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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο συνεχής αγώνας κατά της φθοράς της αρχι
τεκτονικής κληρονομιάς αποβλέπει στο να ικανο
ποιηθούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνό
λου όπως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και 
της ταυτότητός του, η ποιοτική βελτίωση της 
καθημερινής ζωής εξασφαλίζοντας καλύτερο περι
βάλλον και η άντληση γνώσεων από την τέχνη και 
τις τεχνικές του παρελθόντος. Στην περίπτωση 
μνημείων μοναδικών, όπως ο Παρθενώνας που 
αποτελεί σύμβολο και στοιχείο εθνικής ταυτότη- 
τος, η ανάγκη προστασίας τους γίνεται επιτακτι
κότερη.

Η ευθύνη του αναστηλωτή είναι μεγάλη και η 
εργασία του παρουσιάζει εξαιρετικά σύνθετα προ
βλήματα. Η λύση τους απαιτεί συχνά εκτεταμένες 
γνώσεις, όχι μόνον ιστορίας της τέχνης και της 
αρχιτεκτονικής αλλά και των θετικών επιστημών. 
Η πολυμέρεια αυτή του αντικειμένου έχει οδηγήσει 
στην ιδέα της ομάδος εργασίας που έχει βρει εφαρ
μογή από το 1975 στα έργα της Ακροπόλεως των 
Αθηνών. Οι αρχιτέκτονες συνεργάζονται αποδοτι
κά με επιστήμονες, τεχνικούς, διοικητικούς υπαλ
λήλους όπως επίσης με το εξειδικευμένο εργατο
τεχνικό προσωπικό. Καλούνται ακόμη να δια- 
δραμματίσουν συντονιστικό ρόλο μεταξύ των δια
φόρων ειδικοτήτων συνεργατών.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί λοιπόν προϊόν 
συλλογικής προσπάθειας και γόνιμης συνεργασίας 
των μελών του Τεχνικού Γραφείου του Παρθενώ- 
νος, του τεχνικού προσωπικού και των συνεργα
τών του. Αυτό φαίνεται και στο ότι εκτός από τον 
κύριο κορμό της μελέτης που έχει συνταχθεί από 
τον υπογράφοντα υπεύθυνο αρχιτέκτονα, εξίσου 
σημαντικά μέρη της έχουν συνταχθεί από τον πο
λιτικό μηχανικό Κ.Ζάμπα και από τους συντη
ρητές, τους χημικούς και αρχαιολόγους.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάστα
ση του Οπισθονάου, δηλαδή της δυτικής προστά- 
σεως του σηκού και του, εντός αυτού, μεσαιωνικού 
κλιμακοστασίου (πρόγραμμα 9), καθώς και της 
οροφής του δυτικού πτερού (πρόγραμμα 11). Μαζί 
με τη μελέτη του δυτικού τοίχου, που παρουσιά
ζεται σε ανεξάρτητο τόμο από τον Μ.Κορρέ, ολο
κληρώνονται οι προτάσεις για την αποκατάσταση 
του δυτικού τμήματος του σηκού.

Η ιδιομορφία του παρόντος πονήματος είναι 
ότι συνδυάζει τη μελέτη μιας επεμβάσεως με την 
απόδοση των ήδη γενομένων εργασιών, δηλαδή της 
καταβιβάσεως και μεταφοράς της δυτικής ζωφό
ρου στο Μουσείο. Πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ η 
τεκμηρίωση είναι αρκετά αναλυτική, οι προτάσεις

παρουσιάζονται σε στάδιο προμελέτης. Η μελέτη 
εφαρμογής θα ολοκληρωθεί σε φάσεις κατά τη 
διάρκεια του έργου. Τα τρία διακριτά μέρη της 
μελέτης (αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη δομικής 
αποκαταστάσεως και μελέτη συντηρήσεως) παρου
σιάζονται σε χωριστούς τόμους, τους 3α, 3β και 3γ 
αντίστοιχα, προκειμένου να είναι εύχρηστα.

Η αρχιτεκτονική μελέτη διαιρείται σε τρία 
μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει σύντομη ιστορική ει
σαγωγή για τις επεμβάσεις στην περιοχή κατά τον 
19ο και 20ο αιώνα που έχει συντάξει η αρχαι
ολόγος Φ.Μαλλούχου-Tufano, συνοπτική παρου
σίαση του εργοταξίου, της μεθόδου τεκμηριώσεως 
και τέλος την απόδοση των γενομένων εργασιών. 
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα νέα στοι
χεία για την αρχιτεκτονική του Οπισθονάου, νέες 
παρατηρήσεις σχετικά με τις παλαιότερες στερεω
τικές επεμβάσεις και περιγραφή της καταστάσεως 
διατηρήσεως της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται μία εκ νέου αξιολόγηση των προ
βλημάτων που εντοπίστηκαν. Τέλος στο τρίτο μέ
ρος παρουσιάζονται οι προτάσεις αποκαταστά
σεως του Οπισθονάου και της οροφής του δυτικού 
πτερού.

Στη μελέτη έχει αξιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος 
των μελετών του Μ.Κορρέ που, ήδη από το 1976, 
είχε μελετήσει την οροφή του δυτικού πτερού και 
διατυπώσει το 1983 τις πρώτες πλήρεις προτάσεις 
για την αποκατάσταση της περιοχής.

Στα δύο παραρτήματα περιλαμβάνονται συμ
πληρωματικά στοιχεία τεκμηριώσεως, όπως κατά
λογος των φωτογραφιών της δυτικής ζωφόρου που 
έχει συντάξει ο Μ.Κορρές, καθώς και κατάλογος 
των ευρημάτων των παλαιότερων επεμβάσεων που 
επιμελήθηκε η Φ.Μαλλούχου-Tufano. Σε ανεξάρ
τητες ενότητες παρουσιάζονται η φωτογραφική 
και η σχεδιαστική τεκμηρίωση των κατα- 
βιβασθέντων λίθων της ζωφόρου.

Η τεκμηρίωση και η μελέτη του Οπισθονάου 
εκπονήθηκαν κατά την περίοδο από το Μάρτιο 
1992 ως τον Απρίλιο 1994, δηλαδή παράλληλα με 
το εκτελούμενο έργο. Η συνοπτικότητα ή τυχόν 
παραλείψεις στα παρουσιαζόμενα στοιχεία οφεί
λονται κυρίως στη στενότητα χρόνου, που συνδέε
ται με το γενονός ότι ο γράφων για το διάστημα 
αυτό είχε παράλληλα και το μεγαλύτερο μέρος 
της φροντίδος του εργοταξίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των παρουσιαζόμενων 
σχεδίων έχουν συνταχθεί από τον γράφοντα για 
τους σκοπούς της μελέτης. Αναλυτικά στοιχεία 
για το πώς και ποιοι συνέβαλαν στην ετοιμασία



Εικ. 1. Άποψη του θριγκού του Οπισθονάου πίσω από τους κίονες της δυτικής προσόψεως (Ν.Τομπάζης).

Σχ.. 1. Κάτοψη του Παρθενώνος (Μ.Κορρές). Η περιοχή μελέτης:: Λ. Δυτικό πτερό. Β. Δυτική πρόσταση 
(Οπισθόναος). Γ. Μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο
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τους αναφέρονται στο κεφάλαιο περί τεκμηρι- 
ώσως (Α.4). Περιλαμβάνονται ακόμη σχέδια των 
Μ.Κορρέ και Ν.Τογανΐδη προερχόμενα από το 
αρχείο, τα οποία κατά περίπτωση έτυχαν ανα- 
συνθέσεως ως προς τον τρόπο παρουσιάσεως, ή και 
συμπληρώσεως από το γράφοντα. Οι περισσότερες 
φωτογραφίες που δημοσιεύονται προέρχονται από 
το αρχείο της ΕΣΜΑ.

Από τη θέση αυτή ο γράφων θέλει να ευχαρι
στήσει όλους του συντελεστές του έργου, για την 
αποδοτική συνεργασία τους, στις εργασίες κατα- 
βιβάσεως της ζωφόρου και δεύτερον στην ετοι
μασία της μελέτης. Μνεία όλων γίνεται σε διάφο
ρες θέσεις της μελέτης.

Ευχαριστίες οφείλονται πρωτίστως στα μέλη 
της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπό- 
λεως για την ανάθεση της διεκπεραιώσεως του 
σημαντικού αυτού έργου. Ειδικότερα θερμές 
ευχαριστίες οφείλονται:
Στον καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα, που ήδη α
πό τα σπουδαστικά χρόνια, μας μετέδωσε τις 
γνώσεις και μας δίδαξε τη μέθοδο. Με τη συνεχή 
παρουσία του στο εργοτάξιο και τις πολύτιμες 
συμβουλές του έχει βοηθήσει στην επίλυση των θεω
ρητικών, αλλά και των πρακτικών προβλημάτων 
που συχνά αντιμετωπίζουμε.

Στον Μανόλη Κορρέ που στάθηκε ξεχωριστός 
δάσκαλος και μου δίδαξε υπομονετικά όσα 
εκείνος κατέκτησε με πολύ κόπο. Μου έδωσε έτσι 
τη δυνατότητα να αξιοποιήσω τη γνώση αυτή στο 
έργο, διεκπεραιώνοντας τη μελέτη και την εφαρ
μογή πραγμάτων που ο ίδιος στο παρελθόν είχε 
σχεδιάσει ή ξεκινήσει.
Σε εκείνα τα μέλη του συνεργείου των μαρμαρο- 
τεχνιτών που μέσα από την πολύχρονη πείρα τους, 
μετέδωσαν πρόθυμα σε μας τόσο χρήσιμες γνώσεις 
για τις παραδοσιακές τεχνικές του μαρμάρου, 
που πουθενά αλλού δεν διδάσκονται παρά μόνο 
στο ίδιο το έργο.
Στον κ. Ian Jenkins για την πρόθυμη βοήθειά του 
στην προσέγγιση των παρθενώνειων αρχιτεκτονι
κών μελών στο Βρετανικό Μουσείο κατά το 
Φεβρουάριο 1994,στην Dr Judith Binder για την 
προσεγμένη αγγλική μετάφραση της περιλήψεως 
της μελέτης.
Τέλος στη σύζυγό μου Μαρίνα που παρά το γεγο
νός ότι επωμίστηκε για μεγάλο διάστημα το φορ
τίο των κοινών μας υποχρεώσεων, βρήκε τρόπο να 
βοηθήσει στην παρουσίαση ορισμένων σχεδίων και 
στην τελική επιμέλεια των κειμένων.

Αθήνα 24 Απριλίου 1994

Πέτρος Μ. Κουφόπουλος 

Αρχιτέκτων
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ΜΕΡΟΣ A

1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΑΥΤΙΚΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο AI.

Φανή Μαλλούχου-Tufano

Μετά τήν Ιδρυση τού νεοελληνικού κράτους, όταν 
άρχίζουν νά καταβάλλονται προσπάθειες γιά τη 
στερέωση άλλά καί άναστήλωση των μνημείων της 
Ακρόπολης, γιά πρώτη φορά έκδηλώνεται ένδιαφέ- 
ρον γιά τήν περιοχή τού Όπισθονάου τού Παρθενώ
να στήν άρχή τής έφορείας τού Κυριάκού Πιττάκη 
(1836-1863). Τό Φεβρουάριο τού 1838 τά μέλη της 
Αρχαιολογικής Επιτροπής, συμβουλευτικού όργά- 
ου τής αρμόδιας γιά τίς άρχαιότητες Έπί τών Εκ
κλησιαστικών Γραμματείας, μετά άπό αυτοψία στό 
μνημείο άποφασίζουν νά κατεδαφίσουν τό έπί χρι
στιανικής εποχής συντετριμμένοι' καί έτοιμόρρο - 
πον υπέρθυρο τής δυτικής θύρας τού Παρθενώνα 
καί νά στερεώσουν τό υποκείμενον άρχαϊον διά σι
δηρών δεσμών κατά σχέδιον τό όποιον ήθελε δώσει 
ό Κ.Σάουβερτ .̂ Ή έπέμβαση όμως αυτή δέν πραγ
ματοποιείται, όπως φαίνεται άπό τίς φωτογραφικές 
άπεικονίσεις τού τμήματος αυτού τού μνημείου, στίς 
έπόμενες δεκαετίες^.

Ήδη δμως αύτά τά χρόνια έχει άναφανεΐ καί τό 
πρόβλημα τής δυσμενούς έπίδρασης τών εξωτερικών 
καιρικών συνθηκών στήν έπιφάνεια τών μνημείων 
καί ιδιαίτερα στή δυτική ζωφόρο: όπως άναφέρεται 
στήν Εισηγητικήν Έκθεσιν τού ’Ιωάννη Κωλέττη τό 
1844 ... τά άρχαΐα καί κομψά τοϋ Φειδίου άνάγλυ- 
φα κείνται έκτεθειμένα εις τήν έπήρειαν τών μετα
βολών τής άτμόσφαιρας καί άδιακόπως διαφθείρο- 
νται, έκτος τής λώβης, τήν όποιαν πάσχονσιν άπό 
τάςχεΐρας αύτάς κακοβούλων καί φθονερών άνθριυ- 
πων.,.3. Ή κατάσταση συνεχώς έπιδεινώνεται έτσι 
ώστε τό 1872, έπί έφορείας Παναγιώτου Ευστράτιό- 
δη (1864-1884), χρειάστηκε νά συντηρηθούν τά άνά- 
γλυφα άπό τόν Napoleone Felice Martinelli, τόν μονα-

1 Καλογερουπούλου-Προύνη Φίλιπ,Εύρετήριον, σ. ρκς'. Τό 
κείμενο είναι δυσνόητο. Άπό σύγκριση άπεικόνισης τού Παρ
θενώνα τοϋ Chr. Hansen τοϋ 1836 (βλ. M.Bendtsen, Sketches 
and measurings, Danish Architects in Greece 1818-1862, Co
penhagen 1993, σ.90) καί τής φωτογραφίας τής Δυτικής θύρας 
τοϋ E.Piot τοϋ 1852 (βλ. Das Land der Griechen mit der Seele 
suchen, Köln 1990,σ.73) προκύπτει δτι πιθανόν τότε νά κα- 
ταβίβασαν τόν πρώτο πρός Ά. λίθο τοϋ νεώτερου άνωφλίου 
τής θύρας. Γιά τήν έπισκευή καί μετασκευή τής θύρας μετά 
τήν άρχαία πυρκαγιά βλ. Χ.Μπούρας, Μ.Κορρές, Μελέτη Ά- 
ποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος, Αθήνα 1983, σ. 136-137. 
^Φωτογραφίες τών E.Piotl852, J.Robertson ca. 1855, Fr.Frith 
ca. 1865, W.Stillman 1869. Ή στερέωση τοϋ υπερθύρου μέ 
μεταλλικά στοιχεία παρουσιάζεται σέ φωτογραφίες μετα
γενέστερες τοϋ 1872.
3 Καλογεροπούλου-Προύνη Φίλιπ, δ.π. 'Ως συντάκτης τής έκ
θεσης φέρεται δ Αλέξανδρος Ρίζος- Ραγκαβής.

δικό έκμαγέα καί συντηρητή αλλά καί έργολάβο τής 
Γενικής Έφορείας καί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρεί
ας έκείνη τήν περίοδο. Μέ αφορμή τίς έργασίες 
άντιγραφής τών λίθων τής ζωφόρου γιά λογαριασμό 
τού Βρετανικού Μουσείου ό Martinelli, καθ’ υπόδει
ξη τού Παναγή Κάλκου, άρχιτέκτονα τού Μουσείου 
’Ακροπόλεως πού τότε άκόμη κτιζόταν, σφραγίζει 
μέ"γαλλικόν χώμα" δηλ. μέ υδραυλική κονία (φυσι
κή υδραυλική άσβεστο) τίς ρωγμές στους λίθους III, 
IV,V, νΐΙ,νΐΙΙ,ΙΧ,ΧΙ,ΧΙΙΙ,Χίν,Χν καί στό γωνιαίο 
νοτιοδυτικό τής ζωφόρου, ένώ παράλληλα συμπλη
ρώνει μέ μάρμαρο, γιά τή βελτίωση τής έδρασης τών 
λίθων, τά έπιστύλια τής κιονοστοιχίας τού Όπισθο
νάου κάτω άπό τούς λίθους τής ζωφόρου III,IV,XIII 
καί μεταξύ τών λίθων VII καί VIII καθώς καί XIV 
καί XV. Ένα έγγραφο τού Εύστρατιάδη πρός τό 
Ύπουργεΐον Εκκλησιαστικών άναφέρει μέ ακρί
βεια τίς έργασίες: έκ μαγμάτων λαμβανομένων έκ 
τής δυτικής πλευράς τής ζωφόρου τοϋ Παρθενώνος 
διά τό έν Λονδίνω Μουσείον παρετηρήθη ότι πολλοί 
τών λίθων τής ζωφόρου διεόραγόντες εμέλλον νά 
έπιφέρωσι κατ’ ολίγον φθοράν αυτών τούτου ένεκει 
κατά τήν γνωμοδότησιν τοϋ άρχιτέκτονος οί λίθοι 
έστηρίχθησαν δι ’ επενθέσεως νέων θεμελίων, τά δέ 
ρήγματα έπληρώθησαν μέ τό χώμα Γαλλικόν. 
Έκειντο δέ καί ύπεράνω κατά τήν έν τώ μιναρέ 
άνάβασιν δύο μεγάλοι λίθοι, άτάκτως καί έμποδί- 
ζοντες τούς άναβαίνοντας, έκρίθη καλόν νά τοπο- 
θετηθώσι καί οϋτοι προσηκόντως. Ή έργασία άπα· 
σα άνετέθη εις τόν καλλιτέχνην Μαρτινέλλην, τόν έ· 
ξαγαγόντα τά έκμάγματα καί δΓ αυτήν τήν άνά· 
γκην νά πληρωθώσιν 340 δρχ. ών υπεβλήθη άπό· 
δει'ξις τοϋ κ.Μαρτινέλλη πρός εκδοσιν έντάλματος. 
Στίς έργασίες αυτές δουλεύουν άκόμη οί Π. Καλού- 
δης, Π.Μωραΐτης^. Ταυτόχρονα στερεώνονταιτό

^Άρχεΐον ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (στό έξής ΑΑΕ), Άρ- 
χείον Ν.Μπαλάνου, Φακ.Ι: Παρθένων: έγγραφον άρ. πρώτ. 
1287/ 26.6.1872 Γενικοϋ Εφόρου Αρχαιοτήτων Π. Εύστρα
τιάδη πρός Ύπουργείον Εκκλησιαστικών. Βλ. άκόμη ΑΑΕ, 
Άρχειον Π.Εύστρατιάδη, Φακ.Ι, Ήμερολόγιον Υπηρεσίας 
(1863-1883), 26 ’Ιουνίου 1872, δπου σημειώνονται τά άρχικά 
(Π.Κ.) τοϋ ονόματος τοϋ άρχιτέκτονος. Ή έπισήμανση τών 
έπεμβάσεων τοϋ Martinelli στούς λίθους τής ζωφόρου έγινε 
άπό τίς συντηρήτριες Ά.Γαλανοϋ καί Γ.Δογάνη κατα τή χαρ
τογράφηση τών φθορών τής ζωφόρου τό 1992/ 3, στά πλαίσια 
τών έργασιών τής ΕΣΜΑ. Τότε λήφθηκαν δείγματα άπό τό 
"Γαλλικό χώμα" τής έπέμβασης τοϋ 1872, πού είχε παραμείνει 
πάνω στούς λίθους, τά όποια καί άναλύθηκαν στό Κέντρο 
Λίθου τοϋ ΥΠΠΟ άπό τόν χημικό μηχανικό Ν.Μπελογιάννη. 
Ή άνάλυση έδειξε δτι πρόκειται γιά φυσική ύδραυλική άσβε
στο, ή όποια χρησιμοποιοϋνταν τόν 19ο al. σέ άνάλογες έρ
γασίες βλ. Μελέτη Άποκαταστάσεως Παρθενώνος, τομ.3γ,
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Εικ.2. Άποψη του Παρθενώνος από ανατολικά (P.Sebah, 1872 - 75).

Εικ.3 Η δυτική θνρα τον Παρθενώνος κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1926 (Αρχείο Ν.Μπαλάνον).

.V
»
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ύπερκείμενα μέλη της δυτικής θύρας με τό γνωστό 
άπό τίς σύγχρονες καί τίς μεταγενέστερες άπεικονί- 
σεις τού μνημείου χαμηλωμένο πλινθόκτιστο τόξο 
καί την τοιχοποιία άπό πέτρες καί τούβλα. Τότε θά 
πρέπει νά συγκρατήθηκε μέ σιδερένια στοιχεία, πού 
διακρίνονται στίς σύγχρονες φωτογραφίες, ή Ετοι
μόρροπη δοκός τού νεώτερου άνωφλίου τής θύρας, 
πού είχε άπομείνει πάνω στό μνημείο (είκ.2). Καί 
πάλι ό Εύστρατιάδης φωτίζει αύτή την εργασία, γιά 
την όποια ήσαν έλάχιστα ως τώρα γνωστά, παρα- 
δίδοντας λεπτομέρειες καί τό όνομα τού έμπνευστή 
της: τών βυζαντινών παραπηγμάτων τής πύλης τοϋ 
Παρθενώνος τό μάρμαρον οπερ εμεινεν έκ τοϋ ανω
φλιού διαρραγέν έκινδύνευε νά καταπέση καί μετ’ 
αυτών θέλουσι καταπέσει καί οί άνωθεν λίθοι τής 
πύλης. Τούτου 'ένεκα προσκληθείς ό άρχιτέκτων 
κ.Κάλκος ώρισεν οί μέν άνωθεν τοϋ Βυζαντινού έπι - 
στυλ ίου λίθοι νά ύποστηριχθώσι διά τόξου στερεού 
έκ κεράμων καί πώρων, τό δε έκ τής Βυζαντινής 
πύλης μάρμαρον τοϋ αναγλύφου νά άπομακρυνθή 
έκείθεν καί τό μέν τόξον κατεσκευάσθη ήδη καί έ- 
στερεώθησαν οί άνω λίθοι τοϋ Παρθενώνος, ήδη δέ 
πρόκειται νά άποσπασθή καί τό Βυζαντινόν μάρ - 
μαρον τοϋ άνωφλίου τής Βυζαντινής πύλης έκκοπέν 
μετά τής δεούσης προφυλάξεωφ. Στην κατασκευή 
τού ικριώματος τού έργου δουλεύουν δύο ξυλουργοί 
ό Λεωνίδας Ίωάννου καί ό Ν.Πρωτοπαππάς μέ ημε
ρομίσθιο 5 δρχ. καθώς καί ό ’Αλ. Ζήσης, εργάτης, μέ 
ημερομίσθιο 3 δρχ., ένώ τήν καθαυτό στερεωτική 
έργασία έκτελούν επί πέντε μέρες οί κτίστες ’Αν. 
Ζήσης καί ’Ιωάννης Νικολάου πρός 5 καί 3 δρχ. ά- 
ντίστοιχα καί οί έργάτες Λ.Γεωργίου καί Π.’Αθα
νασίου πρός 2,50 δρχ. 6

Ή πτώση εύάριθμων καί εύμεγέθων θραυσμάτων 
άπό τά έπιστύλια τής κιονοστοιχίας τής δυτικής 
πρόστασης στή διάρκεια σεισμού τόν ’Απρίλιο τού 
1894 γίνεται άφορμή γιά στερεωτικές επεμβάσεις

Ά.Γαλανού- Γ.Δογάνη,Ή Δυτική Ζωφόρος τοϋ Παρθενώνος, 
Μελέτη Συντήρησης. Τά όνόματα τών Π.Καλούδη καί Π.Μω- 
ραΐτη, πού πρεπει νά δούλεψαν στή στερέωση τών λίθων τοϋ 
μεσαιωνικού κοχλία τού Παρθενώνα καί στήν τοποθέτηση τών 
συμπληρωμάτων τών έπιστυλίων, είναι γνωστά άπό χαράγματα 
μέ χρονολογία 1872 πάνω στον κοχλία καί στόν λίθο IX τής 
ζωφόρου (τοϋ Καλούδη)(βλ. I Jenkins, Acquisition and supply 
of casts of the Parthenon sculptures by the British Museum, 
1835-1939,BSA,85,1990, σ.112) καί στό θράνο πάνω άπό τόν 
λίθο VII τής ζωφόρου (τοϋ Μωραιτη): τό χάραγμα αύτό, πού 
φέρει χρονολογία Ιούλιος 1872 έπισημάνθηκε τό 1993, στή 
διάρκεια τών έργασιών άποσυναρμολόγησης τής δυτικής ζω
φόρου τής ΕΣΜΑ. Τό χάραγμα μέ τό όνομα τοϋ Καλούδη στό 
λίθο IX τής δυτικής ζωφόρου δέν διαβάζεται πλέον. 
^ΑΑΕ,ΆρχεΙον Ν. Μπαλάνου, Φακ.Ι, Παρθενών : έγγραφον &ρ. 
πρώτ.1276/ 15.6.1872 TEA Π.Έύστρατιάδη πρός Ύπουργειον 
Εκκλησιαστικών. Βλ. άκόμη ΑΑΕ,Άρχείον Π.Εύστρατιάδη, 
Φακ.Ι, Ήμερολόγιον 'Υπηρεσίας (1863-1883), 2 ’Ιουνίου 
1872 καί 15 ’Ιουνίου 1872. Στό έγγραφο τοϋ Εύστρατιάδη οί 
λίθοι τοϋ νεώτερου άνωφλίου τής θύρας έκλαμβάνονται ώς 
βυζαντινόν έπιστύλιον. Άκόμη ό λίθος τοϋ νεώτερου άνω
φλίου άντί νά άπομακρυνθει άπό τό μνημείο, όπως άναφέρεται 
στό έγγραφο, τελικά ύποστηρίχθηκε μέ σιδερένια στοιχεία. 
^ΑΑΕ,Άρχείον Ν.Μπαλάνου, Φακ.Ι: Παρθενών: κατάστασις 
έργατών καί έξόδων έργασιών διά τό διάστημα 1- 31.5.1872 εις 
την Άκρόπολιν.

μεγάλης κλίμακας στόν Όπισθόναο καί στή δυτική 
ζωφόρο: πρόκειται γιά τό γνωστό ώς πρώτο άνα- 
στηλωτικό πρόγραμμα τού Παρθενώνα, πού έκτε- 
λειται τελικά στό διάστημα 1898-1902 (είκ.4) καί 
πού έγκαινιάζει τήν πιό γόνιμη άναστηλωτική πε
ρίοδο τού 19ου αί. στήν Ελλάδα, έκείνη τής έφο- 
ρείαςτοΰ Παναγιώτη Καββαδία (1885-1909), άλλα 
καί τήν άναστηλωτική δράση τού Νικολάου Μπαλά
νου στήν 'Ακρόπολη. Πραγματοποιημένο στό με
ταίχμιο τών δύο αιώνων τό πρόγραμμα παρουσιάζει 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πού άντανα- 
κλοΰν σέ μεγάλο βαθμό τήν έποχή του- έποχή γε- 
ικώτερης έξέλιξης, έκσυγχρονισμοΰ καί μετασχη
ματισμού τής χώρας άλλά καί συνεχών έθνικών 
κρίσεων, πού εύνοοΰν τήν προβολή καί άνάδειξη 
τών έμβλημάτων τού νεοελληνικού κράτους, τών 
μνημείων τής ’Ακρόπολης - καθώς καί τήν έπιστη- 
μονικώτερη πλέον φάση, τήν όποια διέρχεται ή έλ- 
ληνική άρχαιολογία. Τά χαρακτηριστικά αύτά δια
φοροποιούν τήν έπέμβαση αύτή άπ’ όλες τίς προγε
νέστερες, άλλά καί άπό έκεΐνες πού θά έπακολου- 
θήσουν καί άξίζουν μιά σύντομη διαπραγμάτευση.

Κύριο γνώρισμα ή συνειδητοποίηση άπό τούς 
άρμόδιους φορείς τής σοβαρότητας τής διαγραφό- 
μενης έπέμβασης σ’ ένα μνημείο οικουμενικό καί 
παγκόσμιας άκτινοβολίας, όπως ό Παρθενώνας, πού 
θά πρέπει νά καταληφθεί στίς έπερχόμενες γενεές7 8. 
Ή άντίληψη αύτή όδηγεΐ στήν έπικράτηση, πρίν άπό 
τήν έπέμβαση, ένός έντονου προβληματισμού γιά 
τόν καθορισμό τών άναγκαίων έργασιών καί τόν 
τρόπο έκτέλεσής τους, στήν προσφυγή, γιά γνωμο
δότηση, ατούς θεωρούμενους τότε κατεξοχήν γιά τό 
μνημείο ειδικούς, στή θέσπιση συλλογικών καί διε
πιστημονικών διαδικασιών γιά τή λήψη τών σχετι
κών άποφάσεων καί τήν παρακολούθηση τών έργα
σιών καί στή διεθνοποίηση τής έπέμβασης μέ τή 
σύσταση διεθνούς καί έντόπιας άρμοδίων έπιτρο- 
πών, στήν έπιδίωξη έξασφάλισης άριστων όρων 
(προμήθεια έργοταξιακού έξοπλισμοΰ καί ΰλικών 
άπό τό έξωτερικό, έπιλογή προσωπικού) άπό πλευ
ράς όργάνωσης τού έργου. Εμφανής είναι καί ή 
έθνική σημασία πού άποδίδεται σ’αύτό: ό Ιδιος ό 
πρωθυπουργός καί μέλη τής κυβέρνησης έρχονται σέ 
έπαφή μέ τούς ξένους ειδικούς, Ενημερώνονται τα
κτικά γιά τήν πορεία τών έργασιών, λαμβάνουν μέ
ρος στίς συνεδριάσεις τής είδικής έπιτροπής καί έπι- 
κυρώνουν μέ πράξεις τού ύπουργικοΰ συμβουλίου 
τίς άποφάσεις της προκειμένου νά άρχίσει ή έκτέ- 
λεσήτους^.

7Ν.Μπαλάνου, Ή άναστήλωσις τών μνημείων τής Άκρό- 
πολεως, Έν Άθήναις 1940, σ. 86.
8Τό πρώτο άναστηλωτικό πρόγραμμα τοϋ Παρθενώνα (1898- 
1902) είναι έπαρκώς γνωστό άπο τό βιβλίο τοϋ Ν.Μπαλάνου, 
Ή άναστήλωσις τών μνημείων Άκροπόλεως, δ.π., σ. 86-104, 
τίς έτήσιες άναφορές τοϋ Καββαδία η τοϋ ίδιου τοϋ Μπαλάνου 
στά ΠΑΕ έκείνων τών χρόνων καθώς καί άπό τίς σύγχρονες εί- 
δήσεις πού δημοσιεύονται στά περιοδικά τών ξένων άρχαιο- 
λογικών σχολών (Α.Μ., B.C.H., A.J.A.). Τό έργο φωτίζεται
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Εικ.4Άποψη του Παρθενώνος από δυτικά. Πίσω από τους κίονες διακρίνεται 
το ικρίωμα τον Ιον αναστηλωτικον προγράμματος (Αρχείο Ν.Μπαλάνου).
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Εικ. 5 Σχέδιο F. C. Penrose των λίθων I και II της δυτικής ζωφόρου (1900).
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Ό προβληματισμός πριν άπό τό έργο άφορά 
κυρίως τόν καθορισμό τοΰ προγράμματος τής έπέμ- 
βασης, τίς μεθόδους καί τά υλικά της έκτέλεσής της. 
Στίς συζητήσεις καί στά διάφορα υπομνήματα πού 
υποβάλλονται κυριαρχούν οί άπόψεις των Emst 
Ziller, Joseph Durrn, Lucien Magne καί Francis Cran- 
mer Penrose. Όλοι συμφωνούν γιά τήν άνάγκη στε
ρέωσης τών έτοιμόρροπων μελών καί διατήρησης 
κατά τό δυνατόν άναλλοίωτης τής εικόνας τοΰ μνη
μείου μέ τήν άποφυγή έκτεταμένων συμπληρώσεων. 
Βασική τους πρόταση είναι ή άντικατάσταση καί 
συμπλήρωση μέ νέο μάρμαρο, ’ιδιαίτερα στό θριγκό 
τής πρόστασης τού Όπισθονάου, δσων άρχαίων με
λών παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές. Μόνον ό Ziller 
διαφοροποιείται πιστεύοντας ότι άρκεΐ γιά τή στε
ρέωση τών μελών ή συγκόλλησή τους μέ λιθόκολλα 
Meyer καί σιδερένιες ράβδους 9. Έπιμέρους διαφο
ρές παρουσιάζονται στίς προτάσεις τών Durm, 
Magne καί Penrose ώς πρός τά μέλη πού θά πρέπει 
νά άντικατασταθοΰν ή συμπληρωθούν, τόν τρόπο 
έκτέλεσής τοΰ έργου καί τά υλικά, πού θά χρησι
μοποιηθούν.

Οί εισηγήσεις τών Durm καί Penrose είναι ιδιαί
τερα άξιοπρόσεκτες, λόγω τής έπιρροής πού άσκη
σαν στή διαμόρφωση άναστηλωτικών άντιλήψεων 
καί πρακτικών, ιδιαίτερα στόν Ν.Μπαλάνο. Στίς 
γενικής φύσεως προτάσεις τοΰ Durm 10 έμπεριέχεται 
τό συνολικό πρόγραμμα τής άναστήλωσης τού Παρ
θενώνα, τό όποιο ό Μπαλάνος θά έφαρμόσει στα
διακά στά έπόμενα σαράντα χρόνια: άπομάκρυνση 
τών πλίνθινων έπενδύσεων τής ’Οθωνικής περιόδου 
άπό τούς τοίχους τοΰ σηκού καί τούς κίονες τοΰ μνη
μείου καί άντικατάστασή τους μέ μάρμαρο, άποκα- 
τάσταση τής δυτικής θύρας στήν άρχαία της μορφή, 
διατήρηση τοΰ μεσαιωνικού κοχλία καί έπισκευή τής 
κλίμακας άνόδου του, άναστήλωση τών πεσμένων 
κιόνων τής περίστασης, γιά λόγους διάσωσης τού 
κατακείμενου υλικού. Εμπεριέχονται άκόμη υπο
δείξεις γιά όρισμένους άναστηλωτικούς τρόπους καί 
πρακτικές, πού συναντώνται συχνά στό έργο τοΰ 
Μπαλάνου, όπως ή προτίμηση γιά ισχυρές- όρισμέ- 
νες φορές περισσότερο τοΰ δέοντος- δομικές άποκα- 
ταστάσεις ή καθαιρέσεις έτοιμορρόπων τμημάτων

πλήρως μέ τό ύλικό πού φυλάσσεται στό ’Αρχείο τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας και στό Ελληνικό Λογοτεχνικό καί 
Ίατορικό ’Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α). Συνοπτικές άναφορές στό έργο, μέ 
βάση τίς βιβλιογραφικές πηγές, γίνεται στίς άκόλουθες δημο
σιεύσεις: Μ.Κορρές, Χ.Μπούρας, Μελέτη Άποκαταστάσεως 
τού Παρθενώνος, ’Αθήνα 1983,0.154-155, M.Casanaki, F.Mal- 
louchou, Interventions on the Acropolis στό The Acropolis at 
Athens, Conservation, Restoration and Research 1975-1983, 
Athens 1985 σ.18 καί H.Schmidt, Wiederaufbau, Stuttgart 1993, 
σ. 77- 82.
^Ol άπόψεις τοΰ Ziller δημοσιεύονται στόν τύπο τής έποχής, 
βλ. έπιστολή τοΰ Ziller μέ τίτλο "Περί Παρθενώνος" στό "Τό 
Άστυ" τής 11 Νοεμβρίου 1894 καθώς καί σέ γερμανικά τεχνι
κά περιοδικά, όπως Deutsche Bauzeitung, No 1/2, 5 Januar 
1895,σ. 6-7.
Ι^Ί.Δούρμ, Ή κατάστασις τού Παρθενώνος καί τών λοιπών 
άρχαίων μνημείων τών ’Αθηνών, Α.Ε., 1895, σ.1- 58, πιν. 1-5.

τών μνημείων ή ή μή έπανένταξη σ’ αύτά κατά τήν 
άναστήλωσή τους όρισμένων μή άπολύτως "υγειών" 
διασπάρτων μελών τους, ή χρησιμοποίηση, κατά 
κανόνα, κατά τήν άντικατάσταση ή συμπλήρωση 
τών μελών ίδιου μέ τό άρχαΐο ύλικοΰ, ή πλήρης 
άπομίμηση τών άρχαίων μορφών στίς νέες προ
σθήκες. Προφητικές τέλος είναι οί προτάσεις τοΰ 
Durm όσον άφορά τά ύλικά, πού θά πρέπει νά χρη
σιμοποιηθούν στήν έπέμβαση, άποκλεισμός τής χρή
σης λιθοκόλλας ή τσιμέντου λόγω τών διωστικών 
Ιδιοτήτων τους καί χρήση όρειχάλκου άντί σιδήρου 
στή σύνδεση τών μελών, προτάσεις όμως πού δυστυ
χώς δέν εισακούονται.

Στίς προτάσεις τοΰ Penrose όφείλονται δύο άλλα 
στοιχεία, άπό τά σημαντικώτερα τοΰ έργου τοΰ 
Μπαλάνου: ή έπιλογή τών υλικών τής έπέμβασης 
καί ’ιδιαίτερα τοΰ σιδήρου γιά τά νέα συνδετήριο 
καί ένισχυτικά στοιχεία τών άναστηλώσεων καί τοΰ 
τσιμέντου ώς προστατευτικού - έπικαλυπτικοΰ του 
ύλικοΰ άπό τή μιά, ή πρόσδοση ’ιδιαίτερου βάρους 
στό αισθητικό - εικαστικό θά μποροΰσε νά χαρα
κτηριστεί- άποτέλεσμα τής έπέμβασης άπό τήν άλλη, 
ιδιαίτερα ή έπιδίωξη τής όσο τό δυνατόν μεγαλύτε
ρης όμοιογένειας χρώματος καί υφής άνάμεσα στά 
άρχαία μέλη καί τίς νέες προσθήκες. Κάτι πού πε- 
τυχαίνεται μέ τή χρησιμοποίηση σ’ αυτές νέου μαρ
μάρου ή καί άρχαίου άκόμη, συχνά όμως μέ έπιφά- 
νειες άδρά χοντρολαξευμένες. Κυρίως όμως μέ τήν 
έκμετάλλευση τής φυσικής πάτινας τών άρχαίων 
διάσπαρτων μελών, τά όποια χρησιμοποιούνται 
συχνά κατά τήν άναστήλωση στίς συναρμογές καί 
συμπληρώσεις τών μελών, γεγονός βέβαια πού όδη- 
γεΐ ευθέως στήν παρατοποθέτησή τους στά μνη- 
μεΐαΐΐ.

Ή έναρξη τών έργασιών καθυστερεί ώς τόν ’Ο
κτώβριο τοΰ 1898, λόγω τής έμπλοκής τοΰ έργου 
στίς έθνικές περιπέτειες τής έποχής. Στό μεταξύ, 
υπό τήν έποπτεία τής άρμόδιας ’Επί τής Συντη- 
ρήσεως τοΰ Παρθενώνος Επιτροπής, στήν όποια

11(31 προτάσεις τοΰ Penrose περιέχονται στήν έπίσημη έκθεσή 
του προς τήν ’Αρχαιολογική Εταιρεία, τή δημοσιευμένη στά 
ΠΑΕ (F.C.Penrose, Περί τών άναγκαίων τοΰ Παρθενώνος έπι- 
σκευών, ΠΑΕ 1896,σ. 194- 200) άλλά καί σέ αλληλογραφία 
πού διατηρεί, ώς πρόεδρος τής διεθνούς έπιτροπής έποπτείας 
τοΰ έργου, μέ τούς Καββαδία καί Μπαλάνο στό διάστημα 1896 
-1900. ΟΙ προτάσεις τοΰ Penrose γιά χρήση χάλυβα καί σφυ
ρήλατου σιδήρου στήν κατασκευή τών συνδετηρίων στοιχείων 
τής έπέμβασης καί τσιμέντου άργής πήξεως για τήν πλήρωση 
τών κενών τών έντορμιών τών νέων συνδέσμων περιέχονται σέ 
έπιστολή του πρός τόν Μπαλάνο τής 3 Αύγούστου 1896. Τήν 
πρόταση αύτή υίοθετεΐ ή ’Επί τής Συντηρήσεως τοΰ Παρθε
νώνος ’Επιτροπή στή συνεδρίασή της τής 1ης Φεβρουαρίου 
1897. ’Επιπρόσθετα σέ έπιστολές του τής 26 Ίανουαρίου καί 
1ης Μαΐου 1900 ό Penrose προτείνει, γιά λόγους αίσθητικής 
ομοιογένειας, τή συμπλήρωση τοΰ μπροστινού μέρους τών 
κιονοκράνων τοΰ 4ου και 5ου (άπό Β.) κίονα τής δυτικής περί
στασης τοΰ μνημείου άπό κατά γής κείμενα πρός Ν.τοΰ Παρ
θενώνα κιονόκρανα. Οί έπιστολές τοΰ Penrose καθώς καί τό 
υπόλοιπο άρχειακό ύλικό σχετικά μέ τό πρώτο άναστηλωτικό 
πρόγραμμα τοΰ Παρθενώνα περιλαμβάνονται καί σχολιάζο
νται εκτενώς στήν υπό έκπόνηση διδακτορική διατριβή τής 
Φ.Μαλλούχου-Tufano μέ θέμα τίς "Επεμβάσεις στά άρχαία 
μνημεία στή νεώτερη Ελλάδα".
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μετέχουν έκπρόσωποι των άρμοδίων γιά την άρχαι- 
ολογική προστασία φορέων, τής Δ/νσης Δημοσίων 
Έργων τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, τοϋ Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ξένων άρχαιολογικών 
σχολών άλλα καί ειδικοί έμπειρογνώμονες, όργα - 
νώνεται ή υποδομή τού έργου: πρόσληψη προσωπι
κού, έγκατάσταση Ισχυρών φερόντων ικριωμάτων, 
προμήθεια υλικών, πεντελικοΰ μαρμάρου καί τσιμέ
ντου άπό τήν ’Αγγλία, λιθόκολλας άπό τή Γερμανία, 
μηχανολογικού έξοπλισμού άπό τή Γερμανία καί τή 
Γαλλία.

Στή διάρκεια τού έργου ό προβληματισμός τής 
Επιτροπής θά περιστραφεΐ γύρω άπό τό ζήτημα τής 
συνολικής προστασίας τής δυτικής ζωφόρου τής έ- 
κτεθειμένης στίς δυσμενείς άτμοσφαιρικές συνθή
κες, τής όποιας ό Wilhelm Dörpfeld, Διευθυντής τότε 
τού Γερμανικού Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου τής 
’Αθήνας καί μέλος τής Επιτροπής, θά ζητήσει τήν 
άπομάκρυνση καί τήν άντικατάστασή της στόν Παρ
θενώνα μέ μαρμάρινο άντίγραφο, καθώς καί τό θέ
μα τής άναπλήρωσης πάνω στό μνημείο τών δύο 
πρώτων βορειότερων λίθων της, πού βρίσκονται στό 
Βρετανικό Μουσείο. Ή πρόταση τού Dörpfeld δέν θά 
γίνει άποδεκτή, λόγω άντίθεσης τού Καββαδία. Πα
ρομοίως δέν θά έκτελεστοΰν καί πρόταση τού Μπα- 
λάνου νά καλυφθεί τό δυτικό πτερόν τοϋ Παρθενώ
να μέ γυάλινη στέγη γιά τήν προφύλαξη τής ζωφό
ρου άπό τά νερά τής βροχής, ούτε άλλωστε καί σκέ
ψεις τών μελών τής ’Επιτροπής τού Παρθενώνα γιά 
τοποθέτηση ένός κιγκλιδώματος πάνω σέ μιά άπό 
τίς δοκούς τής όροφής τοϋ δυτικού πτερού, ώστε νά 
δημιουργηθεΐ ένας διάδρομος θέασης τών γλυπτών . 
Όσον άφορά τούς έλλείποντες λίθους I καί II τής 
ζωφόρου, άφοϋ διαδοχικά θά ληφθοΰν διάφορες ά- 
ποφάσεις, όπως κατασκευή μαρμάρινων άντιγρά- 
φων μέ έξοχήν, όπου μελλοντικά θά λαξευθεΐ τό 
άνάγλυφο ή, άντιθέτως, μέ έσοχή δέκα έκατοστών 
γιά τή μελλοντική τοποθέτηση γύψινων έκμαγείων 
τών άναγλύφων, θά άναπληρωθοΰν τελικά μέ ά- 
πλούς μαρμάρινους λίθους, πού κατασκευάζονται 
μέ βάση μετρήσεις τών πρωτοτύπων μελών, πού 
στέλνει ό Penrose άπό τό Λονδίνο (είκ.5)12.

ΟΙ στερεωτικές έργασίες στόν Όπισθόναο τού 
Παρθενώνα θά όλοκληρωθοϋν στίς άρχές τού 1901. 
Περιλαμβάνουν τελικά τήν έπισκευή τών βαθμιδών 
τού μεσαιωνικού κοχλία καί τήν κατεδάφιση τού 
προεξέχοντος πάνω άπό τό θριγκό τμήματός του, 
άντικαταστάσεις μεγάλου μέρους τών κιονοκράνων 
τού πρώτου, τετάρτου καί πέμπτου κίονα 13, στερεώ
σεις τών κιονοκράνων τού δεύτερου καί τού τρίτου 
κίονα καθώς καί τού άνώτερου σπονδύλου τοϋ πέμ
πτου κίονα, τήν όλοκληρωτική άντικατάστασή τών

12Ό προβληματισμός σχετικά μέ τήν προστασία καί τήν άντι- 
κατάσταση τών έλλειπόντων λίθων τής δυτικής ζωφόρόυ 
προκύπτει άπό τά πρακτικά τής ’Επί τής Συντηρήσεως τοΰ 
Παρθενώνος ’Επιτροπής, βλ. ώς άνω διατριβή Φ.Μ-Τ. 
^Ηάρίθμηση τών μελών τού μνημείου γίνεται άπό Β.

τριών έπιστυλίων τοϋ πρώτου μετακιονίου καί τήν 
άντικατάστασή τών δύο έσωτερικών λίθων τοΰ έπι- 
στυλίου στό τρίτο καί τοϋ άνατολικότερου έσωτε- 
ρικοΰ λίθου τοϋ έπιστυλίου στό τέταρτο μετακιόνιο, 
τήν έπανατοποθέτηση πάνω στό μνημείο τοΰ άρ- 
χαίου βορειοδυτικού θράνου τής πρόστασης καί ένός 
άγελαίου, τήν τοποθέτηση οκτώ νέων άντιθημάτων 
τής ζωφόρου στό ύψος τών κεντρικών μετακιονίων, 
τή σχηματική άνακατασκευή τών δύο βορειότερων 
λίθων τής ζωφόρου καί τήν πλήρη τών δύο ύπερκεί
μενων θράνων καθώς καί τή συμπλήρωση τοΰ άκρου 
τοΰ τρίτου, τήν άντικατάστασή τής νοτιώτερης δοκού 
τής όροφής τοϋ δυτικού πτερού (σχ.36). Οί άντικα- 
ταστάσεις τών μελών γίνονται μέ νέο πεντελικό 
μάρμαρο καί οί στερεώσεις μέ λιθόκολλα Meyer καί 
εσωτερικές άγκυρώσεις μέ συνδέσμους ή άλλα σιδη
ρά (δοκοί, έλάσματα) στοιχεία, τά όποια κατά περί
πτωση μολυβδοχοοΰνται ή καλύπτονται μέ τσιμε
ντοκονίαμα. Μέ υδραυλικό κονίαμα άλλά καί μέ 
λιθόκολλα καί τσιμέντο σφραγίζονται άκόμη οί άρ- 
μοί τών λίθων, άφοΰ καθαριστούν άπό τά χώματα 
καί τή βλάστηση. Οί πρώτοι σιδερένιοι σύνδεσμοι 
πού χρησιμοποιούνται στό έργο είναι έγχώριας κα
τασκευής, τοϋ μηχανουργείου τών Άφών Βασίλειά- 
δη στόν Πειραιά, ένώ άπό τό φθινόπωρο τοΰ 1899 
καί ώς τήν άνοιξη τοϋ 1901 είσάγονται γαλβανι- 
σμ.ένοι σύνδεσμοι άπό τή Ζυρίχη τής Ελβετίας, 
σύνθεσης προσομοιάζουσας πρός έκείνην τών άρχαί- 
ων 14 (είκ.111). ’Ακόμη πρωτοεμφανίζονται έδώ, 
κατά τή συμπλήρωση μέ νέα κομμάτια μαρμάρου 
τών μελών, ’ιδιαίτερα τών κιονοκράνων, οί βαθειές 
άπολαξεύσεις τοϋ άρχαίου υλικού, γιά τή δημιουρ
γία "ειδικών έγκοπών" υποδοχής, κατά τήν έκφραση 
τοΰ Μπαλάνου, τοΰ νέου συμληρώματος, πρακτική 
πού θά άναπτυχθεΐ στή συνέχεια γιά νά άποβεΐ άπό 
τά χαρακτηριστικώτερα στοιχεία τοΰ έργου του. 
Τέλος στή διάρκεια τοΰ έργου συντηρούνται μέ 
υδραυλική κονία οί λίθοι III,IV,V,IX,XI,XIII,XIV, 
XV καί νοτιοδυτικός τής δυτικής ζωφόρου, όπου 
άντικαθίστανται τά παλαιά κονιάματα τής έπέμ- 
βασης τοΰ 1872, σφραγίζονται ρωγμές καί άρμοί ή 
άκόμη καί μεγαλύτερα κενά 15. Άπό τό άρχικό 
έγκεκριμένο πρόγραμμα έπέμβασης στό μνημείο δέν 
πραγματοποιείται τελικά ή άποκατάσταση τής δυτι
κής θύρας τοΰ Όπισθονάου στήν άρχαία της μορ
φή 16. Παρόλο πού οί σχετικές διαδικασίες είχαν

1^01 σύνδεσμοι αύτοί κατά τήν άποσυναρμολόγηση τής δυ
τικής ζωφόρόυ τό 1992-1993, στά πλαίσια τών έργασιών τής 
ΕΣΜΑ, βρέθηκαν σέ σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης.
15 01 έργασίες αύτές έπισημάνθηκαν κατά τή χαρτογράφηση 
τών φθορών τής ζωφόρου τοΰ 1992/ 3, βλ. ’Α.Γαλανοΰ- 
ΓΑογάνη, δ .π.
Ι^Στό έπίσημο καί έγκεκριμένο πρόγραμμα έπέμβασης στόν 
Παρθενώνα , πού δημοσιεύεται στό ΦΕΚ 138/ 25.8.1898, τ.1, 
σ. 408409, περιλαμβάνεται καί ή έπισκευή τοϋ ύπερτοναίοι 
τής μεγάλης (λύρας τοϋ Παρθενώνος, ή όποία δέον νά γείνη δι 
ένός μόνον τεμαχίου μαρμάρου διήκοντος ώς τό νϋν καθ’ δλο\ 
τό εύρος ταύττις καί ούχί, ώς προτείνει ό κ. Penrose, διά τριΰη 
τε-μαχίων μαρμάρων, καθότι η τοιαύτη έπισκευή παρουσιάζει
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προχωρήσει, διαμάχη σχετικά μέ την Ιεράρχηση των 
προγραμματιζόμενων έπεμβάσεων πού ξεσπά στόν 
τύπο στό τέλος τού 1901 όδηγεΐ τούς άρμόδιους 
φορείς σέ άναδίπλωση καί στη μετάθεση τής έπέμ- 
βασης κατά ένα τέταρτο τού αίώνα: τό μόνο πού 
πραγματοποιείται τώρα είναι ή άπομάκρυνση τό 
1902 όρισμένων νεωτέρων προσθηκών άπό τη νότια 
παραστάδα τής θύρας1'.

Στά έπόμενα χρόνια καί ώς τό Β ' Παγκόσμιο Πό
λεμο ειδικοί καί μη θά άσχοληθούν μέ τό πρόβλημα 
τής προστασίας τής δυτικής ζωφόρου, χωρίς όμως νά 
προβοϋν σέ όποιαδήποτε ένέργεια γιά την όριστική 
άντιμετώπισή του. ’Ακόμη αυτή τήν περίοδο, έκτός 
τών άλλων "κλασσικών" λύσεων- άπομάκρυνση τής 
ζωφόρου, άνακατασκευή τής άρχαίας μαρμάρι-νης 
όροφής ή κάλυψη τής ζωφόρου μέ άλλου είδους 
στέγαστρο - παρουσιάζονται γιά πρώτη φορά προ
τάσεις γιά έπάλειψη όλόκληρης τής έπιφάνειας τής 
ζωφόρου μέ διάφορες χημικές ουσίες, πού είχαν ήδη 
άρχίσει νά χρησιμοποιούνται στό έξωτερικό.

Στή διάρκεια τού A ' Διεθνούς ’Αρχαιολογικού 
Συνεδρίου στήν ’Αθήνα τόν ’Απρίλιο τού 1905 ό A 
doli Michaelis, μέ έπιστολή του, προτείνει τήν κάλυ
ψη τής ζωφόρου μέ μαρμάρινο ή ξύλινο στέγαστρο. 
Κατά τή συζήτηση πού προκαλεΐται ό Dörpfeld βρί
σκει τήν ευκαιρία νά έπαναλάβει τήν άποψή του γιά 
μεταφορά τής ζωφόρου στό μουσείο καί άντικα- 
τάστασή της στό μνημείο μέ μαρμάρινα άντίγραφα, 
πρόταση πού θά διχάσει τούς συνέδρους, ένώ θά 
βρει κατηγορηματικά άντίθετο τόν Καββαδία. 
Μπροστά στήν άρνηση τού Καββαδία, πού δέχεται 
ώς θεμιτή μόνον τήν προσωρινή κάλυψη τής ζωφό
ρου μέ ξύλινο στέγαστρο, τό όποιο άλλωστε θά άπο- 
καταστήσει καί τίς άρχικές συνθήκες φωτισμού της, 
ένώ θεωρεί κάθε σκέψη γιά άπομάκρυνση τής ζωφό
ρου άπό τό μνημείο βανδαλισμό παρόμοιο πρός έ- 
κεΐνον τού Elgin, τίποτα δέν άποφασίζεται 18. Τό 
1911 ό χημικός τών μουσείων τού κράτους Όθων 
Ρουσόπουλος προτείνει τή συντήρηση καί στερεοποί- 
ησιν τών άναγλύφων τής ζωφόρου μέ τόν έπανει- 
λημμένο έμποτισμό τους μέ άραιό διάλυμα βαρίου 
καί θειικοΰ όξέως. Ταυτόχρονα συστήνεται έπιτρο- 
πή άπό τούς χημικούς ’Αναστάσιο Δαμβέργη καί 
"Οθωνα Ρουσόπουλο καί τόν άρχαιολόγο, έφορεύ- 
οντα τότε τής ’Ακρόπολης, Γεώργιο Σωτηριάδη στό

τεχνικούς κινδύνους καί παραβλάπτει τόν τύπον τού μνη
μείου. Ό Penrose είχε προτείνει, γιά πρακτικούς λόγους, μιά 
άποκατάσταση, έσωτερικά, τού άνωφλίου τής δυτικής θύρας 
έκ τριών μάλλον ij έκ δύω λίθων, άφ’ού έν έκατέρφ περιπτωσει 
θά έστηρίζοντο έπί σιδηράς έσχάρας, άντιθέτως πρός τούς 
Durm καί Magne, ot όποίοι υποστήριζαν τήν άποκατάσταση 
του στήν άρχική μορφή.
17 Πρόκειται γιά ένεπίγραφη στήλη, βλ. E.van Hille, Ταμιακή 
έπιγραφή έξ Άκροπόλεως, Α.Ε. 1903, σ.141 καί Ν. Κυπα- 

ίσση,Έπιγραφαί έκ τού Παρθενώνος, Α.Δ. 1927-8, σ. 123. 
^Comptes Rendus du Congrès International d’ Archéologie, 

Athènes 1905,σ.245- 250, 365-371. Μέ τήν πρόταση τού 
Dörpfeld συμφώνησαν οί Adolf Furtwängler καί Théophile 
Homolle, ένώ μέ τόν Καββαδία τάχθηκαν οί Josef Strzygowski 
καί ό Rudolf Heberday.

’Επί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως Ύπουργεΐον γιά νά γνωματεύσει γιά τή 
συντήρηση τών γλυπτών έργων τού Παρθενώνος. Ή 
έπιτροπή προβαίνει σέ χημική έξέταση τού μαρμά
ρου τών μνημείων Άκροπόλεως καί προτείνει τελι
κά τήν κάλυψη τής δυτικής ζωφόρου μέ κρυστάλλινο 
γείσο ή όροφή. Οί υπόλοιπες έπιφάνειες τού μαρ
μάρου, πού παρουσιάζουν άποσάθρωση, μπορούν 
προληπτικά νά προφυλαχθοΰν, κατά τήν άποψη τής 
έπιτροπής, άπό παραπέρα έπιδείνωση μέ ένα κα
τάλληλο έπίχρισμα, πού δέν θά άλλοιώνει τήν 
μαρμαρώδη δψιν ... ινα μή τροποπο ιηθή ό διά τον 
χρόνου έπελθών έξωραϊσμός διά κιτρινοειδοϋς 
χροιάς τών μαρμάρων, τό όποιο θά έπιλεγεΐ μετά 
άπό σειρά δοκιμών καί πειραμά-των19. χό Νοέμ
βριο τού 1928 ό φωτογράφος Walter Hege, πού έδώ 
καί δύο μήνες έχοντας άναρτήσει άπό τήν άνωδομή 
τού Όπισθονάου ένα ειδικό Ικρίωμα φωτογραφίζει 
τή ζωφόρο, διαπιστώνει, συγκρίνοντας τίς λήψεις 
του μέ φωτογραφίες τών έκμαγείων τής ζωφόρου 
τού Elgin τού 1802, έκτεταμένες άπώλειες τού 
άναγλύφου. Ειδοποιεί τούς άρμόδιους, οί όποιοι 
συστήνουν τόν ’Ιανουάριο τού 1929 στόΎπουργειο 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μιά νέα 
έπιτροπή άπό τούς χημικούς- Καθηγητές τού 
Πανεπιστημίου Κ. Ζέγγελην καί Κ.Κτενάν, τά μέλη 
τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου Μπαλάνο, ’Αντώ
νιο Κεραμόπουλο, Γεώργιο Οικονόμο καί ’Ανα
στάσιο Όρλάνδο, τόν Διευθυντήν τής Άκροπόλεως 
Νικόλαο Κυπαρίσση καί τόν άρχιτεχνίτη τών 
μουσείων Ά. Παναγιωτάκη γιά νά γνωμοδοτήσει 
περί τον καταλληλοτέρου τρόπου συντηρήσεως τώ\ 
καταρρευόντων μερών τής δυτικής ζωφόρου τοί 
Παρθενώνος20. Ταυτόχρονα ψηφίζεται στόν προϋ
πολογισμό ειδικό κονδύλι 500.000 δρχ. πρός σωτη
ρίαν τήςζωφόρου^Ι. Τρεις μήνες άργότερα τό ζήτη
μα δημοσιοποιείται, κατά ιδιαίτερα θορυβώδη μά
λιστα τρόπο, στόν τύπο^2. Στίς συζητήσεις πού

Ι^Βλ. Παρθενώνος γλυπτών συντήρησις, ΑΕ 1912, σ.119- 124. 
δπου δημοσιεύονται οί άκόλουθες έκθέσεις: α') έπιτροπείας 
(Ά.Δαμβέργη,Γ.Σωτηριάδη,Ό.Ρουσόπουλου)έκθεσις τής 12. 
2. 1912 β ' )Ά.Δαμβέργη έκθεσις, Χημική έξέτασις τών μαρ
μάρων τής Άκροπόλεως τής 15.1.1912, γ')Δρος F.Rinne (κα- 
θηγητού τής όρυκτολογίας καί πετρογραφίας Πανεπιστημίου 
Λειψίας) έκθεσις περί τών άλλοιωσεων τού μαρμάρου τών 
μνημείων Άκροπόλεως καί δ) Όθ. Ρουσοπούλου έκθεσις τής 
6.10.1911 μέ πρότασή του γιά έμποτισμό τών γλυπτών τής 
ζωφόρου μέ τό διάλυμα βαρίου καί θειικού όξέως.
™ΆρχεΙο ΆΕΠΚΑ, φακ. έτους 1929, Υπουργική άπόφαση 
άρ. πρωτ. 9207/ 115/ 18.1.1929.
21 Προφανώς λόγω προσωπικού ένδιαφέροντος τού πρωθυ
πουργού Έλ.ευθερίου Βενιζέλου, ό όποιος μαζί μέ τούς 
άλλους άρχαιλόγους καί άρχιτέκτονες άνεβαίνει στό Ικρίωμα 
καί διενεργεί αυτοψία στή ζωφόρο, βλ. δημοσιεύματα 
Βραδυνής 2.4. καί 3.4.1929.
22 Τόν Απρίλιο τού 1929 ξεσπά κυριολεκτικά σάλος γιά τό 

ζήτημα μέ σειρά άρθρων πού δημοσιεύει ή Βραδυνή. Ή έφη- 
μερίδα καί γιά λόγους άντιπολιτευτικούς διογκώνει τόν κίνδυ
νο τής ζωφόρου, τήν οποία παρουσιάζει νά καταρρέει άμεσα 
κατηγορώντας τούς άρμόδιους τού υπουργείου για άπαράδε- 
κτη όλιγωρία. Στήν έφημερίδα δίνουν συνεντεύξεις κατα σει
ράν οί Hege (3.4.1929), Κυπαρίσσης (3.4.1929), Carpenter
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διεξάγονται,έντός καί έκτός έπιτροπής, έξετάζονται 
όλες ο'ι λύσεις: κατ’ άρχήν η μεταφορά τής ζωφόρου 
στό μουσείο Άκροπόλεως, πρόταση στην όποια 
συγκλίνουν οί περισστότεροι άρχαιολόγοι άλλά καί 
άλλοι ένδιαφερόμενοι (ό ίδιος ό Hege, ό Κυπαρίσ- 
σης, ό Διευθυντής τής ’Αμερικανικής Σχολής Rhys 
Carpenter, ό Διευθυντής τού Γερμανικού ’Αρχαιο
λογικού ’Ινστιτούτου Emst Buschor) καί ή άντικα- 
τάστασή της πάνω στό μνημείο είτε μέ άπλές έπίπε- 
δες πλάκες μαρμάρου (Hege) είτε μέ τσιμεντένια έκ- 
μαγεία (Carpenter). Ή άνακατασκευή τής άρχαίας 
μαρμάρινης όροφής τού δυτικού πτερού, τήν όποια 
προτείνουν ό πρώην Διευθυντής τής ’Αμερικανικής 
Σχολής καί μελετητής τού Παρθενώνα Bert Hill καί ό 
άρχιτέκτονας, Καθηγητής τής Ρυθμολογίας στή 
Σχολή Καλών Τεχνών τού Πολυτεχνείου, Δημήτριος 
Τσιπούρας. Ό έγκλεισμός τής ζωφόρου σέ άεροστε- 
γή προθήκη ώς μονιμώτερο ή προσωρινό - ως τήν 
άπομάκρυνσή της άπό τό μνημείο - μέτρο προστα 
σίας της (Carpenter). Στίς σχετικές συσκέψεις τού 
’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, στίς 10 καί στίς 16 
’Απριλίου, έπικρατεί τελικά ή γνώμη τού Μπαλάνου 
καί τού Γεωργίου Οικονόμου, Γραμματέα τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας καί Διευθυντή τού Νομι
σματικού Μουσείου, γιά έπιτόπια συντήρηση τής 
ζωφόρου. Ό Μπαλάνος θεωρεί καταστροφική γιά 
τά γλυπτά τήν άποσυναρμολόγησή τους, ένώ άντι- 
τίθεται καί στό ένδεχόμενο τής άνακατασκευής μέ 
μάρμαρο τής όροφής τού πτερού, μέ τό σκεπτικό ότι 
είναι άγνωστη ή άρχική μορφή τής όροφής καί ότι 
θά πραγματοποιηθεί έτσι μιά σέ μεγάλο βαθμό 
υποθετική άνακατασκευή αυτού τού τμήματος τού 
Παρθενώνα.Ό Μπαλάνος έπανέρχεται στίς παλαιές 
του προτάσεις γιά στέγαση τού πτερού μέ γυαλί - ή 
οποία καί γίνεται δεκτή- καί τή δημιουργία ένός 
διαδρόμου έξέτασης καί έλέγχου τής ζωφόρου πάνω 
σέ δοκό τής όροφής τού πτερού23. ’Επιπρόσθετα 
άποφασίζεται ή έπίχριση ολόκληρης τής επιφάνειας 
τών γλυπτών μέ φθοριοπυριτικές ένώσεις (fluates), 
μιά έπέμβαση πού δέν είναι γνωστό άν τελικά ποτέ 
έφαρμόστηκε. Εκείνο πού φαίνεται ότι πραγματο
ποιείται είναι ή συγκράτηση τών έτοιμόρροπων τμη
μάτων καί ή σφράγιση τών ρωγμών τών λίθων μέ 
λιθόκολλα Meyer24. Πάντως τό ζήτημα τής προστα-

(4.4.1929), Buschor (5.4.1929),Bert Hill (7.4.1929) καί ό 
Τσιπούρας (7.4., 10.4. καί 16.4. 1929), έκθέτοντας τίς άπόψεις 
τσυς γιά τό ζήτημα.
23Βλ. δημοσιεύματα Βραδυνής 11. καί 17. 4 1929 μέ άπο- 
φάσεις ‘Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί Y.Béquignon, Chro
nique des fouilles,B.C.H.53,1929,σ.494,A.Charbonnier,La frise 
du Parthénon est-elle menacée?, Revue de l’art ancien et moder
ne,janvier-mai 1930, σ.261-266, G.Karo, Der Westfries des Par
thenon,Die Denkmalpflege 1930, σ.,273- 275 καί Arcaeological 
News,1931, Archaeology in Greek Lands, 1929,AJA 931,σ.330. 

24 Ή άπόφαση γιά έπίχριση τής ζωφόρου μέ φθοριοπυριτικά
καί ή στερέωσή της μέ λιθόκολλα Meyer είναι γνωστές άπό τό 
άρθρο τού στενού συνεργάτη τού Μπαλάνου A.Charbonnier, 
δ.π. ’Ακόμη στή Βραδυνή τής 17.4.1929 δημοσιεύται συνέ
ντευξη τού Κωνσταντίνου Ζέγγελη, δ όποιος άναφερόμενος

σίας τής ζωφόρου παραμένει άνοικτό, άφοΰ στίς 28 
’Απριλίου 1931 τό ’Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μέ 
πρόεδρο τό Διευθυντή Καλών Τεχνών καί Γραμ
μάτων τού Υπουργείου Ν. Μπέρτο καί μέλη τούς 
Οικονόμο, Μπαλάνο, Όρλάνδο, Γεώργιο Σωτηρίου, 
Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο καί Κωνσταντίνο 
Κουρουνιώτη καθορίζοντας τή σειρά τών έργων πού 
πρέπει νά έκτελεστοΰν γιά τή συμπλήρωση τής άνα- 
στήλωσης τού Παρθενώνα θεωρούν έπιτακτική τή 
συμπλήρωση τής όροφής τού δυτικού πτερού μέ νέες 
μαρμάρινες δοκούς καθώς καί έπί πλάτους ένός μέ
τρου τών φατνωμάτων διά τεχνικών λίθων πρός 
προφύλαξιν τής ζωοφόρου. Έγκρίνεται άκόμη ϊ 
άνατοποθέτησις τής άρχαίας μαρμάρινης δοκοί 
(τής πρώτης άπό Ν.) τής ώς άνω όροφής, τής άντικα- 
τασταθείσης διά νέας δοκοϋ κατά τάς πρό τριαοντα- 
ετίας έργασίας καί έφ’ όσον δύναται νά έξασφα- 
λισθή ή στερέωσις αϋτης25. Τελευταίες στερεωτικές 
έπεμβάσεις τού Μπαλάνου στούς λίθους τής ζωφό
ρου μνημονεύονται τό 1935/ 3626.

Ή μόνη μεγάλης κλίμακας έπέμβαση τήν περίο
δο τού Μεσοπολέμου πραγματοποιείται στή δυτική 
θύρα τού Όπισθονάου: τό Μάρτιο τού 1926 έπιτρο- 
πή άπό τούς Dörpfeld, Adolf Wilhelm, πρώην Διευθυ
ντή τού Αυστριακού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου 
καί Καθηγητή τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης, τόν 
Έφορον Άκροπόλεως, ’Αττικής καί Μεγαρίδος 
’Απόστολο Άρβανιτόπουλο καί τούς Οικονόμο καί 
Μπαλάνο γνωμοδοτεΐ υπέρ τής άποκατάστασης τής 
θύρας στήν άρχαία της μορφή 27. ’Ακολουθούν ή 
κατεδάφιση τού τόξου τού 1872, ή άπομάκρυνσή τών 
καταλοίπων τού νεώτερου άνωφλίου, ή διάλυση

στήν άπόφαση τού ‘Αρχαιολογικού Συμβουλίου λέει ότι άπε- 
φασίσθη ή έπάλειψις καί πλήρωσις τών ρωγμών δι ’ ούσίας, 
ή όποια δέν έχει καμμίαν χημικήν δράσιν, δηλαδή ούδετέρας - 
τοιαύτη ούσία, ή όποια έπιπλέον είνε λευκή καί έξυπηρετεΐ και 
τήν αίσθητικήν, υπάρχει, όπως είπα είς τό χθεσινόν συμβούλιου 
εις τήν :Αμερικήν. Αυτήν θά χρησιμοποιήσωμεν. Πάντως οί 
έπεμβάσεις αύτές όσο καί έκεΐνες τού 1935/ 36, γνωστές μόνο 
βιβλιογραφικά (βλ. παρακάτω σημ. 26) δέν έντοπίστηκαν κατά 
τή χαρτογράφηση τών φθορών τής ζωφόρου τού 1992/ 3 καί 
τήν παράλληλη συγκριτική μελέτη φωτογραφιών τής ζωφό
ρου διαφόρων περιόδων πού πραγματοποιήθηκε. Πιθανόν 
όμως όρισμένες έπεμβάσεις, πού, στή χαρτογράφηση, χρονο
λογούνται στό 1948 καί πού διακρίνονται σέ φωτογραφίες 
τού 1958 νά άνάγονται σ’ αυτά τά χρόνια, βλ. Ά.Γαλανού- 
Δογάνη, δ.π..
2^ΑΑΕ, Άρχείον Ν.Μπαλάνου, Φακ. I Παρθενών, Ύποφ. Διά
φορα υπηρεσιακά έγγραφα άναστηλώσεως Άκροπόλεως, 
’Απόσπασμα συνεδριάσεως άρ. 358/28.4.1931 ’Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου.
2^Βλ. Archäologische Funde von Sommer 1935 bis Sommei 
1936: Athen und Attica, AA 1936, σ.94.
27AAE, Άρχείον Μπαλάνου, Φακ. I Παρθενών, Ύποφ. Σχε
τικά μέ τόν ’Οπισθόδομον τού Παρθενώνος (Βυζ. Πύλη), 
Πρακτικόν συσκέψεως W.Dörpfeld, A.Wilhelm, Γ.Οίκονόμου, 
Ν.Μπαλάνου, Άπ. Άρβανιτόπουλου τήν 26/3/1926 έπί τής 
Άκροπόλεως συμφώνως πρός τήν ύπ’ άρ. 15132 έ.έ.διαταγήν 
Υπουργείου ’Εκκλησιαστικών καί Δημοσίας Έκπαιδεύσεως: 
άπόφασις περί έκτελεστέων έργων είς Παρθενώνα: 1. Άφαίρε- 
σις νεωτέρων προσθηκών παραστατών δυτικής θύρας ώς και 
πλίνθινου τόξου τού 1872 καί στήριξις τοΰ άρχαίου υπερ
θύρου διά σιδηροδοκών έμφανών η μή μετά ή άνευ σκυρο
κονιάματος.
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άπό τούς Μπαλάνο- Οικονόμου των νεώτερων πα
ραστατών τής θύρας, ή κατά χώραν διατήρηση του 
δυτικώτερου άντιθήματος του άρχαίου άνωφλίου, τό 
όποιο ένισχύεται με μεγάλη σιδηροδοκό σχήματος 
διπλού Τ, ή άπομάκρυνση των λειψάνων των ύπο - 
λοίπων τριών άρχαίων λίθων καί ή άντικατάστασή 
τους μέ συμπαγές οπλισμένο σκυρόδεμα (είκ. 3)28.

Στή διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου άλλά 
κυρίως στά μεταπολεμικά χρόνια τό θέμα τής προ
στασίας τής δυτικής ζακρόρου θά απασχολήσει έπα- 
νειλημμένα καί έντονα τούς αρμόδιους φορείς. Θά 
συνδεθεί μέ τά ζητήματα τής κατεδάφισης τού με
σαιωνικού κοχλία τού Παρθενώνα καί τής άνα- 
κατασκευής μαρμάρινης, πανομοιότυπης πρός τήν 
άρχαία, όροφής στό δυτικό πτερό, γιά τά όποια θά 
ληφθοΰν άποφάσεις, οί όποιες όμως γιά λόγους 
άντικειμενικούς καί υποκειμενικούς - γενικώτερες 
έξωτερικές άντίξοες συνθήκες τής χώρας, έσωτερικές 
παλινωδίες καί άμφιταλαντεύσεις τών άρμοδίων 
γιά τήν πραγματοποίηση τού έργου προσώπων 
μπροστά στή σοβαρότητα τών επεμβάσεων - δέν θά 
έκτελεστοΰν. Ή έποχή χαρακτηρίζεται άπό τήν έμ- 
φάνιση στά μνημεία τών συνεπειών τών έσφαλμέ- 
νων έπιλογών καί έφαρμογών τών υλικών τών προ
γενεστέρων άναστηλώσεων, προβλήματα πού έπι - 
τείνονται άπό τή συνεχή καί ταχεία επιβάρυνση τών 
συνθηκών τού περιβάλλοντος. Ή κατάσταση τεκμη
ριώνεται άπό σειρά έγγράφων- έκκλήσεων τών έκά- 
στοτε Διευθυντών τής Άκροπόλεως, οί όποιοι, σέ 
συνεργασία μέ τήν Υπηρεσία Άναστηλώσεως, μέ 
κατά περίπτιοση έπεμβάσεις- ανάλογες πρός τά δια
θέσιμα μέσα καί προσωπικό- προσπαθούν νά άπο- 
τρέψουν άνεπανόρθωτες καταστροφές στό μνημείο.

Τό 1942 έξετάζεται γιά τελευταία φορά τό πρό
βλημα τής στέγασης τού δυτικού πτερού μέ γύάλινη 
όροφή. Συστήνεται έπιτροπή άπό τόν Όρλάνδο, τό
τε Διευθυντή Άναστηλώσεως, τόν χημικό, Καθηγητή 
τού ΕΜΠ,Ά.Σοφιανόπουλο, τόν Δ/ντή τού Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Δημήτριο Εύαγγελίδη, 
τόν Γ.Πάντζαρη, Δ/ντή τών Τεχνικών Υπηρεσιών 
τού Υπουργείου Παιδείας, τόν Δ/ντή τής Άκρο
πόλεως Γιάννη Μηλιάδη καί τούς αρχιτέκτονες Άγ
γελο Σιάγα καί Πάτροκλο Καραντινό. Ή έπιτροπή 
υιοθετεί τήν άποψη τού Σοφιανόπουλού καί άπορ- 
ρίπτει τήν πρόταση τού υπουργείου νά στεγαστεί ή 
περίσταση μέ γυαλί στερεωμένο σέ σκελετό άπό 
σκληραργίλιο γιά λόγους αισθητικούς καί, κυρίως, 
τεχνικούς: ή άδυναμία, λόγω έποχής, χρησιμοποι- 
ήσεως ειδικών άμερικανικών κρυστάλλων τύπου 
actinic, όδηγεΐ στή χρήση κοινών υαλοπινάκων, οί 
όποιοι θά έπιβάρυναν, μέ τήν αύξηση τής θερμότη
τας πού θά προκαλοΰσαν, κύριο συντελεστή τής γή
ρανσης τού μαρμάρου, όπως τότε θεωρούνταν, τό 
άμεσο περιβάλλον τών γλυπτών. Ή έπιτροπή ά-

28Ν.Μπαλάνου, Ή άναστήλωσις τών μνημείων Άκροπόλεως, 
δ. π., σ. 120- 123.

πορρίπτει καί τό ένδεχόμενο άνακατασκευής τής άρ- 
χαίας μαρμάρινης όροφής, λύσης δαπανηρής καί αι
σθητικά δυσάρεστης, λόγω τού πλήθους τών νέων 
μαρμάρων πού άπαιτεί· είσηγεΐται τή δοκιμαστική, 
γιά λήψη οριστικής άπόφασης, στέγαση τού πτερού 
σέ δύο μεταδόκια διαστήματα μέ ξύλο καί πλάκες 
μαρμάρου έπίπεδες άδρώς κατεργασμένες άντίστοι- 
χα. Ή τελευταία αυτή λύση είναι άλλωστε έκείνη 
πού παρουσιάζει καί τά λιγώτερα μειονεκτήματα: 
οικονομικότερη καί λιγότερη χρονοβόρος στήν 
έφαρμογή της, άπαιτεί μιά μερική άναστήλωση - 
μόνον έκείνη τών δοκών τής όροφής- ένώ παράλ
ληλα διατηρεί καί τήν πλαστικότητα τής άρχικής 
κατασκευής, άφού χρησιμοποιεί υλικό όμοιο πρός τό 
άρχαίο καί ταυτόχρονα σαφώς διακρινόμενο άπό 
αύτό29. Τό Δεκέμβριο τού 1942 τό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, έξετάζοντας τό πόρισμα τής έπιτροπής, 
άποφασίζει τήν κατασκευή ξύλινης έπιπέδου 
όροφής στό πρός τόν μιναρέν τμήμα τού πτερού καί 
πρός δοκιμήν30, τήν όποια ό Όρλάνδος τόν 
’Ιανουάριο τού 1943 σχεδιάζει καί προϋπολογίζει^. 
Πάντως τίποτα σχετικό δέν πραγματοποιείται.

Τό ζήτημα τής στέγασης τού πτερού άνακινεΐται 
καί πάλι μετά άπό δέκα χρόνια. Στό μεταξύ, τό 
1948, μέ έντολή τού Όρλάνδου, ό γλύπτης Δημή- 
τριος Δημητριάδης καί ό μαρμαροτεχνίτης τής Α
ναστύλωσης Γεώργιος Κλάδιος, μέ κίνδυνο τής ζωής 
τους, πάνω σέ άνεμόσκαλα καί δεμένοι μέ σχοινιά 
συντηρούν τή δυτική ζωφόρο: στούς λίθους III καί VI 
ώς XI καθώς καί στούς άντίστοιχους θράνους καί 
έπιστύλια σφραγίζουν ρωγμές καί άρμούς καί συγ
κροτούν τά "διαβρωθέντα τεμάχια"μέ έγχωρίαν 
λιθόκολλα■ παράλληλα στερεώνουν τά έτοιμόρροπα 
τμήματα τών άναγλύφων μέ όρειχάλκινες καρφίδες, 
τίς όποιες έμπήγουν σέ όπές πού άνοίγουν στά μέλη 
μέ χειροκίνητα τρυπάνια, άρίδα καί άστράκια^2. 
Τό 1953 είναι ή χρονιά ένός έντονου προβληματι- * VIII.

2^Αρχείο Υπηρεσίας Άναστηλώσεως (στό έξης ΥΠ.ΑΝ), 
Φακ.1 (Παρθένων), Άναστήλωση 1950-1960, Έγγραφο άρ. 
πρωτ. 316Ö5/1060/15.6.1942, περί συστάσεως έπιτροπής καί 
πρακτικό τής έπιτροπής τής 20.10.1942. Βλ. άκόμη στό ίδιο 
φακελλο χειρόγραφες άπόψεις μελών έπιτροπής Ά.Σοφια- 
νόπουλου καί Π.Καραντινού.
30’Αρχεΐο ΥΠ.ΑΝ,δ.π..Πρακτικό 17/8.12.1942 Αρχαιολογικοί 
Συμβουλίου.
^Αρχείο ΥΠ.ΑΝ, δ.π., Εγγραφο άρ. πρωτ. 57138/ 21.1.1943 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως πρός Δ/νσιν Αρχαιοτήτων.
^2Ή έργασία αυτή είναι γνωστή άπό μιά πολύ μεταγενέστερη 
έκθεση τού Δημητριάδη. Οί Επεμβάσεις έπισημάνθηκαν στους 
λίθους τής ζωφόρου κατά τή χαρτογράφηση τού 1992/ 3. Κατά 
τή χαρτογράφηση διαπιστώθηκε δτι οί Επεμβάσεις, σ’ δρισμέ- 
νες περιπτώσεις, προχώρησαν στήν άνάπλαση λεπτομερειών 
τού άναγλύφου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τήν 
πλαστική άποκατάσταση τού δφθαλμού στόν ίππο τού λίθου
VIII. Τό ύλικό πού χρησιμοποιήθηκε, ή "έγχώρια λιθόκολλα", 
πού διατηρήθηκε σέ Ικανοποιητική κατάσταση, πιθανόν νά 
ήταν είδους πολυμερούς μέ πρόσμειξη, δπως έδειξαν σχετικές 
άναλύσεις, μαρμαρόσκονης, βλ. Αρχείο ΆΕΠΚΑ, Φακ. Σχε
τικά μέ τά μνημεία Άκροπόλεως,1954-1970, χειρόγραφη Έκ- 
θεσις Δ.Γ.Δημητριάδη, Περί καταστάσεως τής ςωφόρου δυ
τικής πλευράς τού Παρθενώνος, ώς έπιστυλίων, κιονοκράνων 
καί σπονδύλων τών κιόνων τού Νοεμβρίου 1968 καί Ά.Γαλα- 
νού- Γ,Δογάνη, δ.π.
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σμοΰ γύρω άπό τό ζήτημα τής κατεδάφισης τού 
μιναρέ, όπως θεωρούνταν τότε ό μεσαιωνικός κο
χλίας, ζήτημα άμεσα συνδεόμενο με τό θέμα τής στέ
γασης τού πτερού. Τό Νοέμβριο τού 1953, μέ βάση 
σχετική άπόφαση τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
τού ’Ιουλίου, άρχίζει ή κατεδάφιση τού κοχλία, ένώ 
ταυτόχρονα ό Όρλάνδος προτείνει τή στέγαση τού 
δυτικού πτερού, τώρα πιά ώς τό πάλαι διά δοκών 
καί φατνωμάτων δεδομένου μάλιστα δτι δύο μόνον 
μεγάλαι δοκοί υπολείπονται33. Ή κατεδάφιση τού 
κοχλία σταματά σχεδόν αμέσως γιά νά έπανεξετα- 
στεΐ σέ δύο συνεδριάσεις τού ’Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου στίς 8 καί 15 Δεκεμβρίου τής ίδιας χρονιάς. 
Κατά τήν έκτενή συζήτηση πού διεξάγεται τά περισ
σότερα μέλη τού συμβουλίου, μέ έπικεφαλής τούς 
Όρλάνδο καί Μηλιάδη, τάσσονται υπέρ τής κατε
δάφισης τού κοχλία. 'Υπέρ τής διατήρησής του, ώς 
ιστορικού καταλοίπου τών διαδοχικών περιπετειών 
τού Παρθενώνα, έπιχειρηματολογοΰν οί Γεώργιος 
Σωτηρίου καί Σπυρίδων Μαρινάτος. Ό τελευταίος 
μάλιστα συνδέει τήν έπέμβαση αύτή μέ τό γενικά) - 
τερο πρόγραμμα τών άναστηλώσεων στήν Ελλάδα, 
τό όποιο θά πρέπει νά έπανεξεταστεΐ καί άναθεω- 
ρηθεϊ μέ κριτήριο τόν καθορισμό προτεραιοτήτων 
σύμφωνα μέ τίς έπικρατοΰσες οίκονομικσκοινω- 
νικές συνθήκες στή χώρα. Ό Διονύσιος Ζακυνθηνός 
προτείνει νά ζητηθεί, λόγω τής σοβαρότητας τής ε
πέμβασης, ή γνώμη τής διεθνούς έπιστημονικής κοι
νότητας, άποψη όμως πού δέν γίνεται άποδεκτή.

’Ιδιαίτερα άξιοπρόσεκτα είναι τά έπιχειρήματα 
τών Όρλάνδου, Μηλιάδη καί Χρήστου Καρούζου υ
πέρ τής κατεδάφισης τού κοχλία, πού άντανακλοΰν 
ίδεαλιστικές πουριστικές άντιλήψεις καί πού άξί- 
ζουν νά παρατεθούν, καθόσον άποτελούν τό μονα
δικό, άπ’ όσο είναι τουλάχιστον γνωστό, θεωρητικό 
λόγο τής περιόδου περί έπεμβάσεων στά μνημεία. 
Ό Όρλάνδος τονίζει τήν άνάγκην τής άπαλλαγής 
τοϋ μνημείου άπό τό καρκίνωμα αυτό, τό όποιον

33χά θέματα τής κατεδάφισης τού κοχλία καί τής στέγασης 
τοϋ δυτικού πτερού θέτει δ Γιάννης Μηλιάδης στό ύπ’ άρ. 618/ 
27.12.1952 έγγραφό του προς τή Δ/νση ’Αρχαιοτήτων τοϋ 
'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας:ΕΓνε 
Απολύτως Ανάγκη νά λείψη ό μιναρές διότι έκεϊ φωληάζονν 
πτηνά καί όρνεα τά όποια βλάπτουν τά άρχαϊα. Περισσότερον 
όμως έπείγουσα είνε ή κάλυψις τής ζωοφόρου, ήτις συζητεΐται 
μέν άπό πεντήκοντα έτών, ουδέποτε όμως πραγματοποιείται. 
Στό ίδιο έγγραφο ό Μηλιάδης έπαναλαμβάνει γιά μιά άκόμη 
φορά τίς προτάσεις του- διατυπωμένες έπανειλημμένως σέ 
άναφορές του - γιά σύσταση μιάς διεπιστημονικής έπιτροπής 
είδικών καί τήν έγγραφή στόν προϋπολογισμό είδικοϋ κον
δυλίου γιά τή διάσωση τών μνημείων τής ’Ακρόπολης. Ή 
άπόφαση γιά κατεδάφιση τού κοχλία λαμβάνεται κατ’ άρχήν 
στήν ύπ’ άρ. 35/ 21.7.1953 συνεδρίαση τοϋ ’Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, κατά τή γενική συζήτηση πού διεξάγεται γιά τό 
έτήσιο προγράμμα τών έργων τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως. 
Ή πρόταση τού Όρλάνδου γιά στέγαση τού πτερού μέ μαρ
μάρινη όροφή διατυπώνεται στό ύπ’ άρ. 123694/ 2047/ 25. 
11.1953 έγγραφό του πρός τή Δ/νση ’Αρχαιοτήτων, βλ. σχετικά 
έγγραφα στο ’Αρχείο ΥΠΑΝ, δ.π. Γιά τή γενικώτερη στάση 
καί δράση τοϋ Μηλιάδη αύτά τά χρόνια σέ σχέση μέ τή συ
ντήρηση τών μνημείων τής ’Ακρόπολης βλ. Χ.Μπούρα, Ό Μη
λιάδης καί ή συντήρηση τών μνημείων τής Άκροπόλεως, 
’Αρχαιογνωσία, τ.4,1985/ 86, σ. 117-126.

βλάπτει τήν θέαν, δέν είναι άξιόλογον βυζαντινόν 
μνημείον καί δέν παρουσιάζει τίποτε τό ιδιαιτέρως 
καλλιτεχνικόν. Άλλωστε ή κατεδάφισίς του δέ\ 
πρόκειται νά έπηρεάση τήν στερεότητα τοϋ Παρθε- 
νώνος. Είναι δέ πιθανόν ότι έξ αυτής θά έλθουν εις 
φως άνάγλυφα, έπιγραφαί ή άλλα ένδιαφέροντο 
άρχαϊα καλυπτόμενα σήμερον άπό τούς τοίχους τοΐ 
μιναρέ. Ό Μηλιάδης δέν άμφισβητεΐ τή σύγχρονο 
περίοδο ιστορισμού, ή όποια διανύεται,τονίζει ό
μως ότι θά πρέπει νά γίνει διάκριση μεταξύ έξω- 
τερικοϋ ιστορισμού καί έσωτερικοϋ τοιούτου. Ό 
έσωτερικός ιστορισμός μάς έπιβάλλει νά έμβαθύ- 
νωμεν είς τά πράγματα καί νά άναζητοϋμεν τή\ 
ουσίαν των καί τήν ψυχήν των, εάν θέλωμεν νά 
άντλοϋμεν διδάγματα άπό τήν ιστορίαν. Εξετα
ζόμενος ύπό τό πρίσμα τοϋ έσωτερικοϋ ιστορισμού ό 
Παρθενών πρέπει νά θεωρηθή ώς άπαράμιλλον καλ ■ 
λιτέχνημα είς τό όποιον ένσαρκώνεται ή βούλησις 
ενός μεγάλου καλλιτέχνου καί μιας μεγάλης έποχής. 
Ή πράγματικότης αύτή μάς έπιβάλλει νά άποδώσω- 
μεν είς τό μνημεϊον τόν άρχικόν του χαρακτήρα, τόν 
μόνον ό όποιος έκφράζει τήν καλλιτεχνικήν βούλη- 
σιν τής έποχής πού τό έδημιούργησε... Ό Μηλιάδης 
δέν θεωρεί βάσιμον τό έπιχείρημα περί τής ιστο
ρικής σημασίας τοϋ μιναρέ. Εφόσον ούτος δέν έχει 
καμμίαν καλλιτεχνικήν άξίαν ή διατήρησίς του 
μόνον διά τήν ιστορίαν ούδεμίαν σκοπιμότητα έξυ- 
πηρετεϊ. Διότι ή ιστορία τής μορφής τοϋ όλου μνη
μείου ύπάρχει είς λεπτομερή σχέδια. Είναι δέ γνω
στοί όλαι αί λεπτομέρειαι τών παραμορφώσεων, 
τάς όποιας ύπέστη κατά καιρούς άπό μεταγενε- 
στέρας προσθήκας. Εφόσον δέ τό έπιχείρημα τής 
ίστορικότητος δέν ϊσχυσε κατά τό παρελθόν - και 
όρθώς δέν ϊσχυσε - διά νά σώση άλλας προσθήκας 
κόγχας, έσωτερικούς τοίχους κ.λ,π. πολύ περισσό
τερον χαρακτηριστικός τής μετατροπής τοϋ Παρ- 
θενώνος είς χριστιανικήν έκκλησίαν, κατά μείζονα 
λόγον δέν πρέπει νά ίσχύση σήμερον διά τήν δια- 
τήρησιν τοϋ μιναρέ ... Τέλος θεωρεί καί αυτός πι
θανόν νά άποκαλυφθοϋν ένεπίγραφα άρχιτεκτο
νικά τμήματα, ίσως δέ καί πλαστικά. Φρονεί έν 
τέλει ότι είναι άπαραίτητον νά γίνη άμέσως (μετά 
τήν κατεδάφιση τού κοχλία) τό κλείσιμον καί ή ύπο- 
στήριξις τοϋ τοίχου. Ό Χρήστος Καροΰζος μεθ’ όσα 
άνέπτυξεν ό κ. Μηλιάδης δέν έχει νά προσθέση τί
ποτε νέον. Θεωρεί σεβαστήν τήν ιστορικήν άντί- 
ληψιν καί άναγνωρίζει ότι πρέπει νά παραμείνω- 
μεν πιστοί είς αυτήν. ΔΕ αυτό ουδέποτε θά συνη- 
γόρη ύπέρ τής κατεδαφίσεως άρτιου βυζαντινού 
μνημείου, π.χ.τοϋ ναού τοϋ Δαφνιού ή τοϋ όσιοι 
Δουκά, διά νά άναζητηθοϋν άλλα άρχαϊα ύπό τά 
θεμέλιά του. Ή περίπτωσις τοϋ μιναρέ όμως είναι 
διάφορος, διότι ούτος είναι,άν μή καρκίνωμα, του
λάχιστον λύμη τοϋ Παρθενώνος χωρίς καμμίαν 
καλλιτεχνικήν άξίαν. Εφόσον δέ έπεκράτησεχ 
άνέκαθεν ή όρθή άντίληψις τής άπαλλαγής τοϋ μνη
μείου άπό τάς ξένας προσθήκας, ούδείς λόγος ύπάρ-
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χει διατηρήσεως τοϋ μιναρέ; ό όποιος ώς άπομένον 
τμήμα τής Ιστορίας τοϋ Παρθενώνος είναι τό όλιγώ- 
τερον ένδιαφέρον, διότι οϋτε προσθέτει οϋτε αισθη
τοποιεί τίποτε. Άντιθέτως άπό την κατεδάφισίν 
του, έκτός των γλυπτών άτινα ένδέχεται νά έλθουν 
εις φώς θά άποκαλυφθοϋν καί τά μετακιόνια, τά 
όποια αυξάνουν τό κάλλος τοϋ μνημείου**, Τελικά 
άποφασίζεται κατ’ άρχήν όπως κατεδαφισθή ό μι
ναρές, άφίεται δέ νά καθορισθή ό χρόνος τής κατε- 
δαφίσεως διά τής γενικής άποφάσεως τοϋ Συμ
βουλίου, δι’ ής θά όρισθή ή σειρά προτεραιότητος 
των έργων τοϋ προγράμματος άναστηλεόσεως^.

Στη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου τοϋ 1953 
άποφασίζεται καί ή άνακατασκευή μέ μάρμαρο της 
όροφης τοϋ δυτικού πτεροϋ^ή. Στά έπόμενα χρόνια 
λαξεύονται σέ νέο μάρμαρο Διονύσου άπό τούς 
μαρμαροτεχνίτες της Υπηρεσίας Άναστηλώσεως 
δύο δοκοί, δύο μεταδόκιες πλάκες, δύο θράνοι καί 
δεκαοκτώ φατνωματικές πλάκες, έξι πλήρως, οί 
υπόλοιπες δώδεκα μέ ήμιτελη λάξευση άστραγά- 
λων37. Τό 1959 ή έπεξεργασία των νέων μελών 
κοντεύει νά όλοκληρωθεί καί προγραμματίζεται 
άμεσα η τοποθέτησή τους στό μνημείο. Γιά τό λόγο 
αυτό άποφασίζεται ή συμπλήρωση των θέσεων 
έδρασης των δοκών καί ή στερέωση τών ύπερκεί
μενων τής ζωφόρου θράνων^8. Μπροστά στήν έπι- 
κείμενη έπέμβαση ό Γιάννης Μηλιάδης έκφράζει 
άνησυχίες γιά τή στατική έπάρκεια τών καταπο
νημένων άπό τήν άρχαία πυρκαγιά καί τήν άνα- 
τίναξη τοϋ 1687 κιόνων τής δυτικής πρόστασης, 
ένόψη της σημαντικής φόρτωσής τους μέ τό βάρος 
τών νέων μελών πού θά τοποθετηθούν στό μνημεί
ο^. Επακολουθεί, στίς άρχές τοϋ 1959, ή σύσταση 
έπιτροπης γιά τήν έξέταση τού ζητήματος άπό τούς 
Δημήτριο Κορωναΐο, Καθηγητή Στατικής στό ΕΜΠ, 
Σπύρου Μενάγια, Νομομηχανικοΰ A ' Τάξεως τών

34ΆρχεΙον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. Πρακτικόν ύπ’ άρ. 50/ 8.12.53 
Πράξεως τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
■^’Αρχεϊον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. Πρακτικόν ύπ’ άρ. 51/ 15.12.53 
Πράξεως τοϋ Άρχαιολογικοϋ Συμβουλίου.
3“Ό.π., Λαβόν ύπ’ δψει προφορικήν είσήγησιν τοϋ κ. Ά. Όρ- 
λάνδου (τό συμβούλιο) γνωματεύει υπέρ τής άνα-στηλώσεως 
τής όροφής τοϋ όπισθονάον τον Παρθενώνος πρός προστα
σίαν τής ζωφόρου, διά τοποθετήσεως δοκών καί φατνωμάτων. 
Τοϋ κ. Σπ. Μαρινάτου διατυπώσαντος τήν έπιφύλαξιν όπως 
διαπιστωθή προηγουμένως ή άπαιτουμένη δαπάνη.
37Βλ. Άρχειον ΥΠΑΝ, δ.π. διάφορα ίγγραφα προμήθειας 
μαρμάρου καί άναφορές προόδου σχετικών εργασιών έτών 
1954-1957. Γιά τά νέα μέλη της όροφης πού κατασκευάστηκαν 
βλ. καί παρακάτω κεφ. Γ 3.8.
■^Άρχειον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. έγγραφο άρ. πρωτ. 15692/ 2877/ 30. 
12.1958 Δ/νσεως Άναστηλώσεως "Άναστηλωτικαί έργασίαι 
είς τήν δυτικήν πλευράν τοϋ Παρθενώνος" καί άπόσπασμα τής 
ύπ’ άρ. 11/ 5.3.1959 Πράξεως τοϋ Άρχαιολογικοϋ Συμβουλίου 
περί ένάρξεως τών έργασιών άναστηλώσεως τής όροφής τοϋ 
Όπισθονάου τοϋ Παρθενώνος διά τής σνμπληρώσεως τής δέ
σεως έδράσεως τών δοκών.
■^Αρχειον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. έγγραφο άρ. πρωτ. 804/ 2.12.1958 
Δ/νσεως Άκροπόλεως "Περί τών άναστηλωτικών έργασιών 
κατά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ Παρθενώνος". Στό έγγραφο αυ
τό δ Μηλιάδης έπανέρχεται στήν πρότασή του γιά τήν άνα- 
γκαιοτάτην στέγαση τοϋ πτεροΰ μέ ξύλινη οροφή, κατ' άπο- 
μίμησιν τής άρχαίας.

Τεχνικών Υπηρεσιών τού 'Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τόν πολιτικό μηχα
νικό τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως Γεώργιο Σολω- 
μονίδη καί τόν ίδιο τόν Μηλιάδη4®. Στό μεταξύ, 
άναμένοντας τό πόρισμα τής έπιτροπής, άναστέλ- 
λεται κάθε έργασία στό μνημείο41. Ή τελική συ
ζήτηση γιά τό θέμα διεξάγεται τόν Ιούλιο τοϋ 196C 
otó Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τό πόρισμα τής έπι- 
τροπής τών στατικών, όπως έχει χαρακτηρισθεΐ, 
είναι καθησυχαστικό: ή έπιπόνηση τών κιόνων τοϋ 
Όπισθονάου άπό τά πρόσθετα φορτία τής στέγασης 
είναι άσήμαντη- οί δοκοί όμως τής όροφής, . τόσο οί 
υφιστάμενες δσο καί οί νέες θά πρέπει νά ένισχυ- 
θοΰν - προτείνεται μέ σύστημα προέντασης Morandi 
- λόγω έπισφαλοΰς άντοχής τους σέ έφελκυσμό- άκό- 
μη, ένας θραυσμένος λίθος τοϋ έπιστυλίου τοϋ με
σαίου μετακιονίου πρέπει νά συνδεθεί γερά μέ τούς 
δύο υπόλοιπους, ένώ δύο ρηγματωμένα κιονόκρανα 
καλόν θά ήταν νά στερεωθούν μέ καρφίδες άπό 
άνοξείδωτο χάλυβα ή, άκόμη προτιμώτερο, μέ 
έξωτερικές στεφάνες άπό τό ίδιο υλικό. Τά μέλη τοϋ 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου δέν βλέπουν, γιατί δέν 
θά πρέπει νά προχωρήσει ή έφαρμογή τής παλιάς 
τους άπόφασης. Άλλωστε τά νέα μέλη είναι ήδη 
έτοιμα νά τοποθετηθούν στό μνημείο. Μόνον ό 
Μηλιάδης έμμένει στίς άντιρρήσεις του: γνωρίζω 
καλλίτερον παντός άλλου, ότι ή κατάστασις τοϋ 
Παρθενώνος καί τών άλλων μνημείων τής Άκρο- 
πόλεως δέν είναι παγιωμένη, άλλά δυστυχώς μετα
βάλλεται έπί τό χειρότερον κατά γεωμετρικήτ 
πρόοδον άπό έτους είς έτος... Λέν ισχυρίζομαι ότι 
θά έπιταχύνη τήν φθοράν ή φόρτωσις. Ισχυρίζομαι 
ότι έάν ή φθορά προχωρήση είς σημεία έδράσεως 
τών νέων όγκων, τότε ή καταστροφή θά είναι 
πολλαπλασίως μεγαλυτέρα, διότι οί όγκοι οϋτοι 
καταπίπτοντες θά συμπαρασύρουν άρχαία τμήματα 
τοϋ Μνημείου. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δύο 
άκόμη πηγάς κινδύνου: τούς κεραυνούς καί τήν 
έκτόνωσιν έκ χαμηλών πτήσεων τών άεροπλάνοη 
ιδίως τών άεριοθουμένων ...Άλλά διά μιάν κάλυ- 
1ψιν, ήτις δύναται κάλλιστα νά είναι έλαφρά, κανείς 
δέν έχει άντίρρησιν .. Άκόμη.,προκειμένου περί τοϋ 
Παρθενώνος, τό δεύτερον θέμα, τό αισθητικόν, κάθε 
άλλο παρά πού είναι δευτερεϋον... Ή άνασύστασις 
τής όροφής διά παχυτάτων μαρμάρων θά έπιφέρη 
πλήρη συσκότισιν τής ζωφόρου. Δέν θά είναι όρατί 
καί δέν θά είναι δυνατόν νά φωτογραφηθή πλέον. 
Κατά τήν γνώμην μου πρέπει νά γίνη ή κάλυψις 
διά ύλης έπιτρεπούσης οπωσδήποτε τήν διείσδυσιν 
όλίγου φωτός, διά έλαφρών πλακών λυχνίτου τής 
Πάρου ή άλαβάστρου. Βεβαίως δέν θά πρόκειται

^Αρχειον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. /Υπουργικές άποφάσεις άρ. πρωτ. 
152692/ 2877/ 14.1.1959 καί 152692/ 3061/ 16.2.1959,
44Αρχειον ΑΈΠΚΑ, δ.π. έγγραφο άρ. πρωτ. 783/12.12.1959 
Δ/νσεως Άκροπόλεως πρός Δ/νσιν Αρχαιοτήτων καί Άρχειον 
ΥΠ.ΑΝ, δ.π., άπόσπασμα Πρακτικού άρ. 1/2.1.1960 Πράξεως 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
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περί άναπαραστάσεως. Άλλά οϋτε είναι έπιθυμητη 
fl άναπαράστασις καί ή άνασύστασις ήτις θά 
έπισωρεύση όγκους νέων μαρμάρων πλησίον των 
παλαιών καί μάλιστα εις μεγίστην έκτασιν. Γνωρί- 
ζομεν ότι τό νέον μάρμαρον δέν πατινάρεται καί 
δλαι ai άπόπειραι ai όποΐαι έγιναν (καί εις τά Προ
πύλαια έσχάτως) είναι καθαραί άποτυχίαι καί μά
λιστα λίαν άντιαισθητικαί. Διά τούς λόγους τού
τους νομίζω ότι πρέπει νά έγκαταλείψωμεν την 
άφελώς έγωϊστική πρόθεσιν νά συμπληριοσωμεν τόν 
Παρθενώνα καί νά περιορισθώμεν μετριοφρόνως 
νά συντηρήσωμεν τόν υπάρχοντα. Τούτο καί αν δέν 
φέρει δόξαν, είναι καθήκον^. Τό Συμβούλιο κατά 
πλειοψηφία αποφασίζει την κάλυψη τής οροφής τού 
Όπισθονάου τού Παρθενώνος μέ τά ήδη κατασκευα- 
σθέντα φατνώματα καί δοκούς, απόφαση όμως πού 
ουδέποτε υλοποιείται. Τόμόνο πού πραγματοποιεί
ται αυτά τά χρόνια είναι ή συνέχιση τής συντήρη
σης τής ζωφόρου από τό γλύπτη Δημητριάδη, ό όποι
ος, κάτω άπό την έποπτεία τού Μηλιάδη, σφραγίζει 
μέ λιθόκολλα Meyer αύτή τη φορά τίς ρωγμές όλων 
τών λίθων τής ζωφόρου τής δυτικής πλευράς άλλά 
καί τών τριών λίθων τής νότιας, πού διατηρούνταν 
ακόμη πάνω στό μνημείο. Ό Δημητριάδης προβαί
νει καί πάλι σέ πλαστικές άποκαταστάσεις λεπτο
μερειών τών γλυπτών, στερεώνει μέ μεγάλο αριθμό 
καρφίδων άπό ορείχαλκο έτοιμόρροπα ή θεωρού
μενα έτοιμόρρροπα τμήματα τού άναγλύφου, ένώ 
παράλληλα συμπληρώνει, γιά παρεμπόδιση τής 
δράσης τών περιστεριών πού φώλιαζαν έκεΐ, μέ νέο 
έπίπεδο μάρμαρο αδρά κατεργασμένο, τίς έλλεί- 
πουσες γωνίες στούς λίθους V,VI,VIII,I X, XI καί 
XV. ’Αξιοσημείωτος είναι ό τρόπος κατασκευής 
αυτών τών μαρμάρινων γωνιακών συμπληρωμάτων 
πού άναπαραγάγουν, μέ χρήση γύψινων εκμαγείων, 
τίς θραυσμένες έπιφάνειες τών λίθων4 3. Ακόμη τό 
Μάιο τού 1960 άποφασίζεται άπό τό ’Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο καί ή συμπλήρωση τών κυματίων τών 
θρόνων καί τών μεταδοκίων πλακών πάνω άπό τη 
ζωφόρο καθώς καί τής ταινίας τών υποκειμένων 
έπιστυλίων, έργασίες πού σταδιακά άρχίζουν νά 
έκτελοΰνται 44.

Οί δεκαετίες τού ’60 καί τού '70 χαρακτηρίζο
νται άπό τή ραγδαία έπιδείνωση, άπό κάθε άποψη,

42Άρχεΐον ΥΠ.ΑΝ, δ. π., Πράξις 31/ 7.7.1960.
42 Όπως φαίνεται άπό τή συγκριτική μελέτη φωτογραφιών οί 
έργασίες τού Δημητριάδη άρχισαν τό 1958 βλ. Ά.Γαλανοϋ- 
ΓΛογάνη,δ. π. Πάντως ή σχετική έγκριση τοϋ ’Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου είναι τοϋ Μαρτίου τού 1960, βλ.ΆρχεΙον ΥΠ.ΑΝ, 
δ. π. άπόσπασμα Πράξεως 13/ 30.3.1960 ’Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου.
44Άρχεϊον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. άπόσπασμα Πράξεως 23/25.5.1960 
’Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Γιά τό πότε άκριβώς κατα 
σκευάστηκαν τά τσιμέντινα συμπληρώματα τοϋ δωρικού 
κυματίου τών θράνων πάνω άπό τή ζωφόρο δέν ύπάρχουν 
συγκεκριμένα στοιχεία. Τά περισσότερα πρέπει νά κατασκευ
άστηκαν τό 1970/ 71. Πάντως όρισμένα, δπως τά συμπληρώμα
τα στούς θρόνους πάνω άπό τούς λίθους X καί XI τής ςωφό- 
ήδη προϋπήρχαν τό 1969, όπότε καί άντικαθίστανται, βλ. πα
ρακάτω.

τής κατάστασης τών μνημείων τής ’Ακρόπολης καί 
την έκδήλωση διεθνούς ένδιαφέροντος καί άνη- 
συχίας γιά τό ζήτημα. Τά διάφορα προβλήματα τής 
περιοχής τού Όπισθονάου καί ιδιαίτερα ή συνεχώς 
αυξανόμενη φθορά τής δυτικής ζωφόρου παρου
σιάζονται συχνά στίς άναφορές των Διευθυντών τής 
’Εφορείας Άκροπόλεως πρός τή Γενική Διεύθυνση 
τού Υπουργείου άλλά καί στίς έκθέσεις τών ξένων 
ειδικών, πού καλούνται νά γνωμοδοτήσουν σχετικά. 
Τό Μάρτιο τού 1965 ό Νικόλαος Πλάτων άναφέ- 
ρεται, έκτος τών άλλων, στόν κατατεμαχισμό τών 
παραστάδων τής δυτικής θύρας τού Παρθενώνα, ένώ 
τό Νοέμβριο τού 1967, τό Μάρτιο τού 1968 καί τό 
Φεβρουάριο τού 1969 ό Γεώργιος Δοντάς έπανέρχε- 
ται στό ζήτημα τής προστασίας τής ζωφόρου ζητώ
ντας, γιά μιά άκόμη φορά, τή στέγασή της μέ ξύλο ή, 
προτιμώτερον, μέ φύλλα πλαστικού, υλικό έλαφρύ 
καί διαφώτιστον άλλά καί τή λήψη μονιμώτερων 
μέτρων4^. Τέλος οί έμπειρογνώμονες τής UNESCO 
R.M. Lemaire, R.Sneyers J.Sonnier πού, τό Νοέμβριο 
τού 1968 καί τού 1969, έξετάζουν έπισταμένως τά 
προβλήματα τών μνημείων Άκροπόλεως διαπι
στώνουν τήν άνησυχητική κατάσταση διατήρησης 
τών δύο κεντρικών κιόνων τής δυτικής πρόστασης 
καί προτείνουν τήν προσωρινή συγκράτηση τών 
έτοιμόρροπων άνώτερων σπονδύλων τους μέ έξω - 
τερικές στεφάνες άπό άνοξείδωτο χάλυβα καί τή 
διερεύνηση τής στατικής έπάρκειάς τους μέ τίς σύγ
χρονες μεθόδους τής γαμμαγραφίας καί τών υπερ
ήχων. “Οσον άφορά τίς φυσικοχημικές άλλοιώσεις 
τής έπιφανείας τού μαρμάρου τών μνημείων, ιδιαί
τερα αισθητές στή δυτική ζωφόρο, αυτές μπορούν 
στοιχειωδώς νά άντιμετωπιστοΰν μέ τακτικές έτή- 
σιες πλύσεις τών μνημείων46.

Παράλληλα ή ’Εφορεία Άκροπόλεως προβαίνει 
σέ έπείγουσες έργασίες συντηρήσεως: τό 1969, πάλι 
μέ τό Δημητριάδη, συγκολλει μέ λιθόκολλα Meyer 
καί όρειχάλκινες ράβδους τά έτοιμόρροπα κομμάτια 
τού άβακα καί τού έχίνου τού κιονοκράνου τού 3ου 
(άπό Ν.) κίονα τής δυτικής πρόστασης καί συγκρατει 
τά άπολεπίσματα στούς σπονδύλους. Παρόμοιες έρ
γασίες συγκολλήσεως τών άπολεπισμάτων καί στε- 
ρεώσεως μεγαλυτέρων θραυσμάτων μέ ορείχαλκο ή 
μόλυβδο, στεγανοποιήσεως τών άρμών καί άντικα-

45Βλ. ’Αρχείον ΥΠ.ΑΝ, δ.π. έκθεση άρ. πρωτ. 249/ 9.3.1965 
Ν.Πλάτωνος πρός 'Υπηρεσίαν ’Αρχαιοτήτων καί Άνα- 
στηλώσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως καί ’Αρχείο 
Α' ΕΠΚΑ, δ.π. άναφορές Γ.Δοντά πρός Γ.Δ.Α.Α. άρ. πρωτ. 
1557/ 1.11.1967, 469/ 28.3.1968 καί 141/ 4.2.1969. Στό έγ
γραφο τοϋ Μαρτίου 1968 έπισυνάπτεται πίνακας τοϋ 1965 
τής άρχαιολόγου Μαρίας Μπρούσκαρη "παριστών τήν 
προϊουσαν φθοράν τής δυτικής ζωφόρου τοϋ Παρθενώνος 
άπό τής έποχής τής δημοσιεύσεως τοϋ έργου τοϋ Smith, The 
sculptures of the Parthenon, London 1910 μέχρι τής έποχής 
καθ’ ήν έλήφθησαν φωτογραφίαι ταύτης υπό τοϋ Hege", ένώ 
στό έγγραφο τοϋ Φεβρουάριου 1969 έπισυνάπτεται ή έκθεση 
τοϋ γλύπτου Δ.Δημητριάδη κιόνων"(βλ. παραπάνω, σημ. 32). 
4^R.Lemaire, R.Sneyers, J.Sonnier, ’Αναφορά έπί τής κατα- 
στάσεως τών Μνημείων Άκροπόλεως, Νοέμβριος 1968. 
’Αρχείο ΕΣΜΑ άρ. 5, σ. 7,13-14.
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ταστάσεως των όξειδωμένων σιδερένιων στοιχείων 
μέ άλλα άπό όρείχαλκο διενεργεί στά γειτονικά έπι- 
στύλια τοΰ κίονα, στό θριγκό τής νοτιοδυτικής γω
νίας τού Όπισθονάου, στό άνω τμήμα τής δυτικής 
παρειάς τού τοίχου τοΰ σηκοΰ, στους θρόνους πάνω 
άπό τούς λίθους X καί XI τής ζωφόρου, άπέναντι 
άπό τόν κίονα. Έκεΐ άντικαθίστανται καί τά τσιμέ- 
ντινα συμπληρώματα τοΰ δωρικού κυματίου τους μέ 
άλλα ειδικού κράμματος άπό τσιμέντο καί κουρα
σάνι47. Τό 1970 καί τό 1971 οί έργασίες έπεκτεί- 
νονται στους άκραίους κίονες, τούς δύο βορειότε
ρους καί τούς δύο νοτιότερους, τοΰ Όπισθονάου καί 
στά άντίστοιχα τμήματα τοΰ ύπερκείμενου θριγκοΰ, 
στούς θράνους τών άπέναντι λίθων τής ζωφόρου, 
όπου συμπληρώνεται μέ τσιμέντο τό δωρικό κυμά
τιο, στό βορειότερο τμήμα τής όροφής τοΰ δυτικοΰ 
πτεροΰ, στη βορειοδυτική παραστάδα τοΰ σηκοΰ. 
Ταυτόχρονα ό γλύπτης Μουλός συντηρεί τούς λί
θους τής νότιας ζωφόρου πάνω στό μνημείο καθώς 
καί όρεισμένους λίθους τής δυτικής, τό νοτιοδυτικό, 
τούς III, IV καί V, όπου συγκρατεΐ έτοιμόρροπες πε
ριοχές μέ καρφίδες μολύβδου καί άντικαθιστά πα- 
λιότερες σφραγίσεις4^. Τό 1973 στερεωτικές έργα
σίες διενεργοΰνται στήν έσωτερική, πρός τό σηκό, 
παρειά τοΰ δυτικοΰ τοίχου, στίς παραστάδες τής δυ
τικής θύρας καί στούς παρακείμενους δόμους4^. 
Μικροσυγκολλήσεις, τέλος, σέ λίθους τής δυτικής 
ζωφόρου διενεργοΰνται καί τό 1974^0.

Ή ίδρυση τής Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημεί
ων Άκροπόλεως τό 1975 άποτελεΐ σταθμό στίς προ
σπάθειες τοΰ έλληνικοΰ κράτους νά διασώσει τήν 
πολιτιστική του κληρονομιά. Άπό τά πρώτα μέτρα 
προσωρινής προστασίας τών μνημείων, στά όποια 
προβαίνει ή Επιτροπή, είναι καί ή κάλυψη τό 1976 
τής δυτικής ζωφόρου μέ έλαφρύ στέγαστρο άπό ξύλο 
καί κυματοειδή φύλλα άμιάντου5!. Ταυτόχρονα 
άρχίζει μιά συστηματική περιοδική παρακολούθηση 
τής κατάστασης διατήρησής της57, ή διαπίστωση 
τής προϊούσας φθοράς τής ζωφόρου καί ό άποκλει- 
σμός τής δυνατότητας έπιτόπιας προστασίας της

47Άρχειον Α’ ΕΠΚΑ, δ.π., Εγγραφο Γ.Δοντά άρ. πρωτ. 1749/ 
25.9.1969 συνοδευόμενο άπό δακτυλόγραφη Εκθεση τών Ερ
γασιών καί άπό χειρόγραφη Εκθεση Δ. Δημητριάδη καί Γ.Δο
ντά, Άναστηλωτικαί έργασίαι καί συντήρησες μνημείων, Α.Δ. 
1970, Χρονικά 1, σ. 24.
4^ Μνημεία Άκροπόλεως 1970-1971, Ήμερολόγιον Εργασιών 
Ά.Σολωμοΰ-Προκοπίου, Άρχείον ΕΣΜΑ, Γ.Δοντά, Άναστη- 
λωτικαί έργσίαι καί συντήρησις μνημείων, Α.Δ. 1971, Χρονικά 
1, σ. 26 καί Ά.Γαλανοί»- Γ.Δογάνη, δ.π.
^Μνημεία Άκροπόλεως 1973, Ήμερολόγιον Εργασιών Μ. 
Μπρούσκαρη, σ. 21- 35.
^Μνημεία Άκροπόλεως 1974, Ήμερολόγιον Εργασιών Μ. 
Μπρουσκαρη, σ. 65.
51Άπόσπασμα της ύπ’ άρ. 18/ 10.11.1976 Πράξεως Κεν
τρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου τού ΥΠΠΟ μέ θέμα τήν 
"Έγκριση κατασκευής στεγάστρου τής ζωφόρου τού Παρ- 
θενώνος". Βλ. άκόμη X. Μπούρα, Έκθεσις περί τοΰ τρόπου 
στεγάσεως τής δυτικής Εξωτερικής στοάς (όπισθονάου) τού 
Παρθενώνος τής 24.5.1976, Άρχείον ΕΣΜΑ άρ. 25.
52 Χαρτογραφήσεις καί καταγραφές φθορών ζωφόρου Ετών 
1976, 1983, 1988, 1992/ 3.

όδηγοΰν τήν ’Επιτροπή στό νά άποφασίσει τήν άπο- 
μάκρυνση τής δυτικής ζωφόρου άπό τό μνημείο καί 
τή μεταφορά της στό Μουσείο Άκροπόλεως57, ή ό
ποια καί πραγματοποιείται τό 1992/3. Παράλληλα 
μακροχρόνια μελέτη καί έρευνα - άπό πλευρά άρ- 
χαιολογική, άρχιτεκτονική καί πολιτικοΰ μηχανικού 
- όδηγοΰν στή διαμόρφωση, τό 1994, όλοκληρωμένης 
πρότασης άποκατάστασης τής ευρύτερης περιοχής 
τοΰ Όπισθονάου τοΰ Παρθενώνα, ή όποια καί θά 
άποτελέσει καί τό όριστικό έπιστέγασμα έκατόν 
πενήντα χρόνων άναλόγων προσπαθειών.

^Πρακτικά 19/ 4.10.1990 καί 20/ 11.10.1990 συνεδριάσεων 
τής ΕΣΜΑ καί Απόφαση ύπ’ άρ. πρωτ. 487/ 39771/ 9.9.1991 
'Υπουργού Πολιτισμού.
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2.1 ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
Μ. Κορρές1

« Η ζωφόρος του Παρθενώνα είναι ασφα
λώς το καλύτερα σωζόμενο από τα μεγάλα 
γλυπτικά σύνολα του ναού. Από το αρχικό μήκος 
της - περίπου 160 μέτρα - σώζονται σχεδόν τα 
δύο τρίτα.

Η εναλλαγή σωζομένων μερών και κενών εί
ναι διαφορετική στις διάφορες πλευρές του μεγά
λου έργου. Ενώ κατά μήκος της βόρειας και 
νότιας πλευράς, η διατήρηση πολλών ενοτήτων 
είναι ιδιαιτέρως αποσπασματική, άλλες ενότητες, 
προς τα δυτικά και τα ανατολικά, σώζονται 
πλήρεις και επί μεγάλου μήκους. Από αυτές η 
μεγαλύτερη είναι εκείνη της δυτικής πλευράς και 
το δυτικό άκρο της νότιας πλευράς του σηκού. Η 
ενότητα αυτή είναι ως εκ τούτου σπουδαιότατη 
όχι μόνο για την πληρότητά της, αλλά και για 
το γεγονός ότι ως τώρα διέφυγε όλες εκείνες τις 
διαδοχικές κακοτυχίες που οδήγησαν τόσα άλλα 
γλυπτά του ναού στο έδαφος και από εκεί στον 
αφανισμό ή την κακομεταχείριση, μέχρις ότου 
γίνει δυνατή η εξασφάλισή τους στο περιβάλλον 
μουσείου.

Δυστυχώς, όμως, τελευταία έγινε βέβαιο ότι 
το σπουδαιότατο αυτό μέρος του μνημείου με κα- 
νέναν τρόπο δεν μπορεί πλέον να διαφύγει τη 
φθορά που του επιφυλάσσει η βλαβερή αθηναϊκή 
ατμόσφαιρα. Η βεβαιότητα με την οποία γίνεται 
η παραπάνω δήλωση ίσως αιφνιδιάζει ένα μέρος 
των ενδιαφερομένων, ίσως πάλι μπορεί να ληφθεί 
ως υπερβολική, άδικα όμως. Η βεβαιότητα αυτή 
στηρίζεται σε προσεκτική παρακολούθηση της 
καταστάσεως των γλυπτών επί σειράν ετών2 και 
σε απροκατάληπτη σύγκριση μεταξύ της παρού- 
σης όψεως των γλυπτών και εκείνης που παρέ
χουν φωτογραφίες των, που έγιναν πριν από 
δύο, πέντε, έξι και οκτώ δεκαετίες από τους

' Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα εισηγήσεως 
του Μ. Κορρέ, προς την ΕΣΜΑ (Οκτ.1990), για την 
αναγκαιότητα καταβιβάσεως της δυτικής ζωφόρου. Αυτή στη 
συνέχεια υποβλήθηκε, μαζί με τα πρώτα σχέδια τεκμηριώσεως της 
περιοχής, το προγραμματισμό των εκπονούμενων μελετών και 
των εργασιών, καθώς και την εισήγηση του Κ.Ζάμπα για τον 
τρόπο αποξηλώσεως και μεταφοράς και τους υποψήφιους χώρους 
για τη στέγαση της ζωφόρου, στο ΚΑΣ, μέσω της A ΕΠΚΑ και 
της Διευθύνσεως Αναστηλώσεων, για την έγκριση των εργασιών.
2 Βλ. Α.Γαλανού, Γ.Δογάνη, Μελέτη, τ.3γ, (συντήρηση δυτικής 
ζωφόρου) όπου προκύπτει ότι η συνέχιση της παραμονής της 
ζωφόρου στο ύπαιθρο προξενεί βλάβη στα γλυπτά.

Brommer - DAI, Alison Franz, Hege και 
Boissonas αντίστοιχα (βλέπε Παράρτημα I).

Η απλή αυτή εξέταση των πραγμάτων απο- 
δεικνύει ότι ανεξάρτητα από τις επιστημονικές, 
εργαστηριακές, κτλ μελέτες για την παρακολού
θηση, διάγνωση και ίσως θεραπεία των βλαβών, 
εργασία για την οποία αρμόδιοι είναι προφανώς 
μόνο οι ειδικοί επιστήμονες, υφίστανται δυστυχώς 
φαινόμενα φθοράς τόσο εκτεταμένα, ώστε η πα
ρακολούθηση και διάγνωσή τους να είναι κοινός 
τόπος για τον καθένα και όχι μόνο για τους ειδι
κούς. Η απλή παρατήρηση του αντικειμένου και 
των φωτογραφιών που αναφέρθηκαν είναι αρκε
τή για τη διάλυση κάθε αμφιβολίας.

Το ενδιαφέρον για την τύχη των, εκτεθειμέ
νων στον καιρό, γλυπτών του Παρθενώνα αρχίζει 
να εκδηλώνεται από τον περασμένο αιώνα 
(Michaelis). Πολύ παλαιά είναι άλλωστε και η 
τεκμηριωμένη διαπίστωση της συνεχούς φθοράς 
της ζωφόρου3. Τα τελευταία χρόνια η άποψη ότι 
η ικανοποιητική διατήρηση των γλυπτών είναι 
δυνατή μόνο μέσα σε ένα μουσείο υποστηρίζεται 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομέ
νων και είναι ελάχιστοι εκείνοι που προτιμούν 
τον ένδοξο θάνατο του έργου από την προοδευτι
κή απόσπασή του από το μόνο αντάξιο αυτού 
περιβάλλον. Η μειοψηφούσα αυτή άποψη, χωρίς 
αμφιβολία εκφράζει μια ορισμένη ευαισθησία και 
μια φιλοσοφική προσέγγιση και αξίζει να είναι 
σεβαστή.

Όμως ανεξάρτητα αν η μια άποψη υπερ- 
πλειοψηφεΐ και η άλλη μειοψηφεί ολοένα και πε
ρισσότερο, εκείνη από τις δύο που αξίζει να ακο
λουθηθεί είναι αυτή που άν εφαρμοστεί μπορεί 
οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς να είναι αδύ
νατη εν συνεχεία η εφαρμογή της άλλης4. Στο 
βαθμό που αυτή η διατύπωση διαχωρίζει και 
αντιθέτει τις δύο απόψεις είναι φανερό ότι μόνο 
η μεταφορά των γλυπτών σε μουσείο μπορεί να 
είναι η προτιμώτερη αντιμετώπιση του ζητήματος 
της διατηρήσεώς τους. Εξάλλου αυτή είναι και η 
επιταγή του άρθρου 8 του Χάρτη της Βενετίας 
(1964) στη σύνταξη του οποίου είναι προφανές 
ότι συνέβαλε ένας ανάλογος προς τα παραπάνω 
προβληματισμός: "Τα γλυπτά ζωγραφικά ή δια- 
κοσμητικά στοιχεία, που είναι αναπόσπαστα δε
μένα με το μνημείο, δεν μπορούν να διαχωριστούν 
παρά μόνο αν το μέτρο αυτό είναι η μοναδική 
διέξοδος για να εξασφαλισθεί η διάσωσή τους".

3 Rodenwaldt, Berl.Illustr.Zeitung, 28. IV, 1929
4 Β. Πετράκος
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"Η τήρηση της αρχής του άρθρου 8 εξαρχάται 
ουσιαστικά από μια εκτίμηση, αν η απόσπαση 
αποτελεί πράγματι τη μοναδική διέξοδο σωτή
ριας. Και η εκτίμηση με τη σειρά της είναι συναρ- 
τημένη με μεταβαλλόμενες καταστάσεις και με 
ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή 
και όχι"5.

Σήμερα6, περίπου επτά χρόνια από την πα
ραπάνω διατύπωση είναι δυνατή με βεβαιότητα η 
δήλωση ότι η φθορά των Παρθενώνειων γλυπτών 
στο ύπαιθρο δεν θα πάψει παρά με ένα μόνο τρό
πο: Την άμεση απομάκρυνσή τους από το κτήριο 
και τη φύλαξή τους σε κατάλληλο κλειστό 
χώρο».

Έχει βέβαια ήδη αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών φυλάξεως 
της δυτικής ζωφόρου επάνω στο ίδιο το μνημείο, 
μετά από επισταμένη εξέταση του ζητήματος, είτε 
με στέγαση είτε με την τοποθέτηση κλειστής προ
θήκης με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες. Τους 
λόγους που οδήγησαν σ'αυτήν την απόφαση πα
ρουσιάζουμε στη συνέχεια.

2.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΖΩΦΟΡΟΥ ΕΙΙΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Το θέμα της προστασίας της ιωνικής ζωφόρου 
του Παρθενώνα επιτόπου εξετάστηκε από την 
ΕΣΜΑ αρκετές φορές, πριν την οριστική απόφα
ση απομακρύνσεώς της από το μνημείο7. ΙΙαλαι- 
ότερα, στη δεκαετία του ’50, ανάλογος προβλη
ματισμός επί του θέματος είχε οδηγήσει στην 
κατασκευή της μαρμάρινης οροφής του δυτικού 
πτερού, που όμως δεν τοποθετήθηκε τελικά στο 
μνημείο.8 Έτσι, από τις πρώτες μέριμνες της Επι
τροπής, αμέσως μετά τη σύστασή της, ήταν η 
προσωρινή στέγαση της δυτικής ζωφόρου, συνε
ξετάζοντας όμως και το ενδεχόμενο στεγάσεως 
του δυτικού πτερού με μονιμότερο τρόπο9 10 *.

Η σταδιακή αύξηση της επικαθήμενης αιθά
λης και τα δευτερογενή προβλήματα που ανέκυ
ψαν εξαιτίας της προσωρινής στεγάσεως1^ απέ
δειξαν την ανεπάρκειά της και οδήγησαν στη

5 Χ.Μπούρας, Μελέτη, τ.1, 408.
6 Κατά τον Οκτώβριο 1990.
7 Βλέπε εκθέσεις των Ν. Τογανι'δη (Αρχείο ΕΣΜΑ, 19.3.86, 30- 
1-91), Μ. Κορρέ (Αρχείο ΕΣΜΑ, 10.10.90) και Π. Κουφόπουλου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ, 20.6.92).
8 Βλέπε σχετικά στο κεφ. A-1.
9 Έκθεση X. Μπούρα (Αρχείο ΕΣΜΑ, 24.5.76), όπου παρου
σιάζονται πέντε εναλλακτικοί τρόποι στεγάσεως του δυτικού 
πτερού και προστασίας της ζωφόρου αναλύοντας τα πλεο
νεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας από αυτές.
10 Αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων αυτών βλέπε Α.
Γαλανού-Γ. Δογάνη, Μελέτη , τ.3γ, κεφ.3,

σκέψη κατασκευής αεροστεγούς προθήκης για την 
επιτόπου προστασία του αρχαίου αναγλύφου 
(Σχ. 2). Τα τεχνικά και αισθητικά προβλήματα 
που ανακύπτουν με την τοποθέτηση προθήκης στη 
ζωφόρο είναι σύνθετα και συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:

• Η αεροστεγής και υδατοστεγής σφράγιση του 
πλήθους των πολύμορφων αρμών, ρηγμάτων 
και ρωγμών μεταξύ των αρχιτεκτονικών, με
λών (επιστύλια, διάζωμα, θράνοι, δοκοί, με- 
ταδοκοί) με μη οργανικά ή αναστρέψιμα υλι
κά είναι πρακτικά ανέφικτη.

• Η ασφαλής στήριξη του σκελετού της 
προθήκης, έναντι των ισχυρών ανεμοπιέσεων 
και των στροβιλισμών του αέρα στο πτερό, ή 
έναντι σεισμών, δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
επέμβαση στους αρχαίους λίθους (οπές για 
την τοποθέτηση μεταλλικών συστημάτων 
αναρτήσεως κ.τ.λ.).

• Η αεροστεγής σφράγιση των αρμών μεταξύ 
των μαρμάρων και της προθήκης, είναι 
πρακτικά ανέφικτη. Πρώτον λόγω της 
έντονης επιφανειακής φθοράς των λίθων και 
της σύνθετης μορφής του θριγκού, στον οποίο 
πρέπει να προσαρμοστεί η προθήκη. Δεύτερον 
διότι απαιτούνται σύνθετες οικοδομικές 
λεπτομέρειες, που εύκολα αστοχούν, για να 
αντιμετωπιστούν οι έντονες συστολοδιαστολές 
της εκτεθειμένης στο ύπαιθρο επιμήκους 
κατασκευής.

• Είναι αδύνατο να αποφευχθούν λεκιάσματα ή 
φθορές των μαρμάρων από τα υλικά σφρα- 
γίσεως των αρμών (γήρανση λάστιχου, σιλικό
νης, ρητινών κ.τ.λ.).

• Από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την 
προθήκη των Καρυατιδών εντός του 
Μουσείου Ακροπόλεως, που έχει το μισό 
περίπου ανάπτυγμα αρμών σε σχέση με τη 
ζωφόρο και δεν βρίσκεται στο ύπαιθρο, 
προκύπτει ότι οι απώλειες αζώτου αυξήθηκαν 
σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα κυρίως 
λόγω της γηράνσεως των υλικών της 
προθήκης11.

11 Στην αρχή για την αναπλήρωση των απωλειών αερίου απαι
τούνταν 6 φιάλες αζώτου ανά τρίμηνο, μετά από την παρέλευση 
3-4 ετών, οι 6 φιάλες επαρκούσαν μόλις για μια εβδομάδα.
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Σχ. 2. Προθήκη στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώ
να: α. επίπεδοι υαλοπίνακες με μεταλλικό σκελετό 
και β. καμπύλοι υαλοπίνακες χωρίς σκελετό. (Ν. 
Τογανίδης, 1986). •

• Δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα με 
την ένταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού 
πάνω στο μνημείο, γιατί απαιτείται σύστημα 
τροφοδοσίας της προθήκης με άζωτο, χώρος 
αποθηκεύσεως των φιαλών ή δεξαμενή αερίου' 
ή γεννήτρια αζώτου, αγωγοί τροφοδοσίας, 
ασφαλιστικά συστήματα (ηλεκτρονικό, 
ηλεκτρικό και μηχανικό) κ.τ.λ.

• Η εγκατάσταση της προθήκης στο ύπαιθρο 
παρουσιάζει επιπλέον προβλήματα που δεν 
υπάρχουν σε περιβάλλον μουσείου, όπως φαι
νόμενα συμπυκνώσεως υδρατμών (στους υαλο
πίνακες και στο μάρμαρο) και παγίδας ενέ
ργειας (φαινόμενο του θερμοκηπίου).

• Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται 
επιπλέον ο κλιματισμός της προθήκης ώστε να 
εξασφαλισθούν σταθερές συνθήκες θερμο
κρασίας και υγρασίας. Αυτό βέβαια σημαίνει 
την επιπλέον επιβάρυνση του μνημείου με

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και το 
• πρόβλημα της εντάξεώς τους σε αυτό.

Σοβαρότερο είναι το πρόβλημα της 
συντηρήσεως των εγκαταστάσεων από 
εξειδικευμένο προσωπικό, που δεν είναι 
πάντα διαθέσιμο, καθώς και ο κίνδυνος να 
βρίσκεται η ζωφόρος κατά τα διαστήματα μη 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε 
δυσμενέστερες συνθήκες από το να βρισκόταν 
απλώς στο ύπαιθρο, εκτός της προθήκης.

• Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η δυσκολία που 
θα παρουσιάζει ο αναγκαίος τακτικός καθα
ρισμός της προθήκης από τους ρύπους που θα 
επικάθονται σε αυτήν, εξαιτΐας του μεγάλου 
ύψους που θα βρίσκεται (περίπου 12 μέτρα 
πάνω από το δάπεδο του ναού). Αυτό θα 
σημαίνει την ανάγκη συχνής παρουσίας 
τροχοφόρου ανυψωτικού μέσου στο περι
στύλιο.

• Οι ανακλάσεις των υαλοπινάκων και ο 
σκελετός της προθήκης , όσο ελαφρύς κι άν 
είναι, θα έχουν ως αποτέλεσμα να 
αποκρύπτεται το έκθεμα αντί να 
προβάλλεται.

• Τέλος το αισθητικό πρόβλημα που δημιουρ- 
γείται από την παρουσία ενός ξένου σώματος
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μέσα στο κτήριο είναι σοβαρό. Η αντίθεση 
από πλευράς υφής και μορφής σε σχέση προς 
το μνημείο θα είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα η 
προθήκη να γίνεται αμέσως αντιληπτή από 
τους επισκέπτες, περισσότερο ίσως και από 
μια στέγη πάνω από όλο το ναό.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι 
είναι πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα εντάξεως προθήκης προστασίας της 
δυτικής ζωφόρου χωρίς να καταστρατηγηθούν οι 
δεδομένες μέχρι σήμερα αρχές σεβασμού και προ
στασίας του μνημείου.

2.3ΙΙΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ

Για να είναι, στη συνέχεια, η καταβίβαση της 
δυτικής ζωφόρου άμεσα πραγματοποιήσιμη, θα 
πρέπει οι απαραίτητες προϋποθέσεις να 
ικανοποιούνται ανεξαιρέτως. Ως προϋποθέσεις, 
κατά τη διεθνώς ισχύουσα δεοντολογία θεω
ρούνται οι εξής12.
α) Πλήρης τεκμηρίωση της παρούσης μορφής 
και καταστάσεως του αντικειμένου πριν από την 
επέμβαση, αλλά και κατά τη διάρκεια των 
επεμβάσεων (βλ. αναλυτικότερα κεφ. Α.4). 
β) Εφαρμογή της ενδεδειγμένης τεχνολογίας, 
των κατάλληλων μεθόδων και των αρμοζόντων 
υλικών ως και εξασφάλιση της συνεργασίας όλων 
των σχετικών προς το έργο επιστημονικών και 
τεχνικών κλάδων.

Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις καλύ
πτονταν πλήρως πριν την έναρξη των εργασιών. 
Το έργο της τεκμηριώσεως, που εκτελείται σε κα
θημερινή βάση, είχε καλυφθεί ικανοποιητικά και 
η ποσότητα και ποιότητα των συγκεντρωμένων 
τεκμηρίων επέτρεπε την έναρξη των εργασιών. 
Από πλευράς τεχνολογίας η αποκτημένη εμπει
ρία από τα ήδη ολοκληρωμένα προγράμματα 
αποκαταστάσεως της ανατολικής πλευράς και 
του 5ου νότιου κίονα, εγγυώνται την άψογη 
εκτέλεση των εργασιών.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η άμεση απο
μάκρυνση της ζωφόρου από τον Παρθενώνα ήταν 
αφ' ενός απολύτως αναγκαία και αφ' ετέρου 
επιστημονικά και τεχνικά δυνατή κατά τον 
ορθότερο και ασφαλέστερο τρόπο. Για τους 
παραπάνω λόγους αποφασίστηκε, από την 
Επιτροπή αρχικά και στη συνέχεια από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η άμεση

12 Βλέπε έκθεση Μ.Κορρέ, ΕΣΜΑ, Οκτ.1990

εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την 
ταχύτερη δυνατή διάσωση της δυτικής ζωφόρου 
καθώς και για την εν συνεχεία πραγματοποίηση 
του 9ου προγράμματος (δυτικής προστάσεως) 
του οποίου τη μελέτη παρουσιάζουμε στη συνέ
χεια. Ταυτόχρονα θα διεκπεραιωθούν οι εργα
σίες και των αμέσως γειτνιαζόντων προγραμ
μάτων, του 10ου (δυτικού τοίχου) και 11ου 
(οροφής δυτικού πτερού), ώστε όχι μόνο να επι
τευχθεί ο άμεσος στόχος της διασώσεως της ζω
φόρου, αλλά και ο αμέσως επόμενος της αποκα
ταστάσεως της δυτικής πλευράς του σηκού 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης του 
έργου13. Εξάλλου αξίζει να αναφερθεί ότι σύμ
φωνα με το χρονοδιάγραμμα14 του έργου η 
επέμβαση στην εν λόγω περιοχή του μνημείου θα 
μπορούσε να έχει αρχίσει ήδη από το 1987 ή '88!

13 Μελέτη, τ. 1,431-433.
14 Ό.π., 498.
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3. ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ,
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η καταβίβαση των αρχιτεκτονικών μελών 
από την περιοχή του Οπισθονάου δεν παρου
σίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες γιατί δεν απαιτούσε 
νέες ειδικές τεχνικές και ανυψωτικές 
διατάξεις. Η μέδοδος της εργασίας θα ήταν 
ανάλογη αυτής που εφαρμόστηκε στα, 
ολοκληρωμένα ήδη, έργα του Ερεχθείου και 
του 1ου προγράμματος (ανατολική πλευρά) 
του Παρθενώνος, από τα οποία έχει αποκτηθεί 
πολύ σημαντική εμπειρία. Η δυσκολία εστι
αζόταν κυρίως στη λεπτότητα της εργασίας 
που απαιτεΐτο ώστε οι ανεκτίμητης αξίας λίθοι 
της ζωφόρου να αποσπασθούν από το μνημείο 
και να μεταφερθούν με ασφάλεια και χωρίς 
καμία απώλεια στο παρακείμενο Μουσείο 
Ακροπόλεως.

Εξετάστηκαν δύο εναλλακτικοί τρόποι για 
την εκτέλεση του έργου, που παρουσίαζαν 
διαφορές στη μέθοδο καταβιβάσεως των λίθων. 
Ο καθένας απαιτούσε προφανώς την ανάλογη 
προετοιμασία του εργοταξίου:

α. Κατασκευή σωληνωτών ικριωμάτων και 
γερανογέφυρας πάνω από το θριγκό της 
δυτικής προστάσεως. Η γερανογέφυρα θα 
φερόταν επί κινητού πύργου στο δυτικό πτερό 
και ικριώματος στον Οπισθόναο. Πάνω από τη 
γερανογέφυρα υπήρχε η δυνατότητα επικαλύ- 
ψεως του συνόλου με ελαφρό στέγαστρο για την 
καλύτερη προστασία της δυτικής ζωφόρου 
κατά τη διάρκεια των εργασιών1.

β. Μετακίνηση και περιστροφή του γερανού 
Derrick εντός του σηκού και επέκταση του 
βραχίονα, ώστε από τη νέα του θέση να δι- 
εκπεραιώσει την καταβίβαση της οροφής του 
δυτικού πτερού και του θριγκού της δυτικής 
προστάσεως (Σχ.3). Η διατήρηση και σταδια
κή αφαίρεση του υφισταμένου στεγάστρου θα 
εξασφάλιζε την προστασία της ζωφόρου κατά 
τη διάρκεια του έργου. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείτο η κατασκευή ελαφρότερου ικριώ
ματος.

Για λόγους που συνδέονται περισσότερο με 
την εξέλιξη των εργασιών στο υπόλοιπο εργο
τάξιο και την ολοκλήρωση του έργου απο- 
καταστάσεως της ανατολικής πλευράς του Πα
ρθενώνος, κρίθηκε από τα μέλη του Τεχνικού 
Γραφείου ως καταλληλότερη η εφαρμογή της 
δεύτερης λύσης. Πλεονεκτούσε διότι:

1 Βλέπε έκθεση Κ. Ζάμπα (Αρχ. ΕΣΜΑ, Οκτ 90)

α) Απαιτούσε απλούστερες διατάξεις ικρι
ωμάτων στην περιοχή του Οπισθονάου.

β) Η νέα θέση του γερανού με μεγαλύτερη 
ακτίνα δράσης διευκόλυνε το μεγαλύτερο 
μέρος του εργοταξίου.

γ) Χρειαζόταν λιγότερο χρόνο προετοιμα
σίας.

Και στους δύο εναλλακτικούς τρόπους 
καταβιβάσεως της δυτικής ζωφόρου είχε ληφθεί 
μέριμνα να μην υπάρξει σημαντική αισθητική 
επιβάρυνση του μνημείου από τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και τα ικριώματα. Ανάμεσα 
στις απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες 
που έπρεπε να γίνουν πριν την έναρξη του 
έργου ήταν:

- Η μεταφορά των διασπάρτων λίθων, 
τμημάτων των δοκών του υπερθύρου και λίθων 
της ρωμαϊκής επισκευής της δυτικής θύρας από 
τον Οπισθόναο σε άλλες θέσεις του εργοταξίου.

- Η κατασκευή προστατευτικού δαπέδου 
στον Οπισθόναο.

- Η συναρμολόγηση ικριώματος στο δυτικό 
πτερό και στον Οπισθόναο.

- Η αντικατάσταση των φύλλων αμιάντου 
του στεγάστρου με νέα ημιδιαφανή, που θα 
διευκόλυναν τη φωτογράφηση και την προε
τοιμασία της ζωφόρου πριν την καταβίβαση.

- Η μετακίνηση και περιστροφή του γε
ρανού Derrick. Η κατασκευή πρόσθετου 
αρθρωτού σύστηματος επεκτάσεως του γερανο- 
βραχΐονα.

- Η ετοιμασία σιδηροτροχιάς από το ερ
γοτάξιο μέχρι το Μουσείο και ικριώματος για 
την καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου στο 
προαύλιο του Μουσείου.

-Να διαμορφωθεί ο χώρος του εργαστηρίου 
συντηρήσεως της δυτικής ζωφόρου εντός του 
Μουσείου και να τοποθετηθούν οι απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.

- Τέλος να οργανωθεί ο χώρος φυλάξεως 
των λίθων της νότιας ζωφόρου μαζί με τις 
μετόπες και τον υπόλοιπο γλυπτικό διάκοσμο 
του μνημείου στην αποθήκη του Μουσείου.

Επόμενες σελίδες:
Σχ.3. Γενική διάταξη του εργοταξίου του 
Παρθενώνος. 1. αρχική θέση γερανού Derrick,
2. νέα θέση γερανού Derrick, 3. εργαστήριο, 4. 
εργαστήριο συντηρήσεως, 5. αποθήκη, 6. 
τεχνικό γραφείο εργοταξίου 7. παντογράφος, 
8. χώρος αποθέσεως υλικού Προνάου, 9. χώρος 
αποθέσεως λιθοπλίνθων βόρειου τοίχου, 10. 
χώρος αποθέσεως υλικού Οπισθονάου, 11. 
χώρος αποθέσεως λιθοπλίνθων νότιου τοίχου. 
Σχ.4. Ικρίωμα εργασίας για την καταβίβαση 
της δυτικής ζωφόρου.
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3.1 ΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ TOY ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ

Ο σχεδιασμός του ικριώματος ακολούθησε 
σε γενικές γραμμές τις αρχές που είχαν τεθεί 
παλαιότερα* 2 * Η θέση και η γενική του διάταξη 
προέβλεπε την απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργοταξίου και την ασφαλή κυκλοφορία των 
εργαζομένων και των εξειδικευμένων επι
σκεπτών (επιστήμονες, φοιτητές κ.τ.λ), δίνον
τας τη δυνατότητα στους τελευταίους να μπο
ρούν να παρατηρούν τις λεπτομέρειες του μνη
μείου κατά τη διάρκεια του έργου. Επειδή 
κάθε κατασκευή στο δυτικό πτερό γίνεται 
άμεσα αντιληπτή από τους εισερχόμενους στην 
Ακρόπολη που απολαμβάνουν από τη θέση 
αυτή την πιο εντυπωσιακή άποψη του Παρθε- 
νώνος, ελήφθη υπόψιν το θέμα της εμφανΐσεως 
του μνημείου κατά τη διάρκεια του έργου και 
καταβλήθηκε προσπάθεια η μορφή του ικριώ
ματος να είναι διακριτική.

Το ικρίωμα συντίθεται από δύο τμήματα: 
α) τους πύργους που εδράζονται στο προστα
τευτικό δάπεδο^ του Οπισθονάου και βρίσκο
νται πίσω από τους κίονες και β) το ανηρτημέ- 
νο από τα κιονόκρανα ικρίωμα του δυτικού 
πτερού. Για την άνοδο των εργαζομένων τοπο
θετήθηκε κλιμακοστάσιο στο δυτικό άκρο του 
νότιου πτερού που χρησιμοποιήθηκε παράλλη
λα με το μεσαιωνικό κοχλία. (Σχ. 4)

2 Μελέτη, τ. 1,0,502,574-577.
2 Πρόκειται για απλή επικάλυψη προστασίας με προκατασκευ-
ασμένες τσιμεντόπλακες 0.50Χ.050μ τοποθετημένες πάνω σε
στρώμα εγκφωτισμένης άμμου με την παρεμβολή στεγανωτικής 
μεμβράνης από νάϋλον.

Ανηρτημένο ικρίωμα είχε τοποθετηθεί και 
παλαιότερα για τις ανάγκες στερεώσεων ετοι
μόρροπων τμημάτων, φωτογραφίσεων και άλ
λων εργασιών4. Για την κατασκευή του χρησι
μοποιήθηκαν υλικά που υπήρχαν στο εργοτά
ξιο, όπως στοιχεία χαλύβδινων .σωληνωτών 
ικριωμάτων (πλαίσια, γραμμικά στοιχεία, συν- 
δετήρια εξαρτήματα, κ.τ.λ), κλιμακοστάσια 
αλουμινίου (σταθερό και κινητό), ξυλεία κ.τ.λ. 
Το ικρίωμα συναρμολογήθηκε σε δύο στάδια με 
τη βοήθεια κινητού πύργου αλουμινίου με πρό
βολο στο άνω του άκρο, ώστε να καλύπτει όλο 
το πλάτος του πτερού και να διευκολύνεται η 
εργασία των τεχνιτών. Αρχικά είχε απλούστε- 
ρη και ελαφρότερη μορφή διαμορφώνοντας ένα 
ενιαίο επίπεδο εργασίας σε όλο το πλάτος και 
μήκος του πτερού. Από το πρώτο αυτό επίπεδο 
εργασίας έγινε η απαραίτητη τεκμηρίωση από 
τον γράφοντα, τις συντηρήτριες και το φωτο
γράφο. Στη συνέχεια τα φέροντα στοιχεία του 
ανηρτημένου ικριώματος ενισχύθηκαν, λαμβά- 
νοντας τη μορφή απλών δικτυωμάτων και 
διαμορφώνοντας τα τελικά επίπεδα εργασίας 
για την καταβίβαση της οροφής και του 
θριγκού. (Σχ. 5, Εικ.106)

Το ικρίωμα αυτό συνδέθηκε κατά τη διά
ρκεια του έργου στα δύο του άκρα με τα 
αντίστοιχα ικριώματα που κατασκευάστηκαν 
για τη διάλυση των μακρών τοίχων του σηκού.

Σχ. 4. Ικρίωμα στο δυτικό πτερό τον Παρθε- 
νώνος. Α. Πρώτο στάδιο σνναρμολογήσεως για 
τιςανάγκες της τεκμηριώσεως Β.Αεύτερο 
στάδιο σνναρμολογήσεως για την εκτέλεση τον 
έργου (ΙΊΜΚ).

4 Κατά τις φωτογραφίσεις των Boissonas το 1910, Hege το 1928 
(Das Land der Griechen mit der Seele suchen, Agfa Foto- 
Historama, Köln 1990, 51) και Σ. Μελετζή το 1962.
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3.2 Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ DERRICK.

Το κυριώτερο καν δυσκολότερο μέρος της 
προετοιμασίας ήταν η προσέγγιση του γερανού 
στο δυτικό τμήμα του ναού, που σχεδίασε και 
συντόνισε ο Μ.Κορρές. Αρχικά μελετήθηκε ει
δικό αυτόματο υδραυλικό σύστημα αυτοκινή- 
σεως του γερανού. Αυτό θα είχε τη δυνατότητα 
να προσαρμοστεί μεταξύ των δύο εδράνων κά
τω από τα φορεία των αντιβάρων και με την 
παλινδρομική του κίνηση θα έδινε κυκλικό 
βηματισμό στο γερανό περί το κέντρο του 
ιστού5. Με την προσθήκη αυτή θα αποκτούσε ο 
γερανός τη δυνατότητα μιας ακόμη κινήσεως, 
επιτρέποντάς του τη στροφή γύρω από τον 
εαυτό του, διευκολύνοντας και μελλοντικά 
προγράμματα όπως την αποκατάσταση της 
βόρειας κιονοστοιχΐας. Η διάταξη αυτή τελικά 
δεν κατασκευάστηκε λόγω της αβεβαιότητος 
για την έγκαιρη εξασφάλιση της δαπάνης βάσει 
του προϋπολογισμού και για να αποφευχθούν 
απρόβλεπτα χρονοβόρες διαδικασίες που θα 
σήμαιναν πολύμηνη καθυστέρηση της ενάρξεως 
των εργασιών καταβιβάσεως της δυτικής 
ζωφόρου.6 7

Καταφύγαμε λοιπόν σε περισσότερη 
κατασκευαστική φαντασία για την επίτευξη 
του αποτελέσματος που με ελάχιστα τεχνικά 
μέσα, όπως τελικά αποδείχθηκε, πραγματο
ποιήθηκε με επιτυχή τρόπο ο σκοπός του έργου. 
Η μεταφορά του γερανού εκτελέστηκε μέσα σε 
διάστημα δύο μόνον εβδομάδων^, από ένα 
κατά μέσον όρο οκταμελές συνεργείο τεχνιτών 
του Παρθενώνα. Το συνεργείο αποφόρτισε το 
γερανό από 50 περίπου τεμάχια αντιβάρων 
των 1000-2000 kgr με μία απλή διάταξη αυτο- 
εκφορτώσεως8 (Εικ.107). Μία ισχυρή δοκός 
μήκους περί τα 7μ. αναρτήθηκε από το γάντζο 
του γερανού ως ζυγός και το ένα της άκρο 
αγκυρώθηκε με συρματόσχοινα από σταθερά 
σημεία. Το ελεύθερο άκρο αιωρήθηκε με την 
κίνηση του γερανοβραχίονα πάνω από τα 
αντίβαρα, τα οποία βρίσκονται σε θέση που 
αυτός δεν προσεγγίζει και τα εκφόρτωσε. Στη 
συνέχεια το συνεργείο περιέστρεψε το γερανό με 
απομένον βάρος 47 περίπου τόννων. Η περι
στροφή έγινε περί τον κατακόρυφο άξονα του 
ιστού, αφού τοποθετήθηκε σύστημα κυλίσεως

5 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηρι
στικά του γερανού Derrick, βλ. Μελέτη, τ. 1, κεφ.Η, 561-567, 587.
6 Βλ σχετική έκθεση Μ. Κορρέ (Αρχ. ΕΣΜΑ, 27.7.93)
7 Συνέπεσαν με τον καύσωνα του Ιουλίου 1992.
8 Η μέχρι πρόσφατα η προσθαφαίρεση αντιβάρων γινόταν με την
κατασκευή υψηλού ικριώματος πάνω από αυτά και τη μεταφορά 
τους με κρικοπάλαγκο.

στα άλλα δύο πέλματα, από τα ειδικά φορεία 
μεταφοράς των πελμάτων και δύο τρίτοννα 
παλετοφόρα οχήματα (Εικ.108). Μεγάλη προ
σοχή δόθηκε ώστε να μην ασκηθούν οριζόντια 
φορτία στη σφαιρική άρθρωση του εδράνου του 
ιστού, τοποθετώντας κατρακύλια μεταξύ των 
πελμάτων και των παλετοφόρων, κάθετα στην 
ακτίνα περιστροφής. Τέλος ολόκληρος ο γερα
νός μετακινήθηκε δυτικώτερα προς το κέντρο 
του μνημείου με το προβλεπόμενο από την 
αρχική του κατασκευή σύστημα κυλίσεως στις 
τροχιές. Στη συνέχεια επιμηκύνθηκε ο γερανο- 
βραχΐονας κατά ένα στέλεχος (6 μ.) και από 
27 μ. που ήταν αρχικά έφτασε τα 33 μ. μήκος 
(Εικ.109). Έγιναν ακόμη οι απαραίτητες με
τατροπές στο συρματόσχοινο και στο γάντζο, 
που αντικαταστάθηκε με ελαφρύτερο. Τέλος 
επανατοποθετήθηκαν τα απαραίτητα αντί
βαρα προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία και 
να ξεκινήσουν οι εργασίες9. Πρέπει να σημει
ωθεί ότι το έργο της περιστροφής του γερανού 
παρουσίασε μεγαλύτερες δυσκολίες και ένταση 
εργασίας από αυτήν ακόμη την καταβίβαση 
της δυτικής ζωφόρου.

3.3 ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ DERRICK

Το ύψος του δυτικού τοίχου του σηκού δεν 
επέτρεπε στο βραχίονα του γερανού Derrick 
να προσεγγίσει τις μεταδοκούς και τους θρό
νους της δυτικής πλευράς του μνημείου. Για το 
λόγο αυτό κατασκευάστηκε ειδική δοκός δια- 
τομής διπλού T (ΙΡΒ 380) που αναρτήθηκε στο 
γάντζο του γερανού με τη βοήθεια βαρουλκο- 
φορεΐου και που το ένα της άκρο προσαρ
μόστηκε σε άρθρωση στο βραχίονα. (Σχ.6) Με 
την κίνηση του γάντζου γινόταν η ρύθμιση της 
οριζοντιότητας της δοκού που χρησιμοποιήθηκε 
ως οδηγός για την ανάρτηση κρικοπάλαγκου, 
με το οποίο ανυψώθηκαν τα προς καταβίβαση 
αρχιτεκτονικά μέλη. Αυτά μεταφέρθηκαν και 
εναποτέθηκαν . πάνω στο θριγκό της δυτικής 
προστάσεως. Το σύστημα αυτό, που βασίστηκε 
σε μια ιδέα του Μ.Κορρέ, σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε από το Σπ. Οικονομόπουλο και 
το γράφοντα (Εικ.114-116).

9 Πριν την έναρξη των εργασιών ο γερανός υποβλήθηκε στο 
συνήθη έλεγχο καταλληλότητος από τον Ελλ. νηογνώμονα και 
ρυμίστηκε εκ νέου το σύστημα ασφαλείας έναντι ανατροπής.
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Σχ. 6. Σύστημα επεκτάσεως βραχίονα γερανού 
Derrick.

3.4 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η μεταφορά της ζωφόρου από το μνημείο 
ως το Μουσείο (Εικ.150-153) ακολούθησε τα 
εξής στάδια (Σχ. 7):

Καταβίβαση από τη δυτική πρόσταση στο 
χώρο της γερανογέφυρας με το γερανό Derrick.

Μεταφορά με τη γερανογέφυρα ως τη νοτι- 
ονατολική γωνία του ναού.

Μεταφορά με βαγονέττο ντεκωβίλ επί

σιδηροτροχιών μέχρι το Μουσείο.
Καταβίβαση στην αυλή του Μουσείου με 

κατάλληλα κατασκευασμένο ικρίωμα.
Μεταφορά των λίθων της ζωφόρου προς 

την αποθήκη ή την αίθουσα VIII του Μουσείου 
επί ειδικά κατασκευασμένων βάθρων.

Επομένως η μεταφορά στα δύο πρώτα της 
στάδια μπορούσε να γίνει με τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό, ενώ για τα επόμενα απαιτείτο προ
ετοιμασία. Κατασκευάστηκαν λοιπόν σιδηρο
τροχιές με γραμμές σιδηροδόμου μήκους περί 
τα 25μ. στις οποίες τοποθετήθηκε το βαγο
νέττο. Στη συνέχεια συναρμολογήθηκε το ικρί
ωμα με υλικά που υπήρχαν στο εργοτάξιο. 
Εδράστηκε πάνω σε ισχυρό ξύλινο δάπεδο, που 
σκοπό είχε την υπερύψωση της στάθμης της 
αυλής ώστε να μην υπάρχουν βαθμίδες προς το 
εσωτερικό του Μουσείου και την απέναντι α
ποθήκη. Πάνω στο ικρίωμα τοποθετήθηκε ζύ
γωμα με βαρουλκοφορεΐο από το οποίο ανα- 
ρτήθηκε ηλεκτρικό αλυσοπάλαγκο 5 τόννων. 
Για τη μεταφορά των λίθων μέσα στην απο
θήκη τοποθετήθηκε ζεύγος δοκών στη στάθμη 
του δαπέδου της αυλής και αξιοποιώντας την 
υψομετρική διαφορά οι λίθοι με τα γλυπτά 
οδηγήθηκαν με κατρακύλια κατ'ευθείαν πάνω 
στα βάθρα τους. Αντίθετα οι υπόλοιποι λίθοι, 
αφούτοποθετήθηκαν πάνω στα βάθρα, με τη 
βοήθεια ζεύγους παλεττοφόρων οχημάτων οδη
γήθηκαν μέσα στο Μουσείο. Τα βάθρα αυτά, 
είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να φέ
ρουν τα γλυπτά στο αναγκαίο, είτε για την έ
κθεση τους είτε για τη συντήρηση τους ύψος, να 
επιτρέπουν με μεγάλη ευκολία τη μεταφορά

Σχ. 7 Ισομετρικό σκαρίφημα του τρόπου μεταφοράς 
της ζωφόρου στο Μουσείο. (ΠΜΚ)
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(2-4 άτομα) για λίθους βάρους 2600 Kgr και 
αναδιάταξή τους. Έχει προβλεφθεΐ η δυνατό
τητα τοποθετήσεως αιρετής επενδύσεως μιμού
μενη τα σταθερά βάθρα των άλλων λίθων της 
ζωφόρου εντός του Μουσείου. Χωρίς αυτά ή 
άλλα συναφούς είδους βάθρα, κάθε νέα μετα
κίνηση των λίθων στην αποθήκη ή τους χώρους 
εκθέσεως θα απαιτούσε άμεση λαβή των λίθων 
με όλη τη συνεπαγόμενη, δυσανάλογα μεγάλη, 
δαπάνη χρόνου ή και φθορά, έστω μικρή, του 
αρχαίου υλικού. (Σχ. 8)

3.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ

Η επιλογή του χώρου όπου θα στεγαζόταν 
προσωρινά η ζωφόρος ήταν από τα πρώτα θέ
ματα που αντιμετώπισε η ΕΣΜΑ σε συνεργα
σία με την Α' ΕΠΚΑ. Εξετάσθηκαν διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων η 
κατασκευή ειδικού στεγάστρου στο οικόπεδο 
του Μακρυγιάννη ή αλλού, η συμπίεση της 
αποθήκης του Μουσείου πάνω στην Ακρόπολη 
και η κατάληψη μιας αίθουσας του ίδιου του 
Μουσείου Ακροπόλεως. Η επιθυμία να μη φύ
γει η ζωφόρος εκτός του χώρου της Ακροπό
λεως, η αδυναμία εξασφαλίσεως χώρου εντός 
της αποθήκης, όπου ήδη βρίσκονται τα γλυπτά 
της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα, και 
η αποφυγή προσθήκης νέου κτίσματος εργαστη
ρίου εντός του αρχαιολογικού χώρου, οδήγη
σαν τελικά στην επιλογή της τελευταίας λύσε- 
ως, τονίζοντας και την επιτακτική ανάγκη 
ανεγέρσεως νέου Μουσείου.

Η οργάνωση του εργαστηρίου εντός του 
Μουσείου ακολούθησε σε γενικές γραμμές, τη 
προμελέτη που συνέταξε ο Μ. Κορρές σε συνερ- 
ασία με το διευθυντή Π.Καλλιγά, η οποία

Σχ. 8. Σχέδιο επενδεδυμένων μεταλλικών 
βάθρων για τη προσωρινή τοποθέτηση των λίθων 
της ζωφόρου (Μ.Κ)

Σχ. 9 Κάτοψη της Αιθούσης VIII του Μουσείου 
Ακροπόλεως. Γενική διάταξη του εργαστηρίου 
συντηρήσεως της δυτικής ζωφόρου: 1. προσωρινό 
τοιχοπέτασμα, 2. ικρίωμα με κρικοπάλαγκο 3 
τόννων, 3. χώρος αποθέσεως θραυσμάτων και 
αποθήκη, 4. χώρος αποθέσεως θραυσμάτων λίθου 
ΑΖ.7, 5. πάγκος εργασίας, 6. ερμάριο υγρών 
εγκαταστάσεων, 6. δικτύωμα εναέριας 
διελέυσεως εγκαταστάσεων (ΠΜΚ).

Σχ. 10. Κατά πλάτος τομή της Αιθούσης VIII 
του Μουσείου: 1. προσωρινό τοιχοπέτασμα, 2. 
δικτύωμα διελεύσεως εγκαταστάσεων, 3. 
σύστημα απαγωγής σκόνης, 4. εγκαταστάσεις 
υδρεύσεως, αποχετεύσεως, πεπιεσμένου αέρα, 5. 
ερμάριο υγρών εγκαταστάσεων. (ΠΜΚ)

τροποποιήθηκε από το γράφοντα προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα νέα δεδομένα που προ- 
έκυψαν κατά την εφαρμογή. Το εργαστήριο 
κατέλαβε το βόρειο μισό της αίθουσας VIII του 
Μουσείου και αναπόφευκτα απέκλεισε ένα 
μεγάλο μέρος των γλυπτών του Παρθενώνος 
του Ερεχθείου και της Νίκης. Ένα ξύλινο 
τοιχοπέτασμα ύψους 2.40μ απομονώνει το 
εργαστήριο από το κοινό. Αφού τοποθετή
θηκαν προστατευτικά φύλλα εμπρός από τα 
γλυπτά, οι καταβιβασθέντες λίθοι της ζωφόρου 
διατάχθηκαν περιμετρικά με τη σειρά που 
είχαν επι του μνημείου. Στον εξοπλισμό του 
εργαστηρίου προβλέφθηκαν ικρίωμα για τις 
αναγκαίες περιστροφές και συγκολλήσεις 
μεγάλων θραυσμάτων των λίθων, πάγκος 
εργασίας, παροχές νερού και πεπιεσμένου 
αέρα, αποχέτευση, ανεξάρτητη ρευματοδότηση 
και σύστημα απαγωγής σκόνης. Για την είσοδο 
των εγκαταστάσεων κατασκευάστηκε δοκός 
εναέριας μεταφοράς τους προς το εργαστήριο. 
Για τη μείωση της στάθμης του θορύβου εντός 
του Μουσείου τοποθετήθηκαν εξωτερικά τα 
θορυβώδη μηχανήματα (αεροσυμπιεστής, τουρ
μπίνα απαγωγής σκόνης). Προβλέπεται η 
τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πετασμάτων 
στους τοίχους και την οροφή της αιθούσης.
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4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η πλήρης και ακριβής τεκμηρίωση της κατα- 
στάσεως της οροφής του δυτικού πτερού και του 
Οπισθονάου αποτελούσε προϋπόθεση για την έναρ
ξη οποιασδήποτε επεμβάσεως. Είναι γεγονός ότι η 
καλή διατήρηση του δυτικού τμήματος του μνημεί
ου είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθούν με αυτό 
αρκετοί μελετητές στο παρελθόν, αφήνοντας αξιό
πιστες σε μεγάλο βαθμό μετρήσεις και τεκμήρια 
της μορφής και της καταστάσεως της περιοχής. 
ΙΙρώτος ο F.C. Penrose το 1846 έδωσε ακριβείς 
γενικές μετρήσεις και σχέδια της περιοχής1. Σχέ
δια και μετρήσεις έγιναν ακόμη από τον Ν. 
Μπαλάνο1 2, τον Α.Ορλάνδο3 καθώς και επιμέρους 
τμημάτων από τον E.Ziller4 κ.ά. Ικανοποιητικά σε 
ακρίβεια σχέδια του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου 
εκπόνησε περί το 1960 ο Ν. Σκαρής για λογαρι
ασμό του Α. Ορλάνδου.

Ορισμένα σχέδια, όπως αυτά του L.Mange5, 
έχουν μια εικαστική προσέγγιση και παρόλο που 
δεν έχουν μετρητική αξία συμβάλλουν στις γνώσεις 
μας για τη γενική εικόνα της περιοχής. Τα γνωστά 
σκαριφήματα της εσωτερικής πλευράς του θριγκού 
του Durm6 περιγράφουν με ανάλογο τρόπο την 
κατάσταση τμημάτων του μνημείου για τα οποία 
δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Αντίθετα προς την 
πληρότητα της φωτογραφικής τεκμηριώσεως των 
γλυπτών της ζωφόρου (βλέπε Παράρτημα I), και 
κατ' επέκταση και της δυτικής πλευράς της προ- 
στάσεως, ο Οπισθόναος είναι ελάχιστα τεκμηρι
ωμένος. Συστηματικές φωτογραφίσεις όπως αυτή 
του Boissonnas είναι πολύτιμες για την αναγνώ
ριση της καταστάσεως της περιοχής και της εξελί- 
ξεως της φθοράς στο διάστημα των τελευταίων 
οκτώ δεκαετιών.

Το 1976 ο Μ.Κορρές εξεπόνησε σειρά ακριβών 
μετρήσεων και σχεδίων της οροφής του δυτικού 
πτερού και του θράνου της προστάσεως, καθώς 
και μετρήσεις των παραμορφώσεων των επιστυλίων 
και των μετατοπίσεων των δοκών μετά το σεισμό 
του 1981. Πολύ αναλυτικά σχέδια των κατώτερων 
σπονδύλων του 3ου και 4ου κίονα έγιναν το 1982, 
με τη βοήθεια του ειδικά σχεδιασμένου για την 
εργασία αυτή στερεοπαντογράφου.7 Την ίδια περί
που περίοδο έγινε συστηματική φωτογράφηση των 
κιόνων και άλλων τμημάτων του Οπισθονάου.

1 Principles, pi. 4, 15, 16.
2 Αναστήλωσις, ΓΊιν.1, 1 bis (γεν. μετρήσεις), 5 (επεμβάσεις στο 
θριγκό και τους κίονες).
3 Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, Πιν (πτυκτ) XXIX και 
XXX (γενικές μετρήσεις στον Οπισθόναο).
4 Z.f.Bauwesen, 1865, εικ. 8 (μετρήσεις των παραμορφώσεων της 
βορειοδυτικής παραστάδος).
5 Le Parthenon, photographies de F.Boissonnas, 1912, pi. 22, 71
6 AE 1895, σ.23, σχ.9
Ì7 Μελέτη, τ.1, 210-211.

1 Ιολύ αναλυτικά σχέδια και μετρήσεις της αρχικής 
μορφής και των εκλεπτύνσεων της περιοχής έγιναν 
από τον ίδιο για τις ανάγκες της μελέτης του 
ΓΙρονάου, που παρουσιάστηκε το 1989.

Στα πλαίσια των επονούμενων μελετών για 
την αποκατάσταση της περιοχής ξεκίνησε μια νέα 
συστηματική προσπάθεια τεκμηριώσεως, στην οποί
α όλοι οι μελετητές έχουν συμβάλει με διάφορους 
τρόπους. Οι αποτυπώσεις που γίνονται εντάσσο
νται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Αναλυτικές μετρήσεις των παραμορφώσεων 
με αναγωγή στην αρχική κατάσταση.

β) Αναλυτικές μετρήσεις αναπαραστάσεως της 
αρχικής μορφής.

γ) Γενικά σχέδια φυσικής καταστάσεως, με 
απόδοση φθορών και επεμβάσεων.

δ) Αναλυτικές αποτυπώσεις αρχιτεκτονικών 
μελών.

ε) Χαρτογραφήσεις φθορών και παλαιότερων 
επεμβάσεων.

Η συστηματική αρχιτεκτονική αποτύπωση της 
παρούσης καταστάσεως της περιοχής μελέτης, αλ
λά και μεμονωμένων αρχιτεκτονικών μελών ξεκί
νησε από το γράφοντα την άνοιξη του 1992, πα
ράλληλα με την κατασκευή του ικριώματος στο 
δυτικό πτερό και τον Οπισθόναο, και συνεχίζεται 
ως τώρα. Τα σχέδια που παρουσιάζονται στην πα
ρούσα μελέτη επιλέχθηκαν από το σύνολο των 
σχεδίων κυρίως της τρίτης και τέταρτης ομάδας. 
Τα γενικά σχέδια βασίστηκαν κατά κανόνα σε 
νέες μετρήσεις του γράφοντα. Αξιοποιήθηκαν όμως 
και παλαιότερες αποτυπώσεις, κυρίως του 
Μ.Κορρέ, καθώς και των Κ.Ζάμπα (γενικές με
τρήσεις παραμορφώσεων) και Ν.Τογανίδη (δυτι
κό τμήμα μακρών τοίχων). Αρκετά σχέδια του 
Μ.Κορρέ που είχαν ετοιμαστεί παλαιότερα και 
ήταν πλήρη παρουσιάζονται ως έχουν.

Η ακρίβεια των εκπονουμένων αποτυπώσεων 
είναι ανάλογη αυτής που περιγράφεται στην εισα
γωγή του τόμου 2β της Μελέτης*. Εκεί διατυπώ
νονται οι προδιαγραφές των αποτυπώσεων που τη
ρούνται εν γένει στο εργοτάξιο, ήδη από την έναρ
ξη του έργου. Ακολουθούνται ακόμη, ανάλογα 
βέβαια προς την κλίμακα της σχεδιάσεως, οι σχε- 
διαστικές συμβάσεις που έχουν παρουσιαστεί από 
το Μ.Κορρέ στον ίδιο τόμο, έτσι ώστε να υπάρχει 
σχετική ομοιογένεια στα παραγόμενα σχέδια από 
πολλούς εργαζόμενους ταυτόχρονα. Αναλυτικό
τερα στοιχεία σχετικά με τις αρχιτεκτονικές απο
τυπώσεις και σχεδιάσεις, έχουν διατυπωθεί και

8 Μελέτη, τ.2β, 5-6,8
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παλαιότερα9. Επομένως δεν υπάρχει λόγος επανα- 
λήψεώς τους και σε αυτήν τη θέση.

Τα γενικά σχέδια λόγω του ειδικού περιεχο
μένου τους δεν προσφέρονται για την κανονική 
αναγραφή διαστάσεων και την απόδοση επιμέρους 
λεπτομερειών. Παρουσιάζονται χωρίς τη μέγιστη 
δυνατή πληρότητα λόγω της ανάγκης εποπτείας 
του αντικειμένου και των προτάσεων. Η μελέτη 
βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης και η συλλο
γή στοιχείων θα ολοκληρωθεί μόνο όταν απο
ξηλωθούν και τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη 
του θριγκού και ολοκληρωθεί η αποτύπωση όλων 
των καταβιβασθέντων μελών. Αναλυτικώτερα 
στοιχεία της τεκμηριώσεως θα δημοσιευτούν στην 
απόδοση του έργου.

Ορισμένα σχέδια λεπτομερειών που είχαν εκπο
νηθεί παλαιότερα από τον Μ.Κορρέ10αποτελούν 
δείγματα του υπολειπόμενου τεκμηριωτικού έργου 
που θα ολοκληρωθεί παράλληλα προς τις στερεω
τικές επεμβάσεις.

Στις χωροσταθμίσεις και στις μετρήσεις των 
παραμορφώσεων του θριγκού βοήθησαν οι 
Γ.Βασιλάρας, Κ.Ματάλα και Στ.Σκαρή. Στις 
αποτυπώσεις των κατακείμενων και καταβιβα- 
σθέντων μελών συνέβαλαν οι σπουδαστές Αθ. 
Κουμάντος, Κ.Σκαρής, η αρχιτέκτονας Γ. 
Αναστασιάδου και οι σχεδιάστριες Κ.Ματάλα και 
Στ.Σκαρή από τις αρχές το 1994 και εξής. Την 
παρουσίαση των σχεδίων της παρούσης κατα- 
στάσεως και ορισμένων της προτάσεως, των οποί
ων τη σύνταξη έκανε ο γράφων, διεκπεραΐωσαν 
κατά ενότητες σχεδίων οι ακόλουθοι συνεργάτες: 
Η Κλ.Ματάλα τα σχέδια των λίθων της ζωφόρου, 
η Στ.Σκαρή τα γενικά σχέδια όψεων και τομών 
της παρούσης καταστάσεως και ορισμένα κατα- 
κειμένων μελών, ο Κ.Σκαρής ορισμένα σχέδια 
κατακειμένων μελών και οι αρχιτέκτονες Δ. 
Μυριανθεύς, τις κατόψεις της παρούσης κατα
στάσεως, και Μ.Μυριανθέως-Κουφοπούλου ορι
σμένα σχέδια της προτάσεως.

Τη συστηματική αποτύπωση των παραμορφώ
σεων της ευρύτερης περιοχής του δυτικού σηκού, 
που αφορούν την τεκμηρίωση και τη διάγνωση των 
δομικών βλαβών, έκανε ο Κ.Ζάμπας. Αντίστοιχα 
τις χαρτογραφήσεις των λίθων της ζωφόρου έκα
ναν οι συντηρήτριες Α.Γαλανού και Γ.Δογάνη. 
Κατά τη διάρκεια του έργου και στα πλαίσια των 
μελετών που απομένουν να εκπονηθούν, οι χαρτο
γραφήσεις θα επεκταθούν σταδιακά και σε όλα 
τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη του Οπισθο- 
νάου.

Στη φάση παραγωγής της μελέτης εφαρμογής, 
που θα ολοκληρωθεί κατά στάδια παράλληλα με

9 Μ.Κορρές, Μελέτη,τ. 1, 202-211
10Ό.π, 209, 211.

το έργο, θα ετοιμαστούν πληρέστερα σχέδια των 
καταβιβασθέντων μελών καθώς και των περιοχών 
όπου δεν έγιναν ακόμη επεμβάσεις ή τεκμηριώθη
καν μέχρι τώρα συνοπτικότερα.

Η λεπτομερής φωτογραφική τεκμηρίωση των 
λίθων της ζωφόρου, του δαπέδου, των από αέρος 
απόψεων της περιοχής καθώς και άλλων στοιχεί
ων έγινε από το φωτογράφο του έργου Σ.Μαυρο
μάτη. Η υπόλοιπη φωτογραφική τεκμηρίωση των 
μελών και των εργασιών έγινε κυρίως από το γρά- 
φοντα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού 
γραφείου κατά περίπτωση. Μεγάλο μέρος της φω- 
τογραφήσεως των εργασιών συντηρήσεως έγινε από 
τις συντηρήτριες του έργου. Στις φωτογραφίες που 
προέρχονται από το αρχείο της ΕΣΜΑ αναγρά
φονται τα αρχικά του ονόματος όποιου έκανε τη 
λήψη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αναγράφεται το 
όνομα του φωτογράφου πλήρως.

Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων η τεκμηρί
ωση εκτός από σχεδιαστική και φωτογραφική 
υπήρξε ακόμη και κινηματογραφική. Την ευθύνη 
των κινηματογραφήσεων είχε ο σκηνοθέτης 
Δ.Βερνΐκος.

Για την καλύτερη οργάνωση του έργου τηρού
νται ευρετήρια των αρχιτεκτονικών μελών και οι 
λίθοι διαθέτουν αύξοντα αριθμό ή κωδικό. Έτσι 
οι αριθμοί των λίθων που αναφέρονται στη μελέ
τη ακολουθούν σύστημα κωδικογραφήσεως των 
λίθων που τηρείται συστηματικά και έχει παρου
σιαστεί αναλυτικά κατά το παρελθόν11. Για την 
καλύτερη εποπτεία του αναγνώστη παρατίθεται 
ισομετρικό σχέδιο της περιοχής όπου αναγράφο
νται οι κωδικοί των κατά χώραν λίθων, που 
αναφέρονται στη μελέτη (Σχ. 12).

Προηγούμενη σελίδα:

Σχ. 12. Ισομετρικό διάγραμμα του θριγκού τον 
Οπισθονάου με τους κωδικούς των αρχιτεκτονικών 
μελών. (ΠΜΚ)

11 Βλ Μ.Κορρές, Μελέτη τ.1, 212-232 και τ.2α, 9. Υπάρχουν 
ευρετήρια των διασπάρτων λίθων όπου ακολουθείται αρίθμηση 
με αύξοντα αριθμό (πχ. 167, α3491, δ452) και κωδικοί της 
θέσεως των μελών επί του μνημείου (πχ. ΝΚ.5.1, ΟΔΖ.11 κλπ). 
Όταν οι κωδικοί έχουν τόνο (πχ. ΟΕ.2.1') αφορούν νέο μέλος 
παλαιότε-ρης αναστηλώσεως.
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5. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1992-93).

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου 1993, με την κατα- 
βίβαση των τελευταίων λίθων της δυτικής ζωφόρου 
και τη μεταφορά τους στο Μουσείο Ακροπόλεως, 
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών στην 
οροφή του δυτικού πτερού και το θριγκό της 
δυτικής προστάσεως, δηλαδή η προετοιμασία του 
εργοταξίου και οι εργασίες καταβιβάσεως 100 
περίπου αρχιτεκτονικών μελών, περιλαμβανόμε
νης και της ζωφόρου. Το έργο ξεκίνησε το Δεκέμ
βριο του 1991 και χάρη στη φιλότιμη προσπάθεια 
όλων των συντελεστών του έργου ολοκληρώθηκαν 
οι προγραμματισμένες εργασίες με απόλυτη επιτυ
χία και χωρίς καμία απολύτως απώλεια.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας του έργου, ό
πως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελ
θόν, υπήρξε συχνά στενή παρακολούθησή του από 
τα μέλη της ΕΣΜΑ και ιδιαίτερα από τον προέ- 
δρο X. Μπούρα και το διευθυντή Ακροπόλεως Π. 
Καλλιγά, των οποίων η παρουσία στο εργοτάξιο 
ήταν τακτική.

Την ευθύνη του συντονισμού και ορθής εκτελέ- 
σεως όλων των εργασιών, καθώς και την καθημε
ρινή επίβλεψη είχε ο γράφων, σε συνεργασία με τον 
επικεφαλής του έργου Μ.Κορρέ και τον υπεύθυνο 
πολιτικό μηχανικό Κ.Ζάμπα. Οι αρμόδιοι αρχαι
ολόγοι Ι.Τριάντη και Α.Μάντης παρακολούθη
σαν συστηματικά την καταβίβαση της ζωφόρου.Τις 
εργασίες προστασίας και προστερεώσεως των ευ
παθών περιοχών των γλυπτών και τις αναγκαίες 
στερεώσεις κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων φρό
ντισαν οι συντηρήτριες Α.Γαλανού, Γ.Δογάνη και 
Α.Πάνου, με υπεύθυνη τη χημικό μηχανικό 
Ε.Παπακωνσταντίνου.

Στο συνεργείο, που επιλέχθηκε για τη διεκπε
ραίωση του έργου, αξιοποιήθηκε η μακρόχρονη 
εμπειρία ορισμένων εκ των παλαιοτέρων τεχνιτών, 
χωρίς τη γνώση και την επιμέλεια των οποίων, δεν 
θα ήταν δυνατή η απολύτως επιτυχής εκτέλεση 
των εργασιών. Ο επικεφαλής του εργοταξίου, 
αρχιτεχνίτης Ιω. Αρμπιλιάς, είχε την ευθύνη του 
συντονισμού του προσωπικού και της εκτελέσεως 
των πολυπλοκοτέρων εργασιών, όπως και στα 
άλλα παράλληλα εκτελούμενα προγράμματα 
(5ου νότιου κίονα, μακρών τοίχων και Προνάου). 
Επικεφαλής του συνεργείου των μαρμαροτεχνιτών 
ήταν ο Φ.Σκαρής, ο οποίος εργάστηκε από κοινού 
με τους Δ. Αλεξόπουλο, Δ.Μεσολόγγη, Γ.Θεοτικό 
και Γ.Φιλιππούση. Στις αποκολλήσεις και 
καταβιβάσεις των λίθων συνέβαλαν και οι 
Τζ.Σκαλκώτος, Σπ.Καρδάμης και Δ.Φώσκολος.

Την παραλαβή των αποξηλωμένων λίθων, 
εντός του σηκού, έκανε συνεργείο με επικεφαλής 
τον Φρ.Αλεξόπουλο, το οποίο απασχολείται κυρί
ως με τη δομική αποκατάσταση των καταβιβασθέ- 
ντων λίθων. Ειδικά κατά τις μέρες της μεταφοράς 
της ζωφόρου στο Μουσείο απασχολήθηκε το 
μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, χωρισμένο σε 
ανεξάρτητα συνεργεία για τα διάφορα στάδια της 
μεταφοράς.

Την απαραίτητη προετοιμασία της ζωφόρου, 
δηλαδή τη λεπτή εργασία της αφαιρέσεως των κο
νιαμάτων και της αποσφραγίσεως των αρμών, 
ανέλαβε κυρίως ο αρχιτεχνίτης Γ.Κλάδιος, από το 
συνεργείο συντηρήσεως, μαζί με τους Κ.Δημόπουλο 
και Α.Λυρίτη.

5.1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προκειμένου να παραμεΐνει προστατευμένη η 
ζωφόρος από τις καιρικές συνθήκες η επέμβαση 
διαιρέθηκε σε τέσσερεις τομείς (ένας τομέας στη 
νότια και τρεις στη δυτική πλευρά Σχ. 13), προ- 
βλέποντας και τη σταδιακή αφαίρεση του προσω
ρινού στεγάστρου (Εικ.104-106). Καταβλήθηκε 
προσπάθεια η διαδοχή των εργασιών να είναι 
γενικά αντίστροφη προς τη σειρά της αρχικής 
τοποθετήσεως των λίθων, ιδιαίτερα του θράνου 
και της ζωφόρου, ώστε να εξασφαλιστεί η αβίαστη 
απογόμφωση των λίθων, αλλά και η ταχύτερη 
εκτέλεση της επεμβάσεως. Αυτό δεν κατέστη δυνα
τό να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις, όπως 
για παράδειγμα στο λίθο της ζωφόρου ΔΖ.13, 
όπου λόγω της κακής καταστάσεώς του και της 
υπάρξεως νεώτερων τυφλών γομφώσεων, παρου
σίαζε ιδιαίτερη δυσκολία και εξ ανάγκης, διεκό- 
πηκε η αποξήλωση από νότια και συνεχίστηκε 
από τη βόρεια πλευρά.

Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην προστασία της 
ζωφόρου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Έτσι 
μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας ακολου
θούσε η επικάλυψη των λίθων της που βρίσκονταν 
εκτός του στεγάστρου. Ακόμη, μετά την αφαίρεση 
των συνδετήριων στοιχείων και των τσιμεντοκονι
αμάτων σφραγίσεως των αρμών από τους λίθους 
του θράνου, η άνω έδρα τους στεγανώθηκε με μεμ
βράνη, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διελεύσεως 
όμβριων προς τη ζωφόρο.

Μετά τη σταδιακή αφαίρεση όλων των συνδε- 
τηρίων στοιχείων καταβιβάστηκαν 8 δοκοί, 11 με- 
ταδόκιες πλάκες, 5 λίθοι πεσσών στέγης, 38 θρά- 
νοι, 17 αρχαίοι λίθοι ζωφόρου και δύο νεώτερα 
συμπληρώματα, 14 λίθοι διαζώματος, 5 λίθοι πλη-
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ρώσεως καθώς και ορισμένα θραύσματα των επι
στυλίων, συνολικού βάρους περί τους 200 τόννους. 
Τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την καταβίβαση 
παρουσίασαν κυρίως οι θράνοι και τα αρχαία 
διαζώματα που ήταν πολλαπλά θρυμματισμένα 
από τη φωτιά. Οι λίθοι της ζωφόρου στη νότια 
πλευρά καθώς και στο μεγαλύτερο τμήμα της 
δυτικής καταβιβάστηκαν σε καλύτερη κατάσταση 
απ' ότι ανεμένετο. Οι περισσότεροι λίθοι αποξη
λώθηκαν ακέραιοι χωρίς απώλειες στη γλυπτή 
τους επιφάνεια. Σοβαρά προβλήματα παρου
σίασαν οι λίθοι ΔΖ.7, ΔΖ.13, ΔΖ.15 και ΝΔΖ, 
που καταβιβάστηκαν χωρισμένοι σε πολλά 
θραύσματα (Εικ. 144-146, Εικ.140-143). Η ζωφό
ρος μεταφέρθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, με 
τη βοήθεια των ειδικά κατασκευασμένων 
διατάξεων, στο Μουσείο Ακροπόλεως για συντή
ρηση και φύλαξη.

Σχ. 13 Διάγραμμα των φάσεων καταβιβάσεως 
των λίθων της οροφής του δυτικού πτερού και του 
θριγκού της δυτικής προστάσεως. (ΠΜΚ)

Η αφαίρεση των αντιθημάτων της ζωφόρου, 
δηλαδή του διαζώματος, στη νότια και δυτική 
πλευρά του θριγκού κρΐθηκε απολύτως απαραίτη
τη. Πρώτον, διότι ελευθερώνεται το πίσω τμήμα 
των λίθων της ζωφόρου, ώστε να διευκολύνονται 
οι εργασίες λαβής των λίθων, και δεύτερον για την 
επέμβαση στα επιστύλια που θα ακολουθήσει, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα και την καλύτερη 
μελέτη τους.

Βέβαια από όλους σχεδόν τους λίθους συγκε
ντρώθηκαν διάφορα μικροθραύσματα προερχόμε
να κυρίως από τις περιοχές των συνδέσμων, των 
γόμφων και των αρμών ώσεως. Αυτά φυλάχθηκαν 
σε σακκούλες και ξύλινους δίσκους, αφού σημειώ
θηκε με σαφήνεια η θέση προελεύσεώς τους. Με συ
στηματικό τρόπο καταγράφηκαν και φυλάχθηκαν 
οι αρχαίοι σύνδεσμοι και γόμφοι που αφαιρέθη- 
καν. Η εξόλκευση μη ορατών γόμφων σε όλες τις 
περιπτώσεις έγινε χωρίς δυσκολίες, είτε λόγω 
διαβρώσεως του αρχαίου σιδήρου, είτε λόγω χα
λαρής τοποθέτησεώς τους από τους αναστηλωτές.

Οι επεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την κα
λύτερη κατανόηση των προηγουμένων αναστηλώ- 
σεων ή στερεώσεων, καθώς και της σειράς δομήσε- 
ως του θριγκού της δυτικής προστάσεως.

Τον Σεπτέμβριο του 1992 με την ολοκλήρωση 
του μεγαλύτερου μέρους της τεκμηριώσεως έγινε η 
ενίσχυση του ανηρτημένου ικριώματος και η 
επέκτασή του προς το βόρειο πτερό. Αμέσως μετά 
άρχισε η σταδιακή αφαίρεση των μεταλλικών συν- 
δετήριων στοιχείων και των κονιαμάτων στα 
πλαίσια της προετοιμασίας για την καταβίβαση 
των πρώτων αρχιτεκτονικών μελών από το νότιο 
σκέλος της προστάσεως (Εικ. 110).

Η πρώτη φάση των αποξηλώσεων ξεκίνησε από 
τα μέλη της οροφής της νότιας πλευράς του Οπι- 
σθονάου. Σε διάστημα δύο μηνών κατέληξε στην 
καταβίβαση των τριών πρώτων λίθων της ζωφόρου 
στις 10 Δεκεμβρίου παρουσία της Υπουργού Πολι
τισμού, των μελών της Επιτροπής, αρχαιολόγων, 
δημοσιογράφων και άλλων ενδιαφερομένων. Πρώ
τος αποσπάσθηκε από τη θέση του ο λίθος ΝΖ.44 
(Εικ. 136-137) αλλά παρέμεινε επιτόπου για λίγο, 
προκειμένου να δοκιμαστεί στο σύνολό του το σύ
στημα μεταφοράς ως το Μουσείο με το γειτονικό 
λίθο ΝΖ.45, που δεν σώζει ανάγλυφη παράσταση.

Μετά από διακοπή των εργασιών λόγω της 
κακοκαιρίας αλλά και των εορτών η επέμβαση 
συνεχίστηκε κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ια
νουάριου 1993 με την καταβίβαση της νότιας 
δοκού του δυτικού πτερού (ΔΕΔ.7). Ακολούθησε η 
καταβίβαση επτά ακόμη θράνων από τη ΝΑ 
γωνία προς το μέσον του θριγκού και δύο 
αντιθημάτων της ζωφόρου. Τέλος τρεις ακόμη 
λίθοι της ζωφόρου μεταφέρθηκαν στο Μουσείο. Οι 
εργασίες διεκόπησαν λόγω της κακής κατα-
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στάσεως του λίθου ΔΖ.13 και της δυσκολίας που 
παρουσίασε η απόσπασή του, που όπως απο
δείχθηκε αργότερα οφειλόταν στη παρουσία δυο 
τυφλών γόμφων που είχαν τοποθετηθεί από τους 
συντηρητές πριν μερικές δεκαετίες.

Η τρίτη φάση των εργασιών ξεκίνησε τον Α
πρίλιο 1993 στη βόρεια πλευρά του Οπισθονάου με 
την καταβίβαση της ημιδοκου ΟΗΔ. 1. Η διάλυση 
του θριγκού προχώρησε στους θράνους, τα αντι- 
θήματα και τέλος μέχρι και τον τέταρτο λίθο της 
δυτικής ζωφόρου.

Η τελευταία φάση αφορούσε την αποξήλωση 
του κεντρικού τμήματος της οροφής και του θρι
γκού. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με μεγαλύτερη 
ευκολία και κατέληξαν στην καταβίβαση εννέα 
ακόμη λίθων της δυτικής ζωφόρου και τη μετα
φορά τους στο Μουσείο.

Η ακριβής χρονολογική σειρά καταβιβάσεως 
των μελών φαίνεται στον παρατιθέμενο συνοπτικό 
ημερολόγιο εργασιών (Πίνακας I). Ακολουθεί 
αναλυτικώτερη παρουσίαση των εργασιών και των 
επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν.

Ήδη από τις αρχές του 1993, παράλληλα με 
τις υπόλοιπες εργασίες, ξεκίνησε η δομική αποκα
τάσταση των καταβιβασθέντων μελών (μεταδόκιων 
πλακών, θράνων, διαζωμάτων) που έχει προχω
ρήσει με ικανοποιητικό ρυθμό. Η εργασία αυτή συ
νεχίζεται μέχρι σήμερα και έχει σχεδόν ολοκλη
ρωθεί1.

5.2 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

Η καταβίβαση των λίθων της οροφής έγινε χω
ρίς μεγάλες δυσκολίες λόγω της σχετικής ευκο
λίας περιδέσεως, της καλής καταστάσεώς τους 
αλλά και του γεγονότος ότι δεν ήταν γομφωμένοι 
με την υποκείμενη στρώση1 2.

Πριν ξεκινήσει η καταβίβαση της δοκού 
ΑΕΛ.73, προηγήθηκε δοκιμαστική φόρτιση του 
γερανού, που στη θέση αυτή και για το συγκεκρι
μένο φορτίο, βρισκόταν σε κατάσταση οριακής 
φορτΐσεως.

Λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ρηγμάτων 
και των βλαβών που είχαν δημιουργηθεί από τη 
φωτιά, η νότια ημιδοκός ΟΗΔ.2 δεν διέθετε θέσεις 
ασφαλούς λαβής της και διέτρεχε κίνδυνο να 
αποχωριστεί κατά τη μεταφορά της. Χρειάστηκε 
λοιπόν να συσφιχθεί πλευρικά μεταξύ δύο ισχυρών 
δοκών, να ανυψωθεί με τη βοήθεια 4 υδραυλικών

1 Κυρίως από το προσωπικό που έκανε τις αποξηλώσεις, διότι 
τα άτομα αυτά είχαν καλύτερη γνώση και εποπτεία των μελών 
και των θραυσμάτων τους.
2 Είναι γνωστό ότι οι οροφές δεν ήταν συνδεδεμένες με τους 
θριγκούς για στατικούς λόγους, βλέπε σχετικά Μελέτη, τ. 1, 118.
3 Είχε τοποθετηθεί το 1902 από τον Ν.Μπάλάνο στη θέση της
αρχαίας.

γρύλλων στις γωνίες και στη συνέχεια να περιδεθεΐ 
με ασφαλή τρόπο4.

Η βόρεια ημιδοκός ΟΗΔ.1 είχε ενισχυθεί πριν 
μερικές δεκαετίες με ορειχάλκινο πειόσχημο σύν
δεσμο και αρμολογηθεί μόνο εξωτερικά. Έτσι τα 
δύο μεγάλα τμήματα του λίθου, που παρέμεναν 
αποχωρισμένα και σε απόσταση περί το ένα 
εκατοστό μεταξύ τους, καταβιβάστηκαν χωριστά. 
Η δοκός είχε δεχθεί ενισχύσεις από ορειχάλκινους 
οπλισμούς κυκλικής διατομής σε θραύσματα 
έτοιμα να αποκολληθούν στο μέσον της νότιας 
πλευράς του λίθου.

Οι περισσότερες μεταδόκιες πλάκες αποξηλώ
θηκαν ακέραιες με εξαίρεση την ΑΜΑ. 12 (Εικ.63) 
που ήταν θραυσμένη σε δύο άνισα τμήματα. Η 
μεταδόκια πλάκα ΑΜΑ.2 (Εικ.60) που είχε επι
σκευαστεί από τον Ν.Μπαλάνο με γέμισμα 
υδραυλικής κονίας και λατύπης και πλήθος 
σιδηρών πειόσχημων συνδέσμων, παρά την κακή 
της κατάσταση καταβιβάστηκε χωρίς δυσκολίες. 
Οι δύο βορειότερες μεταδόκιες πλάκες ήταν νεώ- 
τερα συμπληρώματα που πιθανότατα τοποθέτησε ο 
Α.Ορλάνδος. Για την καταβίβαση των μεταδόκιων 
πλακών στη δυτική πλευρά του μνημείου χρησιμο
ποιήθηκε το αρθρωτό σύστημα επεκτάσεως του 
βρα-χίονα του γερανού που περιγράφηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο.

5.3 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΡΑΝΟ

Οι θράνοι παρουσίασαν μεγαλύτερες δυσκο
λίες στην καταβίβασή τους, κυρίως λόγω της κα
κής καταστάσεώς διατηρήσεώς τους (Εικ.120). Τα 
σοβαρότερα προβλήματα υπήρχαν στο κεντρικό 
τμήμα όπου οι λίθοι ήταν κατακερματισμένοι από 
τη φωτιά. Σε πολλές περιπτώσεις τα θραύσματα, 
που αποχωρίζονταν, έφταναν αρκετές δεκάδες 
και η καταγραφή και φύλαξή τους απαιτούσε 
ιδιαίτερη προσοχή.

Στη νότια πλευρά, όπου δεν επεκτάθηκαν οι 
παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις αντιμε
τωπίστηκαν παρόμοια προβλήματα. Αντίθετα στη 
βόρεια πλευρά, όπου μεγάλος αριθμός λίθων ήταν 
αναστηλωμένος και είχαν εισαχθεί και νέα μέλη, 
τα προβλήματα ήταν λιγότερα.

Σε αρκετές περιπτώσεις στη νότια και δυτική 
πλευρά των θράνων έπρεπε να κοπεί το τσιμεντέ
νιο κυμάτιο, με καρφίδες και χάλκινο σύρμα που 
τους συνέδεε, για την απελευθέρωση των λίθων με
ταξύ τους5. Πολλά από τα προβλήματα που πα
ρουσίαζαν οι δυτικοί θράνοι οφείλονταν στην ελα
φρά υπερύψωση που έκανε ο Ν.Μπαλάνος προκει- 
μένου να αντικαταστήσει τα υποκείμενα διαζώ-

4 Την εργασία αυτή επιμελήθηκε ο Μ.Κορρές.
5 Είχε κατασκευαστεί περί το 1970-71. Βλ αναλυτικώτερα 
Α.Γαλανού-Γ.Δογάνη, Μελέτη τ.3·γ, κεφ.4.5.
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ματα και επιστύλια. Τότε διαταράχθηκαν οι πε
ρισσότερες αρχαίες γομφώσεις και συνδέσεις με 
αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η διάβρωση.

Ο λίθος του θράνου ΔΘΣ.1, που είχε συμπλη
ρωθεί στο ανατολικό του άκρο με νέο μάρμαρο το 
1900, αποσπάσθηκε σε δύο κομμάτια. Δύο θράνοι, 
οι ΛΘΣ.10 και ΔΘΣ.13, είχαν συμπληρωθεί με 
μάρμαρο στην περίοδο 1958-60, ενώ αρχαίο έν
θετο συμπλήρωμα είχε τοποθετηθεί στο λίθο 
ΔΘΣ.9. Από αυτά μόνο το συμπλήρωμα του 
ΔΘΣ.10 έμεινε συνδεδεμένο με το θράνο κατά την 
καταβίβαση. Τα ίχνη αρχαίου και μεσαιωνικού 
γραπτού διακόσμου που διατηρούνται στα 
καταβιβασθέντα μέλη είναι περιορισμένα. Σε όλες 
τις περιπτώσεις ελήφθη μέριμνα προστασίας τους 
κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Σε πολλές περιπτώσεις διατηρούνταν και οι 
αρχαίοι παράγομφοι, που βρέθηκαν όμως έντονα 
οξειδωμένοι.

5.4 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΖΩΜΑ

Το διάζωμα6, ή αντίθημα της ζωφόρου, σε πο
λύ μεγάλο ποσοστό είχε αντικατασταθεί στις 
αρχές του αιώνα με νέο μάρμαρο. Στις περιοχές 
αυτές οι εργασίες έγιναν χωρίς ιδιαίτερα προβλή
ματα.

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 
στους αρχαίους λίθους που ήταν πολλαπλά ρηγ- 
ματωμένοι και αποξηλώθηκαν σε κομμάτια. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, όπως στους λίθους ΟΔΖ.5 
(Eue. 131-135), ΟΔΖ. 13 και ΟΔΖ.14 χρειάστηκε 
οι τεχνίτες να σηκώσουν με τα χέρια, πολύ μεγάλα 
βάρη, μη έχοντας τρόπο να περιδέσουν τα εύθραυ
στα και ευμεγέθη θραύσματα. Εξαιρετικά μεγάλη 
προσοχή δόθηκε να περιοριστούν οι απώλειες στα 
εξωτερικά πρόσωπα των λίθων στο ελάχιστο.

Το ρηγματωμένο διάζωμα ΟΔΖ.6, παρά την 
προσπάθεια να χωριστεί επιτόπου, κατέβηκε ακέ
ραιο για να διαλυθεί αργότερα στο έδαφος. Το 
κύριο κατά μήκος ρήγμα πάνω σε κομμό συγκρο
τούσε ένας αρχαίος συνδετήρας στην κάτω έδρα 
του λίθου, που είχε τοποθετηθεί ακριβώς για να 
ενισχυθεί το ελάττωμα αυτό του μαρμάρου.

Κατά την αφαίρεση του λίθου πληρώσεως 
ΟΔΖΠΛ.2, στη νότια πλευρά της προστάσεως, 
βρέθηκαν μαζί δύο μικρά χάλκινα αντικείμενα. 
Βρίσκονταν μέσα στη λατύπη που είχε πέσει στο 
κενό με τη ζωφόρο. Το ένα, πιθανότατα εφηλίδα 
έχει ημισφαιρική μορφή και το δεύτερο, άγνωστης 
χρήσης, κυλινδρική (Εικ.6-7). Σε κοντινή από
σταση και προς τα δυτικά βρέθηκαν άλλη μία

6 Για τη χρήση του όρου διάζωμα βλέπε Μελέτη τ. 1, σ.215.

μολύβδινη γραφίδα, οστά και θαλασσινά όστρα
κα7.

Δεδομένου ότι δεν διατηρείτο η βόρεια ζωφό
ρος στη θέση της, δεν απαιτήθηκε σ' αυτή τη φάση 
του έργου η καταβίβαση του διαζώματος στη 
βόρεια πλευρά της προστάσεως.

5.5 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΦΟΡΟ

Πριν την καταβίβαση των λίθων της ζωφόρου 
προηγήθηκε η προστερέωση. Αυτή περιλάμβανε: τη 
στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών με ασβε
στόνερο, την επιφανειακή ενίσχυση με ειδικό χα
ρτί, γάζα και υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυττα- 
ρίνης περιοχών που είχαν προβλεφθεΐ, καθώς και 
συγκράτηση ορισμένων ετοιμόρροπων περιοχών με 
γυψόγαζα. Όπου κρίθηκε αναγκαίο αφαιρέθηκαν 
κονιάματα σφράγισης των ρωγμών και των αρμών. 
Έτσι έγινε δυνατή η καταβίβαση των λίθων χωρίς 
καμία συνέπεια στις ευπαθείς, είτε λόγω μορφής 
είτε κακής καταστάσεως διατηρήσεως, ακμές τους. 
Οι επιμέρους αυτές εργασίες ανά λίθο δεν περι- 
γράφονται αναλυτικά στην παρουσίαση της επεμ- 
βάσεως που ακολουθεί. Περισσότερα στοιχεία 
μπορούν να βρεθούν στις σχετικές εκθέσεις των 
συντηρητριών που βρίσκονται στο αρχείο της 
ΕΣΜΑ8.

Για τη μεταφορά των λίθων της ζωφόρου 
αποκλείσθηκε το ενδεχόμενο εγκιβωτισμού ή άλ
λης παρόμοιας μεθόδου συσκευασΐας για την προ
στασία της γλυπτής επιφάνειας, διότι τα τεχνικά 
προβλήματα που ανέκυπταν δεν εξασφάλιζαν την 
ασφαλέστερη μετακίνηση. Οι λεπτομέρειες του 
τρόπου περιδέσεώς του κάθε λίθου ξεχωριστά εξε
τάζονταν από τους μηχανικούς, τους συντηρητές 
και τους τεχνίτες.

Κατά τη διάλυση του θριγκού διαπιστώθηκε 
ότι οι λίθοι ΔΖ.3, ΔΖ.4 και ΔΖ.12 είχαν απωλέσει 
τμήματα στην εσωτερική πλευρά, στην περιοχή του 
βόρειου συνδέσμου τους, κατά τη διάρκεια των 
επεμβάσεων του Ν.Μπαλάνου. Αρκετοί λίθοι είχαν

7 Τα ευρήματα παρεδόθησαν και καταγράφηκαν από την 
αρχαιολόγο Χρ. Βλασσοπούλου. ■
8 Τις εκθέσεις: Ε.Παπακωνσταντίνου, Α.Γαλανού και ΓΔογάνη, 
"Κατάσταση διατηρήσεως Δυτικής Ζωφόρου" 170/28.7.92, των 
ιδίων "Σωστικές επεμβάσεις από το συνεργείο συντήρησης για την 
καταβίβαση της Ζωφόρου", 30//28.1.93 και Ε.Παπακωνσταν- 
τίνου-Α.Πάνου, "Αποξήλωση των λίθων ΔΖ.5-ΔΖ.13 της Δυτικής 
ζωφόρου", 2285/1.9.93. και Α.Γαλανού-Γ.Δογάνη, Μελέτη 
συντηρήσεως Δ.Ζωφόρου, Μελέτη, τ.3γ. Εκθέσεις για την 
καταβίβαση των λίθων της ζωφόρου υπέβαλλαν στην ΑΈΓ1ΚΑ 
και οι αρχαιολόγοι: Ι.Τριάντη "Αποξήλωση των αναγλύφων 
λίθων της Ζωφόρου του Παρθενώνος" 238/10.3.93, Ι.Τριάντη- 
Α.Μάντης "Καταβίβαση και μεταφορά στο Μουσείο των λίθων 3 
και 4 της Δυτικής ζωφόρου" 238/30.6.93 και των ιδίων 
"Καταβίβαση των λίθων αρ. 5-13 της Δ.ζωφόρου του Παρθενώνα 
300/16.9.93. Οι εκθέσεις των μηχανικών δεν είχαν ως 
αντικείμενο μόνο τη ζωφόρο αλλά τις επεμβάσεις στην ευρύτερη 
περιοχή.
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δεχθεί μαρμάρινα συμπληρώματα στην περίοδο 
1958-60. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά αποκολ
λήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε 
λόγω της χαλαρής συνδέσεώς τους είτε για την 
ανάγκη καλύτερης και ασφαλέστερης λαβής του 
αρχαίου μέλους.

Για τη μεταφορά εντός του Μουσείου όλοι οι 
λίθοι τοποθετήθηκαν στα ειδικά βάθρα που 
ετοιμάστηκαν. Εξαίρεση ήταν οι λίθοι ΔΖ.7 και 
ΔΖ.13 που δεν το επέτρεπε η κατάστασή τους και 
εναποτέθηκαν κατ' ευθείαν στο δάπεδο.

Ο λίθος ΔΖ.3 είχε τοποθετηθεί στην αρχαιό
τητα ως καταφραγή και παρέμενε αγόμφωτος. 
Κατά τις επεμβάσεις του Ν.Μπαλάνου είχε γομ- 
φωθεΐ στο βόρειο άκρο του, είχαν κατασκευασθεΐ 
νέες εντορμίες συνδέσμων και η άνω έδρα είχε 
υποστεί νέα κατεργασία με κοπανάκι. Κατά την 
καταβΐβασή του αποκολλήθηκε σχετικά μεγάλο 
θραύσμα με γλυπτή επιφάνεια στη κάτω 
νοτιοδυτική γωνία, πάνω σε υφιστάμενο ρήγμα. 
Οφείλεται κατ' αρχήν σε ελάττωμα του μαρμάρου 
αλλά και σε τσιμεντοκονιάματα που πιθανώτατα 
προέρχονταν από τις εργασίες του Ν.Μπαλάνου 
που συγκόλλησε το τμήμα αυτό με το διπλανό 
λίθο της ζωφόρου. Εντός του ρήγματος είχαν 
αναπτυχθεί μικροοργανισμοί και στο κατώτερο 
τμήμα του, σε επαφή με το επιστύλιο, είχε 
δημιουργηθεί ίζημα κονίας από τη πλύση και 
σφράγιση της ρωγμής στην επιφάνεια του γλυπτού. 
Η αποκόλληση του θραύσματος ήταν αναμενόμενη 
και γιαυτό είχε τοποθετηθεί προηγουμένως 
ενίσχυση με χαρτί και ύφασμα. Στην αναθύρωση 
της νότιας πλευράς βρέθηκε επιγραφή γραμμένη με 
μολύβι που ανέφερε: Ζαχαρίας Γ.Μηλιάς 1900.

Ο λίθος ΔΖ.4 που διατηρείται σε αρκετά καλή 
κατάσταση αποσπάστηκε ακέραιος. Είχε 
καταβιβαστεί και κατά τη διάρκεια των 
επεμβάσεων του Ν.Μπαλάνου μαζί με τον διπλανό 
του ΔΖ.3. Τότε είχε δεχθεί κατεργασία και η άνω 
έδρα του με κοπανάκι και είχαν διανοιχθεί νέες 
εντορμίες συνδέσμων. Το μικρό μαρμάρινο 
συμπλήρωμα στην άνω νοτιοδυτική γωνία είχε 
τοποθετηθεί το 1958-60. Το συμπλήρωμα από 
κονίαμα στη κάτω βορειοδυτική γωνία 
αφαιρέθηκε γιά να διευκολυνθεί η λαβή του 
προηγουμένου λίθου.

Ο λίθος ΔΖ.5, διατηρείται σε καλή κατάσταση 
και ήταν ο πρώτος αδιατάρακτος κατά χώραν 
λίθος της ζωφόρου. Από αυτόν αποχωρίστηκε 
μικρό επιμήκες θραύσμα διαστάσεων 7 X 25 
εκατοστών περίπου, από τη κάτω νότια γωνία του 
προσώπου, παρά τις προσπάθειες να αποφευχθεί. 
Στο εσωτερικό της ρωγμής είχαν αναπτυχθεί 
μικροοργανισμοί και είχαν διεισδύσει χώματα. 
ΙΙιθανή αιτία για την εμφάνιση του ρήγματος 
είναι η καταπόνηση της γωνίας από το ένθετο

συμπλήρωμα του διπλανού λίθου. Ο λίθος αυτός 
της ζωφόρου ήταν συμπληρωμένος με νέο μάρμαρο 
στη κάτω βορειοδυτική γωνία

Ακέραιος και χωρίς δυσκολία καταβιβάστηκε 
και ο λίθος ΔΖ.6. Και αυτός είχε συμπληρωθεί στη 
κάτω βορειοδυτική γωνία με νέο μάρμαρο. Στην 
άνω νοτιοδυτική γωνία λόγω της εκτεταμένης 
αποσάθρωσης του μαρμάρου η προστασία της 
περιοχής έγινε με γυψόγαζα.

Παρά το γεγονός ότι ο λίθος ΔΖ.7 έδειχνε 
εξωτερικά πριν την έναρξη του έργου, αλλά και 
κατά την επιθεώρηση του εσωτερικού του θριγκού 
αργότερα, ότι είχε ένα απλό διαμπερές εγκάρσιο 
ρήγμα, με την αφαίρεση των υπερκείμενων θράνων 
φάνηκε η πραγματική κατάστασή του. Οι 
σύνδεσμοι, οι δύο γόμφοι των υπερκείμενων 
θράνων και ο γόμφος με το επιστύλιο στη βόρεια 
πλευρά είχαν χωρίσει τον λίθο και κατά μήκος, 
προκαλώντας ένα σύνθετο πλέγμα ρηγμάτων. Το 
1900 είχε ενισχυθεί στη πίσω του πλευρά με δύο 
πειόσχημους συνδέσμους. Αποφασίαστηκε λοιπόν η 
αφαίρεση των κονιαμάτων κατά μήκος του κύριου 
κατακόρυφου ρήγματος στη πλευρά του γλυπτού, 
προκειμένου να διερευνηθεί η μορφή, η κατάστασή 
του και να προληφθούν τυχόν απώλειες στα χείλη 
της ρωγμής κατά τη μετακίνηση των θραυσμάτων. 
Παράλληλα ενισχύθηκαν οι παρυφές της με γάζες. 
Κατά την αφαίρεση των κονιαμάτων διαπιστώθη
κε ότι το ρήγμα είχε σφραγισθεί επανειλημένα 
κατά το παρελθόν (Εικ.144-146). Η διάλυση του 
λίθου έγινε με μεγάλες προφυλάξεις και προσοχή. 
Καταβιβάστηκε τελικά σε επτά κύρια θραύσματα 
και αρκετά μικροθραύσματα. Μιά σοβαρή ρωγμή 
στα οπίσθια του ίππου της μορφής 14, που ενέπνεε 
φόβους για πιθανή διάνοιξη και αποκόλληση της 
νότιας κάτω γωνίας, τελικά άντεξε. Κατά την 
αφαίρεση των κονιαμάτων βρέθηκε ένα μικρό 
θραύσμα με τμήμα κυματίου θράνου που είχε 
χρησιμοποιηθεί ως παραγέμισμα.

Ο λίθος ΔΖ.8 είχε τοποθετηθεί πρώτος κατά 
την αρχαιότητα καί ήταν αμφίπλευρα 
γομφωμένος. Και οι δύο γόμφοι είχαν αστοχήσει 
και ο λίθος είχε συμπληρωθεί στις θέσεις αυτές με 
νέο μάρμαρο. Καταβιβάστηκε και αυτό το μέλος 
ακέραιο και χωρίς σοβαρές δυσκολίες. 
Αποχωρήστηκε όμως το ένα από τα συμπλήρωμά 
του. Στην άνω έδρα του λίθου αποκαλύφθηκε 
δυσανάγνωστη αρχαία επιγραφή γραμμένη με 
κόκκινη χρωστική. Ίχνη της ίδιας χρωστικής 
βρέθηκαν και στην πίσω έδρα του λίθου. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη η εντορμία 
γομφώσεως του υπερκείμενου θράνου ΔΘΣ.13 που 
κατά την απολάξευή της έπεσε πάνω σε γυαλί και 
διανοίχθηκε εκ νέου λίγα εκατοστά δυτικότερα.

Ακέραιοι καταβιβάστηκαν ακόμη οι λίθοι 
ΔΖ.9, ΔΖ.10, ΔΖ.11 και ΔΖ.12. Ο τελευταίος
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αποσπάσθηκε με δυσκολία (Εικ.147) διότι είχε 
τοποθετηθεί πλάγιος γόμφος πίσω από το 
συμπλήρωμα της κάτω νοτιοδυτικής γωνίας. Στην 
άνω έδρα του βρέθηκε γραμμένο από την 
αρχαιότητα το γράμμα A με κόκκινη χρωστική.

Ο λίθος ΔΖ.13 που αποσπάστηκε τελευταίος 
παρουσιάζει εκτεταμένη φθορά και απώλεια της 
γλυπτής επιφάνειας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε 
φυσικά ελαττώματα του μαρμάρου όπου η 
παρουσία πολλαπλών αργιλοπυριτικών φλεβών 
έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό οριζόντιου 
ρήγματος στην όψη του λίθου. Κατά την απο
ξήλωση πέντε μεγάλα θραύσματα, που δεν 
περιέχουν γλυπτή επιφάνεια, αποχωρίστηκαν από 
την πίσω πλευρά. Αντίθετα το μεγάλο θραύσμα 
στην κατώτερη ζώνη που είχε αποσπαστεΐ και 
συγκολληθεί κατά το παρελθόν συγκρατήθηκε στη 
θέση του9. Για την αποφυγή οποιασδήποτε φθοράς 
του γλυπτού αφαιρέθηκε, πριν την επέμβαση, το 
κονίαμα σφραγίσεως της ρωγμής κατά μήκος του 
γλυπτού. Η άνω νότια περιοχή του γλυπτού, που 
είχε δεχθεί επισκευές με κονίαμα, στερεώθηκε 
κατά την επέμβαση με γυψόγαζες.

Στο λίθο ΔΖ.14 αφαιρέθηκε θραύσμα της 
κάτω αριστερής γωνίας που είχε συγκολληθεί 
παλαιότερα με δύο μπρούτζινες ράβδους και 
κόλλα Meyer10. Πίσω από το θραύσμα είχε 
τοποθετηθεί σιδερένιος γόμφος που συνέδεε τον 
λίθο της ζωφόρου με το υποκείμενο επιστύλιο. Η 
παρουσία του κρυφού γόμφου έγινε αντιληπτή από 
τη δυσκολία αποσπάσεως του λίθου και μόνο μετά 
την αποκόλληση του θραύσματος και την 
αφαίρεση του γόμφου έγινε δυνατή η απόσπαση 
και η μεταφορά του λίθου προς το Μουσείο.

Οι λίθοι της ζωφόρου ΝΔΖ και ΔΖ.15 που 
συμβάλλουν στη νοτιοδυτική γωνία της προστά- 
σεως εκτός από την κακή κατάσταση διατηρήσεως 
της γλυπτής επιφάνειας, παρουσίαζαν σοβαρές 
δομικές βλάβες (Εικ.139). Οι λίθοι βρέθηκαν κα
τακερματισμένοι στις περιοχές συνδέσεως με τους 
γειτονικούς τους. Η κατάστασή τους οφείλεται 
στις βλάβες που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαϊά.του 
3ου μΧ αιώνα στο νοτιοδυτικό κίονα της 
προστάσεως και τη γενική διατάραξη του θριγκού 
λόγω της βλάβης αυτής καθώς και εξαιτΐας των 
σεισμικών δονήσεων. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα 
την εξώθηση της γωνίας προς τα έξω και τη διατά
ραξη των συνδέσεων που στη συνέχεια με την 
οξείδωση και διόγκωση των σιδηρών συνδετηρίων 
στοιχείων, με τη σειρά τους προκάλεσαν τη θραύ
ση των λίθων της ζωφόρου. Τα θραύσματα ήταν 
πλήρως αποχωρισμένα. Τα ρήγματα ήταν σφραγι

9 Από τον Martinelli το 1872 (βλ. κεφ.Β2 και τους συντηρητές 
της υπηρεσίας τη περίοδο 1958-60 φλ.Μελε'τη τ.3γ, Β' Ειδικό 
μέρος, λίθος ΔΖ.13).
10 Μελέτητ.3γ, Β' Ειδικό μέρος, λίθος ΔΖ.14.

σμένα εξωτερικά, εσωτερικά όμως ήταν χαίνοντα 
με εύρος της τάξεως πολλών χιλιοστών ή και 
εκατοστών. Τα θραύσματα αφαιρέθηκαν με 
μεγάλη προσοχή ξεκινώντας από τις χωρίς γλυπτό 
πίσω πλευρές. Αυτά μεταφέρθηκαν πάνω σε πα- 
λέττα ή σε ξύλινους δίσκους στο Μουσείο. Στις 
θέσεις όπου τα ρήγματα κατέληγαν στη γλυπτή 
επιφάνεια, η προεργασία επιφανειακής στερέωσης 
που είχε γίνει εκ των προτέρων και συνεχίστηκε 
κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως από τις 
συντηρήτριες, επέτρεψε την απόσπαση των 
θραυσμάτων χωρίς φθορά ούτε των κονιαμάτων 
σφραγίσεως. Τα θραύσματα που περιέχουν 
τμήματα της γλυπτής επιφάνειας είναι δύο του 
λίθου ΝΔΖ και δύο του λίθου ΛΖ.15. Πρέπει να 
τονιστεί ότι η κατάσταση διατηρήσεως των 
μαρμάρων στις περιοχές των επιφανειών θραύσεως 
είναι πολύ κακή κυρίως λόγω του εγκλεισμού 
ύδατος και μικροοργανισμών στα ρήγματα. Πριν 
μεταφερθεί ο ΛΖ.15 έγινε προληπτική ενίσχυση 
θραύσματος στην κάτω νοτιοδυτική γωνία, που 
κινδύνευε να αποκολληθεί, με γυψόγαζα. Αναγ
καία κρίθηκε και η λάξευση του συμπληρώματος 
του ίδιου λίθου ώστε να εξασφαλισθεί θέση λαβής 
του κατά την αποξήλωση.

Και οι τρεις νότιοι λίθοι της ζωφόρου καταβι- 
βάστηκαν μάλλον εύκολα, χωρίς να αποχωρι- 
σθούν θραύσματα. Από αυτούς ο ΝΖ.45 δεν διατη
ρεί γλυπτή επιφάνεια. Η απώλεια μεγάλου μέρους 
της γλυπτής επιφάνειας των δύο άλλων λίθων 
δημιούργησε δυσκολίες στην περίδεση των λίθων. 
Έτσι ο ΔΖ.44 μεταφέρθηκε πάνω σε μεταλλική 
παλέττα ώστε οι ιμάντες να κρατηθούν σε από
σταση από το γλυπτό (Εικ. 136-137).

5.6 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στον υπό
λοιπο θριγκό έγιναν ορισμένες σωστικές επεμ
βάσεις στα επιστύλια του Οπισθονάου. Κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής των ικριωμάτων αφαι
ρέθηκαν ορισμένα μεγάλα ετοιμόρροπα θραύ
σματα από την κάτω πλευρά του μεσαίου επιστυ
λίου του δεύτερου μεταξονίου (ΟΕ.3.2)(Εικ,81). 
Τα θραύσματα αυτά είχαν συγκρατηθεί στη θέση 
τους με τη βοήθεια ανηρτημένου νάρθηκα που είχε 
τοποθετήσει το 198- ο Μ.Κορρές.

Από το εξωτερικό επιστύλιο του ίδιου μεταξο
νίου αφαιρέθηκε ένα ακόμη μεγάλο θραύσμα το 
οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ετοιμορροπίας μετά 
την αφαίρεση του υπερκείμενου διαζώματος. Αόγω 
της ρήξης του θριγκού στη θέση αυτή το θραύσμα 
είχε εξωθηθεί πρός τα έξω κατά 2,6 εκατοστά και 
στερεωθεί πρόχειρα στη θέση του με απλή σφράγιση 
του αρμού με κονίαμα.
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Ένα ακόμη θραύσμα με ταινία και κανόνα 
από την άνω νοτιοδυτική γωνία του επιστυλίου 
ΟΕ.6.1 αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια των εργα
σιών καταβιβάσεως του γωνιακού λίθου της ζω
φόρου (ΝΔ.Ζ). Είχε στερεωθεί στη θέση αυτή περί 
το 1970-71 κατά τη διάρκεια των στερεωτικών 
εργασιών που εκτελούσε η Εφορεία Ακροπόλεως11.

Από τα επιστύλια αφαιρέθηκαν και διάφορα 
άλλα μικροθραύσματα κυρίως από τις περιοχές 
των γόμφων και των συνδέσμων.

5.7 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ.

Για τις ανάγκες των μελετών του Οπισθονάου 
και των μακρών τοίχων έγιναν ορισμένες διερευ
νητικές τομές σε περιοχές όπου νεώτερες προσθή
κες (Ευστρατιάδη και Μπαλάνου), ή απλώς κονι
άματα, κάλυπταν αρχαίες εντορμίες ή δεν επέ
τρεπαν την ακριβή ερμηνεία της μορφής και της 
καταστάσεως των συγκεκριμένων τμημάτων του 
μνημείου.

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού ανα
τολικά των νότιων επιστυλίων (επί του επικράνου 
της ΝΑ παραστάδος) του Οπισθονάου11 12, που επέ
βλεπε ο γράφων, βρέθηκε ενεπίγραφο χάλκινο ρη
χό δοχείο (φιάλη)13. Η περιοχή, δηλαδή ο πυθμέ
νας του κενού που σχηματίζεται μεταξύ των επι
στυλίων στη συμβολή του δυτικού τοίχου με τη νό
τια πλευρά του σηκού, ήταν αδιατάρακτη από την 
αρχαιότητα. Διατηρούνταν η λεπτόκοκκη λατύ
πη, που συνήθως απαντάται σε παρόμοιες θέσεις 
και προέρχεται από την κατεργασία των ανώτε
ρων στρώσεων. Μέσα στη λατύπη και αναποδογυ
ρισμένη, σχεδόν σε επαφή με το επίκρανο, βρέθηκε 
η φιάλη που διασώζει ζωηρή ερυθρά χρωστική14 
στο εσωτερικό της, αλλά και σκορπισμένη σε μεγά
λη έκταση πάνω στο μάρμαρο (Σχ.14, Εικ.8). Φαί
νεται ότι κατά τη διάρκεια της κατεργασίας της 
άνω έδρας των λίθων της ζωφόρου, για την έδραση 
του θράνου, η φιάλη με τη χρωστική έπεσε στο 
κενό. Λόγω του ύψους (2.05 μ.) και της στενότη
τας του κενού ήταν πλέον δύσκολο να ανασύρουν 
τη φιάλη. Ακολούθως η κατεργασία της στρώσεως 
την σκέπασε με λατύπη όπου έμεινε θαμμένη επί 25 
αιώνες. Είναι προφανές ότι το εύρημα είναι σπου
δαίο τεκμήριο, που επιβεβαιώνει τις μέχρι σήμερα 
γνώσεις μας για τις αρχαίες τεχνικές κατεργασίας 
του μαρμάρου και τη χρήση χρωστικής για τον 
έλεγχο της επιπεδότητος των εδρών. Η φιάλη όπως 
και όλα τα ευρήματα των εργασιών στο μνημείο

11 Βλ. Α.Γαλανού-Γ.Δογάνη, Μελέτη τ.3γ, κεφ.4.5
12 Τις εργασίες εκτελούσε ο αρχιτεχνίτης Ν. Βαμβουκάκης.
13 Η επιγραφή της φιάλης παραμένει αδημοσίευτη.
14 Από την εργαστηριακή ανάλυση, που φρόντισε η Ε.Παπα
κωνσταντίνου, προέκυψε ότι η χρωστική είναι αιματίτης Fe203 
που ταυτίζεται με την αρχαία μίλτο.

παραδόθηκαν στο Μουσείο για συντήρηση και 
φύλαξη, αφού φωτογραφήθηκε λεπτομερώς στη 
θέση ανευρέσεώς της.

Στην αντίστοιχη θέση στη βόρεια πλευρά του 
σηκού το κενό μεταξύ των επιστυλίων είχε 
παραγεμισθεί με θραύσματα, πιθανότατα περί το 
1901. Αυτά προέρχονταν από τη συντριβή των 
αντιθημάτων της δυτικής ζωφόρου15, προκειμένου 
στη συνέχεια, να στεγανωθεί από το συνεργείο του 
Ν.Μπαλάνου η άνω επιφάνεια του επιστυλίου με 
τσιμεντοκονία.

θέση ανευρέσεοχ;

Σχ.14. Κάτοψη επιστυλίων νότιας πλευράς 
Οπισθονάου. θέση ανευρέσεώς ενεπίγραφης 
αρχαίας χάλκινης φιάλης (ΠΜΚ).

15 Βλ. παρακάτω κεφ. Β2
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Εικ.6-7 Αρχαίο χάλκινα αντικείμενα που βρέθηκαν μεταξύ της νότιας ζωφόρου και του δεύτερου λίθου πληρώοεως

Εικ.8 Αρχαία χάλκινη φιάλη με λείψανα ερυθρός χρωστικής στο εσωτερικό της.



ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΘΡΙΓΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημ/νΐα Εργασία Ημ/νΐα Εργασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ' ΦΑΣΗ

Σεπτ 91 Μεταφορά των εντός του Οπισθο- Μαρ 93 Επέκταση ικριώματος στο Β.πτερό
νάου διασπάρτων λίθων. και προεργασία γιά αποξηλώσεις,

Σεπτ 91 Καθαρισμός και φωτογράφιση αφαίρεση στεγάστρου.
δαπέδου Οπισθονάου. 8.4.93 Καταβίβαση ΟΗΛ.1

Οκτ 91 Κατασκευή προστατευτικού 21.4.93 Καταβίβαση ΟΘΣ.3, ΟΘΣΓΙΛ.1
δαπέδου στον Οπισθόναο. 22.4.93 Καταβίβαση ΟΘΣ.2, ΟΘΣ. 1 α,β

Λεκ 91- Κατασκευή ικριωμάτων και 29.4.93 Καταβίβαση ΔΜΔ.1 και ΑΜΑ.8
-Φεβ92 μετασκευή στεγάστρου. 3.5.93 Καταβίβαση ΔΕΔ.2, ΒΑΘΣ

4.5.93 Καταβίβαση ΔΘΣ. 1
Μαρ-Αυγ 92 Τεκμηρίωση. 6.5.93 Καταβίβαση ΑΜΑ.2, ΔΘΣ.2

11.5.93 Καταβίβαση ΔΘΣ.3
Α' ΦΑΣΗ 12.5.93 Καταβίβαση ΔΘΣ.4, ΔΘΣ.5

14.5.93 Καταβίβαση ΔΘΣ.6, ΔΘΣ.7
Σεπτ 92 Μετασκευή-ενίσχυση ικριώματος. 20.5.93 Καταβίβαση ΒΔΖ'

Προεργασία γιά τις καταβιβάσεις 21.5.93 Καταβίβαση ΔΖ.Γ, ΟΔΖΓΙΛ.5'
15.10.92 Καταβίβαση ΟΜΔ.8, ΟΜΔ.16, ΟΔΖ.3.

ΔΓΙΕΣ.6.1, ΔΠΕΣ.7.1, ΝΤΔ.21. 1.6.93 Καταβίβαση ΟΔΖ.4. ΑΖ.3. ΑΖ.4
16.10.92 Καταβίβαση ΟΗΛ.2
2.11.92 Καταβίβαση ΔΤ.ΠΕΣ.1, Α'ΦΑΣΗ

ΝΘΣ45, ΟΘΣ.18, θραύσμα ΔΘΣ.27
4.11.92 Καταβίβαση ΔΠΕΣ.5.1 Ιουν 93 Αφαίρεση στεγάστρου
5.11.92 Καταβίβαση ΝΘΣ.46, ΟΘΣ.19, 9-10.6.93 Προσαρμογή δοκού επεκτάσεως

ΝΘΣ.47 βραχίονα γερανού.
6.11.92 Καταβίβαση ΔΠΕΣ.3.1 10.6.93 Καταβίβαση ΑΜΑ.9,ΑΜΑ. 10,
4.12.92 Καταβίβαση ΟΔΖ.ΠΛ. 1 ΔΜΔ.11, ΑΜΑ. 12, ΔΕΔ.3
7.12.92 Καταβίβαση ΟΔΖ.12, ΟΔΖ.13, 11.6.93 Καταβίβαση ΔΕΔ.5

ΟΔΖΠΛ.2, ΟΔΖ.14, ΟΔΖΠΛ.3 22.6.93 Καταβίβαση ΔΘΣ.8, ΔΘΣ.9,
10.12.92 Καταβίβαση ΝΑΖ.44. ΝΑΖ.45. ΔΘΣ. 10

ΝΛΖ.46 23.6.93 Καταβίβαση ΛΘΣ.11, ΛΘΣ.12,
ΔΘΣ. 13, ΔΘΣ.14

Β' ΦΑΣΗ 25.6.93 Καταβΐβαση,ΔΘΣ.21, ΑΘΣ.20
28.6.93 Καταβίβαση ΔΘΣ. 19, ΔΘΣ. 18,

Ιαν 92 Αφαίρεση νοτ. τμήματος στεγάστρου ΔΘΣ. 17.
Προεργασία 29.6.93 Καταβίβαση ΔΘΣ. 16, ΔΘΣ. 15

14.1.92 Καταβίβαση ΔΕΔ.7 2.7.93 Καταβίβαση ΟΔΖ.5, ΟΔΖ.6, ΔΖ.5.
20.1.92 Καταβίβαση ΝΔΘΣ ΑΖ.6. ΔΖ.7, θραύσμα ΟΕ.3.1.
21.1.92 Καταβίβαση ΔΘΣ.27, ΔΘΣ.26 6.7.93 Καταβίβαση ΟΔΖ.7', ΟΔΖ.8',
22.1.93 Καταβίβαση ΔΘΣ.25, ΔΘΣ.24, ΛΖ.8. ΔΖ.9.

ΔΘΣ.23, ΔΘΣ.22 7.7.93 Καταβίβαση ΟΔΖ.9α,β, ΟΔΖ.ΙΟα,β,
25.1.93 Καταβίβαση ΟΔΖ.11, ΟΔΖΠΛ.4 9.7.93 Καταβίβαση ΛΖ.10. ΑΖ.11.

θραύσματα ΔΖ.15 ΛΖ.12. ΔΖ.13.
26.1.93 Καταβίβαση ΝΑΖ. ΔΖ.15. ΔΖ.14

θραύσμα ΟΕ.6.1 Με υπογράμμιση οι λίθοι της ζωφόρου.
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Β' ΜΕΡΟΣ

1. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ

Ο Οπισθόναος είναι ένα όνομα που έδωσε ο 
Αναστάσιος Ορλάνδος στη δυτική εξάστυλη δωρι
κή πρόσταση του αμφιπρόστυλου σηκού του 
Παρθενώνα. Η αρχική μορφή και η οικοδομική 
σύνθεση του Οπισθονάου καθώς και της οροφής 
του δυτικού πτερού έχει μελετηθεί διεξοδικά στο 
παρελθόν και είναι γνωστή (Σχ. 16-20). Από τις 
πλέον πλήρεις νεώτερες μελέτες είναι αυτές των 
Αναστασίου Ορλάνδου1 και Μανόλη Κορρέ1 2.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα νέα 
στοιχεία που ανέκυψαν, για την αρχιτεκτονική 
της περιοχής μελέτης. Οι πρόσφατες έρευνες 
εστιάστηκαν κυρίως στα ακόλουθα: α) τη
συγκέντρωση και ταξινόμηση των μέχρι τώρα 
γνωστών στοιχείων, β) την αναγνώριση και την 
ταύτιση στην αρχική τους θέση των κατακείμενων 
μελών της περιοχής και γ) την ερμηνεία των 
στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάλυση της 
οροφής του δυτικού πτερού και του θριγκού της 
δυτικής προστάσεως στο διάστημα 1992-3. Τα 
συμπεράσματα αυτά αποτελούν το πρώτο στάδιο 
της συνθέσεως που είναι προϋπόθεση για την δια
τύπωση των προτάσεων στη συνέχεια. Ακολουθεί 
αναλυτική εξέτασή τους ανά οικοδομική ενότητα.

Η λεπτομερής παρουσίαση και ερμηνεία των 
αρχαίων ιχνών, εντορμιών κτλ, που οδηγούν σε 
αναπαραστάσεις των ελλειπόντων τμημάτων του 
Οπισθονάου σε περιοχές όπου δεν προβλέπονται 
δραστικές επεμβάσεις δεν είναι απαραίτητη. 
Ομοίως δεν απαιτείται η παρουσίαση των μεσαι
ωνικών επεμβάσεων και επιγραφών, διότι δεν 
αφορούν άμεσα τις προτεινόμενες αναστηλωτικές 
εργασίες. Βέβαια πολλά από τα διατηρούμενα 
στοιχεία έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεΐ στο 
παρελθόν. Νεώτερες έρευνες στην περιοχή έχουν 
γίνει από το Μ.Κορρέ στα πλαίσια των μελετών 
του για τον Προπαρθενώνα, τον κλασικό και 
χριστιανικό Παρθενώνα, το μνημείο Φιλοπάππου 
και έχουν οδηγήσει σε νέες ερμηνείες των φάσεων

1 Α.Ορλάνδου, Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, Αθήνα 1978, 
τόμοι Α-Γ. Αναλυτική αναφορά στον Οπισθόναο γίνεται στο τ.Γ, 
σ.431-443 και ΠΤ. Π1Ν: XX, ΧΧα, XXVI, XXIX και XXX.
2 Πιό αποσπασματικά παρουσιασμένη στη Μελέτη, τ.1, σ. 79-81, 
86-88, 104, 242-245, 248, 364, κα. καθώς και αδημοσίευτα 
σχέδια και παρατηρήσεις που ετοιμάστηκαν στα πλαίσια μελετών 
και ερευνών του, όπως της οροφής του δυτικού πτερού (1976) του 
Προνάου (1988/9) κτλ. Γιά τον χριστιανικό Παρθενώνα βλ. 
προχ. Μ.Κορρέ, "Συμβολή στη μελέτη του χριστιανικού Παρθε
νώνος", Περιλήψεις διαλέξεων 5ου συμποσίου βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Αθήνα 1985, σ.36-38.

Σχ. 15. Προοπτική αναπαράσταση του δυτικού πτε
ρού (Α. Ορλάνδος)

του μνημείου. Είναι προφανές ότι στα πλαίσια 
των εργασιών δομικής αποκαταστάσεως και 
συντηρήσεως αυτής της περιοχής του μνημείου η 
έρευνα θα προχωρήσει παράλληλα για την κα
λύτερη δυνατή ερμηνεία των στοιχείων αυτών 
προκειμένου να συντηρηθούν κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

1.1 ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΚΙΟΝΕΣ

Επειδή οι επεμβάσεις δεν επεκτάθηκαν 
χαμηλότερα από το επιστύλιο δεν έχουν προκύψει 
νέα στοιχεία για τα υποκείμενα μέρη. Η καλή 
διατήρηση αυτών των μερών προκαλεί μεγάλο 
αρχιτεκτονικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Αρκεί να αναφερθούν τα άφθονα ίχνη των κλα
σικής εποχής διαφραγμάτων των μετακιονίων. 
Ακόμη η δυνατότητα μετρήσεως των οπτικών
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Σχ. 16-17. Δυτική και ανατολική όψη της δυτικής προστάσεως (ΜΚ 1982, ΠΜΚ 1994).
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Σχ. 18. Προοπτική αναπαράσταση του δυτικού περιστυλίου και του Οπισθονάου (Α. Ορλάνδος).
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Σχ.19. Άνοψη των οροφών του δυτικού περιστυλίου και του Οπισθονάου με τη διάταξη των φατνωματικών πλα
κών (Α. Ορλάνδος)
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εκλεπτύνσεων3 με ασφάλεια είναι επίσης σημαν
τική για την ερμηνεία ζητημάτων σε άλλες θέσεις 
του μνημείου όπου η διατήρηση είναι μικρότερη.

Ο πρώτος αναβαθμός και ο στυλοβάτης πα
ρουσιάζουν εκτεταμένες απολαξεύσεις και επεμ
βάσεις των μεσαιωνικών κυρίως χρόνων. Πρόκει
ται για διαμορφώσεις πρόσθετων βαθμιδών για 
την είσοδο από τη θέση αυτή στο χριστιανικό ναό, 
τομές για την τοποθέτηση και στήριξη θυρωμάτων, 
οπές στροφέων και συρτών θυρόφυλλων κτλ. Πα- 
ρατηρείται ακόμη κατά περιοχές, σε σχέση με τις 
εισόδους προς το νάρθηκα (δυτ. διαμέρισμα), 
έντονη απομείωση του μαρμάρου λόγω φθοράς 
από τα βήματα των πιστών. Το δάπεδο4, αποτε- 
λείται από 39 ορθογώνιες πλάκες σε τρεις σειρές. 
Το νοτιότερο μέρος καλύπτεται από το μεσαιω
νικό κλιμακοστάσιο.

Οι έξι κίονες είναι ίσοι μεταξύ τους. Αυτό που 
μεταβάλλεται είναι το μήκος του μεταξονίου που 
είναι μικρότερο στα δύο άκρα. Σύμφωνα με πρόσ
φατες μετρήσεις5, η κάτω διάμετρος μετρημένη 
στο βάθος των ραβδώσεων είναι 1.60,9 μ. και η 
αντίστοιχη άνω διάμετρος 1.23,3μ.+0,26. Οι δια
στάσεις των κιονοκράνων, όπως έχουν δοθεί σε 
παλαιότερς δημοσιεύσεις, παρουσιάζουν αποκλί
σεις μεταξύ τους7. Αυτές δεν οφείλονται σε 
διαφορές κατασκευαστικές αλλά κατά κύριο 
λόγο σε ρωγμές που τα έχουν παραμορφώσει. 
Αρχικά πρέπει να ήταν ίσα μεταξύ τους όπως και 
οι κορμοί των κιόνων. Οι διαστάσεις του άβακος

Προηγούμενη σελίδα:

Σχ.20. Η κατά μήκος ασνμμετρια του Παρθε- 
νώνος από τον εσωτερικό στυλοβάτη μέχρι και τις 
θύρες (ΜΚ).

3 Καμπυλότητα στυλοβάτη Kat θριγκού, ένταση κιόνων και πα- 
ραστάδων, μείωση των διαφόρων στοιχείων, κτλ. Βλ. M.Korres, 
"Refinements of refinements" Proceedings of the 2nd Williams 
Symposium on Classical Architecture, Reßnements in classical 
architecture: Curvature, April 2-4, 1992. Ο υπολογισμός των 
παραμορφώσεων και η αναγωγή στην αρχική μορφή είναι δύ
σκολη και επίπονη εργασία λόγω των αναγκαίων πολλαπλών 
μετρήσεων επαληθεύσεως και αναγωγής στην αρχική μορφή. Με 
αυτή την εργασία ασχολήθηκαν συστηματικά πρόσφατα οι 
Μ.Κορρές και Κ.Ζάμπας (βλ. τόμο 3β).
4 Δεν δόθηκε η δυνατότητα αναλυτικής μελέτης του δαπέδου. 
Μέχρι τη έναρξη των εργασιών ήταν καλυμένο με διάσπαρτα 
μάρμαρα και στη συνέχεια καλύφθηκε, μετά από αναλυτική 
φωτογράφηση, με προστατευτικό επίπεδο εργασίας.
5 Των Κ.Ζάμπα, Ιω.Αρμπιλιά και Π.Κουφόπουλου τον Μάρτιο 
1994.
6 Λόγω της κακής καταστάσεως των σφονδύλων και του δυ
σπρόσιτου της θέσεως δεν είναι δυνατόν να γίνουν ακριβέστερες 
μετρήσεις γιά την ώρα.
7 Όπως δείχνουν οι μετρήσεις των Ν.Μπαλάνου και Α.Ορλάν-
δου.

σε κάτοψη είναι 1.71,1 μ. Ον οπές στις εσωτερικές 
καμμένες πλευρές των κιονοκράνων πρέπει να 
συνδέονται με την τοποθέτηση καρφίδων για τη 
συγκράτηση κονιαμάτων κατά την επισκευή των 
ρωμαϊκών χρόνων8.

1.2 ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Από τα εικοσιένα αρχαία επιστύλια της δυτι
κής προστάσεως τα έξι αφαιρέθηκαν από τον 
Ν.Μπαλάνο το 1900 και βρέθηκαν θραυσμένα στο 
έδαφος. Τα υπόλοιπα παραμένουν στη θέση τους 
από την αρχαιότητα, παρά την πολύ κακή τους 
κατάσταση. Τα επιστύλια του Οπισθονάου ακο
λουθούν το συνήθη τρόπο δομής, όπως και στον 
υπόλοιπο ναό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πυκνή 
εγκάρσια σύνδεση των γωνιακών επιστυλίων με 
τρεις συνδέσμους, αντίθετα προς τη πρακτική που 
συναντήσαμε στην ανατολική πλευρά και τον 
Πρόναο, όπου συνήθως υπάρχουν μέχρι δύο εγκά
ρσιοι συνδέσμου Στα μεσαία επιστύλια τοποθε
τούνται δύο εγκάρσιοι όπως και στο υπόλοιπο 
μνημείο. Οι συνδετήρες αυτοί είναι μικρότεροι 
από εκείνους των άλλων επιστυλίων της περι- 
στάσεως και ανάλογου μεγέθους με του Προνάου.

Όσον αφορά τη φορά δομήσεω<β των επιστυλί
ων, από τις θέσεις των μοχλαύλακων αναση- 
κώσεως προκύπτει ότι πρώτα τοποθετήθηκαν 
αυτά του βορείου μετακιονίου και τελευταία του 
νοτίου10. Τα επίτοιχα επιστύλια του δυτικού 
τοίχου, που βρίσκονται στην πλευρά του Οπι- 
σθονάου, τοποθετήθηκαν στη συνέχεια, ξεκινώντας 
από το υπέρθυρο και καταλήγοντας στα άκρα. Ο 
καταληκτήριος λίθος στο νότιο άκρο του δυτικού 
τοίχου, είχε τοποθετηθεί με φορά από ανατολικά 
προς τα δυτικά και στη θέση επαφής του με το 
εσωτερικό νότιο επιστύλιο ΟΕ.7.1 σχηματίζει 
εγκοπή για την προσαρμογή του.

Στη βόρεια πλευρά από τα σωζόμενα στοιχεία 
προκύπτει ότι πρώτος τοποθετήθηκε ο λίθος 
ΒΤΕ.19 και η φορά δομήσεως των επΐτοιχων επι
στυλίων θα ήταν από τα δυτικά προς τα ανα
τολικά. Στη θέση συμβολής του δυτικού τοίχου με 
το βόρειο και ανάμεσα στα επίτοιχα επιστύλια 
και τα μεγάλα επιστύλια της δυτικής προστάσεως 
φαίνεται ότι τοποθετήθηκε ο καταληκτήριος λί
θος (ΒΤΕ.20), πριν όμως το εσωτερικό επιστύλιο 
του βόρειου μετακιονίου (ΟΕ.1.3). Αυτός είναι το

8 Ορλάνδος, Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, τ.Γ, 464-5. Για 
ανάλογη επισκευή στους λίθους του ναού του Απόλλωνος στους 
Δελφούς βλ. P.Amandry, "La ruine du temple d1 Apollon a 
Delphes", Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales 
et politiques, 5e serie,Tome LXXV, 1989, p 32.
9 Βλ. Μελέτητ. 1, σ.105-110 και τ.2α, σ.127-130.
10 Η ακριβής σειρά τοποθετήσεως των επιστυλίων θα μελετηθεί 
διεξοδικώτερα μετά την καταβίβασή τους, όταν αποκαλυφθούν 
και άλλα στοιχεία στις πλευρές των καθώς και στα κιονόκρανα.
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Σχ.22. Κατακείμενα επιστύλια τον τρίτον και τετάρτον μετακιονιον της δντικής προστάσεως 
(ΚΣ,ΤΣ).

Προηγούμενη σελίδα:
Σχ.21. Κατακείμενα επιστύλια τον πρώτον μετακιονιον της δντικής προστάσεως (ΚΣ, )
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Σχ. 23. Διάγραμμα της σειράς τοποθετήσεως των επιστυλίων του Οπισθονάου. α. Αρχικώς τοπο
θετημένα. β. Καταληκτήριοι λίθοι.

τελευταίο επιστύλιο που διατηρείται κατά χώραν. 
Η πλοκή και σύνδεση των επιστυλίων στα άκρα 
του δυτικού τοίχου είναι γενικά χαλαρή και 
δημιουργείται μεταξύ τους ένα μικρό κενό. Δεν 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία από τα κατά χώραν 
διατηρούμενα μέλη για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον είχε καταστευαστεί με τον ίδιο τρόπο και η 
αντίστοιχη νότια πλευρά.

Η άνω έδρα των επιστυλίων, όπως και όλων 
των άλλων αρχιτεκτονικών μελών, είναι σε όλη 
την έκτασή της κατεργασμένη με οδοντωτά 
εργαλεία. Ομως στα επιστύλια ΟΕ.3.2 και ΟΕ.6.1 
η εργασία αυτή δεν εκτείνεται παρά μόνο σε 
μέρος της εκτάσεώς τους, επειδή στο υπόλοιπο το 
ύψος αυτών των λίθων είναι ελλιπές. Γιαυτό η 
επιφάνεια παραμένει ακόμη με την προηγούμενη 
αδρή κατεργασία της, δηλαδή το ξεβελόνισμα που 
έγινε στο λατομείο11. Ισως οι λίθοι αυτοί 
τμήθηκαν στο λατομείο με οριακό ύψος ή στην 
αντίθετη περίπτωση κάποιες γεωλογικές ατέλειες 
ανάγκασαν τους λιθοξόους να προτιμήσουν μιά 
έκκεντρη αποκοπή της τελικής μορφής.

Η αναγνώριση των καταβιβασθέντων επιστυ
λίων του πρώτου μεταξονίου είναι προφανής, μια 
και είναι σχεδόν πλήρη και συναρμολογημένα 
από τα θραύσματά τους στην περιοχή της 
Χαλκοθήκης στα δυτικά του Παρθενώνος. Έτσι 
το υπ' αριθμ. δ2121 επιστύλιο που αποτελείται

11 Για στοιχεία σχετικά με τη κατεργασία των μελών στο 
λατομείο βλ. προχ. Μ.Κορρές, Από την Πεντέλη στον Παρθε
νώνα, Αθήνα 1993, σ. 28, 76-77.

από δύο κύρια θραύσματα ταυτίζεται με το 
ΟΕ.2.1. Από το λίθο αυτό έλειπε τμήμα του βό
ρειου άκρου ήδη από τα μέσα του περασμένου 
αιώνα. Το 1872, όταν βισκόταν ακόμη επί του 
μνημείου, διανοίχθηκαν θήκες για την τοποθέτηση 
συμπληρωμάτων που θα υποστήριζαν τους υπερ
κείμενους λίθους της ζωφόρου. Το μέλος δ2122 
είναι μεσαίο γωνιακό επιστύλιο και ταυτίζεται με 
το ΟΕ2.2. Αποτελείται από τέσσερα κύρια 
θραύσματα και μόνο μικρό τμήμα στο μέσον της 
κάτω πλευράς λείπει. Τέλος το μέλος δ2123 
εύκολα αναγνωρίζεται ως το εσωτερικό επιστύλιο 
του πρώτου μεταξονίου, δηλ το ΟΕ.2.3. Και αυτό 
συναρμόζεται από τέσσερα κύρια θραύσματα 
(Σχ.21).

Από τη διάλυση λιθοσωρού που βρισκόταν δυ- 
τικώτερα και την αναγνώριση ορισμένων ακόμη 
διασκορπισμένων θραυσμάτων στην ευρύτερη πε
ριοχή συντέθηκαν τρία ακόμη επιστύλια. Η ύ
παρξη αυτών ήταν άγνωστη ως τώρα. Η αναγνώ
ριση των συνανηκόντων θραυσμάτων βασίστηκε 
στη μορφή, στις διαστάσεις και στα γεωλογικά 
τους χαρακτηριστικά12. Η ταύτιση της ακριβούς 
θέσεως αυτών των επιστυλίων στηρίζεται κυρίως 
στις θέσεις των συνδέσμων και σε παρατηρήσεις 
για τη φορά τοποθετήσεώς τους. (Σχ. 22-23)

Διατηρείται ένα μεσαίο επιστύλιο σχεδόν 
πλήρες, που συναρμόστηκε από τρία θραύσματα 
(δ2108+δ2109α&β). Ταυτίζεται με το επιστύλιο 
του κεντρικού μεταξονίου ΟΕ.4.2. Ταιριάζει με τη

12 Στην ταύτιση συνέβαλαν με παρατηρήσεις τους οι Μ.Κορρές, 
Ιω.Αρμπιλιάς και μέλη του συνεργείου.
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φορά δομήσεως των κατά χώραν μελών και ακο
λούθως ως προς τις θέσεις των εγκάρσιων και των 
κατά μήκος συνδέσμων. Η θερμική θραύση της 
κάτω έδρας είναι χαρακτηριστική της θέσεως που 
κατείχε ο λίθος. Αρχική επιφάνεια διατηρείται, 
όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μόνο στις 
θέσεις εδράσεως επί των κιονοκράνων, που προ
φανώς δεν ήταν εκτεθειμένες στη φωτιά. Το 
αρχικό πλάτος της κάτω έδρας ήταν περί τα 49 
εκατοστά.

Τέσσερα κύρια θραύσματα (δ2111+δ2112+ 
δ2106α&β) διατηρήθηκαν από το εσωτερικό 
επιστύλιο του κεντρικού μεταξονίου (ΟΕ.4.3). Η 
μορφή του μαρτυρεί τον έντονο θρυμματιμό του 
από τη φωτιά. Οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι ταυτί
ζονται με αυτούς του ΟΕ.4.2. Το αρχικό μήκος 
δεν αποκαθίσταται με ακρίβεια γιατί δεν δια
τηρείται αναθύρωση στο βόρειο άκρο του λίθου. 
Το επιστύλιο διατηρεί ίχνη μοχλαύλακας αναση- 
κώσεως του γειτονικού του λίθου προς νότον και 
συμφωνεί με τη φορά δομήσεως. Στο ίδιο 
επιστύλιο πρέπει να ανήκει το θραύσμα δ2115 που 
προέρχεται πιθανότατα από θέση εδράσεως επί 
κιονοκράνου και διατηρεί μικρό τμήμα προσώ
που. Η απουσία όμως άλλων χαρακτηριστικών 
δεν επιτρέπει την αναγνώριση της αρχικής του 
θέσεως με βεβαιότητα.

Το εσωτερικό επιστύλιο του 4ου μεταξονίου 
(ΟΕ.5.3) συντέθηκε από μικρότερα θραύσματα 
(δ2113+δ2118+δ2117+δ2116+δ2110) τα οποία 
δεν έρχονται όλα σε επαφή μεταξύ τους. Το ότι τα 
θραύσματα αυτά συνανήκουν υποστηρίζεται από 
τη μορφή και τα βάθη των συνδέσμων, τον 
αποκλεισμό της πιθανότητος να προέρχονται από 
άλλες θέσεις, καθώς και τη χαρακτηριστική 
αργιλοπυριτική φλέβα κατά μήκος της άνω 
πλευράς.

Στα επιστύλια αυτά προσαρμόστηκαν θραύ
σματα της εσωτερικής ταινίας που είχαν ανα
γνωρίσει και συγκεντρώσει ως ομάδα οι 
Μ.Κορρές και Ν.Τογανίδης παλαιότερα. Έτσι 
στο θραύσμα δ2111 του ΟΕ.4.3 προσαρμόστηκαν 
τα 3874+3875 και στο θραύσμα δ2112 του ίδιου 
μέλους τα 3872+3873. Τα άλλα δύο θραύσματα 
ταινίας (δ 2127, δ2128) δεν συναρμόστηκαν με τα 
σωζόμενα τμήματα των επιστυλίων και αποκλεί
σθηκε η πιθανότητα να ανήκουν στο ΟΕ.4.3. Στο 
θραύσμα δ.2128 η μορφή της επεργασίας της άνω 
έδρας δείχνει ότι προέρχεται από θέση αρμού του 
υπερκεΐμενου διαζώματος και ανήκει πιθανότατα 
στο ΟΕ.5.3.

Στα κατά χώραν επιστύλια προσαρμόστηκαν 
δύο ακόμη ακραία θραύσματα τα οποία σώζουν

κανόνα και μέρος της εντορμίας συνδέσμου13. 
Αυτά είχαν πέσει από το μνημείο πριν την 
τοποθέτηση των συμπληρωμάτων του 1872. Κρι
τήρια αναγνωρίσεως της θέσεώς τους ήταν το 
μέγεθος, η θέση και η μορφή του συνδετήρα και τα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά του λίθου. Έτσι το 
θραύσμα 1979 ανήκει στη βόρεια άνω γωνία του 
ΟΕ.4.1 και το θραύσμα δ2126 στη νότια άνω 
γωνία του ΟΕ.5.1.

1.3 ΖΩΦΟΡΟΣ

Για το πλέον γνωστό γλυπτικό σύνολο στην 
ιστορία της τέχνης υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία 
που αφορά κυρίως τα υψίστης καλλιτεχνικής 
αξίας γλυπτά. Για τον τρόπο λαξεύσεώς τους, 
πρόσφατη έρευνα επιβεβαίωσε ότι έγινε επιτόπου 
μετά την ολοκλήρωση των βασικών οικοδομικών 
εργασιών κατασκευής του κτηρίου14. Οι πάνω και 
κάτω ακμές του προσώπου του λίθου με το γλυπτό 
διάκοσμο, που λαξεύτηκαν από τους κτίστες ως 
οδηγοί (scamillus), είναι ευθείες, σ' αντίθεση με το 
υπόλοιπο φόντο που παρουσιάζει ελαφρές 
κυρτώσεις και κοιλάνσεις.15 Από τον τρόπο κα
τεργασίας των παράπλευρων εδρών προκύπτει ότι 
για την κατασκευή των λίθων της ζωφόρου ως 
δομικών στοιχείων εργάστηκαν τουλάχιστον τρεις 
τεχνίτες. Οπως συμβαίνει και σε άλλες θέσεις του 
μνημείου ο τρόπος κατεργασίας του μαρμάρου 
και κατασκευής των αναθυρώσεων είναι σε κάθε 
περίπτωση χαρακτηριστικός, και διαφέρει από 
λίθο σε λίθο, αλλά ακόμη και σε διαφορετικές 
έδρες του ίδιου λίθου. Παράγοντες που επηρε
άζουν αυτόν το χαρακτήρα είναι πρώτον γεω
λογικοί και ακολούθως ο "γραφικός χαρα
κτήρας" του τεχνίτη που διακρίνεται από τον 
τρόπο με τον οποίο κατεργάζεται το λίθο. Έτσι 
παρατηρούμε ότι ορισμένοι λίθοι έχουν ιδιαίτερα 
επιμελημένες αναθυρώσεις με γλωσσάκι και βελόνι 
και πρέπει να έχουν κατασκευστεΐ από τον ίδιο 
τεχνίτη. Αντίθετα άλλοι λίθοι έχουν πιο ελεύθερα 
διαμορφωμένα τα όρια των αναθυρώσεων με

13 Τα θραύσματα αυτά αναγνωρίστηκαν ως μέλη του 
Οπισθονάου από το Μ.Κορρέ και η ακριβής τους θέση 
ταυτίστηκε από το γράφοντα σε συνεργασία με τον Φ.Σκαρή.
14 Για τον τρόπο λαξεύσεώς της ζωφόρου πάνω στο κτήριο βλ. 
Μ. Κορρές, "Πώς και γιατί η ζωφόρος του Παρθενώνος λαξεύ
τηκε επάνω στο κτήριο", Πρακτικά του XII διεθνούς συνέδριου 
κλασικής αρχαιολογίας, Αθήνα 1988, 104-107 και Manolis 
Korres, "Überzählige Werkstuke des Parthenonfries, Kanon, 
Basel 1988, 19-27 & pl.7-8.

15 βλ. ό.π. Αυτή η ταινία επιτρέπει τον έλεγχο των 
παραμορφώσεων των λίθων σε σχέση με την αρχική τους θέση. 
Αναφορά στη ύπαρξη αυτής της ταινίας κάνει και ο 
W.B.Dinsmoor στο "New Evidence for the Parthenonfrize" AJA 
58, 1954, p. 145.
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Σχ. 25. Αιαγράμματα της σειράς τοποθε'νήσεως των λίθων της ζωφόρου, α. Αρχικώς τοποθετημένοι 
λίθοι, τ. Καταληκτήριοι λίθοι (ΠΜΚ).

βελονάκι. Τέλος μια τρίτη ομάδα έχει κανο
νικότερη κατεργασία.

Οι λίθοι της ζωφόρου έχουν πλάτος 60 
περίπου εκατοστά ώστε να εδράζονται πλήρως 
στο εξωτερικό επιστύλιο (50 εκ.) και εν μέρει στο 
μεσαίο. Έτσι οι λίθοι μπορούν να θεωρηθούν ημι- 
διάτονοι γιατί εξασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό 
σημαντική πλοκή στη ζώνη αυτή16.

Ο τρόπος δομής και η σειρά τοποθετήσεως των 
λίθων της ζωφόρου επί του μνημείου προέκυψε 
από τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν κατά τις 
πρόσφατες εργασίες (Σχ.25). Πρώτα τοποθετή
θηκαν οι δύο γωνιακοί λίθοι της δυτικής ζωφό
ρου (ΒΔΖ, ΝΔΖ) και γομφώθηκαν διπλά. Ο ένας 
γόμφος ήταν τοποθετημένος στην ανατολική

16 Μ.Κορρές, Μελέτη, τ.1, σ.80.

πλευρά των λίθων κανονικά. Ο δεύτερος ήταν 
εσωτερικός, τοποθετημένος σε φωλεά πίσω από 
τον αρμό ώσεως της δυτικής πλευράς. Οι γόμφοι 
αυτοί ήταν παράλληλοι μεταξύ τους σε αντίθεση 
με άλλα γνωστά παραδείγματα, όπως τις παρα- 
στάδες ή τους μασχαλιαίους ορθοστάτες όπου οι 
γόμφοι εντός των φωλεών ήταν κάθετοι ως προς 
τους άλλους17.

Φαίνεται ότι η ανάγκη επιταχύνσεως του 
έργου ή η ολοκλήρωση της κατασκευής στα ανα
τολικά και η συνάντηση των συνεργείων στα 
δυτικά οδήγησε στην απόφαση να τοποθετηθεί

17 Ό.π., σ. 110. Βέβαια στην περίπτωση των γωνιακών λίθων
της ζωφόρου η κάθετη σχέση των γόμφων δεν εξυπηρετούσε, διότι 
σκοπός της διπλής γομφώσεως ήταν η εξασφάλιση του λίθου από 
πλάγια φορτία κάθετα στη διεύθυνση των γόμφων που έχουν 
σχέση με την τοποθέτηση των γειτονικών τους μελών.
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μαζί με τους γωνιακούς και ένας μεσαίος λίθος 
πρώτος, ο ΔΖ.818. Αυτός ήταν αμφίπλευρα γομ- 
φωμένος και παραγομφωμένος. Έτσι δύο ανεξά
ρτητα συνεργεία εργάστηκαν στις δύο πλευρές της 
δυτικής ζωφόρου τοποθετώντας ως κατα- 
ληκτήριους τους λίθους ΔΖ.3 και ΔΖ.13. Αυτοί 
δεν τοποθετήθηκαν από πάνω με αρπάγη, ούτε με 
ανατροπή όπως έχει επισημάνει ο Μ.Κορρές για 
τον Πρόναο, αλλά συρτά από πίσω. Άλλωστε η 
μορφή των λίθων αυτών και των γειτονικών τους 
είναι τραπεζιόσχημη. Έχουν απόκλιση των στενών 
πλευρών ως προς τη κάθετο στο πρόσωπο περί τα 
5%, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 
ενσφήνωσή τους. Η ώθηση των λίθων στη θέση τους 
γινόταν με δύο λοστούς, όπως προκύπτει από τις 
δύο σειρές μοχλοβοθρίων που υποδηλώνουν τη 
διαδρομή στα υποκείμενα επιστύλια. Οι κατα- 
ληκτήριοι αυτοί λίθοι έμπαιναν στη θέση τους 
πιθανότατα με κατρακύλια, για να ξεπερνούν 
τους παραγόμφους των ήδη τοποθετημένων γειτο
νικών και έμεναν αγόμφωτοι. Σε όλους τους 
λίθους υπάρχουν φωλεές για τους παραγόμφους 
των γειτονικών λίθων.

Στο μέσον της πίσω πλευράς και σε μικρή 
απόσταση από την κάτω έδρα στους λίθους του 
νότιου τμήματος της δυτικής ζωφόρου (ΔΖ.9, 
ΔΖ.11, ΔΖ.12, ΔΖ.13 και ΔΖ.14) υπάρχει μοχλο- 
βόθριο που δεν απαντάται σε λίθους του βόρειου 
τμήματος. Φαίνεται ότι αυτό λαξεύτηκε με 
λαμάκι επιτόπου, συνδέεται με την τοποθέτηση 
των λίθων στη θέση τους και ότι το κάθε συνερ
γείο ακολουθούσε διαφορετικό τρόπο λαβής των 
μελών19.

Για την ακριβή εφαρμογή των λίθων στην πε
ριοχή της καταφραγής γίνονταν δοκιμαστικές 
τοποθετήσεις. Αυτό προκύπτει πρώτον από το 
γεγονός ότι οι αρμοί στο πρόσωπο των λίθων δεν 
είναι απολύτως κατακόρυφοι αλλά παρα
πληρωματικοί μεταξύ τους. Παρόμοιες απο
κλίσεις παρουσιάζουν και οι οριζόντιοι αρμοί 
ώσεως. Δεύτερον η ύπαρξη πάνω στα επιστύλια 
διπλών μοχλοβοθρίων εκατέρωθεν του υπερ
κείμενου αρμού φανερώνει τη διπλή τοποθέτηση 
των παρακείμενων, του καταληκτηρΐου, λίθων 
προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικές προσαρ
μογές20. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές γίνονταν

18 Λυτό το ει'χε διαπιστώσει και ο W.B.Dinsmoor, ό.π.
19 Παρόμοια μοχλοβόθρια απαντιόνται και σε άλλες θέσεις του 
μνημείου όπως τις μετόπες της ανατολικής πλευράς και τα επί- 
τοιχα επιστύλια. Δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο χρησι
μοποιούνταν αυτά τα μοχλοβόθρια. Αυτά δεν συνδέονται με τις 
δοκιμαστικές εφαρμογές για την τοποθέτηση του καταληκτήριου 
λίθου γιατί υπάρχουν και σε άλλους λίθους.
20 Το σύστημα αυτό έχει διαπιστώσει και περιγράφει σε άρθρο ο
Ε.Hansen "Verstrtzen von baugliedem am Griechischen 
Tempel", Bautechnik der Antike 5, Diskussionen zur 
Archäologischen Bauforschung, Berlin 1990.

με δύο μόνο λίθους και σε άλλες με περισ
σότερους, όπως διαπιστώθηκε από τα σωζόμενα 
ίχνη στα διάφορα μέρη της ζωφόρου.

Στο νότιο μισό του θριγκού είχε ολοκληρωθεί 
η τοποθέτηση και γόμφωση των λίθών ΝΔΖ και 
ΔΖ.12 όταν τοποθετήθηκαν δοκιμαστικά και 
αφαιρέθηκαν οι ΔΖ.15 και ΔΖ.14. Ομοίως στη 
συνέχεια τοποθετήθηκαν και αφαιρέθηκαν οι 
λίθοι ΔΖ.13 και ΔΖ.14. Ακολούθως τοποθετή
θηκαν οι ΔΖ. 15, ΔΖ.14 και ως καταληκτήριος ο 
λίθος της ζωφόρου ΔΖ.13.

Στο βόρειο μισό οι δοκιμαστικές εφαρμογές 
ήταν λιγότερες. Είχαν τοποθετηθεί οι ΒΔΖ και 
ΔΖ.5, χωρίς να είναι σαφές αν είχε τοποθετηθεί 
και ο ΔΖ.421. Στη συνέχεια αφού έγιναν δοκιμές 
με τους ΔΖ.2 και ΔΖ.3 τοποθετήθηκε κανονικά ο 
ΔΖ.2 και στη συνέχεια συρτά από την πίσω 
πλευρά ο ΔΖ.2.

Φαίνεται ότι οι καταληκτήριοι λίθοι της 
ζωφόρου στις μακρές πλευρές του σηκού ήταν 
περισσότεροι από έναν. Αυτό προκύπτει από το 
γεγονός ότι στα δυτικά άκρα υπάρχουν αυτο
τελείς κατασκευαστικές ενότητες. Έτσι στην μέν 
βόρεια πλευρά η τοποθέτηση ξεκίνησε απο τους 
λίθους ΒΔΖ και ΒΖ.42. Το ενδιάμεσο τμήμα κτί
στηκε ξεκινώντας από τα δυτικά. Τελευταίος 
τοποθετήθηκε ο λίθος ΔΖ.43, μετά από δοκι
μαστική εφαρμογή αυτού και του ΔΖ.44.

Στη νότια πλευρά η μικρότερη διατήρηση 
επιστυλίων δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε άν 
είχε τοποθετηθεί κάποιος λίθος πρώτος στην 
περιοχή της συμβολής βόρειου και νότιου τοίχου. 
Πάντως καταληκτήριος ήταν ο λίθος ΝΖ.45 και 
στις δοκιμαστικές εφαρμογές χρησιμοποιήθηκε 
τουλάχιστον ένας ακόμη, ο ΔΖ.44.

Λόγω των δοκιμαστικών τοποθετήσεων και 
της ανάγκης αφαιρέσεως λίθων σε ορισμένες 
θέσεις υπάρχουν στην άνω έδρα των επιστυλίων 
βαθύνσεις για την τοποθέτηση των λοστών προκει
μένου να είναι δυνατή η ανασήκωσή τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχαίο ένθετο 
που τοποθετήθηκε στην άνω βορειοδυτική γωνία 
του λίθου ΔΖ. 11. Η θήκη του ένθετου είναι τραπε
ζιόσχημη σε κάτοψη και λαξεύτηκε μετά τη συ
ναρμολόγηση της ζωφόρου, όπως προκύπτει από 
τα ίχνη των εργαλείων στο διπλανό λίθο ΔΖ.10. 
Όλες οι πλευρές του ένθετου και της θήκης είναι 
λειανσμένες, εκτός από τις πλάτες και των δύο 
που είναι κατεργασμένες με βελόνι και βρί
σκονται σε απόσταση περίπου ενός εκ. Το κενό 
αυτό μολυβδοχοήθηκε και η αδρότητα των πα
ρειών εξασφάλισε την καλύτερη πρόσφυση των 
μερών. Παρόμοια ένθετα μαρμάρινα στοιχεία

21 Γιατί έχει καταστραφεί το επιστύλιο στην περιοχή των 
μοχλοβοθρίων.



61

απαντιόνται καν σε άλλες θέσεις του Οπισθονάου, 
όπως το πρώτο βόρειο επιστύλιο του δυτικού 
τοίχου, το επίκρανο της νοτιοδυτικής παραστά- 
δος και το θράνο ΛΘΣ. Κύρια αιτία της 
παρουσίας αυτών των "μπαλωμάτων" ήταν η 
θεραπεία κατασκευαστικών προβλημάτων που 
ανέκυπταν λόγω φυσικών ελαττωμάτων του υλι
κού.

Σε αρκετούς λίθους διατηρούνται ίχνη των 
σημειών για την τοποθέτηση των υπερκειμένων 
θράνων αλλά και τη χάραξη του ορίου κατερ
γασίας της ταινίας της υποτομής.

1.4 ΔΙΑΖΩΜΑ

Η στρώση της ζωφόρου στη δυτική πλευρά του 
σηκού σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία 
είναι δίλιθη σε πλάτος, με εξαίρεση τις δύο γωνίες 
όπου στο μέσον υπάρχουν λίθοι πληρώσεως. Όπως 
προκύπτει από την ύπαρξη ορισμένων μοχλο- 
βοθρίων στα υποκείμενα επιστύλια του πρώτου 
και δεύτερου μεταξονίου και ενός λίθου 
πληρώσεως στο έδαφος είναι πιθανό σε ορισμένες 
θέσεις η στρώση να ήταν τρίλιθη. Αντίθετα στον 
ΙΙρόναο και στις στενές πλευρές του Οπισθονάου η 
αντίστοιχη στρώση είναι παντού τρίλιθη22.

Οι εσωτερικοί λίθοι που ονομάζονται διά
ζωμα ή αντίθημα της ζωφόρου είναι ένα από τα 
πλέον αλλοιωμένα τμήματα της περιοχής του 
Οπισθονάου με μεγάλο ποσοστό νέου υλικού. Οι 
μεσαίοι λίθοι, δηλαδή οι λίθοι πληρώσεως παρου
σιάζουν καλύτερη διατήρηση. Στις θέσεις όπου 
δεν υπήρχαν λίθοι πληρώσεως το κενό είναι τόσο 
μεγάλο που μπορεί να περάσει άνθρωπος. Η αρχι
κή διάταξη των διαζωμάτων αναπαρΐσταται με 
βάση τα σωζόμενα ίχνη επί των επιστυλίων τα 
διατηρούμενα αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη και 
θραύσματα, καθώς και στοιχεία που προκύπτουν 
από το σχέδιο της εσωτερικής όψεως του θριγκού 
του Ν. Μπαλάνου. Σ'αυτό η αρχική διάταξη των 
λίθων του διαζώματος παρίσταται με διακε
κομμένη γραμμή (Σχ.35β). Οι διαστάσεις όμως 
που δίδονται είναι ελλείπεις και περιέχουν 
ανακρίβειες23. Τα μέλη του διαζώματος δεν είχαν 
τυποποιημένο μήκος και οι διαστάσεις τους 
κυμαίνονταν από 1.50 ως 2.90 μ. περίπου.

Ο αριθμός των σωζομένων ακέραιων αρχαίων 
λίθων της δυτικής πλευράς περιορίζεται σε πέντε, 
τέσσερεις συνεχόμενους στο βόρειο άκρο και ένα 
στο νότιο. Τα διαζώματα των στενών πλευρών και 
του δυτικού τοίχου διατηρούνται όλα. Η πολύ

22 Βλ. Μελέτη, τ.2β, πιν.9.
23 Οι διαστάσεις που δίδονται σε ορισμένα σημεία είναι ελλεί
πεις και περιέχουν ανακρίβειες. Γιά παράδειγμα οι διαστάσεις 
του απολαξευμένου βόρειου τμήματος του ΟΔΖ.6 προκύπτει να 
είναι από 32,8 ως 38,1 εκ.

κακή κατάσταση διατηρήσεως αυτών της δυτικής 
πλευράς, δηλαδή ο πολλαπλός θρυμματισμός τους 
από τη φωτιά και την οξείδωση των σιδηρών 
στοιχείων, δικαιολογεί γιατί αντικαταστάθηκαν 
οι υπόλοιποι λίθοι από τον Ν.Μπαλάνο. Σχετικά 
εύκολα αναγνωρίζονται τα αρχιτεκτονικά μέλη 
με αυξ.αριθ. 7 και δ2124 ως τα διαζώματα 
ΟΔΖ.3 και ΟΔΖ.4. Λύο αρκετά μεγάλα θραύσ
ματα διατηρούν τα χαρακτηριστικά ίχνη της 
απολαξεύσεως κατά την αφαίρεσή τους. Από το 
πλάτος, τη θέση του συνδέσμου και τις θέσεις των 
γόμφων σε σχέση με το άκρο του λίθου ανα
γνωρίζεται ότι το θραύσμα δ2105 ανήκει στο διά
ζωμα ΟΛΖ.9. Το άλλο μεγάλο θραύσμα δ2105 
διατηρεί λιγότερα στοιχεία και με κριτήρια το 
πλάτος του και τη φορά τοποθετήσεως του 
υπερκείμενου θράνου, εκτιμάται ότι μάλλον 
ανήκει στο λίθο ΟΔΖ. 10.

Από το σχέδιο του Ν.Μπαλάνου βεβαιώνεται 
ότι ο λίθος πληρώσεως στη βορειοδυτική γωνία 
επανατοποθετήθηκε στη θέση του. Στο επιστύλιο 
ΟΕ3.2 και σε απόσταση περίπου 1.04 μ. από το 
βόρειο άκρο υπάρχει ένας εγκάρσιος γόμφος που 
πρέπει να συνέδεε το επιστύλιο με έναν ακόμη 
λίθο πληρώσεως που βρισκόταν στη συνέχεια του 
προηγούμενου.

Διατηρείται ακόμη ένας λίθος (δ 2120) με 
χονδρολαξευμένες τις παράπλευρες επιφάνειες, 
που λόγω της υπάρξεως του διατμητικού γόμφου 
στο ένα άκρο και δύο εγκάρσιων συνδέσμων στη 
μία πλευρά, παρουσιάζει μορφή διαφορετική από 
τους άλλους λίθους πληρώσεως της δυτικής 
προστάσεως. Ο λίθος αυτός λόγω μορφής και δια
στάσεων δεν προέρχεται από άλλη θέση του 
θριγκού του Οπισθονάου ή του δυτικού τοίχου. 
Πάντως ο τρόπος αφαιρέσεως των συνδέσμων και 
απολαξεύσεως του κατώτερου τμήματος είναι 
χαρακτηριστικός των εργασιών του Ν.Μπαλάνου 
στην.περιοχή. Είναι λοιπόν πιθανό να προέρχεται 
από το μεσαίο μεταξόνιο όπου τοποθετήθηκε ένας 
ακόμη λίθος για ενίσχυση λόγω του υπερκείμενου 
πεσσού της στέγης στον άξονα του κτηρίου και του 
μικρού μήκους των μεσαίων διαζωμάτων.

Η απώλεια μεγάλου ποσοστού των 
διαζωμάτων και η κακή κατάσταση των επιστυ
λίων δεν επιτρέπει να επιβεβαιωθεί σε όλες τις 
περιπτώσεις η αρχική διάταξη των λίθων, αλλά 
και η σειρά τοποθετήσεώς τους. Πρώτος τοποθε
τήθηκε ένας από τους μεσαίους λίθους και 
τελευταίοι αυτοί των δύο άκρων. Φαίνεται ότι 
δοκιμαστικές τοποθετήσεις έγιναν τουλάχιστον 
στους τρεις τελευταίους λίθους της βόρειας πλευ
ράς. Στο Σχ.27 φαίνεται η σε κάτοψη γραφική 
σύνθεση των σωζομένων λίθων.
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Σχ.22. Κατακείμενα μέλη του διαζώματος της δυτικής προστάσεως (ΚΣ,ΠΜΚ).

Επόμενη σελίδα:
Σχ.21. Γραφική σύνθεση των σωζομένων λίθων της ζωφόρου και του διαζώματος του Οπισθονάου. 
(ΠΜΚ)





Σχ. 28. Διάγραμμα και ισομετρικό του τρόπον τοποθετήσεως του νοτιοδυτικού καταληκτηρίου λίθου 
του θρόνου της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Η τύχη που είχαν τα μέλη που λείπουν είναι 
γνωστή. Σύμφωνα με περιγραφή του ίδιου του 
Ν.Μπαλάνου24 αφαιρέθησαν δια θραύσεως και η 
ανεύρεση πολλών μικρών θραυσμάτων αυτών των 
μελών στη περιοχή το βεβαιώνει.

1.5 ΘΡΑΝΟΣ

Ο θράνος αποτελεί την πρός τα άνω επίστεψη 
του στερεού όγκου του σηκού, ως αυτοτελούς 
ναϊκού κτίσματος, και ταυτόχρονα αποτελεί την 
επιφάνεια εδράσεως των δοκών της οροφής των 
πτερών25. Στη δυτική πλευρά του Οπισθονάου οι 
λίθοι του θράνου είναι διάτονοι ενώ στις στενές 
του πλευρές υπάρχουν δύο σειρές καρά μήκος 
λίθων. Ο τρόπος δομής και η σειρά τοποθετήσεως 
των διάτονων θράνων του θριγκού διαφέρει από 
τα υποκείμενα μέλη της ζωφόρου και του 
διαζώματος. Ο W.B.Dinsmoor είχε υποστηρίξει 
ότι πρώτοι είχαν τοποθετηθεί οι γωνιακοί λίθοι26. 
Από την πρόσφατη έρευνα προέκυψε ακριβώς το 
αντίθετο.

Ο αρχικώς τοποθετημένος λίθος ΔΘΣ.14 του 
θράνου είναι αμφίπλευρα γομφωμένος και παρα- 
γομφωμένος. Εδράζεται επί των λίθων ΔΖ.8 και 
ΛΖ.9 της ζωφόρου, δηλαδή σχεδόν στον άξονα 
του κτηρίου. Στη θέση αυτή, στην άνω έδρα της 
ζωφόρου, εντοπίστηκε δυσανάγνωστη επιγραφή

24 Ν.Μπαλάνος, Η Αναστήλωσις, σ.96.
25 Μ.Κορρές, Μελέτη, τ. 1, σ.27.
26 W.B.Dinsmoor, "New evidence for the Parthenonfieze", AJA
v.58, 1954, p. 144-45.

γραμμένη με το δάκτυλο με ερυθρά γράμματα27. 
Αυτή πιθανότατα συνδέεται με οδηγίες που 
δόθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
ναού. Η κατασκευή συνέχισε κτίζοντας προς τις 
γωνίες. Τυπική είναι η παρουσία μοχλαυλάκων 
ανασηκώσεως για την υποβοήθηση της τοποθε
τήσεως του επόμενου λίθου και η διπλή γόμφωση 
από την ίδια πλευρά. Στο νότιο ήμισυ του θριγκού 
η τακτική αυτή ακολουθείται από τον 15ο μέχρι 
και τον 26ο λίθο κανονικά.

Ο επόμενος λίθος ΔΘΣ.27 διαθέτει στο μέσον 
και των δύο μακρών του πλευρών μοχλοβόθρια 
για την ανασήκωσή του. Όμως δεν αποτελεί 
καταφραγή, πρώτον διότι είναι γομφωμένος κα
νονικά από τη νότια πλευρά και δεύτερον διότι 
έχει ελαφρώς σφηνοειδή μορφή, αντίστροφη από 
εκείνη που θα απαιτείτο κανονικά, δηλαδή έχει 
στενότερη την άνω έδρα κατά 2 mm. Αντίθετα η 
σφηνοειδής αυτή διάταξη διευκολύνει την 
τοποθέτηση του επόμενου λίθου, του γωνιακού.

Η μορφή του γωνιακού λίθου ερμηνεύει σε ένα 
βαθμό τον τρόπο δομής. Στο μέσον της βόρειας 
πλευράς υπάρχει φωλιά για γόμφο που είναι 
προσπελάσιμος από κατάλληλα λαξευμένη τομή 
στην παρειά του λίθου. Η τομή αυτή έδινε τη 
δυνατότητα να τοποθετηθεί πρώτα ο λίθος και 
στη συνέχεια να γομφωθεί σε θέση που κανονικά 
δεν θα ήταν προσεγγίσιμη. Η μολυβδοχόηση έγινε 
με τέτοιο τρόπο που μεγάλο μέρος του κενού της

27 Πιθανότατα μίλτος. Βλέπε και τα κεφάλαια Α.5.7 και Β.1.3 
του παρόντος. Παρόμοιες επιγραφές με ονόματα τεχνιτών 
εντοπίστηκαν στους λι'θους πληρώσεως της ανατολικής πλευράς 
του ναού.
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ΠΔΡΘϋηΩΠ
ΘΡΔΠΟΖ ΟΠΙΖΘΟΜΔΟΤ ΖΤΟ 0ΡΙΤΔΠΙΚΟ ΠΟΤΖΠΟ 
ΒΜ. Cat. Sculpture 2734(=359> 1816.6-10.260
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Σχ. 31. Ο κατακείμενος θράνος 83152 της 
δυτικής προστάσεως (ΚΣ).

φωλεός γέμισε με μολύβι. Τέλος ο λίθος αυτός 
γομφώθηκε διπλά και στην ελεύθερη ανατολική 
του πλευρά. Η ενισχυμένη αυτή στήριξη με 
συνολικά τρεις παράλληλους μεταξύ τους 
γόμφους έχει σχέση με τη θέση του λίθου στη γωνία 
της ανώτατης στρώσεως του κτηρίου και τη 
τοποθέτηση της βαρειάς δοκού της οροφής από 
πάνω. Αυτό που μένει ασαφές γιά την ώρα είναι ο 
τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο λίθος αυτός 
στην τελική του θέση.

Την ίδια ακριβώς μορφή έχει και ο θράνος 
της βορειοδυτικής γωνίας, δείχνοντας ότι η 
κατασκευή και του βόρειου ημίσεως έγινε με την 
ίδια μέθοδο που ακολουθήθηκε και στη νότια.

Από τους τρεις καταβιβασθέντες από τον 
Elgin αγελαίους θρόνους της δυτικής πλευράς 
διατηρούνται, οι δύο. Από αυτούς ό ένας 
αναστηλώθηκε ορθά από τον Ν.Μπαλάνο στην 
θέση του ΔΘΣ.1. Ο δεύτερος με αριθμό δ.3152 
βρίσκεται στά δυτικά του Παρθενώνα και 
αναγωρίζεται, λόγω της θέσεως του συνδέσμου, ως 
ο προερχόμενος από τη θέση του ΔΘΣ.2.

Οι θράνοι της νότιας πλευράς διατηρούνται 
όλοι. Τοποθετήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της 
δυτικής πλευράς με φορά δομήσεως από τα 
δυτικά προς τα ανατολικά. Με ανάλογο τρόπο 
τοποθετήθηκαν και οι θράνοι της βόρειας 
πλευράς. Από αυτούς λείπουν όλοι οι εξωτερικοί 
λίθοι που κατεδαφίστηκαν για την αφαίρεση της 
ζωφόρου. Ένας λίθος μεταφέρθηκε στην Αγγλία 
και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο (ΒΜ. 
Cat. Sculpture 2734(=359) 1816.6-10.260). Οι
διαστάσεις του βεβαιώνουν ότι προέρχεται από 
την περιοχή αυτή. Η θέση του συνδετήρα 
αποκλείει να είναι γειτονικός του γωνιακού 
θρόνου και η απουσία γόμφου της υπερκείμενης 
δοκού να προέρχεται από τη θέση του ΒΘΣ.45. 
Μένουν δύο πιθανές θέσεις, οι ΒΘΣ.46 και 
ΒΘΣ.44. Από τη μελέτη του Προνάου προκύπτει 
ότι δεν ταιριάζει στη μοναδική άλλη πιθανή θέση, 
δηλαδή αυτή του ΝΘΣ.4., διότι από τη θέση του 
συνδετήρα προκύπτει ότι δεν μπορεί να είναι 
γειτονικός με τον αναγνωρισμένο από το Μ. 
Κορρέ ν491, ως το ΝΘΣ.328. Έτσι ο λίθος αυτός 
που διατηρεί και ελάχιστα ίχνη γραπτού διακό
σμου αναγνωρίζεται ως ο ΒΘΣ.44 ή ΒΘΣ.46.

Προηγούμενη Σελίδα:

Σχ.29. Λίθος θράνον τον Οπισθονάου του Παρθενώνος στο Βρεττανικό Μουσείο (ΠΜΚ).
Σχ.30. Γραφική σύνθεση των λίθων του θρόνου της βόρειας πλευράς του Οπισθονάου (ΠΜΚ).

Επόμενες σελίδες:

Σχ.32. Γραφική σύνθεση των δοκών του δυτικού τμήματος της οροφής του βόρειου πτερού (ΜΚ, 1976).
Σχ.33.Γραφική σύνθεση των δοκών της οροφής του Οπισθονάου και του δυτικού πτερού (απόσπασμα σχεδίου 
ΜΚ, 1976).

28 Βλ. Μ.Κορρές, Μελέτη, τ.2β, πιν.10.
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Οι οροφές των πτερών και των προστάσεων 
του σηκού αποτελούνται από δύο επάλληλες 
στρώσεις, αυτήν των δοκών και τη στρώση των 
φατνωμάτων. Η μορφή των οροφών μελετήθηκε 
διεξοδικά από τον Α.Ορλάνδο29 με αφορμή την 
ετοιμασία των νέων μελών για την αναστήλωση 
της οροφής του δυτικού πτερού. Η λεπτομερής 
μελέτη της σειράς τοποθετήσεως των μελών των 
οροφών δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάντως στο δυτικό 
πτερό φαίνεται ότι τοποθετήθηκαν πρώτες οι 
ακραίες δοκοί και με εναλλαγή μεταδόκιων 
πλακών και δοκών τοποθετήθηκαν μέχρι και τις 
δοκούς ΔΕΔ.5 και 6. Στη συνέχεια οι μεταξύ τους 
μεταδόκιες πλάκες καταβιβάστηκαν ως κατα- 
φραγές με τη βοήθεια μοχλών, όπως προκύπτει 
από την πυκνή σειρά μοχλοβοθρίων που διατη
ρούνται στις στενές πλευρές του λίθου ΔΜΔ. 1230

Η τελευταία προς νότον δοκός δ2119 
(ΔΕΔ.7) διατηρείται πλήρης, μία αντικατα- 
στάθηκε με νέα από το Ν.Μπαλάνο στις αρχές 
του αιώνα. Από το κατακείμενο υλικό αναγνω
ρίστηκαν ότι ανήκουν στην οροφή του δυτικού 
πτερού και ορισμένα θραύσματα δοκών και μετα
δόκιων πλακών31. Έτσι οι λίθοι με αύξοντα. 
αριθμό 1 και 13 ανήκουν στην πρώτη δοκό 
(ΔΕΔ.1). Το πλάτος της κατεργασμένης επιφά
νειας στο βόρειο τμήμα της άνω έδρας είναι και 
στα δύο θραύσματα μεγαλύτερο από αυτών του 
δυτικού πτερού, για την έδραση των φατνωμάτων 
του βόρειου πτερού. Ακόμη τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά και των δύο θραυσμάτων είναι 
όμοια.

Συνανήκοντα είναι και τα θραύσματα 2925 
και 6013 που αποκαθιστούν πλήρως μία 
μεταδόκια πλάκα. Η αδρολαξευμένη με βελόνι 
άνω έδρα παρουσιάζει σαφείς ομοιότητες με τις 
μεταδόκιες πλάκες της δυτικής πλευράς, σε 
αντίθεση με αυτές πάνω στο θριγκό της προ- 
στάσεως που είναι πιο επιμελώς κατεργασμένες. 
Δύο είναι οι πιθανές θέσεις του λίθου, οι ΔΜΔ.8 
και ΔΜΔ. 13. Από το βάθος και τη κλίση του 
συνδέσμου φαίνεται ότι προέρχεται από την 
πρώτη.

Από την οροφή του Οπισθονάου δεν εντο
πίστηκαν γιά την ώρα άλλα μέλη. Έχουν ανα
γνωριστεί όμως οι δοκοί στο δυτικό άκρο των 
μακρών πτερών32. Έτσι οι δοκοί β2125, 149 και 8

1.6. ΟΡΟΦΗ

29 Α.Ορλάνδου, Η Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, τ.Γ, σ.471- 
511.
30 Μελέτη, τ. 1, σ. 104.
31 Από τον Μ. Κορρέ το 1976.
32 Από τον Μ.Κορρέ το 1976, βλ και Μελέτη, τ.1 σ.84. Έχουν
αναγνωρισθεί και άλλες δοκοί των μακρών πλευρών. Η
παρουσίασή τους όμως δεν αποτελεί αντικείμενο της μελέτης.

εδράζονται στο βόρειο τμήμα της προστάσεως και 
το βόρειο τοίχο και είναι γειτονικές μεταξύ τους. 
Ομοίως στη νότια πλευρά οι δοκοί ν 105 και ν546 
προέρχονται από τις θέσεις αμέσως ανατολικό- 
τερα της ΝΤΔ.21 που διατηρείται κατά χώραν. 
Το ανατολικό άκρο του ν546 είναι απολαξευμένο 
πιθανότατα στους χριστιανικούς χρόνους για τη 
διάνοιξη φεγγίτη στην οροφή του νάρθηκα. Με 
παρόμοιο τρόπο πρέπει να ήταν απολαξευμένο το 
ανατολικό άκρο της δοκού 8 που σήμερα είναι 
σπασμένο33.

1.7 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ34

Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διατηρούμενα 
μεσαιωνικά κτίσματα στην Ακρόπολη. ΙΙαρά την 
αλλοίωση που προκαλεί με την παρουσία του στο 
κλασικό χαρακτήρα του Παρθενώνα, δεν παύει 
να αποτελεί από μόνο του αξιόλογο μνημείο των 
μεσοβυζαντινών χρόνων. Έχει κατασκευαστεί εξ 
ολοκλήρου από υλικό σε δεύτερη χρήση. Με τη 
χρονολόγηση και προέλευση του υλικού, ασχολεί- 
ται ο Μ.Κορρές35.

Φαίνεται ότι το κλιμακοστάσιο διατηρεί σε 
γενικές γραμμές την αρχική του χάραξη, παρότι 
το μεγαλύτερο μέρος των βαθμιδών είναι ανακα
τασκευασμένο. Η παλαιότερη μορφή των 
βαθμιδών, αλλά όχι κατ' ανάγκην και η αρχική, 
φαίνεται μόνο στην ανώτατη στάθμη όπου τα 
πατήματα είναι στρωμένα με οπτόπλινθους σε 
δεύτερη χρήση, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων.

Το ανώτερο τμήμα του κλιμακοστασίου κατε
δαφίστηκε σε τρία τουλάχιστον στάδια. Το ανώ
τατο τμήμα, που πιθανώς προεξείχε του μνημείου, 
φαίνεται ότι καθαιρέθηκε στους πρώτους μετε- 
παναστατκούς χρόνους. Αργότερα κατά τη διά
ρκεια των επεμβάσεων του Ν.Μπαλάνου καθαι
ρέθηκε η βορειοδυτική γωνία μέχρι τη στάθμη του 
κιονοκράνου ενώ λίθοι από τις οκτώ επόμενες 
στρώσεις της ίδιας γωνίας καθαιρέθηκαν το 
195337 από τον Α. Ορλάνδο.

Τα τρία εξωτερικά πρόσωπα του κλιμακοστα
σίου έχουν κτισθεί με μαρμάρινες λιθο-πλίνθους, 
προερχόμενες όπως αναφέρθηκε από τη διάλυση 
άλλων μνημείων. Είναι κτισμένες με συνδετικό 
υπόλευκο ασβεστοκονίαμα'. Στο κτίσμα ενσω
ματώνονται οι εσωτερικές πλευρές του πέμπτου 
και έκτου κίονα. Ο εσωτερικός πυρήνας του

33 Σύμφωνα με παρατηρήσεις του Μ.Κορρέ.
34 Είναι γνωστό και ως Μιναρές από τη μεταγενέστερη χρήση 
του, μετά τη μετατροπή του ναού σε τζαμί.
33 Ο Μ. Κορρές έχει ταυτίσει μεγάλο μέρος του υλικού των 
εξωτερικών τοιχωμάτων του κλιμακοστασίου ως προερχόμενο 
από τη διάλυση του μνημείου του Φιλοπάππου. Ορισμένοι λίθοι 
προέρχονται και από τα Προπύλαια ή και άλλα μνημεία.
39 Από τον Ν.Μπαλάνο το 1898.
37 Χ.Μπούρας, Μελέτη, τ.1, 158.
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κλιμακοστασίου είναι κατασκευασμένος από 
μαλακό πωρόλιθο (κοχυλιάτη). Στο μέσον ο 
κυκλικός φέρων πεσσός, γύρω από τον οποίο 
ελίσσεται η κλίμακα, έχει διάμετρο 95 εκ. 
περίπου. Η εξωτερική παρειά του ελικοειδούς 
διαδρόμου είναι επίσης από πωρόλιθο με σπάνια 
παρεμβολή πλίνθων. Το τοίχωμα έχει πάχος 
μεταβαλλόμενο από 20 ως 30 εκ. και το κενό 
μεταξύ αυτού και του εξωτερικού μαρμάρινου 
προσώπου είναι γεμισμένο με λιθοριπή σε πλούσιο 
ασβεστοκονίαμα. Η επικάλυψη της κυκλικής 
κλίμακας γίνεται με ελικοειδή θόλο. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο τρόπος δομής του με ενισχύσεις από 
πώρινα τόξα κατά διαστήματα. Ο θόλος στο 
μεσοδιάστημα είναι κατασκευασμένος από 
συμπαγείς οπτόπλινθους με παρεμβολή μικρών 
μαρμάρινων θραυσμάτων. Στις θέσεις των ενισχυ-

τικών τόξων διακρΐνονται οι δοκοθήκες του 
ξυλότυπου κατασκευής τους.

Τα πολεμιστροειδή παράθυρα βρίσκονται 
χαμηλά στη στάθμη των βαθμιδών για να είναι 
κατάλληλος ο φωτισμός κατά την κυκλοφορία 
στο κλιμακοστάσιο. Το παράθυρο στη Β. πλευρά 
της ανώτερης στάθμης είναι τοιχισμένο σε 
μεταγενέστερους χρόνους. Η διαμόρφωση των 
πλατύσκαλων στην ανώτατη στάθμη συνδέεται με 
την ύπαρξη γέφυρας που οδηγούσε από τον 
κοχλία στην οροφή του δυτικού πτερού. Πιθα
νότατα από ένα σημείο και πέρα η κυκλοφορία 
γινόταν υπαίθρια, γιατί σώζονται τα ίχνη κα
τωφλιού του ξύλινου πλαισίου της θύρας στα 
κονιάματα της τελευταίας διατηρούμενης 
βαθμίδας.

Δ. ΤΟΙΧΟΣ

Σχ. 34. Αναπαράσταση σε κάτοψη της ανώτατης στάθμης του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου (ΓΙΜΚ)
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Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μια σύντομη πα
ρουσίαση της ιστορίας των παλαιότερων επεμβά
σεων στον Οπισθόναο, όπως αυτή μας ήταν μέχρι 
τώρα γνωστή κυρίως από τις πηγές και την απλή 
παρατήρηση του μνημείου. Στη συνέχεια επιχει- 
ρεΐται η παρουσίαση μερικών ακόμη συμπληρω
ματικών στοιχείων που προέκυψαν κυρίως κατά 
τη διάρκεια των πρόσφατων εργασιών, αλλά και 
τη μελέτη του κατακείμενου υλικού. Τα πρώτα 
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν με μεγαλύ
τερη σαφήνεια είναι: α) ποια ήταν η κατάσταση 
του Οπισθονάου πριν ξεκινήσουν οι πρώτες ανα- 
στηλωτικές εργασίες στα τέλη του 19ου αιώνα και 
β) ποιες καταστροφές και επεμβάσεις οδήγησαν

τόπου βοήθεια του πράκτορός του Lousieri1. Για 
να προσεγγισθούν τα γλυπτά απαιτήθηκε η κατα- 
βίβαση των δοκών της οροφής στο βόρειο και νότιο 
πτερό, η αφαίρεση του θράνου σε όλο το μήκος της 
σωζομένης ζωφόρου και στη συνέχεια η απόσπαση 
της ίδιας της ζωφόρου. Δεν είναι δυνατόν να 
γνωρίζουμε σε πιο βαθμό σώζονταν στη θέση τους 
και τα αντιθήματα όλων αυτών των μελών. 
Πάντως μια καλή εικόνα της διατηρήσεως της 
περιοχής, πριν την αφαίρεση των γλυπτών, προ
κύπτει από τις γνωστές παραστάσεις των περιηγη
τών, όπου διακρίνεται η διατήρηση του δυτικού 
τμήματος του ναού σχεδόν σε όλο το ύψος του1 2. Τη 
συνέχιση της διαρπαγής και των υπολοίπων γλυ-

Εικ. 9. Λεπτομέρεια της όψεως του θριγκού της δυτικής προστάσεως. Λιακρινεται η πολύ καλή διατήρηση 
του γραπτού διακόσμου των θρόνων (L.Magne, 1894).

την περιοχή σ' αυτήν την κατάσταση. Έχοντας 
διευκρινήσει τα παραπάνω θα είναι ευκολότερη η 
περιγραφή και ερμηνεία των παλαιότερων ανα- 
στηλώσεων.

Η σημαντικότερη καταστροφική επέμβαση στην 
περιοχή, μετά τις εκτεταμένες βλάβες που προκά- 
λεσαν η φωτιά και η ανατίναξη, υπήρξε η βίαιη 
απόσπαση από το μνημείο των λίθων της ζωφόρου 
και των άλλων γλυπτών. Τη συστηματική διαρ- 
παγή έκανε ο λόρδος Elgin (1801-1803) με την επι

πτών της δυτικής πλευράς εμπόδισε πιθανότατα η 
δυσκολία καταβιβάσεως των δοκών της οροφής 
του δυτικού πτερού. Προκειμένου όμως να μειωθεί 
το βάρος των γλυπτών κατά τη μεταφορά τους, οι 
αγελαίοι λίθοι της ζωφόρου πριονίστηκαν σε

1 Βλ. προχ. Μελέτη, τ. 1, σ. 152
2 Μελέτη, τ.2α (Εικ.23, 23α). Πολύ χαρακτηριστικά ει'ναι τα 
σκίτσα του W. Gell (1801-2), στα οποία διακρίνεται με σαφήνεια 
η διατήρηση της ζωφόρου και των υπερκείμενων μελών της στο 
δυτικό τμήμα των μακρών τοίχων του σηκού μέχρι τη θέση του 
μεσότοιχου τουλάχιστον.
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Εικ. 10 Σχέδιο L.Magne (1894). Κατά πλάτος τομή του Οπισθονάον και τον δυτικού πτερού, προς τα βόρεια.

Εικ. 11 Σχέδιο L.Magne (1894). Κατά μήκος τομή τον βόρειον τμήματος δυτικού πτερού.



Εικ. 12. Σκαριφήματα του J. Durm όπου διακρή 
δυτικής προστάσεως όπως ήταν το 1895.

η κατάσταση του βόρειου τμήματος του θριγκού της

πλάτος μόνο 15-20 εκατοστών αντί του αρχικού 
πλάτους των 60 περίπου εκατοστών3. Ο βορειο
δυτικός γωνιακός λίθος που είχε γλυπτά στις δύο 
του πλευρές απολαξεύτηκε σε σχήμα Γ με βελόνι.

Τη διαρπαγή των γλυπτών ακολούθησε το 
1822 η κατεδάφιση των μακρών τοίχων του σηκού 
από τους Τούρκους. Αυτή είχε ως αποτέλεσμα, 
μετά την αφαίρεση των επιστυλίων της νότιος 
πλευράς, να αφεθεί μετέωρο το ανατολικό άκρο 
του λίθου ΝΖ.44 της νότιας ζωφόρου. Καλύτερη, 
σχετκά, διατήρηση είχαν στο έδαφος τα μεγάλα 
μέλη (δοκοί, επιστύλια) σε αντίθεση με τα μικρό
τερα (θράνοι, αντιθήματα) που εύκολα πλέον 
μεταφέρονταν ή τεμαχίζονταν για να χρησιμοποι
ηθούν ως οικοδομικό υλικό. Πάντως μεγαλύτερο 
ποσοστό διατηρήσεως παρατηρείται στα μετά το 
1822 κατεδαφισμένα μέλη σε σχέση με αυτά που 
κατεδαφίστηκαν από τον Elgin.

Μια αρκετά καλή εικόνα του βαθμού διατη- 
ρήσεως του θριγκού της δυτικής προστάσεως, πριν 
τις επεμβάσεις του Ν.Μπαλάνου, μας δίνουν τα 
σχέδια του L.Magne που εκπονήθηκαν στο διά
στημα 1894-18954 (Εικ.9-11). Σ' αυτά είναι

3 Εξαιτίας αυτού του γεγονότος λανθασμένα αναφέρονται οι 
λίθοι της ζωφόρου ως πλάκες. Στην πραγματικότητα αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
4 Τα σχέδια αυτά έχουν μετρικές ανακρίβειες ή απλοποιήσεις. 
Για παράδειγμα στο σχέδιο της δυτικής όψεως του Οπισθονάου 
παραλείπονται οι λίθοι πληρώσεως του διαζώματος της βόρειας 
πλευράς του θριγκού και πίσω από το λίθο ΔΖ.2, που διατη-

σαφές ότι το δυτικό ήμισυ της βόρειας ημιδοκού 
ΟΗΔ.1 της οροφής του Οπισθονάου έστεκε μετέ
ωρο πάνω από το κενό που δημιουργήθηκε μετά 
την αφαίρεση των λίθων της βορειοδυτικής γωνίας 
του θριγκού. Ακόμη έχει αποδοθεί με ακρίβεια η 
δομή του θριγκού. Στο σχέδιο λεπτομέρειας της 
όψεως του θριγκού φαίνεται η καλή διατήρηση του 
γραπτού διακόσμου στους θράνους πάνω από τον 
όγδοο και ένατο λίθο της ζωφόρου (Εικ.9).

Περιορισμένης ακρίβειας, αλλά κατατοπιστι
κά είναι τα σχέδια του J. Durm όπου διαγράφεται 
πρόχειρα η έκταση διατηρήσεως της δυτικής προ
στάσεως5. Περισσότερες πληροφορίες για την 
κατάσταση των μελών στην εσωτερική πλευρά του 
θριγκού μας παρέχουν τα σκαριφήματα του ίδιου6.

Ένα ικανοποιητικό σε ακρίβεια σχέδιο της 
μορφής του θριγκού και ιδιαίτερα του επιστυλίου 
του πρώτου μεταξονίου της δυτικής προστάσεως 
πριν την αφαίρεσή του, οφείλεται στο Ν.Μπαλάνο 
(Σχ. 35α).

Η κατασκευή των μαρμάρινων υποθεμάτων 
της ζωφόρου έγινε, όπως ήδη αναφέρθηκε, επί εφο
ρείας Π.Ευστρατιάδη το 1872, από τον τεχνίτη 
Ν.Martinelli. Αυτά τοποθετήθηκαν σε θήκες που 
απολαξεύτηκαν στα υποκείμενα επιστύλια, σε θέ-

ρούνται μέχρι σήμερα στη θέση τους. Δίνουν όμως τη γενική
εικόνα της καταστάσεως της περιοχής.
5 Αναστήλωσις, Εικ. 66α.
6 ΑΕ. 1895, σ.23, σχ.9
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Εικ. 13-15 Μαρμάρινα υποθέματα τοποθετημένα το 1872 γιά την υποστύλωση της ζωφόρου. Στο επιστύλιο ΟΕ.4.1. 
Στά επιστύλια ΟΕ.5.1 και 0Ε.6.1. Στο επιστύλιο 0Ε.6.1
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Εικ. 16. θήκη απολαξευμένη στο κατακείμενο επιστύλιο του 1ου μετακιονίου του Οπισθονάου (ΟΕ.2.1) το 
1872 για την τοποθέτηση μαρμάρινου υποθέματος του 3ου λίθου της δυτικής ζωφόρου (ΠΜΚ).

σεις αστοχίας του μαρμάρου λόγω της οξειδώσεως 
των συνδετήριων στοιχείων. Από τα πέντε αυτά 
συμπληρώματα, δύο είχαν τοποθετηθεί στο επιστύ
λιο ΟΕ.2.1 του πρώτου μεταξονίου που αφαι- 
ρέθηκε από το Ν.Μπαλάνο τρεις δεκαετίες αργό
τερα. Η σύνδεση των υποθεμάτων με τα επιστύλια 
είναι γενικά χαλαρή. Επειδή έχουν μικρό σχετικά 
βάθος, τα συμπληρώματα αυτά θα πρέπει να θεω
ρηθούν πλάκες. Η θήκη και οι πίσω πλευρές των 
συμπληρωμάτων είναι χονδρολαξευμένη με βελόνι. 
Προσοχή δόθηκε μόνο στην ακριβή κατεργασία 
των άνω και κάτω εδρών και των κατακόρυφων 
ακμών (Εικ. 16). Κατά την τοποθέτησή τους χρη
σιμοποιήθηκε υδραυλική ασβεστοκονία που μπήκε 
τοπικά και δεν γέμισε το υπόλοιπο το κενό. Εκεί 
όπου ήταν εφικτό στο τέταρτο συμπλήρωμα, έγινε 
χρήση μεταλλικών συνδέσμων σχήματος Π7. Το 
τρίτο και τέταρτο υπόθεμα είναι από πεντελικό 
μάρμαρο και από την κατεργασία της επιφάνειας 
του προσώπού τους φαίνεται ότι προέρχονται από 
απολαξευμένα αρχαία θραύσματα μελών. Το πέ
μπτο υπόθεμα είναι από γκρίζο υμήττειο μάρμαρο 
(Εικ. 13-15).

7 Φαίνεται ότι κατά τις εργασίες του Ν.Martinelli αφαιρέθηκε 
και το μεγάλο οριζόντιο θραύσμα στο κάτω μέρος του 13ου 
λίθου της ζωφόρου, καθιστώντας δυνατή την τοποθέτηση των συν
δετήρων με το επιστύλιο στην άνω έδρα του συμπληρώματος.

Στην ίδια περίοδο, και όχι στις εργασίες 
Κ.Πιττάκη8, πρέπει να αποδοθεί τμήμα τοιχο
ποιίας στα ανατολικά του εξωτερικού επιστυλίου 
ΟΕ.7.1 της νότιας πλευράς της προστάσεως, για 
να υποστυλωθεί ο λίθος της ζωφόρου ΝΖ.44. 
Εξάλλου ο τρόπος δομής, με την εναλλαγή ζωνών 
ορθογωνισμένων πωρολίθων (κοχυλιάτης)9 και 
πλίνθων, παρουσιάζει προφανή ομοιότητα με την 
τοιχοποιία πάνω από το τοξωτό υπέρθυρο της 
δυτικής θύρας που κατασκευάστηκε επίσης το 
187210 11. Το εξωτερικό μέτωπο της τοιχο-ποιίας 
είναι κτισμένο με ασβεστοκονίαμα και έχει 
προσεγμένο αρμολόγημα. Στο εσωτερικό υπάρχει 
γέμισμα με αργούς λίθους (θραύσματα μαρμάρων) 
και χώμα. Κάτω ακριβώς από τη ζωφόρο είχαν 
τοποθετηθεί σφήνες από λατύπη μαρμάρου, σιδηρό 
έλασμα και φύλλα μολύβδου11.

Οι αμέσως επόμενες σημαντικές στερεωτικές 
εργασίες είναι αυτές που διεκπεραιώθηκαν με την 
επίβλεψη του Ν.Μπαλάνου στο διάστημα 1898- 
1902. Η επέμβαση απέβλεπε κυρίως στην αποκα
τάσταση της δομικής συνέχειας του θριγκού της 
δυτικής προστάσεως με την αντικατάσταση των

° Η τοιχοποιία δεν υπάρχει σε άγνωστη φωτογραφία της 
περιοχής περί το 1865 (Αρχείο Μ.Κορρέ). Αλλωστε ο Κ.
ΓΙιττάκης χρησιμοποιούσε μόνο οπτόπλινθους στις επεμβάσεις του.
9 Είναι πολύ πιθανό αυτοί να προέρχονται από τη διάλυση του 
ανώτερου τμήματος του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου.
10 Βλ. κεφ.Α.1.
11 Η τοιχοποιία αυτή αφαιρέθηκε στις 23/2/94. Βλ. κεφ. Α.5 
σχετικά με τα ευρήματα.
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κατεστραμμένων μελών με νέο μάρμαρο. Η ποιό
τητα των εργασιών είναι υψηλή και από πλευράς 
μαρμαρικής, αλλά και χαράξεων και εφαρμογής. 
Ίσως είναι από τις πιο επιμελημένες επεμβάσεις 
του σε όλο το μνημείο. Η ακριβής σειρά εργασιών 
που ακολουθήθηκε δεν έχει διερευνηθεί πλήρως 
για την ώρα12. Στο νέο βορειοδυτικό λίθο της ζω
φόρου υπάρχει λαξευμένη η χρονολογία 1899, που 
είναι και η παλαιότερη που απαντάται. Σε μάρ
μαρο πάλι είναι λαξευμένη μία ακόμη χρονο
λογία, 1900, στο ένθετο συμπλήρωμα του δια
ζώματος της δυτικής προσόψεως που φέρει τη 
νότια ελεύθερη δοκό του πτερού. Σε τρεις θέσεις 
εντοπίστηκαν επιγραφές στις μολυβδοχοήσεις 
συνδέσμων. Ο σύνδεσμος μεταξύ των επιστυλίων 
ΟΕ.4.3 και ΟΕ.5.3 και αυτός μεταξύ των λίθων 
της ζωφόρου ΔΖ.2 και ΔΖ.3 φέρουν την ίδια επι
γραφή: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1900. Στο 
σύνδεσμο μεταξύ των επιστυλίων ΟΕ. 1.1 και 
ΒΤΕ.20 υπάρχει πάλι η ίδια επιγραφή, αλλά με 
χρονολογία 1901. Σε αρκετές άλλες θέσεις βρέ
θηκαν χαράγματα, επιγραφές γραμμένες με μολύβι 
κ.τ.λ, είτε με απλές χρονολογίες13, είτε και με 
ονόματα τεχνιτών14.

Στην επέμβαση μπορούν να διακριθούν τέσσε
ρεις ενότητες εργασιών που έχουν και κάποια 
ανεξαρτησία μεταξύ τους: α) Η αποκατάσταση 
των βαθμιδών του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, 
β) Η ανακατασκευή της βορειοδυτικής γωνίας του 
θριγκού της προστάσεως, γ) η αντικατάσταση των 
κιονοκράνων των επιστυλίων και των λίθων του 
διαζώματος στην εσωτερική πλευρά του 3ου και 
4ου μετακιονίου, και δ) η αντικατάσταση της 
νότιας δοκού στο δυτικό πτερό. Η τελευταία αυτή 
εργασία σύμφωνα με περιγραφή του ίδιου του 
Ν.Μπαλάνου ολοκληρώθηκε το 190215.

Στις επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου παρατηρή
θηκε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αφαιρέ- 
σεως συνδέσμων απολαξευόταν το μάρμαρο γύρω 
από την αρχαία εντορμία σε μορφή φωλιάς. Φαί
νεται ότι αυτό γινόταν είτε για να αποσπασθεί ο 
σύνδεσμος με την περιβάλλουσα μολυβδοχόηση 
ακέραιη, είτε για να διατηρηθούν ως αρχαιολογι
κά ευρήματα, είτε για να μελετηθούν. Είναι γνω
στό ότι το πρόβλημα του τρόπου συνδέσεως των 
λίθων απασχολούσε έντονα το Ν.Μπαλάνο αυτήν 
την περίοδο16.

12 Η αντιπαραβολή των στοιχείων της αρχειακής έρευνας που 
έχει διενεργήσει η Φ.Μαλλοΰχου-Tufano με τα ευρήματα και τις 
παρατηρήσεις επί του μνημείου θα δώσει τη δυνατότητα να ανα
παρασταθεί με ακρίβεια το ημερολόγιο των εργασιών στην 
περιοχή.
13 Όπως για παράδειγμα στο γόμφο της δοκού ΝΤΔ.21 όπου 
υπήρχε κτυπημένη με λαμάκι η χρονολογία 1900.
14 Για περισσότερα στοιχεία βλ. κεφ. Α.] και Παράρτημα II.
15 Αναστήλωσις, 101 κ.ε.
16 Βλ. κεφ.Α.1.

Στις δικές του μολυβδοχοήσεις χρησιμοποιούσε 
γυψοκονία για το γέμισμα κενών και τη διαμό
ρφωση των φωλιών στις περιοχές όπου δεν υπήρχε 
μάρμαρο. Λείψανα γυψοκονίας βρέθηκαν στις θέ
σεις αυτές κατά τις αποξηλώσεις.

Στις υπόλοιπες εργασίες χρησιμοποίησε ποικι
λία κονιαμάτων και συνδέσμων, κατά περίπτωση. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο 
έγινε η επέμβαση αλλά και στον πειραματικό χα- 
ρακτήρά της με τη συνεχή προσπάθεια βελτιώσεως 
των υλικών και των τεχνικών. Χρήση υδραυλικών 
κονιαμάτων παρατηρήθηκε στο γέμισμα των αρ
μών μεταξύ των επιστυλίων, στην άνω έδρα του 
πρώτου μετακιονίου και σε πληρώσεις κενών στη 
στάθμη των θράνων στην ίδια γωνία. Οι συνδετή
ρες ήταν σίδηροί σχήματος διπλού ταυ, γαλβανι- 
σμένοι σίδηροί σχήματος διπλού ταυ εισαγμένοι 
από την Ελβετία, πειόσχημοι σίδηροί απλοί και με 
σκέλη σχήματος χελιδονουράς (Εικ.111). Σε ελά
χιστες περιπτώσεις, στα κιονόκρανα (ΟΚΚ.2.4. 
ΟΚΚ.2.5, ΟΚ.5.12) χρησιμοποιήθηκαν απλές ρά
βδοι ενώ στο κιονόκρανο ΟΚΚ.3 τοποθέτησε ένθε
τη δοκό διατομής διπλού ταύ (Σχ. 35β).

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες στα αρχαία 
τμήματα του κτηρίου ήταν απαραίτητη η επισκευή 
των βαθμιδών του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου 
(1898), διότι από αυτό γινόταν η άνοδος στα ικρι
ώματα, η μεταφορά εργαλείων και μικροϋλικών. 
Η χάραξη της κλίμακας πρέπει να ακολούθησε σε 
γενικές γραμμές την αρχική αλλά ο τρόπος δομής 
των βαθμιδών διαφέρει.

Για την επέμβαση στο πέμπτο κιονόκρανο της 
δυτικής προστάσεως κατεδάφισε το αντίστοιχο 
τμήμα της βορειοδυτικής γωνίας του κλι
μακοστασίου.

Η μορφή των ικριωμάτων και ο τρόπος εργα
σίας είναι γνωστός κυρίως από τις περιγραφές του 
ίδιου του Μπαλάνου, αλλά και σχέδια και φωτο
γραφίες που κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν. Κατά 
την αφαίρεση των αρχαίων μελών και την τοπο
θέτηση των νέων έγινε εκτεταμένη χρήση της 
καμπάνας για τη λαβή και ανύψωση των λίθων.

Για την αφαίρεση και αντικατάσταση των επι
στυλίων ΟΕ.2. του πρώτου μεταξονίου ήταν απα
ραίτητο να αφαιρεθούν τα υπερκείμενα μέλη της 
ζωφόρου και του διαζώματος, και τα αντίστοιχα 
σωζόμενα μέλη της οροφής. Δηλαδή τα ΔΖ.3, 
ΔΖ.4, ΟΔΖ.3, ΟΔΖ.4 και ΟΔΖ.ΠΛ.5, η δοκός

Επόμενη σελίδα.

Σχ.36. Ισομετρικό διάγραμμα του θριγκού του 
Οπισθονάου με τις επεμβάσεις Ν. Μπαλάνου στον 
Οπισθόναο 1898-1902 (ΓΙΜΚ/ΜΜ-Κ).
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ΔΕΔ.2 και η μεταδόκια πλάκα ΔΜΔ.2. Η δια
μπερής διάτρηση και των τριών επιστυλίων που 
παρατηρείται, ίσως συνδέεται με την προσπάθεια 
να γίνει επιτόπου στερέωσή τους ή προσωρινή στή
ριξή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών17. 
Για την ασφαλέστερη έδραση των εσωτερικών επι
στυλίων συμπλήρωσε το νοτιοανατολικό τέταρτο 
του πρώτου κιονοκράνου. Η μορφή των νέων 
επιστυλίων ακολούθησε σε γενικές γραμμές τη μορ
φή και τις διαστάσεις των αρχαίων. Προκειμένου 
όμως να διορθώσει τις διανοίξεις των αρμών και 
να παραλάβει τις παραμορφώσεις του θριγκού 
κατασκεύασε τα επιστύλια μακρύτερα. Όπως είχε 
επισημάνει και παλαιότερα ο Μ.Κορρές το 
εξωτερικό επιστύλιο αντί 4.33,5μ κατασκευάστηκε 
4.33,9μ18. Το θέμα αυτό της παραλαβής των πα
ραμορφώσεων είχε απασχολήσει την Επιτροπεία 
του Παρθενώνος που απεφάσισε το 1899 ο 
εσωτερικός λίθος να κατασκευασθεί κατά 7 χιλιο
στά μακρύτερος και η διαφορά αυτή να σημειωθεί 
με τη χάραξη γραμμής πάνω στο λίθο. Ακόμη 
αποφασίσθηκε να μειωθεί το συνολικό πλάτος του 
βόρειου άκρου των επιστυλίων κατά 18 χιλιοστά 
για να γίνει ομαλή προσαρμογή των λίθων στην 
εσωτερική γωνία του θριγκού19. Αυτή τη διαφορά 
τελικά παρέλαβε μόνο το νέο εσωτερικό επιστύλιο 
που κατασκευάστηκε τραπεζιόσχημο σε κάτοψη.

Κατά την ανασύνθεση της ζωφόρου οι αρχαίοι 
λίθοι τοποθετήθηκαν κανονικά στη θέση τους και 
συνδέθηκαν σε νέες εντορμίες γόμφων και συν
δέσμων. Με βάση τα σκαριφήματα του Penrose 
(Εικ.5) ανακατασκευάστηκαν οι ελλείποντες 
λίθοι από νέο μάρμαρο. Παρά το γεγονός ότι οι 
διαστάσεις τηρήθηκαν με ακρίβεια η μορφή των 
πίσω πλευρών διαφέρει από την αρχική. Ο ΔΖ.2 
είναι στενότερος και ο ΒΔΖ διαθέτει εξοχή κα
τάλληλα διαμορφωμένει ώστε να δένει με το βό
ρειο άκρο του διαζώματος. Εξασφαλίσθηκε έτσι 
καλύτερη συνοχή στο βόρειο άκρο του δυτικού 
θριγκού.

Ενώ στο σχέδιο της μελέτης του (Πιν.35β) ο 
Ν.Μπαλάνος δείχνει την πρόθεσή του να επανατο- 
ποθετήσει τους αρχαίους λίθους του διαζώματος 
ΟΔΖ.3 και ΟΔΖ.4, τελικά τους αντικατέστησε με 
νέους μαρμάρινους που μάλιστα δεν ακολουθούν 
επακριβώς τα μήκη των αρχαίων. Για την καλύ
τερη σύνδεσή τους με το γειτονικό προς νότον 
αρχαίο λίθο του διαζώματος, έκοψε το κατε
στραμμένο τμήμα της περιοχής του συνδέσμου 
μειώνοντας το μήκος του λίθου κατά 32 περίπου

17 Η διάτρηση πρέπει να έγινε με το ειδικό μηχάνημα που 
αναφέρεται ότι ήλθε από τη Μασσαλία για να χρησιμοποιηθεί 
στο έργο (πληρ. από το αδημοσίευτο υλικό της εκπονουμένης 
διατριβής της Φ.Μαλλουχου-Tufano).
18 Μελέτη, τ. 1 ,.268.
19 Ό.π., 17.

εκατοστά. Όλοι οι αρχαίοι λίθοι της περιοχής 
δέχθηκαν νέα κατεργασία της άνω έδρας τους για 
να εξασφαλισθεΐ καλύτερη έδραση των επ αυτών 
μελών.

Από τους κατεδαφισμένους λίθους του θράνου 
ο Ν.Μπαλάνος αναστήλωσε το βορειοδυτικό γωνι
ακό ΒΔΘΣ και τον πρώτο αγελαίο ΔΘΣ.1, αφού 
συμπλήρωσε το ανατολικό άκρο του δεύτερου. 
Κατασκεύασε ακόμη δύο νέους λίθους ΔΘΣ.2, 
ΔΘΣ.3 που τοποθετήθηκαν στη θέση του δεύτερου 
και τρίτου δυτικού θράνου. Συγκόλλησε το δυτι
κό άκρο του πρώτου νότιου εσωτερικού λίθου του 
θράνου ΟΘΣ.1 αφού γόμφωσε το δυτικό άκρο του 
θραύσματος που έμεινε στη θέση του.

Όσον αφορά τα μέλη της οροφής δεν είναι 
γνωστό άν καταβιβάστηκε η δοκός ΔΕΔ.2 ή ανα
σηκώθηκε στη θέση της και υποστυλώθηκε στο ικρί
ωμα κατά τη διάρκεια των εργασιών στα υποκεί
μενα μέλη. Βέβαιο είναι ότι η μεταδόκια πλάκα 
ΔΜΔ.2 αφαιρέθηκε και επανατοποθετήθηκε, 
αφού επισκευάστηκε (Εικ.60).

Οι επεμβάσεις στο κεντρικό τμήμα του θριγ
κού ξεκίνησαν με την αφαίρεση του διαζώματος. 
Αυτή έγινε δια θραύσεως των λίθων όπως προκύ
πτει από τις προτάσεις του Μπαλάνου το 189720 
αλλά και από το θραυσμένο κατακείμενο υλικό21. 
Από την ιδιαίτερα κακή κατάσταση των δια
ζωμάτων που διατηρήθηκαν στη θέση τους προ
κύπτει ότι τα καταβιβασθέντα πρέπει να βρίσκο
νταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Παράλ
ληλα με την αφαίρεση των διαζωμάτων ξεκίνησε 
και η υποστύλωση των θράνων. Αυτή έγινε με 
ισχυρές δοκούς διατομής διπλού ταυ αφού τοποθε
τήθηκαν μεγάλοι ξύλινοι στρωτήρες. Για να διευ
κολυνθούν οι εργασίες έγινε ελαφρά ανύψωση του 
ανατολικού άκρου των θράνων κατά 5 περίπου 
χιλιοστά με τη βοήθεια γρύλλων. Από την παρα- 
μένουσα παραμόρφωση που μετρήθηκε κατά τη 
χωροστάθμηση προέκυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν 
δύο δοκοί στο συνολικό μήκος των δύο μετα
κιονίων όπου έγιναν οι εργασίες. Ακολούθησε η 
αφαίρεση των επιστυλίων. Στο μεσαίο επιστύλιο 
του κεντρικού μεταξονίου χρειάστηκε να 
απολαξευθεί η άνω δυτική ακμή του για να 
ελευθερωθεί από τους υπερκείμενους λίθους της 
ζωφόρου που εδράζονταν σε αυτό.

Έχοντας μετέωρους τους θράνους και χωρίς 
τα επιστύλια και το διάζωμα επισκευάστηκαν τα 
κιονόκρανα. Το δεύτερο ενισχύθηκε με οριζόντιο 
εντατήρα, διατρυπώντας το στη διεύθυνση Β-Ν και 
τοποθετώντας κοχλίες στά άκρα της ράβδου. Στο

20 Η Αναστηλωσις, σ.96
21 Βρέθηκε μεγάλος αριθμός θραυσμάτων διαζώματος. Η 
θραύση έγινε δια απολαξεύσεως της κάτω ζώνης τους, επι τόπου 
με βελόνι.





82

τρίτο κιονόκρανο εμφυτεύτηκε πλατύπελμη δοκί- 
δα διατομής διπλού ταύ, 15X15 εκ. και μήκους 
120 εκ. Αντικαταστάθηκε το ανατολικό ήμισυ του 
τέταρτου κιονόκρανου ΟΚΚ.4. Η σύνδεση του με 
το δυτικό τμήμα ενισχύθηκε με μαρμάρινο αγκώνα 
που εμφυτεύτηκε σε θήκη στο αρχαίο δυτικό τμήμα 
και με τρεις μεταλλικές ράβδους. Με εντατήρα, 
ανάλογο αυτού που τοποθετήθηκε στο δεύτερο 
κιονόκρανο, ενισχύθηκε ο ανώτατος σφόνδυλος 
του πέμπτου κίονα. Συμπληρώθηκε επίσης το βό
ρειο τμήμα του κιονοκράνου του ίδιου κίονα. Η 
σύνδεση νέου και παλιού έγινε και εδώ όπως φαί
νεται με σιδηρές ράβδους. Περισσότερα στοιχεία 
για τις επεμβάσεις στα κιονόκρανα θα προκόψουν 
μετά την αφαίρεση των επιστυλίων.

Τα νέα επιστύλια ακολούθησαν τη μορφή των 
αρχαίων με εξαίρεση το ύψος και επηρεάζοντας 
την καμπυλότητα. Το τμήμα μεταξύ τρίτου και 
πέμπτου κίονα κατασκευάστηκε ευθύγραμμο. Α
ντίθετα για άγνωστους λόγους οι λίθοι του διαζώ
ματος κατασκευάστηκαν μικρότεροι σε μήκος 
από τους αρχαίους και στη θέση τεσσάρων αρ
χαίων τοποθετήθηκαν έξι νέοι. Επειδή αυτοί το
ποθετήθηκαν συρταρωτά από πίσω, δεν ήταν δυ
νατή η σύνδεσή τους από πάνω με κανονικούς 
συνδέσμους. Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν σύν
δεσμοι σχήματος Π στο μέσον περίπου της πίσω 
πλευράς. Στη θέση αυτή δεν ήταν δυνατό να γίνει 
μολυβδοχόηση και οι σύνδεσμοι επικαλύφθηκαν με 
κονίαμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη 
διάβρωση τους. Σε δύο μόνο θέσεις κατέστη δυνατή 
η σύνδεση και από πάνω λόγω της καταστροφής 
του ανατολικού άκρου των αντίστοιχων θράνων.

Στο κενό μεταξύ των θράνων και της άνω 
έδρας του νέου διαζώματος τοποθετήθηκαν σιδηρά 
ελάσματα, τις περισσότερες φορές τυλιγμένα σε 
φύλλο μολύβδου. Αυτά βρέθηκαν έντονα διαβρω- 
μένα επειδή δεν είχαν καμία προστασία. Από την 
ανατολική πλευρά ο κατακόρυφος αρμός σφραγί- 
σθηκε με τσιμεντοκονίαμα.

Η τοποθέτηση και αφαίρεση των δοκών που 
έφεραν τους θράνους πρέπει να έγινε από το 
βόρειο, ανοικτό κατά τις εργασίες, άκρο του θρι
γκού. Γι' αυτό η βορειανατολική γωνία παρέμει- 
νε ημιτελής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 
στα κεντρικά μεταξόνια. Προς το τέλος του έργου 
και πριν καλυφθεί το κενό μεταξύ ζωφόρου και 
διαζώματος με τους θράνους, οι τεχνίτες έριξαν 
σ 'αυτό μικρό μολύβδινο σταυρό και φύλλα μολύ
βδου με τα ονόματα τους χαραγμένα πάνω22.

Πριν αντικαταστασθεί η νότια δοκός ΔΕΔ.7 
του δυτικού πτερού, ξεκίνησε η επισκευή της από 
το συνεργείο του Ν.Μπαλάνου, που τελικά εγκα- 
ταλείφθηκε εξ αιτίας του φόβου αστοχίας της στο

22 Βλ. Παράρτημα II.

μέλλον. Για την ασφαλέστερη έδραση της δοκού 
στο δυτικό της άκρο, όπως αναφέρθηκε, τοποθετή
θηκε ένθετο συμπλήρωμα στο διάζωμα πλάτους 50 
εκατοστών. Ακόμη μετετέθη ο υποκείμενος της δο
κού θράνος προς τα νότια και γομφώθηκε εκ νέου. 
Αφαιρέθηκαν και επανατοποθετήθηκαν η επΐτοιχη 
δοκός ΝΤΔ.21, και ένας τουλάχιστον υποκείμενος 
θράνος, ο ΝΘΣ.45, γιά να ενισχύθει ο ακραίος 
λίθο της ζωφόρου ΝΖ.45 με τη τοποθέτηση νέου 
συνδέσμου. Μεταξύ άλλων ο Ν.Μπαλάνος ενί- 
σχυσε τα επιστύλια της νότιας γωνίας της 
προστάσεως υποστυλώνοντας με τοιχοποιία πάνω 
στο κλιμακοστάσιο το επιστύλιο ΟΕ.6.1 και 
ενισχύοντας με ισχυρό συνδετήρα διπλού ταυ το 
εξωτερικό νότιο επιστύλιο ΟΕ.7.1. Ενισχυτικό συν
δετήρα υπερβολικά μεγάλου μήκους (112 εκ.) 
τοποθέτησε μεταξύ των επιστυλίων ΟΕ.1.1 και 
ΒΤΕ.20. Σε πολλές θέσεις φρόντισε να γίνουν 
γεμίσματα κενών και επικαλύψεις με τσιμεντο
κονία για τη διευθέτηση των όμβριων.

Από τις εργασίες που ακολούθησαν στις 
επόμενες δεκαετίες, και δεν αφορούν μόνον τη 
συντήρηση της ζωφόρου, σημαντικότερες είναι οι 
συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο των λίθων της 
ζωφόρου και δύο λίθων του θράνου (ΔΘΣ.10, 
ΔΘΣ.13) στο διάστημα 1958-60. Όπως αναφέρθη
κε23, οι συμπληρώσεις αυτές σεβάστηκαν το αρχαίο 
υλικό και η μορφή των συμπληρωμάτων ακολουθεί 
τις επιφάνειες θραύσεως. Για τη στερέωσή τους 
χρησιμοποιήθηκαν ορειχάλκινοι ράβδοι και κόλ
λα Meyer24. Την ίδια περίπου εποχή και σε σχέση 
με την πρόθεση να αναστηλωθεί η οροφή του 
πτερού από τον Α. Ορλάνδο ξεκίνησαν συμπλη
ρώσεις του διαζώματος της δυτικής πλευράς, 
τοποθέτηση τεσσάρων νέων λίθων του θράνου στη 
βορειοδυτική εσωτερική γωνία της περιστάσεως 
καθώς και δύο νέων μεταδοκΐων πλακών του 
πρώτου διαχώρου (ΔΜΔ.Γ και ΑΜΑ.9') (Σχ.37). 
Ακόμη μεταφέρθηκε στο δυτικό πτερό η δοκός που 
προοριζόταν να τοποθετηθεί στη θέση της ΑΘΛ. 1.

Σε αρκετές θέσεις, όπως τους κίονες, τη 
ζωφόρο και το θράνο, είχαν τοποθετηθεί σε 
διάφορες περιόδους πλήθος ορειχάλκινων καρφΐ- 
δων για τη συγκράτηση ετοιμόρροπων μικρο- 
θραυσμάτων. Την περίοδο 1970-71 έγιναν και 
πλαστικές συμπληρώσεις με τσιμεντοκονιάματα. 
Αυτά είχαν κατά κανόνα ορειχάλκινους 
οπλισμούς και κατασκευάστηκαν χυτά. Μεγαλύ
τερης εκτάσεως ήταν οι συμπληρώσεις του δωρικού 
κυματίου του νότιου και δυτικού θράνου καθώς 
και μεγάλου τμήματος του νότιου εξωτερικού 
επιστυλίου.

23 Βλ. κεφ.Α.1 και Μελέτη, τ.3γ.
24 Κατά τις αποξηλώσεις αποδείχθηκε ότι τα συμπληρώματα 
αυτά δεν είχαν σε όλες τις περιπτώσεις ευεργετικά αποτελέσματα.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΛΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ.

Παρά την πολύ καλύτερη ποσοτική διατήρηση 
που παρουσιάζει ο Οπισθόναος σε σχέση με το 
υπόλοιπο μνημείο, η σημερινή φυσική του κατά
σταση δεν είναι ικανοποιητική. Οι φθορές και οι 
σοβαρές δομικές βλάβες δεν είναι αποτέλεσμα 
μόνο της φυσικής γηράνσεως των υλικών αλλά 
κυρίως των απερίσκεπτων ανθρώπινων επεμβά
σεων όπως μετασκευών, εμπρησμών, βομβαρδισμών, 
κατεδαφίσεων, εκρήξεων, βανδαλισμών, βίαιης 
αποσπάσεως των γλυπτών, άστοχων εργασιών στε- 
ρεώσεως και ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως. Δεν εμφα
νίζονται κάποιες ιδιαιτερότητες στα προβλήματα 
της περιοχής, σε σχέση με όσα αντιμετωπίζονται 
ήδη στο υπόλοιπο μνημείο1. Η καταγραφή και 
διάγνωση των σοβαρών δομικών βλαβών έχει γίνει 
από τον πολιτικό μηχανικό Κ.Ζάμπα (βλ τόμο 
3β). Η λεπτομερής χαρτογράφηση της καταστά- 
σεως των λίθων της ζωφόρου και η ανάλυση των 
προβλημάτων τους, έγινε από τις συντηρήτριες 
Α.Γαλανού και Γ.Δογάνη2. Έτσι στο κεφάλαιο 
αυτό γίνεται περιορισμένη αναφορά στις ενότητες 
αυτές που έχουν μελετήσει και παρουσιάσει διε
ξοδικά οι συνάδελφοι. Σκοπός είναι να δοθεί μία 
συνολική εικόνα των προβλημάτων που εμφα
νίζονται στη περιοχή.

Μαζί με τη δυτική πρόσοψη ο Οπισθόναος 
παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα συντηρή- 
σεως, λόγω της ταλαιπωρίας του μαρμάρου από 
την καταστροφική δράση της πυρκαϊάς και το 
θρυμματισμό των μελών από τους βομβαρδισμούς. 
Παράλληλα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος 
του διατηρούμενου αρχαίου διακόσμου, ίχνη αυ
θεντικών χρωμάτων, λείψανα τοιχογραφιών και 
διασώζει πλήθος σημαντικών ιστορικών στοιχείων 
όπως επιγραφές και χαράγματα, βυζαντινά κυρί
ως, φραγκικά, τουρκικά καθώς και νεώτερα. Στο 
νότιο τμήμα του Οπισθονάου βρίσκεται η μονα
δική διατηρούμενη μεσαιωνική προσθήκη, το κο
χλιωτό κλιμακοστάσιο.

Κατά τις αποξηλώσεις επιβεβαιώθηκε η ανα
γκαιότητα των επεμβάσεων του Ν.Μπαλάνου, αλ
λά και η επιμέλεια με την οποία εκτελέστηκαν. Οι 
εκτεταμένες αντικαταστάσεις επιστυλίων και δια
ζωμάτων, η συμπλήρωση των κιονοκράνων και η 
αναστήλωση της βορειοδυτικής γωνίας του θριγ
κού εξασφάλισαν την απαραίτητη συνοχή και 
βελτίωσαν τη συμπεριφορά της προστάσεως σε δυ
ναμικές καταπονήσεις. Παρόλα αυτά σοβαρό-

1 Για περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τους 
δυσμενείς παράγοντες φθοράς του Παρθενώνος και των 
πολλαπλών αλληλεπιδράσεων τους βλ. Μ.Κ.ορρέ, Μελέτη, τ.1, 
κεφ.Γ.
2Μελέτη, τ.3γ.

τατα προβλήματα παρέμεναν άλυτα στις υπό
λοιπες περιοχές όπου δεν επεκτάθηκαν οι επεμβά
σεις και αποκαλύφθηκαν κατά τις πρόσφατες 
εργασίες. Σε γενικές γραμμές η κατάσταση του 
Οπισθονάου και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
συνοψίζονται στα ακόλουθα.

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ισχυρότατες μηχανικές καταπονήσεις που 
δέχθηκε το κτήριο κατά καιρούς είχαν ως αποτέ
λεσμα τη μερική ή ολική καταστροφή τμημάτων 
του. Σε άλλες περιπτώσεις όπως τη στέγη και τις 
οροφές προκλήθηκαν καταρρεύσεις, πολύ συχνά 
θραύσεις των μελών, αστοχίες των συνδέσεων και 
παραμορφώσεις του κτηρίου. Τμήμα της βόρειας 
πλευράς του θριγκού κατεδαφίστηκε για την από
σπαση της ζωφόρου. Ειδικά στον Οπισθόναο οι πα
ραμορφώσεις εμφανίζονται στη στάθμη του στυλο- 
βάτη με εξώθηση των γωνιών προς τα έξω και 
συνεχίζονται μέχρι το θράνο με την ίδια μορφή 
αλλά σε έξαρση3.

Την αναλυτική αποτύπωση των παραμορ
φώσεων του Οπισθονάου (μέχρι τη στάθμη των 
κιονοκράνων) σε σχέση με αυτές της ευρύτερης 
περιοχής έκανε ο Κ.Ζάμπας4. Η εξάρτηση των 
μετρήσεων έγινε από ένα γενικότερο σύστημα ανα
φοράς, δίνοντας τη δυνατότητα αναγωγής στην 
αρχική μορφή. Οι οριζόντιες παραμορφώσεις των 
στρώσεων του θριγκού έχουν καταγραφεί και 
παρουσιάζονται από τον γράφοντα σε διαγράμ
ματα που περιέχονται στο Σχ.38. Οι μετρήσεις 
έχουν εξαρτηθεί από ανεξάρτητο σύστημα αναφο
ράς που χαράχθηκε κατά προσέγγιση παράλληλο 
στους άξονες του κτηρίου. Στα διαγράμματα φαί
νεται καθαρά η εξώθηση των γωνιών του θριγκού, 
αλλά και μία θλάση του πάνω από τον τρίτο κίο
να. Αυτή πρέπει να συνδέεται και με την αντίστοι
χη παραμόρφωση του στυλοβάτη στη βάση του κίο
να. Οι παραμορφώσεις της δυτικής προστάσεως 
του σηκού είναι ανάλογες αυτών που απαντώνται 
και στις στενές πλευρές της περιστάσεως.

Όσον αφορά την καμπυλότητα (Σχ.39), αυτή 
διατηρείται πολύ καλά στη στάθμη του στυλοβάτη 
με τοπικές υποχωρήσεις στον Ιο και 3ο κίονα. Η 
θραύση των μελών και οι αποκλίσεις των κιόνων 
από την αρχική τους θέση έχουν ως αποτέλεσμα 
την αλλοίωση της καμπύλης στις στρώσεις των 
κιονοκράνων των επιστυλίων και της ζωφόρου. 
Εξαιτίας των επεμβάσεων του Ν.Μπαλάνου οι

3 Κ.Ζάμπας, Μελέτη, τ.3β, κεφ.2
4 ό.π.
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καμπύλες έχουν καταστραφεί στην ανατολική 
πλευρά του θριγκού και κυρίως στη στρώση του 
θράνου. Από τη τεθλασμένη μορφή της καμπύλης 
προκύπτουν οι θέσεις και τα μήκη των δοκών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την υπερύψωση των λίθων 
του θράνου και τη συρταρωτή τοποθέτηση των 
υποκείμενων διαζωμάτων.

Άλλες σημαντικές βλάβες που απαντώνται 
στον Οπισθόναο είναι η καταστροφή των λίθων 
από την πυρκαϊά και τους βομβαρδισμούς. Αυτές 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μάζας λόγω 
των θραύσεων και τον σχηματισμό πλεγμάτων των 
πολλαπλών ρωγμών και ρηγμάτων που δημιουρ
γούν ασυνέχεια στο υλικό και επιδρούν αρνητικά 
στη στατική συμπεριφορά του κτηρίου. Συνήθως οι 
ίδιοι λίθοι φέρουν τραύματα από βλήματα στη μία 
πλευρά και θερμικές θραύσεις από την άλλη. Από 
τη φωτιά τη σοβαρότερη βλάβη έχουν υποστεί οι 
πλευρές που βλέπουν προς το εσωτερικό του 
Οπισθονάου. θερμική θραύση έχουν υποστεί όχι 
μόνο τα κατώτερα τμήματα των κιόνων, αλλά 
ακόμη και τα επιστύλια, το διάζωμα, οι θράνοι 
και οι ημιδοκοί της οροφής. Αυτή άλλωστε πρέπει 
να είναι και η κύρια αιτία της μή διατηρήσεως 
των δοκών και των υπολοίπων μελών της οροφής 
του Οπισθονάου. Τραύματα από τα βλήματα 
έχουν ο στυλοβάτης, οι κίονες, το μεσαιωνικό κλι
μακοστάσιο, οι δυτικός τοίχος και ορισμένα 
σημεία της οροφής. Κατά ευτυχή συγκυρία η πα
ρουσία του δυτικού θριγκού και του αετώματος 
προστάτεψε τονθριγκό της δυτικής προστάσεως και 
ειδικότερα τη ζωφόρο από τις καταστροφικές 
κρούσεις των βλημάτων. Οι κρούσεις των βλη
μάτων εκτός της καταστροφής στη θέση πρόσκρου
σης, όπου υπάρχει μηχανική αλλά και θερμική 
θραύση, προκάλεσαν και δευτερογενείς κατα
στροφές με τα θραύσματα μαρμάρου και σιδήρου 
που εξοστρακίζονταν και προκαλούσαν φθορές 
στις παρακείμενες περιοχές.

Από την περιοχή δεν λείπουν τα συνήθη προ
βλήματα από την οξείδωση των σιδηρών συνδέσμων 
και γόμφων. Σε ορισμένες περιοχές όπου οι παρα
μορφώσεις του κτηρίου είναι πιο έντονες, οι ζημιές 
που έχουν προκληθεί από τα οξειδωμένα σιδηρά 
στοιχεία είναι τεράστιες. Το αποτέλεσμα είναι να 
αποχωρίζονται τα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεκάδες 
θραύσματα και όταν η οξείδωση των συνδέσμων 
συνδυάζεται και με θερμική θραύση, τα θραύσματα 
φθάνουν τις μία ή και δύο εκατοντάδες.

Μετά τη στέγαση του δυτικού πτερού παρατη
ρήθηκε, όπως ήταν φυσικό, συνεχώς αυξανόμενη 
επικάθιση των ρύπων και σχηματισμός μαύρης 
κρούστας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλο 
μέρος της ζωφόρου, καθώς και του θράνου και των 
επιστυλίων να έχει επικαλυφθεί με αιθάλη. Αυτή

συντείνει στην αισθητική υποβάθμιση και επιτα
χύνει τη φυσικοχημική φθορά των μαρμάρων.

Η τοποθέτηση του στεγάστρου απέτρεψε την 
απ' ευθείας διαβροχή των λίθων, παρατηρήθηκε 
όμως ροή νερού στις περιόδους βροχοπτώσεων μέσω 
των αρμών των λίθων του θράνου στην επιφάνεια 
των λίθων της ζωφόρου. Αυτό το νερό αποτελούσε 
το κύριο αίτιο της συνεχιζόμενης φθοράς της, ενό
σω βρισκόταν ακόμη επί του μνημείου. Το φαινό
μενο αυτό έχει σαν συνέπεια τη φθορά του μαρ
μάρου και την πρόσθετη απώλεια της αρχικής 
επιφάνειας. Αυτό διαπιστώνεται και από την απώ
λεια επιφανειακών στρωμάτων που καταγράφηκε 
σε αυτές τις περιοχές5.

Οι εκτεταμένες σφραγίσεις ρωγμών και κοιλο
τήτων που έγιναν σ'όλους τους λίθους της ζωφό
ρου αλλά και των επιστυλίων προκαλούν πολλά 
προβλήματα. Τα περισσότερα από αυτά τα κονιά
ματα είναι βασισμένα στη λιθόκολλα Meyer. Οι 
σφραγίσεις αυτές σε μεγάλο ποσοστό έχουν δια- 
βρωθεί, με αποτέλεσμα απώλεια του μαρμάρου 
υπό μορφή απολεπΐσεως ή αποσαθρώσεως, τη με
τανάστευση διαλυτών αλάτων σε περιοχές πολύ 
μακρύτερα από τις σφραγίσεις και την εμφάνιση 
εξανθημάτων, την εμφάνιση φλύκταινων και τέλος 
την αισθητική αλλοίωση των γλυπτών και των 
αρχιτεκτονικών μελών. Η σταδιακή απόπλυση των 
αρχαίων επιφανειακών στρωμάτων έχει ώς αποτέ
λεσμα και την απώλεια του γραπτού διακόσμου 
που διατηρείται σε μεγάλο αριθμό θράνων. Στις 
αστοχίες παλαιότερων επεμβάσεων πρέπει να ανα
φερθούν και η εκτεταμένη χρήση τσιμεντοκονια
μάτων που με τη μετανάστευση αλάτων έχουν προ
σβάλει τις επιφάνειες των παρακείμενων 
μαρμάρων.

Δεν είναι αμελητέα τα προβλήματα προερ
χόμενα από βιολογικά αίτια, όπως ανάπτυξη 
μικροοργανισμών σε κενά με υγρασία, βλαστήσεως 
αλλά και απορριμμάτων των περιστεριών. Ιδιαί
τερα τα τελευταία λόγω της μορφής της ανωδομής 
έβρισκαν απάγγειες θέσεις όπου έφιαχναν τις 
φωλιές τους. Παρά τη σειρά πειραμάτων που 
έγιναν για τον εκφοβισμό και απομάκρυνσή τους 
δεν κατέστη δυνατό να καθαρίσει η περιοχή παρά 
μόνο με την έναρξη των εργασιών διαλύσεως του 
στεγάστρου6.

Άλλες κατηγορίες φθορών όπως απομείωση 
των βαθμιδών και του δαπέδου από τα βήματα 
των επισκεπτών, graffitti, κτλ. έχουν πρακτικά 
εκλεΐψει.

5 Έκθεση των Ε. Παπακωνσταντίνου-Α.Γαλανού-Γ.Δογάνη, 
"Κατάσταση διατήρησης δυτικής ζωφόρου", 170/28.7.92.
6 Τα πειράματα έκανε η συντηρήτρια Αι,.Μπαμπανίκα. 
Χρησιμοποίησε ηχητικά (κρότοι, υπέρηχοι, κτλ), οπτικά 
συστήματα (πολύχρωμα εκφοβιστικά σχήματα) και άλλες 
μεθόδους.
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Στο στυλοβάτη παρατηρεΐται εκτεταμένη 
θραύση του μετώπου των λίθων, κυρίως στο βόρειο 
ήμισυ. Ο στυλοβάτης στο μέσον του δεύτερου μετα
κιονίου διατηρείται μισός και λείπει τελείως 
αυτός του κεντρικού μετακιονίου. Έχει αποσπα- 
σθεί ακόμη μεγάλο τμήμα του στυλοβάτη κάτω 
από τον πρώτο κίονα. Παρατηρεΐται τέλος ελα
φρά υποχώρησή του κάτω από τον πρώτο και 
τρίτο κίονα που πρέπει να συνδέεται με φθορά στο 
θεμέλιο. Αυτή πάλι με τη σειρά της οφείλεται 
πρωτίστως στην καταστροφή του στυλοβάτη.

Το δάπεδο παρουσιάζει φθορές κυρίως από τη 
φωτιά, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της 
αρχικής επιφάνειας και τον πολλαπλό θρυμμα- 
τισμό των πλακών του. Η διείσδυση χωμάτων στους 
αρμούς και τις ρωγμές ευνοεί την ανάπτυξη 
βλάστησης.

Οι κίονες, ως τα πλέον κρίσιμα φέροντα στοι
χεία, έχουν μελετηθεί διεξοδικά από τον 
Κ.Ζάμπα. Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να 
αντιμετωπισθεί είναι σε πιο βαθμό η καταστροφή 
τους από τη φωτιά έχει μειώσει την αντοχή τους σε 
θλίψη και στην ανάληψη οριζοντίων φορτίσεων. Η 
μεγαλύτερη εξασθένηση παρατηρεΐται σε σπονδύ
λους των δύο μεσαίων κιόνων. Οι αποκλίσεις των 
κιόνων από την αρχική τους θέση είναι αντίστοιχη 
προς την παραμόρφωση του θριγκού.

Η κατάσταση των κιονοκράνων επηρεάζει 
άμεσα την ευστάθεια του θριγκού. Η παρουσία ρη
γμάτων κατά μήκος του άξονά τους που οφεί
λονται στην οξείδωση των γόμφων είναι ανησυ
χητική. Αυτά σε συνδυασμό με την απομείωση από 
τη φωτιά των ανατολικών πλευρών τους έχουν ως 
αποτέλεσμα την επισφαλή έδραση των επιστυλίων. 
Ειδικότερα σε όσα από αυτά ο Ν.Μπαλάνος δεν 
τοποθέτησε συμπληρώματα, η κατάστασή τους εί
ναι σοβαρότερη. Στο έκτο κιονόκρανο, πέρα από 
τη φθορά της πυρκαϊάς, ένα μεγάλο τμήμα απο
χωρίστηκε και έπεσε στην ανατολική του πλευρά 
εξαιτίας των γόμφων των εσωτερικών επιστυλίων, 
με αποτέλεσμα αυτά να μην εδράζονται πλέον, στο 
κιονόκρανο. Άγνωστη παραμένει ακόμη η κατά
σταση και η συμπεριφορά των σιδηρών στοιχείων 
που έχει ενσωματώσει ο Ν.Μπαλάνος σε ορισμένα 
από τα κιονόκρανα.

Στη βορειοδυτική παραστάδα είναι έντονα 
θραυσμένος από τη φωτιά ο ορθοστάτης και οι 
πέντε κατώτερες στρώσεις των δόμων. Ψηλότερα η 
διατήρηση είναι πολύ καλύτερη. Το επίκρανο δια
τηρείται σε καλή σχετικά κατάσταση, έχοντας 
απολέσει τμήμα της νοτιοδυτικής του γωνίας. Δια
τηρεί ίχνη του γραπτού διακόσμου και των αρχαί
ων χρωμάτων. Το νοτιοδυτικό επίκρανο παρου
σιάζει έντονη φθορά του τμήματος που βρίσκεται 
στο ύπαιθρο, ενώ το τμήμα που ενσωματώθηκε στη

τοιχοποιία του κλιμακοστασίου βρίσκεται σε άρι- 
στη κατάσταση και διατηρεί το διάκοσμό του.

Τα επιστύλια παρουσιάζουν διακοπή της συνέ- 
χειάς τους με την καταστροφή σχεδόν όλων των 
συνδέσεων και κυρίως αυτών της εξωτερικής πλευ
ράς. Ακόμη στη διακοπή της συνέχειας συμβάλλει 
και το διαμπερές ρήγμα στο δεύτερο μεταξόνιο και 
η αποδιοργάνωση της νοτιοδυτικής γωνίας7. Στη 
νότια πλευρά παρατηρεΐται υποχώρηση του εσω
τερικού επιστυλίου ΟΕ.7.3. Το 1982 αυτή ήταν πε
ρί τα 14 χιλιοστά και μετά τις πρόσφατες επεμ
βάσεις, και παρά την προληπτική υποστύλωσή του, 
αυξήθηκε στα 20 χιλιοστά. Το εξωτερικό νότιο 
επιστύλιο ΟΕ.7.1 που, και αυτό, έχει εγκάρσιο 
διαμπερές ρήγμα στο μέσον του, ενισχύθηκε με 
μεγάλο σύνδεσμο σχήματος διπλού ταύ από το 
Ν.Μπαλάνο και αργότερα μαζί με το γωνιακό 
επιστύλιο συμπληρώθηκε με σκυρόδεμα και 
πλινθοδομή επιχρισμένη με τσιμεντοκονία κατά 
μήκος της άνω του πλευράς. Για τη στερέωση του 
συμπληρώματος χρησιμοποιήθηκαν οπλισμοί από 
ορείχαλκο διαμέτρου 7 και 20 χιλιοστών. Αόγω 
των τσιμεντοκονιαμάτων και της πολλαπλής 
θραύσεως του μαρμάρου, στην περιοχή του αρμού 
μεταξύ των ΟΕ.6.1 και ΟΕ.7.1, παρουσιάζεται 
εντονότατη αποσάθρωση, παρόμοια με αυτήν που 
βρέθηκε στους υπερκεΐμενους λίθους της ζωφόρου 
ΛΖ.15 καιΝΔΖ.

Από δομικής αποόψεως η κατάσταση της ζω
φόρου είναι καλύτερη από τα υπόλοιπα μέλη, 
επειδή δεν προσεβλήθη από τη φωτιά. Τα σοβα
ρότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δύο περιοχές. 
Το λίθο ΔΖ.7 που βρίσκεται πάνω από τον τρίτο 
κίονα στη θέση της θλάσεως του θριγκού καθώς 
και στη νοτιοδυτική γωνία. Οι υπόλοιπες θραύσεις 
και ζημιές στους λίθους της ζωφόρου βρίσκονται 
στα πλαίσια των απλών σχετικά προβλημάτων που 
αντιμετωπίζονται καθημερινά και σε άλλα μέλη σε 
διαφορετικές θέσεις του μνημείου. Οι βλάβες βέ
βαια στη γλυπτή επιφάνεια, που δεν εξετάζονται 
σ'αυτή τη θέση, είναι πολλές και με σύνθετες αλ
ληλεπιδράσεις και παρουσιάζουν δυσκολίες στην 
αντιμετώπισή τους8.

Τα διατηρούμενα κατά χώραν μέλη του δια
ζώματος και των λίθων του θράνου της δυτικής 
και νότιας πλευράς παρουσιάζουν σοβαρά 
προβλήματα διαιρέσεώς τους σε πολλά θραύσματα 
λόγω της φωτιάς και της οξειδώσεως των 
συνδετήριων στοιχείων. Τη μεγαλύτερη απώλεια 
μάζας έχουν υποστεί οι λίθοι του θράνου των 
κεντρικών μεταξονίων. Από τα σχέδια του J.Durm

7 Με τις εργασίες του Μπαλάνου θεραπεύτηκαν τα ρήγματα των 
επιστυλίων του πρώτου και του μεσαίου μεταξονίου. Αποκατα
στάθηκε η συνέχεια τουλάχιστον κατά μήκος του εσωτερικού 
επιστυλίου του θριγκού.
8 Βλ. Μελέτη, τ.3γ.
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γίνεται φανερό ότι ανάλογη απώλεια μάζας είχαν 
στην ίδια περιοχή και τα επιστύλια και το 
διάζωμα που αντικαταστάθηκαν από το 
Ν.Μπαλάνο. Οι θράνοι και το διάζωμα της 
βόρειας πλευράς του Οπισθονάου δεν παρου
σιάζουν εξίσου σοβαρά προβλήματα, με εξαίρεση 
τον κατεστραμμένο από βλήμα θράνο ΟΘΣ.3 στο 
βόρειο άκρο του δυτικού τοίχου.

Επειδή τα νέα διαζώματα τοποθετήθηκαν 
συρταρωτά από την ανατολική πλευρά, κάτω από 
τους αιωρούμενους θράνους, δεν ήταν δυνατή η 
σύνδεσή τους με κανονικούς συνδέσμους από την 
πάνω πλευρά. Για το λόγο αυτό ο Ν.Μπαλάνος 
περιορίστηκε στη χαλαρή σύνδεσή τους με πειό- 
σχημους συνδέσμους στην πίσω πλευρά. Με τον 
τρόπο αυτό δεν αποκατεστάθηκε ικανοποιητικά η 
δομική συνέχεια της στρώσεως, όπως συνέβη με τα 
υποκείμενα επιστύλια. Για το λόγο αυτό 
τοποθετήθηκαν ισχυρότεροι σύνδεσμοι στους λίθους 
του θράνου, προκαλώντας σοβαρή αλλοίωσή τους 
λόγω του πλήθους των νέων εντορμιών.

Τα μέλη της οροφής του δυτικού πτερού δεν 
παρουσιάζουν τα σοβαρά προβλήματα προσβολής 
από φωτιά που απαντώνται σε άλλες θέσεις της 
περιοχής μελέτης. Αρκετά μέλη παρουσιάζουν τις 
συνήθεις ζημιές στις περιοχές των συνδέσμων, είτε 
λόγω οξειδώσεως, είτε λόγω της βίαιης αποσπά- 
σεώς τους. Από τα διατηρούμενα κατά χώραν 
μέλη της οροφής η μεταδόκια πλάκα ΑΜΑ.2 έχει 
δεχθεί κτύπημα βλήματος και έχει επισκευασθεί 
στις αρχές του αιώνα, και η ΑΜΑ. 12 βρίσκεται 
χωρισμένη σε δύο κύρια θραύσματα. Τμήματα μόνο 
διατηρούνται από την κεντρική δοκό ΔΕΔ.4 και 
τη μεταδόκια πλάκα ΑΜΑ. 10.

Η κατάσταση διατηρήσεως του μεσαιωνικού 
κλιμακοστασίου είναι μέτρια. Στην άνω δυτική 
γωνία της νότιας πλευράς του, οι λίθοι των πέντε 
ανώτατων στρώσεων είναι αποδιοργανωμένοι κα
τά τη διαγώνιο. Ο δυτικώτερος λίθος της πέμπτης, 
από πάνω, στρώσεως βρίσκεται σε κατάσταση ετοι- 
μορροπίας και συγκρατείται στη θέση του από 
μολύβδινο τάκο που είχε τοποθετηθεί παλαιότερα. 
Το τμήμα αυτό της τοιχοποιίας επιδρά δυσμενώς 
στο γωνιακό κίονα σε περίπτωση σεισμού, όταν 
πιθανότατα θα λειτουργήσει ως σφήνα που θα 
ενισχύσει την εξώθησή του προς τα έξω. Οι λίθοι 
της ανώτατης στρώσεως δεν σφηνώνουν κάτω από 
τα επιστύλια, αλλά αφήνουν κενό. Ορισμένα 
τμήματα του κλιμακοστασίου είναι κατεστραμμέ- 
α, όπως ο βόρειος λαμπάς της θύρας εισόδου, 
ορισμένες ποδιές παραθύρων, και βεβαίως η εξωτε- 
ική τοιχοποιία στη βορειοδυτική γωνία, που κατε- 
αφστηκε κατά στάδια όπως αναφέρθηκε από τους 
Ν. Μπαλάνο και Α.Ορλάνδο. Στην περιοχή του 
κλιμακοστασίου εμφανίζονται προβλήματα οφει- 
λόμενα σε κατερχόμενη υγρασία, που προκαλεί

διάβρωση των δομικών υλικών και των 
κονιαμάτων. Προβληματική είναι ακόμη η στεγά- 
νωση του αρμού μεταξύ κλιμακοστασίου και 
δυτικού τοίχου. Μία από τις σοβαρές αιτίες προ
βλημάτων είναι η εκσκαφή λάκκου για την 
επιθεώρηση του κιονοκράνου. Στη θέση αυτή 
συγκεντρωνόταν σημαντική ποσότητα όμβριων που 
εκτονώνονταν υπό μορφήν υγρασιών σε διάφορες 
θέσεις του κλιμακοστασίου. Τέλος τα πρόχειρα 
κατασκευασμένα ξύλινα κουφώματα στην κατώ
τερη στάθμη και την έξοδο στην ανώτατη στάθμη, 
απαιτούν αντικατάσταση.

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Η εκτίμηση της σοβαρότητος της καταστάσεως 
του Οπισθονάου σε σχέση με το υπόλοιπο μνημείο 
δεν είναι δυνατόν να γίνει για την ώρα με αντι
κειμενικότητα. Είναι βέβαιο ότι παρουσιάζει σο
βαρότερα και συνθετότερα προβλήματα από την 
ανατολική πλευρά. Ανάλογα με την κατάσταση 
διατηρήσεως του κάθε μέρους της περιοχής, καθώς 
και την καλλιτεχνική και αρχαιολογική σημασία 
του, καθορίστηκαν και οι προτεραιότητες επεμβά
σεων. Έτσι κρίθηκε άμεσης προτεραιότητας η με
ταφορά της ζωφόρου στο Μουσείο για την ανα
γκαία προστασία και συντήρηση των γλυπτών. 
Ακολουθεί η αντιμετώπιση της ευστάθειας της πε
ριοχής με τη δομική αποκατάσταση των κύριων 
φερόντων στοιχείων (κίονες, επιστύλια), που είναι 
επείγουσες σωστικές επεμβάσεις. Οι επισκευές και η 
συντήρηση των υπολοίπων μελών της περιοχής εί
ναι αναγκαίο συνακόλουθο των προηγουμένων 
επεμβάσεων. Συντήρηση απαιτούν περιοχές όπως 
το κλιμακοστάσιο, ο δυτικός τοίχος, οι παραστά- 
δες, το δάπεδο κτλ που κατατάσσονται σε δεύτερη 
προτεραιότητα. Ως αναστηλωτικές μπορούν να θε
ωρηθούν οι εργασίες ενσωματώσεως των κατακεί- 
μενων μελών, συμπληρώσεως των επιστυλίων, του 
θράνου, της οροφής, κτλ που μπορούν να ξεκινή
σουν πληρουμένων των προηγούμενων προϋπο
θέσεων.

Επόμενες σελίδες.

Σχ.38. Διαγράμματα οριζοντίων παραμορφώσεων 
θριγκού δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Σχ.39.Διαγράμματα καμπύλών δυτικής προστά
σεως (ΠΜΚ)
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Γ' ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ

Τα θέματα των αρχών και των σκοπών των 
αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της 
Ακροπόλεως έχουν συζητηθεί πολύ κατά το 
παρελθόν. Οι προβληματισμοί αυτοί μαζί με την 
εφαρμοζόμενη πρακτική δύο δεκαετιών, έχουν 
αποκρυσταλλώσει σταδιακά ένα συγκεκριμένο και 
δοκιμασμένο πλέον πλαίσιο εργασίας. Έτσι οι 
αρχές που ακολουθούνται στο σχεδιασμό των 
προτάσεων και στον τρόπο εφαρμογής τους σε κά
θε νέο έργο ή πρόγραμμα είναι πρακτικά οι ίδιες 
και βασίζονται στο χάρτη της Βενετίας και στις 
αρχές που απορρέουν από αυτόν όπως έχουν 
διατυπωθεί από το Χ.Μπούρα1.

Την επιτυχία μιας αναστηλωτικής επεμβάσεως 
δεν καθορίζει μόνο η ορθή διατύπωση των αρχών 
και των σκοπών, αλλά και άλλοι παράγοντες, 
που υπεισέρχονται κατά την πορεία και την εφαρ
μογή του έργου και που θα κρίνουν το θετικό ή 
αρνητικό αποτέλεσμά του σε κάθε τομέα (αισθη
τικό, αρχαιολογικό, τεχνικό, κ.τ.λ). Το θέμα, λ.χ., 
της ερμηνείας αυτών των θεωρητικών θέσεων τη 
στιγμή της επέμβασης, όταν πρέπει να λυθούν 
άμεσα δυσχερή πρακτικά προβλήματα. Έτσι πολύ 
μεγάλη ευθύνη έχει το πρόσωπο, ή, η ομάδα που 
εκτελεί το έργο. Μια υπεραισιόδοξη, απαισιόδοξη 
ή ακόμη επιπόλαιη προσέγγιση των προβλημάτων 
μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Βλέπουμε 
τα ανθρώπινα πάθη να οδηγούν συχνά στα πάθη 
των μνημείων στο βαθμό που διαμορφώνουν την 
ταχύτητα και τον τρόπο επεμβάσεως σ' αυτά 
(απλή συντήρηση ή δυναμική πολλαπλή επέμ
βαση1 2). Απαιτείται λοιπόν σωφροσύνη, υπομονή 
και αγάπη για το αντικείμενο εκ μέρους των ανα- 
στηλωτών ώστε να υπάρχει έδαφος για διάλογο, 
να αποφεύγονται επιπολαιότητες και να λύνονται 
τα σοβαρά αναστηλωτικά προβλήματα με ορθή 
κρίση που δεν νοείται χωρίς βαθειά γνώση του αν
τικειμένου και δυνατότητα αντικειμενικής αξιολο- 
γήσεως των επιμέρους αξιών του μνημείου προκει- 
μένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες, ποια θα 
είναι η επέμβαση και με ποιο τρόπο θα γίνει3.

Τα θεωρητικά ζητήματα της επεμβάσεως στη 
δυτική ζωφόρο και τον Οπισθόναο εν γένει, συζη- 
τούνται περισσότερο από έναν αιώνα, όπως 
φαίνεται καθαρά στο πρώτο κεφάλαιο. Τα ίδια 
επιχειρήματα διατυπώνονται με τον ίδιο τρόπο μέ

1 Βλ. Χ.Μπούρας, Μελέτη, τ.1, σ. 401-412.
2. Μελέτη τ. 2α, 79.
3 Όσον αφορά τη συστηματική ανάλυση των επιμέρους αξιών
του μνημείου, βλέπε Μ.Κορρές, Μελέτη, τ.2α, σ. 82-85.

χρι σήμερα. Τα σημερινά όμως δεδομένα δια
φέρουν στο βαθμό που τις επιλογές μας κατευ
θύνει η ανάγκη προστασίας του μνημείου από 
νέους καταστροφικότερους παράγοντες.

Όσον αφορά τον Οπισθόναο, σκοπός της επεμ
βάσεως, εκτός από την άμεση σωστική μεταφορά 
της δυτικής ζωφόρου στο Μουσείο, όπου θα 
συντηρηθεί και εκτεθεί, είναι η δομική απο
κατάσταση της δυτικής προστάσεως και η 
συντήρηση και αισθητική της αναβάθμιση. Η 
αποκατάσταση της προστάσεως, θεραπεύοντας τις 
τομές και μεταβολές που έχει υποστεί από 
προηγούμενες επεμβάσεις και η, έστω και μερική, 
άρση των παραμορφώσεων θα συμβάλλουν στην 
αισθητική βελτίωση, αλλά κυρίως και στην 
καλύτερη συμπεριφορά του μνημείου απέναντι στα 
αίτια της συνεχιζόμενης καταστροφής του. Όπως 
έχει διατυπωθεί4 οι διαδοχικές νεώτερες επεμ
βάσεις έχουν πλουτίσει μεν τη νεώτερη ιστορία του 
μνημείου, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως σε βάρος 
της ιστορικής στρωματογραφίας του. Η παρούσα 
μελέτη καλείται ακριβώς να αντιμετωπίσει και 
τα απολεσθέντα με τις νεώτερες επεμβάσεις μέλη- 
τμήματα του μνημείου με την επανενσωμάτωση στο 
κτήριο κατά το δυνατόν, μεγαλύτερου αριθμού 
μελών που είτε κατέπεσαν, είτε κατεδαφίστηκαν 
από το λόρδο Elgin κ.α ή καταβιβάστηκαν και 
αντικαταστάθηκαν με νέα από τον Ν.Μπαλάνο, 
είτε παρατοποθετήθηκαν κ.τ.λ. Είναι αναμφίβολο 
ότι η ορθή ανασύνθεση των μελών θα αναβαθμίσει 
την αρχαιολογική αξία της περιοχής.

Η δυνατότητα αποκαταστάσεως της φατνω- 
ματικής οροφής, παρά το γεγονός ότι εκλείπει η 
αιτία κατασκευής της - δηλαδή η προστασία της 
ζωφόρου - θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθ
μιση καθώς και στη βελτίωση της διδακτικότητάς 
του μνημείου. Το δυτικό πτερό θα είναι ο μονα
δικός χώρος στο κτήριο που θα σώζεται πλήρης 
μέχρι και τη στάθμη της οροφής.

Τέλος τα θεωρητικά ζητήματα που προκύ
πτουν από την επανατοποθέτηση στο μνημείο εκ
μαγείων στη θέση των καταβιβασθέντων λίθων της 
ζωφόρου, που έχουν αντιμετωπισθεί και δοκι
μαστεί στο πρόσφατο παρελθόν (καταβίβαση Κα
ρυατιδών Ερεχθείου), είναι αποδεκτά στο βαθμό 
που επιτυγχάνονται οι σκοποί της επεμβάσεως, στο 
πλαίσιο πάντα της αρχής της αναστρεψιμότητας .

4Μελέτη, ττ3α, 79.
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

Ο Οπισθόναος σε αντίθεση προς τον Πρόναο 
δεν αντιμετωπίζει το δύσκολο πρόβλημα της ανα- 
παραστάσεως της αρχικής του μορφής, ούτε της 
ταυτΐσεως μεγάλου μέρους του υλικού στην αρχι
κή του θέση. Η περιοχή παρουσιάζει την καλύτερη 
ποσοτική, και στη στάθμη του θριγκού, και ποι
οτική διατήρηση. Επομένως στο μεγαλύτερο μέρος 
του το έργο αφορά στερέωση και συντήρηση και 
λιγότερο αναστήλωση. Τα κύρια αναστηλωτικά 
προβλήματα συνδέονται με την επανένταξη 
αρχαίων μελών στο κτήριο, την αποκατάσταση 
ορισμένων τμημάτων στην αρχική τους μορφή, την 
αντικατάσταση της καταβιβασθείσης ζωφόρου με 
αντίγραφα, την αποκατάσταση των δοκών της 
οροφής του δυτικού πτερού και την κάλυψη της 
περιοχής με ελαφρό στέγαστρο.

Η πρόταση συνοψίζεται στα ακόλουθα βασικά 
βήματα επεμβάσεως:

α. Επείγουσα σωστική απομάκρυνση της ζωφό
ρου, που είναι και το πρώτο τμήμα του έργου που 
έχει ολοκληρωθεί.

β. Δομική αποκατάσταση φέροντος οργανι
σμού, δηλαδή κυρίως, των κιόνων και των 
επιστυλίων.

γ. Επισκευή και όπου απαραίτητο συμπλήρωση 
των κατά χώραν σωζομένων μελών.

δ. Αποκατάσταση και συμπλήρωση των κατα- 
κείμενων μελών που πρόκειται να επανενταχθούν 
στο κτήριο.

ε. Κατασκευή αντιγράφων της ζωφόρου.
στ.Επανασυναρμολόγηση του θριγκού με τα 

αποκατεστημένα αρχαία μέλη, κατά χώραν και 
κατακείμενα, με τις απαραίτητες συμπληρώσεις.

ζ. Επανασυναρμολόγηση και συμπλήρωση της 
οροφής του δυτικού πτερού.

η. Προστασία, με την κατασκευή ενός 
ελαφρού στεγάστρου πάνω από τον Οπισθόναο και 
το δυτικό πτερό.

Τα θέματα που παρουσιάζουν θεωρητικό 
ενδιαφέρον και εξετάζονται αναλυτικώτερα στη 
συνέχεια είναι:

Η επιλογή του είδους των αντιγράφων της ζω
φόρου.

Οροφή του δυτικού πτερού και εναλλακτικές 
λύσεις.

Στέγαση δυτικού πτερού και Οπισθονάου με 
ελαφρό στέγαστρο.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτεινόμενες 
επεμβάσεις ανά δομική ενότητα. Σε όσες περιπτώ
σεις κρίθηκε σκόπιμο εξετάζονται εναλλακτικές 
προτάσεις και διερευνώνται τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματά τους. Αναλυτικότερα στοιχεία 
σχετικά με τη δομική αποκατάσταση του Οπισθο- 
νάου θα πρέπει να αναζητηθούν στη μελέτη του 
Κ.Ζάμπα5. Επίσης όσον αφορά τη συντήρηση των 
γλυπτών της ζωφόρου οι προτάσεις διατυπώνονται 
αναλυτικά από τους συντηρητές6. Οι μέθοδοι 
αποκαταστάσεως των αρχιτεκτονικών μελών που 
θα ακολουθηθούν δεν περιγράφονται στην 
παρούσα μελέτη μια και δεν αποκλίνουν από την 
μέχρι τώρα πρακτική. Αυτή έχει παρουσιαστεί και 
στο παρελθόν και αποτελεί αντικείμενο έρευνας 
άλλων συναδέλφων.

Ένα μόνο ζήτημα αξίζει να σημειωθεί που α
φορά και τη γενικότερη πρακτική συντηρήσεως 
του μνημείου. Η δομική αποκατάσταση των λίθων 
βασίζεται στις συγκολλήσεις με τσιμεντοπολτό και 
οπλισμούς τιτανίου, που φαίνεται για την ώρα η 
μόνη αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος. Αντι
μετωπίζουμε όμως τουτόχρονα σε καθημερινό επί
πεδο τα προβλήματα προσβολής του μαρμάρου 
από τα άλατα του τσιμέντου των συντηρήσεων του 
παρελθόντος. Αυτό οδήγησε στη σταδιακή κατάρ
γηση των τσιμεντοκονιαμάτων, στη συντήρηση της 
επιφάνειας και την εισαγωγή των ασβεστοκονι
αμάτων. Παράλληλα προχωρεί η έρευνα στον το
μέα αυτό διερευνώντας την καταλληλότητα των 
διαφόρων ειδών κονιαμάτων στο πεντελικό μάρ
μαρο. Επειδή η αποκατάσταση του Οπισθονάου 
αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό συντήρηση επιφά
νειας που είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη, θα 
πρέπει να εξεταστεί άμεσα η ανάγκη παντελούς 
καταργήσεως του τσιμέντου στις επεμβάσεις της 
επιφάνειας και τις συγκολλήσεις μικροθραυσμά- 
των και τα αρμολογήματα.

3.1 ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ.

Για καλύτερη προστασία του πώρινου θεμελί
ου και την απαραίτητη βελτίωση της ευστάθειας 
της προστάσεως είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 
του στυλοβάτη. Έτσι θα εξασφαλισθεί η συνέχεια 
στη στρώση εδράσεως των κιόνων. Οι περισσότερες 
βλάβες συγκεντρώνονται στο βόρειο τμήμα του και 
στο κεντρικό μεταξόνιο. Βέβαια πολλές από τις 
θραύσεις οφείλονται σε πλήγματα κανονιο
βολισμών του 1687. Η επικάλυψη αυτών των

5 Μελέτη, τ.3β.
6Μελέτη, τ.3γ.
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στοιχείων ως ιστορικών ιχνών, που δεν είναι 
μοναδικά στο χώρο του Οπισθονάου, δεν 
αποτελούν κριτήριο που να αντισταθμίζει τα 
οφέλη από την αποκατάσταση του στυλοβάτη.

Συμπληρώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν 
τουλάχιστον σε όσα μέλη δεν καλύπτουν το πώρινο 
θεμέλιο ή επηρεάζουν άμεσα την ευστάθεια των 
υπερκειμένων κιόνων. Αυτά είναι οι λίθοι ΟΣΒ.1, 
5, 7, 8 και 9. Επειδή όμως μια τέτοια επιλεκτική 
συμπλήρωση θα είχε δυσάρεστο αισθητικό αποτέ
λεσμα και δεν λύνει όλα τα οικοδομικά προβλή
ματα είναι ορθότερο να συμπληρωθούν και οι 
λίθοι ΟΣΒ.3, 4 και 6. Στα συμπληρώματα θα 
επαναληφθούν οι μεσαιωνικές διαμορφώσεις των 
βαθμιδών με βάση τα σωζόμενα ίχνη και στοιχεία. 
Η συμπλήρωση του κατεστραμμένου στυλοβάτη 
στη βορειοδυτική γωνία θα γίνει αφού 
αποφορτισθεΐ ό κίονας από το βάρος των υπερ
κειμένων επιστυλίων. Στον πρώτο αναβαθμό θα 
γίνει απλή συντήρηση με σφράγιση αρμών και 
συγκόλληση μικροθραυσμάτων. Συστηματική συ
ντήρηση του στυλοβάτη και του δαπέδου με καθα
ρισμό των αρμών και των ρωγμών και σφράγισή 
τους, ώστε να αποκλεισθεί η διέλευση των όμβριων 
προς το θεμέλιο, είναι επίσης απαραίτητη. Σε μία 
περίπτωση, στο λίθο του δαπέδου ΟΣ.21 που 
αντιστοιχεί στον ελλείποντα στυλοβάτη, είναι 
απαραίτητο να γίνει συμπλήρωση του δυτικού 
ημίσεως.

Θα τοποθετηθούν στη θέση τους δύο θραύ
σματα του μαρμάρινου κατωφλιού των αρχαίων 
διαφραγμάτων των μετακιονίων.

3.2 ΚΙΟΝΕΣ

Οι κορμοί των κιόνων θα συντηρηθούν και θα 
στερεοποιηθούν στη θέση που βρίσκονται χωρίς να 
αποσυναρμολογηθούν. Η δομική τους στερέωση θα 
γίνει πριν την αφαίρεση των υπερκειμένων επιστυ
λίων, λόγω της μεγάλης σχετικά αστάθειάς τους, 
σύμφωνα με τη μελέτη του Κ.Ζάμπα. Βασικό μειο
νέκτημα της μεθόδου είναι η αδυναμία άρσεως 
των παραμορφώσεων έστω και μερικώς. Η κατά
σταση όμως των κιόνων δεν αφήνει πολλά περιθώ
ρια επιλογών και γι' αυτό κρίνεται ως βέλτιστη 
λύση σε σχέση με τις άλλες δυνατότητες, όπως την 
αποσυναρμολόγηση και ανασύνθεση ή ακόμη και 
την έλξη ή ώθηση στη θέση τους.

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε επεμβάσεως θα 
προηγηθεΐ συμπληρωματική τεκμηρίωση, αναλυτι
κή αποτύπωση χαραγμάτων, επιγραφών κ.τ.λ, 
καθώς και προστερέωση ή προστασία όλων των 
ευπαθών ή ετοιμόρροπων περιοχών. Τέλος μετά 
την ολοκλήρωση των ενεμάτων και των ενισχύσεων 
με οπλισμούς, θα γίνει συστηματική συντήρηση της 
επιφάνειας και η τελική σφράγιση των ρωγμών.

Στους σφονδύλους δεν φαίνεται να απαιτούνται 
τοπικές συμπληρώσεις. Ακόμη προβλέπεται να 
αφαιρεθεΐ εντατήρας από τον ανώτατο σφόνδυλο 
του 5ου κίονα που είχε τοποθετηθεί από συνεργείο 
του Ν.Μπαλάνου.

3.3 ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

Η έκταση της απαιτούμενης επεμβάσεως στα 
κιονόκρανα θα εκτιμηθεΐ μετά την καταβίβαση 
των επιστυλίων. Θα αφαιρεθούν τα σιδηρά στοι
χεία που ενσωματώθηκαν στα περισσότερα κιονό
κρανα είτε για την ενίσχυσή τους, είτε για τη 
σύνδεσή τους με τα συμπληρώματα και θα αντι- 
κατασταθούν με νέα από τιτάνιο. Είναι ακόμη 
απαραίτητο να συμπληρωθεί η εσωτερική γωνία 
του νοτίου κιονοκράνου (0ΚΚ.6) προκειμένου να 
εξασφαλισθεΐ η ασφαλής έδραση των εσωτερικών 
επιστυλίων.

Στην περίπτωση που τα διαμπερή ρήγματα 
ορισμένων κιονοκράνων δεν μπορούν να θεραπευ- 
θούν επιτόπου, ή, η αφαίρεση των νεωτέρων 
συμπληρωμάτων παρουσιάζει δυσκολίες, τότε θα 
κριθεί απαραίτητο να καταβιβασθούν και να επι- 
σκευασθούν στο εργαστήριο.

3.4 ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Η αναγκαιότητα της καταβιβάσεως και επι
σκευής όλων των επιστυλίων είναι προφανής και 
θα γίνει όπως αναφέρθηκε μετά τη δομική αποκα
τάσταση των κορμών των κιόνων. Με την ταύτιση 
των έξι κατακεΐμενων αρχαίων επιστυλίων δίνεται 
η δυνατότητα αναστηλώσεως, στη θέση των νεώ- 
τερων του 1900, τεσσάρων ακεραίων μελών 
(ΟΕ.2.1, 2.2, 2.3 και ΟΕ.4.2) καθώς και την ενσω
μάτωση των μεγάλων θραυσμάτων στα άλλα δύο 
(ΟΕ.4.3 και ΟΕ.5.3). Σ'αυτήν την περίπτωση θα 
αξιοποιηθούν τα νεώτερα επιστύλια στα οποία 
μετά την επέμβαση μεγάλο μέρος των μη ορατών 
πλευρών θα είναι αρχαίο ενώ η ορατή πλευρά θα 
παραμείνει ως έχει σήμερα. Από στατικής από- 
ψεως η ενσωμάτωση των αρχαίων μελών δεν θα 
μειώσει την αντοχή των λίθων. Αντίθετα σε κάθε 
περίπτωση θα είναι σε πλεονεκτικότερη κατά
σταση από τα υπόλοιπα επισκευασμένα αρχαία.

ΓΙροτείνεται η αφαίρεση των, πρόχειρα τοπο
θετημένων, συμπληρωμάτων του 1872 και η αντι
κατάστασή τους με νέα που θα ακολουθούν τη 
μορφή των περιμετρικών θραύσεων ώστε να 
αμβλυθούν οι έντονες ορθογωνικές τομές. 
Παράλληλα θα γίνει αποκατάσταση της ταινίας 
και των κανόνων των επιστυλίων στις περιοχές 
αυτές. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει όφελος 
κυρίως αισθητικό αλλά και στατικό με την πλήρη 
αποκατάσταση των περιοχών των συνδέσμων.
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Συμπληρώματα με νέο μάρμαρο θα τοποθε
τηθούν στα κενά μεταξύ των θραυσμάτων των 
τεσσάρων πλήρων επιστυλίων που καταβιβάστηκαν 
το 1900.

Κατά τη διάλυση θα ακολουθηθεί η αντί
στροφη σειρά εργασιών ως προς την αρχαία 
δόμηση. Στην επανασυναρμολόγηση θα καταβλη
θεί προσπάθεια μερικής άρσεως των παραμορφώ
σεων στο βαθμό που το επιτρέπουν τα κενά των 
εντορμιών γόμφων και συνδετήρων.

3.5 ΖΩΦΟΡΟΣ

Δύο είναι τα προς αντιμετώπιση θέματα: η 
αποκατάσταση των αρχαίων λίθων και το είδος 
των αντιγράφων που θα τοποθετηθούν στο μνη
μείο. Θεωρείται αυτονόητο πλέον ότι οι καταβι- 
βασθέντες λίθοι της ζωφόρου δεν θα επιστρέφουν, 
τουλάχιστον στα πλαίσια των δικών μας επεμβά
σεων, στο μνημείο.

Οι λίθοι της ζωφόρου που μεταφέρθηκαν στο 
Μουσείο θα αποκατασταθούν κατ'αρχήν δομικά. 
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν πρώτα από τα θραύ
σματα που δεν φέρουν γλυπτή επιφάνεια. Στη 
συνέχεια θα προχωρήσει η συντήρηση του αναγλύ
φου, σύμφωνα με τις εκπονούμενες μελέτες των 
συντηρητών. Τα προβλήματα που αντιμετω
πίζονται στην επιφάνεια των λίθων του θράνου 
και του επιστυλίου είναι παρόμοια με αυτά των 
γλυπτών της ζωφόρου γιατί βρισκόταν κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες (θέση στο μνημείο, στέγαστρο). 
Επομένως, οι μέθοδοι καθαρισμού και 
συντηρήσεως είναι σκόπιμο να δοκιμασθούν πρώτα 
στα αρχιτεκτονικά μέλη, αρχίζοντας από αυτά 
των νεώτερων αναστηλώσεων και συνεχίζοντας 
στα αρχαία. Έτσι θα αποκτηθεί η απαραίτητη 
εμπειρία πριν οποιαδήποτε επέμβαση στα γλυπτά.

Μετά την ολοκλήρωση της συντηρήσεως θα 
διαλυθεί το προσωρινό έργαστήριο. Τότε τα γλυ
πτά μπορούν να εκτεθούν, ενδεχομένως εντός 
προθήκης στο μέσον της Αιθούσης VIII του 
Μουσείου, μέχρι την ανέγερση του νέου Μουσείου 
Ακροπόλεως.

Πριν εξετασθεΐ το ζήτημα των αντιγράφων 
πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα τοποθετήσεως 
απλών επίπεδων λίθων, χωρίς γλυπτή διακό-

Επόμενη σελίδα:

Σχ.40. Προσχέδιο συστήματος στηρίξως αντι
γράφων ζωφόρου στο θριγκό της δυτικής 
προστάσεως (ΠΜΚ).

σμηση7. Από πλευράς δομικής η λύση αυτή είναι 
μεν απολύτως αποδεκτή, οδηγεί όμως στην 
αισθητική υποβάθμιση του μνημείου. Το απογυ
μνώνει από ένα από τα σημαντικότερα από 
πλευράς καλλιτεχνικής στοιχεία του και αφαιρεί 
από τη διδακτική του αξία. Επομένως πρέπει να 
αποκλεισθεί ως πιθανή λύση.

Τα αντίγραφα που προβλέπεται να τοποθε
τηθούν στο μνημείο θα είναι από πλευράς μορφής 
και διαστάσεων ίδια με τα αρχαία, όσον αφορά 
το ορατό μέρος τους. Τη μελέτη των υφιστάμενων 
εκμαγείων στις διάφορες συλλογές και την αξιο
λόγηση, ως προς την καταλληλότητά τους, να 
χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα για την κατα
σκευή των αντιγράφων, έχει εκπονήσει ο αρχαιο
λόγος Α.Μάντης.8 Εξετάζονται όμως οι διάφο
ρες δυνατότητες παραγωγής τους, που προκύ
πτουν από το συνδυασμό των κατάλληλων υλικών, 
του τρόπου κατασκευής και τη φέρουσα ικανότητα 
του υλικού. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα χρή- 
σεως μαρμάρου και η, δια λαξεύσεως, παραγωγή 
του αντιγράφου και τεχνητού λίθου, με βάση το 
τσιμέντο ή τα πολυμερή και αντίστοιχα η, δια 
χυτεύσεως, παραγωγή του. Χρήση πολυμερών δεν 
μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
φέρουσα αντοχή ανάλογη του μαρμάρου.

Με βάση τα παραπάνω, τρεις εναλλακτικές 
λύσεις κρίνονται ως καταλληλότερες και εξετά
ζονται στη συνέχεια αναλυτικότερα:

α) Η κατασκευή αντιγράφων ολόκληρων των 
μελών από νέο μάρμαρο. Πλεονεκτεί όσον αφορά 
την ανώτερη ποιότητα του υλικού και της 
γεωμετρικής μορφής, την ακρίβεια κατασκευής, το 
μεγαλύτερο χρόνο ζωής του και την απόλυτη 
συμβατότητα του υλικού με το αρχαίο. Μειονεκτεί 
ως προς την υποδεέστερη στυλιστική πιστότητα του 
αντιγράφου, το μεγαλύτερο κόστος και χρόνο 
παραγωγής9.

β) Η κατασκευή χυτών αντιγράφων όλου του 
μέλους από τεχνητό λίθο με βάση το λευκό 
τσιμέντο. Πλεονεκτεί ως προς την πιστή αναπα
ραγωγή του στύλ των πρωτοτύπων και το μικρό
τερο χρόνο και κόστος παραγωγής των αντι
γράφων. Αυτή είναι η μόνη, λύση που επιτρέπει την 
πιστή αναπαραγωγή και των μη ορατών πλευρών. 
Έχει όμως σοβαρά μειονεκτήματα, όπως τη γρή-

7Όπως ακριβώς κατασκευάστηκαν τα συμπληρώματα του 
Ν.Μπαλάνου το 1900.
8Προκαταρκτική Έκθεση σχετικά με την κατασκευή αντιγράφων 
της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα. Αρχείο ΕΣΜΑ, 7/12/93.
9Η κατασκευή του αντιγράφου μπορεί να ετοιμασθεί με 
παραδοσιακό ποντάρισμα ή τη βοήθεια παντογράφου. Και στις 
δύο περιπτώσεις η τελική κατεργασία της επιφάνειας θα κάνει 
μαρμαρογλύπτης. Η κατασκευή μαρμάρινων αντιγράφων έχει 
στις μέρες μας εγκαταληφθεί, απετέλεσε όμως πρακτική του 
παρελθόντος (περίπτωση της 5ης καρυάτιδος της νότιας 
πρόστασης του Ερεχθείου).
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γορη γήρανση, τον αποχρωματισμό και την 
αλλοίωση του υλικού, τη χαμηλή γεωμετρική 
πιστότητα, τα προβλήματα που πιθανότατα θα 
ανακύψουν στο μέλλον με τα διαλυτά άλατα του 
τσιμέντου στα υποκείμενα μέλη, αλλά και τη 
μερική ασυμβατότητα του υλικού με το μάρμαρο. 
Η λήψη εκμαγείων των παράπλευρων εδρών των 
λίθων της ζωφόρου, που μπορεί να γίνει μόνο μετά 
την ολοκλήρωση της δομικής τους αποκαταστά- 
σεως, εγκυμονεί κινδύνους μικροεκδορών και 
ταλιπωρίας των γλυπτών και θα οδηγήσει σε 
απρόβλεπτες καθυστερήσεις του έργου.

γ) Η κατασκευή σύνθετων στοιχείων από 
μάρμαρο και χυτών αντιγράφων μόνο της γλυπτής 
επιφάνειας. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται η 
πιστή αναπαραγωγή του στύλ των πρωτοτύπων, 
διατηρείται το μάρμαρο ως φέρον στοιχείο, με 
όλα τα πλεονεκτήματά του, και παρέχεται η δυ
νατότητα αντικαταστάσεως των αντιγράφων της 
γλυπτής επιφάνειας χωρίς την ανάγκη καταβι- 
βάσεως των υπερκείμενων μελών. Υπάρχει ένα 
πρόβλημα συνδέσεως και συνεργασίας των δύο 
στοιχείων που αντιμετωπίζεται με τη μηχανουρ- 
γική κατασκευή ειδικών ανοξείδωτων χαλύβδινων 
εξαρτημάτων. Το υλικό κατασκευής των χυτών 
τμημάτων στη περίπτωση δεν απαιτείται να είναι 
κατ' ανάγκην μόνο το τσιμέντο (Σχ. 40). Για τη 
χύτευση των πλακών θα χρησιμοποιηθεί προκα- 
τασκευασμένος μεταλλότυπος με δυνατότητα ρυ- 
θμίσεως με ακρίβεια των διαστάσεων των αντι
γράφων ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη γεω
μετρική πιστότητα10 .

Θεωρούμε την τρίτη λύση ως καταλληλότερη 
όχι μόνον για τα πλεονεκτήματα που αναφέρθη
καν, αλλά και διότι αποσυνδέει την ανασύνθεση 
του θριγκού από την παραγωγή των αντιγράφων.

Προτείνεται ακόμη επέκταση της ζωφόρου σε 
τμήματα που δεν διατηρούνταν μέχρι σήμερα, σε 
συνδυασμό βέβαια με την αποκατάσταση των μα
κρών τοίχων και των δοκών της οροφής.

3.6 ΔΙΑΖΩΜΑ

Τα καταβιβασθέντα αρχαία διαζώματα έχουν 
ήδη αποκατασταθεΐ δομικά και συντηρηθεί.

Με την αναγνώριση δύο ακέραιων αρχαίων 
λίθων του διαζώματος της βορειοδυτικής γωνίας 
(ΟΔΖ.3 & ΟΔΖ.4) δίνεται η δυνατότητα για τη 
μερική τουλάχιστον αποκατάσταση της στρώσεως 
στην αρχική της μορφή με το αρχαίο υλικό.

10Τα συνήθη χυτά αντίγραφα κατά κανόνα παρουσιάζουν 
ενοχλητικές παραμορφώσεις που δεν ενοχλούν ιδιαίτερα στα 
γλυπτά αλλά δεν είναι αποδεκτές στα αρχιτεκτονικά μέλη βλ. 
προχ. έκθεση Μ. Κορρέ, Προτάσεις για την μεταχείριση της 
λεοντοκεφααλής της βορειοανατολικής γωνίας του Παρθενώνος. 
(Αρχείο ΕΣΜΑ, 13.3.1990.

Το τμήμα μεταξύ του έκτου και του ενδέκατου 
λίθου του διαζώματος που είχε ανακατασκευάσει 
ο Ν.Μπαλάνος θα μπορούσε να επανενταχθεί στο 
κτήριο, ως τεκμήριο μιας ιστορικής πλέον αναστη- 
λώσεως που το μεγαλύτερο μέρος της πρόκειται να 
αρθεί. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει σημαντική 
οικονομία και αξιοποιείται η υφισταμένη φυσική 
πάτινα των λίθων. Επαναλαμβάνεται όμως το 
σφάλμα της τοποθετήσεως έξη λίθων αντί 
τεσσάρων που ήταν οι αρχαίοι, με του κατακό- 
ρυφους αρμούς σε θέσεις άσχετες ως προς τις 
αρχικές.

Η ορθότερη σ'αυτήν την περίπτωση λύση είναι 
η κατασκευή τεσσάρων νέων μελών, αποκαθι- 
στώντας με ακρίβεια την αρχική μορφή του διαζώ
ματος. Αναγκαστικά ο λίθος ΟΔΖ.7 θα είναι 
ελαφρώς μακρύτερος, εξαιτΐας της αφαιρέσεως 
τμήματος του νότιου άκρου του ΟΔΖ.6 το 1900. 
Θα είναι ακόμη δυνατή η ενσωμάτωση ορισμένων 
αρχαίων θραυσμάτων στα νέα μέλη. Το μεγαλύ
τερο μήκος των μελών θα λειτουργήσει ευεργετικά 
στο θέμα της πλοκής των λίθων στην πίσω πλευρά 
του θριγκού.

3..7 ΘΡΑΝΟΣ

Οι θράνοι θα συντηρηθούν και θα επανατοπο- 
θετηθούν στο μνημείο ως έχαν. Προτείνεται να 
γίνουν συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο του δωρικού 
κυματίου, στη θέση του υφιστάμενου από τσιμεντο
κονία, και σε επιλεγμένες θέσεις της πίσω πλευράς 
στην περιοχή του κεντρικού μεταξονίου. Ένας 
νεώτερος θράνος (ΔΘΣ.2') της επεμβάσεως 
Ν.Μπαλάνου θα αντικατασταθεί με τον κατα- 
κείμενο αρχαίο.

Εφόσον τοποθετηθούν τα αντίγραφα της 
ζωφόρου στη βόρεια πλευρά, και σε περίπτωση μη 
ταυτίσεως άλλων αρχαίων λίθων του υπερ
κείμενου θράνου στις θέσεις αυτές, προτείνεται η 
κατασκευή νέων από μάρμαρο. Από μάρμαρο 
προτείνεται να γίνει και το αντίγραφο του θράνου 
που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

3.8 ΟΡΟΦΗ

Στην οροφή του δυτικού πτερού προτείνεται η 
πλήρης αποκατάσταση των δοκών και μεταδόκιων 
πλακών. Αυτή επιβάλλεται όχι μόνον γιά λόγους 
αισθητικούς αλλά προκειμένου να αποκατασταθεί 
η συμμετρία της κατασκευής και να έχει, καλύτερη 
συμπεριφορά στις σεισμικές καταπονήσεις. Θα 
γίνει επανατοποθέτηση της αρχαίας ελεύθερης 
δοκού ΔΕΔ.7 μετά την κατάλληλη ενίσχυσή της. 
θα ενταχθούν τα θραύσματα των δοκών ΔΕΔ.1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Μ.Κορρές (1976)

ΚΩΔΙΚΟΣ Αιατί- ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΙΘΟΥ θενται

1 ΕΞΦΠ + Χαλκοθήκη Εχει διαμορφωμένους αστραγάλους.
2 ΜΕΦΠ + Χαλκοθήκη Εχει διαμορφωμένους αστραγάλους.
3 ΕΣΦΠ + Χαλκοθήκη Εχει διαμορφωμένους αστραγάλους.
4 ΕΞΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Εχει διαμορφωμένους αστραγάλους.
5 ΜΕ ΦΠ + Χαλκοθήκη Εχει διαμορφωμένους αστραγάλους.
6 ΕΣΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Εχει διαμορφωμένους αστραγάλους.
7 ΕΞΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
8 ΜΕΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
9 ΕΣΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
10 ΕΞΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
11 ΜΕΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
12 ΕΣΦΠ 4- Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
13 ΕΞΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
14 ΜΕΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
15 ΕΣΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
16 ΕΞΦΠ Δεν υπάρχει Κατασκευή από πλεονάζουσα ΕΣΦΠ
17 ΜΕΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.
18 ΕΣΦΠ + Προ της Χαλκοθ. Αδιαμόρφωτοι αστράγαλοι.

και ΔΕΔ.4 στις υφιστάμενες νέες δοκούς (Σχ.41), 
τοποθέτηση μιας νέας στη θέση της ΔΕΔ.6 καθώς 
και συμπλήρωση των ελλειπόντων μεταδόκιων 
πλακών. Για την καλύτερη έδραση είναι απαραί
τητη η συμπλήρωση των θράνων του νότιου άκρου 
της δυτικής πλευράς και η συμπλήρωση, στις θέσεις 
γόμφων και συνδέσμων, ορισμένων λίθων του 
θράνου και του διαζώματος κάτω από τις θέσεις 
εδράσεως των δοκών.

Η ταύτιση της θέσεως των επίτοιχων δοκών 
δίνει τη δυνατότητα αποκαταστάσεώς τους μέχρι 
τουλάχιστον τις θέσεις όπου διανοίχθηκαν παρά
θυρα στους μακρούς τοίχους του σηκού στους 
μεσαιωνικούς χρόνους.

Παρά το γεγονός ότι διατηρείται ένας 
σημαντικός αριθμός θραυσμάτων των φατνωμάτων 
των οροφών, αυτά δεν επαρκούν για να συντεθούν 
και να σχηματίσουν, έστω και με συμπληρώσεις, 
κάποιο αναστηλώσιμο μέλος.

Η γνώση της ακριβούς μορφής και η ύπαρξη 
όλων των απαραίτητων φατνωμάτων, που κατα
σκευάστηκαν στη δεκαετία του '50, δίνει τη δυνα
τότητα πλήρους αποκαταστάσεώς της οροφής του 
δυτικού πτερού (Σχ.42.) Στον παρατιθέμενο 
πίνακα φαίνεται μία πρώτη καταγραφή αυτών 
των μελών, που δείχνει την επάρκειά τους για την 
πλήρη αναστήλωση. Πρόκειται για δείγματα 
υψηλής ποιότητος μαρμαρικής και κείνται στα 
δυτικά του Παρθενώνα σχεδόν μισόν αιώνα.

Μία αποκατάσταση της οροφής θα είχε πολλά 
οφέλη αλλά συγκεντρώνει και μειονεκτήματα.

Είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί 
μέχρι και την οροφή του ένα τμήμα του κτηρίου, 
συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμισή του, 
αποκαθιστώντας τις αρχικές φωτιστικές συνθήκες 
του χώρου, και προσθέτοντας στη διδακτικότητά 
του. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται η 
μικρή, έστω, στατική επιβάρυνση των κιόνων της 
προστάσεως, η δημιουργία συνθηκών για την 
πρόσθετη επικάθηση αιθάλης και κυρίως το 
γεγονός της πλήρους ανακατασκευής ενός 
στοιχείου του κτηρίου από νέο υλικό, έχοντας 
μάλιστα εκλείψει και ο λόγος κατασκευής του, 
που ήταν η προστασία της ζωφόρου επιτόπου. Για

Επόμενες σελίδες:

Σχ.41. Οικοδομικά μέλη αναστηλώσεως οροφής 
δυτικού πτερού (ΜΚ, 1976).
Σχ.42. Τυπική διάταξη φατνωματικών πλακών. 
Άνοψη και τομή (ΜΚ, 1976).
Σχ.43. Εσωτερική όψη του δυτικού θριγκού. 
Πρόταση αναστηλώσεως οροφής δυτικού πτερού 
(ΠΜΚ/ΜΜ-Κ).
Εικ.44. Ισομετρικά διαγράμματα των τριών 
προτάσεων για την αναστήλωση της οροφής του 
δυτικού πτερού (ΠΜΚ/ΜΜ-Κ).
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να μετριασθούν τα μειονεκτήματα αυτά εξε
τάζεται η δυνατότητα μερικής ανακατασκευής 
των φατνωμάτων. Τότε είναι σκόπιμο να 
τοποθετηθούν φατνωματικές πλάκες στα δύο 
νότια διάχωρα. "Ετσι αποφεύγεται και η φόρτιση 
των δύο κεντρικών κιόνων που παρουσιάζουν και 
τις σοβαρότερες δομικές βλάβες. Κριτήρια 
επιλογής της θέσεως αυτής είναι η καλύτερη 
γενικά διατήρηση του νότιου ημίσεως του σηκού 
και η ευκολότερη παρατήρησή τους από τους 
επισκέπτες, και από τις τρεις πλευρές του 
μνημείου.

Συνοψίζοντας εξετάζονται τρεις δυνατότητες 
αναστηλώσεως της οροφής του δυτικού πτερού 
(Σχ.44):

α) Αποκατάσταση μόνο των δοκών της 
οροφής, που θεωρείται ως η ελάχιστη απαραίτητη 
επέμβαση.

β) Αποκατάσταση των δοκών της οροφής και 
μερική αποκατάσταση των φατνωμάτων στο νότιο 
άκρο του πτερού.

γ) Αποκατάσταση των δοκών της οροφής και 
πλήρης αποκατάσταση των φατνωμάτων σε όλο το 
μήκος του δυτικού πτερού.

3.9 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

Όσον αφορά τη συντήρηση του μεσαιωνικού 
κλιμακοστασίου προτείνεται η διευθέτηση της 
απορροής των όμβριων και στεγάνωση στην άνω 
απόληξη. Διάλυση και ξανακτίσιμο του αποδιο- 
ργανωμένου τμήματος της τοιχοποιίας στις πέντε 
ανώτατες στρώσεις της νότιας πλευράς. Μερική 
αναστήλωση της βορειοδυτικής γωνίας που είχε 
κατεδαφίσει ο Α. Ορλάνδος, μέχρι τη στάθμη του 
κιονοκράνου του 5ου κίονα. Τοπικά αρμολο
γήματα της τοιχοποιίας εξωτερικά, συντήρηση των 
επιφανειών των λίθων, αρμολόγημα και συντήρηση 
της τοιχοποιίας εσωτερικά όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. Προτείνεται να γίνει ακόμη: 
Αντικατάσταση των υφισταμένων ξύλινων 
κουφωμάτων, διαμόρφωση χώρου τοποθετήσεως 
οργάνων παρακολούθησης της σεισμικής 
συμπεριφοράς του μνημείου, διαμόρφωση 
παραθύρου αναδείξεως του επικράνου της 
παραστάδος (Σχ.45) και τοποθέτηση κιγκλι
δώματος στην ανώτερη στάθμη.

3.10 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Για την αποτελεσματικότερη προστασία του 
Οπισθονάου και του δυτικού πτερού προτείνεται η 
τοποθέτηση ενός ελαφρού στεγάστρου από 
μεταλλικό σκελετό (από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
αλουμίνιο) και ημιδιαφανείς υαλοπίνακες. Η πρό
βλεψη κατάλληλων σχισμών θα επιτρέπει το

φυσικό ελκυσμό του αέρα και θα αποφεύγεται η 
δημιουργία του φαινομένου της παγίδας ενέργειας 
(θερμοκηπίου). Η προστατευτική στέγη, που δεν θα 
είναι ορατή έξω από το μνημείο και δεν θα 
μεταβάλλει ουσιαστικά τις φωτιστικές συνθήκες, 
θα εδράζεται στο δυτικό τοίχο και τις δοκούς της 
οροφής και θα απορρέει τα όμβρια πάνω από τα 
γείσα της Β. και Ν. κιονοστοιχΐας. Σε θέσεις όπου 
η έδραση ή στήριξή της δεν μπορεί να γίνει σε 
συμπληρώματα από νέο μάρμαρο, θα
τοποθετηθούν μαρμάρινες βάσεις με τη μορφή 
αρχαίων μελών της αντίστοιχης θέσης. Η
δοκιμαστική τοποθέτησή της γιά ένα χρονικό 
διάστημα και η λεπτομερής παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς της, θα δείξει κατά πόσον στο 
μέλλον θα είναι εφικτή η στέγαση ίσως ολοκλήρου 
του ναού με ανάλογο τρόπο.

Σχ.45. Προοπτικό σκαρίφημα προτάσεως δια- 
μορφώσεως παραθύρου αναδείξεως του επικράνου 
της νοτιοδυτικής παραστάδος Οπισθονάου, από το 
μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο (ΜΚ).
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4. ΙΊΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη συνέχεια περουσιάζεται συνοπτικό διά
γραμμα της προτεινόμενης πορείας εργασιών στην 
περιοχή του Οπισθονάου.

Μετά την κατασκευή του κατάλληλου 
ικριώματος, τη συμπληρωματική τεκμηρίωση και 
την προστερέωση από τους συντηρητές, μπορεί να 
προχωρήσει η στερεοποίηση των κορμών των 
κιόνων, με ενέματα σύμφωνα με τις προτάσεις του 
πολιτικού μηχανικού Κ.Ζάμπα. Προβλέπεται σχο
λαστικός καθαρισμός των ρηγμάτων με την 
αφαίρεση των κονιαμάτων και την πλύση του 
εσωτερικού των ρηγμάτων. Η στερέωση θα γίνει με 
επιτόπου εμφύτευση οπλισμών τιτανίου.

Όσο χρόνο διαρκεΐ η στερέωση των κιόνων θα 
ξεκινήσει η αποκατάσταση των επιστυλίων του 1ου 
μετακιονίου, η ετοιμασία του διαζώματος και η 
προετοιμασία με τις απαραίτητες συντηρήσεις και 
συμπληρώσεις των καταβιβασθέντων μελών του 
θριγκού. Ακόμη μπορεί να ξεκινήσει η ετοιμασία 
των δοκών και μεταδόκιων πλακών της οροφής.

Καταβίβαση των επιστυλίων ξεκινώντας από 
τη νότια πλευρά και καταλήγοντας στη βόρεια.

Προώθηση των επιστυλίων για δομική αποκα
τάσταση και συντήρησή τους.

Καταβίβαση των κιονοκράνων που κριθεί 
απαραίτητο και αποκατάστασή τους.

Αποκατάσταση του στυλοβάτη στις προβλεπό- 
μενες θέσεις όσο οι κίονες παραμένουν αφόρτιστοι. 
Η προετοιμασία των συμπληρωμάτων θα ξεκινήσει 
νωρίτερα, όσον καιρό διαρκεί η στερεοποίση των 
κιόνων και η αποξήλωση των επιστυλίων και των 
κιονοκράνων. Η συγκόλληση των συμπληρωμάτων 
θα γίνει ενόσω τα κιονόκρανα και τα επιστύλια 
θα επισκευάζονται στο έδαφος.

Επισκευή των τμημάτων των κατά χώραν 
μελών, όπως των επικράνων των παραστάδων και 
των λίθων των ανωτάτων στρώσεων του δυτικού 
τοίχου, στα οποία θα διαπιστωθούν βλάβες, πριν 
ξεκινήσει η επανασυναρμολόγηση του θριγκού.

Επανατοποθέτηση των κιονοκράνων μετά την 
ολοκλήρωση της επισκευής τους και τη συμπλή
ρωση του νότιου γωνιακού.

Επανασυναρμολόγηση του θριγκού ακολου
θώντας την αρχική σειρά τοποθετήσεως των μελών 
προκειμένου να εξασφαλισθεΐ η ορθή και ασφαλής 
γόμφωσή τους.

Στην περίπτωση εγκρίσεως της τρίτης λύσεως 
για τα αντίγραφα της ζωφόρου η επανασυναρ
μολόγηση μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από 
την ετοιμασία των αντιγράφων των γλυπτών. 
Πάντως η απόφαση για το είδος των αντιγράφων 
πρέπει να ληφθεί αμέσως, προκειμένου να 
προχωρήσει η ετοιμασία τους παράλληλα με τη

δομική αποκατάσταση των υπολοίπων λίθων του 
θριγκού.

Με την ολοκλήρωση της αποκαταστάσεως των 
θράνων θα ξεκινήσει η επανατοποθέτηση των 
δοκών της οροφής. Θα πρέπει να προηγηθεί η 
αποκατάσταση της εσωτερικής πλευράς του 
θριγκού και του αετώματος της δυτικής πλευράς 
πριν την έναρξη της αποκαταστάσεως της 
οροφής11. Η μελέτη θα πρέπει να έχει εκπονηθεί 
εντός του προσεχούς έτους προκειμένου να 
ξεκινήσουν εγκαίρως οι εργασίες συντηρήσεως και 
αυτού του τμήματος του κτηρίου, πριν τη 
τοποθέτηση των δοκών της οροφής. Άλλωστε 
λόγω της θέσεως διευκολύνεται η πρόσβαση από 
τα ικριώματα της δυτικής προστάσεως.

Μετά την επανασυναρμολόγηση και των 
επιστυλίων μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες στο 
μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο, που αποτελούν και 
σχετικά ανεξάρτητο έργο.

Η αποκατάσταση των κιόνων εκτιμάται ότι θα 
διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Σε διάστημα περίπου 
9 μηνών σχεδόν ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση 
των ήδη καταβιβασθέντων μελών του θριγκού, 
πλήν των λίθων της ζωφόρου. Γιά τις 
υπολειπόμενες αποκαταστάσεις μελών
(συμπεριλαμβανομένων των επιστυλίων και των 
κιονοκράνων) και τις απαραίτητες συμπληρώσεις 
αυτών, απαιτείται διάστημα δύο περίπου ετών. Η 
επανασυναρμολόγηση του θριγκού και της οροφής 
θα χρειασθεΐ περίπου 12 μήνες.
Αυτά δίνουν, χωρίς τις απρόβλεπτες δυσκολίες, 
ένα σύνολο τουλάχιστον τριών ετών για την 
ολοκλήρωση του έργου.

11 Είναι γνωστό ότι δεν προβλέπεται διάλυση του αετώματος 
της δυτικής πλευράς και έτσι είναι δυνατό να προχωρήσουν οι 
εργασίες στην εσωτερική πλευρά του θριγκού ανεξάρτητα από την 
εξωτερική (βλ. Μελέτη, τ.1 σ.426).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΦΟΡΟ Y *
(Πηγή : Brommer, Der Parthenonfries, Mainz 1977)

Μ. Κορρές

Λίθος FotoMarburg Hege British Museum A.Frantz DAI

W III 134020 1998 ίΐΙ-IV VE 33 AT 175 76/690,
(ΔΖ.3) 134021

135236
2319
1994 III-V

(εκμαγείου) 691,692

2543 LXXVIII C35
2041 Ili-Vili 
2317 ΧΙΙ-ΙΙ
1730 VI II
2324
1756-1758
1760
1798-1800
1996, 2000
2338

(εκμαγείου)

W IV 134020 1998 III-IV B 6334 AT 176 76/693.
(ΔΖ.4) 134021 1994 III-V (εκμαγείου) 177 694.

135237 2543 178 695
2041 III-VII LXXVIII C32 30
2317X11II
1730 VI-II

(εκμαγείου) 28

2325 VE31
2001 2002 
1701-1784

(εκμαγείου)

1785,1759, 1982 
1983,1985, 1988- 
1992, 1996,1998 
2001, 2003-2009, 
2339, 2541,2542

W V 134016 1994 III-V VE 35 AT 179 76/696.
(ΔΖ.5) (μόνον η μορφή 10) 2543

2041 III-VIII
(εκμαγείου)

28
697,

134020 1730 VII-II
134021 2317 ΧΙΙ-ΙΙ
135238 2326/7

1782,1783,1796, 
1797, 2010-2013 
2342

LXXVIII C35 
(εκμαγείου)

IV-V

*. Η τελευταία φωτογράφηση της δυτικής ζωφόρου έγινε για το αρχείο της ΕΣΜΑ από το Σωκράτη Μαυρομμάτη κατά το 
καλοκαίρι του 1992
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Λίθος FotoMarburg Hege British Museum A. Frantz DAI

W VI 134016 2041 (III-VIII) AT 180 76/698
(ΔΖ.6) 134018 2042 VI-X 699

134019 1730 VI-II 700
135239 2317 XII-XX

2320 VI-VIII
1729.1738.1979.
2014. 2328.
Λεπτομέρ. 1700,
1705,1708, 1711,
1984, 2017-2019,
2334, 2336.

W VII
(AZ.7)

134016
134017
134018
134019
135240

2041 (III-VIII) 2042(VI-X) 
2317 (XII-II) 2318(VII-IX) 
2320 VI-VIII 
1706.1724.2329.2330 
1720,1723,1738,2021 

2022,2083-2088,2544
4567

LXXVIII
(εκμαγείο)

VE 40 
(εκμαγείο)

AT 181
182

(Ιππος)

183
(ιππεύς)

200
(VII-VIII)

76/701
702

WVIII 134017 1738 (VIII-XVI) 1750(VIII-X) VE34 (εκμαγ.) ΑΤ29 76/703
(AZ.8) 135241 2041 (III-VIII) 2042 (VI-X) LXXVIII C36 VIII-X

2317 (XII-II) 2318(VII-IX) (εκμαγείο)
2320 (VI-VIII) 184
1744.2331.2286 185
(εκμαγείο) (ίππος)
1746-1749, 1794, 200(VII-VIII)
1795, 2340

WIX 134014 1750 (VIII-X) 1738(VIII-XVI) VE24 (εκμαγ.) AT31.186 76/706
(AZ.9) 134015 2317(XII-II) 2321(IX-XI) Hege 1732 187(ίππος) 707

134016 2042(VI-X) 2318(VII-IX) 1752-1755 188(ιππεύς)
134018 2545(IX-XVI) 1765,2023-2028 189
135242 2332 2337,2341 29(VIII-IX)

wx 134014 1738 (VIII-XVI) 1750(VIII-X) VE23 AT 189 76/708
(AZ. 10) 134015 2042(VI-X) 2317 (X-XI) 29(VIII-X) 709

134016 1761, 1762,1764,2029-2031 31 710
134018 2333, 2331 (IX-XI)
135243

WXI 134014 1024(XI-XIII) LXXVIII AT 190 76/711
(AZ. 11) 134015 1731(XI-XVI) (33εκμαγείου)

2317(ΧΙΙ-ΙΙ), 2321 (ΙΧ-ΧΙ) VE36 (εκμαγείου)
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Λίθος Hege British Museum A.Frantz DAI

W XII 134014 1024(ΧΙ-ΧΙΠ) LXXVIII 33 (εκμαγ.) AT 191 76/712
(ΔΖ.12) 1710(XII-XIV) 1731(XI-XVI) 

2317(XII-II), 2322 (XII-XIV) 
2323 (XII-XIV)
2032. 2033. 2540

VE 30 (εκμαγ.) 192

1703,1704,1725, 1726, 1790 
1791, 2034-2036, 2335

W XIII 134014 1024(XI-XIII) 1710 (XII-XIV) E 43 (εκμαγ.) 193 76/715
(ΔΖ.13) 1731(XI-XVI) 2322 (XII-XIV) 

2323(XII-XIV) 1713, 1735 ΙΙΒ2
1786,1787,1788, 1792 (εκμαγ.)

W XIV 1710 (XII-XIV) 1714 (XIV-XVI) VE38 AT 194 76/716
1731 (XI-XVI) 2322(XII-XIV) EV 242
2323(XII-XIV), 1709, 1727), 
1793. 1707. 2037.2040

(Λονδίνου)

W XV 1072(XV-XVI) 1714(XIV-XVI) Cl 545 76/717
(ΔΖ.15) 1731 (XI-XVI) 1734 (XV-XVI) (εκμαγ.) 718

1023 1777 2527 719
1775,1776, 1778,1779,1780, 1980 
1987, 2038-2040, 2527

720

WXVI 1072(XV-XVI) 1714(XIV-XVI) 004980 AT 196 76/719
(ΔΖ.16) 1731 (XI-XVI) 1734 (XV-XVI) 

1774
(εκμαγ.) XV-XVI 722

S I 2047, 2048,1997, 2049-2052 Β3261 AT 197
(ΝΔΖ) 2343, 2344 (τεμάχ. στο EV 192

Brit. Museum.) (τεμάχ. στο
Brit. Museum)

S II VIE 49 AT 198 Hege
(NZ46) (εκμαγ) 2054-2056

2487b
2053
2047,8

S III VIE 48, EV 193
(NZ 45) Β3260 194

195

S IV
(NZ.44)

2057, 2061 VE 46 AT 199



II. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ

Φανή Μαλλούχου-Tufano

Α. ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΣ

1. Μολύβδινος σταυρός διαστάσεων 0,079X0,053 καί πάχους 0,003μ. Στό κέντρο 
φέρει χρονολογία 1900 χτυπημένη προχείρως μέ βελόνι. Βρέθηκε στις 6.5.1993 κατά την 
άποσυναρμολόγηση τού θράνου ΔΘΣ.2 πίσω άπό τό νέο λίθο II (ΔΖ.2'), τής άναστήλωσης 
Μπαλάνου, τής ζωφόρου.

2. Φύλλο μολύβδου διαστάσεων 0,08X0,055 καί πάχους 0,003μ. μέ επιγραφή 
Γ.Μηλίός Τήνιος 1900. Βρέθηκε στίς 20.5.1993 πίσω άπό τό γωνιαίο βορειοδυτικό λίθο 
ζωφόρου ΒΔΖ'.



3. 'Υδραυλικό κονίαμα μέ έκτυπο τμήματος τής ώς άνω έπιγραφής. Βρέθηκε στίς 
20.5.1993 πίσω άπό τό γωνιαίο βορειοδυτικό λίθο ζωφόρου ΒΔΖ’.

4. Φύλλο μολύβδου ένσωματωμένο σε κονίαμα,διαστ. 0,15Χ0,035μ. μέ έπιγραφή 
Ζ.Μηλιός 1900. Βρέθηκε στις 20.5.1993 πίσω άπό τό γωνιαίο βορειοδυτικό λίθο ζωφόρου 
ΒΔΖ'.



5. Τμήμα μολυβδοχόησης συνδετήρος σχήματος Π, πού συνέδεε τό θράνο ΔΘΣ.1 μέ 
τό συμπλήρωμά του (αναστύλωσης Μπαλάνου) μέ επιγραφή Ν.Πονγγΐί[ζ] 1900. 
’Αποκαλύφθηκε στις 8.4.1993 κατά την άποσυναρμολόγηση τής βόρειας ήμιδοκού τού 
Όπισθονάου.

6. Επιγραφή μέ μολύβι Ζαχαρίας Γ.Μηλίός 1900 στήν άναθύροοση τής νότιας 
πλευράς τού λίθου III (ΔΖ.3) τής ζωφόρου.

7. Επιγραφή μέ τέσσερα όνόματα τεχνιτών σέ τέσσερεις στίχους, μέ μολύβι, 
δυσανάγνωστη, στήν πίσω όψη τού λίθου X (ΔΖ. 10) τής ζωφόρου.



Β. ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΗΚΟΥ

Φύλλο χάρτου διαστ.0,255 Χ0265μ. διπλωμένο μέσα σέ κουτί πυρείων έλληνικού 
μονοπωλίου μέ τό άκόλουθο κείμενο:

Εΐξ την στερέωσιν τον Παρθενο[νος ] έργάσθημεν η έκ Τήνον τεχνείται Νικόλαος 
Πονγγής — (σβνσμένο) Ζαχαρίας Γε. Μηλιάς κατά τά ετει 1900 εως 1913 οτε εγειναν οί 
δύο πολεμοι καί ένικνσαμεν Τούρκους και Βονλγάρονς — (σβνσμένο) εργάσθησαν καί 
εργάται Θηραίοι Ιωάννης Λιγνός Πέτρος Λονδάρος [Νι]κόλαος Ποταμιάνος η — 
(δυσανάγνωστο) Έν Άθήναις 7 7βρίον 1913.

Βρέθηκε στίς 22.12.1992 κατά την άποσυναρμολόγηση τού λίθου β9202 τού 
Βορείου Τοίχου τού σηκού τού Παρθενώνα.
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Study for the restoration of the Opisthodomos
Programs 9 (west portico) and 11 (ceiling of the west colonnade aisle)
Petros Koufopoulos

SUMMARY*
GENERAL

The Ionic frieze of the Pannenon is certainly the best preserved of the great sculptural 
groups of the temple. The west frieze is outstanding for being nearly complete, given that the 
other three sides are only fragmentarily preserved and the fact that up until now it has escaped 
the successive misfortunes which brought so much of the other sculptures down and then 
subjected them to annihilation or misuse until it became possible to safeguard them in a 
museum environment.

Interest in the fate of the Parthenon sculptures exposed to unfavourable weather 
conditions began in the last century when progressive deterioration of the frieze was noted. 
This led to a series of efforts at consolidating and protecting the frieze. In 1872 N. Martinelli, a 
close colleague of the General Ephorate of Antiquities, conserved most of the frieze slabs and 
filled in the epistyles below. From 1898 - 1902 N. Balanos carried out extensive consolidation 
operations: he restored three column capitals and replaced six epistyles, some of the frieze 
crown blocks, and the south ceiling beam of the west colonnade aisle. In the post-war period a 
series of conservation and restoration measures was carried out in 1948, 1958 - 1960 and 1970 
- 1971 by successive directors of the Acropolis. The last noteworthy preservation effort before 
the frieze was transferred to the museum was in 1976 when the Committee for the Preservation 
of Acropolis Monuments had a temporary roof installed.

Today we are absolutely certain that there is one and only one way of preventing the 
Parthenon sculptures from deteriorating further in the deleterious Athenian atmosphere: 
immediate removal from the building and safekeeping in an suitably protected place. This view 
is supported by the overwhelming majority and there are only a few people who would rather 
see the sculpture gradually destroyed than have it wrenched out of the only environment it 
deserves. Quite apart from the question as to which view prevails, whatever procedure is 
adopted must be in any case reversible so that the alternative could be put into effect.

The possibilities for creating effective conditions for safeguarding the frieze in place on 
the building have been under consideration: either by means of a roof or
by sealing the frieze in a glass casing with a controlled atmosphere. After intensive scientific 
research these suggestions have been ruled out as impracticable (Drawing 2).

Before the work of taking the frieze down could begin, the following conditions would

* Drawing = drawing in the Greek text (ζχ.) Plate = plate in the Greek text (Πιν.)



110

have to be fulfilled in line with the internationally accepted standards for preservation and 
conservation of monuments:

1) Full documentation of the present state of preservation not only before but also 
during the intervention,

2) Application of the requisite technology, the appropriate methods and using 
compatible materials, as well as securing the collaboration of an interdisciplinary team.

The above requirements having been met, the Committee for the Preservation of 
Acropolis Monuments took the decision in principle that the immediate removal of the west 
frieze is absolutely necessary and made certain that it is technically feasible to carry out the 
removal safely with regard to both the frieze and the adjacent architecture, a decision that was 
approved by the Central Archaeological Council. At the same time it was possible to carry out 
the work on the west portico (9th program), the west aisle (11th program) and also the west 
wall (10th program) so that not only was the immediate goal of saving the frieze achieved, but 
also the restoration of the west end of the building according to the schedule planned for the 
project.

Dismantling the architectural members from the opisthodomos did not present any 
special difficulty since no new technical skills or lifting devices were required. The working 
procedure adopted was similar to that employed for the now completed Erechtheion project and 
for the east end of the Parthenon (1st program) in the course of which much useful experience 
was gained. The difficulty centered around the extremely sensitive work needed to remove the 
priceless frieze blocks from the building and to transport them safely to the museum.

Some of the indispensable preparations that had to be carried out before the frieze was 
taken down were as follows:

1) Disiecta membra, lintel blocks and blocks from the Roman repair of the west 
doorway had to be transferred from the opisthodomos to other areas in the work site.

2) A protective working surface was placed over the opisthodomos floor.
3) Construction of scaffolding in the western aisle.
4) Moving and rotating the derrick and designing a special extension to the boom in 

order to reach blocks otherwise inaccessible from the inside of the building.
5) Laying down a track from the work site to the museum and erecting scaffolding to 

lower the west frieze blocks into the museum courtyard.
6) Organization of working space inside the museum with the necessary installations 

and equipment for conservation treatment of the west frieze.
7) Arranging the south frieze slabs, the metopes and the other sculpture from the 

Parthenon in the museum storeroom.

8) Finishing complete, exact documentation of the state of the ceiling over the west aisle 
and the opisthodomos.



Ill

Because of its good state of preservation, quite a few scholars have studied the west end 
of the building in the past and they have produced highly reliable measurements and records 
concerning the architecture and the condition of the west end (Penrose, Magne, Ziller, Balanos, 
Orlandos etc.). Since 1976 M. Korres has made a series of detailed measurements and plans of 
the ceiling above the west aisle and the crowning members of the portico, and also 
measurements of the deformations of the epistyles and displacement of the ceiling beams after 
the earthquake of 1981, and detailed drawings of damaged column drums; in connexion with 
his study of the pronaos presented in 1989, M. Korres made exact measurements of the original 
form and refinements of the west end of the Parthenon.

In 1992 the undersigned began systematically recording the deformations and the 
condition of the opisthodomos, continuing this documentation as work on the project 
progressed, The series of drawings presented here, documenting the present state of the west 
end, makes use of records made by M. Korres and K. Zambas. Certain plans and drawings 
made some time ago by M. Korres are presented unchanged. K. Zambas made an analytic 
record of the deformations which have to do with documenting and diagnosing structural 
damage in the general area of the west end of the building. The entire operation was recorded 
not only in drawings and photographs but also by filming.

WORK ACCOMPLISHED IN 1992 - 1993
By June 1993 the last of the west frieze blocks had been taken down and transported to 

the Acropolis Museum; with this the first phase of the work on the ceiling of the west aisle and 
the entablature of the west porch was completed, i.e. preparation of the work site and the job of 
taking down approximately 100 architectural members, including the frieze. Work began in 
December 1991 and thanks to the spirited efforts of the entire team it was completed on 
schedule with unqualified success.

The progress of the work was closely followed by the members of the Committee for 
the Preservation of Acropolis Monuments, especially by the chairman, Charalambos Bouras, 
and the Director of the Acropolis, Petros Kalligas who regularly visited the work site.

The responsibility for coordinating and properly carrying out the various aspects of the 
project devolved on the present writer in collaboration with M. Korres, the architect in charge, 
and K. Zambas, the civil engineer. Two archaeologists, I. Trianti and A. Mantis, regularly 
monitored the operation of taking down the frieze. The conservators, A. Galanou and G. 
Dogani and A. Panou, under the supervision of the chemical engineer, E. Papakonstantinou, 
saw to the protection of vulnerable parts of the frieze blocks and carried out the requisite 
consolidation. F. Mallouchou - Tufano is studying the finds associated with the earlier 
conservation projects.
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The team chosen to work on the frieze included highly skilled workmen who had had 
many years’ experience on Acropolis projects; without their insights and painstaking care it 
would not have been possible to bring the project to a successful close. The foreman, Ioannis 
Arbilias, was in charge of coordinating the complex interdependent work procedures, as also 
for the other programs in progress at the same time (the 5th south column and the flank walls 
and the pronaos). P. Skaris was in charge of the team of marble workers, working together 
with D. Alexopoulos, D. Mesolongis, G. Theotikos and G. Philppousis. T. Skalkotos and S. 
Kardamis assisted in extracting and taking down the blocks. Conservation was carried out 
mainly by G. Kladios together with K. Dimopoulos and A. Lyritis.

In order to keep the frieze protected from the weather, the operation was divided into 
four sections (one on the south side and three on the west), providing for the gradual removal 
of the temporary roofing. We endeavoured to remove the blocks in the reverse order to that in 
which they had originally been set in place, especially the crowning members and the frieze 
blocks, so as to remove the blocks without using force and also because it was speedier. After 
all of the binding components had been extracted, the following were taken down: 8 ceiling 
beams, 11 interbeams, 5 roof support blocks, 38 crowning members, 17 ancient frieze blocks 
and 2 new frieze blocks, 14 backers, 5 filling blocks, and some epistyle fragments (Drawing 
13). The crowning members and the ancient backers that had been so badly reduced to 
fragments by fire presented the most serious problems. The frieze slabs from the south side and 
the greater part of the west side were taken down in far better condition than had been 
anticipated. Most of the frieze blocks were extracted intact with no loss to the relief surface. 
West frieze blocks 7 and 15 (ΔΖ.7 and ΔΖ. 15) and the southwest block (ΝΔΖ) were removed 

in a very fragmentary state. Specially constructed devices were employed to transport the frieze 
with utmost care to the museum for conservation treatment and safekeeping.

In every case, indeed, there were small fragments deriving chiefly from the surfaces 
around the clamps and dowels and joints. In all cases the dowels were easily extracted , either 
because the ancient iron had rusted or because the iron had been loosely set in place during 
previous restorations.

The operation resulted in a better understanding of previous restorations and 
consolidations and of the order in which the west portico entablature was erected. The most 
interesting find was a bronze vessel containing red pigment used in ancient times in 
constructing the entablature.

THE PRESENT STATE
In spite of the fact that the opisthodomos is quantitatively in a much better condition in 

comparison with the rest of the Parthenon, the present state is not satisfactory (Pis. 1-10). The 
deterioration and serious structural damage results not only from physical aging of the material
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but also from the reckless actions perpetrated by mankind, such as building alterations, fires, 
bombardments, demolition, vandalism, violent removal of sculpture, ill-considered 
consolidation and atmospheric pollution. The types of problems were no different that those 
encountered in the rest of the building. K. Zambas recorded and diagnosed the serious 
structural problems (see voi. 3 beta). The conservators mapped out the condition of the frieze 
blocks in detail and analyzed the problems (see voi. 3 gamma).

The opisthodomos, together with the west façade, presents the most serious problems in 
regard to conservation, because the marble was subjected to the catastrophic fire and to direct 
hits from cannon reducing the stone to fragments. On the other hand, this part of the building 
still has the best preserved ancient adornment, traces of original colouring, and remains of 
wall-painting. A number of important historic features are preserved here, such as inscriptions 
and graffiti, mainly Byzantine, also of the Frankish, Turkish and later periods. The spiral 
staircase at the southern end of the opisthodomos is the only preserved mediaeval addition, built 
probably in the 13th century; the upper part was demolished at the beginning of the 20th 

century.
In the course of taking down the blocks the necessity for Balanos’ interventions became 

apparent and also the care with which they were carried out. The extensive replacement of 
epistyles and backers and the anastylosis of the SW corner of the entablature ensured the 
indispensable structural cohesion and made the west portico better able to withstand seismic 
action (Drawings 36-37). Nevertheless our recent work has revealed severe problems in other 
parts of the west end of the building to which operations had not extended.

The problems may be summarized along general lines as follows: Slight settlement of 
the stylobate below the 1st and 3rd column. The corners of the entablature have been pushed 
outward and the epistyles of the SW comer are precariously seated. The columns have been 
deflected from their original position corresponding to the deformation of the entablature 
(Drawings 38-39). The epistyles have been pushed apart resulting in damage to the clamps and 
dowels and fractures in the 2nd interaxial unit and the SW comer. Fragmentation of frieze 
blocks and backers; corrosion of the binding components that caused the rows of frieze blocks 
and frieze backers to lose their ability to maintain tensile strength as well as the loss of the inner 
faces of the burnt epistyles, backers and crowning members. Marked corrosion and 
disintegration of the marble has been noted at the breaks and the joints, mainly caused by 
trapped moisture and micro-organisms. There are also the usual problems caused by rusting 
iron clamps and dowels, ill-advised earlier interventions, such as extensive use of Meyer glue 
mixture, cement mortar etc. In the area of the spiral staircase problems arise due to the moisture 
seeping down, causing erosion of the building materials and the mortar. The west side of the 
opsithodomos suffers from increased soot deposit due to the protective roofing.
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We have considerable knowledge of the original form of the opisthodomos (Drawings 16- 
20) because of its good state of preservation and also from earlier studies (A. Orlandos, M. 
Korres). Nevertheless certain features require further research, given that anastylosis of other 
areas of the superstructure will proceed. Quite a few new items of information have emerged 
during the work of taking down the frieze and from identifying disiecta membra on the ground.

While the temple was under construction the epistyles were set in place from north to 
south. The pryholes and the positioning of the dowels provide information as to the order in 
which the frieze blocks were set. We now know that first the comer blocks and a central block 
(ΔΖ8) were laid, then construction continued from the centre towards the comers. The blocks 
ΔΖ3 and ΔΖ 13 were set last, locking the entire row in place, after a series of trials adjusting 

them to their neighbours. The frieze crown blocks and backers were laid in a similar manner 
(Drawings 21-33).

The following blocks taken down by Balanos were mended up from fragments and 
their original positions determined: six epistyles, some frieze backers, two crowning members 
and ceiling beams.

PROPOSALS
Beyond the immediate salvage operation of moving the frieze to the museum where it 

will be given conservation treatment and put on show, the intervention aims at structural 
restoration of the west portico, improving its resistance to agents of decay and improving its 
appearance. This involves healing the gashes and other wounds inflicted during previous 
restorations. Counteracting the deformations will not only improve the appearance of the 
building but also enable the building to maintain its resistance against the agents of continuous 
destruction (Pis. 11-14). Many architectural members collapsed in the explosion or were 
taken down by Lord Elgin and Balanos. The Parthenon would greatly profit from having as 
many of these blocks as possible restored to the building insofar as their correct positons have 
been determined. The restoration of the coffered ceiling would contribute to the educational 
value of the building, given that the west aisle would be the one place where the building is 
preserved complete as far as the ceiling level. Both the principles governing the proposed 
interventions and the methods of putting them into practice are identical with those applied in 
interventions in other parts of the building; they have been set forth in great detail in the past.

The proposals provide for the following interventions:
Conservation treatment of the stylobate and the Pioor with systematic cleaning of the 

joints and fractures which are to be sealed off to prevent rainwater from seeping into the 
foundations. Filling in the destroyed stylobate at the NW comer and the central interaxial unit of 

the portico.
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The column drums to be given conservation treatment and consolidated in place before 

the epistyles above are removed, according to the study carried out by K. Zambas. It seems that 
no filling in is required. The iron rod in the top drum of the 5th column to be removed.

The extent of the interventions required for the column capitals will be decided after the 
epistyle blocks have been taken down. The iron components, that were embedded in most of 
the column capitals either in order to provide strength or to fasten them to new supplements, are 
to be removed and replaced with titanium. The inside comer of the SW column capital must be 
restored in order to ensure stable seating of the inner epistyle blocks.

Dismantling and repair of all the epistyle blocks is an obvious necessity. Now that six 
ancient epistyles have been identified, we have the possibility of replacing the new epistyle 
blocks of 1900 with 4 intact blocks (OE. 2.1-2.3 and OE.4.2) and incorporating large 
fragments in the other two. The makeshift restoration of 1872 is to be removed, replaced by 
new blocks with restored tainia and regulae, the main gain being aesthetic but also contributing 

to the structural performance of the blocks.
The frieze blocks now in the museum to be given conservation treatment, first treating 

the structural deficiencies and then proceeding to the preservation of the reliefs, along the lines 
of the extensive preliminary studies carried out by jthe conservators. In regard to copies to be 
placed on the building, the advantages and disadvantages of various possibilities have been 
explored. Three have been scrutinized more closely as alternative solutions:

1) Copies made out of marble.
2) Casts of the whole frieze blocks made out of artificial stone.
3) The frieze blocks made out of marble with separately attached reliefs made from 

casts, the method with the most advantages (Drawing 40).
It is proposed to extend the frieze along the north and south walls whence Elgin 

removed the originals in connexion with the restoration of the flank walls and the ceiling 
beams.

Now that two intact frieze backers of the NW comer and a certain number of fragments 
have been identified, it would be possible to make at least a partial restoration of the frieze 
backers in their original positions, also replacing Balanos’ inaccurate restoration with new 
blocks.

The frieze crowns would be given conservation treatment and put back in place on the 
building. New marble would replace the old cement supplements in the Doric kymation and in 
certain places in back. A new frieze crown block installed by Balanos to be replaced by the 
ancient block found on the ground (ΔΘΖ2) In the event that frieze blocks are restored on the 
north side and the ancient frieze crown blocks cannot be identified, frieze crown blocks to be 
made of new marble (including a copy of the one in the British Museum).
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Complete restoration of the ceiling beams and interbeams of the west aisle, putting the 
ancient south ceiling beam (ΔΕΛ.7) back into place, setting the fragments of beams, ΔΕΔ. 1 
and ΔΕΔ.4, into new beams, replacing ΔΕΔ.6 with a new beam, and piecing out the missing 

parts of the interbeams. In order to assure better seating for the ceiling beams , it is essential to 
restore the frieze crown blocks of the south end of the west side. Since the positions of the 
ceiling beams resting on the wall have now been determined, we have the possibility of 
restoring them at least up to the place where windows were opened up on the flank walls in the 
mediaeval period.

Since we have all of the ceiling coffers prepared in the 1950s a complete restoration of 
the west aisle ceiling would be feasible, the three possilbilities for anastylosis are in ascending 
order (Drawings 43,45):

1) Restoration of the ceiling beams only
2) Restoration of the ceiling beams and a partial restoration of the ceiling coffers at the 

south end of the aisle
3) Restoration of the ceiling beams and the ceiling coffers for the full length of the west

aisle.
Proposals regarding the mediaeval staircase. Arranging a run-off for the rainwater and 

waterproofing at the top. Pointing of the masonry at certain places, conservation treatment for 
the stone surfaces; on the interior: pointing the masonry and conservation treatment where 
necessary. Further proposals: replacement of the existing wooden doors; creating a space for 
installing a seismograph; making a window for viewing the crowning mouldings of the anta.

Proposal for a more effective means of protecting the opisthodomos and the west aisle: a 
light roofing consisting of a metal framework and panes of translucent glass. This roofing 
would have openings providing for good ventilation and avoiding the so-called greenhouse 
effect. This protective covering could not be seen outside the Parthenon and would not cause 
any appreciable change in the lighting; it would be supported on the western wall and ceiling 
beams and would conduct the rainwater towards the north and south colonnades. An 
experimental trial for a certain length of time in order to observe how well it works would 
demonstrate whether or not in the long run it would be worthwhile to protect the whole temple 
in the same way.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ1

Eue. 1. Άποψη του θριγκού του Οπισθονάου πίσω από τους κίονες της δυτικής προσόψεως (Ν.Τομπάζης).

Εικ.2. Άποψη του εσωτερικού του Παρθενώνος από ανατολικά (P.Sebah, 1872-75).

Εικ.3. Η δυτική θύρα του Παρθενώνος κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1926 (Αρχείο Ν. Μπαλάνου).

Εικ.4. Άποψη του Παρθενώνος από δυτικά. Πίσω από τους κίονες διακρίνεται το ικρίωμα του πρώτου 
αναστηλωτικού προγράμματος του Παρθενώνος (Αρχείο Ν. Μπαλάνου).

Εικ.5. Σχέδιο F.C. Penrose των λίθων I και II της δυτικής ζωφόρου (1900).

Εικ.6-7. Αρχαία χάλκινα αντικείμενα που βρέθηκαν μεταξύ της νότιας ζωφόρου και του δευτέρου λίθου 
πληρώσεως (ΠΜΚ).

Εικ.8. Αρχαία χάλκινη ενεπίγραφη φιάλη με λείψανα ερυθράς χρωστικής στο εσωτερικό της, που βρέθηκε στο 
ανατολικό άκρο του νότιου επιστυλίου του Παρθενώνος (ΠΜΚ).

Εικ.9. Λεπτομέρεια της όψεως του θριγκού της δυτικής προστάσεως. Διακρίνεται η πολύ καλή διατήρηση του 
γραπτού διακόσμου του θράνου (L.Magne, 1894).

Σχέδια του δυτικού τμήματος του Παρθενώνος από τον L.Magne (1894). Εικ 10. Κατά πλάτος τομή του 
Οπισθονάου και του δυτικού πτερού, προς τα βόρεια. Εικ. 11. Κατά μήκος τομή του δυτικού πτερού, προς τα 
ανατολικά προβαλλομένου του βόρειου τμήματος του θριγκού της δυτικής προστάσεως.

Εικ. 12. Σκαριφήματα του J. Durm όπου διακρίνεται η κατάσταση του βόρειου τμήματος του θριγκού της δυτικής 
προστάσεως όπως ήταν κατά το 1895.

Μαρμάρινα υποθέματα τοποθετημένα το 1872 για την υποστύλωση των λίθων της ζωφόρου. Εικ. 13. Στο επιστύλιο 
ΟΕ.4.1. Εικ. 12. Στα επιστύλια ΟΕ5.1. και ΟΕ.6.1 Εικ. 15. Στο επιστύλιο ΟΕ.6.1 (ΠΜΚ).

Εικ. 16. Θήκη απολαξευμένη, το 1872, στο κατακείμενο επιστύλιο ΟΕ2.1 του πρώτου μετακιονίου του Οπισθονάου 
για την τοποθέτηση μαρμάρινου υποθέματος του τρίτου λίθου της ζωφόρου (ΠΜΚ).

Εικ. 17. Γενική άποψη της δυτικής προστάσεως πίσω από τους κίονες της δυτικής προσόψεως (ΣΜ).

Εικ. 18. Γενική άποψη της δυτικής προστάσεως από βορειοδυτικά (ΣΜ).

Εικ. 19. Άποψη της δυτικής προστάσεως από νοτιοδυτικά (ΣΜ).

Εικ.20. Άποψη των νοτίων κιόνων της δυτικής προστάσεως από βορειοδυτικά (ΜΚ).

Εικ.21. Άποψη του δευτέρου και τρίτου νότιου κίονος της δυτικής προστάσεως και του δυτικού τοίχου του 
μεσαιωνικού κλιμακοστασίου από νοτιοδυτικά (ΜΚ).

Εικ.22-23. Απόψεις των κεντρικών κιόνων της προστάσεως από δυτικά και βορειοανατολικά (ΜΚ).

Εικ.24. Άποψη των τριών βόρειων κιόνων της δοτικής προστάσεως από νοτιοανατολικά (ΜΚ).

1 Τα αρχικά στις εικόνες και τα σχέδια αναφέρονται σε αυτόν που έκανε τη λήψη της φωτογραφίας ή συνέταξε ή 
παρουσίασε το σχέδιο. ΚΖ=Κ.Ζάμπας, ΜΚ=Μ.Κορρές, ΝΤ=Ν.Τογανίδης ΠΜΚ = Π.Κουφόπουλος, ΚΜ-Κ.Ματάλα, 
Τ.Σ=Τ.Σκαρή, Γ.Α=Γ.Αναστασιάδου, ΚΣ=Κ.Σκαρής, ΜΜ-Κ= Μ.Κουφοποόλου, ΔΜ=Δ.Μυριανθεός,
A. K = A. Κουμάντος
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Εικ.25. Άποψη της βορειοδυτικής παραστάδας από βορειοδυτικά (ΜΚ).

Εικ.26. Άποψη του επικράνου της βορειοδυτικής παραστάδας από νοτιοοδυτικά (ΠΜΚ).

Εικ.27. Άεπτομέρεια της νότιας πλευράς του επικράνου της βορειοδυτικής παραστάδας που διατηρεί ίχνη 
γραπτού διακόσμου και χρωμάτων (ΠΜΚ).

Εικ.28-30. Απόψεις του επικράνου της νοτιοδυτικής παραστάδας από το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο 
Αιακρίνονται ίχνη γραπτού διακόσμου και χρωμάτων (ΠΜΚ).

Εικ.31-35. Ανόψεις των δυτικών επιστυλίων ΟΕ.2 ως ΟΕ.6 της δυτικής προστάσεως (ΣΜ).

Εικ.36. Άποψη του εσωτερικού του Οπισθονάου από νότια (Boissonnas).

Εικ.37-38. Εσωτερικές όψεις του θριγκού της δυτικής προστάσεως. α. Βόρειας πλευράς και β. Αευτέρου μετακι
ονίου δυτικής πλευράς (Boissonnas).

Εικ.39. Γενική άποψη της οροφής του δυτικού πτερού και του θριγκού της δυτικής προστάσεως από νότια 
(Boissonnas).

Εικ.40. Γενική άποψη του θριγκού της δυτικής προστάσεως από νότια πριν την έναρξη των εργασιών 
καταβιβάσεώς του (ΠΜΚ).

Εικ.41-48. Αίθοι ΑΖ.3-ΑΖ.10 της ζωφόρου πριν την έναρξη των εργασιών καταβιβάσεώς τους (ΣΜ)

Εικ.49-56. Αίθοι ΑΖ.11-ΑΖ.15, ΝΑΖ και ΝΖ.46- ΝΖ.44. της ζωφόρου πριν την έναρξη των εργασιών 
καταβιβάσεώς τους.

Εικ.57. Γενική άποψη των ελευθέρων δοκών της οροφής του δυτικού πτερού από βόρεια (Σπ.Μελετζής).

Εικ.58. Γενική άποψη των ελευθέρων δοκών της οροφής του δυτικού πτερού από τα νοτιοδυτικά (Boissonnas). 

Εικ.59. Άποψη τμήματος του θριγκού της δυτικής προστάσεως στην περιοχή της μεταδόκιας πλάκας ΑΜΑ.2.

Εικ.60. Άεπτομέρεια της ανατολικής πλευράς της μεταδόκιας πλάκας ΑΜΑ.2 (ΠΜΚ).

Απόψεις των μεταδοκίων πλακών της δυτικής πλευράς. Εικ. 61. ΔΜΔ.9, Εικ.62. ΑΜΑ. 10, Εικ.63 ΑΜΑ. 12 
(ΠΜΚ).

Εικ.64. Άποψη από τα νοτιοανατολικά της νότιας πλευράς και των λειψάνων της οροφής της δυτικής προστά
σεως στην περιοχή συμβολής με το δυτικό τοίχο (ΣΜ).

Εικ.65. Άποψη του νότιου άκρου του δυτικού τοίχου στην περιοχή συμβολής του με τη δυτική πρόσταση και το 
νότιο τοίχο και του υπερκείμενου θριγκού του (ΣΜ).

Εικ.66-68. Απόψεις του βόρειου, δυτικού και νότιου τοίχου του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου (ΠΜΚ).

Εικ.69. Άποψη της εισόδου στο μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο από τα ανατολικά (ΠΜΚ).

Εικ.70. Άποψη της εισόδου στο μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο από το εσωτερικό (ΠΜΚ).

Εικ.71. Λεπτομέρεια της θολοδομίας του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου. Διακρίνεται πώρινο ενισχυτικό τόξο στη 
θολοδομία από οπτόπλινθους (ΠΜΚ).

Εικ.72-74. Απόψεις του εσωτερικού του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου (ΠΜΚ).

Εικ.75. Βυζαντινά χαράγματα στον πέμπτο κίονα της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).
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Εικ.76. Βυζαντινά χαράγματα στον έκτο κίονα της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Εικ. 77. Τουρκική επιγραφή στο δυτικό τοίχο (ΠΜΚ).

Εικ.78. Φραγκική επιγραφή στο δυτικό τοίχο (ΠΜΚ).

Εικ.79. Άποψη του διάσπαρτου υλικού της δυτικής προστάσεως και των νέων μελών της οροφής του δυτικού 
πτερού στα δυτικά του Παρθενώνα (ΠΜΚ).

Εικ.80. Το καταβιβασθέν το 1899 επιστύλιο ΟΕ.2.1 (ΠΜΚ).

Εικ.81. Τα καταβιβασθέντα επιστύλια ΟΕ.2.3, ΟΕ.2.2, ΟΕ.2.1 του πρώτου μετακιονίου της δυτικής προστάσεως 
(ΠΜΚ).

Εικ.82. Θραύσματα, επιστυλίου (δ.2106) και διαζώματος (δ.2105), προερχόμενα από το θριγκό της δυτικής 
προστάσεως (ΠΜΚ).

Εικ.83. Συναρμοσμένα θραύσματα του καταβιβασθέντος εσωτερικού επιστυλίου ΟΕ.4.3 (ΠΜΚ).

Εικ.84. Θραύσμα (αρ. 1979) του επιστυλίου ΟΕ.4.1 (ΠΜΚ).

Εικ.85. Θραύσμα (δ2126) του επιστυλίου ΟΕ5.1 (ΠΜΚ).

Εικ.86 Ο καταβιβασθεΐς τρίτος λίθος (αρ. 7) του διαζώματος της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Εικ.87. Ο καταβιβασθεΐς τέταρτος λίθος (δ2124) του διαζώματος της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Εικ.88. Θραύσμα κιονοκράνου της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Εικ.89. Βόρεια πλευρά του βορειοδυτικού λίθου της ζωφόρου στο Βρετανικό Μουσείο (ΠΜΚ).

Εικ.90. Δυτική πλευρά του βορειοδυτικού λίθου της ζωφόρου στο Βρετανικό Μουσείο (ΠΜΚ).

Εικ.91. Ο λίθος ΒΖ.46 της ζωφόρου της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως στο Βρετανικό Μουσείο 
(ΠΜΚ).

Εικ.92. Ο λίθος ΒΖ.45 της ζωφόρου της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως στο Βρετανικό Μουσείο 
(ΠΜΚ).

Εικ.93. Ο λίθος ΒΖ.44 της ζωφόρου της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως στο Βρετανικό Μουσείο 
(ΠΜΚ).

Εικ.94. Θράνος της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως στο Βρετανικό Μουσείο (ΠΜΚ).

Εικ.95. Κατακείμενος θράνος (δ.3152) της δυτικής προστάσεως (ΓΙΜΚ).

Εικ.96. Η καταβιβασθείσα το 1900 νότια δοκός ΔΕΔ.7 του δυτικού πτερού (ΠΜΚ).

Εικ.97. Οι βόρειες επίτοιχες δοκοί Β2125 και 149 (Ι1ΜΚ).

Εικ.98. Η νότια επίτοιχη δοκός 546 (ΠΜΚ).

Εικ.99. Η νότια επίτοιχη δοκός ν 105 (ΠΜΚ).

Εικ. 100. Η μεταδόκια πλάκα (2925+6013) από τη θέση ΔΜΛ.8 (ΠΜΚ).
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Εικ.101. Άποψη των νεωτέρων φατνωματικών πλακών, δυτικά του Παρθενώνος (ΠΜΚ).

Εικ.102. Άποψη νεώτερης ελεύθερης δοκού προοριζόμενης για το δυτικό πτερό (ΠΜΚ).

Εικ.103. Νεώτερα μέλη (μεταδόκια πλάκα και θράνος) προοριζόμενα για την αναστήλωση του δυτικού πτερού 
(ΠΜΚ).

Προετοιμασία εργοταξίου για την καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου.Εικ. 104. Αφαίρεση προστατευτικού 
στεγάστρου. Εικ.105. Απομάκρυνση διάσπαρτων λίθων από τον Οπισθόναο. Εικ.106. Κατασκευή ικριώματος στο 
δυτικό πτερό (ΠΜΚ).

Εργοτάξιο Παρθενώνος. Εικ.107. Εκφόρτωση αντιβάρων γερανού. Εικ.108. Μεταφορά και περιστροφή γερανού. 
Εικ.109. Επέκταση του βραχίονα του γερανού Derrick (KZ, ΠΜΚ).

Εικ.110. Αφαίρεση μολύβδου από τους συνδέσμους με μηχανικά μέσα (ΠΜΚ).

Εικ.111. Δείγματα των συνδέσμων που αφαιρέθηκαν από το θριγκό της δυτικής προστάσεως. Άνω: 1. Σίδηρός 
πειόσχημος σύνδεσμος με επικάλυψη κονιάματος (1900). 2. Αρχαίος σύνδεσμος. 3. Σίδηρός πειόσχημος σύνδεσμος 
του με σκέλη χελιδονουράς (1900). 4-5. Σίδηροί σύνδεσμοί γαλβανισμένοι, εισαγωγής από την Ελβετία (1900) 
(ΣΜ).

Εικ.112. Εργασίες καταβιβάσεως της μεταδόκιας πλάκας ΑΜΑ.8 του δυτικού πτερού (ΠΜΚ).

Εικ.113. Εργασίες καταβιβάσεως της ελεύθερης δοκού του δυτικού πτερού ΔΕΔ.3 (ΠΜΚ).

Εικ.114-116. Τοποθέτηση του αρθρωτού συστήματος επεκτάσεως του βραχίονα του γερανού Derrick και 
μεταφορά με αυτό των μεταδοκίων πλακών της δυτικής πλευράς (ΤΣ, ΠΜΚ).

Εικ.117. Άποψη των εργασιών καταβιβάσεως της νότιας ελεύθερης δοκού του δυτικού πτερού (ΠΜΚ).

Εικ.118. Απόσπαση του λίθου ΟΔΖ.19 σε πολλαπλά θραύσματα (ΠΜΚ).

Εικ.119. Άποψη εκ των άνω του εργοταξίου και των θράνων του κεντρικού τμήματος του θριγκού της δυτικής 
προστάσεως μετά την αποξήλωση των μελών των δύο γωνιών (ΣΜ).

Εικ.120. Προετοιμασία για την καταβίβαση του θράνου ΔΘΣ.6 (ΠΜΚ).

Εικ.121. Άποψη του διαζώματος μετά την αφαίρεση του θράνου ΔΘΣ.18. Διακρίνονται τα κατεστραμμένα από 
την οξείδωση σιδηρά υποθέματα και τυφλός γόμφος (1900).

Εικ.122. Άποψη των εργασιών καταβιβάσεως του θράνου ΔΘΣ.13 (ΠΜΚ).

Εικ.123.Άποψη του θριγκού της δυτικής προστάσεως από νοτιοανατολικά μετά την καταβίβαση του νοτίου 
σκέλους (ΠΜΚ).

Εικ.124. Άποψη από ανατολικά του νότιου άκρου του θριγκού της δυτικής προστάσεως μετά την αφαίρεση της 
ζωφόρου της νότιας πλευράς (ΠΜΚ).

Εικ.125. Άποψη από νότια του θριγκού μετά την αφαίρεση της νότιας ζωφόρου (ΠΜΚ).

Εικ.126. Κάτοψη του θράνου της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως (ΣΜ)

Εικ.127. Κάτοψη της ανστηλωμένης ζωφόρου στη βορειοδυτική γωνία της δυτικής προστάσεως (ΣΜ).

Εικ. 128. Άποψη από ΒΔ του κεντρικού τμήματος της ζωφόρου μετά την αποξήλωση των δύο γωνιών και των 
υπερκειμένων μελών (ΠΜΚ).
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Eue. 129. Άποψη της δυτικής πλευράς του διαζώματος ΟΔΖ.ΙΟΑ (1900). Διακρίνεται ο τρόπος συνδέσεώς του με 
πειόσχημους συνδέσμους στην πίσω πλευρά (ΠΜΚ).

Εκ. 130. Άποψη από νότια του κεντρικού τμήματος της ζωφόρου και του διαζώματος μετά την αφαίρεση των 
υπερκείμενων μελών. Διακρίνονται οι στενές πλευρές των λίθων ΔΖ.13 και ΟΔΖ.ΙΟΒ (ΠΜΚ).

Εικ.131-133. Απόψεις των εργασιών διαλύσεως και καταβιβάσεως του διαζώματος της δυτικής προστάσεως 
ΟΔΖ.5 (ΠΜΚ).

Εικ. 134.Τεχνίτης αφαιρεί νεώτερα αρμολογήματα περιμετρικά των λίθων της δυτικής ζωφόρου (ΠΜΚ).

Εικ.135. Προληπτικές στερεωτικές επεμβάσεις στους κατά χώραν λίθους της ζωφόρου από τις συντηρήτριες, πριν 
την έναρξη των εργασιών καταβιβάσεώς τους (ΠΜΚ).

Εικ. 136-137.Απόψεις από τις εργασίες αποσπάσεως και μεταφοράς του λίθου ΝΖ.44 της νότιας ζωφόρου (ΚΖ). 

Εικ. 138.Προετοιμασία για την καταβίβαση του νοτιοδυτικού λίθου ΝΔΖ (ΚΖ).

Εικ. 139. Κάτοψη των λίθων της ζωφόρου της νοτιοδυτικής γωνίας του θριγκού της δυτικής προστάσεως. 
Διακρίνεται η πολλαπλή θραύση των λίθων εξαιτίας των δυναμικών καταπονήσεων της γωνίας και της 
οξειδώσεως των αρχαίων συνδεμων (ΣΜ).

Εικ. 140-143. Προστασία των ευπαθών περιοχών γύρω από ρωγμές στους λίθους ΔΖ.15 και ΝΔΖ της ζωφόρου. 
Απόψεις από τις εργασίες αποσπάσεως θραυσμάτων με γλυπτή επιφάνεια (ΠΜΚ) .

Εικ. 144. Ο λίθος της ζωφόρου ΔΖ.7 πριν την καταβίβασή του (ΠΜΚ).

Εικ. 145-146. Λεπτομέρειες του λίθου ΔΖ.7 όπου διακρίνονται η αφαίρεση των κονιαμάτων από τις ρωγμές και 
οι προστατευτικές επικαλύψεις τους πριν την αποξήλωση (ΠΜΚ).

Εικ. 147. Απόσπαση του λίθου ΔΖ.12 της δυτικής ζωφόρου με τη βοήθεια λοστών στις θέσεις των αρχαίων 
εντορμιών (ΠΜΚ).

Εικ. 148-149. Καταβίβαση των δύο τελευταίων λίθων ΔΖ.12 και ΔΖ.13 της ζωφόρου (ΠΜΚ).

Μεταφορά των λίθων της ζωφόρου προς το Μουσείο Ακροπόλεως. Εικ. 150. Με τη γερανογέφυρα. Εικ. 151. Με το 
βαγόνι επί τροχιών. Εικ. 152. Καταβίβαση με τη βοήθεια ικριώματος στο προαύλιο του Μουσείου. Εικ. 153. 
Είσοδος στο Μουσείο Ακροπόλεως (ΠΜΚ).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ

I. ΣΧΕΔΙΑ.

Σχ.1. Κάτοψη του Παρθενώνος (Μ.Κορρές). Η περιοχή μελέτης: Α. Δυτικό πτερό, Β. Αυτική πρόσταση 
(Οπισθόναος) Γ. Μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο.

Σχ.2. Προθήκη στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος: Α. Επίπεδοι υαλοπίνακες με μεταλλικό σκελετό και Β. 
Καμπύλοι υαλοπίνακες χωρίς σκελετό (Ν.Τογανίδης, 1986).

Σχ.3. Γενική διάταξη του εργοταξίου του Παρθενώνος. 1-2. Αρχική και νέα θέση γερανού Derrick. 3. Εργαστήριο.
4. Εργαστήριο συντηρήσεως. 5. Αποθήκη. 6. Τεχνικό γραφείο εργοταξίου. 7. Παντογράφος. 8. Χώρος αποθέσεως 
μελών ΓΙρονάου 9. Χώρος αποθέσεως λιθοπλίνθων βόρειου τοίχου. 10. Χώρος αποθέσεως υλικού Οπισθονάου. 11. 
Χώρος αποθέσεως λιθοπλίνθων νότιου τοίχου (ΙΊΜΚ, ΤΣ)

Σχ.4. Ικρίωμα εργασίας στο δυτικό πτερό για την καταβίβαση της δυτικής ζιοφόρου (ΚΖ, ΙΙΜΚ).

Σχ.5. Ικρίωμα εργασίας στο δυτικό πτερό για την καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου. Α. Πρώτο στάδιο 
συναρμολογήσεως για τις ανάγκες της τεκμηριώσεως. Β. Δεύτερο στάδιο εργασιών (ΠΜΚ).

Σχ.6. Σύστημα επεκτάσεως βραχίονα γερανού Derrick (ΠΜΚ, ΤΣ)

Σχ.7. Ισομετρικό σκαρίφημα του τρόπου μεταφοράς της ζωφόρου στο Μουσείο Ακροπόλεως (ΜΚ, ανασχ.)

Σχ.8. Βάθρα για την προσωρινή τοποθέτηση των λίθων της ζωφόρου (ΜΚ).

Σχ.9. Κάτοψη της Αίθουσας VIII του Μουσείου Ακροπόλεως. Γενική διάταξη του εργαστηρίου συντηρή-σεως της 
δυτικής ζωφόρου: 1. Προσωρινό τοιχοπέτασμα. 2. Ικρίωμα με κρικοπάλαγκο τριών τόννων. 3. Χώρος αποθέσεως 
θραυσμάτων και αποθήκη. 4. Χώρος αποθέσεως θραυσμάτων λίθου ΑΖ.7. 5. Πάγκος εργασίας. 6. Δικτύωμα 
εναέριας διελεύσεως εγκαταστάσεων. 7. Ερμάριο υγρών εγκαταστάσεων (ΠΜΚ).

Σχ.10. Κατά πλάτος τομή της Αίθουσας VIII του Μουσείου Ακροπόλεως. 1. Προσωρινό τοιχοπέτασμα. 2. 
Δικτύωμα διελεύσεως εγκαταστάσεων. 3. Σύστημα απαγωγής σκόνης. 4. Εγκαταστάσεις υδρεύσεως, αποχετεύσεως, 
πεπιεσμένου αέρα. 5. Ερμάριο υγρών εγκαταστάσεων (ΠΜΚ).

Σχ. 11. Κάτοψη και τομή της αποθήκης του Μουσείου Ακροπόλεως όπου διακρίνεται η γενική διάταξη της 
εκθέσεως των παρθενώνειων μελών (ΜΚ).

Σχ.12. Ισομετρικό διάγραμμα του θριγκού του Οπισθονάου με τους κωδικούς των αρχιτεκτονικών μελών (ΠΜΚ, 
ΜΜ-Κ).

Σχ.13. Διάγραμμα των φάσεων καταβιβάσεως των λίθων της οροφής του δυτικού πτερού και του θριγκού της 
δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Σχ. 14. Κάτοψη επιστυλίων νότιας πλευράς Οπισθονάου. Θέση ανευρέσεως ενεπίγραφης αρχαίας χάλκινης φιάλης 
(ΠΜΚ).

Σχ.15. Προοπτική αναπαράσταση του δυτικού πτερού (Α. Ορλάνδος).

Σχ.16-17. Δυτική και ανατολική όψη της δυτικής προστάσεως (ΜΚ 1982, ΠΜΚ 1994).

Σχ. 18. Προοπτική αναπαράσταση του δυτικού περιστυλίου και του Οπισθονάου (Α. Ορλάνδος).

Σχ. 19. Άνοψη των οροφών του δυτικού περιστυλίου και του Οπισθονάου με τη διάταξη των φατνωματικών πλα
κών (Α. Ορλάνδος)

Σχ.20. Η κατά μήκος ασυμμετρία του Παρθενώνος από τον εξωτερικό στυλοβάτη μέχρι και τις θύρες (ΜΚ).

Σχ.21. Κατακείμενα επιστύλια του πρώτου μετακιονίου της δυτικής προστάσεως (ΚΣ, ΤΣ).
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Σχ.22. Κατακείμενα επιστύλια του τρίτου και τετάρτου μετακιονίου της δυτικής προστάσεως (ΚΣ, ΠΜΚ).

Σχ.23. Διάγραμμα της σειράς τοποθετήσεως των λίθων του επιστυλίου του Οπισθονάου. α. Αρχικώς τοπο
θετημένοι λίθοι, τ. Καταληκτήριοι λίθοι (ΠΜΚ).

Σχ.24. Γραφική σύνθεση των αρχαίων λίθων του επιστυλίου του Οπισθονάου (ΠΜΚ).

Σχ.25. Διαγράμματα της σειράς τοποθετήσεως των λίθων της ζωφόρου του Οπισθονάου. α. Αρχικώς το
ποθετημένοι λίθοι, τ. Καταληκτήριοι λίθοι ( ΠΜΚ).

Σχ.26. Κατακείμενα μέλη του διαζώματος της δυτικής προστάσεως του σηκού. (ΚΣ, ΠΜΚ).

Σχ.27. Γραφική σύνθεση των λίθων της ζωφόρου και του διαζώματος του Οπισθονάου (ΠΜΚ).

Σχ.28. Διάγραμμα και ισομετρικό του τρόπου τοποθετήσεως του νοτιοδυτικού καταληκτηρίου λίθου του θράνου 
της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Σχ.29. Λίθος θράνου του Οπισθονάου του Παρθενώνος στο Βρετανικό Μουσείο (ΠΜΚ, 1994).

Σχ.30. Γραφική σύνθεση των λίθων του θράνου της βόρειας πλευράς του Οπισθονάου (ΠΜΚ).

Σχ.31. Κατακείμενος λίθος δ3152 του θράνου της δυτικής προστάσεως (ΚΣ).

Σχ.32. Γραφική σύνθεση των δοκών του δυτικού τμήματος της οροφής του βόρειου πτερού (ΜΚ, 1976).

Σχ.33. Γραφική σύνθεση των δοκών της οροφής του Οπισθονάου και του δυτικού πτερού (απόσπασμα σχεδίου ΜΚ, 
1976).

Σχ.34. Αναπαράσταση σε κάτοψη της ανώτατης στάθμης του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου (ΠΜΚ).

Σχ.35α. Ανω: Δυτική όψη βόρειου τμήματος θριγκού Οπισθονάου. Κάτω: Κάτοψη επιστυλίου πρώτου με-ταξονίου 
Οπισθονάου (Ν. Μπαλάνος, 1901).

Σχ.35β.Ανατολική όψη του θριγκού και κατόψεις των κιονοκράνων του Οπισθονάου (Ν. Μπαλάνος, 1901).

Σχ.36. Ισομετρικό διάγραμμα του θριγκού του Οπισθονάου με τις επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου, κατά το 
διάστημα 1898-1902 (ΠΜΚ, ΜΜ-Κ).

Σχ.37. Εσωτερική όψη του δυτικού θριγκού όπου σημειώνονται οι παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβά-σεις 
(ΠΜΚ, ΜΜ-Κ).

Σχ.38. Διαγράμματα οριζοντίων παραμορφώσεων θριγκού δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Σχ.39. Διαγράμματα καμπύλών δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ).

Σχ. 40. Προσχέδιο συστήματος στηρίξεως αντιγράφων λίθων ζωφόρου στο θριγκό της δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ). 

Σχ.41. Οικοδομικά μέλη αναστηλώσεως οροφής δυτικού πτερού (ΜΚ, 1976).

Σχ.42. Τυπική διάταξη φατνωματικών πλακών. 'Λνοψη και τομή (ΜΚ, 1976).

Σχ.43. Εσωτερική όψη του δυτικού θριγκού. Πρόταση αναστηλώσεως οροφής δυτικού πτερού (ΠΜΚ, ΜΜ-Κ).

Σχ. 44. Ισομετρικά διαγράμματα των τριών προτάσεων για την αναστήλωση της οροφής του δυτικού πτερού) 
(ΠΜΚ,ΜΜ-Κ).

Σχ.45. Προοπτικό σκαρίφημα προτάσεως διαμορφώσεως παραθύρου, αναδείξεως του επικράνου της νοτιοδυτικής 
παραστάδος Οπισθονάου, από το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο (ΜΚ).



II. ΠΙΝΑΚΕΣ*

A. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ.

Πιν. 1. Κάτοψη του Οπισθονάου (ΜΚ,ΔΜ).
ΠIV. 2. Κάτοψη επιστυλίου (ΠΜΚ/ ΔΜ).
Πιν. 3. Κάτοψη ζωφόρου (ΠΜΚ/ΔΜ).

Πιν. 4. Κάτοψη θράνου (ΜΚ, ΠΜΚ/ΔΜ).
Πιν. 5. Κάτοψη οροφής (ΜΚ/ΔΜ).
Πιν. 6 . Εξωτερική όψη δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ/ΤΣ)
Πιν. 7. Βόρεια πλευρά δυτικής προστάσεως 

α. Βόρεια όψη (ΠΜΚ, ΝΤ/ΤΣ)
β. Τομή μεταξύ 1ου και 2ου κίονος προς Β. (ΠΜΚ/ ΤΣ).

Πιν. 8. Νότια πλευρά δυτικής προστάσεως 
α. Νότια όψη (ΠΜΚ,ΝΤ/ΤΣ) 
β. Τομή μεταξύ 5ου και 6ου κίονος προς Ν.
(μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο) (ΠΜΚ/ΤΣ).

Πιν. 9. Τομή μεταξύ 4ου και 5ου κίονος προς N (ΜΚ, ΠΜΚ, ΤΣ).

Πιν. 10. Εσωτερικές όψεις νοτιοδυτικής γωνίας θριγκού δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ/ΤΣ).

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ

Πιν. 11. Εξωτερική όψη δυτικής προστάσεως (ΠΜΚ)
Πιν. 12. Βόρεια πλευρά δυτικής προστάσεως 

α. Βόρεια όψη (ΠΜΚ)
β. Τομή μεταξύ 1ου και 2ου κίονος (ΠΜΚ).

Πιν. 13. Νότια πλευρά δυτικής προστάσεως 

α. Νότια όψη (ΠΜΚ) 
β. Τομή μεταξύ 5ου και 6ου κίονος προς Ν.

(μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο) (ΠΜΚ).
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* Στη σύνταξη των πινάκων χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώσεις μελών που έγιναν από τους: ΓΑ, Κ.Μ, ΤΣ, Α.Κ.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εικ.17 Γενική άποψη της της δυτικής προστάσεως πίσω από τους κίονες της δυτικής προσόψεως.
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Εικ 18 Γενική άποψη της δυτικής προστάσεως από ΒΔ
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Εικ. 19 Γενική άποψη της όυτικής προστάσεως από ΝΑ
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Εικ.20 Άποψη των νοτίων κιόνων της δυτικής 
προστάσεως από ΒΔ.

Εικ.21 Άποψη τούτον και 5ου κίονα και του 
δυτικού τοίχου του μεσαιωνικού κλιμακοστασί
ου.
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Εικ.22 -23 Απόψεις των κεντρικών κιόνων της προστάσεως από δυτικά και ΒΔ
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Εικ. 24 Άποψη των τριών βόρειων κιόνων της
δυτικής προστάσεως από νοτιαναπολικά. Εικ. 25 Άποψη της ΒΔ παραστάδας από ΝΔ.
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Εικ.26 Άποψη τον επικράνου της ΒΔ παραστάδος από ΝΔ.

Εικ.27 Δ επτομέρεια της νότιας πλευράς του επικράνου της ΒΔ παραστάόος που διατηρεί ίχνη γραπτού διακόσμου
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Εικ.28-30 Απόψεις του επικράνου της ΝΑ παραστάόος από το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο. Διακρίνονται ίχνη γρα
πτού διακόσμου
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Εικ 31-35 Ανάψεις των όντικών επιστυλίων ΟΕ.2 - ΟΕ.6.
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Εικ.39 Γενική άποψη της οροφής του όντικού πτερού και τον θριγκού της δυτικής προοτάσεως από τα
νότια. (Boissonnas)

Εικ.40 Γενική άποψη τον θριγκού από νότια πριν την έναρξη των εργασιών καταβιβάσεώς τον ( 1992).
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Εικ.41-48 Λίθοι ΑΖ.3-ΔΖ. 10 της ζωφόρου πριν την έναρξη των εργασιών καταβιβάοεώς τους.
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Εικ.49-56 Aίθοι ΔΖ..11-ΔΖ. 15, ΝΔZ, ΝΖ.44 και ΝΖ.46.
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Εικ.58 Γενική άποψη των ελεύθερων δοκών της οροφής του δυτικού πτερού από ΝΑ (Boissonnas).
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Εικ 60Λεπτομέρεια της ανατολικής πλευράς τηςμεταόόκιας πλάκας ΔΜΔ.2..
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Εικ.61-63 Απόψεις τωνμεταόοκίων πλακών της δυτικής πλευράς. ΔΜΔ.9, ΔΜΔ10 και ΔΜΔ. 12.
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Εικ. 64 Άποψη από ΝΑ της οροφής του Οπισθονάου στη περιοχή της συμβολής με το δυτικό τοίχο.



142

Ει
κ.

65
 Ά

πο
ψη

 το
υ ν

οτ
ίο

υ ά
κρ

ου
 το

υ ό
ντ

ικ
ού

 το
ίχ

ου
 σ

τη
ν 

πε
ρι

οχ
ή 

συ
μβ

ολ
ής

 το
υ 

με
 το

ν 
όυ

τικ
ό 

κα
ι ν

ότ
ιο

 
το

ίχ
ο.



143

Ει
κ.

66
-6

8 Α
πό

ψε
ις

 το
υ β

όρ
ει

ον
, δ

υτ
ικ

ού
 κ

αι
 νό

τιο
υ τ

οί
χο

ν τ
ον

 μ
εσ

αι
ω

νι
κο

ύ 
κλ

ιμ
ακ

οσ
τα

σί
ου

.



144

Εικ.69Άποψη της εισόδου στο μεσαιωνικό κλιμακο
στάσιο από ανατολικά.

Εικ. 70 Άποψη της εισόδου στο μεσαιωνικό κλιμα
κοστάσιο από το εσωτερικό.

Εικ. 71 Άεπτομέρεια της θολοδομίας του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου. Διακρίνεται το πώρινο ενισχντικό τόξο στη 
θολοδομία από οπτόπλινθους.
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Εικ. 77 Τουρκική επιγραφή στο δυτικό τοίχο.

Εικ. 78 Φράγκικη επιγραφή στον δυτικό τοίχο.
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Εικ. 79 Άποψη των διάσπαρτων μελών της δυτικής προστάσεως και των νέων της της οροφής του δυτικού πτερού 
στα δυτικά του Παρθενώνα.

Εικ. 80 Το καταβιβασθέν το 1899 επιστύλιο ΟΕ.2.1.

Εικ.81 Τα καταβιβασθέντα επιστύλια ΟΕ.2.. h ΟΕ.2.2 και ΟΕ.2.3 τον πρώτον μετακιονίου της δυτικής προστάσεω
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Εικ.82 Θραύσματα, επιστυλίου (Ô2106) και διαζώματος (Ô2105), προερχόμενα από το 
θριγκό της δυτικής προστάσεως

Εικ.84 Θραύσμα (αρ.1979) του επιστυλίου ΟΕ.4.1.

Εικ.83 Συναρμοσμένα θραύσματα του κατα- Εικ.85 Θραύσμα (Ô2126) τον επιστυλίου ΟΕ.5.1.
βιβασθέντος εσωτερικού επιστυλίου 0Ε.4.3.
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Εικ.87 Ο καταβιβασθείς τέταρτος λίθος (Ô2124) τον διαζώματος.

Εικ.88 Θραύσμα κιονοκράνον τον 4ον κίονα της δυτικής πρι»στάσεως.



Εικ.89 Βόρεια πλευρά του ΒΔ λίθου της ζωφόρου (Βρετανικό 
Μουσείο).

Εικ.91 Ο λίθος ΒΖ.46 της ζωφόρου της βόρειας πλευράς 
της δυτικής προστάσεως (Βρετανικό Μουσείο).

Εικ.90Δυτική πλευρά τον ΒΔ λίθου 
της ζωφόρου (Βρετανικό Μουσείο).

Εικ. 92 Ο λίθος ΒΖ. 45 της ζωφόρου της βόρειας 
πλευράς της δυτικής προστάσεως.

Εικ. 93 Ο λίθος ΒΖ.44 της ζωφόρου της βόρειας 
πλευράς της δυτικής προστάσεως.



Εικ.94 Θράνος της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως στο Βρετανικό Μουσείο.

Εικ.95 Κατακείμενος θράνος (03152) της δυτικής προστάσεως.

Εικ.96 Η καταβιβασθείσα το 1900 νότια δοκός ΔΕΔ. 7 του δυτικού πτερού.
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Εικ.97 Οι βόρειες επίτοιχες δοκοίβ2125 και 149.

Εικ.98 Η νότια επίτοιχη δοκός 546.

Εικ. 99 Η νότια επίτοιχη δοκός ν105.

Εικ. 100 Ημεταδόκια πλάκα 2925 + 6013 από τη θέση ΑΜΑ.8.
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Εικ. 101 Άποψη των νεώτερων φατνωματικών πλακών δυτικά του Παρθενώνος.

Εικ. 102 Άποψη νεότερης ελεύθερης δοκού προοριζόμενης γιά την αναστήλωση του δυτικού πτερού.

Εικ. 103 Νεότερα μέλη (μεταδόκια πλάκα και θράνος) προορι- 
ζόμενα γιά την αναστήλωση του δυτικού πτερού.
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Εικ. 104-106 Προετοιμασία εργοταξίου για την καταβίβα- 
ση της δυτικής ζωφόρου. Αφαίρεση προστατευτικού στε
γάστρου. Απομάκρυνση όιασπάρτων λίθων από τον 
Οπισθόναο. Ικρίωμα στο δυτικό πτερό.
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Εικ. 110 Αφαίρεση μολύβόυν από τις εντορμίες των συνδέ
σμων με μηχανικά μέσα.

Εικ. 111 Δείγματα των συνδέσμων που αφαιρέθηκαν από το θριγκό της δυτικής προστάσεως: (από πάνω) Σίδηρός 
πειόσχημος με επικάλυψη κονίαμα (c.1900). Αρχαίος σύνδεσμος σχήματος διπλού ταυ. Σίδηρός πειόσχημος με 
σκέλη μορφής χελιόονουράς (c. 1900). Σίδηροί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι, εισαγωγής από την Ελβετία (c. 1900)
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Εικ. 112 Εργασίες καταβιβάσεως της μεταόόκιας πλάκας Δ Μ Δ. 8 του όντικού πτερού.

Εικ.113 Εργασίες καταβιβάσεως της ελεύθερης όοκού τον δυτικού πτερού ΔΕΔ.3
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Είκ.114-116 Τοποθέτηση τον αρθρωτού συστήμα
τος επεκτάσεως του βραχίονα τον γερανού 
Derrick και μεταφορά με αυτό των μεταόόκιων 
πλακών της δυτικής πλευράς.
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Εικ. 117Άποψη των εργασιών καταβιβάσεως της νότιας ελεύθερης δοκού του δυτικού 
πτερού.

Εικ. 118 Απόσπαση του λίθου ΟΔΖ. 19 σε πολλαπλά θραύσματα.
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Εικ. 119Άποψη από ψηλά του εργοταξίου στη περιοχή του Οπιοθονάου. Αιακρίνονται οι θράνοι του κεντρικού τμή
ματος τον θριγκού μετά την αποξήλωση των δύο γωνιών
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Εικ.120 Προετοιμασία για την καταβίβαση τον θράνον ΔΘΣ.6

Εικ. 121 Άποψη του διαζώματος μετά την αφαίρεση 
τον θράνον ΔΘΣ. 18. Διακρίνονται τα κατεστραμμέ
να από την οξείδωση σιδηρά υποθέματα και τυφλός 
γόμφος ( 1900).

Εικ. 122 Άποψη των εργασιών καταβιβάσεως τον 
θράνον Δ ΘΣ. 18.
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Εικ. 123 Άποψη τον θριγκού της δυτικής προοτάσεως από ΝΑ μετά την καταβίβαση τον νότιον σκέλους.

Εικ. 124 Άποψη από ανατολικά τον νότιον άκρου 
του θριγκού της δυτικής προστάσεως μετά την αφαί
ρεση της νότιας ζωφόρου

Εικ. 125 Άποψη από νότια τον θριγκού τον δυτι
κού τοίχον μετά την αφαίρεση της νότια ζωφό
ρου.
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Εικ. 126 Κάτοψη τον θράνον της βόρειας πλευράς της δυτικής προστάσεως.

Εικ. 127 Κάτοψη της αναστηλωμένης ζωφόρου στη ΒΔ γωνία της δυτικής προστάσεως.
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Εικ. 128 Άποψη από ΒΔ τον κεντρικού τμήματος της ζωφόρου μετά την αποξήλωση των όνο γωνιών και των υπέρ 
κείμενων μελών

Εικ. 129 Άποψη της δυτικής πλευράς του διαζώμα
τος τον διαζώματος ΟΔΖ. 10Α ( 1900). Διακρίνεται ο 
τρόπος σννόέσεώς του με πειόσχημους συνδέσμους 
στην πίσω πλευρά.

Εικ. 130 Άποψη από νότια του κεντρικού τμήματος 
της ζωφόρου και του διαζώματος μετά την αφαίρε
ση των υπερκείμενων μελών. Διακρίνονται οι στενές 
πλευρές των λίθων Δ Ζ. 13 και ΟΔ Z. 10Β.
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Εικ. 131-133 Απόψεις των εργασιών όιαλύσεως και καταβιβάσεως τον διαζώματος της δυτικής προστάσεως ΟΔΖ.5.



Εικ. 134 Τεχνίτης αφαιρεί νεώτερα αρμολογή
ματα περιμετρικά των λίθων της δυτικής 
ζωφόρον.

Εικ. 135 Προληπτικές στερε
ωτικές επεμβάσεις στους 
κατά χώραν λίθους της 
ζωφόρον από τις σνντηρή- 
τριες, πριν την έναρξη των 
εργασιών καταβιβάσεώς 
τους.
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Εικ. 136-137Απόψεις από τις εργασίες αποσπάσεως και μεταφοράς τον λίθον ΝΖ.44 της νότιας ζωφόρον.

Εικ. 138 Προετοιμασία γιά την καταβίβαση τον 
ΝΑ λίθον της ζωφόρον.
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Εικ. 139 Κάτοψη των λίθων της ζωφόρου της ΝΔ γωνίας του θριγκού της δυτικής προστάσεως. Δ ιακρίνεται η πολ
λαπλή θραύση των λίθων εξαιτίας των δυναμικών καταπονήσεων της γωνίας και της οξειόώσεως των αρχαίων συν
δέσμων.
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Εικ. 140-143 Προστασία tojv ευπαθών περιοχών γύρω από τις ρωγμές στους λίθους Δ Ζ. 15 και ΝΔΖ της 
ζωφόρου. Απόψεις από τις εργασίες αποσπάσεως θραυσμάτων με γλυπτή επιφάνεια.
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Εικ. 144-145Λεπτομέρειες τον λίθον ΔΖ. 7 όπον όιακρίνονται η αφαίρεση των κονιαμάτων από τις ρωγμές και οι 
προστατευτικές επικαλύψεις τους πριν την αποξήλωση.
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Εικ. 147 Απόσπαση τον λίθον ΔΖ.12 της όντικής ζωφόρου με τη βοήθεια λοστών στις 
θέσεις των αρχαίων εντορμιών.

Εικ. 148-149 Καταβίβαση ηυν όνο τελευταίων λίθων Δ Ζ. 12 και Δ Ζ. 13 της ζωφόρου.
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Εικ. 150-153 Μεταφορά των λίθων της ζωφόρον προς το Μουσείο. Με τη γερανογέφυρα. Με το βαγόνι επί τροχιών. 
Καταβίβαση με τη βοήθεια ικριώματος στο προαύλιο τον Μουσείου. Είσοδος στο Μουσείο Ακροπόλεως.
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ΣΧΕΛΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΛΙΘΩΝ ΖΩΦΟΡΟΥ
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Η αποτύπωση των λίθων της ζωφόρου, μετά την καταβίβασή τους από το 
μνημείο και τη μεταφορά τους στο Μουσείο έγινε από τον Π.Κουφόπουλο. Στην απο
τύπωση των παράπλευρων εδρών ορισμένων λίθων βοήθησε ο Κ.Σκαρής. Η παρουσίαση 
των σχεδίων έγινε από τις σχεδιάστριες Κ.Ματάλα και Τ.Σκαρή.
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ΠΔΡΟΕ.ΠΩΠ
ΛΙΘΟΙ V Δ ΖΩΦΟΡΟΥ 

ΔΖ 5
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ΠΑΡΘΕΠΟΠ
ΛΙΘΟΙ IX Δ ΖΩΦΟΡΟΥ 

ΔΖ 9
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ΠΔΡΘΕΠΟΠ
λίθοι η ζοοορογ 

ΙΊΔ.Ζ
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ΠΑΡΘΕΠΩΠ
ΛΙΘΟΙ Δ.ΖΟΦΟΡΟΤ ΣΤΟ ΒΡΠΆΓ» ΠΟΤΣΕΙΟ

WII ΔΖ 2

* Η αποτύπωση των λίθων της ζωφόρου στο Βρετανικό Μουσείο έγινε τον Φεβρουάριο 1994. Τη σχεδίασή τους 
έκανε η Μ.Μυριανθέως-Κουφοπούλου.

* Τα σχέδια των λίθων της ζωφόρου είναι σε κλίμακα 1:20.
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