϊνοι πού παράλληλα 
πρός τόν λιθοξοϊκό άσκοΰν καί άλλα καθόκοντα. Αύτά είναι: βαρειές μεταφορές πού άπαιτοϋν 
μεγάλη προσοχό καί έμπειρία, άνέγερση ίκριωμάτων, κατασκευό έκμαγείων, χειρισμός τοϋ ή- 
λεκτρικοΰ παντογράφου, χειρισμός τής μηχανης συρματοκοπός, έπιθεώρηση ύλικοΰ κ.λ.π.

Στό σημείο αύτό περατοΰται ό άναφορά ατούς όρους πού ύφίστανται καί πρέπει νά σϋνε- 
κτιμηθοϋν γιά τόν μελέτη, κριτικό καί έφαρμογό μιάς Αναστηλώσεως τοϋ Προνάου. Ή Αναφο
ρά δέν όταν ίσως έξαντλητικό, ωστόσο νομίζω ότι περιέλαβε τούς σπουδαιότερους άπό τούς 
όρους τοϋ σπουδαίου έγχειρόματος. Μετά άπό συνεκτίμηση όλων τών ώς άνω, συνεκτίμηση ό 
όποια έγινε περισσότερες φορές κατά τό μακρό διάστημα τής μελέτης, ό γράφων τάσσεται μέ 
πίστη ύπέρ της πλόρους άναστηλώσεως τός Ανατολικής καί νότιας πλευράς τοϋ Προνάου καί 
ύπέρ της άναστηλώσεως τοϋ νοτίου όμίσεως τοϋ τοίχου μέχρι τό ΰψος τής 6ης-7ης στρώσεως.

Μέ έπιφύλαξη τάσσεται ύπέρ της μερικής συμπληρώσεως τοϋ πάχους λίθων καί σπονδύλων 
έπάνω στις κατεστραμμένες άπό φωτιά έπιφάνειες καί μόνον όταν ό άπομεϊωση τών λίθων εί
ναι μεγάλη. “Ωστόσο δέν Απορρίπτει κατηγορηματικά τόν περίπτωση κανονικώς συμπληρώσεων.

“Υπέρ της τοποθετόσεως καί τών γλυπτών έν Αντιγράφω .τάσσεται έπίσης γιά τούς λόγους 
πού Αναπτύχθηκαν όδΠ, όμως μέ τόν Απαραίτητη έπιφύλαξη πού Απαγορεύεται Από τόν υφιστά

μενο προβληματισμό.

Υπέρ της Αναστηλώσεως τών γωνιών τάς Αψίδος τάσσεται μέ πίστη, χωρίς μάλιστα συσχέ- 
τιση μέ τόν έκ μέρους του ύποστόριξη της πλόρους άναστηλώσεως τοϋ θριγκού, δηλαδό καί έ
πάνω Από τό μεσαίο μεταξόνιο.

Είναι σχεδόν Αβέβαιος γιά τόν προτιμότερη μορφό Αναστηλώσεως τοϋ βορείου όμίσεως τοϋ 

Ανατολικού τοίχου. ‘Η παρουσία της μείζονος μορφής μέσα στά σχέδιά του όταν προτιμότερη, 
έπειδό έμπεριέχει καί τόν έλάσσονα.

Τέλος θεωρεί αύτονόητη τόν σκοπιμότητα Αποκαταστάσεως τοϋ κάτω μέρους της νεώτερης 
θύρας.

"Οσον Αφορά στίς συμπληρώσεις τών πλευρών δψεως τών λίθων, προτείνει νά γίνουν σέ 

βαθμό πού θά έξασφαλίζει ίσορροπία Ανάμεσα στόν τεκτονικό καί τόν πλαστικό χαρακτόρα 

τοϋ μνημείου, χωρίς όμως έπέμβαση, έκεϊ όπου ό φθορά άποτελεϊ ιστορικό μαρτυρία.

‘Η έκλογό τών μαρμάρων τών συμπληρωμάτων θά πρέπει νά γίνεται κατά τρόπον ώστε νά
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ταιριάζουν τά "νερά" τους μέ έκεινα των άρχαίων λίθων πού θά συμπληρώνονται.

Τά συμπληρώματα θά αναγνωρίζονται άπό την κατεργασία, άπό τά καινουργές τους, άπό 
χαραγμένες ένδείζεις (αριθμούς έτους κ.λ.π.) καί στόν ικανό βαθμό, άλλά όχι περισσότερο 
άπό τήν χρωματική τους διαφορά. ‘0 γράφων κρίνει ότι τό φυσικό λευκό χρώμα τοϋ νεόκοπου 
μαρμάρου είναι πολύ άντίθετο πρός τό θερμό υπόλευκο χρώμα τοϋ παλαιού. "Ενας μετριασμός 
τής άντιθέσεως είναι σκόπιμος καί έφικτός. Ήδη έχουν γίνει δείγματα, τά όποια κρίνον- 
ται έπιτυχή, τόσο ώς πρός τόν τόνο, όσο καί ώς πρός τήν σταθερότητά τους στόν χρόνο.

Κατά τήν διαμόρφωση τών προτάσεων γιά μία άναστήλωση τοϋ Προνάου, ò γράφων προσπά
θησε νά μείνει μέσα στά πλαίσια τών στόχων καί τών αρχών, όπως αυτές ορίσθηκαν σέ συμ
φωνία καί πρός τις διεθνείς άρχές (Χάρτα τής Βενετίας) άπό τόν καθηγητή X. Μπούρα. 
('Αποτελοϋν τό 4ο καί 5ο κεφάλαιο τοϋ πρώτου τόμου, 1983).

Μέ τις γραμμές αυτές κλείνω τήν σύντομη αϋτή μελέτη γιά μία άναστήλωση τοϋ Προνάου 
μέ μία ευχή: Νά τήν ίδοΰμε πραγματοποιημένη.
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‘Η άναφορά των έπί μέρους άκολουθεί σειρά έκ των άνω καί πρός τά δεξιά.

Π ί V. Φ1. 

Πίν. Φ2. 

Πίν. Φ3.

Πίν. Φ4. 

Πίν. Φ5. 

Πίν. Φ6. 

Πίν. Φ7. 

Πίν. Φ8. 

Πίν. Φ9. 

Πίν. Φ10. 

Πίν. Φ11.

Πίν. Φ12. 

Πίν. Φ13. 

Πίν. Φ14. 

Πίν. Φ15. 

Πίν. Φ16.

Πίν. Φ17.

Πίν. Φ18. 

Πίν. Φ19.

Κάτοψη τοϋ Προνάου (βόρειο καί νότιο ήμισυ).

Τό έσωτερικό τοϋ Προνάου (βόρειο καί νότιο ήμισυ).

Διάφορες λεπτομέρειες.
1. Τοιχοβάτης καί όρθοστάτες στό νότιο μέρος τοϋ Προνάου.
2. Λεπτομέρεια τοϋ κάτω μέρους τοϋ τοίχου βορείως τής θύρας.
3. 'Εγχάρακτος κύκλος υπό τόν 4ο κίονα τοϋ Προνάου.
4. Κυκλικό λάξευμα στό βόρειο μέρος τοϋ δαπέδου.
5. TÓ κάτω μέρος τοϋ 4ου κίονος μέ λαξευτή υποδοχή γιά τό κατώφλιο τοϋ πρός Ν. 

κιγκλιδωτοϋ διαφράγματος.
6. Πλάκες τοϋ δαπέδου καί άρχαϊος σύνδεσμος τοϋ τοιχοβάτου.
7. *0 τοιχοβάτης μεταξύ 6ου κίονος καί παραστάδος, ίχνη τοϋ κατωφλιού των κιγ-

κλίδων.
8. ‘Η νοτιοανατολική γωνία τοϋ δαπέδου.

Κίονες τοϋ Προνάου (3ος, 4ος καί 5ος).

*0 έκτος κίων τοϋ Προνάου.

Σπόνδυλοι κιόνων τοϋ Προνάου. 306+319+323, 361+325.

Σπόνδυλοι κιόνων τοϋ Προνάου. ν27+ν68, ν85.

Κιονόκρανα κιόνων τοϋ Προνάου. ν470, ΚΚ6.

Κιονόκρανα κιόνων τοϋ Προνάου. ν471, ΚΚ6 (λεπτομέρεια).

Οι παραστάδες τοϋ Προνάου.

Λίθοι των παραστάδων τοϋ Προνάου. Πλήν των άριθμημένων ν191+ν168, ν61+ν533, 
V148+V2054.
‘Ο άνατολικός τοίχος. Τό βόρειο ήμισυ.

*0 άνατολικός τοίχος. Τό νότιο ήμισυ.

Λίθοι τοϋ άνατολικοΰ τοίχου.

Τά έπιστύλια τοϋ Προνάου. Προσωρινή ταξιθέτηση. Κάτοψη.

Τά έπιστύλια τοϋ Προνάου. Τό Ιο, τό άντίθημά του, τό 2ο, τό άντίθημά του, τό 
4ο. (Τό 5ο περιέχεται στήν είκ. 29).

Τά έπιστύλια τοϋ Προνάου. Τό 3ο (δύο πλευρές μέ κατεργασία άπό β'χρήση). Έπί- 
τοιχο έπιστύλιο-άνώφλιο τοϋ νοτίου παραθύρου. Τό έξωτερικό άπό τήν νότια πλευ
ρά τοϋ Προνάου. (Τό όπίσθιο μέρος).

Άντιθήματα τής ζωφόρου. α960+α973+α1050, α'731, α953, α886, β1214+β1563+β1701

Λίθοι τοϋ θράνου τοϋ Προνάου. ('Ανασύνθεση τής ΝΑ γωνίας μέ τούς λίθους 307, 

ν19, ν495, 309, α1049+α894).

Πίν. Φ20. α) 'Ανατολική θύρα. ‘Η λεκανοειδής υποδοχή. 'Ανασύνθεση τοϋ νεώτερου κατωφλιού 

β) Γωνιόλιθοι τής άψίδος (α950, ν241).
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ΝΙΚΟΣ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΛΕΥΡΙΚΚΝ_ΤΟΙΧΩΝ_ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 

'Αναγνώριση - συντήρηση ύλικοϋ, άναστηλωτικές δυνατότητες

2£2k£2£^ü£vci.

1. ‘Η άρχική μορφή

2. 0Ì οικοδομικές περιπέτειες των τοίχων

3. Κακουχίες άπό σεισμούς καί άπό τήν έκρηξη

4. Δομικά προβλήματα

5. Φυσική φθορά

6. 'Αναστηλωτικές παρατυπίες των προηγούμενων έπεμβάσεων

7. Παρούσα κατάσταση των ΐστάμενων τοίχων

8. Τό διάσπαρτο υλικό έκτός τοΰ ναοϋ

9. Πίνακες ποσοτικών στοιχείων διαθέσιμου ύλικοϋ

10. 'Αξιολόγηση τοΰ διαθέσιμου ύλικοϋ

11. 'Αναστηλωτικές προτάσεις

ί προτάσεις
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ_ΜΕΛΕΤΚ_ΠΛΚΥΡΙΚΩΝ_ΤΟΙΧΩΝ_ΠΑΡβΕΝΩΝΟΣ
*Αναγνώριση-συντήρηση ΰλικοΰ, άναστηλωτικές δυνατότητες καί προτάσεις

'Αντικείμενο της παρούσης μελέτης πού άναφέρεται στόν βόρειο καί στόν νότιο τοίχο 
του σηκοϋ τοϋ Παρθενώνος είναι: α) ή άναγνώριση τοϋ άρχαίου ύλικοΰ καί β) πρόταση συν 

τηρήσεως καί άναστηλώσεως.

Σύμφωνα μέ τήν "Μελέτη Άποκαταστάσεως τοΰ Παρθενώνος" Μ. Κορρέ καί X. Μπούρα, ό ό
ρε ιος τοίχος τού σηκού είναι τό πρόγραμμα 7 καί ò Νότιος τοίχος τό πρόγραμμα 8.

* Η προτεραιότητα αυτών των προγραμμάτων έναντι άλλων όρίζεται άπό τεχνικούς κυρίως 

λόγους όργανώσεως τοϋ έργου.

Τό άντικείμενο μελέτης έστιάζεται στό τμήμα τοϋ τοίχου άπό τόν "τοιχοβάτη" έως καί 

τόν 'θράν ο ",

1. _Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (438 π.Χ.) καί κατασκευή τοΰ έζωτερικοΰ τοίχου τοΰ Παρθενωνος Απαρτί

ζεται άπό (βλ. σχέδια 1, 2, 3, 4):

1.1. Τήν στρώση τοΰ ΤΟΙΧΟΒΑΤΗ (2ος άναβαθμός) ή όποια, μαζί μέ τούς άκραίους λίθους, Α
ριθμεί 47 λίθους μεταβλητοΰ μήκους.

1.2. Τήν στρώση των ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ή όποια άποτελεΐται άπό μία διπλή σειρά έσωτερικών καί 
έζωτερικών λίθων.

0Î έζωτερικοί είναι 19 λίθοι, των άρχαίων παρασπάδων μή συμπεριλαμβανομένων, τυποποι
ημένου πλάτους περίπου 244,5 έκ. καί μεταβλητοΰ ΰψους πού κυμαίνεται άπό 115 έως 
117,2 έκ.

0Ì έσωτερικοί όρθοστάτες διακρίνονται σέ δύο είδη: σ'αύτούς τοΰ κυρίως ναοΰ (τεμ. 13) 
μέ μήκος όπως οι έζωτερικοί, δηλαδή περίπου 244,5 έκ. καί σ'έκείνους τοΰ δυτικού δια
μερίσματος μέ τό μισό μήκος. 'Ιδιομορφία παρουσιάζουν δύο όρθοστάτες στή νότια πλευ
ρά τοΰ δυτικοΰ διαμερίσματος, οί όποιοι, άν καί έσωτερικοί, άκολουθοΰν τά μέτρα των 
έζωτερικών.

1.3. Οί ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ πού είναι τό έπόμενο οίκοδομικό στοιχείο τής κατασκευής, έχουν τυπο
ποιημένο μήκος 122,4 έκ., είναι δέ τό δεσπόζον στοιχείο των μακρών τοίχων λόγω τοΰ 
άριθμοΰ των.

Είναι δομημένοι σέ 17 στρώσεις, έναλλάζ διάτονες (κοινώς "μπατικές"^ καί δρομι- 
κές. Οί στρώσεις 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 καί 17 είναι διάτονες, μέ 39 λίθους έκά- 
στη. ‘Επομένως υπήρχαν 9X39=351 διάτονοι λίθοι άνά τοίχο. Οί λίθοι των στρώσεων 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14 καί 16 είναι δρομικοί καί διακρίνονται σέ έζωτερικούς καί έσωτε- 
ρικούς. Σέ κάθε δρομική στρώση υπήρχαν 38 έζωτερικοί λίθοι (συνολ. 304 τεμ. άνά τοί
χο) . Οί έσωτερικές δρομικές σειρές 2 καί 4 περιλαμβάνουν 40 λίθους έκάστη, Οί έσωτε- 
ρικές δρομικές σειρές 6, 8, 10, 12, 14 καί 16 περιλαμβάνουν 38 λίθους έκάστη (συνολ. 
308 τεμ. άνά τοίχο).

Ή σύνδεση τών πλευρικών τοίχων μέ τόν μεσότοιχο γίνεται μέ διείσδυση λίθων τών 
στρώσεων 2, 4, 6 κλπ. σέ έσοχές τών άντίστοιχων στρώσεων τών πλευρικών τοίχων. Στήν 
θέση αυτής τής συνδέσεως οί λίθοι τοΰ πλευρικού τοίχου, κατ'έζαίρεση είναι έκατέρω- 
θεν διάτονοι καί είναι άπολαζευμένοι σέ σχήμα Γ, έπειδή περιέχουν τήν έσοχή. Οί στρώ
σεις 1,3, 5 κλπ. πρακτικώς δέν είσέδυαν στό πάχος τοΰ πλευρικοΰ τοίχου.

1.4. Τά ΕΠΙΤΟΙΧΑ_ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ βαίνουν στήν 17 στρώση καί έχουν ϋψος ίσον πρός τό άθροισμα 
δυο κανονικών στρώσεων τοΰ τοίχου .52,3+.52,3=104,6+. Τό πάχος τοΰ τοίχου πίσω άπό 
τά έπιστύλια συμπληρώνεται μέ δύο στρώσεις δρομικών λιθοπλίνθων (στρώσεις 18 καί 19). 
Τό μήκος τών έπιστυλίων είναι διπλάσιο άπό τό τυπικό μήκος τών λιθοπλίνθων, όπως δη
λαδή και τό μήκος τών όρθοστατών (2X122,25=244,5). ‘Η σειρά τών έπιστυλίων περιέχει 
20 Αγελαία έπιστύλια καί οί στρώσεις 18 καί 19 περιέχουν 38 λιθοπλίνθους έκάστη. Σύ
νολο 2X38=76 λίθοι.

1.5. 'Ακολουθεί ή στρώση τής ΖΩΦΟΡΟΥ πάνω στά έπιστύλια τοΰ τοίχου. Τό πάχος τοΰ τοίχου 
πίσω άπό τήν ζωφόρο συμπληρώνεται έπίσης μέ δύο στρώσεις δρομικών λιθοπλίνθων (στρώ
σεις 20 και 21 που άριθμοΰν 38 λίθους έκάστη).'Επειδή ή ζωφόρος είναι λίγο χαμηλότε-
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ClomPIRD OTrt ποτιοτ ΤθΙΧΟΤ(435πΛ)

> ! < ! ΖΖΟΤΟΡΙΤΠ ΟΤΠ -ΠΟΤΙΟΤ ΤΟΙΧΟΥ (435 πΧ)

3. 'Εσωτερική καί έσωτερική δψη νότιου τοίχου (Παρθένων 438 π.Χ.). Κλίμα£ 1:50.

ΔΠΔΛΥΖΠ ΖΤΡΟΖΤΟΠ ΠΟΤΙΟΤ ΤΟΙΧΟΥ (435 πΧ)
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4 Ανάλυση στρώσεων τοϋ νότιου τοίχου (Παρθένων 438 π.Χ.), ΚλίμαΕ 1:50
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ρη άπό τό έπιστύλιο (102+ έναντι 104,6) ή 21η στρώση έχει άναγκαστικώς μικρότερο ύ

φος άπό τό κανονικό (49,5+ έναντι 52,3+).

1.6. Τέλος άκολουθεϊ ή στρώση των ΘΡΑΝΩΝ οι όποιοι ήσαν διάτονοι λίθοι. ‘Η στρώση περι
είχε, πλήν των γωνίαίων, 46 τεμάχια άνά πλευρά.

Τά ώς άνω περί γράφονται σέ γενικά σχέδια των δφεων καί όλων των στρώσεων των τοίχων

(βλέπε σχέδια 1, 2, 3, 4).

2· ΟΧ_ΟΧΚΟΔΟΜΧΚΕΕ_ΠΕΡΙΠΕΤΕΧΕΣ_ΤΩΝ_ΤΟΙΧΩΝ

2.1. Ό ναός πυρπολεϊται τό .267 μ.Χ. άπό τούς Έρούλους καί έπισκευάζεται έπί των ήμερων 
τοϋ 'Ιουλιανοΰ στά έτη 362 έως 365 μ.Χ.

2.2. Τόν 5ο μ.Χ. αίώνα διακόπτεται όριστικά ή λειτουργία τοϋ Παρθενώνος. Έπί τών ήμερων 
τοϋ Ίουστινιανοϋ γίνεται μετατροπή του σέ χριστιανικό ναό. Στοάς Χριστιανούς άποδί- 
δεται ή έπέμβαση γιά τήν διάνοιξη παραθύρων στό ύφος τής ζωφόρου, ένώ στοάς μέσους 
Βυζαντινούς χρόνους γίνεται έκτεταμένη τοιχογράφηση (φωτ. 1).

2.3. Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1687 άνατινάζεται τό κτήριο άγιό τόν Morosini. Τήν καταστροφή άκο- 
λουθεΐ πυρκαγιά (φωτ. 2).

2.4. Στό τέλος τοϋ 18ου αίώνα έντείνεται ή λεηλασία των γλυπτών τοϋ μνημείου. Τό 1802 οι 
άνθρωποι τοϋ λόρδου Elgin γυμνώνουν τόν Παρθενώνα άπό τό μεγαλύτερο μέρος των γλυ
πτών. Τότε μεταφέρονται στό Λονδίνο έκτός των άλλων 56 λίθοι τής συνεχοϋς Ιωνικής 
ζωφόρου καί άρκετά άρχιτεκτονικά μέλη.

2.5. 0Ì ζημιές έως τό 1828 μπρροΰν έπιγραμματικά νά συνοφισθοΰν στίς φθορές άπό σφαίρες, 
βόμβες καί άπολάξευση των μαρμάρων στήν θέση τών συνδέσμων γιά τήν άφαίρεση τοϋ μο- 
λύβδου.

2.6. Τό 1843 κατά τήν πρώτη άναστηλωτική προσπάθεια στόν Παρθενώνα, υπό τήν έποπτεία 
τών άρχαιολόγων Πιττάκη καί Ραγκαβή, έγινε σημαντική άναστήλωση 158 λιθοπλίνθων σέ 
τυχαία διάταξη, ένώ πρός τό έσωτερικό τοϋ ναοΰ συμπληρώθηκαν οί κατεστραμμένες άπό 
φωτιά έπιφάνειες μέ συμπαγή τοΰβλα.

2.7. 0ί υπόλοιπες έπεμβάσεις είναι μικρής κλίμακος. Συνοψίζονται στήν άφαίρεση τών τού
βλων άπό τόν Ν. Μπαλάνο τό 1926 καί τήν άπελευθέρωση τών μεταγενέστερων πλευρικών 
θυρών άπό τοΰβλα, μέ τά όποια τίς είχε φράξει 6 Πιττάκης. 'Αργότερα, τό 1960, τό 
φαινόμενο άντιστρέφεται. *0 άρχιτέκτων τής άναστηλώσεως Ε. Στίκας καταργεί τίς με
ταγενέστερες πλευρικές θύρες άποκαθιστώντας τήν συνέχεια τοϋ τοίχου μέ νέο πεντελι
κό μάρμαρο. Στήν ίδια έργασία άνήκει καί ή συμπλήρωση ένός μέρους τών έσωτερικών όρ- 
θοστατών μέ τόν ίδιο τρόπο. Μέχρι τό 1972 γίνονται σφραγίσεις άρμών καί ρωγμών καί 
άφαιροΰνται όσα σίδερα είναι προσιτά στό άνω μέρος τοϋ τοίχου.

3· 5$££2ϊ2ϊ1:Σ_απο_ςειςμους_και_απο_την_εκρηξη

Είναι φανερό στόν παρατηρητή ότι τό κτήριο έχει ύποστεΐ τήν έπίδραση τών μεγάλων 
σεισμών γύρω άπό τήν 'Αθήνα (άποσυμπλοκές μελών, στροφές λίθων κλπ.). *0 τελευταίος με
γάλος σεισμός τοϋ 1981 έπιδείνωσε πολλά άπό τά προβλήματα τοϋ κτηρίου καί κατέστησε ά- 
ναγκαία τήν σημερινή έπέμβαση.

'Εκτός όμως τών σεισμών, σημαντική ευθύνη έχει γιά τίς μετακινήσεις, άποσυμπλοκές 
μελών κλπ. καί ή άνατίναξη τοϋ Morosini.

Μέ τήν παροϋσα μελέτη γιά πρώτη φορά μετά άπό είδική χωροστάθμιση παρουσιάζεται δείγ
μα τών παραπάνω φαινομένων στήν βόρεια όψη τοϋ μνημείου, όπου σημειώνεται έν έξάρσει ή 
σημερινή άπόκλιση κάθε λίθου άπό κατακόρυφο έπίπεδο. ‘Η έργασία αυτή έπεκτάθηκε πέραν ά
πό τά κατά χώραν (in situ) μέλη καί στά άναστηλωμένα. (Γιά όλα τά παραπάνω φαινόμενα 
βλέπε άναλυτικά στή μελέτη Κ. Ζάμπα) (βλ. σχέδιο 5).

'Ακόμη θά πρέπει νά άναφερθεΐ ότι στό έσωτερικό μόος τής ζώνης τοϋ Α’άναβαθμοΰ τοϋ 
βόρειου τοίχου παρουσιάζεται καθίζηση τής τάξεως τών 4 έκ. άπό τήν άρχική θέση. Ή καθί-
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ΒΖΟΤΒΡΙΡΠ οτπ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (435 π.λ)

Άρ. 1. 'Εξωτερικό καί έσωτερική όψη βόρειου τοίχου (Παρθενών 438 τι.Χ.). Κλίμαξ 1:50.



ΓΜ
1
11 r-J---- 1-------Γ----- 1

1—Ì»---- Γ—/— — !__

■ ! 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 Τ Γ" 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 __ 1____ Ι_ 1______ i
1

20 ITPOIM

Γτ

)--------------

! rî ί
III1 1 I1 1 !1 1 11 i 1i 1 1

----'ll
11-

___ ___
1 1 1 1 1 1 1 1 1 : ί 1

_π 1 1 1
is ZTPoin

2 ςτροςι-ι

--- *---

1 1 1 1 1 1 1 τ 1 1 1 1____ ΖΓ__11111__J__ 1111
- — Ί ; : 1 1 1 Γ Γ 1 1 11 Ι Ι ΙΙ .. 1 1 .. 1 1 - 1 —

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ

■1—4—μ-4—4-—J—4—-4—!--1--------------1---------------[--------------- +■

2. 'Ανάλυση στρώσεων τοΟ βόρειου τοίχου (Παρθένων 438 π.Χ.). ΚλίμαΕ 1:50.
ί ΟΔΘΠΙΔΑ



119

1. Μακέττα τοϋ Παρθενώνος μέ τό τζαμί στό έσωτερικό του (I. Τραυλός)

2. Άνατίναζη Παρθενώνος άτιό τόν Morosini (σχέδιο Μ. Κορρέ)
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ζηση αυτή έκτείνεται σέ μήκος 3,5 μέτρων περίπου (φωτ. 3) .

4. δομικα_προβληματα

Τά φαινόμενα πού έμφανίζονται καί ατούς 6ύο τοίχους είναι: OÌ άτελείς έδράσεις κυρίως 
ατά άναστηλωμένα μέρη, έξ αίτιας τής τυχαίας σειράς καί τής προχειρότητας μέ τήν όποια 
αναστηλώθηκαν οί λίθοι καί οι θραύσεις των μαρμάρων στίς θέσεις των σιδηρών συνδέσμων 
καί γόμφων. Τό φαινόμενο είναι έξελισσόμενο έπειδή όσο περισσότερο διογκώνεται ένας δια- 
βρωμένος σύνδεσμος, τόσο περισσότερο άνασηκώνεται κάποιο ύπερκείμενο μάρμαρο μέ διάφορα 
δυσμενή άποτελέσματα γιά τό ίδιο καί τά γειτονικά του (άποθραύσεις άκμών, διείσδυση υγρα
σίας, άνάπτυξη μυκήτων πού κατατρώγουν τό μάρμαρο, παγοπληξία κλπ. (φωτ. 7). Στά άναστη
λωμένα τμήματα μεταξύ τής έσωτερικής καί τής έξωτερικής σειράς έκάστης δρομικής στρώσεως 
έχουν χρησιμοποιηθεί σίδηροί σύνδεσμοι σχήματος Πει, πού διαβρώθηκαν καί συνεχίζουν νά 
διαβρώνονται (φωτ. 5) .

5·

‘Η ένταση τής φθοράς είναι κατά κανόνα τό στοιχείο πού διαφοροποιεί καί χαρακτηρί
ζει τά μέλη τοϋ βόρειου καί του νότιου τοίχου (φωτ. 6 ) Τά είδη φυσικής φθοράς πού 
είναι κοινά διακρίνονται σέ:

5.1. Ζαχαροειδής διάβρωση.

5.2. Διάβρωση άπό μικροοργανισμούς . (φωι. 4 )

5.3. 'Απολεπίσεις έξ αίτιας φυσικών άτελειών τώυ μαρμάρων.

5.4. 'Αποφλοιώσεις θερμικού τύπου. Είδικότερα στόν βόρειο τοίχο παρατηρούμε τήν:

5.5. Κυψέλωση τής έξωτερικής έπιφάνειας τού μαρμάρου (φωτ.4,6)

Γιά τά διάσπαρτα άρχιτεκτονικά μέλη τών τοίχων, πέραν τών παραπάνω, παρατηρεΐται φθο
ρά άπό τριβή τών διερχομένων έπισκεπτών. 0Ì τελευταίοι γίνονται πρόξενοι άνεπανόρθωτων 
φθορών στήν έπιφάνεια τού μαρμάρου χαράζοντας μέ αίχμηρά άντικείμενα (κλειδιά κλπ.) ή 
,ράφοντας μέ άνεξίτηλους μαρκαδόρους όνόματα καί ήμερομηνίες. 'Επίσης οί άντηλιακές κρέ
μες καί άλλες λιπαρές ούσίες πού χρησιμοποιούνται άπό τούς έπισκέπτες, ρυπαίνουν τά μάρ

μαρα.

6. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ_ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ_ΤΩΝ_ΠΡΟΗΓΟΥ^ΝΩΝ_ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Μετά άπό προσεκτική παρατήρηση τής έσωτερικής έπιφάνειας τών πλευρικών τοίχων κυρίως,
έπισημάνθηκαν οί άκόλουθες παρατυπίες:

6.1. 'Ενσωμάτωση άποπριονισμένων λίθων τής ζωφόρου στήν περιοχή τής στρώσεως τών έσωτε- 
ρικών δρθοστατών (Β. τοίχος) (φωτ. 13)

6.2. 'Εξωτερικοί όρθοστάτες τού τοίχου είναι άναστηλωμένοι στήν έσωτερική παρειά τού Β. 
τοίχου

6.3. "Ενας διάτονος λίθος πού άνήκει στήν 20η στρώση τού άνατολικοΰ τοίχου, τοποθετήθη
κε στή ζώνη τών έσωτερικών δρθοστατών τού Ν. τοίχου ώς λίθος πληρώσεως (φωτ. 8 ).

6.4. 'Ομοίως ένας γωνιόλιθος τής χριστιανικής άψίδος καί ένα άντίθημα ζωφόρου τού Προ- 
νάου τοποθετήθηκαν σάν λίθοι πληρώσεως στήν ίδια περιοχή ώς άνω. (Βλ. σχετική μελέ
τη Μ. Κορρέ) (φωτ. 8 ) .

6.5. Πλήρεις δρομικοί έξωτερικοί λιθόπλινθοι έχουν τοποθετηθεί σάν έσωτερικοί σέ μεγάλη 
έκταση στόν Ν. τοίχο καί σέ μικρότερη στόν Β. τοίχο. Ή έξωτερική έπιφάνειά τους 
κρύβεται στόν κατά μήκος άρμό (φωτ. 9 , 10 ).

6.6. Διάφοροι λίθοι έχουν τοποθετηθεί άνάποδα ή καί έγκάρσια, σχετικά μέ τήν δρθή τους 
θέση, δπως φαίνεται άπό τίς ταινίες καί τούς συνδέσμους τους, σέ σχέση μέ τούς υπό
λοιπους έπίσης παρατοποθετημένους λιθοπλίνθους (φωτ. 11,12)
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3. Καθίζηση Β. τοιχοβάτη (περίπου 4 έκ. στό πίσω μέρος.

4. Διάβρωση μαρμάρου άπό μικροοργανισμούς.

5. Σίδηροί σύνδεσμοι σχημ. πει πού διαβρώνονται.

6. Διάκριση λίθων Β. καί Ν. τοίχου λόγω βαθμού διαβρώσεως.

7. Απόθραυση άκμης καί άνάπτυξη διαφόρων όργανισμών.

8. Αποπριονισμένοι λίθοι ζωφόρου ένσωματωμένοι στό έσωτερι- 
κό τού Ν. τοίχου.
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9. Δρομι,κός έξωτ. λίθος ένσω- 
ματωμένος στό έσωτ. τοϋ Ν. 
τοίχου.

10. 'Ομοίως μέ 9.
11. Λίθος τοποθετημένος άνάποόα.
12. Λίθος τοποθετημένος έγκάρ- 

σια στέ> έσωτ. τοϋ Β. τοίχου.
13. 'Ορθοστάτης β 2065 ένσωμα- 

τωμένος στέ> έσωτ. τοϋ Β. 
τοίχου.
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6.7. ‘Η τυχαία σειρά των άναστηλωμένων λίθων έχει ώς συνέπεια τήν άσυμφωνία των ύψών 
τους· Γιά νά έξουδετερώσουν τήν άσυμφωνία οι άναστηλωτές χρησιμοποίησαν διάφορα σι
δηρά έλάσματα. Σήμερα όλα αυτά τά έλάσματα είναι διαβρωμένα καί προκαλοϋν τήν θραύ
ση του μαρμάρου (φωτ. 14 ).

6.8. Σέ σειρές δρομικών λιθοπλίνθων έχουν χρησιμοποιηθεί στά άκρα τους διάτονοι λίθοι 
είτε για'"δέσιμο" τής κατασκευής, είτε διότι υπήρχε έλλειψη τοϋ άντίστοιχου υλικού.

6.9. Θραύσματα λιθοπλίνθων, μέ σωζόμενες έξωτερικές έπιφάνειες, χρησιμοποιούνται ώς λί
θοι στηρίξεως σέ περιοχές μέ διάκενα άπό (*ωτιά καί θραύση.

6.10. Μεγάλης διατομής σιδηρά έλάσματα έχουν τοποθετηθεί σάν υποστηρίγματα ύπερκειμένων 
στρώσεων (φωτ. 16).

6.11. OÌ όριζόντιες μεταλλικές συνδέσεις έξωτερικών μέ έσωτερικούς λίθους υπήρξαν έπι- 
βλαβεϊς κατά δύο τρόπους: α) Όταν έγιναν άπαίτησαν τήν λάξευση μέρους των άρχαίων 
έπιφανειών, β) Προκαλοϋν μέ τήν έξελισσόμενη διάβρωσή τους τά γνωστά φαινόμενα πού 
άναφέρθηκαν πιό πάνω (φωτ. 16α).

7· 0ΑΡΟΥΣΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΤΩΝ_ΙΣΤΑΜΕΝηΝ_ΤΟΙΧΩΝ

Γιά τήν πληρέστερη τεκμηρίωση τής ύπαρχούσης καταστάσεως έγιναν λεπτομερείς άποτυπώ- 
σεις των έξωτερικών έπιφανειών τών τοίχων σέ κλίμακα 1:10 (σχεδ. 6). Γιά τίς έσωτερικές 
έπιφάvειες^των τοίχων δέν προτιμήθηκε ή ίδια μέθοδος λόγω τής γεωμετρικής άοριστίας πού 
χαρακτηρίζει τίς έσωτερικές όψεις τών τοίχων. ‘Η τεκμηρίωση έγινε μέ συνδυασμό άπλών 
σχεδιαστικών τομών καί όρθών φωτογραφιών (φωτ. 17, 18) συνόλων καί λεπτομερειών. ’Υπεν
θυμίζεται ότι τό μεγαλύτερο μέρος τών άμορφων έσωτερικών έπιφανειών τών πλευρικών τοί
χων είναι προϊόν τής κακότεχνης άναστηλώσεως τού 1844.

8· ΤΟ_ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ_ΥΔΙΚΟ_ΕΚΤΟΣ_ΤΟΥ_ΝΑΟΥ

'Από τήν έξέταση τού διάσπαρτου υλικού τοϋ ναού διαπιστώθηκε ή μεγάλη έκταση τής 
διασποράς του. *0 κύριος όγκος τού ύλικοΰ προφανώς παρέμεινε γύρω άπό τό μνημείο, άρκε- 
τά όμως μάρμαρα έφθασαν μέχρι τά τείχη, σ'δλες τίς πλευρές τής Άκροπόλεως. Υλικό συλ- 
λέχθηκε έπίστις άπό τήν νότια κλιτύ τής Άκροπόλεως, καθώς καί άπό τό κτήριο τού 'Αρσά
κειου, όταν έγιναν σ'αύτό έπισκευές.

Ανάμεσα στά διάσπαρτα μάρμαρα έντοπίστηκαν καί τά έξής, ώς άνήκοντα στούς πλευρι
κούς τοίχους:

8.1. Τοιχοβάτες: 5 θραύσματα τού Β. τοίχου.

8.2. 'Ορθοστάτες: Διάφορα μεγάλα τεμάχια μέ άθροιζόμενο μήκος: Βόρεια:
Νότια:

8.3. Λιθόπλινόοι έξωτερ. Βόρειοι: Συνολικά περίπου 174 τεμάχια καί υπάρχει άρκετό θραυ- 
σματικό υλικό, πού έλπίζεται ότι θά άξιοποιηθεϊ.

8.4. Λιθόπλινθοι έξωτερ. Νότιοι: Συνολικά 274 τεμάχια.

8.5. 'Επιστύλια Β. τοίχου: 12 (πλήρη καί θραυσμένα μεγάλα τεμάχια).

8.6. Επιστύλια Ν. τοίχου: 10 σχεδόν πλήρη.

8.7. Ζωφόρος: Ούδέν (μικρά θραύσματα μόνον).

8.8. epàvoL τοίχων: Βορείου: 10, Νοτίου: 11. (βλέπε σχετικά κεφ. 10.6 καί 10.12).

9. ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατίθενται πίνακες τού υλικού που άπαρτίζει τήν έξωτερική έπιφάνεια τών τοίχων.
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14. Τυχαία διάταξη άναστηλωμένου τμή
ματος (άσυμφωνίες υψών).

15. Λίθοι τοποθετημένοι άνάποδα στίς 
δύο τελευταίες στρώσεις τοϋ Β. 
τοίχου.

16. Μεγάλης διατομης σιδηρά έλάσματα 
έντοιχισμένα στόν Ν. τοίχο.

16α. Σίδηροί σύνδεσμοι σχημ. πει συν- 
δέσεως έξωτ. καί έσωτ. λίθων βρό
μικης στρώσεως.

16 16α
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18. Μετωπική φωτογράφιση έσωτερικοϋ τοΰ Ν. τοίχου.
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9.1. Βόρειος τοίχος.

Παρθενών Αυθεντικό Λίθοι άνα- Λίθοι Σύνολο Ποσοστό

438 π.X. υλικό στηλωμένοι έκτός διαθέσιμου %
in situ μνημε ίου ύλικοϋ έπί συνόλου

Τοιχοβάτης 2-45 2-30 13 (θραύσματα) 45 95,7
'Ορθοστάτης 21 12 5 2 19 90,5
Λιθόπλι νθοι 655 81. 5 171 174 426 ,5 64,5
'Επιστύλια 20 1 - 12 13 65,0
Ζωφόρος 47 - - Βρετ.Μουσείο 0,0
Θράνοι 45 1 - 12 8,5 19,1

(γωνιαίος)

* Έγινε άναγωγή σέ πραγματικά μήκη.
** Συμπεριλαμβάνονται καί 45 άφανεϊς άναστηλωμένοι στό έσωτερικό:

9.2. Νότιος τοίχος.

Παρθενών Αύθεντικό Λίθοι άνα- Λίθοι Σύνολο Ποσοστό

438 π.X. υλικό στηλωμένοι έκτός διαθέσιμου %
in situ μνημείου ύλικοϋ έπί συνόλου

Τοιχοβάτης 2-45 2-45 - - 47 100,00
'Ορθοστάτης 21 5 10

**
5Χ1/3=2 17 80,95

Λιθόπλινθοι 655 79,5 153 274 506,5 77,30
'Επιστύλια 20 - - 10 10 50,00
Ζωφόρος 47 4 - Βρετ.Μουσ. 4 8,50
Θράνοι 45( 55m) 3 - 14 15*(18m) 32,70

* 'Αναγωγή σέ πραγματικά μήκη.
** Συμπεριλαμβάνονται καί 44 άφανεϊς άναστηλωμένοι λίθοι στό έσωτερικό.

9.3. ‘Υλικό τοΰ Β. τοίχου στή σύνδεση μέ τόν μεσότοιχο (βλ. σχεδ. 12)

Στρώσεις Παρθενών Αύθεντικό Λίθοι άνα- Λίθοι Σύνολο Ποσοστό
438 π.Χ. υλικό στηλωμένοι έκτός διαθέσιμου %

in situ μνημε ί ου ύλικοϋ έπί συνόλου

1,3,5,7,9, •
11,13,15,17 9 - 4 1 5 55,50

2,4,6,8,10,
12,14,16 16 - 7 3 10 62,50

Σύνολον 25 - 11 4 15 60,00

9.4. ‘Υλικό τοΰ Ν. τοίχου στή σύνδεση μέ τόν μεσότοιχο (βλ. σχεδ. 12)

Στρώσεις Παρθενών Αύθεντικό Λίθοι άνα- Λίθοι Σύνολο Ποσοστό
438 π.Χ. υλικό στηλωμένοι έκτός διαθέσιμου %

in situ μνη με ί ου ύλικοϋ έπί συνόλου

1,3,5,7,9,
11,13,15,17 9 - 3-4 4 7-8 77,70-88,,80

2,4,6,8,10,
12,14,16 16 - 5-7 4 9-11 56,20-68,,70

Σύνολον 25 - 8-11 8 16-19 61,50-76,,00

9.5. 'Ακραίοι λίθοι τοΰ μεσότοιχου εϊσέχοντες στούς πλευρικούς το ί χους.

Στρώσεις Παρθενών Αύθεντικό Λίθοι άνα- Λίθοι Σύνολο Ποσοστό
2,4,6,8, 438 π.Χ. ύλικό στηλωμένοι έκτός διαθέσιμου %
10,12,14,16 in situ μνημείου ύλικοϋ έπί συνόλου

Βόρειος 8 - 1 2 3 37,50
Νότιος 8 - 1 2 3 37,50
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10. ΑΒΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΤΟΥ_ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ_ΥΛΙΚΟΥ

_τοϋ_βόρε iou_kcu_vót:lou_toÌ£oo

Πριν περάσουμε στην έξέταση των όρθοστατών καί των λιθοπλίνθων είναι σκόπιμο νά υ
πενθυμίσουμε στον αναγνώστη μία γνωστή ιδιομορφία των λίθων τοϋ Παρθενώνος, ή όποία ό- 
φείλεται στίς καμπυλώσεις τοϋ κτηρίου.

'Επειδή οί άρμοί ώσεως είναι κατά κανόνα κατακόρυφοι, ένώ οι άρμοί έδράσεως είναι 
κεκλιμένοι, έφ'όσον άκολουθοϋν τίς καμπύλες τοϋ κτηρίου, συμβαίνει οί όψεις των λίθων 
νά μήν είναι όρθογώνιες.

Λίθοι πού βρίσκονται αριστερά άπό τό μέσον τής καμπύλης έχουν τήν άνω άριστερή γω
νία τους έλαφρώς αμβλεία καί τήν άνω δεξιά έλαφρώς όξεία. ‘Ομοίως λίθοι πού βρίσκονται 
δεξιότερα άπό τό μέσον τής καμπύλης έχουν τήν άνω άριστερή γωνία τους έλαφρώς όξεία καί 
τήν άνω δεξιά έλαφρώς άμβλεία. Τά άντίστροφα συμβαίνουν μέ τίς κάτω γωνίες. Συχνά λοι
πόν οί διάφορες άποκλίσεις τών γωνιών είναι πολύτιμες ως κριτήρια γιά μιά πρώτη άναγνώ- 
ριση τής περιοχής τής καμπύλης, όπου ανήκει δ λίθος.

* Η καμπύλη τής κρηπίδος τοϋ σηκοΰ έχει ύψος οκτώ (8) έκατοστά.

Οί δρθοστάτες πού σώζονται κατά χώραν παρουσιάζουν μία συστηματική μείωση τοϋ ύψους 
τους πρός τό μέσον τοϋ κτηρίου. Μέ άλλες λέξεις, ή άνω γραμμή τών όρθοστατών παρουσιά
ζει καμπύλωση αίσθητά ασθενέστερη. ‘Η τροποποίηση αύτή δφείλεται σέ δπτικούς καί αισθη
τικούς λόγους. Τό μεταβαλλόμενο ύψος τών όρθοστατών παρέχει ένα ισχυρό καί μάλιστα δι
πλό κριτήριο γιά τήν ταύτιση όρθοστατών πού δέν διατηροΰνται στήν θέση τους: 1) "Οσο μι
κρότερο είναι τό ύψος, τόσο πλησιέστερη ή θέση τοϋ δρθοστάτη πρός τό μέσον τής καμπύλης.
2) "Οταν δ δρθοστάτης προέρχεται άπό θέση δεξιότερα τοϋ μέσου τής πλευράς, είναι υψηλό
τερος στό δεξιό άκρο του, ένώ όταν προέρχεται άπό θέση άριστερά τοϋ μέσου τής πλευράς, 
είναι υψηλότερος στό άριστερό του άκρο.

εύρεσή τής θέσεως τών_λίθων_τοΰ_§όρειου_καί_Ιοΰ_νότιου_τοίχου

Οί λίθοι τών δύο τοίχων παρουσιάζουν τυποποίηση διαστάσεων σέ πολύ υψηλό βαθμό καί 
θά ήταν δυνατή ή άνατοποθέτησή τους καθ' οÌονδήποτε τρόπο, χωρίς τοΰτο νά προκαλεϊ ύπολο- 
γίσημες μετρικές ανωμαλίες. ‘Ωστόσο είναι κατά πολύ προτιμότερη ή εύρεση τής άρχικής θέ- 
σεως μέ τήν βοήθεια ένός συστήματος κριτηρίων καί υπολογισμών. ‘Η έργασία αύτή είναι έ- 
ξαιρετικά λεπτή, έπίπονη καί χρονοβόρα, όμως τό σκοπούμενο άποτέλεσμα τήν δικαιώνει. 
‘Υπενθυμίζεται ότι μία όμοια έργασία έγινε ήδη γιά τήν νέα άναστήλωση τών δύο πλευρικών 
τοίχων τοϋ 'Ερεχθείου.

"Οπως στό 'Ερέχθειο, έτσι καί έδώ, κριτήρια γιά τήν λύση τοϋ πολύπλοκου μαθηματικού 
προβλήματος είναι:

1) Οί ανεπαίσθητες διακυμάνσεις τοϋ ύψους τών λίθων. Οί διακυμάνσεις αυτές είναι τής τά- 
ξεως τοϋ μισοΰ χιλιοστομέτρου καί έπομένως ή άκριβής γνώση τους προϋποθέτει μετρήσεις 
πολύ υψηλής ακρίβειας. Είναι αύτονόητο ότι δύο λίθοι είναι δυνατόν νά συνέχονται έφ' 
όσον στήν πλευρά έπαφής διαθέτουν άκριβώς τό ίδιο ύψος.

2) ‘Η συμφωνία τών έντορμιών δριζοντίας συνδέσεως ώς πρός τήν θέση (δηλαδή άπόσταση άπό 
τήν όψη), (XI στό σχ. Α) ώς πρός τήν διεύθυνση (όταν τυχαίνει νά μήν είναι άκριβώς 
παράλληλες πρός τήν όψη, F° στό σχ. Α) καί ώς πρός τό βάθος (στά στατιστικά όρια τών 

σχετικών ανοχών. Χ2 στό σχ. Α).

3) ‘Η συμφωνία τών έντορμιών καθ'ΰψος συνδέσεως. Οί έντορμίες αύτές υπάρχουν στό μέσον 
τής άνω έδρας καί σέ ένα άπό τά άκρα τής κάτω έδρας έκάστου λίθου. Δύο λίθοι είναι 
δυνατόν νά συνέχονται καθ'ΰψος, έφ'όσον οί άντίστοιχες έντορμίες καθ'ΰψος συνδέσεως 
(δηλαδή γομφώσεως) συμπίπτουν στήν ίδια θέση, δηλαδή άπέχουν έξ ίσου άπό τήν όψη (Χ2 
στό σχ. Α), δευτερευόντως πρέπει νά συμφωνούν καί ώς πρός τήν διεύθυνση, όταν τυχαί
νει νά μήν είναι άκριβώς παράλληλη πρός τήν όψη ή άκριβώς κατακόρυφες.

4) ‘Η συμφωνία τής φοράς τοποθετήσεως κατά τήν δόμηση. Τήν φορά τοποθετήσεως τήν όρίζουν 
οι σχετικές θέσεις τών έντορμιών τών γόμφων (a), τών μοχλοβοθρίων (b), τών παραγόμφων
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ΣΧΗΜΑ A

ΣΧΗΜΑ B
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(c) , των μοχλοβοθρίων άνασηκώσεως (c) και! των μοχλαυλάκων (e) (σχ. A και! σχ. Β) .

Où γόμφοι όρίζουν τήν φορά τοποθετησεως ύπό τούς έξής όρους:

- όταν είναι μόνοι στήν μια πλευρά τοϋ άρμου καί
- όταν είναι σέ άμφότερες τις πλευρές τοϋ άρμου, όπότε τήν διεύθυνση τοποθετήσεως ό

ριζε ι ò γόμφος στήν πλευρά τοϋ όποιου είναι τό μοχλοβόθριο καί ό παράγομφος.

Γειτονικοί λίθοι πρέπει νά παρουσιάζουν όμοια φορά τοποθετήσεως. Μικρός άριθμός 
λίθων παρουσιάζει την έξής ιδιομορφία: διαθέτουν στοιχεία d καί c3 σέ άμφότερες τίς 
πλευρές, έφ'όσον αυτές σώζονται πλήρως καί δέν διαθέτουν στοιχεία a2, c2. Οι λίθοι 
αυτοί είναι οι τελευταίοι πού τοποθετούνται σέ κάθε στρώση (λίθοι καταφραγής). Συνε
πώς οι λίθοι πού εΰρίσκονται δεξιότερα άπό ένα λίθο καταφραγής καί στήν ίδια σειρά 
μ'αΰτόν παρουσιάζουν στοιχεία a2, c2, c3, d καί e, ένώ τά άντίθετα (a2, c2, c3, d 
καί e) παρουσιάζουν où λίθοι πού εΰρίσκονται άριστερότερα τοϋ λίθου τής καταφραγής.

"Ομοίως où λίθοι πού εΰρίσκονται δεξιότερα άπό ένα λίθο καταφραγής, άλλά στήν 
ΰπερκείμενη σειρά, παρουσιάζουν στοιχεία al, b, cl, ένώ τά άντίθετα (al,b, cl) παρου
σιάζουν où λίθοι πού εΰρίσκονται άριστερότερα τοϋ λίθου καταφραγής.

5) ‘Η συμφωνία τών θέσεων τών έντορμιών cl καί c3 καί τών σημείων έφαρμογής c2 των παρα- 
γόμφων (ίσες άποστάσεις άπό τήν όψη μέ τά εύλογα περιθώρια άνοχής).

'Εκτός άπό τά άνωτέρω κατασκευαστικά κριτήρια (σχύουν άκόμη καί αΰτά πού άπορρέ- 
ουν άπό τήν μέτρηση τών διαφόρων γωνιών τών λίθων.

6) Κριτήριο τών γωνιών τής δψεως ένός λίθου (άναφέρθηκε στήν άρχή τοϋ κεφαλαίου). Βάσει 
αϋτοϋ διακρίνεται άν ένας λίθος προέρχεται άπό τό μέσον, άπό τό άριστερό ή άπό τό δε
ξιό μέρος τοϋ τοίχου.

7) Κριτήριο τών γωνιών τής έγκάρσιας τομής ένός λίθου. Λόγω τής καταστροφής τής έσωτερι- 
κής δψεως τών τοίχων είναι διαθέσιμες πρός μέτρηση μόνον où γωνίες πού σχηματίζουν ή 
όψη καί où δύο έδρες έκάστου λίθου. Έχει διαπιστωθεί ότι σέ άρκετούς διάσπαρτους λί
θους où έδρες δέν είναι άκριβώς παράλληλες. Τοϋτο βέβαια δέν έπιδροϋσε στήν έξωτερι- 
κή μορφή τοϋ τοίχου, έπειδή τίς σχετικές διαφορές έξουδετέρωναν où διαφορές άλλων 
στρώσεων. Συνεπώς δύο λίθοι είναι δυνατόν νά τεθοϋν ό ένας έπάνω στόν άλλον, μόνον 
έφ'όσον où δίεδρες γωνίες τους, έπάνω καί κάτω άπό τήν έπιφάνεια έπαφής, είναι συμ
πληρωματικές κατά τρόπον ώστε νά προκύπτει ή κανονική έξωτερική έπιφάνεια τοϋ τοίχου. 
Τό πρόβλημα είναι κάπως συνθετότερο, έπειδή ή έπιφάνεια αΰτή δέν ήταν άπολύτως έπίπε- 
δη, άλλά παρουσίαζε άνεπαίσθητη ένταση καί έπειδή μερικές φορές ή διάβρωση καί ή φθο
ρά τών έπιφανειών δέν είναι όμοιόμορφη. Πάντως σύμφωνα μέ τήν μορφή τής έντάσεως (βλ. 
Πρόναος) θά πρέπει où ώς άνω δίεδρες γωνίες νά έχουν άθροισμα 179°, 59', 40''. Προφα

νώς où δυνατότητες τών μετρήσεων καί où συνθήκες διατηρήσεως τών έπιφανειών στεροϋν 
τόν ώς άνω ύπολογισμό άπό κάθε πρακτική χρησιμότητα. "Επομένως κατά τόν σχετικό έλεγ
χο θά πρέπει où έπάλληλες δίεδρες γωνίες νά είναι άπλώς συμπληρωματικές (180°).

Βάσει όλων τών ώς άνω κριτηρίων θά δοθεί ή δριστική λύση στό πρόβλημα τής εύρέσε- 
ως τής άρχικής θέσεως τών λιθοπλίνθων κατ'άνάγκη μόνον άφοΰ προηγουμένως έχουν διαλυ
θεί πλήρως τά άναστηλωμένα τμήματα τών τοίχων, ώστε νά ληφθοϋν ύπ'όψιν όλοι où λίθοι 
μέ όλα τά χαρακτηριστικά στοιχεία τους.

Πρός τό παρόν όμως έχει άρχίσει καί έχει προχωρήσει σημαντικά ή ύπολογιστική έπε- 
ξεργασια μέ ήλεκτρονικό ύπολογιστή στοιχείων πού έχουν συλλεγεί άπό τούς διάσπαρτους 
στό έδαφος λίθους.

Τό πρώτο στάδιο τής έργασίας ήταν ή γενική διάκριση τών λιθοπλίνθων ώς λίθων τοϋ 
βόρειου καί λίθων τοϋ νότιου τοίχου. Κύρια κριτήρια ύπήρξαν ή θέση εύρέσεως στό έδα
φος καί τό είδος τής φυσικής φθοράς (διάβρωση).

Τό έπόμενο στάδιο τής έργασίας ήταν ή ειδική διάκριση σέ χαρακτηριστικές όμάδες:

α) Λίθοι τής πρώτης στρώσεως. Διακρίνονται έπειδή μόνον αΰτοί έχουν έντορμίες γιά 
συνδέσμους βαρέως τύπου.

β) Λίθοι διάτονοι χωρίς έντορμίες γόμφων στό μέσον τοϋ προσθίου τμήματος τής άνω έ
δρας. Πρόκειται μόνο γιά διάτονους λίθους τής 17ης στρώσεως καί ειδικότερα τόυ
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2ο, 4ο, 6ο....38ο. (Οί λίθοι τοϋ έπίτοιχου έπιστυλίου μέ διπλάσιο μήκος άπά τις 
λιθοπλίνθους ήσαν γομφωμένοι μόνο σέ κάθε δεύτερο λίθο της 17ης στρώσεως).

γ) Λίθοι άπό τήν συνάντηση μέ τόν μεσότοιχο. 0Ì έν λόγω λίθοι έχουν περιγράφει ήδη 
στήν άρχή.

δ) Διάτονοι λίθοι άπό τήν συνάντηση μέ τόν άνατολικό τοίχο. Διακρίνονται έπειδή ή έ- 
σωτερική πλευρά τους, άντί νά είναι κατεστραμμένη άπό φωτιά, όπως των άλλων λίθων, 
διατηρείται καλά, έφ'δσον δέν έχει βλαβεϊ άπό άλλα αίτια, είναι δέ έργασμένη ώς 
έπιφάνεια ώσεως καί δχι δψεως. 0Ì λίθοι αότοϋ τοϋ είδους, όσοι άνήκουν στόν νότιο 
τοίχο, έχουν ήδη ταυτισθεϊ μέ τήν μελέτη τοϋ Προνάου.

0Ì ώς άνω ειδικές όμάδες λίθων έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα γιά τήν λύση τοϋ προ
βλήματος εύρέσεως τής άρχικής θέσεως των λίθων των δύο τοίχων.

"Οπως γιά ένα zig-saw puzzle τά περιμετρικά κομμάτια παρέχουν τόν άσφαλέστερο καί 
ταχύτερο τρόπο άρχής τής προσπάθειας, έτσι καί γιά τό πρόβλημα πού θέτουν οί λιθόπλιν- 
θοι, οί είδικές όμάδες λίθων προσφέρουν ένα πλαίσιο γιά τήν ταχύτερη λύση του.

Μεταξύ των δρθοστατών καί των λίθων τής 1ης στρώσεως ΰφίσταται άμοιβαία σχέση, ή 
όποια έξυπηρετεϊ τήν άνασύνθεση, όχι μόνο των λίθων τής 1ης στρώσεως, άλλά σ'ένα βαθ
μό καί έκείνην των δρθοστατών.

Όμοια άμοιβαία σχέση θά ΰφίσταται μεταξύ των λίθων τοϋ έπίτοιχου έπιστυλίου καί 
τών λίθων τής 17ης στρώσεως, έφ'δσον δμως θά έχουν προηγουμένως έντοπισθεϊ καί οί 
λοιποί λίθοι τής στρώσεως αΰτής.

’Η δμάδα τών λίθων είδικής μορφής άπό τήν θέση συνδέσεως μέ τόν μεσότοιχο περιέ
χει τρεις υποομάδες: μασχαλιαίους πρός άνατολάς, μασχαλιαίους πρός δυσμάς καί κανονι
κούς διατόνους.

Τέλος οί κατά χώραν λίθοι στό δυτικό πέρας τοϋ βόρειου καί τοϋ νότιου τοίχου,' χω
ρίς βέβαια νά άποτελοΰν μία είδική δμάδα, συμβάλλουν στήν έπίλυση τοϋ προβλήματος, 
μιά πού δρίξουν τήν τελευταία πλευρά τοϋ πλαισίου.

§QE§ÏQ£_Ï2ÎÎQ5

10.1. Τοι^ο§άττις_Βί_τοί^ου__(2ος_άνα§αθι:ι0£)_

Τό 1986 μελετήθηκε άπό τόν γράφοντα δ τοιχοβάτης τής βόρειας πλευράς. Κατά χώραν 
ήσαν 41 λίθοι καί έλειπαν (4) τέσσερεις, οί 5ος, 6ος, 7ος καί 8ος. ‘Η μελέτη άποκάλυ- 
ψε δτι οί λίθοι 9ος, 10ος...καί 20ος δέν ήταν στήν άρχική τους θέση (φωτ. 19).

"Αν καί δέν γνωρίζουμε καμία σχετική μαρτυρία, είμαστε υποχρεωμένοι νά άποδώσου- 
με τήν τελική θέση τών, ώς άνω λίθων σέ μία άναστήλωση καί μάλιστα σ'έκείνην τοϋ Πιτ- 
τάκη, έπειδή σέ σχέδια άμέσως μεταγενέστερα (Paccard 1845) οί έν λόγω λίθοι έμφαίνον- 
ται ήδη στήν θέση δπου τούς μελετήσαμε.

Τά σοβαρά στοιχεία, βάσει τών δποίων έγινε ή διαπίστωση, είναι (βλ. σχέδιο 9):

α) Μερικές έντορμίες συνδέσεως συνεχομένων λίθων ήσαν άσύμπτωτες ώς πρός τήν θέση, 
τό βάθος ή καί τά δύο (συμβολίζονται μέ τό γράμμα X).

β) Μερικές έντορμίες γομφώσεως τών δρθοστατών στήν άνω έπιφάνεια τών λίθων τοϋ τοιχο- 
βάτη δέν ήσαν στά κανονικά διαστήματα πού προκύπτουν άπό τήν έπανάληψη τοϋ σταθε
ρού μήκους (244,5) τών δρθοστατών (συμβολίζονται μέ τό γράμμα Υ).

γ) Ασυμφωνίες τής θέσεως μερικών άρμών ώσεως πρός άντίστοιχα διαβρωσιγενή ίχνη άρ- 
μών έπάνω ατούς υποκείμενους λίθους (συμβολίζονται μέ τό γράμμα Ζ).

Επειδή ώστόσο τά ώς άνω στοιχεία άρκοΰσαν μέν γιά τήν διαπίστωση τής λανθασμέ
νης θέσεως, δέν άρκοΰσαν δμως γιά τήν εύρεση τής δρθής, κατέστη άναγκαία ή διάλυση 
τοϋ άναστηλωμένου τμήματος γιά τήν μελέτη καί τών λοιπών στοιχείων (υποκείμενα μοχλο— 
βόθρια, ίχνη κλπ.).
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*Εξ άλλου ή διάλυση θά ήταν αναγκαία γιά τήν συντήρηση δλων των ώς άνω λίθων, ά- 
κόμη δέ γιά τήν συμπλήρωση μερικών μέ θραύσματα, τά όποια άναγνωρίσθηκαν έν τώ μετα
ξύ σέ διάφορες θέσεις, κυρίως κοντά στό βόρειο τείχος τής Άκροπόλεως (β 1600, β 1652, 
β 1601, β 2066) καί ένα στό άνατολικό (ο· 1866).

Γιά τίς άνάγκες τής μελέτης δόθηκε μία πρόχειρη άρίθμηση. OÌ 20ος λίθος πήρε τόν 
πρόχειρο αριθμό 1 καί διαδοχικοί λίθοι πρός τά ανατολικά συνεχόμενους άριθμούς. Μετά 
τόν 12ο υπήρχαν δύο θραύσματα πού πήραν τόν άριθμό 13 καί 14 άντιστοίχως (βλ. σχέδιο

8) .
- Τά θραύσματα μέ τήν πρόχειρη άρίθμηση 12 καί 13 συνενώθηκαν άφοϋ άντιμετατέθηκαν, 

ορίζοντας ένα λίθο πλήρους πλάτους,

- Τό μέ άριθμό 14 συμπληρώθηκε καί συναρμόστηκε μέ τά θραύσματα ß 1600, ßl652 καί 

β 2066.

- Τό μέ άριθμό 10 συμπληρώθηκε μέ τό β 1601 όρίζοντας τό βάθος τοϋ λίθου.

- ‘Υπάρχει τέλος ένα άκόμη πολύ μικρό θραύσμα, τό β 1866, πού δέν άξιοποιήθηκε.

Μέ τήν άξιοποίηση οικοδομικών στοιχείων σ'δλες τίς έπιφάνειες τών λίθων τού τοι- 
χοβάτη, στήν άνω έπιφάνεια τού πρώτου άναβαθμοΰ καί στό όριο τής υποδομής τού δαπέ
δου τού σηκού, έγινε δυνατή τελικώς ή εύρεση τής όρθής, δηλαδή τής άρχικής θέσεως 
τών λίθων (βλ. σχέδιο 8) καί έγιναν σπουδαίες παρατηρήσεις γιά μία ώς τώρα άγνωστη 
τροποποίηση τής οίκοδομικής συνθέσεως κατά τήν διάρκεια τής κατασκευής τού ναού. (Τό 
θέμα αΰτό'άναπτύσσεται στήν άναλυτική μελέτη).

Παρατίθεται συγκριτικό σχέδιο: α) τών παρατοποθετημένων λίθων καί β) τών άναδια- 
τεταγμένων (βλ. σχέδιο 8).

10.2. 1θ£θοστάτες_β0£ειου_τοί^ου

Άπό τούς έξωτερικούς ορθοστάτες τού Β. τοίχου (21 τεμάχια) σώζεται δ πρώτος στήν 
θέση του, άλλά ισχυρά μετατοπισμένοςτό 1687/ καί οί λοιποί όρθοστάτες δυτικότερα άπό 
τόν 11ο. Στήν θέση τών δρθοστατών 2 έως 10 ήταν τυχαίως άποτεθειμένοι 4 (τέσσερεις) 
άκέραιοι (μέ άριθμ. β 2072, β 2073, β 2074, β 2075), ένας μέ τό 90% τού μήκους του 
(β 2076) καί άλλα μεγάλα τεμάχια, όπως τά 236 καί 213, ίσα μέ τά 2/5 καί 1/4 άντιστοί- 
χως τού κανονικού μήκους.

Σέ άλλες θέσεις έξω άπό τόν Παρθενώνα βρέθηκαν τά τεμάχια α 977, 233, α 1004, 
α 1663. Τέλος υπάρχει ένα άκόμη μεγάλο τεμάχιο, πού σώζει τά 2/3 τού μήκους του, εί
ναι δέ δπως ήδη άναφέρθηκε καταχρηστικώς άναστηλωμένο (τό 1844) σάν όρθοστάτης τής 
έσωτερικής πλευράς τού Β. τοίχου καί έχει άριθμό β 2065.

Τό 1988, τό τεμάχιο α 977 άναγνωρίστηκε δτι άποτελεϊ τμήμα τού όρθοστάτου β 2076 
καί συνταιριάστηκε μαζί του όλοκληρώνοντας τό έλλειπές μήκος του καί παρέσχε στοι
χεία γιά τήν κάτω δεξιά έντορμία τού γόμφου του (φωτ. 20).

Στά άκρα τής σειράς, τό ύψος τών δρθοστατών είναι περίπου 117,2 έκατοστά, ένώ στό 
μέσον είναι 115 έκατοστά (γιά τήν προοδευτική μείωση τού ύψους τών δρθοστατών βλ. 
κεφ. 10). Σημειώνεται δτι ή καμπύλη έδράσεως τών δρθοστατών (τοιχοβάτης) έχει ύψος 
περίπου 8 έκατοστά (διάγραμμα 9) .

Από τήν μελέτη τών σωζομένων έντορμιών τών γομφώσεων τών δρθοστατών έπάνω στόν 
τοιχοβάτη, τών σωζομένων συνδέσμων καί τής διαδοχής τών υψών, χωρίς διαταραχή τής 
καμπύλης τών δρθοστατών (βλ. διάγραμμα 10) προέκυψε ή άκόλουθη διάταξη: Ό άκραϊος 
μετακινημένος άνατολικός όρθοστάτης έπανέρχεται στήν θέση του. Τήν θέση τών δρθοστα
τών 2, 3, 4 καί 5 καταλαμβάνουν αύτοί πού έχουν άντιστοίχως τούς άριθμούς β 2074, 
β 2075, β 2073 καί β 2072. Ή θέση τών δρθοστατών 6, 7, 8 καί 9 παραμένει πρός τό 
παρόν κενή. Τέλος τήν θέση τού 10ου καταλαμβάνει δ όρθοστάτης β 2076. OÌ θέσεις τών 
11, 12, 13, 14 καί 15 καλύπτονται σήμερα άπό τό άναστηλωμένο τμήμα τού τοίχου καί έ- 
πομένως δέν είναι δυνατόν πρός τό παρόν νά έλεγχθοΰν πλήρως.

‘Ο δρθοστάτης 236 σώζει τό δεξιό άκρο του μέ δλο τό ύψος του (115,3 έκ.), τήν κά-
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19. Τοιχοβάτης Β. τοίχου 
{υφιστάμενη κατάσταση).

20. 'Ορθοστάτης Β. έξωτ. τοίχου (β 2076+α 977) Β.ΟΡ.Ε5.10. 
Συγκόλληση τοϋ δεξιού θραύσματος στόν κύριο όγκο του 
δρθοστάτου, 6 όποιος αποκτά έτσι πλήρες μήκος.
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έντορμία γόμφου καί μέρος της έντορμίας του άνω συνδέσμου, ένώ ή άνω δεξιά γωνία 
του είναι έλαφρώς άμβλεία. Τό σωζόμενο ϋψος του λίθου καί A γωνία του τόν όδηγοϋν δε- 
Ειότερα τοϋ μέσου τοϋ τοίχου (άλλά πλησίον). ‘Η διερεύνηση των σωζομένων έμφανών έν- 
τορμιών γόμφων άπό τήν έλεύθερη περιοχή δέν άπέδωσε. Γιά μεγαλύτερη άσφάλεια έλέγχθη 
κε ή πιθανότητα νά άνήκει 6 λίθος στόν Ν. τοίχο, τό αποτέλεσμα όμως ήταν άρνητικό.

Τό τεμάχιο 213 σώζει ίχνη τοϋ άριστεροϋ του άκρου (χωρίς προστατευτικό ταινία), 
τήν κάτω έδρα του καί πολύ μικρό τμήμα τής άνω έδρας του. Τό μετρούμενο ϋψος σέ άπό- 
σταση περίπου 110 έκ. άπό τό άριστερό άκρο είναι 115,6 έκ., ένώ πρακτικά δέν σώζει 
τήν έξωτερική του έπιφάνεια.

‘Ο όρθοστάτης β 2065.έχει τά γνωρίσματα των λίθων τής Β. πλευράς (κυψελοειδής 
διάβρωση). Διατηρεί τό άριστερό του άκρο καί τίς δύο έδρες του. Τό ϋψος του στό άρι
στερό του άκρο είναι 115,3 έκ., ένώ σέ μήκος 170 έκ. τό ϋψος του είναι 115,5 έκ. Δια
σώζει άκόμη τήν έντορμία τοϋ άνω άριστεροϋ συνδέσμου. Τά υπόλοιπα στοιχεία του δέν 
είναι προσιτά (έντοιχισμένος), πλήν τής άνω άριστερής γωνίας του, ή δποία έλέγχεται 
ότι είναι έλαφρώς άμβλεία. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω γνωρίσματα, 6 λίθος πρέπει νά το
ποθετηθεί σέ μικρή άπόσταση άριστερότερα τοϋ μέσου τοϋ τοίχου.

Γιά μιά άκόμη φορά όμως 6 έλεγχος τών έντορμιών γομφώσεως δέν άπέδωσε.

Κατόπιν όλων τών προαναφερθέντων συνάγεται τό συμπέρασμα ότι οί άναστηλωμένοι όρ- 
θοστάτες 11, 12, 13, 14, 15 καί 16 είναι παρατοποθετημένοι. 'Επιβεβαίωση γιά τά παρα
πάνω άποτελεΐ έκτός τών άλλων καί ή άσύμπτωτη έντορμία όριζοντίας συνδέσεως τών όρθο- 
στατών 14, 15 καί τά σιδηρά καί μολύβδινα έλάσματα πού έχουν άντιστοίχως στήν κάτω έ
δρα τους οί όρθοστάτες 15 καί 16 (μέ στόχο τήν όμαλή συνέχεια τής καμπύλης πού όρί- 
ζουν οί άνω έδρες τους). (φωι. 21, 21α . d).

’Ο γράφων πιστεύει άτι μετά τήν διάλυση τοϋ τοίχου, οί όρθοστάτες καί τά διάφορα 
τεμάχια θά εΰρουν άναντίρρητα τήν θέση τους, γεγονός πού θά βοηθήσει νά ταυτισθοϋύ 
καί τά μικρότερα θραύσματα.

Έν πόση περιπτώσει οί έλλείψεις πού θά παρουσιάζουν οί όρθοστάτες σέ αύθεντικό 
υλικό συνοψίζονται γενικά σέ:

- 2 πλήρεις όρθοστάτες
- τά 2/3 έώς τό 1/3 ένός όρθοστάτου
- τό 1/3 ένός όρθοστάτου.

Μέ στόχο α) τήν έπίλυση τοϋ προβλήματος τών παρατοποθετημένων όρθοστατών (11, 12, 
13, 14 καί 15) καί β) τήν ένταξη τών έλεύθερων τεμαχίων πού άνήκουν στήν περιοχή, με
λετήθηκαν τά στοιχεία έκεϊνα τών άναστηλωμένων όρθοστατών 11, 12, 13, 14 καί 15 πού
είναι δυνατόν νά έλεγχθοΰν. *Η μελέτη αύτή άπέδωσε τά άποτελέσματα πού φαίνονται στό 
σχέδιο πού άκολουθεΐ (διάγραμμα 10).

Είναι φανερό ότι ή έπαλήθευσή τους θά πραγματοποιηθεί μόνον μετά τήν διάλυση τοϋ 
Β. τοίχου.

'Από τούς έσωτερικούς όρθοστάτες σώζονται μόνον δύο τεμάχια (πλήν τών κατά χώραν 
όρθοστατών τοϋ δυτικοΰ άκρου): δ ΰπ'άριθμ. 214 στήν περιοχή τοϋ πρώτου όρθοστάτου καί 
ό ΰπ'άριθμ. α 1004.

10.3. Λ^θόπλινθοι_βόρειου_τοίχου

'Από τούς πίνακες ποσοτικών στοιχείων τοϋ ύλικοϋ φάνηκε ότι γιά τούς λιθόπλινθους
τοϋ Β. τοίχου διατίθεται τό 59% τοϋ αύθεντικοΰ ύλικοϋ. Οί είδικής μορφής λίθοι (στήν
περιοχή τοϋ μεσοτοίχου) σώθηκαν σέ ποσοστό 60% (βλ. σχέδιο 12). 'ΑΕιοσημείωτη είναι 
ή άνιση διατήρηση τών λίθων τοϋ τοίχου. ‘Υψηλότερο ποσοστό διατήρησης παρουσιάζουν 
οί διάτονοι (104 τεμάχια, 60%), άκολουθοϋν οί έξωτερικοί δρομικοί (70 τεμάχια, 40%), 
ένώ έλαχίστη είναι ή διατήρηση τών έσωτερικών δρομικών. (Σημ.: γιά τήν έξήγηση τοϋ 
φαινομένου βλέπε παρακάτω).

Γιά νά σχηματισθεϊ μία είκόνα τών δυνατοτήτων πού παρέχονται άπό τό διαθέσιμο ύ-
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21

21. Περιοχή Β. δρθοστατών 15, 16. Σημειώνονται τά σημεία 
όπου βρίσκονται σιδηρά καί μολύβδινα έλάσματα.
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λικό, άναφέρεται δχι :

- Ol αναστηλωμένοι λίθοι στήν έξωτερική όψη άριθμοϋν 106.

- Οι άναστηλωμένοι στό έσωτερικό τοϋ τοίχου, εξωτερικοί λιθόπλινθοι, είναι 45.

- Τό διάσπαρτο υλικό άριθμεϊ 174 λίθους.

- Τό σύνολο των πρός αναστύλωση έξωτερικών λιθοπλίνθων είναι 345 τεμάχια.

02·62·§£ίιϊΰ&_έ): Διατηρουμένης της σημερινής αναστηλωμένης έξωτερικής όψης τοϋ Β. τοί
χου (123 1/2 λίθοι) δυνάμεθα νά συμπληρώσουμε τόν τοίχο πλήν της άνα- 
τολικης παραστάδος μέχρι την 9η στρώση.

32·2^·§5.ΐϊΐια_Β: "Αν συμπληρωθεί τό δυτικό τμήμα του Β. τοίχου λίγο μετά τόν μεσότοιχο 
(17η στρώση) καί άπό τήν κορυφή του άρχίσει μία κανονική κλιμάκωση 
πρός τόν δρθοστάτη, πλεονάζει αύθεντικό υλικό ικανό νά συμπληρώσει 
τόν τοίχο μέχρι τήν 6η στρώση.

Τό άναστηλωμένο τοιουτοτρόπως έσωτερικό τοϋ τοίχου χρειάζεται συμπληρώσεις άπό
νέο μάρμαρο στίς περιοχές των δρομικών στρώσεων γιά τήν έδραση καί τήν ευστάθεια
τής κατασκευής.

10.4. Άπιστύλιο^βόρε ιου_τοί ^ου

Διασώθηκαν καί περισυλλέχθηκαν 16 τεμάχια Β. έπίτοιχων έπιστυλίων (285, β 1206, 
152, 5, 27, 32, 150, 156, 158, 157, 183, 194, 231, 233, 259 καί 292).

Τό 1988 συνταιριάστηκαν καί συναρμόστηκαν τά έξής θραύσματα: τό 194 καί τό 27, 
άποκαθιστώντας τό δεξιό άκρο τοϋ έπιστυλίου, τό 5 καί τό 32 άποκαθιστώντας τό πλήρες 
μήκος, τό 183 μέ τό 233 πού άποκαθιστοϋν ένα πλήρες μήκος καί τό β 1206 μέ τό 157 ά- 
ποκαθιστώντας άλλο ένα πλήρες μήκος. 'Ετσι τά πλήρους μήκους έπιστύλια είναι 10.'Επί 
σης δλα τά κομμάτια διασώζουν ίχνη τής μιας τουλάχιστον έντορμίας δριζοντίας συνδέσε 
ως, πλήν ένός.

'Από τόν έλεγχο των γωνιών τους (βλ. γενικά) δπου αύτό ήταν δυνατόν, έπιτεύχθηκε 
δ διαχωρισμός τους σέ τεμάχια άριστερά καί δεξιά τής μέσης τοϋ κτηρίου. Τά 258, 150, 
156 (183+233) χαρακτηρίστηκαν ώς άριστερά, ένώ τά (27+194). 158, (157+β 1206), 259, 
292, 152 ώς δεξιά. Τά υπόλοιπα τεμάχια δέν παρέχουν άκόμηέέπαρκή στοιχεία γωνιών 
(θραυσμένες ταινίες), πού θά τά κατέτασσαν άριστερά-δεξιά τής μέσης, δπως τά: (5+32) 
καί 231. 'Επομένως διαθέτουμε τουλάχιστον 4 τεμάχια άριστερότερα καί 6 δεξιότερη τής 
μέσης.

Μέ τά διαθέσιμα στοιχεία έπιχειρήθηκε μία πρώτη τοποθέτηση τών λίθων τοϋ έπιστυ
λίου τοϋ Β. τοίχου, δπως στό παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 13).

Προφανώς ή διάταξη αύτή θά έπαληθευθεϊ μέ τά κομμάτια τής 17ης στρώσεως.

10.5. Ζω<ρόρος_§όρε ιου_τοί χου

'Από τήν ζωφόρο τοϋ Β. τοίχου τίποτε δέν διατηρείται έπί τοϋ ναοΰ. Στό Μουσείο 
'Ακροπόλεως έκτίθενται 11 λίθοι τής ζωφόρου τοϋ τοίχου καί μία τοϋ Προνάου. Στίς ά- 
ποθήκες σώζονται μικρότερα θραύσματα. Πολλοί άποπριονισμένοι λίθοι τής ζωφόρου (έμ- 
πρόσθιο γλυπτικό μέρος, Elgin) βρίσκονται στό Βρετανικό Μουσείο, ένώ άλλοι βρίσκον
ται έντοιχισμένοι στό έσωτερικό τών πλευρικών τοίχων τοϋ Παρθενώνος.

10.6. §ράνοι_βόρειου_τοί^ου

'Από τούς θράνους τοϋ Β. τοίχου σώζονται 12 ανεξάρτητα τεμάχια, δχι δλά. δμως μέ 
τό πλήρες μήκος. Τά σχετικά ποσοστά πού παρατίθενται στόν πίνακα 9.1 μάς δίνουν λαν
θασμένη εικόνα έάν μεταφρασθοΰν σέ τρέχοντα μέτρα. Έδόθησαν έτσι γιά νά έκφράσουν 
καλύτερα τά άνεξάρτητα τεμάχια.
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Στήν πραγματικότητα τά 12 τεμάχια αντί νά δίνουν τό συνολικό θεωρητικό μήκος (12 
Χ122 έκ.) 14,64 μέτρα, δίνουν 10,53 μέτρα.

Δύο άπό αυτούς, εύθύς έξ άρχής, βρίσκουν τήν θέση τους στό δυτικό τμήμα τοϋ τοί

χου.

ΝΟΤΙΟΣ_ΤΟΙΧΟΣ

10.7. Τοι^οβάτΓΐ£_νότιου_τοί^ου

‘Η στρώση αυτή σώζεται πλήρως κατά χώραν καί δέν χρειάζεται καμμία έπέμβαση. Ά- 
ποτελεϊται άπό 37 τεμάχια μέ κυμαινόμενα μήκη.

Τά ύπ'άριθμούς 1, 2, 3, 4, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 27, 28....36 τεμάχια είναι τοϋ 
μετρικού συστήματος των λιθοπλίνθων (δηλαδή έχουν διαστάσεις περίπου 122 έκ.).

Τό 7ο τεμάχιο είναι 130,7 έκ. καί τό 17ο είναι 144 έκ. Όλα τά υπόλοιπα έχουν μή
κη κυμαινόμενα άπό 175 έως 214 έκ. (δηλαδή τά ύπ'άριθμούς 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 21 καί 37).

Μία ιδιομορφία παρατηρεΐται στήν στρώση αύτή, γιά τίς έντορμίες γοφμώσεως των δρ- 
θοστατών. Δέν εύρέθησαν παντού διπλές έντορμίες γοφμώσεως έκάστου δρθοστάτου, άλλά 
μόνον ή άριστερή. Πράγματι όρισμένοι όρθοστάτες τοϋ Ν. τοίχου δέν διαθέτουν δεξιά έν- 
τορμία γόμφου. Αυτά παρατηρεΐται στίς θέσεις των όρθοστατών 7, 8, 9, 10 τοϋ Ν. τοί
χου (έννοεϊται ότι διαπιστώθηκε μόνον στίς μή άναστηλωμένες περιοχές τοϋ ναοΰ).

10.8. 1θ£θοστάτε£_νότιου_τοίχου

'Από τούς έξωτερικούς όρθοστάτες τοϋ Ν. τοίχου (21 τεμάχια) σώζονται κατά χώραν 
οι 1ος καί 2ος, ένώ ό 3ος είναι άνατοποθετημένος στήν θέση του.

Στήν περιοχή των όρθοστατών 4, 5, 6, 7, 8 καί 9 βρέθηκαν δύο μόνον όρθοστάτες 
πλήρους μήκους, θραυσμένοι περίπου στό μέσον τους, άλλά τοποθετημένοι τυχαία, ένώ τό 
άλλο διάστημα καταλαμβάνουν όρθοστάτες άναστηλωμένοι καί κατά χώραν.

Μικρότερα τεμάχια πού άναγνωρίστηκε ότι άνήκουν στούς όρθοστάτες είναι τά: ν 169, 
ν 142, ν 424, ν 415, α 1055, α 1010, ν 2069, ν 2070 καί ν 2071.

Τό 1985, τό ν 142 καί τό ν 424 συνταιριάστηκαν καί συναρμόστηκαν μεταξύ τους, ένώ 
οί δύο πλήρεις όρθοστάτες πού ήσαν θραυσμένοι στό μέσον τους συγκολλήθηκαν τό 1987.

Τό τεμάχιο ν 169 άποτελει άριστερό άκρο δρθοστάτου καί έχει ύψος 115,4 έκ. καί 
μήκος περίπου 127 έκ. Τό (ν 142+ν 424) άποτελει δεξιό άκρο δρθοστάτου χωρίς κάτω έν- 
τορμία γόμφου, μέ ύφος 115,6 έκ. καί μήκος περίπου 160 έκ. Τό ν 415 άποτελει άριστε
ρό άκρο μέ κάτω έντορμία γόμφου, άλλά δέν σώζει τό πλήρες ύψος του. Τό σωζόμενο μή
κος του είναι 50 έκ.

Τό τεμάχιο ν 2069 είναι πλευρικό τμήμα δρθοστάτου χωρίς άνω ή κάτω οριζόντια έπι- 
φάνεια, διαθέτει δέ μήκος περίπου .76 έκ.

Τό τεμάχιο ν 2070 είναι μεσαίο τμήμα ορθοστάτου χωρίς νά διασώζει κάποια δριζόν- 
τια ή πλευρική έπιφάνειά του, έχει δέ μήκος περίπου 105 έκ.

Τό τεμάχιο ν 2071 άποτελει δεξιό άκρο ορθοστάτου μέ κάτω έντορμία γόμφου. Δέν σώ
ζει πλήρες ύφος (109,5 έκ.) καί έχει σωζόμενο μήκος 123 έκ.

Τέλος τό τεμάχιο α 1010 άνήκει στούς έσωτερικούς όρθοστάτες.

‘Ως πρός τήν άρχική θέση τών ως άνω λίθων μποροϋν νά γίνουν οί έξής παρατηρήσεις- 
διαπιστώσεις:

Ό Ν.ΟΡ.ΕΞ.8 βρίσκει τήν δρθή θέση του στήν περιοχή τοϋ 4ου δρθοστάτου καί τό τε
μάχιο ν 415 στήν περιοχή τοϋ 7ου ορθοστάτου.
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*0 N.OP. ES. 7 δέν βρίσκει, πουθενά τήν θέση του στίς σήμερα έλεύθερες θέσεις.‘Ο
μοίως καί τό τεμάχιο ν 2071, άν καί διαθέτει έντορμία γόμφου.

Τά υπόλοιπα τεμάχια, μή διαθέτοντας έντορμία γόμφου, θά μπορούσαν νά τοποθετηθούν 
μόνο μέ κριτήρια ϋψους, βάσει τής καμπύλης των ορθοστατών πού προαναφέρθηκε (σχ. 9). 
Τά ώς άνω τεμάχια ή θραύσματα άντιπροσωπεύουν σέ μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό όλους 
τούς έλλείποντες άρχικούς λίθους.

'Από Τήν μελέτη των άναστηλωμένων όρθοστατών (μελέτη υψών, γωνιών, συνδέσμων μό
νον) παρατηρούνται αδικαιολόγητες διαφορές.

‘0 γράφων πιστεύει ότι ή στρώση χρειάζεται άναδιάταξη, ή όποια όμως θά συμπερι
λαμβάνει καί τό μή άναστηλωμένο υλικό.

Μέ τήν άποκατάσταση τής καμπύλης τών όρθοστατών καί τήν ένταξη τών μή άναστηλωμέ
νων όρθοστατών προκύπτει ή παρακάτω διάταξη (διάγραμμα 11).

Προφανώς δέν έλήφθησαν ύπ'όψη οί άφανεϊς έντορμίες γομφώσεως, οι όποιες άναντίρ- 
ρητα θά όρίσουν τήν έξετάζόμενη στρώση.

10.9. Λιθόπλινθοι_νότιου_τοί^ου

Σέ άντίθεση μέ τό διατηρούμενο αύθεντικό υλικό τού βόρειου, στόν νότιο οί λιθό- 
πλινθοι σώζονται σέ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό: 77,3%. Οί είδικής μορφής λίθοι σώθηκαν 
σέ ποσοστό 61-76% (βλ. σχέδιο 12).

Ή άνιση διατήρηση τών λίθων τού Ν. τοίχου είναι έντονότερη άπ'ότι στόν βόρειο.

Τό υψηλότερο ποσοστό διατηρήσεως τό παρουσιάζουν οί διάτονοι (180 τεμ., 
άκολουθοΰν οί έξωτερικοί δρομικοί (88 τεμ., ), ένώ έλάχιστη είναι ή διατήρηση
τών έσωτερικών δρομικών.

Γιά νά σχηματισθεΐ ή είκόνα τών δυνατοτήτων πού παρέχονται άπό τό διαθέσιμο υλι
κό, άναφέρεται ότι:

- Οί άναστηλωμένοι λίθοι στήν έξωτερική όψη άριθμοΰν 109.

- OÌ άναστηλωμένοι στό έσωτερικό τού τοίχου έξωτερικοί λιθόπλινθοι είναι 44.

- Τό διάσπαρτο υλικό άριθμει 274 λίθους.

- Τό σύνολο τών πρός άναστήλωση έξωτερικών λιθοπλίνθων είναι 427 λίθοι.

Παράδειχιχα_Α: Διατηρουμένης τής σημερινής άναστηλωμένης έξωτερικής δψεως τού Ν. τοί
χου (188,5 λίθοι) δυνάμεθα νά συμπληρώσουμε τόν τοίχο πλήν τής άνατολι- 
κής παραστάδος περίπου μέχρι τήν 14η στρώση.

10.10. ΐΕπιστύλια_νότιου_τοί^ου

'Από τά έπίτοιχα έπιστύλια τού Ν. τοίχου σώζονται έκτός τού κτηρίου 11 τεμάχια 
(πλήν αυτών τού Προνάου πού άριθμοΰν 2) τά: ν 100, (ν 229+ν 225), ν 259, ν 66, ν 520, 
ν 535, ν 570, ν 563, ν 536, (ν 295+ν 359) καί ν 406.

Τά έπιστύλια ν 100, ν 259, ν 536, (ν 295+ν 359) καί ν 406 είναι άριστερότερα τής 
μέσης, ένώ τά ν 66, ν 570, ν 563, (ν 229+ν 225) καί ν 520 δεξιότερα. Γιά τό ν 535 
πού δέν σώζει έπαρκώς τά άναγκαια στοιχεία, δέν είναι εύκολος ό άμεσος προσδιορισμός. 
Μέ τά διαθέσιμα στοιχεία έπιχειρήθηκε μία πρώτη τοποθέτηση τών λίθων τού έπιστυλίου 
τού Ν. τοίχου, όπως στό παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 13).

10.11. Ζαχρόρο£_νότιου_τοίχου

'Επί τού ναού διατηρούνται τρεις (3) μόνον λίθοι (στό δυτικό άκρο), έστω καί άν 
δέν διατηρούν γλυπτικό διάκοσμο.

'Επί τού έδάφους άναγνωρίστηκαν 6 τεμάχια πού άποτελοΰν τό πίσω τμήμα λίθων τής
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22a. Μασχαλιαίος (Γ) των πλευ
ρικών τοίχων προσανατολι
σμένος πρός τήν άνατολή 
(6 1538). Τό άριστ. τμή
μα τοϋ λίθου είναι καμέ
νο, διότι τό πρόσωπο πού 
είχε έβλεπε στό έσωτ. 
τοϋ ναοϋ. ‘0 λίθος άνήκει 
σέ στρώση 2, 4, 6, 8.

22b. Λίθος τοϋ μεσότοιχου (α906). 
Τό δεξιό τμήμα τοϋ λίθου, 
πέραν της κατακόρυφης ται
νίας, είναι τό τμήμα πού 
είσέχει στό άντίστοιχο κε
νό των πλευρικών τοίχων.*0 
λίθος άνήκει σέ στρώση 2,
4, 6, 8.
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22d. Βόρειος τοίχος περιοχή συνδέσεώς του μέ τόν μεσότοιχο. Δια- 
κρίνονται οί μασχαλιαίοι λίθοι (Γ) πού διαμορφώνουν τις έσο- 
χές.
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23. (Σχέδιο Gell). Ό Παρθένων μετά την άνατίναξη του 
Morozini. Διακρίνεται ό μεσότοιχος στο έσωτ. του 
Βόρειου πλευρικού τοίχου, και τμήματα των πλευρι
κών τοίχων άνατολικώτερα του Μεσοτοίχου.

23α. (Σχέδιο Gell). Ό Παρθένων μετά την άνατίναξη του 
Morozini. Διακρίνεται το δυτικό τμήμα του Ναού.
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Ν. ζωφόρου, όπως άπέμειναν μετά τόν πριόνισμά τους άπό τόν Elgin γιά τήν άφαίρεση της 
πρόσθιας ανάγλυφης έπιφάνειας. Πρόκειται γιά τά τεμάχια ΰπ'άριθμ. ν 337, υ 198, υ 250, 

ν 228, ν 83, ν 173.

‘Η ταύτισή τους θά μπορούσε νά γίνει μετά άπό σύγκριση των πριονισμένων έπιφανει- 
ων μέ τίς πίσω έπιφάνειες των αναγλύφων πού βρίσκονται στό Βρετανικό Μουσείο. Στό 
Μουσείο 'Ακροπόλεως έκτίθενται 5 λίθοι.

10.12. Θ2^2ά_^έΐά2ϋ_Ι2ίΧ21ί

'Από τούς θράνους τοϋ Ν. τοίχου τρία (3) τεμάχια βρίσκονται έπί του κτηρίου, ένώ 
άλλα 14 τεμάχια έπί τοϋ έόάφους. Τά 14 αύτά τεμάχια δέν διαθέτουν όλα πλήρες μήκος 
(122 έκ.).

Τό πραγματικό μήκος των θράνων σέ τρέχοντα μέτρα είναι περίπου 18 μέτρα άντί τοϋ 
θεωρητικοΰ μήκους (18X122 έκ.) 21,96 μέτρα. Αυτό άναφέρεται πρός διευκρίνηση τοϋ πο- 
σοστοΰ πού άναφέρει ò πίνακας 9.2.

10.13. Γενικά_Συ]ΐπε9άσ]ΐατα_-_Πα9ατΐ}9^σεις

'Από τήν σύντομη παρουσίαση τοϋ σωζομένου ύλικοΰ θά πρέπει ò άναγνώστης νά σημά- 
τισε μία σαφή εικόνα των έντυπωσιακών ποσοτήτων αύθεντικοϋ ύλικοΰ πού διατίθενται. 
Ποσότητες πού έπιτρέπουν έκτεταμένη άναστήλωση των πλευρικών τοίχων τοϋ Παρθενώνος.

Είναι έπίσης φανερό ότι τό διατιθέμενο υλικό άφορά κυρίως τήν έξωτερική έπιφάνεια 
(τήν όρατή) των πλευρικών τοίχων.

Γιά τίς έσωτερικές έπιφάνειες χρειάζονται σημαντικές συμπληρώσεις μέ νέο μάρμαρο. 
Αυτό συμβαίνει λόγω τής άνεπανόρθωτης φθρράς τοϋ κτηρίου άπό τήν φωτιά (βλ. κεφ. 2). 
OÌ περισσότερες έσωτερικές έπιφάνειες είναι στρογγυλευμένες καί άποφλοιωμένες (λόγω 
τοϋ φαινομένου τής θερμικής θραύσεως, βλ. μελέτη Κορρέ) καί δέν υπάρχει έλπίδα άνευ- 
ρέσεως τών έπιφανειών πού λείπουν.

Μέ τήν σύγχρονη αυτή ιστορική έπέμβαση καί τήν ένατοποθέτηση στήν άρχική τους θέ
ση (τήν αρχαιολογική), όλων τών λίθων τοϋ Παρθενώνος (διασπάρτων καί άναστηλωμένων) 
πιστεύεται ότι θά άποκτηθοΰν πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν ιστορία καί τίς οικοδομι
κές περιπέτειές του.

Προϋπόθεση γιά τήν όποιαδήποτε έπέμβαση είναι ή διάλυση τών άναστηλωμένων πλευρι
κών τοίχων καί ή μελέτη τοϋ ύλικοΰ.

OÌ έκτιμήσεις πού έκανε ò γράφων γιά τό σχήμα τών πλευρικών τοίχων μετά τήν έπα- 
νατοποθέτηση όλου τοϋ αύθεντικοϋ ύλικοΰ έχουν ώς έξής:

Μία σειρά άπό λογικές ενδείξεις πείθουν ότι τό δυτικό τμήμα τών πλευρικών τοίχων 
πρέπει νά σώζεται σέ μεγάλο ποσοστό. Σχέδια περιηγητών μας μεταφέρουν τήν εικόνα τοϋ 
Παρθενώνος μετά τήν άνατίναξη τοϋ Morosini (βλ. σχέδια Gell, φωτ. 23,23α) .

'Από αύτά βλέπουμε ότι:

OÌ πλευρικοί τοίχοι τοϋ ναοϋ δυτικά μέχρι τόν μεσότοιχο "δέν κατέρρευσαν άπό τήν 
άνατίναξη τοϋ Morosini". 'Αρα πιθανότατα διαλύθηκαν κατά τήν έλληνική έπανάσταση, ί
σως γιά τήν έξαγωγή τοϋ δυσεύρετου μολυβιοΰ. ‘Επομένως αύτή ή διάλυση πρέπει νά έγι
νε μέ σχετικώς άπλά μέσα (π.χ. λοστούς κλπ.) (φοι. 23).

’Ολα τά παραπάνω μάς έπιτρέπουν νά άναμένουμε ότι τό διατιθέμενο ύλικό άναστηλω- 
μένο ή διάσπαρτο θά άνασυνθέτει σέ μεγάλο ποσοστό τήν μορφή τοϋ τοίχου πού φαίνεται 
στά προαναφερθέντα σχέδια.

OÌ ποσότητες τοϋ ύλικοΰ έπίσης (άριστερό καί δεξιό τμήμα) δέν διαψεύδουν αύτήν 
τήν εικόνα γιά τά δυτικά τμήματα τών πλευρικών τοίχων, έφ'δσον οί ποσότητες έπαρκοΰν 
γιά τήν άνασύνθεσή τους.

Ίσως στό ίδιο άποτέλεσμα φθάνει κανείς καί άπό έναν άλλο δρόμο:
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Στήν ζωφόρο τοϋ Β. και Ν. τοίχου, ένώ τά κενά τών σωζομένων λίθων είναι πολλά, 
αίφνιδίως στό δυτικό τμήμα τους παρατηρεΐται ότι σώζονται πολλοί συνεχόμενοι λίθοι. 
Στόν βόρειο μετρούμε 12 λίθους καί στόν νότιο 16 (φωτ. 24, 25).

'Εάν συνδυάσουμε τό σχέδιο Gell (Fauvel) μέ τήν ύπαρζη τόσων συνεχομένων λίθων 
ζωφόρου, φαίνεται ικανοποιητική ή παρακάτω έζήγηση: Διασώθηκαν τά συνεχόμενα δυτικά 
τμήματα τής ζωφόρου των πλευρικών τοίχων έπειδή έκεΐ, πάνω στό ναό, τά βρήζε ό Elgin 
καί τά Αποζήλωσε.

Γιά τά τμήματα των τοίχων άνατολικότερα τοϋ μεσοτοίχου άναμένονται τά έζής:

*0 νότιος τοίχος δέν μας προβληματίζει ιδιαίτερα, λόγω των τεράστιων ποσοτήτων 
ύλικοϋ πού διαθέτει, μέ δεδομένο μάλιστα ότι διατίθεται όλόκληρη ή ΝΑ. παραστάδα.

*0 βόρειος τοίχος όμως, κυρίως μέ τίς έλλείψεις του σέ λιθοπλίνθους καί σέ λί
θους ΒΑ. παρασπάδας (διατίθενται 3-4 τεμάχια μόνον), άναγκαστικά θά πρέπει νά πάρει 
μία κλιμακωτή μορφή πού θά μειοϋται πρός τά άνατολικά.

Βεβαίως μόνον ή τελική μελέτη θά δείζει τήν όρθότητα αύτών των έκτιμήσεων.

11. αναςτηλωτικες_προταςεις 

Γενικά

Γιά τούς σκοπούς, τά κέρδη καί τίς ζημιές πού πάντοτε υπάρχουν, δέν θά γίνει λό
γος σ'αύτή τήν παρουσίαση. Τά περισσότερα άπό αυτά είναι γνωστά άπό τήν "Μελέτη 'Απο- 
καταστάσεως τοϋ Παρθενώνος" τών Μ. Κορρέ καί X. Μπούρα.

Κρίνεται όμως σκόπιμο σ'αϋτό τό σημείο νά έπισημανθεΐ ενα θέμα πού θά βοηθούσε 
στήν Αντικειμενική έκτίμηση τών προβλημάτων τής όποιασδήποτε προτάσεως Αναστηλώσεως.

Τό θέμα αϋτό έχει σχέση μέ τόν παρατηρητή-έπισκέπτη καί τό τί "βλέπει", ή καλύτε
ρα τί "είναι δυνατόν νά δει" αύτός, μετακινούμενος γύρω άπό τόν ναό, ύστερα άπό μία 
νέα έπόμενη άναστήλωση.

Γιά τόν σκοπό αυτό παρατίθεται μία σχηματική τομή τοϋ κτηρίου μέ τόν περιβάλλοντα 
χώρο (σχήμα 11). Σ'αύτήν τήν τομή φαίνεται ότι άν υψώσουμε τούς πλευρικούς τοίχους μέ
χρι καί τήν 6η στρώση, τότε ό έπισκέπτης είναι δυνατόν νά δει μόνον τήν πρός αύτόν 
πλευρά τοϋ τοίχου, άνάλογα μέ τήν θέση στήν όποια βρίσκεται. Ό Απέναντι τοίχος δέ , 
κρύβεται έντελώς.

ΖΧΜΠΔ 15
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24. Βόρεια ιωνικό ζωφόρος (μεγάλη διατήρηση παρατηρεΐται στό δυτικό άκρο).
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25. Νότια ιωνικό ζωφόρος (μεγάλη διατήρηση παρατηρεισται στό δυτικό άκρο).



148

ΔΤΠΑΤΟΤηΤΑ ΠΕΑΖ ΑΠΑΓΤΜΛΟίηΣ

ΑΤΠΑΤΟΤΠΤΑ MCA! ΑΠΑΖΤΜΑΟΖΜΖ
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11.1. Προτάσεις

Προτείνεται γενικά: -*Η διάλυση του τμήματος των άναστηλωμένων πλευρικών τοίχων.
-‘Η άπομάκρυνση όλων των σιδηρών συνδέσμων άρχαίων καί νεωτέρων.
- * Η έπαναχρησιμοποίηση τών άπελευθερουμένων μαρμάρων στίς άρχικές

τους θέσεις (438 π.Χ.).
- * Η συμπλήρωση, συντήρηση, δομική άποκατάσταση κάθε μέλους πού

τήν χρειάζεται (μέ τήν έλάχιστη δυνατή έπέμβαση).
- Συμπληρώσεις τών έσωτερικών δρομικών δπτοπλίνθων μέ νέο ύλικό 

γιά λόγους εύστάθειας καί άντοχής.

Προτείνονται ειδικότερα τά παρακάτω θέματα:

11.2. §όρειος_τοΪ£θς : " *Η άναδιάταΕη τών τοιχοβατών, βάσει τής μελέτης, μέ βελτίωση 
τής ύποδομής τους σέ μικρό μήκος.

- * Η άναδιάταΕη, βάσει τής προτεινομένης τελικής μελέτης, τών δρ-
θοστατών καί ή συμπλήρωση όλων τών έλλείφεων μέ νέο μάρμαρο 
(έσωτερικά καί έΕωτερικά).

- * Η επανατοποθέτηση τών λιθοπλίνθων τοϋ τοίχου μέ τήν προσθήκη
όλου τοϋ διαθέσιμου αϋθεντικοϋ ϋλικοϋ στήν άρχική του θέση 
(438 π.Χ.) μέ τίς έλάχιστες άναγκάϋες γιά στατικούς λόγους συμ
πληρώσεις.

-Ή τοποθέτηση τών έπιστυλίων πού εύρίσκονται δεΕιότερα τής μέ
σης τοϋ κτηρίου.

- * Η τοποθέτηση δύο άντιγράφων ζαχρόρου στό δυτικότερο άκρο τοϋ
τοίχου.

-‘Η τοποθέτηση δύο θράνων.

11.3. Νότιος_τοΪ£θ£: -*Η άναδιάταΕη τών όρθοστατών μέ τήν συμμετοχή τών εύρισκομένων
έκτός κτηρίου καί ταυτόχρονη συμπλήρωση όλων τών έλλειπόντων έ
σωτερικών μέ νέο μάρμαρο.

-‘Η επανατοποθέτηση τών λιθοπλίνθων τοϋ τοίχου μέ τήν προσθήκη ό
λου τοϋ αύθεντικοϋ ύλικοΰ στήν άρχική του θέση (438 π.Χ.). Συμ
πληρώσεις μέ νέο μάρμαρο όπου είναι στατικά άναγκαίο.

-‘Η τοποθέτηση τουλάχιστον τών έπίτοίχων έπιστυλίων πού βρίσκον
ται άριστερό τέρα τής μέσης τοϋ κτηρίου.

«*Η τοποθέτηση τών δΕι (6) πριονισμένων λίθων τής ζωφόρου.
-‘Η τοποθέτηση άναλόγου μήκους θράνων.

Παρατίθενται έν συνεχεία τά σχέδια τών προτεινομένων έπεμβάσεων στούς πλευρικούς 
τοίχους τοϋ Παρθενώνος (σχέδιο 16, 17, 18, 19).
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£2ϊ^ό2Ι2£_2Χ2δίων_καί _διαχραιιιιά.των_τών_τοί£ων

'Αρ. 1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18. 

19.

'Εξωτερική και έσωτερική δψη βόρειου τοίχου (Παρθένων 438 π.Χ.). Κλίμαξ 1:50. 

'Ανάλυση στρώσεων τοϋ βόρειου τοίχου (Παρθένων 438 π.Χ.). Κλίμαξ 1:50.

'Εσωτερική καί έσωτερική όψη νότιου τοίχου (Παρθένων 438 π.Χ.). Κλίμαξ 1:50. 

'Ανάλυση στρώσεων τοϋ νότιου τοίχου (Παρθενών 438 π.Χ.), Κλίμαξ 1:50.

Σχέδιο άποκλίσεων άπό κατακόρυφο έπίπεδο τοϋ υφιστάμενου Β. τοίχου.

'Οψη τής ύπαρχούσης καταστάσεως τοϋ Β. τοίχου. Κλίμαξ 1:10.

Σχήμα A καί Β.

Τοιχοβάτης βόρειου τοίχου: A'άναβαθμός, κλίμαξ 1:20
Β άναβαθμός ύπαρχ. καταστάσεως, κλίμαξ 1:20 
Β'άναβαθμός, όρθή άναδιάταξη, κλίμαξ 1:20

Διάγραμμα καμπύλών όρθοστατών.

Διάγραμμα έπιλύσεως όρθοστατών Β. τοίχου. Κλίμαξ 1:50.

" " " Ν. " " 1:50.

Σχέδιο άξονομετρικό τής περιοχής συνδέσεως τοϋ Β. καί Ν. τοίχου μέ τόν μεσότοιχο 

Διάγραμμα έπιλύσεως έπίτοιχων έπιστυλίων Β. τοίχου. Κλίμαξ 1:50.

" " " " Ν. " " 1:50.

Σχηματική έγκάρσια τομή Παρθενώνος, όπτικών δυνατοτήτων έπισκέπτου.

'Εξωτερική όψη Β. τοίχου (υφιστάμενη καί δυνατότητες άναστηλώσεων). Κλίμαξ 1:50.

Εσωτερική όψη Β. τοίχου - " 1:50

Εξωτερική όψη Ν. τοίχου „ » » " 1:50

Εσωτερική όψη Ν. τοίχου „ » ·■ " 1:50

ΣΗΜ. Ή άναφερόμενη κλίμαξ γιά τά σχέδια άφορά τήν άρχική κλίμακα σχεδιάσεως.
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ϊ9ϊ 5^ 212 £ _ 2“ 12199-2 i

1. Μακέττα τοϋ Παρθενώνος μέ τό τζαμί στό έσωτερικό του (I. Τραυλός),

2. 'Ανατίναξη Παρθενωνος άπό τόν Morosini (σχέδιο Μ. Κορρέ).

3. Καθίζηση Β. τοιχοβάτη (περίπου 4 έκ. στό πίσω μέρος).

4. Διάβρωση μαρμάρου άπό μικροοργανισμούς.

5. Σίδηροί σύνδεσμοι σχημ. πει πού διαβρώνονται.

6. Διάκριση λίθων Β. καί Ν. τοίχου, λόγω βαθμού διαβρώσεως.

7. 'Απόθραυση άκμής καί άνάπτυξη διαφόρων όργανισμών.

8. 'Αποπριονισμένοι λίθοι ζωφόρου ένσωματωμένοι στό έσωτερικό τού Ν. τοίχου.

9. Δρομικός έξωτερικός λίθος ένσωματωμένος στό έσωτερικό τοϋ Ν. τοίχου.

10. ’Ομοίως μέ 9.

11. Λίθος τοποθετημένος άνάποδα.

12. Λίθος τοποθετημένος έγκάρσια στό έσωτερικό τοϋ Β. τοίχου.

13. 'Ορθοστάτης β 2065 ένσωματωμένος στό έσωτερικό τοϋ Β. τοίχου.

14. Τυχαία διάταξη άναστηλωμένου τμήματος (άσυμφωνίες υψών).

15. Λίθοι τοποθετημένοι άνάποδα στίς δύο τελευταίες στρώσεις τοϋ Β. τοίχου.

16. Μεγάλης διατομής σιδηρά έλάσματα έντοιχισμένα στόν Ν. τοίχο.

16α. Σίδηροί σύνδεσμοι σχημ. πει συνδέσεως έξωτερικών καί έσωτερικών λίθων δρομικής στρώ

σεως.

17. Μετωπική φωτογράφιση έσωτερικοϋ τοϋ Β. τοίχου.

18. Μετωπική φωτογράφιση έσωτερικοϋ τοϋ Ν. τοίχου.

19. Τοιχοβάτης Β. τοίχου (ύφιστάμενη κατάσταση).

20. 'Ορθοστάτης Β. έξωτερικοΰ τοίχου (β 2076+α 977) Β.ΟΡ.ΕΒ 10. Συγκόλληση τοϋ δεξιοϋ 
θραύσματος στόν κύριο όγκο τοϋ όρθοστάτου, 6 όποιος άποκτα έτσι πλήρες μήκος.

21. Περιοχή Β. όρθοστατών 15, 16. Σημειώνονται τά σημεία όπου βρίσκονται σιδηρά καί μο- 
λύβδινα έλάσματα.

21a. Λεπτομέρειες.

21b. Λεμπτομέρειες.

21c. Λεπτομέρειες.

21<3. Λεπτομέρειες.

22a. Μασχαλιαίος (Γ) των πλευρικών τοίχων προσανατολισμένος πρός τήν άνατολή (δ 1538).
Τά άριστερό τμήμα τοϋ λίθου είναι καμένο, διότι τό πρόσωπο πού είχε έβλεπε στό έσω
τερικό τοϋ ναοΰ. *0 λίθος άνήκει σέ στρώση 2, 4, 6, 8.

22b. Λίθος τοϋ μεσότοιχου (α 906) . Τό δεξιό τμήμα τοϋ λίθου, πέραν τής κατακόρυφης ται
νίας, είναι τό τμήμα πού είσέχει στό άντίστοιχο κενό των πλευρικών τοίχων. *0 λίθος 
άνήκει σέ στρώση 2, 4, 6, 8.

22c. Μασχαλιαίος (Γ) τών πλευρικών τοίχων (ν 508).

22d. Βόρειος τοίχος περιοχής συνδέσεώς του μέ τόν μεσότοιχο. Διακρίνονται οί μασχαλιαίοι 
λίθοι (Γ) πού διαμορφώνουν τίς έσοχές.

23,23α Σχέδια Gell (Fauvel).

24. Βόρεια ίωνική ζωφόρος (μεγάλη διατήρηση παρατηρεϊται στό δυτικό άκρο).

25 . Νότια ίωνική ζωφόρος (μεγάλη διατήρηση παρατηρεϊται στό δυτικό άκρο).
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Ευχαριστίες

‘Η άνάπτυ£η των μεθόδων άντιμετωπίσεως των δομικών προβλημάτων τοϋ Παρθενώνος έγινε 
δυνατά στά πλαίσια των έργων Άποκαταστάσεως των Μνημείων Άκροπόλεως, άφοΟ έξασφαλίστη 
καν οι οικονομικές, δργανωτικές, έπιστημονικές καί τεχνικές προϋποθέσεις. Γι'αύτό ή συμ 
βολή όλων των συντελεστών τών έργων, της πολίτικης ήγεσίας καί τών υπηρεσιών τοϋ ΥΠΠΟ, 
της 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας, της 'Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Άκροπόλεως, τοϋ έπι 
στημονικοΰ καί έργατοτεχνικοϋ προσωπικού τών έργων είναι οϋσιαστική.

'Ιδιαίτερα πρέπει νά άναφερθεΐ έπίσης ή συμβολή έξωτερικών συνεργατών στήν πρόοδο 
τών μελετών καί έρευνών, χωρίς κανένα υλικό όφελος:

- Της λέκτορος ΕΜΠ κ. Ε. Βιτζηλαίου, τοϋ ήλεκτρονικοϋ κ. Γ. Τσότρα καί τοϋ προσωπικού 
τοϋ έργαστηρίου ‘Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΜΠ γιά τήν πραγματοποίηση τών δοκιμών συνά
φειας τών δπλισμών τιτανίου.

- Τών έρευνητών τοϋ ΚΕΤΑ κ.κ. Ι.'Ιγγλέση καί Β. Δημητρίου καί της διοικήσεώς του γιά 
τήν πραγματοποίηση τών δοκιμών έφελκυσμοΰ τοϋ δομικοϋ σιδήρου τοϋ Παρθενώνος.

- Τοϋ μηχανολόγου κ. Κ. Σκόκου γιά τήν έγκατάσταση τοϋ μηχανολογικού έζοπλισμοϋ τών έρ

γων.
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ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ_ΤΗΣ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ_ΤΟΥ_ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ε^σαχωχή

Σέ αυτοτελές παράρτημα της "Μελέτης 'Αποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος" ύπό Μ. Κορρέ καί 
X. Μπούρα είχε έξεταστεϊ σέ στάδιο προμελέτης "Τό πρόβλημα τής άντισεισμικής έπάρκειας 
τοϋ Παρθενώνος" πού παρουσιάστηκε στην Διεθνή Συνάντηση τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 19831 Έδώ 

γίνεται μιά όλοκληρωμένη πρόταση γιά τήν άντιμετώπιση τών δομικών προβλημάτων τής άποκα- 
ταστάσεως τοϋ μνημείου, πού περιλαμβάνει τόν προσδιορισμό τών μηχανικών ίδιοτήτων τών αύ- 
θεντικών υλικών καί τών υλικών πού χρησιμοποιούνται στήν άποκατάσταση, τήν μέθοδο σχεδια- 
σμοϋ τής άποκαταστάσεως τών άρχιτεκτονικών μελών καί τήν μέθοδο σχεδιασμοΰ τών συνδέσεων 
τών μελών. 'Η περίπτωση σεισμικής καταπονήσεως έχει καθοριστική σημασία στό σχεδιασμό. 
Είδικά γιά τό πρόγραμμα άναστηλώσεως τοϋ Προνάου παρατίθενται οί ύπολογισμοί καί τά σχέ
δια γιά τήν άποκατάσταση κάθε άρχιτεκτονικού μέλους καί τοϋ συνόλου, δπως προκύπτει άπό 
τίς προτάσεις τοϋ Μ. Κορρέ.

Στή μελέτη, άλλά καί στίς μέχρι σήμερα έργασίες, έλήφθησαν ύπ'δψη, δπως άναλύεται 
στή συνέχετα, οί ύποδείξεις τής δμάδας Πολιτικών Μηχανικών καί Σεισμολόγων τής Διεθνοΰς
Συναντήσεως τοϋ 1983. 'Επισημαίνονται ή έγκατάσταση συστήματος επιταχυνσιογράφων στόν

2Παρθενώνα (σχετικά βλ. σημείο 1 υποδείξεων), ή καταγραφή τών βλαβών πού δφείλονται στή 
δράση όριξοντίων δυνάμεων (σημείο 2), ή άνάπτυξη τών μεθόδων σχεδιασμοΰ τών κεφ. 5 καί 6 
(σημείο 3), ή μικρομετρική παρακολούθηση τής συμπεριφοράς τοϋ στυλοβάτη κατά τή διάρκεια 
τοϋ σωστικοϋ προγράμματος στήν άνατολική δψη (σημείο 4) καί ή άνάπτυξη τεχνικών γιά τήν 
βελτίωση τής ικανότητας τοϋ κτιρίου νά άπορροφά ένέργεια μέ τόν σχεδιασμό τών δπλισμών 
συγκολλήσεως τών μελών καί τών συνδέσεων (σημείο 5).

Στήν. σύνταξη τής μελέτης ήταν πολύτιμη ή συνεργασία καί οί υποδείξεις τοϋ καθηγητή 
κ. Σ.Άγγελίδη, μέλους τής ΕΣΜΑ καί υπεύθυνου γιά τήν παρακολούθηση τών μελετών καί τών 
έργων άρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. Τά πειράματα τά σχετικά μέ τήν συμπεριφορά τών 
δπλισμών τιτανίου έγιναν άπό κοινού μέ τήν κ. Μ.'Ιωαννίδου, Πολιτικό Μηχανικό τοϋ Τεχνι
κού Γραφείου Άκροπόλεως. 'Αφετηρία γιά πολλές άπό τίς προτάσεις πού άκολουθοϋν είναι 
ιδέες καί παρατηρήσεις τοϋ κ.Μ.Κορρέ, πού περιέχονται στήν Μελέτη Άποκαταστάσεως τοϋ 
Παρθενώνος.

Τά σχέδια πού συνοδεύουν τήν μελέτη έχουν γίνει άπό τήν σχεδιάστρια κ. Στ. Σκαρή.

±Δ_ί!§ΝΙΚΕΣ_ΑΡΧΕΣ_ΚΑΙ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ_ΤΗΣ_ΜΕΑΕΤΗΣ

0Ì έπεμβάσεις στά μνημεία τής Άκροπόλεως κρίθηκαν άναπόφευκτες, κυρίως γιά λόγους 
δομικούς, άφοΰ γιά τήν άντιμετώπιση τών σοβαρότατων προβλημάτων τής έπιδερμίδας τών μαρ
μάρων δέν ήταν άναγκαϊες άποξηλώσεις τόσο μεγάλης κλίμακάς. 0Ì δομικές βλάβες στά άνα- 
στηλωμένα τμήματα όφείλονται κυρίως στήν όξείδωση καί τή συνακόλουθη διόγκωση τών σιδε
ρένιων συνδετηρίων στοιχείων. Τά αίτια τών βλαβών στά in situ τμήματα είναι κυρίως ή 
πυρκαϊά τών άρχαίων χρόνων, ή άνατίναξη τοϋ 1687 καί οί σεισμοί πού κατά καιρούς έπλη- 
ξαν τό κτίριο.

Αντικείμενο τής μελέτης δομικής άποκαταστάσεως είναι ή έκτίμηση τοϋ βαθμοϋ έπικιν- 
δυνότητας τών βλαβών καί ò σχεδιασμός τής έπισκευής κάθε μέλους χωριστά καί συνολικά 
τών περιοχών στίς όποιες έκτείνεται ή αορτική έπέμβαση ή προτείνεται ή άναστήλωσή τους, 
δπως δ Πρόναος.

Γιά τόν σχεδιασμό υπάρχουν δεσμεύσεις, οί όποιες προκύπτουν άπό τίς άρχές τοϋ Χάρ
τη τής Βενετίας καί άπό τίς άρχές πού συνάγονται έμμεσα άπό τόν Χάρτη καί άφοροϋν τά 

_ _ _ 4μνημεία της Ελληνικής Κλασσικής 'Αρχιτεκτονικής. Ή άρχή τοϋ σεβασμού στήν αύθεντικό-
τητα τών στοιχείων τοϋ μνημείου καί ειδικότερα τής διατηρήσεως τής αύτοτέλειας τών με
λών έπιβάλλουν νά μήν άλλοιωθεΐ τό δομικό σύστημα τοϋ κτιρίου.

Στό ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε δμως καί γιά λόγους καθαρά δομικούς.Άφοΰ ή έπέμβα-
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ση περιορίζεται σέ περιοχές μέ σοβαρές βλάβες, ένδεχόμενη τροποποίηση τοϋ δομικού συστή
ματος σ'αύτές θά είχε σάν άποτέλεσμα τήν άνομοιόμορφη συμπεριφορά των διαφόρων τμημάτων 
τοϋ κτιρίου, πού μπορεί νά άποβεϊ πολύ δυσμενής σέ περίπτωση σεισμικής καταπόνησης.

Ή άρχική φέρουσα ικανότητα των δομικών στοιχείων καί τμημάτων τοϋ κτιρίου είναι τό 
δριο πρός τό όποιο μποροϋμε νά τείνουμε χωρίς νά φτάνουμε μέ τίς διάφορες έπισκευές.Άρα 
σέ περίπτωση άτυχηματικής δράσης είναι άποδεκτές τουλάχιστον τόσες βλάβες όσες θά είχε 
τό στοιχείο ή τμήμα στήν άρχική κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μερικής προσεγγίσε- 
ως τής άρχικής φέρουσας ικανότητας είναι τό πρόγραμμα τής άνατολικής όψης τοϋ Παρθενώνος 
όπου ή έπέμβαση περιορίζεται μέχρι τή δωρική ζωφόρο.

0Ì άβεβαιότητες στις μεθόδους άποκαταστάσεως άλλά καί ή ένδεχόμενη άνάγκη νέας έπεμ- 
βάσεως στό μέλλον γιά τήν άποκατάσταση βλαβών άπό άτυχηματική δράση έπιβάλλουν παράλλη
λα μέ τήν γενικώτερη άναστηλωτική δεοντολογία τήν τήρηση τής άρχής τής άναστρεψιμότητας.

L·. ^ΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΤΩΝ_ΕΠΕΜΒΑΣΕΟΝ

2_. 1.__Άφαίρεση_σιδερένιων„συνδέσμων_καί _γό^.φωνΛΆποζήλωση ,

Τά σιδερένια συνδετήρια στοιχεία πού χρησιμοποιήθηκαν στις άναστηλώσεις έχουν κατά 
κανόνα δξειδωθεί καί έχουν προκαλέσει τόν κατακερματισμό τών μαρμάρων. Τά άρχαϊα συνδε
τήρια βρέθηκαν σέ πολλές περιπτώσεις σέ καλή κατάσταση, προφυλαγμένα μέσα σέ παχιά στρώ
ματα μολύβδου, σέ άλλες όμως έχουν άστοχήσει λόγω μηχανικής καταπονήσεως ή έχουν δξειδω- 
θεΐ μέ άποτέλεσμα τήν ρηγμάτωση τοϋ μαρμάρου (φωτ. 1).

Τά σιδερένια συνδετήρια άποσπώνται άφοϋ άφαιρεθεϊ τό ύλικό πληρώσεως τοϋ χώρου μετα
ξύ τοϋ συνδετηρίου καί τοϋ μαρμάρου (τσιμεντοκονίαμα συνήθως στά Αναστηλωμένα τμήματα 
καί σπανιότερα μόλυβδος). Ή Αφαίρεση τοϋ ύλικοΰ πληρώσεως γίνεται μέ έργαλεϊα χεριοΰ 
είτε ήλεκτρικά δρέπανα.

'Αφοϋ τό κάθε μέλος έλευθερωθεΐ άπό τά συνδετήρια μεταφέρεται στά έργαστήρια γιά νά 
ακολουθήσει ή Αποκατάστασή του.

2^2Άποκατάσταση_μονολιθικότητας_καί_συμπλήρωση_τών_ά£^ιτεκτονικων_5ΐελων.

*Η άποκατάσταση τής μονολιθικότητας τών μελών γίνεται μέ συγκόλληση τών τμημάτων 
τους μέ λευκό τσιμέντο Portland καί όπλισμούς τιτανίου^

0Ì έπιφάνειές των πρός συγκόλληση τεμαχίων καθαρίζονται Από τούς ρύπους καί τίς 
σαθρές φλοϋδες μέ όδοντωτό έργαλεϊο, ώστε νά Αφαιρεΐται ένιαΐο στρώμα μέ πάχος περί τό 
Imiti. 'Ο χώρος πού προκύπτει διατίθεται γιά τόν τσιμεντοπολτό ώστε νά μή μεταβάλλονται 
οί γενικές διαστάσεις ττών μελών.

0Ì όπλισμοί είναι ράβδοι τιτανίου στις όποιες έχει διαμορωθεϊ σπείρωμα καί έμφυ- 
τεύονται μέ τσιμεντοπολτό σέ διατρήματα στήν μάζα τοϋ μαρμάρου (φωτ. 2). ‘Η συγκόλληση 
τών τεμαχίων γίνεται έτσι ώστε ή πήξη τοϋ τσιμεντοπολτοϋ στήν διεπιφάνεια συγκόλλησης 
νά γίνεται υπό πίεση.

Τά διατρήματα συνήθως δέν καταλήγουν στις έξωτερικές έπιφάνειες τών μελών (τυφλά), 
όταν όμως αύτό δέν είναι έφικτό καταλήγουν σέ χονδρολαξευμένες έπιφάνειες πού μετά τήν 
τοποθέτηση δέν είναι θεατές.

Συμπληρώματα Από νέο μάρμαρο χρησιμοποιούνται γιά τήν δλοκλήρωση Αρχιτεκτονικών με
λών ή γιά Αντικατάσταση συμπληρωμάτων Από σκυρόδεμα τών προηγουμένων άναστηλώσεων. 'Η 
έπιφάνεια τοϋ συμπληρώματος λαξεύεται έτσι ώστε νά προσαρμόζεται μέ Ακρίβεια στήν έπι- 
φάνεια θραύσεως τεϋυάρχαίου μέλους(πονταδόρος, παντογράφος). ‘Η συγκόλληση τοϋ συμπλη
ρώματος γίνεται έπίσης μέ τσιμεντοπολτό καί όπλισμούς τιτανίου (φωτ. 3).

2^.2ί_1§!ΐ9Υ91Ξ2Ιί2ΜΐΠ?Π_9Ρλ1:Τεκτονικων_ι:ιελών_καί σύνδεσΐ] τους μέ συνδέσμους_καί γόμφους.

Άφοϋ έπισκευασθοΰν τά Αρχιτεκτονικά μέλη έπανατοποθετοϋνται στις Αρχικές τους θέ-
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σεις καί συνδέονται μέ έλάσματα τιτανίου διαμορφωμένα σέ συνδέσμους η γόμφους, πού στε
ρεώνονται κατά κανόνα στις υφιστάμενες αρχαίες έντρρμίες μέ ίσχυρό τσιμεντοκονίαμα (λευ
κό τσιμέντο Portland καί χαλαζιακή άμμος) (φωτ. 4).

Κατά την έπανατοποθέτηση τών μελών γίνεται μερική άρση των γεωμετρικών παραμορφώσε
ων τοΰ τμήματος τοϋ κτιρίου, όσο έπιτρέπουν οί παραμένουσες παραμορφώσεις τών μελών πού 
δέν άποξηλώνονται, ώστε νά προσεγγίζεται ή άρχική γεωμετρική μορφή. 'Επειδή λόγω τών 
διορθώσεων κάποιοι αρμοί παραμένουν ανοικτοί, χρησιμοποιούνται φύλλα μολύβδου πού δια- 
στρώνονται στίς έπιφάνειες έδράσεως ή σφηνώνονται στούς κατακόρυφους αρμούς, ώστε νά έ- 
ξασφαλίζεται ή έπαφή τών μελών. Τά φύλλα μολύβδου πού είχαν χρησιμοποιηθεί.στις έδράσεις 
μελών τοϋ θριγκού τοϋ Παρθενώνος καί άπό τούς κατασκευαστές τοΰ ναοϋ έπιτρέπουν τήν ώ
μοι όμορφη διανομή τών θλιπτικών τάσεων στίς έπαφάνειες έπαφής.

2 λ ί r _Ι^ναστήλωση _διασπαρτών _μελων

Στήν μελέτη τοϋ Μ. Κορρέ έχουν προσδιοριστεί οί άρχικές θέσεις πολλών διασπάρτων 
μελών. 'Ανεξάρτητα άπό όποιαδήποτε φιλοσοφική προσέγγιση τοϋ προβλήματος τής άναστηλώ- 
σεως, είναι σίγουρο ότι ή έπανατοποθέτηση τών πεσμένων μαρμάρων θά συντελέσει στήν κα
λύτερη διατήρησή τους. Άν ή φθορά τών προσώπων τών άρχιτεκτονικών μελών καί ίδιαίτερα 
αυτών πού φέρουν γλυπτό διάκοσμο συνεπάγεται τήν καλλιτεχνική ύποβάθμιση τοϋ μνημείου, 
ή φθορά τών έκτεθειμένων έπιφανειών έδράσεως τών διασπάρτων όδηγεΐ τελικά στήν άχρή- 
στευσή τους σάν δομικών στοιχείων.

Τά θραύσματα πού συναποτελοΰν ένα άρχιτεκτονικό μέλος συγκολλώνται μέ τσιμεντοπολ- 
τό καί όπλισμούς τιτανίου, ένώ όσα έχουν σημαντική άπώλεια άπό τήν άρχική μάζα συμπλη
ρώνονται μέ νέο μάρμαρο.

Τά φορτία πού φέρονται άπό τά in situ τμήματα μετά τήν άναστήλωση είναι σέ κάθε πε
ρίπτωση μικρότερα άπό αύτά πού έφεραν έπί 22 αίώνες, μέχρι δηλαδή τήν άνατίναξη τοϋ 
ναοϋ.

2λ_?ΪΛΟ?;ΟΦΙΑ_ΤΗΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΔΟΜΙΚΗΣ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ_ΤΟΥ_ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

0Ì σύγχρονες κατασκευές σχεδιάζονται έτσι ώστε νά είναι κατάλληλες γιά τήν προβλε- 
πομένη χρήση τσυς. Σύμφωνα μέ τίς διεθνώς άποδεκτές άρχές^ πρέπει νά άντέχρυν δλες τίς 

συνήθεις δράσεις πού έξασκοϋνται κατά τήν κατασκευή τους καί τήν λειτουργία τους, νά 
διατηρούν έπαρκώς τήν άκεραιότητά τους, ώστε νά άνθέξουν μετά άπό μία τοπική άστοχία ή 
άτυχηματική δράση καί νά έχουν λειτουργικότητα γιά κανονικές χρήσεις. *Η άξιοπιστία τών 
σύγχρσνων κατασκευών μετράται μέ κριτήριο τίς πιθανές συνέπειες πού θά είχε ή άστοχία 
τους σέ ένθρώπινα θύματα, σέ οικονομικές άπώλειες καί σέ κοινωνική όχληση. Υπολογίζον
ται άκόμα οί δαπάνες καί οί προσπάθειες πού άπαιτοϋνται γιά τήν μείωση τοΰ κινδύνου ά- 
στοχίας τους.

Στήν περίπτωση τοΰ σχεδιασμοΰ τής δομικής άποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος καί γενικώ- 
τερα τών άρχιτεκτονικών μνημείων, πρέπει νά προτάξουμε τό κριτήριο τής διατήρησής του 
ώς έργου τέχνης καί ιστορικής μαρτυρίας. Τό κριτήριο αύτό μάς παραπέμπει στόν σεβασμό 
τών άρχικών κατασκευαστικών χαρακτηριστικών καί στίς άλλες άναστηλωτικές άρχές πού άνα- 
φέραμε στήν εισαγωγή. 'Εκτεταμένες έπεμβάσεις μέ στόχο τήν έπίτευξη τής μέγιστης δυνα
τής άσφάλειας πού θά άλλοίωναν τό έργο τέχνης καί θά κατέστρεφαν ιστορικές μαρτυρίες 
δέν είναι άποδεκτές.

Οί μέθοδοι σχεδιασμοΰ τών σύγχρονων κατασκευών είναι ή μέθοδος τών έπιτρεπομένων 
τάσεων καί ή μέθοδος τών όριακών καταστάσεων. Μέ τήν πρώτη έπιλύονται φορείς μέ έλαστι- 
κη συμπεριφορά και οι τάσεις που προκύπτουν όφείλουν νά είναι μικρότερες άπό τίς επι
τρεπόμενες. Μέ τήν δεύτερη έλέγχουμε άν ή πιθανότητα νά φτάσει ή κατασκευή μία όριακή 
κατάσταση άντοχής ή λειτουργίας είναι μικρότερη μιας προκαθορισμένης τιμής.

Στην περίπτωση τοϋ Παρθενώνος οι μόνιμες δράσεις, δηλαδή τό βάρος τών άρχιτεκτονι- 
κών μελών καί τών ύπερκειμένων δέν δημιουργούν σημαντικές καταπονήσεις.Άπό δέ τίς με-
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ταβλητές καί Ατυχηματικές οράσεις ή μόνη Αναμενόμενη είναι ή σεισμική δράση. Γιά μεγά
λους σεισμούς δμως ή συμπεριφορά τής κατασκευής δέν είναι έλαστική, άρα δέν μπορεί νά 
χρησιμοποιηθεί ή μέθοδος των έπιτρεπόμενων τάσεων. Θά πρέπει συνεπώς νά όρίσουμε ποιές 
είναι οι μή αποδεκτές οριακές καταστάσεις καί νά σχεδιαστεί μέ τέτοιο τρόπο ή έπισκευή 
των Αρχιτεκτονικών μελών καί ή συνδεσμολογία τους, ώστε ή πιθανότητα νά φτάσει ή κατα
σκευή σ'αύτές νά είναι έλάχιστη.

“Η φυσιολογική πορεία του σχεδιασμοϋ Απαιτεί κατ'Αρχήν τόν προσδιορισμό τών δράσεων 
καί στήν προκειμένη περίπτωση τών δυναμικών σεισμικών δράσεων. "Οπως δμως Αναλύεται στό 
κεφ. 7, ή συμπεριφορά τής κατασκευής σέ σεισμό είναι έξαιρετικά πολύπλοκη καί τουλάχι
στον μέ τά σημερινά έπιστημονικά δεδομένα δέν είναι δυνατόν νά οδηγηθούμε σέ πρακτικά 
Αποτελέσματα, δηλαδή σέ διαστασιολόγηση μέ μιά Αξιόπιστη δυναμική Ανάλυση. Είναι δμως 
δυνατόν νά προσδιορίσουμε ποιοτικά τήν συμπεριφορά τοϋ κτιρίου σέ σεισμό, νά δρίσουμε 
Αποδεκτές καί μή Αστοχίες καί νά προχωρήσουμε στήν διαστασιολόγηση πού Αποκλείει τίς 
τελευταίες.

Μή Αποδεκτές Αστοχίες είναι έκεϊνες πού έχουν σάν πρακτική συνέπεια τήν καταστροφή 
τών μαρμάρων τοϋ ναοϋ ή δημιουργούν συνθήκες Αμεσου κινδύνου γι'αύτά. 'Αντίθετα Αποδε
κτές χαρακτηρίζουμε τίς Αστοχίες πού ή συμπεριφορά τοϋ κτιρίου στούς 25 αί.ώνες τής 
ζωής του έχει Αποδειχτεί δτι είναι Αναπόφευκτες Αν διατηρηθούν τά δομικά χαρακτηριστι
κά του. Τέτοιες Αστοχίες έχουν παρατηρηθεί πολλές στό κτίριο καί γενικά δέν Απαιτοϋν 
έκτεταμένη έπέμβαση παρά μόνο τοπικές έπισκευές.

Μή Αποδεκτές Αστοχίες θεωρούμε: 

α) Κατάρρευση τμήματος τοϋ κτιρίου.

β) Διάρρηξη τών μαρμάρων στίς θέσεις τών συνδέσεων.

γ) Ρηγμάτωση τών μαρμάρων σέ θέσεις διαφορετικές Από αυτές τών συγκολλήσεων, 

δ) Μεγάλες γεωμετρικές μετακινήσεις πού δημιουργοΰν συνθήκες ετοιμορροπίας.

'Αποδεκτές Αστοχίες σέ περίπτωση ίσχυροΰ σεισμοϋ θεωρούμε : 

α) Τήν διάνοιξη τών Αρμών μεταξύ τών μελών χωρίς θραύση τών μεταλλικών συνδέσμων, 

β) Μικρές σχετικά μετακινήσεις τών Αρχιτεκτονικών μελών.

γ) Ρηγμάτωση μέσα σέ δρισμένα δρια τών συγκολλημένων μελών στή θέση τής συγκολλήσεως.

Στά κεφάλαια περί τών δπλισμών καί συνδέσμων έκ τιτανίου Αναπτύσσεται Αναλυτικά ή 
λογική τών Αποδεκτών καί μή βλαβών καί παρουσιάζεται ή διαδικασία υπολογισμού.

-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ_ΤΩΝ_ΥΛΙΚΩΝ

4Λΐ^_^Αρχαϊα_ύλικά 

4ilili_Tó _yàpμαρο

Γιά τό Πεντελικό μάρμαρο έχουν γίνει έκτεταμένες Αναφορές μετά Από παρατηρήσεις έπί 
τόπου καί μέ βάση πειραματικά Αποτελέσματα στή Μελέτη 'Αποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος Α
πό τόν Μ. Κορρέ. Στήν βιβλιογραφία Αναφέρονται όλιγάριθμες έργαστηριακές δοκιμές^.

Δοκιμές Αντοχής σέ θλίψη πού έγιναν στό έργαστήριο Αντοχής υλικών τοϋ ΕΜΠ (καθ. Π. 
Θεοχάρης) σέ 3 κυβικά δοκίμια διαστάσεων 7X7X7 cm έδωσαν μέση τιμή θλιπτικής Αντοχής 
77.8 MPa.

Για τους υπολογισμούς πολύ μεγαλύτερη είναι ή σημασία τής έφελκυστικής Αντοχής.'Ε
πειδή σύμφωνα μέ τά σύγχρονα πρότυπα Απαιτείται σημαντικός Αριθμός δοκιμίων γιά τόν 
προσδιορισμό τής χαρακτηριστικής Αντοχής, πραγματοποιήθηκε σειρά καμπτικών δοκιμών στά 
έργαστήρια τοϋ έργου Αποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος. Συνολικά δοκιμάστηκαν 68 δοκίμια.

Στά σχ. 5 καί 6 δίνονται τά ιστογράμματα συχνοτήτων τής έφελκυστικής Αντοχής Από 
κάμψη, ή μέση τιμή, ή τυπική Απόκλιση καί ή χαρακτηριστική τιμή, όταν οι γεωλογικές 
στρώσεις τοϋ μαρμάρου είναι παράλληλες ή κάθετες στόν Αξονα τοϋ δοκιμίου.
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Γιά τόν προσδιορισμό τοϋ στατικοϋ μέτρου έλαστικότητας γιά έφελκυσμό άπό κάμψη έγι
ναν 3 δοκιμές στό έργαστήριο 'Οπλισμένου Σκυροδέματος τοΟ ΕΜΠ. OÌ μέσες τιμές δίνονται 
στό σχ. 7. Ή προκύπτουσα τιμή τοϋ μέτρου έλαστικότητας είναι: Esbt =23000 MP a. (Γεωλογι
κές στρώσεις δοκιμίων κάθετες στόν διαμήκη άξονά τους).

4ί1ί_2ί.ο_ά0^αΠος_σίδηρο5

Μέταλλογραφική έρευνα τοϋ δομικοϋ σιδήρου τοϋ Παρθενώνος γίνεται άπό τόν καθηγ. κ.
1411Γ. Βαρουφάκη σέ συνέχεια παλαιοτέρων έρευνών. Δοκιμές σκληρότητας σέ δοκίμια άρχαίου 

σιδήρου δίνουν πολύ μεγάλη διακύμανση τιμών, ένώ άπό μικρογραφική άνάλυση τομών, συνδέ
σμων καί γόμφων διαπιστώνεται μεγάλη έτερογένεια τοϋ υλικοϋ, πού όφείλεται στήν έναλλα- 
γή στρώσεων μαλακοΰ καθαροϋ σιδήρου καί σκληροϋ χάλυβα μέ κυμαινόμενη περιεκτικότητα σέ 
άνθρακα.

Άμεσες δοκιμές έφελκυσμοΰ έγιναν σέ 7 δοκίμια, πού έλήφθησαν άπό δύο άρχαίους συν
δέσμους, στό Κέντρο Ερευνών καί Τεχνολογίας Αεροπορίας (ΚΕΤΑ). Στό σχ. 8 φαίνονται τά 
διαγράμματα έφελκυστικής δυνάμεως - άνηγμένης παραμορφώσεως δύο δοκιμίων. Οι άπότομες 
πτώσεις τής καμπύλης στήν πλαστική περιοχή άντιστοιχοϋν σέ μικρορηγματώσεις ψαθυρών πε
ριοχών τών δοκιμίων.

Οι μέσεις τιμές τής τάσεως διαρροής, τής τάσεως θραύσεως καί τοϋ μέτρου έλαστικότη
τας άπό τίς 7 δοκιμές είναι άντίστοιχα:

f =265 MPa, f . =428 MP a καί E =220000 MPa. sym ' stm sm

Λόγω τής μεγάλης διακυμάνσεως τών τιμών χρησιμοποιοϋμε σάν άντίστοιχες χαρακτηριστι
κές τιμές τίς:

fsyk =200 MPa και' fstk *360 MPa*

Ή παραμόρφωση θραύσεως κυμάνθηκε άπό 3,5 έως 22,5% καί έξαρτάται άπό τήν άναλογία 
χάλυβα πρός μαλακό σίδηρο καί τήν συγκεκριμένη διάταξη τών στρώσεων.

4 Α2ί_Σύχ^0θνα_ύλικά_στή _6oyική _άποκατάσταστ]

4Α2Α1Α_Τό_τιτάνιο

Τό έμπορικώς καθαρό τιτάνιο χρησιμοποιείται μετά άπό πρόταση τοϋ καθ. Θ. Σκουλικίδη 
γιά τήν κατασκευή γόμφων καί συνδέσμων, ένώ ράβδοι τιτανίου είναι οι δπλισμοί συγκολλή- 
σεως τών μαρμάρων.

Ή έπιλογή τοϋ τιτανίου έγινε μέ κριτήριο τήν έξαιρετική άντοχή του σέ όλα τά είδη 
διάβρωσης, άλλά καί μέ κριτήριο τίς φυσικές καί μηχανικές του ίδιότητες είναι κατάλληλο 
γιά τήν σύνδεση τών άρχαίων μαρμάρων. Οι κυριότερες ίδιότητες δίνονται στόν άκόλουθο πί

νακα:

Φυσικές_καί _(ΐΓ^ανικέ δ ιότΐ]τε£_τοϋ_έιαπο9ΐκώ£_καθα£οϋ_ τιτανίου

_^Gr;ade _2 _σύ^ί£ωνοι_^έ _xó_ASTM_B2 6 5 _Β34 8^_
1. Πυκνότητα (gr/dm3)........................................................ 4510

2. Μέτρο έλαστικότητας (MPa)......................................... 105000

3. Συντελεστής Poisson .......................................................... 0,32

4. Συντελεστής θερμικής διαστολής (10-<V°C)................ 9

Cài5. Θερμοαγωγιμότητα ( /cm. grad. sec) ................... 0/007

6. Σκληρότητα (HB)....................................................................... 130

7. Έφελκυστική άντοχή (MPa).................................................. 420

8. “Οριο διαρροής (MPa).............................................................300

9. 'Επιμήκυνση θραύσεως (%).............................................. 20t22

Αξιοσημείωτα είναι ό χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής καί οί υψηλές μηχανικές
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‘Ιστόγραμμα τιμών έφελκυστι- 
Ηής Αντοχής &πό κάμψη δοκι
μίων ΠεντελικοΟ μαρμάρου. 
Στρώσεις παράλληλες μέ τόν 
άξονα των δοκιμίων.

Σχ. 5. ‘Ιστόγραμμα τιμών έφελκυστι- 
κής Αντοχής άπό κάμψη δοκι
μίων ΠεντελικοΟ μαρμάρου. 
Στρώσεις κάθετες στόν άξονα 
των δοκιμίων.

f(kN)
A

hx b >190(105 mm

rr
200

Σχ. 7. Διάγραμμα δύναμης-βύθισης σέ μαρ
μάρινη δοκό. Μέσες τιμές τριών 
δοκιμίων.



164

Αντοχές σέ συνδυασμό μέ Ικανοποιητική πλαστιμότητα.

ί^2_;_2.___Τά_τσι\ιεντοκον ιάματα

Μέ πρόταση τοΰ καθ. Θ. Σκουλικίδη Αποκλείστηκε ή χρήση πολυμερών τόσο γιά τήν έπι- 
φανειακή προστασία τοϋ μαρμάρου όσο καί γιά τις συγκολλήσεις. Γιά τήν σφράγιση ρωγμών 
καί αρμών, τήν.πλήρωση των έντορμιών καί τίς συγκολλήσεις χρησιμοποιούνται τσιμεντοκο
νιάματα μέ λευκό τσιμέντο Portland καί χαλαζιακή άμμο σέ διάφορες Αναλογίες.

Γιά τήν μέτρηση τής διατμητικής αντοχής τών συγκολλήσεων μέ τσιμεντοπολτό δοκιμά
στηκαν σέ βλίψη 72 δοκίμια στό Κέντρο 'Ερευνών Δημοσίων Έργων. Τά μισά δοκίμια εί-
„αν ύποστεϊ προηγουμένως έπιταχυνόμενη γήρανση μέ προσβολή μέ SO., στό Εργαστήριο Φυσι-

ζ 12
κοχημείας τοΰ ΕΜΠ. Τά Αποτελέσματα δίνονται στό διάγραμμα τοϋ σχ. 9.

Στό σχ. 10 φαίνεται τό ιστόγραμμα συχνοτήτων της έφελκυστικης αντοχής Από κάμψη δο
κιμίων όμοιων μέ αυτά της 4.1.1. συγκολλημένων στό μέσο μέ τσιμεντοπολτό.

Έ_£ϊ£££££ΐ®£_!2£_£22££ΤΑΣΤΑΓΕΩΣ_ΤβΝ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΧΚΩΝ_ΜΕΛΩΝ

0Ì οπλισμοί τιτανίου συνεργάζονται μέ τό μάρμαρο παραμορφούμενοι μαζί μ'αύτό γιά 
τά μόνιμα φορτία (στάδιο I) καί Αναλαμβάνουν τό σύνολο τών έφελκυστικών ή τμήμα τών 
όι.ατμητικών δυνάμεων όταν αύξηθεϊ ή φόρτιση καί ρηγματωθεϊ τό κονίαμα στόν αρμό συγκολ-

μς (στάδιο IX). Άν αύξηθεϊ ή φόρτιση μετά τήν ρηγμάτωση, ό όπλισμός όλισθαίνει, ύ- 
'ic α,ιαι πλαστική παραμόρφωση καί τελικά θραύεται.

Στό σχ. 11 σέ διάγραμμα ροπών-βυθίσεων δίνεται ή μορφή τών καμπύλών γιά μιά Ακέραια 
ρράρινη δοκό καί μιά δοκό πού Αποτελεϊται Από δύο ίσα τεμάχια συγκολλημένα μεταξύ 

τους. Γιά τά φορτία λειτουργίας (σημείο Mw, Aw) ή συμπεριφορά της οπλισμένης δοκοϋ σχε- 
_·όν συμπίπτει μέ αύτή της μονολιθικής, Αλλά μετά τήν ρηγμάτωση παρ'όλο πού η ροπή θραύ
σεως είναι ίδια καί στίς δύο περιπτώσεις, η όπλισμένη δοκός έχει Αξιοσημείωτη πλαστιμό- 

τητα.
Έ.τίστοιχη είναι ή συμπεριφορά τών Αρμών συγκολλήσεως πού φέρουν κυρίως διατμητικά 

φορτία.

OÌ ένδεχόμενες μορφές Αστοχίας μιας όπλισμένης μαρμάρινης δοκοϋ (ραίνονται στό σχ.
12. ’Από αυτές ή ρηγμάτωση τοϋ μαρμάρου έκτος της συγκολλήσεως (II), η Απόσχιση τοΰ μαρ
μάρου γύρω Από τόν όπλισμό (III) καί ή σύνθλιψη τοϋ μαρμάρου στήν θλιβομένη παρειά δέν 
είναι Αποδεκτές γιατί συνεπάγονται νέα βλάβη τοϋ Αρχιτεκτονικού μέλους πού όφείλεται σέ 
υπερδιαστασιολόγηση τών όπλισμών. 'Αντίθετα ένδεχόμενη Αστοχία στή θέση της συγκολλήσε
ως (I) οέ περίπτωση άτυχηματικής δράσεως έξασφαλίζει τήν συμπεριφορά τοϋ σχ. 11 καί Απο- 
τρέπει νέα βλάβη τοΰ μέλους.

Ή υπολογιστική ροπή Αστοχίας της άμφιέρειστης μονολιθικής δοκοϋ είναι: 
bh2

MuM =^MtD ' ~6— ' ^που -^MtD ^ &ντο^ή σχεδιασμοϋ γιά έφελκυσμό Από κάμψη τοϋ μαρμάρου.

‘Η υπολογιστική ροπή Αστοχίας τής συγκολλημένης μέ όπλισμό δοκοϋ είναι:

.A .d - f_..A .h (γιά h» ) όπου f„, η Αντοχή σχεδιασμοϋ σέ έφελκυσμό τοϋ τιτανίου.υΐ; "Tt T Tt Τ’" '·— ■·" ' “Tt
A f

T 6 ' f„ (5.2.1)

’H μέθοδος αύτή δίνει Ανεκτά ποσοστά όπλισμοϋ γιά καμπτόμενα στοιχεία όπως έπιστύλια 
καί γείσα, πού δέχονται μεγάλες καταπονήσεις σέ περίπτωση σεισμοϋ, δίνει όμως μεγάλα πο
σοστά στήν περίπτωση τών λιθοπλίνθων. Γι'αότό υπολογίζεται η μέγιστη καταπόνηση πού εί
ναι δυνατόν νά προκόψει καί χρησιμοποιώντας αύτή στήν φόρτιση σχεδιασμοϋ βρίσκουμε τούς 
άιοσ ιίο ίτλισμούς.
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Σχ. 8. Διαγράμματα δύναμης-άνηγμένης μήκυνσης δοκιμίων άρχαίου σιδήρου.

Σχ. 9. Διάγραμμα άντοχής σέ θλί
ψη δοκιμίων Πεντελικοϋ 
μαρμάρου, συγκολλημένων 
μέ τσιμεντοπολτό σέ σχέ
ση μέ τήν γωνία πού σχη
ματίζει δ άρμός συγκολλή- 
σεως μέ τόν άξονα τοΟ δο
κιμίου.

9 ■ 1.0MP«

tck · 2. SM Ρβ

Σχ. 10. ‘Ιστόγραμμα τιμών έφελκυ- 
στικης άντοχής άπό κάμψη 
δοκιμίων Πεντελικοϋ μαρμά
ρου συγκολλημένων μέ τσι- 
μεντοπολτό.
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Στό σχ. 13 (ραίνεται ή μέγιστη δυνατή καταπόνηση λιθοπλίνθου πού προκύπτει άπό τις 
δυνάμεις τριβής λόγω όλισθήσεως τής άνω καί κάτω στρώσεως καί τίς δυνάμεις άστοχίας των 
συνδέσμων. Ό άρμός συγκολλήσεως καταπονείται σέ έφελκυσμό καί κάμψη, όπου:

' uT' 2 (5.2.2.)

η.
F=FuT+tAa+Aτ-^ (5.2.3.) δπου ΑΛ ή έπκράνεια έδράσεως τής λιθοπλίνθου. Μέ όμοιο

τρόπο άντιμετωπίζεται τό πρόβλημα τοϋ σχεδιασμοϋ τοϋ άναγκαίου οπλισμού γιά την συγκόλλη
ση δύο τμημάτων ένός σπονδύλου (σχ. 14). 'Εάν ò κίων δεχτεί όριζόντια φορτία πού δφείλον- 
ται σέ έδαφική έπιτάχυνση ε-g θά υπάρξει συγκέντρωση δρθών καί διατμητικών τάσεων στό έ
να τμήμα (σχ. 14.α). Είναι τότε δυνατόν νά έκδηλωθεϊ άνατροπή στό τμήμα αύτό,,ι έπειδή ò 
λόγος τοϋ ϋψους πρός τό πλάτος είναι μεγάλος (σχ. 14.β). Γι'αύτή την δριαμή κατάσταση υ
πολογίζεται 'ή FT πού πρέπει νά άναλάβει ò όπλισμός ώστε ό σπόνδυλος νά συμπεριφερθεΐ ένι- 
αία (σχ. 14.γ). 'Επειδή V2 θεωροϋμε V^=V, άρα ή δύναμη FT είναι:

E' =Y-i-ÌT--^ (5.2.4.)
T h

Γενικά λοιπόν γιά τόν σχεδίασμά των άναγκαίων όπλισμών θεωροϋμε τήν όριακή κατάστα
ση πού άντιστοιχεϊ στήν άρχική φέρουσα ικανότητα τοϋ μέλους ή στήν μέγιστη καταπόνηση 
πού μπορεί νά δεχτεί τό μέλος.

5ί3Ι__Χα£ακτΓ)9ΐστικά_τοϋ_όπλισ^οϋ_^(διατοιι^Λ_θέσ]]Α_ιι3κος)_

Στόν τύπο 5.2.1. ή άντοχή σχεδιασμοϋ τοϋ τιτανίου fTt λαμβάνεται ήση μέ τήν χαρακτη
ριστική του άντοχή. *Η άντοχή σχεδιασμοϋ τοϋ μαρμάρου είναι fMtD=fMtK"γπι' *° Ym ^κ<ρρ<^ει· 
τίς άποκλίσεις άντοχής πού όφείλονται σέ γεωλογικές άσυνέχειες καί μικρορωγμές τοϋ μαρ^ 
μάρου, των όποιων ή πιθανότητα έμφάνισης αύξάνεται μέ τό μέγεθος τοϋ μαρμάρου. Λαμβάνε- 
ται γΓη=2.5. *0 γη έκφράζει τίς εύνοϊκές συνέπειες τής πλάστιμης συμπεριφοράς τοϋ όπλι- 
σμένου μέλος καί λαμβάνεται γη=0.8.

'Αρα σύμφωνα μέ τίς τιμές αύτές καί τίς τιμές τοϋ κεφ. 4 τό ποσοστό όπλισμοϋ γιά κα
θαρή κάμψη είναι :

ΡΙ=1.2°/οο όταν οί στρώσεις τοϋ μαρμάρου είναι κάθετες στόν άξονα τοϋ μέλους,

ΡΙΙ=20/ δταν είναι παράλληλες.

'Αποδεικνύεται ότι ό όπλισμός αύτός μπορεί νά διανεμηθεί στίς δύο κάθετες παρειές 
τοϋ μέλους. ‘Ο συνολικός άριθμός των ράβδων είναι:

_4 bh fMtD 
n 3π'Φ2'?"~

Μέ κατάλληλη έπιλογή τής άποστάσεως τοϋ όπλισμοϋ άπό τίς παρειές τοϋ μαρμάρου άπο- 
φεύγουμε τόν κίνδυνο άπόσχισης (III, σχ. 12).

* Η συνάφεια μεταξύ τιτανίου καί περιβάλλοντος τσιμεντοκονιάματος έπιτυγχάνεται μη
χανικά μέ τήν έμπλοκή τοϋ τσιμεντοκονιάματος στό σπείρωμα τοϋ όπλισμοϋ, ένώ ή συνάφεια 
τσιμεντοκονιάματος καί μαρμάρου όφείλεται σέ δεσμούς φυσικοχημικούς καί μηχανικούς.

Στό σχ. 15 φαίνεται ή έντατική κατάσταση γύρω άπό τόν όπλισμό. 0Ì άκτινικές τάσεις 
τ-tana τείνουν νά προκαλέσουν τήν άπόσχιση. Μέ άντίστοιχες έρευνες στό σκυρόδεμα τό πρό
βλημα έχει έπιλυθεΐ γιά έλαστική καί πλαστική συμπεριφορά τοϋ περιβάλλοντος τόν όπλισμό 
υλικοϋ^Μίτό διάγραμμα τοϋ σχ. 16 δίνονται οί καμπύλες πού έκφράζουν τήν σχέση άνάμεσα 

στό λόγο ffaM (δπου fHM ή μέγιστη τάση συνάφειας τήν στιγμή τής άπόσχισης)καί τό CvbM __Υ_
tMt Φ

ο
* Η καμπύλη τής έλαστικής φάσεως (πού είναι ή δυσμενέστερη προσέγγιση) τείνει στήν τι

μή 1 καί τήν προσεγγίζει πολύ γιά -^=3.5. Αύτό πρακτικά σημαίνει δτι ή άστοχία γίνεται μέ

όλίσθηση καί όχι μέ άπόσχιση. Άρα Cy > 3.5 ®c
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Σχ. 11. Διάγραμμα ροπές-βυθίσεως
στό μέσον μιας μονολιθικές 
δοκού καί μιας συγκολλημέ
νης μέ δπλισμούς τιτανίου.

Σχ. 12.'Μορφές άστοχίας μαρμάρινης 
δοκού συγκολλημένης μέ 6- 
πλισμούς τιτανίου.

Σχ. 13. Καταπόνηση σπονδύλου κίονος 

πού δφείλεται σέ έδαφικέ ε
πιτάχυνση e. g.

Π
.____1111 1111____,.

1
_____ ΐ

ΐτ Γ
ι*Αι

Λ

Ττττ ΤΤΤΤ
• ♦ΔΙ ΓΊ

1
ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΓ TQH 
ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Σχ. 14. Μέγιστη καταπόνηση λιθοπλίνθου 
τοίχου.
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Μέ τόν κατάλληλο προσδιορισμό τοϋ μήκους άγκυρώσεως άποφεύγουμε την έξολκευση τοϋ ό 
πλισμοϋ. "Αν δεχτοΰμε ότι τή στιγμή τής έξολκεύσεωςή τοπική συνάφεια σχεδόν σέ δλο τό 
μήκος του όπλισμοΟ έχει λάβει τήν μέγιστη τιμή της, θά ισχύει ή σχέση:

^ Ttd
fTtä,AT=fbM'n*4>o·1 η 1_4 f, '*

bM

'Επειδή άπό τά πειράματα έχει προκόψει ότι f, M=4MPa συνάγεται ότι 1 >/ 25 4>ο·

5_.4. _Πειρα^ατικά_δεδθ]τένα

Ή μελέτη τής συμπεριφοράς των δπλισμών τιτανίου έγινε καί πειραματικά άπό τόν γρά- 
φοντα καί τήν Μ.Ίωαννίδου στό 'Εργαστήριο ‘Οπλισμένου Σκυροδέματος τοϋ ΕΜΠ μέ δοκι
μές έξολκεύσεως καί δοκιμές κάμψεως.

Μέ τις δοκιμές έξολκεύσεως έπιβεβαιώθηκε τό φαινόμενο τής άποσχίεεως τοϋ μαρμάρου 
σέ πολλά δοκίμια πού άστόχησαν μέ αύτό τόν τρόπο.

Στίς δοκιμές κάμψεως μαρμάρινων δοκών άποτελουμένων άπό δύο τεμάχια συγκολλημένα μέ 
όπλισμούς καί τσιμεντοπολτό μελετήθηκαν οί καμπύλες πού έκφράξουν τήν σχέση τής έπιβαλ- 
λόμενης ροπής μέ τήν βύθιση στήν θέση τοϋ άρμοϋ καί τό άνοιγμα τοϋ άρμοϋ συγκολλήσεως, 
ή έμφάνιση ρηγμάτων στήν θέση τής συγκολλήσεως καί οί διάφορες μορφές άστοχίας των δο
κιμίων. Στό σχ. 17 φαίνεται τό διάγραμμα γιά δύο άπό τά δοκίμια. Συνολικά δοκιμάστηκαν 
12 δοκίμια μέ όπλισμούς διαμέτρων 8, 10, 12 καί 16 mm, πού συνήθως χρησιμοποιούνται 
στίς έφαρμογές μέ διάφορα μήκη άγκυρώσεως.

6^_Σ§ΕΔΙΑΣΜ0Σ_ΤΩΝ_ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

6^1 .__Ρόλο£_ των _συ νδε τι^ρ ίων _στο ι ^ε ίων

Στήν Μελέτη Άποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος έχει γίνει άπό τόν Μ. Κορρέ συστηματική 
περιγραφή των είδών των συνδέσεων καί τής λειτουργίας τους. Μέ δεδομένο τό άπαραμόρφω- 
το τής θεμελιώσεως, τά συνδετήρια στοιχεία άναλαμβάνουν δυνάμεις μόνο σέ περίπτωση σει
σμού ή άλλης δυναμικής καταπονήσεως, όταν δ δεσμός τριβής δέν έπαρκεϊ γιά τήν συγκράτη
σή τους. 'Από τήν μελέτη έκατοντάδων άρχιτεκτονικών μελών δ Μ. Κορρές διαπιστώνει δτι 
οί οίκοδάμοι τοϋ ναοϋ έπιδίωξαν νά είναι ή φέρουσα ικανότητα των συνδετηρίων μικρότερη 
άπό τήν φέρουσα ικανότητα τής περιοχής άγκυρώσεως τοϋ μαρμάρου.

Κατά τήν άποξήλωση των μελών τής άνατολικής πλευράς τής περιστάσεως παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις συνδέσμων πού είχαν ΰποστεϊ παραμορφώσεις χωρίς νά θραυστοϋν, μέ άποτέλεσμα 
τήν διάνοιξη τών άρμών, ένώ κατά κανόνα τό μάρμαρο στήν περιοχή τών γομφώσεων έχει θραυ 
στεί λόγω καταπονήσεως άπό έξωτερικά φορτία είτε άπό όξείδωση τοϋ σιδήρου.

Οί γόμφοι, ένώ κατά τήν διαμήκη έννοια έχουν μεγάλη άντοχή (σχ. 18) καί πρακτικά μό 
νο νά έξολκευθοΰν είναι δυνατόν, κατά τήν έγκάρσια δέν έχουν παραμορφωσιμότητα καί συνή 
θως ή σύνδεση άστοχεΐ μέ θραύση τοϋ μαρμάρου.

Οί όριξόντιες συνδέσεις μέ συνδέσμους σχήματος διπλοΰ Τ έχουν μεγάλη άντοχή πού δ- 
φείλεται καί στήν κατάλληλη άγκύρωσή τους καί μεγάλη παραμορφωσιμότητα πού δφείλεται τό 
σο στήν παραμορφωσιμότητα τοϋ σιδήρου δσο καί τοϋ μολύβδου, πού καλύπτει τό κενό μεταξύ 
τοϋ συνδέσμου καί τών τοιχωμάτων τής έντορμίας. Οί σύνδεσμοι συμβάλλουν όχι μόνο στήν 
παρεμπόδιση τής κατά μήκος σχετικής μετακινήσεως τών μαρμάρων άλλά καί τής έγκαρσίας.

6 ^ 2 ^ _ Άρ ^έ ς _ τοϋ _σχ,ε δ ιggyoΰ _ των _gg νδ έσε ω ν

‘Ο σχεδιασμός τών συνδετηρίων στοιχείων άπό τιτάνιο γίνεται μέ τίς δεσμεύσεις τής 
θέσεως καί τοϋ χώρου πού διαθέτει κάθε έντορμία στά άρχαϊα μέλη. *Η άνεπιθύμητη δριακή 
κατάσταση σέ μιά σύνδεση είναι νά άστοχήσει τό μάρμαρο στήν περιοχή τής άγκυρώσεως πού 
συνεπάγεται ψαθυρή θραύση χωρίς προειδοποίηση, καταστροφή τοϋ πολύτιμου άρχαίου ΰλικοϋ 
καί άναπόφευκτα άμεση νέα σωστική έπέμβαση. Αντίθετα άν τό άσθενές στοιχείο είναι τό
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Σχ. 15. 'Εντατική κατάσταση γύρω άπό 
έφελκυόμενο όπλισμό.

Σχ. 16. 'Επιρροή τοϋ πάχους 
τοϋ μαρμάρου κάτω, 
άπό τόν όπλισμό στήν 
αντοχή συνάφειας.

Σχ. 17. Πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών κάμψεως δπλισμένων δοκών μαρμάρου.
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συνδετήριο άπό τιτάνιο ή σύνδεση είναι δυνατόν νά ύποστεΐ μόνιμη παραμόρφωση, νά έχει 
παραμένουσα άντοχή άκόμα καί μετά τήν σχετική μετακίνηση των συνδεομένων μαρμάρων καί 
άν κριθεΐ άναγκαία νέα έπέμβαση, αυτή νά περιοριστεί στήν άντικατάσταση των παραμορφω
μένων συνδετηρίων.

6^2^1;__Σύνδεσ^οι

* Η τυπική όριζόντια σύνδεση τοϋ σχ. 19 πραγματοποιείται μέ Sva σύνδεσμο άπό τιτάνιο. 
Τό μήκος είναι δεδομένο, οί δέ υπόλοιπες διαστάσεις προκύπτουν άπό υπολογισμό.

0Ì θέσεις όπου μπορεί νά άστοχήσει ò σύνδεσμος είναι στήν κεφαλή, στήν συγκόλληση 
κεφαλής-κορμοϋ καί στόν κορμό. Ένισχύοντας τήν κεφαλή καί τήν κόλληση διασφαλίζουμε ότι 
ένδεχόμενη άστοχία πραγματοποιείται στόν κορμό καί συνοδεύεται άπό σημαντική πλαστική 
παραμόρφωση. Μέ αυτό τό κριτήριο έπιλέχτηκε ή μορφή τοϋ συνδέσμου τού σχ. 20.Ή συνολι
κή παραμόρφωση θραύσεως ένός τέτοιου συνδέσμου είναι πολύ μεγαλύτερη άπό τήν μέγιστη 
τιμή άνοίγματος άρμου πού έχει παρατηρηθεί στό κτίριο (έκτός των όφειλομένων σαφώς στήν 
άνατίναξη) καί μπορούμε πρακτικά νά μιλάμε περί άθραύστων συνδέσμων. “Ενας τέτοιος σύν
δεσμος, έστω καί άν ύποστεΐ μιά πρώτη μόνιμη παραμόρφωση πού άντιστοιχεϊ σέ άνοιγμα άρ- 
μού aQ (σχ. 21), μπορεί νά έπαναφορτισθεΐ διατηρώντας τήν άντοχή του μέ μικρότερη δυνα
τότητα μόνιμης παραμορφώσεως.

Μέ τούς συμβολισμούς τού σχ. 22 ισχύουν οί έξής άνισότητες άπό τίς όποιες προσδιο
ρίζονται οί διαστάσεις των συνδέσμων:

Nd>drVfTtd (6.2.1 .1 . )

A d2 Ì d1 (6.2.1.2.)

d3t 3 *
Nj(b-t.)d
'2 f

Ty
(6.2.1.3.)

καί

Στό μέσο τού συνδέσμου άφήνεται ένα τμήμα e χωρίς τό κενό μεταξύ συνδέσμου καί τοι
χωμάτων έντορμίας νά γεμίζεται μέ τσιμεντοκονίαμα καί νά είναι δυνατή ή έγκάρσια παρα
μόρφωση ö=2k, όπως φαίνεται στό σχ. 23.

Οί γόμφοι άπό τιτάνιο διαστασιολογούνται έτσι ώστε ή φέρουσα ικανότητά τους νά εί
ναι μικρότερη άπό αυτή τοϋ μαρμάρου στήν περιοχή τής άγκυρώσεως καί νά έπιτρέπουν μέγι
στη μόνιμη σχετική μετακίνηση των συνδεομένων μελών, όση είναι ή διαφορά τοϋ εύρους τής 
έντορμίας μεϊον τό πάχος τού γόμφου (σχ. 24).

“Η φέρουσα ικανότητα τού μαρμάρου στήν γόμφωση μπορεί νά προσδιοριστεί μέ τήν μέθο
δο τών πεπερασμένων στοιχείων, ή προσεγγιστικά όπως φαίνεται στό σχ. 25. Μέ προσέγγιση 
τοϋ προβόλου μέ γραμμικό στοιχείο καί δύο ένδεχόμενα διανομής τών θλιπτικών τάσεων καί 
μέ προσέγγιση διέρειστης πλάκας γιά τήν περιοχή τής άγκυρώσεως (σχ. 25), μπορούμε νά 
δεχτούμε ότι ή μέγιστη διατμητική δύναμη πού μπορεί νά άναληφθεϊ είναι:

Qu=0·35 Ws2 (6.2.2.1.)

Έάν e τό άνακουφιστικό κενό στόν άρμό, ή άπαιτούμενη ροπή άντιστάσεως ώστε νά μήν 
άστοχεϊ τό μάρμαρο, είναι:

0.35 fMtd^
Ttd

(6.2.2.2.)

612 z. Ξ £1

Γιά τήν πειραματική μελέτη τής συμπεριφοράς τών γομφώσεων πραγματοποιήθηκε στό έργο- 
τάζιο τού Παρθενώνος σειρά δοκιμών μέ δοκίμια πεντελικοϋ μαρμάρου συνδεμένα μέ γόμφους
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Σχ. 18. Διάταξη γόμφων καί συνδέσμων 
στούς τοίχους.

Σχ, 19. Τυπικές διαστάσεις 
συνδέσμου.

ΑΡΜΟΥ

Σχ. 21. Έπανάφόρτιση τανυσθέν- 
τος συνδέσμου.
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Σχ. 23. Καταπόνηση έφελκυομέ- 
νου συνδέσμου.
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Σχ. 22. 'Εγκάρσια παραμόρφωση 
συνδέσμου.
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Σχ. 24. 'Εγκάρσια παραμόρ
φωση γόμφου.

Σχ. 25. Προσεγγιστικός προσδιορισμός κατα- 
πονήσεως μαρμάρου στήν περιοχή 
τής γομφώσεως.

Σχ. 26. Συμπεριφορά γομφώσεων σέ διατμητικά φορτία. Πειρα
ματικά άποτελέσματα.
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άπό χάλυβα. Κάθε δοκίμιο άποτελεϊτο άπό 3 τεμάχια μαρμάρου συνδεμένα άνά δύο μέ γόμφους.

Συνολικά έγιναν 10 δοκιμές μέ μεταβλητές τό πάχος των γόμφων καί τό εύρος τοϋ άνα- 
κουφιστικοΰ κενοϋ στή μέση τοϋ γόμφου.

Στό διάγραμμα τοϋ σχ. 26 παρουσιάζονται τά άποτελέσματα άπό 4 δοκίμια μέ γόμφους πά
χους 10 mm, σέ διάγραμμα πού έκφράζει την σχέση μεταξύ της διατμητικης δυνάμεως καί τής 
σχετικές μετατοπίσεως των συνδεομένων τεμαχίων μαρμάρου.

Είναι άξιοσημείωτη ή σημαντική παραμόρφωση θραύσεως όταν υπάρχει άνακουφιστικό κενό 
σέ άντίθεση μέ τά δοκίμια, όπου τό τσιμεντοκονίαμα καλύπτει όλη τήν έντορμία.

7λ_η_ςυμπεριφορα_του_κτιριου_ςε_ςειςμο

Σύμφωνα μέ τίς διατιθέμενες πληροφορίες, οι μείζονες βλάβες στόν φέροντα δργανισμό 
προκλήθηκαν άπό πυρκαϊά πριν τόν 5ο αί. μ.Χ. καί άπό τήν άνατίναξη τοϋ 1687. Οι μεγάλοι 
σεισμοί πού έπληξαν τό κτίριο μέ πρώτο αύτόν τοϋ 426 π.Χ. καί τελευταίο τοϋ 1981, προκά- 
λεσαν μόνο τοπικής σημασίας βλάβες. Τά άποτελέσματα των σεισμών είναι μετατοπίσεις καί 
στροφές άρχιτεκτονικών μελών καί τμημάτων τοϋ κτιρίου, θραύσεις συνδέσμων καί γόμφων ή 
τοϋ μαρμάρου στήν θέση άγκυρώσεως τών συνδετηρίων καί θραύσεις τών άρχιτεκτονικών μελών 
ίδίως στίς άκμές. 0Ì θραύσεις στίς άκμές καί άλλες βλάβες είναι δυνατόν νά όφείλονται 
καί στήν άνατίναξη κατά τήν διάρκεια τής όποιας έξασκήθηκαν μεγάλες όριζόντιες δυνά
μεις καί στά τμήματα τοϋ μνημείου πού δέν κατέρρευσαν. Οι θραύσεις τών άκμών τών σπονδύ
λων ατούς κίονες τής Περιστάσεως έχουν άποτυπωθεΐ σέ άξονομετρικά σχέδια.

Τά ποιοτικά χαρακτηριστικά τής άποκρίσεως τοϋ κτιρίου σέ δυναμική καταπόνηση έχουν
περιγράφει στήν Προμελέτη. 'Από μελέτες τής συμπεριφοράς έλεύθερα ίσταμένων πεσσών προ-

15κύπτει ότι ή κίνησή τους είναι έντονα μή γραμμική, ένώ πειράματα σέ σεισμική τράπεζα έ
χουν δείξει ότι ή ταλάντωση είναι τόσο εύαίσθητη σέ έλαφρές μεταβολές τών συνθηκών έδρά- 
σεως καί τών χαρακτηριστικών τής έδαφικής κινήσεως, ώστε τά άποτελέσματα νά μήν είναι 
άκριβώς έπαναλήψιμα^

Μέχρι σήμερα δέν έχουμε άναπτύξει μιά ρεαλιστική μέθοδο δυναμικής άναλύσεως τών άρ- 
θρωτών μνημείων καί ούτε στήν βιβλιογραφία άναφέρεται καμμία. 'Η πολυπλοκότητα τής συμ
περιφοράς λόγω τών πολυάριθμων άρμών στό κτίριο γίνεται άκόμα μεγαλύτερη λόγω τών ρηγμά
των, τών μετακινήσεων, τών συνδετηρίων πού έχουν άστοχήσει κλπ. "Από άντίστοιχα προγράμ
ματα δυναμικής άναλύσεως κατασκευών, στά όποια περιέχονται πεπερασμένα στοιχεία, πού 
προσομοιώνουν άρμούς διαστολής, (ραίνεται κατ'άναλογία ότι άκόμα καί άν έπιλυθεϊ θεωρητι
κά τό πρόβλημα τής προσομοιώσεως τών άρμών τών άρθρωτών μνημείων θά άπαιτηθοΰν χωρητικό
τητα μνήμης καί δυνατότητα έπεξεργαστή πολύ μεγάλες γιά νά έπιλυθεϊ τό πρόβλημα.

* Η σημερινή άδυναμία έφαρμογής μιας δυναμικής άναλυτικής μεθόδου παρακάμπτεται μέ τις 
μεθόδους σχεδιασμοϋ τών οριακών καταστάσεων, όπως άναπτύχθηκαν προηγουμένως.

Σύμφωνα μέ όσα προτάθηκαν στήν προμελέτη τοϋ 1983 καί μέ τίς υποδείξεις τής όμάδας 
Πολιτικών Μηχανικών καί Σεισμολόγων χρήσιμα στοιχεία γιά τήν συμπεριφορά τοϋ κτιρίου σέ 
σεισμό μποροΰμε νά πάρουμε μέ ένόργανες καταγραφές καί έργαστηριακές δοκιμές.

"Ηδη άπό τό 1987 έχει έγκατασταθεΐ στόν Παρθενώνα καί στόν περιβάλλοντα χώρο σύστη
μα έπιταχυνσιογράφων γιά καταγραφή ισχυρών σεισμικών δονήσεων, πού δωρήθηκε άπό τόν 
UNIDO. Τό σύστημα περιλαμβάνει 12 επιταχυνσιογράφους FBA 11, έκ τών όποιων τρεις έχουν 
στερεωθεί στό έδαφος, δύο στό δάπεδο καί έπτά στήν άνωδομή τοϋ κτιρίου. Περιλαμβάνει 
έπιαης διεγέρτη μέ όριο διέγερσης 0.03 G στερεωμένο στό δάπεδο καί καταγραφικό όργανο 
CR 1 . Τό διάγραμμα έγκαταστάσεως τοϋ συστήματος φαίνεται στό σχ. 27.

Τέλος έχει ήδη έγκριθεϊ άπό τήν ΕΣΜΑ ή έκτέλεση δοκιμών σέ σεισμική τράπεζα φυσικοϋ 
ομοιώματος τοϋ άνατολικοΰ τμήματος τοϋ μνημείου.

8^_ΣΧΕΔΙΑΣΜ0Σ_ΤΗΣ_ΔΟΜΧΚΗΣ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Τ0Υ_ΠΡ0ΝΑ0Υ

Στήν μελέτη τοϋ Μ. Κορρέ έχει γίνει άναλυτική μελέτη τών άρχιτεκτονικών μελών τοϋ
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Προνάου πού κατέπεσαν μέ τήν άνατίναξη τοϋ κτιρίου τό 1687 καί έχει προσδιοριστεί ή θέ
ση τοϋ καθενός. “Η αναστύλωση τοϋ Προνάου προτείνεται μέ βάση μιά θεωρητική άντίληψη γιά 
τήν μεταχείριση των μνημείων τής Κλασσικής 'Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, είναι όμως χρήσι
μη καί δυνατή καί &πό καθαρά δομική άποψη. Χρήσιμη γιατί δημιουργεί εύνοϊκότερες συνθή
κες διατηρήσεως των άρχιτεκτονικών μελών καί τοϋ μνημείου καί δυνατή γιατί σύμφωνα μέ 
τήν μεθοδολογία πού άναπτύχθηκε προηγουμένως καί τούς υπολογισμούς πού άκολουθοΰν προκύ
πτει έπαρκής φέρων δργανισμός. Οι ΰπολογτσμοί γίνονται γιά τήν μέγιστη δυνατή πρόταση ά- 
ναστηλώσεως, όπως φαίνεται στά σχέδια τοϋ Μ. Κορρέ, μέ τήν όποια προκύπτουν καί
τα τά μέγιστα φορτία. 'Η πρόταση περιλαμβάνει τήν πλήρη άναστήλωση των 6 κιόνων καί τής 
ΝΑ παραστάδος, τών έξωτερικών καί έσωτερικών λίθων τοϋ έπιστυλίου, τής ζωφόρου μέ άντί- 
γραφα, τμήματος τοϋ θράνου καί τριών έλευθέρων δοκών τοϋ πτερού.

Ή ισχυρότερη συνηγορία γιά τήν δομική έπάρκεια τής προτάσεως άναστηλώσεως προέρχε
ται άπό τό ιστορικό τής συμπεριφοράς τοϋ Προνάου, όπως προκύπτει άπό τήν βιβλιογραφία 
καί τίς νεώτερες παρατηρήσεις τοϋ Μ. Κορρέ. Τό κτίριο διατήρησε τόν φέροντα όργανισμό 
μέ τήν άρχική μορφή του (στέγη, όροφές, θριγκός, κίονες καί τοίχοι) μέ τοπικής σημασίας 
ζημιές πού όφείλονταν σέ σεισμούς μέχρι τήν μεγάλη πυρκαϊά πού έγινε πρίν τόν 5ο αίώνα 
μ.Χ. Γιά 17 αίώνες μετά τήν πυρκαϊά τό κτίριο στέκεται μέ στέγη μόνο πάνω άπό τόν κυρί
ως Ναό, ò όποιος δέν συνδέεται μέ τήν Περίσταση καί τίς Προστάσεις καί μέ σημαντική ύπο- 
βάθμιση τής άντοχής τών δομικών στοιχείων τοϋ κυρίως Ναοΰ καί τών Προστάσεων, λόγω τής 
θερμικής θραύσεώς τους. Στόν Πρόναο φαίνεται νά υπήρχε μιά πρόχειρη έπισκευή τής όροφής 
τόν 5ο αί. πού άποξηλώθηκε μαζί μέ τό κατεστραμμένο βορεινό μισό τοϋ Ανατολικού Τοίχου 
τόν 12ο αί. όταν κατασκευάστηκε στόν Πρόναο ή ήμιεξαγωνική άψίδα. Σ'αύτή τήν κατάσταση 
ήταν πρίν καταρρεύσει μέ τήν άνατίναξη,

* Η κατάσταση πού θά προκύψει μέ τήν άναστήλωση θά έχει μεγαλύτερη δομική έπάρκεια
άπ'αύτή πού εϋχε έπί 15 αίώνες μετά τήν πυρκαϊά.

Μετρήσεις μεγάλης άκρίβειας άπό τόν Μ. Κορρέ στόν στυλοβάτη δείχνουν ότι δέν υπάρχει
καμμιά βύθιση σέ σχέση μέ τήν άρχική του κατάσταση, γεγονός πού άποτελεΐ τό πιό άμάχητο 
κριτήριο γιά τήν ικανότητά του νά φέρει τά ύπερκείμενα φορτία. Τά τεμάχια τών σπονδύλων 
θά συνδεθοΰν μέ όπλισμούς τιτανίου ώστε οι σπόνδυλοι νά συμπεριφέρονται σάν μονολιθικοί, 
ένώ γιά 15 αίώνες ήταν τεμαχισμένοι λόγω τής θερμικής θραύσεως. Τά κιονόκρανα καί τά μέ
λη τοϋ θριγκοϋ θά άποκαταστάθοΰν καί θά συνδεθοΰν μέ θυνδέσμους καί γόμφους τιτανίου.

0Ì τρεις έλεύθερες δοκοί τοϋ άνατολικοΰ πτεροϋ, πού θά άποκατασταθοϋν καί θά συμπλη
ρωθούν μέ νέο μάρμαρο, δημιουργούν άμελητέα συνεργασία μεταξύ τής περιστάσεως καί τής 
κιονοστοιχίας τής προστάσεως, άφοϋ ή μέγιστη τριβή πού μπορεί νά άναπτυχθεϊ (στατική) 
είναι τής τάξεως τοϋ 1.5 t.

Ούσιαστικά ό Πρόναος είναι αύτοφερόμενος. Μπορεί νά άντέξει χωρίς κατάρρευση όποιου- 
δήποτε τμήματος τούς πιό (οχυρούς σεισμούς πού ένδεχόμενα θά πλήξουν τήν 'Αθήνα. Αύτό
προκύπτει τόσο άπό τό ιστορικό τοϋ κτιρίου όσο καί άπό άναλυτικές καί πειραματικές έρευ-

, 17νες τής συμπεριφοράς τών έλευθερα ίσταμένων σωμάτων.

Τά άποτελέσματα τής φορτίσεως πού θά προκύψουν άπό ένα μεγάλο σεισμό λαμβάνονται ύπ' 
όψη γιά τόν καθορισμό τών όριακών καταστάσεων τοϋ σχεδιασμοϋ. 0Ì άναγκαϊοι όπλισμοί γιά 
τήν σύνδεση τών σωζομένων τμημάτων μεταξύ τους ή μέ τά συμπληρώματα στούς σπονδύλους, 
στά κιονόκρανα, στά έπιστύλια, στίς δοκούς καί στίς λιθοπλίνθους υπολογίζονται μέ τήν 
μεθοδολογία καί τούς τύπους τοϋ κεφ. 5. Οι σύνδεσμοι καί οί γόμφοι τιτανίου υπολογίζον
ται, όπως έκτέθηκε στό κεφ. 6, ώστε νά παρέχουν τήν άρχική συνδετική ικανότητα καί τήν 
μέγιστη πλαστιμότητα στίς συνδέσεις. Χρησιμοποιήθηκαν τά σχέδια τοϋ Μ. Κορρέ καί φωτο
γραφίες μέ όρθή προβολή όλων τών έπι(ράνειών τών σπονδύλων τοϋ Σ. Μαυρομάτη.

Στά φύλλα ύπολογισμοΰ πού παρατίθενται στό τέλος αύτοϋ τοϋ περιληπτικού τεύχους δί
νονται τέσσερα παραδείγματα: ένός σπονδύλου, ένός κιονοκράνου, ένός έπιστυλίου καί μιας 
λίθοπλίνθου.
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Γ. ΔΟΓΑΝΗ, A. MQPAÏTOY

ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
Πε ρ u γ ραφή φθορών
Γ. Δογάνη, Α. Μωραΐτου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Δ. Χαραλάμπους

Βαριά μέταλλα άπό τό περιβάλλον στις έπιφάνειες των μνημείων τής Άκροπόλεως 
Θ. Σκουλικίδης, Δ. Χαραλάμπους

OÌ άργιλλοπυριτικές φλέβες των μαρμάρων τής 'Ακροπόλεως 
Ν. Μπελογιάννης, Π. Θεουλάκης
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Α. Μωραΐτου
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Γ. Δογάνη, Α. Μωραΐτου
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Où φωτογραφίες 1, 4, 7, 8, 33, 36, 44 είναι του Σ. Μαυρομμάτη 
Αρχαιολογικοί 'Ινστιτούτου. Οί φωτ. 3, 5, 6, 9, 34, 35, 38, 

Μωραΐτου καί Γ. Δογάνη.

Ευχαριστούμε τόν κ. Ν. Δανιηλίδη γιά τήν επιμελημένη εκτύπωση

. Η φωτ. 2 τού Γερμανικού 
39, 40, 41, 42, 43 των Α.

των μαυρόασπρων φωτογραφιών.
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ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Επισήμανση φθορών - Ειδικές Μελέτες - Προτάσεις συντήρησης, αποκατάστασης, προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ένα έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Αυτό οφείλεται 
στη μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας (0-42°C) στη μεγάλη διακύμανση της υγρασίας (40- 

80%), στην παρουσία σταγονιδίων από τη θάλασσα Na Cl και στην παρουσία ατμοσφαιρικών 
ρυπαντών, που η συγκέντρωσή τους γενικά αυξάνει. Οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές είναι τα αιω- 
ρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του θείου, ο καπνός, τα οξείδια του αζώτου, το διοξεί
διο του άνθρακα, το όζον, και προκαλούν φθορές στο μάρμαρο.^ ^

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε διάβρωση στους μεταλλικούς συνδέσμους (τόσο στους αρχαί
ους, όσο και σε αυτούς, που τοποθετήθηκαν στις διάφορες αναστηλώσεις), διόγκωσή τους 
και ρήξη των μαρμάρων. Η φθορά, που προκάλεσαν οι αρχαίοι σύνδεσμοι ήταν πολύ μικρότερη, 
γιατί ήταν εγκλωβισμένοι σε μόλυβδο, που εξουδετέρωνε μερικά τις μηχανικές τάσεις.

Η όξινη βροχή (διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του 
άνθρακα με το νερό της βροχής), προκαλεί διάλυση της επιφάνειας του μαρμάρου, εκλεκτι- 
κά στα ασθενή σημεία του (εξοχές, ενεργά κέντρα, φλέβες), με αποτέλεσμα ρηγματώσεις 
και αποκολλήσεις. Το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου με υγρασία προκαλούν γυψοποίηση.

Επίσης υπάρχουν και μηχανικά και βιολογικά αίτια φθοράς.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή δεν ήταν δυνατή η επί τόπου προστασία των μεταλλι
κών συνδέσμων, αποφασίστηκε, όπως και στο Ερέχθειο,^ * η μερική αποξήλωση του Παρθενώνα 
και η αντικατάσταση των συνδέσμων με τιτάνιο,* που αντέχει περισσότερο στη διάβρωση.

Για τους ίδιους λόγους και επειδή δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική και ακίνδυνη μέθο
δος προστασίας της επιφάνειας των μνημείων, αποφασίστηκε η μεταφορά και τοποθέτηση του 
Κέκροπα-Πανδρόσου στο Μουσείο, σε προθήκες με αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου, όπως και στην 
περίπτωση των Καρυατιδών.^

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

Περιγραφή φθορών
Γ. Δογάνη, Α. Μωραΐτου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Δ. Χαραλάμπους

Η μεμονωμένη ή συνδυασμένη δράση των μηχανικών, χημικών, ηλεκτροχημικών και βιολογι
κών αιτίων, λαμβανομένου υπόψη του μικροκλίματος και της μικροδομής, προκαλούν τις ακό
λουθες ορατές μορφές φθοράς.

1. Αποτελέσματα ό5ινης προσβολής

- Εκλεκτική διάλυση των περατωτικών άκρων των κόκκων, που οδηγεί σε απώλεια της συνά- 
φειάς τους και σε τελική πτώση τους. Αυτή η μορφή μπορεί να ονομαστεί ζαχαροειδής φθορά 
(Εικ. 1). Εμφανίζεται σε περιοχές, που είναι εκτεθειμένες στη βροχή.

- Διαφορική φθορά (Εικ. 2). Εμφανίζεται σε επιφάνειες με νότιο προσανατολισμό. (Το 
ίδιο άκριβώς φαινόμενο υπάρχει στις μετόπες του Βρετανικού Μουσείου).

2. Αποτέλεσμα μικτής προσβολής

Πλέγμα μικρορωγμών που αποτελεί και έδρα ανάπτυξης μικροοργανισμών και συγκράτησης 
υγρασίας και αιωρουμένων σωματιδίων (Εικ. 3). Εμφανίζεται συχνά στις ακμές, αλλά και σε 
γλυπτές λεπτομέρειες (όπου παραμένουν εσωτερικές τάσεις από μηχανικές καταπο
νήσεις) και συνήθως σε περιοχές, όπου παραμένει υγρασία.
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3. Αποτέλεσμα βόρειας προσβολής

Εμφάνιση μικρών κυκλικών οπών (διαμέτρου 0,2-0,7 εκ.) σποραδικά ή σε συστάδες (Εικ. 4) . 
Παρουσιάζεται κύρια στις βόρειες πλευρές και είχε παρατηρηθεί για πρώτη φορά το 1932 από 
τον Α. Kieslinger^) (Nordkorrosion).

Το είδος αυτό της φθοράς μπορεί να ονομαστεί κυψελοειδής μορφή φθοράς ή διάβρωση με 
βελονισμούς.

4. Αποτελέσματα μηχανικών φθορών

Μακροσκοπικές ρωγμές, που εμφανίζονται σε μηχανικά καταπονούμενα τμήματα ή σε επιφά
νειες, που έχουν υποστεί εξωτερική μηχανική καταπόνηση (θερμική, από βλήματα ή κτυπήμα
τα, διόγκωση από διάβρωση μεταλλικών συνδέσμων). Αποτέλεσμα της φθοράς αυτής είναι η 
σταδιακή απώλεια της στατικής ισορροπίας του μνημείου, η πτώση μεγάλων κομματιών μαρμά
ρου (αποφλοίωση)(Εικ . 5) ή μικρών κομματιών (απολέπιση) (Εικ. 6) στην περίπτωση, που οι 
ρωγμές προωθούνται παράλληλα με την επιφάνεια.

5. Γυψοποίηση

Σε επιφάνειες προστατευμένες από το νερό της βροχής ή μεταξύ δύο βροχών ή μέσα στο 
Μουσείο, σχηματίζεται στρώμα γύψου στα μάρμαρα από την επίδραση διοξειδίου του θείου 
και υγρασίας.

(8-18 )Ο μηχανισμός αυτός αποκαλύφθηκε την περίοδο 1976-84. Βασίζεται σε μοντέλο γαλ-
βανικού στοιχείου éaèo,/CaSO..2Η_0/ διαβρωτικ(^+λεριβάλλον, όπου το βραδύτερο στάδιο εί-

Ζ+ 4 ^
ναι η διάχυση των Ca σε στερεή κατάσταση προς το διαβρωτικό περιβάλλον. Επάνω στις 
γυψοποιημένες επιφάνειες προσκολλώνται ευκολώτερα κολλοειδή αιωρούμενα σωματίδια, έτσι 
ώστε όπου υπάρχει αιθάλη να υπάρχει από κάτω γύψος, εκτός από τις περιπτώσεις, που η αι
θάλη έχει μεταναστεύσει από βρέχόμενες επιφάνειες σε οριζόντιες, οπότε έχει διαλυθεί η 
γύψος.

6. Βιολογικές φθορές

Παρατηρήθηκε ανάπτυξη αποικιών μικροοργανισμών στις επιφάνειες των μαρμάρων ή στο εσω
τερικό των ρωγμών· Ορισμένοι από τους οργανισμούς αυτούς ταυτοποιήθηκαν από τον
καθηγ. Curri.

7. Επικαθήσεις

Κολλοειδή αιωρούμενα σωμάτια (αιθάλη, βιομηχανικά προϊόντα, σκόνη) επικάθονται σε 
αδρές επιφάνειες και συνήθως σε περιοχές που δεν βρέχονται από το νερό της βροχής και 
έχουν προηγουμένως γυψοποιηθεί. Επίσης σε επιφάνειες που βρέχονται και που μεταξύ δύο 
βροχοπτώσεων έχει σχηματισθεί γύψος, οπότε η βροχή, η αιθάλη και τα αιωρούμενα σωμάτια 
μεταφέρονται εκεί όπου λιμνάζει το νερό (π.χ. οριζόντιες επιφάνειες). Το νερό αυτό έχει
κορεσθεί ως προς το όξινο ανθρακικό ασβέστιο , που προέρχεται από την επίδραση διοξει-

2+ 2-δίου του άνθρακα και περιέχει και ποσότητα Ca S04 και νιτρικού ασβεστίου. Με την εξάτμι
ση του νερού αποβάλλεται ανθρακικό ασβέστιο, που συνήθως είναι αραγωνίτης (με τη μορφή 
δενδριτών).(Εικ.7,8). Μεταξύ των κόκκων του αραγωνίτη περικλείονται αιωρούμενα σωμάτια, 
και αιθάλη και σχηματίζουν μαύρη κρούστα. Η μαύρη κρούστα καλύπτει το 70-80% των κάτω 
ελευθέρων οριζοντίων επιφανειών και έχει πάχος μέχρι 1,3 εκ.

Τα κολλοειδή αυτά σωμάτια έχουν ροφήσει μεγάλες ποσότητες ρυπαντών και συντελούν στην 
, a . . (8,10,11,17)επιταχυνόμενη φθορά των μαρμάρων.

8. Χαλαρές επικαθήσεις

Αιωρούμενα σωμάτια κολλοειδών και μη διαστάσεων κατακάθονται σε μη βρέχόμενες επιφά
νειες και σε περιοχές, που δεν είναι εκτεθειμένες στον αέρα (Εικ. 9). Οι χαλαρές αυτές 
επικαθήσεις συναντώνται σε μικρή έκταση, προσδίδουν γκρίζα ή κοκκινοκαφέ απόχρωση και 
επιταχύνουν τη φθορά (Βλέπε παρ.4). Φθορά προκαλούν και τα απορρίμματα των περιστεριών.



185

Euh. 1. Zaxapoeuôt^c φθορά 
Fig. 1. Saccharoidal wear

Euh. 2. AuacpopuHi’i φθορά 
Fig. 2. Differencial wear

Euh. 3. Πλέγμα uuHpopoi>YU(öv 

Fig. 3. Network of microcracks
Euh. 4. Koii/eXoeuôrta φθορά 
Fig. 4. Alveolar decay
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Εικ. 7. Μαύρη κρούστα δένδριτικής μορφής 
Fig. 7. Black crust (dendritic formation)

Εικ. 9. Χαλαρή επικάθηση σκόνης 
Fig. 9. Loose dust deposit

Εικ. 8. Επικάθηση αιθάλης,
«βηματισμός μαύρης κρούστας

Fig. 8. Soot deposition/ 
formation of black crust



187

, , (19)Βαριά μέταλλα από το περιβάλλον στις επιφάνειες των μνημείων της Ακρόπολης
θ. Σκουλικίδης και Δ. Χαραλάμπους*

Στην περιοχή των Αθηνών, όπου βρίσκεται η Ακρόπολη, υπάρχει μεγάλη ρύπανση της ατμό
σφαιρας.^ Εκτός από τα S02, S03, Ν^και CC>2, που με το νερό της βροχής σχηματίζουν την 

ό£ινη βροχή και που διαλύουν εκλεκτικά τις ε£οχές των αγαλμάτων και των γλυπτών διακό
σμων, πραγματοποιείται γυψοποίηση, δηλ. σχηματίζεται γύψος από το S0- και το SO, σε ε-

(8,10,11,177 „ 7πιφανειες,που δεν έρχονται σε επαφή με το νερό της βροχής. Στις επιφάνειες,
που έχει δημιουργηθεί γύψος, κροκιδώνονται αιωρούμενα σωμάτια κολλοειδών διαστάσεων 

( 115 0 0 Γπμιτι ) .

Τα σωμάτια αυτά προέρχονται από τις βιομηχανίες, τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, τις κεντρικές θερμάνσεις και τα αυτοκίνητα που καίνε πετρέλαιο. Εκτός από άν
θρακα περιέχονται σ'αυτά και βαριά μέταλλα.

Για να βρεθεί το είδος αυτών των μετάλλων, η προέλευση, η επίδραση των κατευθύνσεων 
των ανέμων σε σχέση με την παρουσία βιομηχανιών, έγιναν αναλύσεις (ατομική απορρόφηση, 
XRD, ΕΡΜΑ) σε διάφορα δείγματα.

Τα δείγματα πάρθηκαν από διάφορες θέσεις των μνημείων της Ακρόπολης και διαιρέθηκαν 
σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε έ£ι υποομάδες δειγμάτων, που πάρθηκαν κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν διαφορετικές κατευθύνσεις των ανέμων, που προερχόταν από 
βιομηχανικές περιοχές και περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία της πόλης των Αθηνών (Πίνακας 
1). Η δεύτερη ομάδα,που περιλάμβανε 250 δείγματα,προερχόταν από πυκνή σάρωση επιφάνειας 
γλυπτού διάκοσμου. Η επιφάνεια αυτή δεχόταν την επίδραση ανέμων,που προερχόταν από πε
ριοχές της πόλης με μεγάλη κυκλοφορία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αριθμός 
ομάδων 

δειγμάτων
Επικρατέστεροι άνεμοι Προέλευση της ατμοσφαι

ρικής ρύπανσης
Χαρακτηριστικά των 

δειγμάτων

1 Α, Δ, B, ΒΑ, ΒΔ Βιομηχανία, κυκλοφορία,
κεντρική θέρμανση

Αιωρούμενα σωμάτια
και προϊόντα φθοράς

2 Β, ΒΑ, ΒΔ Κύρια κυκλοφορία και
κεντρική θέρμανση,
βιομηχανία (λίγη)

Αιωρούμενα σωμάτια

3 Β, ΒΑ, ΒΔ 'Οπως το 2 Προϊόντα φθοράς
4 Β, Α, ΒΑ Κύρια κυκλοφορία και

κεντρικές θερμάνσεις
Αιωρούμενα σωμάτια

5 Β, Α, ΒΑ 'Οπως το 4 Προϊόντα φθοράς
6 ΒΔ, ΝΔ Κύρια βιομηχανία Αιωρούμενα σωμάτια

και προϊόντα φθοράς
Α: Ανατολικό ί, Δ: Δυτικοί, Β: Βόρειο , Ν: Νότιοι
Οι ομάδες δειγμάτων 1,2,3 είναι από το Ερέχθειο και οι 4,5,6 από τον Παρθενώνα

Η πρώτη ομάδα αναλύθηκε πλήρως. Έγινε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, ενώ στη δεύ
τερη ομάδα έγινε ποιοτική ανάλυση και μόνο ο γύψος,που περιέχεται στα προϊόντα φθοράς 
του μαρμάρου,αναλύθηκε ημι-ποσοτικά. Χρησιμοποιήθηκε ατομική απορρόφηση για ποσοτική 
ανάλυση και XRD και ΕΡΜΑ για ποιοτική.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επί τοις εκατό αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγ
μάτων αυτών σύμφωνα με την κατάταξη του πίνακα 1.

* Πειραματική συνεργασία με υποψήφιους Χημικούς Μηχανικούς Ε. Κρητικού και Ε. Σαρίκα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
(% Μέταλλα)

1 2 3 4 5 6
Μέταλλα Βιομ.,κυκλ. 

κεντρ. θερμ.
Κυκλ.,κεντρ. 
θερμ.(βιομ.)

Κυκλ.κεντρ. 
θερμ.(βιομ.

Κυκλ.κεντρ 
θερμ.

Κυκλ.κεντρ 
θερμ.

Βιομ.

Cu 0,014 0,036 0,036 0,024 0,02 0,18
Pb 0,8 0,5 0,18 0,24 0,1 0,1
Fe 0,4 1,44 1,00 1,2 3,7 0,5
Zn 0,05 0,07 0,924 0,075 0,04 0,04
Co 0,016 0,025 0,016 0,02 0,025 0,025
Mn 0,012 0,05 0,075 0,036 0,026 0,026
Cr 0,006 0,014 0,014 0,014 0,012 0,014

Τα επικρατέστερα ορυκτά, που προσδιορίστηκαν με XRD, φαίνονται στον πίνακα 3.

ΠΙΝΚΑΑΣ 3 
(% Ορυκτά)

Ορυκτά 1 2 3 4 5 6

Ασβεστίτης 15,0 56,0 62 0,2
Γύψος 71,8 82,7
Χαλαζ ίας 0,5 24,4 10,2
Δολομίτης 0,4 3,0
Αιματ ίτης 0,6 0,6
Πυριτικό αργίλιο 2,0 4,5 4,6 10,3 2,0
Χλωριούχο νάτριο 0,7 0,9

Από τη δεύτερη ομάδα δειγμάτων, τα δείγματα,που πάρθηκαν από περιοχές που δεν έρχον- 
ται σε επαφή με το νερό της βροχής,έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα αιωρούμενα σω
μάτια που κατακάθησαν εκεί. Επίσης δείγματα που πάρθηκαν από περιοχές, όπου έχουν ανα
πτυχθεί μαύρες κρούστες από ατμοσφαιρική προσβολή και ανακρυστάλλωση ασβεστίτη, περιέ
χουν και βαριά μέταλλα από την ατμόσφαιρα.

XRD έδειξαν ότι τα κύρια ορυκτά που βρέθηκαν στα δείγματα της πρώτης ομάδας βρίσκο
νται και στα δείγματα της δεύτερης ομάδας. Το κύριο χαρακτηριστικό της δεύτερης ομάδας 
είναι η μεγάλη περιεκτικότητα των δειγμάτων σε γύψο. Το 80% των δειγμάτων περιέχει 80% 
γύψο, ενώ το 20%, 60% γύψο. Η ίδια μεγάλη περιεκτικότητα σε γύψο βρέθηκε και σε μερικά
δείγματα της πρώτης ομάδας. Η μεγάλη αυτή περιεκτικότητα σε γύψο προέρχεται από την επί
δραση των SC>2 και SO^ στο μάρμαρο" στην ατμόσφαιρα δεν ανιχνεύτηκε γύψος.

Από τα παραπάνω προκύπτουν:

1. Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων βρέθηκε σε δείγματα της επιφάνειας 
των μνημείων της Ακρόπολης που δεν έρχεται σε επαφή με το νερό της βροχής, δηλ. σε επι
φάνειες όπου έχει σχηματιστεί γύψος από την επίδραση S02 και SO^ στο μάρμαρο.

2. Φαίνεται ότι για τα μέταλλα Pb και Cb ιδιαίτερο ρόλο παίζει η κατεύθυνση των ανέμων, 
που μεταφέρουν ρυπαντές από την κυκλοφορία.

3. Για τα μέταλλα Cu, Zn, Mn ιδιαίτερο ρόλο παίζει η κατεύθυνση των ανέμων, που με
ταφέρουν ρυπαντές από τη βιομηχανία και την κεντρική θέρμανση.

4. Για τον Fe ιδιαίτερο ρόλο παίζει η κατεύθυνση των ανέμων, που μεταφέρουν ρυπαντές
από την κυκλοφορία και την κεντρική θέρμανση.

5. Η διαφοροποίηση των δειγμάτων 2 και 3,4 και 5 του πίνακα 1, που πάρθηκαν από την ΰ'δια 
θέση,οφείλεται στη διαφορετική γεωμετρία των επιφανειών * και στη . διαφορετική προδιά
θεση κροκίδωσης των αιωρουμένων κολλοειδών σωματιδίων.
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Οι αργιλλοπυριτικές φλέβες των μαρμάρων χης Ακρόπολης

» * #Ν. Μπελογιάννης, Π. Θεουλάκης*

Η εργασία αυτή αφορά στη μελέτη των ξένων (μη ασβεστ ιτικών)ορυκτολογικών εγκλείσεων 

στο μάρμαρο των μνημείων της Ακρόπολης, καθώς και σε ορισμένες πρώτες επισημάνσεις για 

το ρόλο τους στα φαινόμενα φθοράς του μαρμάρου. Η δειγματοληψία κάλυψε τα Προπύλαια, την 

'Απτερο Νίκη και τον Παρθενώνα και όλη την μακροσκοπική οπτική ποικιλία: λευκές φλέβες, 

φλέβες με ορυκτά, που έχουν μεταλλική λάμψη, πράσινες φλέβες κλπ.

Για την εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι: α) πολωτική μι

κροσκοπία, β)ηλεκτρσνική μικροσκοπία-μικροανάλυση (ΕΡΜΑ), γ) περιθλασιμετρία ακτινών X 

(XRD). (Εικ. 10-17).
Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, που παρουσιάζονται στη συνέχεια, συνδυάστηκαν τα 

αποτελέσματα όλων των μετρήσεων. Τα ορυκτά, που εντοπίστηκαν, εκτός από τον ασβεστίτη, 

είναι:

Μαρμαρυγίες

[μοσχοβίτης (αργιλιομαρμαρυγίας), βιοτίτες (μαγνησιοσιδηρομαρμαρυγίες), γλαυκονίτης, να- 

τριομοσχοβίτης, φεγκίτης].

'Αστριοι

(νατριούχοι και καλιούχοι άστριοι)

Χαλαζ ίας 

Χλωρίτης 

Τιτανίτης

Οξείδια του σιδήρου

Θειούχα ορυκτά (κύρια του σιδήρου)

Στις θέσεις, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αργιλλοπυριτικών ορυκτών, το μάρμαρο εμ

φανίζει σχιστοποιήμένη (σχιστώδη) υφή και ιστό γρανοβλαστικό ή λεπιδοβλαστικό. Ο ασβε

στίτης παρουσιάζεται αναπτυγμένος σε υπιδιόμορφους ως αλλοτριόμορφους κρυστάλλους.

Η συμβολή των φλεβών και γενικότερα των ξένων προσμίξεων (εγκλείσεων) στη διαδικασία 

φθοράς του μαρμάρου είναι πολλαπλή καθώς:

ι) Δημιουργούν επίπεδα ασυνέχειας και προκαλούν μια αύξηση της ανισοτροπίας σε μακρο

κλίμακα. Ακόμα ,δεν επιτρέπουν την κανονική ανάπτυξη ιδιόμορφων κρυστάλλων ασβεστίτη, κύ

ρια στις περιοχές, όπου η παρουσία των ξένων αυτών ορυκτών είναι σημαντική. Συνέπεια των 

προηγουμένων είναι η μεγαλύτερη ευπάθεια στους παράγοντες διάβρωσης: ταχύτερη χαλάρωση 

των κρυστάλλων, λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, και δραστικότερη προσβολή από την όξινη

Q , (20,21)βροχή. .

ιι) Τα ίδια τα αργιλλοπυριτικά ορυκτά παθαίνουν εξαλλοίωση προς δευτερογενή. Στη δια

δικασία της εξαλλοίωσης αρχικό στάδιο είναι η μερική χάλαση του κρυσταλλικού πλέγματος 

του πρωτογενούς ορυκτού, όπου (σημαντικό) καθοριστικό ρόλο παίζει η παρουσία Η^Ο+ για 

την αντικατάσταση κατιόντων σε διαπλεγματικές (ηλεκτροεξισορροπιστικές) θέσεις. 'Αρα

στο περιβάλλον της Αθήνας υπάρχουν για τα ορυκτά αυτά ευνοϊκές συνθήκες για την ιοντοαν- 

, , (2223).ταλλακτικη εξαλλοίωση τους. ' Τέλος, ορισμένα απο τα δευτερογενή (προϊόντα της ε

ξαλλοίωσης) διογκώνονται απορροφώντας νερό, σχηματίζοντας πηκτές , που μερικές απ'αυτές 

είναι θιξότροπες.^24 '

Κέντρο λίθου, Υπ. Πολιτισμού.
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Elk.10. BEI - COMPO, 60X Εικ.11. BEI - COMPO, 1OOX

Elk.10-11. Χαρακτηριστικός ιστός μαρμάρου, που περιέχει ξένες προσμίξεις.
Τα δείγματα προέρχονται από το ναό της απτέρου Νίκης και τα Προπύλαια 

Fig.10,11. Scanning electron micrographs of smooth section showing the typical
texture of marble containing foreign inclusions (samples from the temple
of Nike and Propylaea)

Εικ. 12. BEI - COMPO, 400X
Φυλλάρια μαρμαρυγιών μέσα στην 
ασβεστιτική μήτρα του μαρμάρου 

Fig. 12. Phyllocilicate minerals in
a matrix of calcite crystal grains

Εικ. 14. BEI - COMPO, 78X
Κρύσταλλοι χαλαζία (με την 
πιο σκούρα απόχρωση)

Fig. 14. Quartz grains (the darker ones)
in a matrix of calcite crystal grains

Εικ. 13. BEI - COMPO, 1000X
Φυλλάρια μαργαρυγία και κρύσταλλοι 
ασβεστίτη, λεπτομέρεια 

Fig. 13. Micaceous inclusion embedded 
in the calcite crystals

Εικ. 15. SEI - 2200X
Μαρμαρυγίας με εμφανή σημεία 
αλλοίωσης

Fig. 15. Picture showing an altered
micaceous inclusion in which 
the cohesion between the layers 
has been destroyed
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Elk. 16. Γράφημα από ανάλυση με περίθλαση ακτινών X. (Παρθενώνας)
Fig. 16. X-ray diffraction pattern, speed:0,0 °2e/s, chart: 10mm/°2e, range:103c/s 

T.C . : 2,slit :0,2 (Parthenon)

Elk. 17. Γράφημα από ανάλυση με περίθλαση ακτινών X. (Παρθενώνας)
Fig. 17. X-ray diffraction pattern, speed : 0,02°2e/s, chart : 10mm/°2Θ, range:103 c/s, 

T.C. : 2, slit : 0,2 (Parthenon)
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Επισήμανση φθορών στη δυτική ζωφόρο 
Ε. Παπακωνσταντίνου, Δ. Χαραλάμπους

Στα πλαίσια της καταγραφής της κατάστασης του γλυπτού διακόσμου των μνημείων της 
Ακρόπολης, έγινε πλήρης αποτύπωση των φθορών της δυτικής ζωφόρου το 1976. Σημειώθηκαν 
πάνω σε σχέδια ή έκταση της αιθάλης, οι περιοχές που παρουσίαζαν κίνδυνο αποκόλλησης, η 
έκταση της όξινης προσβολής (διάβρωση), η παρουσία και η έκταση επιστρωμάτων. ^^®^ 

Επίσης με λήψη μικρών δειγμάτων από διάφορα σημεία είχε γίνει μια ποιοτική αποτίμηση 
της έκτασης των γυψοποίησης.

Η ίδια εργασία για τα γλυπτά των λιθοπλίνθων III, IV, Ω της δυτικής ζωφόρου επαναλή- 
φθηκε το 1983 και το 1988 για τα γλυπτά των λιθοπλίνθων III, IV, V, VI, VII, IX, X.

Μετά την καταγραφή των φθορών το 1976 για να περιοριστεί η όξινη προσβολή και η έκ- 
πλυση της σχηματιζόμενης γύψου, που περιέχει λεπτομέρειες των γλυπτών^8'^ από το νερό 

της βροχής, αποφασίστηκε η κατασκευή στεγάστρου από ελενίτ που τοποθετήθηκε στη θέση του 
το 1978. Με το στέγαστρο τα γλυπτά της δυτικής ζωφόρου προστατεύονται από το νερό της 
βροχής εκτός από τα γλυπτά του λιθοπλίνθου. Σε ορισμένα σημεία εξ άλλου, το νερό της 
βροχής, προφανώς από άλλο δρόμο και σαν από απ'ευθείας προσβολή, εξακολουθεί να διαβρέ- 
χει κάποιες περιοχές των αναγλύφων.

Η σύγκριση μεταξύ των καταγραφών του 1976, 1983^^ και 1988 για τα γλυπτά των λιθο- 

πλίνθων III, IV, V και μεταξύ των καταγραφών του 1976 και 1988 για τα γλυπτά των λιθο- 
πλίνθων VI, Vili, IX, X όπως φαίνεται από τα σχέδια (Εικ. 18 ), δείχνει μια συνεχή αύ
ξηση των περιοχών της αιθάλης. Οι νέες περιοχές με αιθάλη διακρίνονται από τις παλαιό- 
τερες, το στρώμα της αιθάλης είναι λεπτότερο και η απόχρωσή του ανοιχτότερη.

Η γυψοποίηση όπως είναι φυσικό συνεχίζεται,με τη διαφορά ότι τα στρώματα της γύψου 
που δημιουργούνται,παραμένουν επί τόπου και δεν ξεπλένονται από το νερό της βροχής.
'Ετσι μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου δεν έχουμε παραπέρα απώλεια των λεπτομερειών 
των γλυπτών. Όμως η συνεχιζόμενη γυψοποίηση οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης του υ
λικού όπως φαίνεται από μια κάποια επέκταση των σαθρών περιοχών (Εικ.18 ).
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Éiùlâ Διάβρωση / Acid attack

Εηίσιρωμα / Covering

,Εικ. 18. Επισήμανση φθορών στη Δ.ιωνική ζωφόρο. Χαρτογράφηση 1988. 
Fig. 18. State of deterioration of W.Ionic Frieze. 1988 recording.
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Επισήμανση φθορών στην ανατολική δωρική ζωφόρο 
Γ. Δογάνη, Ε. Παπακωνσταντίνου, Δ. Χαραλάμπους

'Οπως και. στο υπόλοιπο μνημείο έτσι και στην ανατολική δωρική ζωφόρο συμβαίνουν παρό
μοια φαινόμενα διάβρωσης, τα οποία άλλοτε εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση κι άλλοτε με 
μικρότερη, ανάλογα με την επίδραση του μικροκλίματος αυτής της περιοχής. Αναλυτικώτερα η 
κατάσταση διατήρησης της ζωφόρου αυτής παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα.

1. Φθορές που προκλήθηκαν από βανδαλισμούς ή πολεμικές επιχειρήσεις

Η πιο σημαντική αιτία υποβάθμισης των μετοπών, ήταν αυτή που προκάλεσαν οι πρώτοι
(27)Χριστιανοί, με την απολάζευση του μεγαλύτερου μέρους των έζεργων γλυπτών. Καταστροφές

#(27) #επίσης συνέβησαν χαι στα υπερκείμενα οριζόντια γείσα από βομβαρδισμούς. Το γεγονός
είχε ως αποτέλεσμα, εκτός από τη θραύση, και την πτώση μεγάλου μέρους τους, να μείνουν εκτε
θειμένες στη βροχή για μεγάλο διάστημα οι μετόπες 1η, 6η και 7η και οι τρίγλυφοι 1η και

1*13η.

2. Φθορές που είναι αποτέλεσμα της δράσης διαφόρων διαβρωτικών παραγόντων

Παρατηρήθηκε ότι μερικά απ'τα φαινόμενα, που αναπτύσσονται στα παρακάτω, εμφανίζουν 
τυπικά χαρακτηριστική εικόνα* που παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικ. 19, δεδομένου ότι οι 
διαφοροποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές.

Εικ. 19

#77771 Πβριοχη μοωμένηο QiSôXns
Area of loss intoni« soot deposition.

ncpioxn μαύρη« upouoias 
Area of black crust formation.

■ I Ποριοχή eunXuons jxvn _ {races
‘ ■■■' Washed area from seeping water.

I------ 1 riepioxh èuBcons oxn βροχή jxyn _ traces

>------- ' Area exposed to rain.

2.1. Απ'το μέσσν και, επάνω, σχεδόν σ'όλσ το μήκος της ανατολικής δωρικής ζωφόρου εν- 
(28)τοπίζεται αιθάλη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση της παρουσιάζεται στις κεφαλές των μετο

πών και τριγλύφων. Απ'τα 27 δείγματα που συγκεντρώθηκαν απ'αυτές τις περιοχές για ανάλυ
ση, βρέθηκε στα 19 μεγάλο ποσοστό γύψου (διαβάθμιση 5-6),σ'άλλα 6,ενδιάμεσο ποσοστό

. 2 *(διαβαθμιση 3-4) και σε 2,διαβαθμιση 1.

Η ζώνη της αιθάλης δεν είναι συνεχής αλλά διακόπτεται κατά διαστήματα από κατακόρυφες 
περιοχές, όπου έχει χαθεί κάθε ίχνος της. Το φαινόμενο οφείλεται σε έκπλυση και προκα- 
λείται απ' το νερό της βροχής,που κατεβαίνει απ'τους υπερκείμενους αρμούς, ή άλλες ασυ
νέχειες των γείσων. Παρατηρήθηκε ότι συχνά το μάρμαρο, σ'αυτές τις περιοχές και αντίθε
τα μ'ό,τι θα αναμένονταν, δεν παρουσιάζει μεγάλη φθορά και σώζονται σημαντικές λεπτομέ
ρειες απ'τον αστράγαλο ή τα υπολείμματα των γλυπτών.
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2.2. Στη ζώνη,όπου παρουσιάζεται, η μεγαλύτερη συγκέντρωση αιθάλης,και στα όρια της με
. (2829).τις περιοχές έκπλυσης, σχηματίζονται μαύρες κρουστές. ' Ιδιες κρουστές εμφανίζο

νται σε μικρές εσοχές στα γλυπτά και στα τρίγλυφα. Η ανάλυση με περίθλαση ακτινών X 
(XRD) εντόπισε στις μαύρες κρούστες, εκτός από αραγωνίτη και τα ορυκτά, γύψο, χαλαζία 
και δολομίτη. Το ποσοστό γύψου στα 24 δείγματα ήταν αυξημένα. Σε 13 απ'αυτά η διαβάθμιση 
ήταν 5-6, σε άλλα 9 η διαβάθμιση ήταν 3-4 και μόνο σε 1 η διαβάθμιση ήταν 1.(Εικ. 20).

2.3. 'Εξαρση της φθοράς, συγκεκριμένα αποσάθρωση, εντοπίζεται σε ζώνη σ'όλο το μήκος 
της ανατολικής δωρικής ζωφόρου. ' Το άνω όριο αυτής της ζώνης βρίσκεται στην ακμή
των κεφαλών (μετοπών και τριγλύφων),ενώ το κάτω φθάνει περίπου στο μέσον του ύψους της 
ανατολικής δωρικής ζωφόρου. Το μάρμαρο εδώ εμφανίζεται εύθριπτο με δύο κυρίως μορφές: 
φυλλίδια ή σκόνη. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πτώσης υλικού εξ αι- 

• τίας των εκτεταμένων αποφλοιώσεων που παρατηρούνται σ'αυτή τη ζώνη. Οι συνέπειες απ'το 
φαινόμενο αυτό είναι η σταδιακή άμβλυνση των ακμών και των λεπτομερειών. Αντίθετα, μι
κρότερη και πιο ομοιόμορφη φθορά εμφανίζεται στα μέλη εκείνα της ζωφόρου, που εξ αιτίας 
της θέσης τους, έμεναν εκτεθειμένα στη βροχή (Εικ. 21).

2.4. Κάτω από την προαναφερόμενη ζώνη αποσάθρωσης, στην επιφάνεια της ζωφόρου είτε
3*σώζονται υπολείμματα απ'την επιδερμίδα και το επίστρωμα είτε εμφανίζεται ζαχαροειδής 

φθορά. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως τα γείσα δεν προστατεύουν απ'τη βροχή αυτό το τμήμα 
της επιφάνειας. Από συγκρίσεις νεώτερων φωτογραφιών με παλιότερες, γίνεται καταφανής η 
σημαντική μείωση των στρωμάτων κατά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε χαρ
τογράφηση της ζωφόρου,η οποία στηρίχτηκε σε φωτογραφίες τριών χρονικών περιόδων, Bois- 

( 31 ) (32) 4*sonnas (1900-1910) .δημοσίευση: Brommer (1960) και πρόσφατες (1986) (Εικ.22),

2.5. 'Ενα φαινόμενο ασυνήθιστο γι'αυτή την πλευρά είναι αυτό της κυψελοειδούς φθοράς, 
εντοπίστηκε μόνο στο μεσαίο τμήμα της 6ης μετόπης και στο δεξιό άκρο της 8ης μετόπης. 
Σημειώνεται πως το νερό ίσως αποτελεί σημαντικό παράγοντα γι'αυτού του είδους τη φθορά, 
δεδομένου ότι γίνεται συγκράτηση λόγω της τοπικής ιδιομορφίας.

3. Παλιότερες επεμβάσεις συντήρησης

Απ'την περίοδο των πρώτων αναστηλωτικών εργασιών μέχρι και τελευταία, έγιναν εκτετα-1 2 
μένες επεμβάσεις για στερέωση της επιφάνειας τουλάχιστον σε δύο φάσεις. Οι επεμβάσεις 
αυτές περιλάμβαναν κυρίως σφραγίσεις με κονιάματα όλων των ρωγμών και των απολεπίσεων. 
Σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε για ενίσχυση χάλκινο σύρμα.
Επίσης σφραγίστηκαν οι αρμοί με τσιμεντοκονίαμα, μεταξύ μετοπών και τριγλύφων, με σκοπό 
να εμποδιστεί η βλάστηση, καθώς και μεταξύ των υπερκείμενων γείσων για να αποτραπεί η 
ροή του νερού στις επιφάνειες των γλυπτών.^

Πολλά απ'τα κονιάματα αυτά σήμερα παρουσιάζουν ποικιλία προβλημάτων, ενώ οι σφραγί
σεις των αρμών δεν είναι πια αποτελεσματικές.

4. 'ίχνη πολυχρωμίας

Σε ελάχιστα σημεία της ζωφόρου αλλά και των υπερκείμενων γείσων σώζονται ακόμα υπο-
(33/34)λείμματα χρωμάτων πιθανόν απ'την αρχαιότητα. Ωστόσο είναι ικανά για να όιαμορ-

φωθεί κάποια εικόνα, σχετικά με το πώς ήταν ο συνολικός διάκοσμος σ'αυτή την περιοχή.
Αναλυτικότερα θαλασσί και κόκκινο χρώμα βρέθηκαν αντίστοιχα σε προμόχθους και οδούς των 

, , , , , 3*γείσων. Το ίδιο θαλασσι χρώμα υπάρχει σε επιφάνειες τριγλύφων και σε κεφαλές μετοπών.

1. Το 1930-31 αναστηλώθηκαν το ΝΑ γυναικείο γείσο και αυτό που αντιστοιχεί στην 7η μετό
πη. ( 27 )

* f (2. Οι διαβάθμισεις,που σημειώνονται στο κείμενο και στα σχέδια, αντιστοιχούν σε ποσοστό 
γύψου στο δείγμα που αναλύθηκε, για το 6: 80%, 5: 70%, 4: 60%, 3: 40%, 2: 20%, 1: 10% 
και τα ίχνη,καθορίστηκαν στο .Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των υλικών του Ε.Μ.Π.

3*. Βλ. κεφ. Μελέτη των έγχρωμων στρωμάτων που διακρίνονται στις επιφάνειες των μνημείων.
4*. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν ληφθεί απ'τον Σ. Μαυρομμάτη.
5*. Βλ. κεφ. Προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας. Εκτίμηση υλικών και μεθό

δων.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη των έγχρωμων στρωμάτων. που διακρίνονται erne επιωάνε i.f.t των ηνημρίων 
K. Κουζέλη, N. Μπελογιάννης, Γ. Δογάνη, X. Τόλιας

Πάνω στην επιφάνεια του μαρμάρου στον Παρθενώνα, αλλά και σχεδόν ο'όλα τα κλασσικά 
και Ρωμαϊκά μαρμάρινα μνημεία της Αθήνας διακρίνονται κατ'αρχήν δύο είδη στρωμάτων, που 
γεννούν ερωτηματικά ως προς τη φύση και την προέλευσή τους: α) 'Ενα πορτοκαλοκάστανο
(Εικ. 23), που μοιάζει να είναι σε απόλυτη συνοχή με το μάρμαρο και θα χαρακτηρίζεται

, , , 1 * στο έξης σαν επιδερμίδα του μαρμάρου.

Το στρώμα αυτό σώζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις μικρές πλευρές του μνημείου. Βρίσκε
ται ακόμα σε μεγάλη έκταση στο Ν. τοίχο του σηκού αλλά και στα αυλάκια για την απορροή 
των όμβριων υδάτων και στις βαθμίδες της περίστασης.

β) 'Ενα υπόλευκο (μπεζ)(Εικ.24) σχετικά ομοιόμορφο,που μοιάζει να είναι σε μικρότερη 
συνοχή με το μάρμαρο απ'ό,τι η επιδερμίδα. Για το στρώμα αυτό θα χρησιμοποιείται στο 
εξής ο όρος επίστρωμα. Το επίστρωμα καλύπτει τα ίχνη,που άφησαν στα επιστύλια οι ασπίδες 
του Μ. Αλεξάνδρου, τα ίχνη αρχαίου χρώματος, ορισμένα χαράγματα της Δ. πλευράς καθώς και 
τις απολαξευμένες επιφάνειες των αρχικά έξεργων γλυπτών στις μετόπες. Ανάλογα στρώματα 
σώζονται σε μεγάλη έκταση και στις επιφάνειες των μαρμάρινων Ρωμαϊκών μνημείων στην Ιτα
λία.

Η έκταση των στρωμάτων αυτών πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερη στο παρελθόν. Υπάρχουν
πολλές περιγραφές μελετητών των μνημείων,που αναφέρονται στην ύπαρξη των στρωμάτων 

(33 35 - 37)αυτών. ' Η άποψη αυτή ενισχύεται από διάφορους πίνακες ζωγράφων του 19ου
αιώνα (Εικ.25). Φωτογραφίες του Παρθενώνα του προηγούμενου αιώνα,καθώς και των αρχών του 
20ού,αλλά κι'αυτές του 1960,δείχνουν ότι τα στρώματα αυτά σώζονταν σε θεαματικά μεγαλύ
τερη έκταση απ'ότι σήμερα. Η δραματικότερη μείωσή τους έγινε τα τελευταία 25 χρόνια,

2 *
πρέπει δε να αποδοθεί στην όξινη βροχή.

Η φύση και η προέλευση των στρωμάτων αυτών απασχολεί τους ειδικούς απ'τις αρχές του
(38)προηγούμενου αιώνα. Οι πρώτες φυσικοχημικές αναλύσεις έγιναν από τους Faraday και

Länderer.^39^ 0 Liebig^40^ το 1853 ανίχνευσε για πρώτη φορά οξαλικά στην επιφάνεια του 

Παρθενώνα. Ανάλογες αναλύσεις έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται και σήμερα από διάφο
ρους ερευνητές . ^ 43'4^ Σήμερα, όπως και ενάμιση σχεδόν αιώνα πριν, υπάρχουν δύο από

ψεις σχετικά με την προέλευση των στρωμάτων αυτών. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, τα στρώ
ματα αυτά είναι φυσικής προέλευσης,^4^'4^ σύμφωνα δε με τη δεύτερη, η παρουσία των

οξαλικών είναι αποτέλεσμα τεχνικής κάλυψης του μαρμάρου με κάποιο στρώμα (και πιθανής
(44,45)διάσπασής του) για προστασία ή διακόσμηση.

Στην εργασία αυτή εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν με φυσικοχημικές μεθόδους δείγματα πορ- 
τοκαλοκάστανης επιδερμίδας από τον Παρθενώνα (από τους νότιους κίονες, τα ανατολικά γεί
σα και περιοχές του Μιναρέ),αλλά και του Θησείου, δείγματα πορτοκαλοκάστανου στρώματος 
από μάρμαρο του λατομείου και δείγματα επιστρώματος από τους δυτικούς κίονες του Παρθε
νώνα.3 (Εικ. 27-29).

Η εικόνα που προκύπτει για την πορτοκαλοκάστανη επιδερμίδα δίνεται σχηματικά από το 
Εικ.26. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Το χρώμα της επιδερμίδας οφείλεται στην παρουσία οξειδίων του σιδήρου και πρέπει 
να αποδοθεί σε επικαθήσεις.

2. Η παρουσία ιόντων Να+ και C1 μπορεί να αποδοθεί στην αλατονέφωση από τον Σαρωνικό 

κόλπο.
3. Η παρουσία του Pb οφείλεται στη ρύπανση της ατμόσφαιρας.
4. Η παρουσία του Ρ είναι αναμφίβολη,και η κατανομή του ομοιογενής.
5. Ομοιογενής και ανάλογη με την κατανομή του φωσφόρου είναι η κατανομή του θείου με 

τη μορφή γύψου.
6. Η παρουσία των οξαλικών είναι επίσης αναμφίβολη.
7. Η μεγάλη διαλυτότητα σε οξέα τόσο του φωσφορικού όσο και του οξαλικού ασβεστίου
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Τ777Χ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ / ELEMENTS DETECTED C« , S . P , Cl , Ha .XZZZ1 ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ / THICKNESS OP THE LAYER ABOUT ISO μ.

Elk. 26. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
MARBLE GRAINS.

εξηγούν τη γρήγορη απομάκρυνσή τους κατά τα τελευταία 25 χρόνια,που αυξήθηκε σημαντικά 
η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα στοιχεία 6εν αποκλείουν το ενδεχό
μενο ότι για το σχηματισμό της πορτοκαλοκάστανης επιδερμίδας έχει συνεισφέρει σε κάποιο 
βαθμό και ο ανθρώπινος παράγων, αλλά χρειάζεται έρευνα για να μπορούμε να αποφανθούμε 
με βεβαιότητα.

Ανάλυση του επιστρώματος δείχνει ότι πρόκειται περί λεπτού τεχνητού στρώματος (ασβεστώ- 
ματος), πάχους περίπου 70 um, το οποίο έχει υποστεί θείωση σε σημαντικά βαθμό.

Πιθανά ίχνη αρχαίου χρώματος

Η προσπάθεια αναζήτησης υπολειμμάτων της αρχαίας πολυχρωμίας, έδωσε κάποιες σημαντι
κές πληροφορίες. Βρέθηκε κυανό χρώμα στις προμόχθους και κόκκινο στις ενδιάμεσες οδούς 
των γείσων. Το ίδιο κυανό χρώμα βρέθηκε στις κεφαλές των μετοπών και των τριγλύφων (Εικ. 
30), αλλά και στους μηρούς των τελευταίων. Παρόμοιες διαπιστώσεις έχουν κάνει στο παρελ
θόν και μελετητές του μνημείου,όταν τα υπολείμματα των χρωμάτων σώζονται σε μεγαλύτερη 
ίσως έκταση. Εξέταση των δειγμάτων με περίθλαση ακτινών X και ηλεκτρονική μικροανάλυση 
έδειξε ότι το κυανό χρώμα (Εικ.31) είναι το γνωστό αιγυπτιακό μπλε (CaCuSi^O^), το κόκ
κινο δε (Εικ.32) είναι από οξείδια σιδήρου (αιματίτης', Fe20.j).

1? Ο όρος αυτός προτείνεται από τον Μ. Κορρέ και φαίνεται ότι αποδίδει καλύτερα το φαι
νόμενο. ( 27 )

2*. Βλ. κεφ. επισήμανσης φθορών στην ανατολική δωρική ζωφόρο.
3? Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM).και μικροανάλυση, 

περίθλαση ακτινών X (XRD), υπέρυθρος φασματοσκοπία (IR). Η φυσικοχημική εξέταση των 
δειγμάτων έγινε στο Κέντρο Λίθου (ΥΠ.ΠΟ).
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Euh. 23. Πορτοκαλοκάστανη επιδερμίδα του μαρμάρου

Fig. 23. Orange - brown " skin " of the marble (column NK 3.1) (detail)

Eih. 24. Υπόλευκο επίστρωμα από τους δυτικούς κίονες του μνημείου (λεπτομέρεια)
Fig. 24. Whitish - beige covering (paving) from the southern columns of the monument (detail)

Εικ. 25. Υδατογραφία του Stilling (1865)
Fig. 25. Water colour - painting by Stilling (1865)
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Εικ.27. Επιδερμίδα του μαρμάρου από 
το γείσο ΑΓ1: * 
στήλη 1 :(SEI 600 X)

" 2: (BEI-COMPO 600 X)
" 3: εικ.ακτ.Χ (Ca,600 X,

coarse 5)
" 4: εικ,ακτ.Χ (Mg,600 X,

coarse 5)

Εικ.28. Συνέχεια της εικ. 27,
εικ,ακτ.Χ στ(1:(Ρ,600 X, 
coarse 5)
στήλη 2: (S,600 X, coarse 4) 

" 3: (Cl,600 X,coarse 4)
" 4: (Na,600 X,coarse 4)
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Elk. 30. Διακοσμητlkó μπλε χρώμα από το τρίγλυφο μεταξύ 6ης και 7ης Α. μετόπης 
Fig. 30. Ornamental blue colour from the triglyph between the 6th and 7th E. metope

Elk. 31. Μπλε χρώμα από την 14η Α.μετόπη . (λεπτή τομή σε πολω^κό μικροσκόπιο)
Fig. 31. Blue colour from the 14th metope E. (thin section under polirizing microscope)

Elk. 32. 
Fig. 32.

Kókklvo χρώμα από την οδό μεταξύ των γείσων ΑΓ 23, ΑΓ 24 (λεπτή τομή σε πολωτικό μικροσκόπιο) 
Red colour from the via between geisa ΑΓ 23, ΑΓ 24 (thin section under polirizing microscope)
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Προηγοΰμενεε επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας - εκτίμηση υλικών και μεθόδων 

Α. Μωραιτου

Απ’την επρχή πρυ αναγνωρίστηκαν τα κτίρια της Ακρόπολης σαν μνημεία, έχσυν γίνει 
εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας είτε στα πλαίσια αναστηλωτικών έργων 
είτε με πρωταβσυλία της Εφσρείας Ακρσπόλεως. Οι επεμβάσεις είχαν προληπτικό και σωστικό 
χαρακτήρα και περιλάμβαναν τη στερέωση και συγκόλληση ετοιμόρροπων ή αποκολλημένων θραυ
σμάτων με ή χωρίς μεταλλική ενίσχυση, καθώς και τη σφράγιση ρωγμών και αρμών. Οι τεχνι
κές,που έχουν εφαρμοστεί, βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους και παρουσιάζουν αισθητι
κή βελτίωση στο χρόνο.

Το 1872, στα πλαίσια μερικών αναστηλωτικών εργασιών, έγιναν εργασίες συντήρησης στη 
, , , , , 1*Δ. ιωνική ζώφορο, που περιλάμβαναν σφραγίσεις ρωγμων με κολλά Meyer καθώς και συμπληρω-

, 2*(46,47)σεις κατεστραμμένων τμημάτων των λίθων της.

Στην πρώτη αναστηλωτική περίοδο Μπαλάνου (1898-1902) στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα 
εκτός από συγκολλήσεις και συμπληρώσεις μελών, αναφέρονται και σφραγίσεις αρμών με τσι
μεντοκονίαμα "ί να παρεμποδισθεί η βλάστησις".*48 * Αργότερα, κατά την περίοδο 1922-1933 

πραγματοποιήθηκαν στην ανατολική πλευρά εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης ετοιμόρροπων
θραυσμάτων στους κίονες, τα επιστύλια, τα τρίγλυφα, τις μετόπες και τα γείσα "δια χαλκί-

, , (49). . ,νων συνδέσμων και κολλάς Meyer". Επιπλέον, αναφερεται η επικάλυψη των περιοχών αυ
τών "δι'ειδικής επαλείψεως διαφανούς και μονωτικής".*4***

Από τις αρχές της δεκαετίας του 40 αρχίζει να απασχολεί το φαινόμενο της απολέπισης 
και της καταστροφικής διόγκωσης των σιδερένιων συνδέσμων των προηγούμενων επεμβάσεων.*5***

Η αντικατάσταση των εμφανών σιδηρών συνδέσμων με ορειχάλκινους, προστίθεται στο έργο των
. (51)

τεχνιτών.

Πριν το 1960 πραγματοποιούνται εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης στη Δ. ζωφόρο, που
περιλαμβάνουν διαμπερή στήριξη ετοιμόρροπων κομματιών με ορειχάλκινες καρφίδες και συμ- 

, , , , 3*πληρώσεις γλυπτών λεπτομερειών με κόλλα Meyer (Εικ. 34). Παραλληλα γίνεται φανερή η ανά
γκη επιστημονικής κάλυψης και αναζήτησης προστατευτικού επιστρώματος για τα μάρμαρα. Το

, , , , , (52 )1957 δημοσιεύονται προτάσεις για τη συντηρηση των μαρμάρων της Ακρόπολης.

Η τεχνική της διαμπερούς στερέωσης, της συγκόλλησης με κόλλα Meyer, της σφράγισης των 
ρωγμών με κόλλα ή τσιμέντο, και η αντικατάσταση των οξειδωμένων σιδερένιων συνδέσμων με 
άλλους από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο, συνεχίζονται μέχρι το 1975, εποχή που σταματά 
προσωρινά κάθε είδους επέμβαση με τη σύσταση της ΕΣΜΑ. Οι επεμβάσεις της περιόδου 1968- 
1975*53* είναι συστηματικότερες και παρουσιάζουν μια πιο τεκμηριωμένη εικόνα με την τή

ρηση δελτίων, ημερολογίων και με τακτικές δημοσιεύσεις.

Το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν και πολλά προστατευτικά επιστρώματα της εποχής από τον
, , , , (54 )καθ. Γ. Παρισακη της έδρας Αναλυτικής Χημείας του Ε.Μ.Π. Στις εργασίες της περιόδου

αυτής προστίθεται ο καθαρισμός "δι'ελαφρού καταβρέγματος των επιφανειών εκ του επικαθη- 
μένου κονιορτού* 55 * σύμφωνα προφανώς με την πρόταση των ειδικών της UNESCO*56* καθώς 

και η αντικατάσταση του γκρίζου τσιμέντου των προηγούμενων συμπληρώσεων με λευκό τσιμε
ντοκονίαμα.

Κονιάματα με βάση την κόλλα Meyer που σώζονται μέχρι σήμερα, άλλοτε παρουσιάζουν με
γαλύτερη αντοχή σε σχέση με το περιβάλλον μάρμαρο και άλλοτε μικρότερη απ’αυτό, ενώ συ
χνά είναι ρηγματωμένα κατά μήκος της επαφής τους με το μάρμαρο, αλλά και εγκάρσια. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα χλωροϊόντα τους ίσως έχουν προκαλέσει ζημιές στο μάρμαρο.*57*

Κονιάματα με ισχυρή πρόσφυση στο μάρμαρο, όπως το τσιμεντοκονίαμα, δεν προσφέρονται 
για τη στεγάνωση αρμών γιατί με τη διαφορετική συμπεριφορά των μελών κατά τις δονήσεις 
πολλές φορές αντί να αστοχούν τα κονιάματα αποσχίζεται το παρακείμενο ευπαθές μάρμαρο.
Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις τα τσιμεντοκονιάματα έχουν ρηγματωθεί. Αυτό ίσως οφείλεται 
και στην κακή ποιότητα του τσιμέντου και της άμμου της εποχής, καθώς και στην κακή ανα
λογία τσιμέντου, άμμου, νερού.
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Πρέπει να σημειωθεί πως δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στο μάρμαρο/που να σχετίζονται με 

τη δράση διαλυτών αλάτων προερχόμενων από το τσιμέντο.

Σχετικά με τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για νέα σύνδεση των μαρμάρων, 

παρατηρήθηκε ότι ο χάλυβας διαβρώνεται και οδηγεί σε ρήξη του υλικού που το περιβάλλει,

ενώ τα κράματα χαλκού διαβρώνονται επιφανειακά και προκαλούν χρωματική αλλοίωση στο υπο-

I · · (58)κείμενο μάρμαρο. Διάβρωση παρατηρήθηκε και στους συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα.

Παρά την κριτική που θα μπορούσε να ασκηθεί για τη χρήση και τη μέθοδο εφαρμογής των 

υλικών αυτών, πρέπει να γίνει σαφές ότι η εφαρμογή τους εξασφάλισε τη διάσωση επιφανεια

κού υλικού,που θα είχε θρυμματιστεί πέφτοντας ή θα είχε χαθεί.

Η μελέτη της συμπεριφοράς των υλικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν 

προβάλλει την ανάγκη περιοδικής συντήρησης. Αυτό απαιτείται ιδίως για τα εκτεθειμένα σε 

αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες μνημεία.

1ΐ Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για κονία Sorel που αποτελείται από οξείδιο μαγνησίου 
(άσπρη σκόνη) και χλωριούχο μαγνήσιο (άχρωμο διαυγές υγρό). Λόγω της μεγάλης της τε
λικής αντοχής και της διωστικής δύναμης ,που ασκείται κατά την πήξη, η κόλλα αραιωνό
ταν με μαρμαρόσκονη.

2*. Οι επεμβάσεις αυτές διακρίνονται σε φωτογραφίες του F. Boissonnas των αρχών του αιώνα.
3Ϊ Για τις εργασίες αυτές δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Οι επεμβάσεις διακρίνονται σε φωτο

γραφίες της εποχής 1960 του Σπ. Μελετζή και του Ν. Τομπάζη.
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Εικ. 33

Fig. 33

Παλαιότερη επέμβαση στην 7η Α. μετόπη στερέωση με κονίαμα Meyer και ενίσχυση 
με μπρούντζινο σύρμα
Previous intervention on the 7 E.metope consolidation with Meyer mortar and
reinforcement with copper wire

Elk. 34. Παλαιότερη επέμβαση στη Δ. ιωνική ζωφόρο. Λίθος VIII Διαμπερής στερέωση με
ορειχάλκινη καρφίδα. Συμπλήρωση ματιού και κάλυψη κεφαλής καρφίδας με κονίαμα Meyer 

34. Previous intervention on the W.Ionic frieze. Block VIII.Consolidation with
brass dowel. Restoration of the eye and covering of the dowel with Meyer mortar

Fig.
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Elm. 35. Παλαβότερη επέμβαση στον Α.Κ. 2.11. Στερέωση με Meyer και χάλκινο σύρμα 
Fig. 35. Previous intervention on Α.Κ. 2.11. Consolidation with Meyer mortar and 

bronze rivets.

Elk. 36. Παλαιότερη επέμβαση. Σφράγιση αποσαθρωμένης αργιλλοπυριτικής φλέβας με κονίαμα 
Fig. 36. Previous intervention. Filling of degraded aluminosilicate vein with mortar



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης της επιφάνειας - "Πρόγρανιιια πιλότος"
(Euh. 37-44)

Γ. Δογάνη, Α. ΜωραΓτου

Η πρώτη δοκιμαστική συστηματική επέμβαση συντήρησης της επιφάνειας, στα πλαίσια του
προγράμματος αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης, έγινε στον Παρθενώνα στους σπον-

1* ,δυλους Α.Κ.2.10 και Α.Κ.2.11 το καλοκαίρι του 1988. Το "πρόγραμμα πιλοτος" πραγματοποι
ήθηκε από τις συντηρήτριες Κ. Μπαμπανίκα, Γ. Δογάνη, Α. Μωραϊτου και τον ειδικευμένο 
μαρμαροτεχνίτη I. Κλαύδιο.

Η κατάσταση της επιφάνειας πριν, καθώς και οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, έχουν 
αποτυπωθεί στις εικ. 37α-δ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΘΟΡΩΝ

1.1. Πρόσφατες αποκολλήσεις
Μετά το σεισμό του 1981 είχαν συλλεγεί αρκετά θραύσματα γύρω απ'τον 2ο κίονα της α

νατολικής πλευράς. Ανάμεσα σ'αυτά συγκεντρώθηκαν και σαράντα περίπου θραύσματα (το με
γαλύτερο είχε διαστάσεις 40X25X2,5 εκ. και το μικρότερο 2X1X0,2 εκ.), τα οποία αντιστοι
χούσαν στους δύο σπονδύλους,που μας απασχολούν.

1.2. Αποφλοιώσεις
2* ,Το φαινόμενο της αποφλοίωσης παρατηρήθηκε ότι ήταν εντονότερο στις ακμές των σπον

δύλων. Σε 10 από τις 20 ακμές του ΑΚ2.11 υπήρχαν εκτεταμένες αποφλοιώσεις. Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί, πως συχνά ο κίνδυνος πτώσης υλικού ήταν άμεσος. Μερικές φορές τα ρήγματα 
που συνόδευαν τις αποφλοιώσεις,δεν τερμάτιζαν στον οριζόντιο αρμό,αλλά συνεχίζονταν τα 
ίδια και στον υποκείμενο σπόνδυλο. Σ'ορισμένες περιπτώσεις το ρήγμα ήταν εσωτερικό, δηλ. 
αφανές και γινόταν αντιληπτό μόνο από την υπόκωφη απόκριση σε δοκιμαστικά κτυπήματα.

Η χαρακτηριστική ρομβοειδούς σχήματος αποφλοίωση της Β.Α. πλευράς του ΑΚ2.11 είναι 
αποτέλεσμα της ακτινωτής ρηγμάτωσης που προκλήθηκε από την πρόσκρουση ενός βλήματος.

1.3. Ζαχαροειδής φθορά - επιφανειακά στρώματα
,2*

Ενα μεγάλο ποσοστο της επιφάνειας παρουσιάζει ζαχαροειδη φθορά ,ενω στην υπόλοιπη 
, . , 3*επιφάνεια των σπονδύλων σώζονται ακόμη τα υπολείμματα των δυο επιφανειακών στρωμάτων,

το μπεζ επίστρωμα και η πορτοκαλοκάστανη επιδερμίδα. Κάτω από τα στρώματα το μάρμαρο εί
ναι υγιές.

Σε μικρότερο ποσοστό και κυρίως στις ακμές και στις παρυφές ορισμένων αποφλοιώσεων η 
επιφάνεια παρουσίαζε πιο έντονη αποσάθρωση με πλέγμα μικρορωγμών και μικροαπολεπίσεων 
σε βάθος μέχρι 1,5 εκ., ενώ είχαν αναπτυχθεί και μικροοργανισμοί.

1.4. Προηγούμενες επεμβάσεις στερέωσης

'Ολες οι περιοχές που εμφανίζονταν με αποφλοιώσεις (περιλαμβανομένων και αυτών που α-
, , 4*ποσπαστηκαν πρόσφατα), είχαν δεχθεί στο παρελθόν στερεωτικές επεμβάσεις με κονίαμα. Σε

ορισμένες θέσεις χάλκινα σύρματα συγκρατούσαν διάφορα κομμάτια στη θέση τους (Εικ. 42).
Οι παλαιές συγκολλήσεις και ενσφραγίσεις βρέθηκαν σε κακή κατάσταση. Το κονίαμα είχε
ρηγματωθεί,ενώ σε πολλά σημεία τα απολεπίσματα που προοριζόταν να στερεώσει,είχαν πέσει.

2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1. Συγκόλληση

Αφού καθαρίστηκαν οι επιφάνειες θραύσης με μηχανικά μέσα, επανασυγκολλήθηκαν τα θραύ
σματα στη θέση τους. Οι συγκολλήσεις έγιναν με πολτό λευκού τσιμέντου Portland χαμηλής
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περιεκτικότητας σε θειϊκά και ενισχύθηκαν με τυφλές καρφίδες τιτανίου,όπως γίνεται και 
στις συγκολλήσεις μεγάλων τεμαχίων.* ®^ ^ (Εικ.40, 41). Χρησιμοποιήθηκαν καρφίδες διαμέ

τρου 2-4 mm με εγκάρσιες εγκοπές και 6 mm,με σπείρωμα. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκόλληση 
με πίεση και με τακτική ύγρανση με νερό, οι ρωγμές σφραγίστηκαν εξωτερικά με κονίαμα 
τσιμέντου - χ'αλαζιακής άμμου,αναλογίας 1:5 με την προσθήκη ανόργανης χρωστικής.

Η χρήση του τσιμέντου ως συγκολλητ ικού,μετά από πρόταση του καθ. Θ. Σκουλ ικ ίδη ,έγ ι νε με 

δεδομένα την ικανοποιητική του πρόσφυση στο μάρμαρο, την αντοχή του στην ο'ξίνη προσβο

λή, το χαμηλό πορώδες του πεντελικού μαρμάρου και το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε καμία

5*αλλοίωση στα μαρμαρα απο την μακροχρόνια χρηση του στα μνημεία. Επίσης ήταν μια δοκιμα
στική λύση, αφού η κόλλα Meyer κρίθηκε ακατάλληλη,® ενώ η χρήση πολυμερών έχει αποκλει-

, (8-18) 
στ ε ι.

2.2. Στερέωση αποφλοιώσεων

Οι φλούδες στερεώθηκαν είτε με την ένεση του κονιάματος είτε με την ολοσχερή αποκόλ
ληση και επανασυγκόλλησή τους. Η αποκόλληση αποφασίστηκε μόνο για τις περιπτώσεις που 
παρουσίαζαν :

α) μεγάλη απόκλιση λόγω μόνιμης παραμόρφωσης, κατά συνέπεια κίνδυνο πτώσης,

β) ελάχιστη έκταση υγιούς μαρμάρου σε σχέση με τη μεγάλη έκταση του αποκολλημένου 
μέρους,

γ) πλήρη ασυνέχεια του μαρμάρου και συγκράτηση μόνο από υπολείμματα παλαιότερης στερέ

ωσης.

Η αποκόλληση κρίθηκε απαραίτητη για τον καλύτερο καθαρισμό των επιφανειών θραύσης, 
τη σταθερότερη επανασυγκόλληση, με πίεση, και την ενίσχυση των κολλήσεων με καρφίδες, 
αλλά και για την αποκατάσταση της φαινομενικής γεωμετρικής μορφής.

Οι αποκολλήσεις έγιναν με τη βοήθεια σφηνών. Για την συγκράτηση των απολεπισμάτων και 
την ασφαλή μεταφορά τους από την κατακόρυφο στην οριζόντια θέση καθώς και για την υπο
στήριξή τους κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιήθηκε νάρθηκας από γύψο με την παρεμβολή επι- 
κολλημένης γάζας (με 15% μεθυλοκυτταρίνη) (Εικ. 44). Στις αποφλοιώσεις,που παρουσίάζαν 
αποσάθρωση και κινδύνευαν να καταρρεύσουν,καθώς και σ'εκείνες που συγκρατούντο από 
υγιές μάρμαρο, έγινε στερέωση με ενέματα τσιμέντου (χωρίς αποκόλληση). Αφού απομακρύνθη
καν μηχανικά τα κονιάματα της παλαιότερης επέμβασης, οι ρωγμές καθαρίστηκαν από τα χώμα
τα και τα άλλα ξένα σώματα με πεπιεσμένο αέρα, άφθονο νερό και υπεροξείδιο υδρογόνου 
(10 vol). Ακολούθησε η σφράγιση των ρωγμών με κονίαμα τσιμέντου-χαλαζιακής άμμου (1:5) 
και η πλήρωσή τους με ε'νεμα αραιού τσιμεντοπολτού, σύμφωνα με την τεχνική ενέματος, 
που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του ICCR0M.

Πριν την εφαρμογή του ενέματος, οι ρωγμές εμποτίστηκαν με 5% χλωριούχο ισοθειαζολινό- 
νη (το βιοκτόνο που σύστησε ο καθ. S.Β.Curri ).

2.3. Στερέωση επιφάνειας

Για τη στερέωση των επιφανειακών κρυστάλλων εφαρμόστηκε η μέθοδος του ασβεστόνε- 

ρου, ' και έγιναν τουλάχιστον σαραντα ψεκασμοί, σε διάστημά μερικών ήμερων.

Η στερέωση που επιτυγχάνεται από τις πρώτες κιόλας μέρες είναι αρκετά ικανοποιητική. 

Δυστυχώς η μέθοδος είναι προσωρινή ,αφού το νεοσχηματιζόμενο ανθρακικό ασβέστιο είναι ευ

αίσθητο στην όξινη προσβολή και στη γυψοποίηση. * 64^ Για τη στερέωση των βαθύτερα αποσα- 

θρωμένων περιοχών, το ασβεστόνερο έδωσε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα, με την τεχνι

κή όμως του εμποτισμού.^^ Από τους χημικούς μηχανικούς ερευνάται και εργαστηριακά η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μεθόδου στα μάρμαρα της Ακρόπολης. Για τον ίδιο σκοπό 

μελετάται η χρήση στερεωτικών με βάση ανόργανα υδραυλικά υλικά αμιγή ή σε μείγματα (υ

δραυλική άσβεστος, τσιμέντο, αδρανή και υπερευστοποιητές) . ^®®'Η χρήση οργανικών

και οργανοπυριτικών στερεωτικών έχει αποκλειστεί από την ομάδα των χημικών μηχανι- 
(10 ,64,68)

κων
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1ί Πρόκειται για τους δύο ανώτερους σπονδύλους του 2ου κίονα της ανατολικής πλευράς (η 
αρίθμηση των κιόνων γίνεται από Β. προς Ν.) σχετικά με την κωδικοποίηση των λίθων 
του Παρθενώνα. (27)

2ί Βλ. κεφ. περιγραφής φθορών.
3ί Βλ. κεφ. μελέτης των εγχρώμων στρωμάτων.
4ί Το κονίαμα αυτό αναλύθηκε με XRD από τον Ν. Μπελογιάννη και βρέθηκε να αποτελείται 

από κόλλα Meyer και μαρμαράσκονη.
5Î Βλ. κεφ. προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας.
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α)

a)

Αποτύπωση φθορών: Πράσινο: ζαχαροειδής φθορά, ροζ: αποσάθρωση, μωβ : πρόσφατες αποκολλήσεις, καφέ: 

ρωγμές, πλάγια διαγράμμιση: κίνδυνος πτώσης, κάθετη διαγράμμιση: αρχή αποφλοίωσης 

State of conservation before treatment; green; saccharoidal degradation, pink: decohesion, 

purple:recent detachments, brown x: racks, oblique hatching : danger of falling, vertical hatching: 

beginning of exfoliation
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β) Αποτύπωση επιφανειακών στρωμάτων, ροζ: επιδερμίδα, πράσινο: επίστρωμα 

b) surface layers; pink: skin, green : covering

γ) Αποτύπωση προγενέστερων επεμβάσεων, πορτοκαλί: σφράγιση, πράσινο: μεταλλικός σύνδεσμος 

c) Previous interventions; Orange : sealing, green: metal reinforcement

δ) Αποτύπωση σημερινών επεμβάσεων. Κίτρινο: συγκόλληση, μωβ: ενεμα, πράσινο: σφράγιση, : ενίσχυση με 

καρφίδες τιτανίου

d) Treatment; yellow: joining, purple: injection grouting , green: grouting, 6:titanium dowels
Εικ. 37. Ανάπτυγμα των σπονδύλων 10,11 του AK.2. τεκμηρίωση πριν και μετά τις επεμβάσεις συντήρησης 

Fig. 37. Four sides of drums AK.2.10 .and 11 Documentation before and after treatment
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Elk. 38. AK.2.11. Λεπτομέρεια ακμής Elk. 39. AK.2.11. Ακμή μετά την πλήρωση
Fig. 38. AK. 2.11. Detail of edge of fluting των ρωγμών με ένεμα και τη σφράγιση τους

Fig. 39. AK. 2.11. Edge of fluting after injection 
grouting and sealing of cracks

Elk. 40. AK.2.11. Νότια αποφλοίωση μετά τον
καθαρισμό και την τοποθέτηση καρφί- 
δων τιτανίου

Fig. 40. AK. 2.11.South exfoliation after
cleaning and application of titanium 
reinforcements (dowels)

ElK . 41 . AK.2.11. Νότια αποφλοίωση
μετά τη συγκόλληση

Fig. 41 . AK. 2.11 . South exfoliation after
joining
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Εικ. 42 . AK.2.11. Δυτική αποφλοίωση
πριν την επέμβαση

Fig. 42 . AK. 2.11.. West exfoliation
before intervention

Εικ. 43. AK.2.11. Δ. αποφλο ίωση 
την επανασυγκόλληση

μετά

Fig. 43. ΑΚ. 2.11. ΑΚ. 2.11. W.
after joining

exfoliation

Elk. 44. AK.2.11. Δ. αποφλοίωση μετά την αποκόλληση με τη βοήθεια νάρθηκα 
πριν τον καθαρισμό των επιφανειών θραυσηζ 

Fig. 44. AK. 2.11. W.exfoliation after detachment with the aid of a plaster 
support and before cleaning of the broken internal surfaces

Æ
* 
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Τεχνητή Πάτινα
Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου*

Tua το χρωματισμό νέων αρχιτεκτονικών μελών από μάρμαρο έγιναν εργαστηριακές και in 
situ δοκιμές δημιουργίας τεχνητής πάτινας, έτσι ώστε να περιοριστεί η χρωματική αντίθε
ση μεταξύ παλαιών και νέων. 'Εγιναν δοκιμές:

- Με κολλοειδή υδατικά διαλύματα FeCl^.eH-jO για την καλύτερη πρόσφυσή 
τους επάνω στο μάρμαρο. Τα διαλύματα αυτά δοκιμάστηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις διαδο
χικά με βρασμό, με ξήρανση σε υπέρυθρη ακτινοβολία και με εξουδετέρωση με αλκαλικό διά
λυμα.
- Με διαλύματα οξικού σιδήρου FeiCOOH)^
- Με χρήση εποξειδικής ρητίνης και οξειδίων του σιδήρου (Fe^O^ και Fe^O^)
- Με διαλύματα ένυδρου θειϊκού σιδήρου Fe2(S04)3ΧΗ2° HaL FeS0^.7H20, με και χωρίς βρα

σμό .

Τα δοκίμια μαρμάρου με την τεχνητή πάτινα υποβλήθηκαν σε έκθεση σε όξινη διαβροχή 
(ρΗ= 5,5).

Τα καλύτερα αποτελέσματα,τόσο από αισθητική άποψη,όσο και από άποψη αντοχής στην όξι 
νη βροχή δίνει το Fe2(SC>4)2ΧΗ20 σε αραιό διάλυμα περίπου 2,5% κατά βάρος.

Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα της ευκολίας στη χρήση του για εκτεταμένες εφαρμογές 
in situ.

Καθαρισμός επιφανειών μαρμάρου

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει συστηματικός καθαρισμός της επιφάνειας των μαρμάρων στην 
Ακρόπολη για την απομάκρυνση των επικαθήσεων (αιθάλης, ρύπων κλπ.) και των μικροοργανι
σμών.

Σε κάθε περίπτώση,για τον καθαρισμό αποκλείεται η χρήση νερού για τον κίνδυνο απομά
κρυνσης των στρωμάτων της γύψου και απολεπίσεων.

Οι δοκιμές, που γίνονται στον Παρθενώνα σήμερα για να επιλεγεί η καλύτερη λύση,έχουν 
τους εξής προσανατολισμούς.

1. Για την απομάκρυνση της αιθάλης και των άλλων επικαθήσεων γίνονται δοκιμές με πολ 
τό ισχυρά ροφητικών ουσιών όπως ατταπουλγίτης, σηπιόλιθος, μπεντονίτης με νερό κεκορε
σμένο σε θειϊκά ή με οργανικό μέσο διασποράς.

2. Για τη μαύρη κρούστα γίνονται δοκιμές καθαρισμού με μηχανικά μέσα και ροφητικές 
ουσίες.

Πειραματική συνεργασία με τον’ υποψ. Χημ. Μηχ. Γ. Τσαγκαλίδη.
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Ερευνητικά αποτελέσματα για την προστασία των μαρμάρων 
θ. Σκουλικίδης, Δ.Χαραλάμπους, Ε.Παπακωνσταντίνου, Ε. Καλιφατίδου 

(8—18)Αφού, όπως αποδείχτηκε; το γαλβανικό στοιχείο σαν μοντέλο της ομοιόμορφης διά
βρωσης των μετάλλων ταιριάζει και για τη γυψοποίηση των μαρμάρων και βραδύτερο στάδιο 
της τελευταίας είναι η διάχυση σε στερεή κατάσταση των ιόντων Ca , όπως στη διάβρωση 
του χάλυβα είναι η διάχυση των ιόντων Fe^+, έγινε η σκέψη ότι αντιδιαβρωτικά χρώμα

τα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία του χάλυβα, θα μπορούσε να προστατέψουν και 
τα μάρμαρα από τη θείωση.

(69)'Ετσι δοκιμάστηκε' ' ένα πολύ γνωστό αντιδιαβρωτικό χρώμα, το Coal Tar Epoxy (C.T.E), 
που χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα για την προστασία του χάλυβα στη θάλασσα και σε 
θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι το περιβάλλον του λεκανοπεδίου. Οι μετρήσεις έγιναν σε
σύγκριση με γυμνό μάρμαρο και με μάρμαρο καλυμμένο με εποζειδική ρητίνη ή και με ακρυλι-

(69)κό. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Elk. 45. Η καμπύλη (a) αφορά στο γυμνό μάρμαρο,
η καμπύλη (b) στο μάρμαρο καλυμμένο με ακρυλικό, η καμπύλη (σ) στο μάρμαρο καλυμμένο με 
C.T.E. και η καμπύλη (d) στο μάρμαρο καλυμμένο με εποζυδικό. 'Οπως φαίνεται καλύτερα 
στο συνοπτικό διάγραμμα 46, για γυμνό μάρμαρο (καμπύλη a) ισχύει και πάλη η παραβολή, 
όπως αρχικά και για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις των δύο πολυμερών (κα
μπύλες b και d) έχομε στην αρχή προστασία, αλλά μετά τα επιστρώματα ρηγματώνονται, το 
C.T.E. προστατεύει περισσότερο και δεν ρηγματώνεται.

Εικ.46. Συνοπτικό διάγραμμα των καμπύλών 
του σχημ.45. (Τα σύμβολα έχουν την ίδια 
έννοια με εκείνα του διαγράμματος 45).

Εικ.45.Χρονική εζέλιζη της γυψοποίησης,a : γυμνό μάρμαρο, 
b:μάρμαρο καλυμμένο με ακρυλικό,σ:μάρμαρο καλυμμένο με 
Coal Tar Epoxy,d:μαρμαρο καλυμμένο με εποζυδικό.

Ανάλογες μετρήσεις έγιναν με ένα άλλο γνωστό αντιδιαβρωτικό χρώμα, το χλωριωμένο κα
ουτσούκ (Chlorinated Rubber: C.R.). Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικ. 47.^^

Οι δύο αυτές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν για να αποδειχθεί η συγγένεια του μηχανισμού 
της γυψοποίησης των μαρμάρων και της ομοιόμορφης διάβρωσης του χάλυβα, δεν είναι ουσίες, 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προστασία των μαρμάρων, γιατί το C.T.E. είναι 
μαύρο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για μαύρα μάρμαρα, ενώ του C.R. το χρώμα 
αλλάζει ελαφρά με την επίδραση υπεριώδους φωτός.
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Elk.47.α.Χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης. 
Α:γυμνό μάρμαρο, C: μάρμαρο καλυμμένο με 
φθοριωμένο πολυαιθέρα, Β: μάρμαρο καλυμ
μένο με εποξυδικό,. D: μάρμαρο καλυμμένο 
με χλωριωμένο καουτσούκ.

Εικ.47.β. Χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης.
Α; γυμνό μάρμαρο, Β: μάρμαρο καλυμμένο με χλω- 
ριωμένο καουτσούκ πάχους 10 μπι, C: όμοιο με Β, 
πάχους 50 μιη, D: όμοιο με Β, πάχους 100 μπι,
Ε: όμοιο με Β, πάχους 10 μιη+20% φθαλικό διβου- 
τύλιο.

Αναπτύξαμε στο εργαστήριό μας*71*'*72* μια μέθοδο προστασίας του χάλυβα με αντιδια- 

βρωτικά χρώματα, που βασίζονται σε ένα πολυμερή φορέα λ.χ. εποξυδική ρητίνη ή ακρυλικά 
ή οτιδήποτε άλλο, που περιέχουν πηγμέντα n-ημιαγωγούς, όπως Α^Ο^, FejO^, Fe^O^, ZnO, 
παρασκευασμένους χημικά ή ηλεκτρολυτικά, αμιγείς ή με προσμίξεις που τους αυξάνει τις 
n-ημιαγωγές ιδιότητες.

Μετά απ'αυτά χρησιμοποιήσαμε τέτοια μίγματα για την προστασία των μαρμάρων.*7^*'*73* 

Στις εικόνες 48 και 49 φαίνονται τα σχετικά αποτελέσματα. Το μίγμα με πηγμέντο ZnO δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί προσβάλλεται από το SC^. Αλλά τα μίγματα με Fe2°3 ^
Α1203 σε εποξειδικό ή ακρυλικό προστατεύουν ικανοποιητικά το μάρμαρο και δεν ρηγματώνον- 

ται.

Εικ.48. Χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης.
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Εικ.49. Χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης για μάρμαρα καλυμ
μένα με ακρυλικό, a: γυμνό μάρμαρο, b: μάρμαρο καλυμμένο 
με ακρυλικό, cs όπως το b+10% Al-Ο,, d: όπως το b+30%
Al 0 , e: όπως το +50% Al Ο .

Επόμενα,για την προστασία των μαρμάρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποξυδικό με 30% 
Α1203 ή ακρυλικό με 50% A12C>3 ή εποξυδικό με 5% Fe203 για μάρμαρα με ροζ πατίνα,Ο.Τ.Ε. 
για μαύρα μάρμαρα.

Είναι φανερό ότι απαιτείται μακροχρόνια μελέτη πριν χρησιμοποιηθούν οι ουσίες αυτές, 
αλλά είναι φανερό ότι η λύση βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση: χρησιμοποίηση του κα
ταλληλότερου πολυμερούς, που δεν παθαίνει τίποτα με το υπεριώδες φως, που δεν συρρικνώ
νεται ή αλλάζει ιδιότητες με το χρόνο και που είναι αντιστρεπτό και ένα πηγμέντο κατάλ
ληλος η-ημιαγωγός.

Εργαζόμαστε τώρα με άλλα πολυμερή και πηγμέντα και προσπαθούμε να αυξήσουμε την
( 74 )n-ημιαγωγιμότητα των οξειδίων, έτσι ώστε να ελαττωθεί η απαιτούμενη ποσότητα πηγμέν-

του και η πιθανή μεταβολή της εμφάνισης του μαρμάρου.



217

Βιβλιογραφία / References

1. Th. Skoulikidis, Intern. Symp. on the Protection of the Environment, Thessaloniki,
1980.

2. ΠΕΡΙΙΑ: "Ρύπανση της ατμόσφαιρας". Τόμος 4, 1980.

3. Ε. Βεϊνόγλου, Φ. Κονόύλης: "Η επίδραση της Βιομηχανικής ρύπανσης στην περιοχή της 
Ακροπόλεως",Ε.Ρ.Υ.Ε.Δ.,τομ. 22, σελ. 98, 1977.

4. Τ.Ε.Ε.:"Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα και το πρόβλημα του καπνού", Αθήνα, 1980.

5. Th. Skoulikidis, 1st Intern. Symp. on the Deterioration and Protection of Building 
Stones, La Rochelle (France), 1972.

6. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, E. Papakonstantinou, 2nd Intern. Congr. on the De
terioration and Protection of Building Stones, Athens, 1976. Proc. p. 327.

7. A. Kieslinger "Zerstörungen an Steinbauten",Vienna 1932, p. 326-246.

8. Th. Skoulikidis, Lecture in Washington D.C. Inv. by Sigma XI, 1980.

9. Th. Skoulikidis, E. Papakonstantinou, Br. Corros. J., 16, 63 (1981).

10. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, ibid, _16, 70 (1981).

11. Th. Skoulikidis, 3emes journées de l'Industrie Minerale, Univ. Libre de Bruxelles,
1981, Proc. p. 839.

12. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, E. Papakonstantinou, 4th. Int. Congr. on the Dete
rioration and Protection of Building Stones, Louisville, 1982.

13. Th. Skoulikidis, Symp. om Chem. and Biol, in the Serv. of Research and Preserv. of 
Cult, and Histor. Inheritance, Sofia, 1983. Proc. p. 45.

14, Th. Skoulikidis, 2nd Inter. Meeting for the Restor. of the Acrop. Monuments-Parthe-

non., Athens, 1983 . Proc. p. 56.

15. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, E. Papakonstantinou, Br. Corros.. J. 18, 200,(1983)

16. Th. Skoulikidis, Symp. on Adic Deposition, Karlsrahe, 1983 . Proc.• P- 193.

17. Th. Skoulikidis, Intern. Symp. on Engin. Geol. as Related to the Study, Preser. and 
Prot. of Ancient Works, Monum. and Histor. Sites, Athens, 1988. Proc. p. 534.

18. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, E. Papakonstantinou, ibid. Proc., p. 873.

19. Th. Skoulikidis and D. Charalambous, Inter. Congr. on Heavy Metals in the Environ
ment, Lisbon, 1988. Proc. p. 617.

20. N. Bilbija, "Durevolezza del Marmo Cloritico "Cipollino Verde Apuano"", πρακτικά 
διεθνούς συνεδρίου "3ο Congresso Internazionale sul Deterioramento e la Conserva
zione della Pietra", Venezia, 24-27/10/1979.

21. I. Παπαγεωργάκη, "Τα πετρώματα της μαρμαρικής τέχνης και η εκμετάλλευσή τους", Ελλη
νικό Μάρμαρο, σελ. 21, No 6, 1977.

22. R. Pellizzer, G. Sabatini, "Rocks Alteration in Natural Environment in Understanding
Monuments Degradation",Proc.of the Inter. Congr. : "The Conservation of Stone",
Bologna , Ιούνιος 1975, p. 3.

23. E.N. Caner, N.J. Seeley, "The clay minerals and the decay of limestone", Proc. of the 
Inter. Congr. UNESCO-RILEM, "Deterioration and Protection of Stone Monuments", 
Paris, 1978, No. 5.3

24. N. Beloyannis, P. Theoulakis, L. Charalambidis: "Causes and mechanisms of stone al
teration at the Temple of Apollo Epicurios at Vassai, Greece", Proc. of the Inter. 
Congr. as in 17, p. 763, voi. 2.

25. S.Z. Lewin, A.E. Charola, "Stone Decay Due to Foreign Inclusions", Proc. of the
Inter.Congr. "The conservation of Stone", Bologna

26. Th. Skoulikidis, κ.α. όπως το 6, σελ. 171.

1981, P- 205.



218

2 j7. A.Μ. Κορρέ, Χ.Μπούρα ,"Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος", Αθήνα 1983, σελ. 131- 
215.

28. Γ. Δογάνη, Δ.Χαραλάμπους, Ε. Παπακωνσταντίνου "Μετόπες Ανατολικής Δωρικής Ζωφόρου" 
περιγραφή φθορών, Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α.,1987.

2 9. G. Amoroso , V. Fassina : "Stone decay and conservation", ELSEVIER 1983, p . 135.

30. Μ. Κορρέ: Αρχιτεκτονική - οικοδομική δομή,όπως και το 27,σελ. 319.

31. Μ. Collignon :"Le Parthenon", Paris 1912,Tabi. 5, 25.

32. F. Brommer:"Die Metopen des Parthenon", Mainz 1967,Tafeln 39-82.

33. F.C.Penrose "The Principles" end ed.-London 1888, p . 55.

34. ·F.Broiraner:"Die Metopen des Parthenon" ,Mainz 1967 ,Textband, p . 159.

3 5. Chateaubriand :"Itineraire de Paris a Jerusalum",Paris Garnier α-ε, p . 37,39.

36. Ορλάνδος Α:"Η Αρχιτεκτονική του Παρθενώνα" ,τόμος Β, σελ. 642-648.

3 7. Alexis Paccard. Memoire explicatif de la Restauration du Parthenon :"Pari s- Rome - 
Athènes" Athènes 1981, p .. 365-368.

38. Donalson P.L., RIBA Transactions 1st series (1837-42) (n.l.), p.106-107.

39. Rangabè A.R., Antiques Helléniques (Athens 1842), p . 63-64.

40. Liebig J.Annalen der Chemie und Pharm., IXXXVI (1853), s . 113-115.

41. A. Middleton και M.S. Tite: ' "Επιστολή με θέμα αναλύσεις τέτοιων στρωμάτων στο Βρε
τανικό Μουσείο. (1986).

42. Del Monte Μ. and Sabbioni C., Studies in Conservation 32 (1987), p . 114-121.

43. Fassina V., Lazzarind L. and Biscontin G. as in 6 , p,. 210.

44. Guidobaldi et. al., Recent advances in the Conervation and analysis of artifacts
(London 1987), (n. 27), p.. 193.

45. Franzini Μ., Gratziu C. and Wicks E., Rendiconti Società Italiana di Mineralogia e
Petrologia, 39 (1984), . 59-70.

46. X. Μπούρα: "Σύντομη επισκόπηση της Ιστορίας και των οικοδομικών περιπετειών του Παρ
θενώνα από την Παλαιοχριστιανική εποχή έως σήμερα", όπως το 27, σελ. 151.

47. A. Charbonnier: "La Frise du Parthenon est-elle menacee?". Revue de l'Art Ancien et 
Moderne 57, 1930, p . 264.

48. N. Μπαλάνου: "H αναστήλωσις των Μνημείων της.Ακροπόλεως" Αθήνα 1940, σελ. 103.

49. Ν. Μπαλάνου, όπως το 48, σελ. 116.

50. Γ. Μηλιάδη: "Περί των φθορών των Μνημείων της Ακροπόλεως" , 'Εκθεση 1943, Αρχείο ΕΣΜΑ.

51. G. Dondas, "Historique", as in 6, p . 262.

52. Β.Γ. Ζήσης, "Η συντήρησις των απολεπιζομένων μαρμάρων της Ακροπόλεως, Χημικά Χρονικά, 
'Εκτακτο Τεύχος, Δεκεμβ. 1957, σελ. 234-237.

53. Βλέπε δημοσιεύσεις στα Αρχαιολογικά Δελτία της εποχής.

54. Βλέπε σχετικές αναφορές προς την Εφορεία. Αρχείο ΕΣΜΑ.

55. Γ. Δοντάς, Αρχ. Δελτίο 26, (1971), Χρονικά σελ. 26.

56. R.M. Lemaire, R. Sneyers, J. Sonnier, "Rapport sur 11 état de Conservation des Monu
ments de l'Acropole",UNESCO No 1969 BMS, CTL, Paris 1970.

57. P. de Henau, M. Dupas: "Contribution a 1'etude de l'alteration des Monuments de 1'
Acropole" as in 6, p.. 319.

58. Θ. Σκουλικίδη, Πρακτικά ΕΣΜΑ, 1975.



219

59. C. Zambas, M. Ioannidou, A. Papanikolaou,IIC Int. Congr· < Bologna, 1986. Proc.p.138. 

60- J. Malliet, as in 17, 1988. Proc. p. 279.

61. S. Curri, 3rd Inter. Congr. on the Deterioration and protection of Building Stones, 
Venice, 1979. Proc. p. 261-280.

62. S. Peterson, Inter. ICCROM/Mortars Cements and grouts used in the Conservation of 
Historic Building, ROME 1981, σελ. 53.

63. C. Price, Inter. Congr. Adhesives and Consolidants, Paris, 1984, σελ. 160.

64. θ. Σκουλικίόης, Δ. Χαράλαμπους, Ε. Παπακωνσταντίνου: "Μελέτη αποκατάστασης Ερέχθει,- 
ου", Αθήνα, 1977, σελ. 345.

65. A. Moncrief, Κ. Hempel, IIC Inter. Congr. N.Y., 1970, σελ. 107.

66. D. Ferragni, F. Forti, J. Malliet, P. Mora, J. Tentonico, Co. Torraca, as in 63,
p . 110.

67. D. Ferragni and ail, p.. 185, 1982.

68. F. Bell and J. Coulthard, as in 17, p . 883.

69. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, 5th Inter. Congr. on Deter, and Prot of Building 
Stones, Lausane, 1985. proc., p. 547.

70. Th. Skoulikidis, P. Charalambous, E. Kalifatidou, 6th Inter. Congr. on Deter, and 
Prot. of Build. Stones, Torun (Poland), 1988, Proc. p. 537.

71. Th., Skoulikidis, P . Vassiliou, 3rd Inter. Congr. on Marine Technology, Athens, 1984
Proc. p. 535.

72. Th., Skoulikidis, P . Vassiliou, 6th Inter., Congr. on Marine Corrosion and Fouling,
Athens, 1984. Proc,. p. 335.

73. Th., Skoulikidis, D . Charalambous, E. Papakonstantinou, as in 17, Proc. p. 871.

74. Th., Skoulikidis, K . Sarropoulos, 4th Inter. Congr. for the Study of Bauxites, Alumi

na and Aluminium,, Athens, 1978. Proc. p. 356.



220



221

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1

2nd INTERNATIONAL MEETING 
FOI? THE RESTORATION 

OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

PARTHENON
ATHENS, 12-14 SEPTEMBER 1983

PROCEEDINGS
RECOMMENDATIONS

BY THE GROUP OF ARCHAEOLOGISTS AND ARCHITECTS

1. The program of study and documentation of the structure of the Parth
enon and its dismembered pieces was widely and deeply admired, but it is 
recognized that more detailed study of the stones scattered on the Acropolis 
is of prime importance.

2. In general the need to keep intervention to a minimum, at the same time 
as improving the stability and earthquake resistance of the structure as a 
whole, was stressed. The desirability of retaining evidence of later phases of 
the Parthenon’s history was also accepted. Some compromise was needed 
between these often conflicting principles, taking into account the interna
tionally accepted values and criteria used in conservation.

3. Great importance was given to the reversibility of the proposed meas
ures, so that any work that later seemed undesirable could be removed.

4. The need to protect the monuments of the Acropolis from further decay 
by removing the basic cause, atmospheric pollution, is an essential element 
of any restoration programme.

5. The need to remove the ironwork from previous restorations was gener
ally agreed, and the possibility of removing iron corrosion without moving 
undisturbed blocks would be welcome.

6. A number of speakers stressed the desirability of removing the sculpture 
still on the building to the safety of a museum. The problem of any replace
ment with casts needs further discussion.

7. The urgent need for one or more new museums near the Acropolis was 
emphasized. In the meantime provisional rescue measures for the west frieze 
are needed immediately.

8. The studies for the first two programmes were accepted as ready for 
immediate implementation.

9. There was a general wish that the full report should be more widely 
available.

10. Further consideration of the later programs is needed and it is sug
gested that there should be a series of international working sessions with a 
smaller number of participants to allow ihe close cooperation of experts in 
different fields. It is essential in that case that working papers covering the 
static, aesthetic and technical options should be available three months in 
advance.

The text of the recommendations has been composed by the following 
participants of the meeting: J. Coulton, G. Gruben, IV. Hoepfner, G. Lavvas, 
D. Linstrum, A. Papageorgiou-Venetas.
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RECOMMENDATIONS
BY THE GROUP OF CIVIL ENGINEERS AND SEISMOLOGISTS

The group of civil engineers and seismologists concentrated on the struc
tural and particularly the seismical aspects of the proposed works. They 
congratulated their Greek colleagues on the studies already made, but, being 
very conscious of the uniqueness and supreme importance of the Parthenon, 
of the lack of experience in undertaking similar work, and of the many other 
aspects to be considered, felt able only to make limited recommendations at 
the present stage.

They viewed as the first priority the halting of the present continuing de
terioration of the marble masonry, especially that which was due to the cor
rosion of embedded iron. Where this was possible only by dismantling some 
of the blocks of marble, the dismantled blocks should be temporarily stored 
until a definitive scheme was agreed for their reerection.

The structural objectives in the definitive scheme for the entire structure 
should be:

1. The minimum interference necessary to halt deterioration and ensure 
future safety.

2. Good energy absorption capacity.
3. A criterion of stability or limited displacement rather than a stress criter

ion.

The group considered, however, that a final decision on the scheme to be 
adopted called for further study in the following areas:

1. More precise quantification of the seismic hazard by field instrumenta
tion and investigation of past earthquakes.

2. A full survey of the existing conditions of the monument (cracking, em
bedded iron, etc.) and continued monitoring of it.

3. The development of more realistic analytical tools to assist in assessing 
stability under seismic excitation, with the emphasis on types of analysis that 
will assist in making the particular design choices that must be made, plus 
validation of these tools by testing, as appropriate.

4. Study of the likely effects of unloading and then reloading the substruc
ture by dismantling and reerecting parts of the structure.

5. Study and development of possible techniques for improving energy ab
sorption without, if possible, departing significantly from the traditional con
struction details.

The group emphasised, however, that the clarification of objectives, includ
ing any precise structural criteria, was a matter for joint decision by ar
chaeologists, architects, engineers, geologists, materials scientists and seis
mologists and that these professions must continue to work closely together 
in pursuing the agreed objectives, preferably on an international basis.

The text of the recommendations has been composed by Dr. R. Mainstone 
in collaboration with the other members of the group of Civil Engineers and 
Seismologists.
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RECOMMENDATIONS
BY THE GROUP OF CHEMICAL ENGINEERS AND CHEMISTS

1. As the Parthenon will not be completely dismantled some iron clamps 
will be left in place. Any corroded iron producing mechanical stress in the 
marble and any iron stains will have to be removed. To this purpose tests are 
to be carried out:

- with chemicals such as neutral solutions of thioglycolic acid, gallic acid 
or any other chemical that might prove effective for the said purpose without 
damage to the surrounding marble.

- on systems simulating as much as possible the actual situation on the 
Parthenon so that the practical details of the intervention can be worked out.

2. With respect to the west frieze of the Parthenon the only possible action 
that can be taken at the moment is the removal of the frieze into a museum 
destined to house it, where it is to be kept under appropriate environmental 
conditions. The reason for the removal of the frieze is the same as that for 
the removal of the Caryatids, i.e., deterioration of the marble due to air pollu
tion.

Until the time that such a museum is ready to house the frieze, tests are to 
be carried out for in situ protection, i.e., the diminution of the actual sulpha- 
tion rate of the frieze. Experiments with the possible attachment of a trans
parent case with conditioned nitrogen gas circulation or just a free-flow of 
nitrogen gas over the frieze are to be carried out. The use of any polymeric 
material on the sculpture is excluded.

The text of the recommendations has been composed by the following sci
entists: E. Charola, N. Beloyannis, L. Marchesini, E. Papakonstantinou-Zioti, 
G. Schwab, Th. Skoulikidis, J. Sràmek.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Draft Minutes of 1C0M0S Meeting on the Acropolis, 26 May 1988, at 
ICOMOS Headquarters
Present : Mr. Di Stefano, President 

Mr. Chitham (U.K.)
Sir Bernard Feilden (U.K.) 
Mr. Lemaire (Belgium)
Mr. Tschudi-Madsen (Norway)

Absent and
excused : Mr. Bourras (Greece)

Mr. Lavas (Greece)
Mr. Parent (France)
Mr. Pressouyre (France)

Se ere tariat :

Mr. Kaiser

Mr. Lemaire, who had recently been at Athens, reported on the work 
being done and the problems that had to be solved. He strongly 
stressed the rigorousness of the team led by Bourras and the 
great care with which the work was being carried out.

He noted the following problems that had to be faced:

a) what to do with the Baranos restorations (rebuilding of the
North wall, misuse of Erechthion stones, use of iron reinforcements, 
porous cement, painting of stones): possible solutions being
better and/or resined concrete, or marble;

b) to what extent they should resort to anastylosis, there being 
lots of identified stone on the ground, what choice of reinforcing 
materials (titanium is in favour), how the new stone should be 
introduced and colour harmonized (distressing);

c) what to do with the sculptures (problem of air pollution that 
has rapid effects), there being no sure methodology for lasting 
and effective stone treatment- casts seem to be the best solution 
for removed and missing sculptures (though the Greek Minister of 
Culture hopes that the Elgin marbles will be returned); he also 
noted that he had the impression that on the spot problems of 
architecture were being addressed more adequately than this 
question;

d) to what extent certain parts should be completed to give a better 
idea of the structure;

e) problem of the tribune of Kores- the white cement clashes 
severely with the original.

Mr. Lemaire proposed to the Greek team and the Minister of Culture 
that they hold a meeting of a very small group of specialists (12- 
15) a genuinely international body, not for a symposium but to 
analyze on the spot the projects and solutions, and reflect on 
which directions to go (use of casts, the problem of white marble 
set beside old). The E.E.C. seemed to be ready to pay for a 
small meeting on casts.
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Mr. Lemaire noted that much laboratory work had to be carried out 
on casts. Technologies had been produced in the 1970s, especially 
in Munich, to do casting that was accurate to the micron. The 
problem with the Acropolis stone is that it is weak and 
accordingly dangerous to put on a strong mould; it is necessary 
to harden the surface but be able to remove the product. But 
resolution of this problem would be very important for similar 
problems elsewhere.

Sir Bernard Feilden suggested that a preliminary study be carried 
out on the state of the knowledge of casts, calling on the resources 
of the ICOMOS Documentation Centre, ICCROM and Getty. this would 
constitute a real contribution to the meeting. It would also be 
necessary to identify specialists: Christopher Wheatley came to 
mind. The question of casts was crucial because there was a real 
risk of false patinas betraying the monument over time.

Mr. Tshudi-Madsen suggested that crystallized marble casting could 
be studied and that, if necessary, the statues be replaced by 
carefully done recarvings.

Mr. Chitham observed that an essential problem was that of 
reassembling and its limits: one cannot go far enough for the 
layman, while it is possible to go too far for the specialists. 
Perhaps it could be said that the limits had been attained.

Sir Bernard Feilden observed that stones were continuously being 
turned up and that this constituted a temptation to go too far: in
the light of this the methodology was far from being certain. He 
believed that there were some doubts on the exactitude of the 
anastylosis.

Mr. Lemaire observed that there was a protest element in the work 
done on the Erechthion, but that the work, such as was the case 
for all the workdone on the Erechtion, was reversible. It was 
generally agreed that the Elgin marbles should be returned to 
Greece, but that this did not appear likely within the near 
f uture .

Mr. Lemaire stressed that the answers to the technical and 
archaeological questions are to be found on the spot.

The President of ICOMOS concluded that it was desirable to call 
another meeting before the meeting of the Acropolis Committee in 
April 1989, probably in the autumn. This meeting would be 
attended by about 12 specialists, both ICOMOS members and Greek 
experts working on the Acropolis, though final choice would rest 
with the President. It was agreed that this should take place on 
site, and should be intended to address specific questions: 
casting and carving, patina, use of metals, how much anastylosis 
is necessary, whether the policy adopted for the Erechtion will 
adopted for restoration of the Parthenon. Specific questions will 
he submitted to the Greeks and it would be useful if they could 
prepare some answers previously which would be available in 
French and/or English.

The President thought that a variety of institutions and 
organizations would be ready to help organize this meeting- the 
Italian School of Archaeology in Athens, Greek universities, the 
E.E.C. and the Council of Europe.

Re stressed that the role of ICOMOS in this affair was to help 
and advise the Greeks on scientific, cultural and technical 
aspects of the restoration of the Acropolis: ICOMOS could not
take the place of the technical decision-makers.

10 June 1988 
The Secretariat
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nARARTHMA_3

Έκθεση της 'Υποεπιτροπής Παρθενώνος

Ή ‘Υποεπιτροπή πού συγκροτήθηκε μέ σχετική άπόφαση τής ΕΣΜΑ (συνεδρία της άριθ. 14 
τής 19ης 'Ιουλίου 1984) καί συμπληρώθηκε άργύτερα μέ δύο άκόμη μέλη (συνεδρία τής 18ης 
'Οκτωβρίου 1984), έχει δέ ώς άποστολή "τήν έπεξεργασία καί προώθηση των άναστηλωτικών 
προγραμμάτων τοϋ Παρθενώνος στά Κεντρικό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο καί τήν σέ βάθος έξέ- 
τασή τους, λαμβάνοντας ΰπ'δψη τόν προβληματισμό τοϋ Συνεδρίου τοϋ Παρθενώνος τοϋ Σεπτεμ
βρίου τοϋ 1983", δλοκλήρωσε τό πρώτο στάδιο τοϋ έργου πού τής άνατέθηκε καί σάς υποβάλ

λει τήν παροΰσα Έκθεση.

Κατά τίς πραγματοποιηθεΐσες συζητήσεις, στίς όποιες σημειώνεται ότι, λόγω τής φύσε- 
ώς τους, τό μέλος της κ. Σωκρ. 'Αγγελίδης, κατά ρητή δήλωσή του, δέν έκρινε άναγκαϊο νά 
πάρει μέρος, εξετάσθηκαν, κατά τρόπο διεξοδικό, οί άρχές καί οι στόχοι τών έργασιών άνα- 
στηλώσεως τοϋ μνημείου πού έχουν διατυπωθεί στή μελέτη άποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος τών 
κ.κ. Μαν. Κορρέ καί Χαραλ. Μπούρα. Τά, μέλη τής ‘Υποεπιτροπής, άφοϋ έξέφρασαν πρός τόν Κα 
θηγητή κ. X. Μπούρα τόν θαυμασμό τους γιά τήν έπιστημονική συγκρότηση πού χαρακτηρίζει 
τήν άνωτέρω μελέτη καί τήν διεξοδική ανάλυση καί εξονυχιστική τεκμηρίωση πού περιέχεται 
σ'αυτήν, καθώς καί τήν εργατικότητα, πάθος καί εύαισθησία καί τών δύο συντακτών της, προ 
χώρησαν στήν διατύπωση τών άπόψεών τους. Κατά πρόταση τοϋ κ. Χαραλ. Μπούρα, οί τελευταί
ες καταγράφηκαν καί σέ σχετικά υπομνήματα καί σημειώσεις καί επισυνάπτονται στήν Έκθεση 
αυτή, άριθμημένα ώς έξής: 1 (Ίορδ. Δημακόπουλος), 2 (Χαραλ. Μπούρας), 3 (Γεώργ. Δοντάς) 
4 (Γεώργ. Λάββας), 5 (Εθη Τουλούπα), 6 (Γεώργ. Δεσπίνης) καί 8 (Ίορδ. Δημακόπουλος). Τό 
μέλος τής ‘Υποεπιτροπής κ. Ίορδ. Δημακόπουλος προχώρησε στήν άποδελτίωση τών κυριοτέρων 
σημείων τών ύπ'&ριθμ. 1, 2, 3, 4, 5 καί 6 συνημμένων, τήν δποία σας υποβάλλουμε, έπΐσης, 
σέ σχετικό φωτοαντίγραφο, πού φέρει τόν ένδεικτικό άριθμό 7.

Κατά τήν τελευταία συνεδρίαση τής ‘Υποεπιτροπής, πού έγινε στίς 9 Νοεμβρίου 1984, 
κρίθηκε, δμοφώνως, ότι δρισμένα συμπεράσματα τών συζητήσεών της πρέπει νά άποτελέσουν 
συγκεκριμένες κατευθ ύνσεις γιά τά περαιτέρω, έφαρμοσθοϋν δέ άρμοδίως ώς άπόρροια τών 
συζητηθέντων στόχων καί άρχών τής άναστηλώσεως τοϋ Παρθενώνος. Αύτά όμως πρέπει προηγου
μένως νά υιοθετηθούν καί έπικυρωθοΰν καί άπό τήν Επιτροπή Συντηρήσεως τών Μνημείων τής 
Άκροπόλεως, προκειμένου νά-τεθοϋν, ευθύς μετά, ύπ'όψη τοϋ αρμοδίου μελετητοΰ άρχιτέκτο- 
νος κ. Μαν. Κορρέ. 'Ετσι, ζητείται νά έγκριθεϊ άπό τήν f-ΣΜΑ ότι:

1) Γίνεται δεκτή ή έρμηνεία τοϋ άρθρου 15 τοϋ Χάρτη τής Βενετίας περί έλαχιστοποιήσεως 
τοϋ νέου ύλικοϋ (βλ. συνημμένα άριθμ. 1 καί 8), έτσι ώστε νά τηροΰνται οί προϋποθέ
σεις κατ'άρχήν αποδοχής τής άναστηλώσεως, άν καί άναγνωρίζεται ότι ένας άπό τούς στό
χους τής άναστηλώσεως, πού συνδυάζεται (στό άνωτέρω άρθρο 15) μέ τήν έλαχιστοποίηση 
τής ΧΡήσεως τοϋ νέου ύλικοϋ, δηλαδή ή άποκατάσταση τής συνεχείας τής μορφής τοϋ μνη
μείου, έπιδέχεται ευρύτατη έρμηνεία.

2) Δέν θά υπάρξει περιορισμός έπανεντάξεως στό μνημείο κατακειμένων άρχιτεκτονικών με
λών, τά όποια αύτοδυνάμως, χωρίς δηλαδή άνάγκη συμπληρωμάτων άπό νέο υλικό, μποροΰν 
νά λειτουργήσουν (νά στηρίξουν καί νά στηριχθοΰν), έστω καί άν άποτελεσθοϋν άπό δύο 
ή καί περισσότερα θραύσματα τοϋ άρχικοΰ ύλικοϋ, πού θά συγκολληθοϋν.

3) 'Αλλα μέλη, τά όποια θά είναι άπαραίτητα γιά τήν ένταξη, στήν σωστή τους θέση, τών 
παραπάνω αύθεντικών καί αύτοδυνάμων μελών, θά είναι δυνατόν νά έχουν καί συμπληρώμα
τα άπό νέο ύλικό. Τό ποσοστό όμως τοϋ τελευταίου σ'αύτά θά κρίνεται κατά περίπτωση.

4) Κατά περίπτωση καί άνάλογα πρός τόν έπιδιωκόμενο στόχο τής άναστηλώσεως μιας συγκε
κριμένης περιοχής τοϋ μνημείου καί τών άντιστοιχούντων καί άνηκόντων σ'αύτήν κατα
κειμένων άρχιτεκτονικών μελών θά καταβληθεί κάθε προσπάθεια γιά τήν κατά προτεραιό
τητα έπιλογή άνάμεσα άπό αύτά έκείνων πού είναι συγκριτικώς τά μεγαλύτερα (άρτιώτε- 
ρα), άδιάφορο άν αύτά χρειάζεται νά άποτελεσθοϋν μέ τήν συγκόλληση δύο ή καί περισ
σοτέρων θραυσμάτων τους.

5) Θά άποφευχθεϊ ή συγκέντρωση στήν ίδια έπί μέρους περιοχή ή ένότητα τοϋ μνημείου τμη
μάτων του (μελών του), πού είναι συμπληρωμένα μέ νέο ύλικό, ίδίως δέ όταν τό τελευ
ταίο είναι δρατό.
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6) θά άναζητηθεϊ κατάλληλη χημικά ή καί άλλη άσφαλής μέθοδος δημιουργίας ένός τεχνητού 
είδους πατίνας των μαρμάρινων έπιφανειών, ούτως ώστε, όπου τελικώς δέν θά άποφευχθεΐ 
ή συμπλήρωση ένός έλλείποντος τμήματος τοϋ άρχικοϋ υλικού, πού θά είναι δρατή στόν 
θεατή, αύτή νά ταιριάζει, άπό πλευράς χρωματικής έντυπώσεως, κατά τρόπο άρμονικό πρός 
τις αμέσως γειτονικές τους καί γνησίως διατηρούμενες περιοχές τού μνημείου. Πρός τόν 
σκοπό αύτό θά τεθεί ύπ'δψη των μελών τής ‘Υποεπιτροπής σειρά καταλλήλων δοκιμίων, το
ποθετημένων σέ κατάλληλες, έπίσης, θέσεις, προκειμένου αύτά νά σχηματίσουν σαφή γνώ

μη καί άποφασίσουν σχετικά.

7) Θά γίνουν δοκίμια άπό νέο ύλικό, τό καθένα μέ διαφορετικό βαθμό έπεζεργασίας τής έπι- 
φανείας του. Τά δοκίμια θά τοποθετηθούν, καταλλήλως, σέ διάφορες θέσεις τού μνημείου, 
έτσι ώστε νά διαπιστωθεί έάν καί πότε μπορεί ò θεατής νά διακρίνει, άνάλογα φυσικά
μέ τήν θέση στήν οποία στέκεται, τά γνήσια μέλη ή τμήματα των τελευταίων άπό τίς τυ
χόν υφιστάμενες δίπλα τους συμπληρώσεις, χωρίς όμως ό παρατηρητής νά ένοχλεϊται αί- 
σθητικώς άπό μία έντονη ή μή άνεκτή διαφοροποίηση τής έπεζεργασίας αυτής, τής οποίας, 
έζ άλλου, 6 βαθμός πρέπει νά είναι τέτοιος ώστε νά μπορεί δι'αυτού νά γίνει ή συνέχι
ση των γραμμών καί τών έπιφανειών τών καθέκαστα ρυθμολογικών ένοτήτων τού Παρθενώνος 
καί νά μήν προδίδεται καί άπό μιά έγγότερη άπόσταση άκόμη ò όλος χαρακτήρας τού κλα
σικού μνημείου. 'Εξυπακούεται ότι στήν ίδια περίπτωση τού μνημείου μπορούν νά τοποθε
τηθούν καί περισσότερα άπό ένα δοκίμια, μέ διαφορετικό βαθμό έπεζεργασιας, πρός έπι- 
λογή άνάμεσα άπό αύτά τού προσφορωτέρου.

8) * Η ‘Υποεπιτροπή θά διατυπώσει άναλυτικώς τίς παρατηρήσεις της έπί τών σχεδίων τού κ. 
Μαν. Κορρέ, όταν αύτά έτοιμασθούν καί τεθούν ύπ'όψη της. Κρίνει, πάντως, άναγκαϊο νά 
γνωστοποιηθούν τά άνωτέρω καί γραπτώς στόν κ. Κορρέ, πέραν τών προφορικών έπεζηγήσεων 
πού ό μελετητής μπορεί νά ζητήσει άπό τά μέλη τής ‘Υποεπιτροπής.

Παρατήρησί] ; 'Επί τών άνωτέρω 1-8 σημείων, γιά τά όποια καί ζητείται ή έγκριση τής ΕΣΜΑ, 
τό μέλος τής ‘Υποεπιτροπής κ. Χαραλ. Μπούρας καταχωρεί στό παρόν καί τά έζής: "Καί μετά 
τήν έπανένταζη (σέ άκραία άσφαλώς θέση πού δέν είναι έπιθυμητή ούτε έφικτή) τοϋ συνόλου 
τού κατακειμένου υλικού τού Παρθενώνος, ή ιστορικότητα γιά τά 2.000 χρόνια τού μνημείου 
θά διαφυλασσόταν. -Ισως μπορούμε νά πούμε ότι μιά τέτοια θέση άπέβλεπε στήν άποκατάστα- 
ση τής μορφής τού ναού, ώς είχε λίγο πρό τής έκρήζεως τού 1687, πρίν άρχίσουν δηλαδή οί 
βίαιες άλλαγές καί οΐ άρπαγές τού πλαστικού διακόσμου. Τό ότι δέν θά είχε λ.χ. διόλου 
φατνώματα στήν περίσταση, θά μαρτυρούσε τήν άγνωστο πότε μεγάλη πυρκαϊά πού τά κατέστρε
ψε ".

Πέραν καί άσχέτως πρός τά άνωτέρω, ή ‘Υποεπιτροπή άπεφάσισε νά άπευθύνει ορισμένα 
έρωτήματα γιά μερικές πτυχές τού θέματος τής ζωφόρου, πού δέν άνήκουν στήν άρμοδιότητά 
της καί νά συνταχθεϊ γι'αύτό τόν σκοπό άνεζάρτητο σημείωμα, πού θά συντάζει τό μέλος 
της Καθηγητής κ. Χαραλ. Μπούρας, καθ'όσον κρίνεται ότι ή υπεύθυνη ένημέρωσή της έπ'αύ- 
τών είναι άπαραίτητη, προκειμένου νά συζητήσει μερικά καίριας σημασίας ζητήματα τής ά- 
ναστηλώσεως τοϋ μνημείου.

'Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1984 

Τά μέλη τής ‘Υποεπιτροπής

Ιορδάνης Δημακόπουλος, πρόεδρος, Χαράλαμπος Μπούρας, Γεώργιος Λάββας,
Γεώργιος Δοντάς, Γεώργιος Δεσπίνης, Εΰη Τουλούπα








