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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ Là όκταετία έχει ήδη διαρρεύσει άπό τήν έναρζη τής προσπάθειας γιά την σωτηρία των 
μνημείων τής Άκροπόλεως τών 'Αθηνών άπό τό ‘Υπουργείο Πολιτισμού καί 'Επιστημών. 'Αρκε
τός δηλαδή χρόνος γιά νά γίνουν ευρύτερα γνωστές τόσο ή πρόθεση όσο καί ή μέθοδος καί ή 
πράΕη γιά μιά σοβαρότατη σ'αύτά έπέμβαση. Κι άκόμα γιά νά γίνει γενικά άποδεκτό ότι τό 
έγχείρημα είναι έπιβεβλημένο, ότι άποβλέπει δηλαδή στήν άρση ένός συστήματος αιτίων πού 

καταστρέφουν σταθερά τά μνημεία.

"Οταν ή βεβαιότητα τής καταστροφής είναι λοιπόν δεδομένη, τίποτα δέν πρέπει νά έμπο- 

δίσει τήν έπέμβαση. Ούτε ή πιθανότητα άντιθέσεως καί κριτικής (εύλογη σέ κάθε άναστηλωτι- 
κό έργο, πολύ περισσότερο μάλιστα γιά μνημείο τής περιωπής τοϋ Παρθενώνος) ούτε ή συναί
σθηση τών δυσκολιών τών έπί μέρους προβλημάτων. Άκόμα γιατί ή παρούσα μελέτη έχει μιά ά- 
σφαλή βάση (τίς πολυάριθμες παλαιότερες έπιστημονικές έργασίες γιά τό μνημείο), ωρίμασε 
μέσα άπό μακροχρόνιες άναζητήσεις καί συζητήσεις καί κυρίως γιατί έκμεταλλεύεται τήν πεί
ρα έφαρμογής πού ήδη δημιουργήθηκε στήν 'Ακρόπολη τά τελευταία χρόνια.

Ή άνάγκη σοβαρής έργασίας γιά τήν άποκατάσταση καί τήν συντήρηση τών κλασσικών μνη
μείων καί τοϋ βράχου τής Άκροπόλεως έγινε αισθητή ήδη άπό τά χρόνια τού 2ου πολέμου, το
νίσθηκε κατά καιρούς άπό τούς άρμοδίους διευθυντές της καί διατυπώθηκε συγκεκριμένα άπό 

ειδικούς τεχνικούς, καθώς καί άπό μιά ομάδα έμπειρογνωμόνων τής UNESCO τό 1971. Τέσσερα 
χρόνια άργότερα δημιουργήθηκε ή 'Επιτροπή Συντηρήσεως τών μνημείων τής Άκροπόλεως πού 
έργάσθηκε (μέ μικρές τροποποιήσεις ώς πρός τήν σύνθεσή της καί μέ κάποιες διακοπές) ώς 
σήμερα. Άπό τήν πρώτη μέρα τής άπασχολήσεώς της ή 'Επιτροπή είχε τήν άμέριστη συμπαρά
σταση τών 'Υπηρεσιών τοϋ ‘Υπουργείου Πολιτισμοϋ, άμεση συνεργασία μέ τήν Εφορεία Αρχαι
οτήτων τής Άκροπόλεως καί σημαντικές χρηματικές πιστώσεις. Μπόρεσε έτσι νά ιδρύσει ένα 
γραφείο μελετών καί έπιβλέψεων άπό έπιλέκτους νέους τεχνικούς καί άρχαιολόγους, νά άναθέ- 
σει είδικές έπί μέρους μελέτες καί νά έγκαταστήσει έργοτάζια μέ συνεργεία έκτελέσεως. 'Η 
πολυμέρεια ειδικοτήτων τών μελών τής 'Επιτροπής έλπίζεται ότι έπέτρεψε άφ'ένός τήν σφαι
ρική άντιμετώπιση τών ζητημάτων τής Άκροπόλεως καί άφ'έτέρου διαλεκτικές σχέσεις ώς πρός 
τήν δεοντολογία τής έπεμβάσεως, πράγμα πού άποτρέπει τήν έπιβολή βιαστικών προσωπικών ά- 
πόψεων. Σ'αύτό άλλωστε άποσκοποΰσε καί ή θέσπιση πολλαπλού έλέγχου τών μελετών, στήν ίδια 
τήν 'Επιτροπή, σέ διεθνείς συναντήσεις καί στό Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

"Ενα άπό τά πρώτα μελήματα τής 'Επιτροπής ήταν καί ή ιεράρχηση τών έργων σέ συσχετι
σμό πρός τόν βαθμό έπείγοντος τών υφισταμένων προβλημάτων. Τό Έρέχθειον πού προτάχθηκε, 
δέν είχε μόνο μεγαλύτερες άνάγκες στερεώσεως, άλλά καί λιγότερες δυνατότητες άναστηλώσε- 

ων (λόγω τοϋ έλαχίστου διασπάρτου άρχαίου υλικού) καί κυρίως μικρότερο μέγεθος άπό τά 
Προπύλαια καί τόν Παρθενώνα. Κατά συνέπεια προσφερόταν γιά πιό σύντομη έναρζη τών σωστι
κών έργασιών άλλά καί γιά τήν άπόκτηση πείρας, άπαραίτητης γιά τά άλλα μνημεία.

Οϊ μελέτες γιά τήν άποκατάσταση τού Παρθενώνος, στήν άρχή κάπως άσυστηματοποίητες, 
μεθοδικές κατά τά τελευταία τέσσερα χρόνια, έπιτρέπουν σήμερα στήν 'Επιτροπή νά προωθή
σει τήν διαδικασία καί νά άντιμετωπίσει τήν έναρΕη τοϋ έργου. Ούτε οί μελετητές ούτε τά 
μέλη τής Επιτροπής ύποτιμοΰν τίς εόθύνες τους' ή δραστική έπέμβαση στό σπουδαιότερο 
μνημείο άρχιτεκτονικής καί τέχνης πού άφησε 6 άρχαιος κόσμος δέν μπορεί νά άντιμετωπι- 
σθεΐ μέ έλαφρά συνείδηση ούτε μέ προχειρότητα. Βάσιμα όμως έλπίζεται άπ'όσα άκολουθούν, 
ότι οί πιθανότητες σφαλμάτων έχουν περιορισθει κατά πολύ ένώ ή ωφέλεια άπό τήν έπέμβαση 
είναι μεγάλη καί προφανής. Ούσιώδης διαφορά άπό τό περατούμενο ήδη έργο τοϋ Έρεχθείου 
είναι ότι έδώ πολλά πράγματα μπορούν νά γίνουν (καί έπιβάλλεται νά γίνουν) πέραν τών σω
στικών ένεργειών: Τά άφθονα κατακείμενα άρχιτεκτονικά μέλη δίνουν δυνατότητες συμπληρω

ματικών άναστηλώσεων καί άποκαταστάσεων, πού δέν μπορούν παρά νά θεωρηθούν θετικές.

Ή παρούσα δέν είναι μιά όλοκληρωμένη μελέτη τού συνόλου τών έργασιών πού θά γί
νουν στόν Παρθενώνα. Άν καί καλύπτει πλήρως τήν γενική του έΕέταση, τήν διατύπωση τών 
προβλημάτων πού ύφίστανται καί τήν θεωρητική βάση τής έπεμβάσεως, διατηρεί τόν χαρακτή-



2 poi προμελέτης γιά τίς Αναλυτικές προτάσεις στά πιό πολλά τμήματα του υαοΰ. Στή μορφή αύ- 

τή κατέληζαν Αναγκαστικά οί μελετητές καί ή "Επιτροπή δεδομένης τής μεγάλης έκτάσεως των 
έργασιών Αλλά καί τής πιεστικής άνάγκης έπεμβάσεως σέ όρισμένα σημεία του μνημείου. Έγι- 
γε δηλαδή Αποδεκτό δτι μέρος τής έκτεταμένης έργασίας τεκμηριώσεως πού Απαιτείται, μπορεί 
νά γίνεται παραλλήλως μέ τήν έκτέλεση τοΰ έργου σέ Αλλες θέσεις. Αυτό άποφασίσθηκε δταν 
έγινε ή διαπίστωση δτι σέ ένα πολύ μεγάλο μέρος τοΰ Παρθενώνος δέν πρόκειται νά γίνουν 
έπεμβάσεις καί δτι, άντιθέτως τά τμήματα στά όποια αύτές θά πραγματοποιηθούν, παρουσιά

ζουν αυτοτέλεια πού έπιτρέπει τήν πλήρη διάκριση αυτόνομων προγραμμάτων.

Άπ'άρχής λοιπόν γίνεται διάκριση σέ δώδεκα διαφορετικά προγράμματα Από τά όποια μό
νον ένα (αύτό τής άνατολικής δψεως τοΰ ναοΰ) παρουσιάζεται έδώ μέ πληρότητα μελέτης. Τά 
υπόλοιπα ένδεκα δίνονται πιό συνοπτικά μέ έκθεση μέν των δυνατοτήτων άναστηλώσεως πού 
προσφέρει τό διάσπαρτο Αρχιτεκτονικό ύλικό, χωρίς δμως τήν τεράστια σχεδιαστική τεκμηρίω
ση πού τελικά θά πρέπει νά τά συνοδεύει. Στήν μακρά διάρκεια τοϋ έργου, ίσως καί πέραν 
τής δεκαετίας, ή Απαραίτητη αύτή τεκμηρίωση θά μπορέσει νά πραγματοποιηθεί μέ σχετική ά

νεση .

"Ένα Από τά ένδεκα προγράμματα καί μάλιστα τό σοβαρότερο έμφανίζεται έδώ χωρίς τήν 
άπαιτούμενη ωριμότητα προκειμένου νά συζητηθεί καί νά κριθεΐ. Είναι αύτό πού Αναφέρεται 
στήν κάλυψη τοϋ δυτικού πτερού καί στήν προστασία τής κατά χώραν δυτικής ζωφόρου. Τό δ- 
λο ζήτημα είναι συναρτημένο Αφ'ένός μέ θέματα γενικοτέρας πολιτικής τοϋ "Υπουργείου Πο
λιτισμού καί 'Επιστημών (άνέγερση ένός νέου μουσείου πού θά στέγαζε τήν ζωφόρο μετά άπό 
ένδεχόμενη Απομάκρυνσή της Από τόν ναό) καί άφ'έτέρου μέ ειδική τεχνική έρευνα, ή οποία 
δέν έχει Ακόμα ολοκληρωθεί. "Ετσι, τοΰ προγράμματος είδικώς αύτοΰ, παρουσιάζονται έδώ 
τά σοβαρά προβλήματα μέ έναλλακτικές λύσεις καί τό θέμα παραμένει ανοικτό προκειμένου 
νά συζητηθεί καί νά κριθεΐ Αργότερα.

Σημειώθηκε ήδη δτι· γιά τόν Παρθενώνα ύπάρχει ένα σπουδαίο ύπόβαθρο γνώσεων, μοναδι
κής ίσως εύρύτητος, πού έπιτρέπει σέ μελετητές άλλά καί σ'δλους τούς ένδ ιαφερομένους έ- 
πιστήμονες νά έχουν άμεση προσέγγιση καί στις λεπτομέρειες Ακόμα τοϋ μνημείου. "Επιτρέ
πει έπίσης ατούς μελετητές τής παρούσης έργασίας νά θεωρούν πολλά πράγματα γνωστά καί 
νά κάνουν έτσι μεγάλη οικονομία δυνάμεων. ‘Η τεκμηρίωση τών παλαιοτέρων έπεμβάσεων, άν 
καί δχι ικανοποιητική, δέν παύει νά είναι άπό τίς πληρέστερες γνωστές γιά έλληνικό μνη
μείο. 'Αλλά τό γνωσιολογικό αύτό ύπόβαθρο συνεχώς διευρύνεται: ‘Ο έντυπωσιακός κατάλο
γος τής βιβλιογραφίας τοϋ Παρθενώνος πλουτίστηκε τά τελευταία χρόνια μέ ένα περισπούδα
στο σύγγραμμα γιά τόν μεγάλο ναό, τό όποιο τιμά εύρύτερα τήν έλληνική έπιστήμη, τό τρί
τομο βιβλίο τοΰ 'Αναστασίου Όρλάνδου.Πολύτιμες είναι καί οί προσπάθειες πού γίνονται 
στήν Βασιλεία, στήν έκεΐ Γλυπτοθήκη, άφ'ένός μέ τήν μεθοδική τεκμηρίωση καί τήν όργάνω- 
ση υποδειγματικής διδακτικής έκθέσεως καί άφ'έτέρου μέ τήν σύγκληση διεθνών συνεδρίων 
μέ μοναδικό Αντικείμενο τήν έρευνα γιά τά μνημεία τής Άκροπόλεως. Θά μπορούσε λοιπόν 
νά πει κανείς δτι ή προγραμματιζόμενη έπέμβαση στόν Παρθενώνα πραγματοποιείται μέσα σέ 
εύνοϊκό κλίμα, δταν τό ένδιαφέρον δχι μόνο τοΰ κράτους ή τής κοινής γνώμης, Αλλά καί 
τής διεθνούς έπιστήμης, βρίσκονται σέ έζαρση.

Ξαναγορίζοντας στήν δραστηριότητα τοϋ ‘Υπουργείου καί τής "Επιτροπής συντηρήσεως 
τών μνημείων τής Άκροπόλεως είναι σκόπιμο νά σημειώσουμε μιά σειρά άπό ένέργειες καί 

μικρές έπεμβάσεις, όπωσδήποτε Αναστρέψιμες, πού πραγματοποιήθηκαν στόν Παρθενώνα κατά τά 
τελευταία χρόνια, χωρίς νά τηρηθεί πλήρως ή διαδικασία τοϋ εύρύτερου προβληματισμού 
πού Ακολουθείται τώρα. Πρόκειται γιά έπείγουσες καί Ανάγκαστικές ένέργειες πού μελε
τήθηκαν αύτοτελώς καί έγκρίθηκαν άπό τό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οί σπουδαιότερες εί
ναι οί έζής:

α) Τοποθέτηση προσωρινού ζύλινου στέγαστρου πάνω άπό τήν κατά χώραν δυτική ζωφόρο 
(1976-77) .



β) 'Απομάκρυνση τών δύο τελευταίων Αγαλμάτων του δυτικού Αετώματος (συμπλέγματος τοϋ 
Κέκροπος καί τής Καλλιρρόης) καί μεταφορά τους στό Μουσείο Άκροπόλεως (1976 ). "Ας ση
μειωθεί δτι ή Απομάκρυνση τών δύο ίππων τοϋ Αρματος τοϋ Ήλιου, τοϋ άνατολικοϋ Αετώματος, 
Αν καί άποφασίσθηκε τό 1980, δέν έχει Ακόμα πραγματοποιηθεί.

γ) Τοποθέτηση Ευλίνων ναρθήκων σέ δύο σημεία τοϋ ναοΰ πού Απειλούσαν κατάρρευση, εύ- 
θύς μετά τούς σεισμούς τοϋ Φεβρουάριου τοϋ 1981.

δ) Μετακινήσεις κατακειμένων Αρχιτεκτονικών μελών. Αφαίρεση σιδηρών συνδέσμων Από αύ- 
τά καί συγκολλήσεις.

ε) ‘Εγκατάσταση τοϋ έργοταζίου γιά τήν έπέμβαση.

ΈΕακολούθησαν τέλος οί συνήθεις έργασίες συντηρήσεως, όπως γινόταν Ανέκαθεν στά μνη
μεία τής Άκροπόλεως.

Ή διάρθρωση τής παρούσης μελέτης καί οί συντάκτες τών έπί μέρους κεφαλαίων της, πα
ρουσιάζονται στόν πίνακα περιεχομένων πού προτάσσεται. Καί Από) τήν θέση αύτή οί συντάκτες 
τοϋ τόμου έπιθυμοϋν νά εύχαριστήσουν θερμά, δχι μόνο τήν 'Επιτροπή Συντηρήσεως τών μνημεί

ων τής Άκροπόλεως πού τούς περιέβαλλε μέ τήν έμπιστοσύνη της, Αλλά καί δλους όσους βοή
θησαν άμεσα ή έμμεσα στήν σύνταζη καί τήν παρουσίαση τοϋ παρόντος. Συγκεκριμένα :

- Τό έπιστημονικό προσωπικό τής Α''Εφορείας Αρχαιοτήτων, καθώς καί τοϋ Τεχνικού Γρα
φείου τής Άκροπόλεως γ ιά τήν Ανταλλαγή Απόψεων, συνεχείς έΕυπηρετήσεις κατά τήν έπί τό
που μελέτη καί γ ιά χρήσιμες ύποδείΕεις. 'Ιδιαιτέρως εύχαρ ιστοϋν τόν πολιτικό μηχανικό κ. 
Δ. Μονοκροϋσο γlA τήν συμβολή του στόν έλεγχο τής Αντοχής τών υποδομών τοϋ Παρθενώνος.

- Τόν Καθηγητή κ. Σ. Άγγελΐδη άλλοτε μέλος τής Ε.Σ.Μ.Α., καθώς καί τόν Α.έκτορα Ε.Μ.
Π. κ. Συρμακέζη, μέλος τής Ε.Σ.Μ.Α. γιά τήν προκαταρκτική Ανάγνωση τοϋ παραρτήματος Β’ 
καί χρήσιμες πάνω σ'αύτό ύποδείΕεις.

- Τόν Καθηγητή κ. Θ. Τάσιο γιά τήν συμβολή του στήν έπίλυση τών προβλημάτων τής δυ
τικής προστάσεως καί στήν προστασία τής ΒΑ. γωνίας τοϋ θριγκού.

- Τούς Αρχιτέκτονες-Αρχαιολόγους κ. G. Gruben, W. Hoepfner, D. Mertens καί I. Τραυλό, 
μέλος άλλοτε τής ΕΣΜΑ, γιά τήν Ανταλλαγή Απόψεων, ύποδείΕεις καί θετικές παρατηρήσεις.

- Τούς πολιτικούς μηχανικούς κ. Η. Σωτηρόπουλο καί Β. Κουμούση γιά τήν συμβολή τους σέ 
ζητήματα έδαφομηχανικής καί σεισμικού έλέγχου τοϋ κτηρίου, καθώς καί τούς μηχανολόγους 
μηχανικούς κ. Γ. Μανδίκο καί Μ. Φύτο γιά τήν συμβολή τους σέ θέματα έζοπλισμοϋ τοϋ έργο- 
ταζίου καί ένδοσκοπήσεως τών μαρμάρινων κατασκευών, κατΆντιστοιχία.

- Τόν τοπογράφο μηχανικό κ. Κ. Καζαμιάκη γιά τήν συνεργασία του σέ μετρήσεις τοϋ ναοϋ, 
καθώς καί τούς τεχνικούς Ν.Ε.Σκαρή, Γ. Βασιλάρα καί Θ. Φουτσά γιά πρακτική βοήθεια στήν 
έπί τόπου τεκμηρίωση.

- Τήν σχεδιάστρια κ. Στ. Σκαρή γιά διάφορες σχεδιάσεις καί Ανασχεδιάσεις.
- Τόν κ. Σ. Μαυρομμάτη καί τό Γερμανικό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο γιά φωτογραφίσεις.
- Τούς κ. D. Hardy, Ph. Ramp καί Γ. Κουφόπουλο γιά τις Αγγλικές μεταφράσεις κειμένων 

καί περιλήψεων
- Τις κ.κ. Χρ. Ίωακείμογλου, Κ. Μοσχούρη καί Κ. Λιακοπούλου, πού δακτυλογράφησαν τήν 

μελέτη καί τέλος τούς κ.κ. ‘Ηρακλή Θειόπουλο, Σταύρο Μαμαλοϋκο, Κατερίνα Τζανάκη-Κορρέ 
καί Μαριάνα Φιλήντρα γιά τεχνική βοήθεια στήν σελιδοποίηση καί Αναπαραγωγή τής μελέτης.

Αθήνα, Αύγουστος 1983.

Τό είκονογραφικό υλικό, σχέδια καί φωτογραφίες, είναι έπί τό πλεΐστον πρωτότυπο. Εί

ναι κατατεθημένο στό άρχεϊο τής 'Επιτροπής Συντηρήσεως τών μνημείων Άκροπόλεως.

Στό μέρος A'χρησιμοποιήθηκαν πολλά σχέδια άπό παλαιότερες δημοσιεύσεις, ιδίως τήν 
"Αρχιτεκτονική τοϋ Παρθενώνος" τοϋ Α.Κ.Όρλάυδου καί τήν "Histoire de 1'Architecture, I" 
τοϋ A. Choisy, Γενικώς ή προέλευση τών σχεδίων δηλώνεται μέ τό όνομα τοϋ συγγραφέως ή τοϋ 
συντάκτου. Σχέδια, έκτος τοϋ παραρτήματος Β, τά όποια δέν συνοδεύονται άπό κάποιο όνομα,



4 fl άπλώς φέρουν μονόγραμμα, έχουν μετρηθεί, συνταχθεΐ καί τελικώς σχεδιαστεί μέ μελάνη ά- 
ττό τόν Μ. Κορρέ, πλήν έκείνων των σελίδων 16, 37, 556 (σχ. 113) καί 266 των οποίων ή άνα- 
σχεδίαση έγινε άντιστοίχως άπό τόν κ. Γ. Βασιλάρα, τήν κα Μ. Φιλήντρα καί τήν κα Κ. Κορ
ρέ, Τά περισσότερα άπό τά ώς άνω σχέδια Φωτογραφήθηκαν γιά τήν έκδοση άπό τόν κ. Σ. Μαυ- 
ρομμάτη. Τά σχέδια τοϋ παραρτήματος Β, πλήν τοϋ Σχ. 2.5 έχουν συνταχθεΐ άπό τόν κ.Κ. Ζάμ- 

πα καί άνασχεδιαστει άπό τήν κ. Στ. Σκαρη.

‘Ομοίως ή προέλευση των φωτογραφιών δηλώνεται όπως καί στά σχέδια. Οι έπισχεδιασμένες 
φωτογραφίες των σελίδων 535-543 προέρχονται άπό ταχυδρομικές κάρτες γιά νά άποδίδουν πε
ρισσότερο τήν "κοινή αίσθηση" καί αύτές τών σελίδων 556 καί 557 άπό τό άρχεΐο Ν. Μπαλάνου. 
0Ì περιεχόμενες έδώ φωτογραφίες τοϋ Γερμανικού 'Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου έχουν γίνει ά
πό τόν κ. G. Heiner. Φωτογραφίες χωρίς άναφορά φωτογράφου fl άρχείου έχουν ληφθεΐ άπό τόν 
Μ. Κορρέ. Οί φωτογραφίες τών σελίδων 58 καί 347 άποτελοϋν μέρος συνόλου (Σ. Μαυρομμάτης) 
πού καλύπτει πλήρως τό πόδιον καί τό δάπεδο τοϋ σηκοϋ (βλ. σ. 594).

Τό άνά χείρας βιβλίο πρωτοεμφανίστηκε σέ πρόχειρη ζηρογραφική έκτύπωση καί σέ περιο
ρισμένη έκδοση έζήντα άντττύπων τόν Αύγουστο 1983 προκειμένου νά τεθεί ύπ'όψη τών ειδικών 
έπιστημόνων κατά τήν διεξαγωγή τής Β ''Επιστημονικής Συναντήσεως μέ θέμα τις προτάσεις Ά- 
ποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος, ή όποια έλαβε χώρα στήν 'Αθήνα άπό 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 
1983.

'Αμέσως μετά τήν έκτύπωσή τους τά περισσότερα άπό τά άντίτυπα έκεΐνα έστάλησαν σέ βι
βλιοθήκες καί ιδρύματα έζωτερικοϋ καί έσωτερικοϋ, πού σχετίζονται μέ τήν μελέτη τών άρ- 
χαίων μνημείων καί γενικότερα μέ τήν άποκατάσταση.

‘Η παρούσα έκτύπωση offset δέν διαφέρει ώς πρός τό περιεχόμενο άπό τήν πρώτη πρόχει
ρη έκτύπωση. ‘Υπι^γορεύεται κυρίως άπό τήν άριθμητική άνεπάρκεια τής πρώτης, άλλά καί τήν 
έπιθυμία μιας πολύ καλύτερης παρουσιάσεως τών φωτογραφιών, πολλές άπό τις όποιες έχουν 
ιδιαίτερη τεκμηριωτική ά£ία. Έ£ άλλου ή σύντομη άνατύπωση καί διάδοση τοϋ βιβλίου ήταν 
καί έπιθυμία τών Συνέδρων τών Συναντήσεως καί τής 'Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Άκρο- 
πόλεως, ή όποια μάλιστα διατυπώθηκε καί στό πόρισμα τής Συναντήσεως.

Τό έπεΐγον τής άνατυπώσεως δέν έπέτρεπε άλλαγές στό βιβλίο, όμως μέ τήν εύκαιρία έγι
ναν μερικές μικρές προσθήκες (σ. 4, 400, 497, 498, 533, 568, 587 τοϋ παρόντος) καί διορ
θώσεις λαθών, προέκυφε δέ άναγκαστικώς καί ή άντιμετάθεση έννέα συνολικά σελίδων (497—> 
496, 579->580, 581->579, 582^581 , 583-»582, 584^583, 585^584 , 586^-585 καί 587-^586), 
Στό τέλος προστέθηκε σέ άγγλική μετάφραση περίληφη τοϋ βιβλίου.

Αθήνα, Δεκέμβριος 1983

Μ.Κ. καί X. Μπ.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
7

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ό μέγας ναός, πού καί σήμερα υψώνεται στήν υψηλότερη περιοχή 
κοντά στό κέντρο τής Άκροπόλεως, δημιουργήθηκε σέ άπίστευτα σύντο
μο χρόνο, στό διάστημα μεταξύ 447 καί 438 π.Χ. άπό τούς πιό σπουδαί
ους άρχιτέκτονες καί γλύπτες τής έποχής κχϊ άπό τούς καλύτερους τεχνί
τες πού γνώρισε ώς τώρα ό κόσμος. "Ομως δέν είναι ò πρώτος μαρμάρι - 
νος ναός στήν θέση αυτή. Σαράντα χρόνια πριν είχε άρχίσει ή οικοδό
μηση ένός ίδιας κλίμακος ναοϋ: του Προπαρθενώνος. Ή καταστροφή τοϋ 
Προπαρθενώνος κατά τούς Περσικούς πολέμους δέν άκολουθήθηκε άπό απλή 
άνοικοδόμηση, άλλά πολύ περισσότερο άπό μία έντελώς νέα δημιουργία , 
τόν Κλασσικό ή Περίκλειο Παρθενώνα.

Ό Παρθενών ταξινομείται μεταξύ των ελληνικών ναών ώς "δωρικός 
όκτάστυλος περίπτερος διπλός ναός μέ έξάστηλο άμφιπρόστυλο σηκό".
*0 ναός έχασε μέρος τής αύθεντικής του μορφής κατά τό τέλος τής Ρω
μαϊκής έποχής: Μετά άπό μία καταστροφή νέοι κίονες ήλθαν νά στηρί
ξουν τήν οροφή τοϋ κυρίως ναοϋ. ’Αργότερα μετασκευάστηκε σέ Χριστια
νικό ναό' μέ προσθήκη μιας άψίδας στήν άνατολική πλευρά. Έπί Τουρκι
κής κατοχής έγινε μουσουλμανικό τέμενος. Κατά τήν διάρκεια τοϋ δεύ
τερου τουρκοενετικοϋ πολέμου τό κτήριο άνατινάχθηκε (1687). Μέ τήν 
ίδρυση τοϋ "Ελληνικοΰ κράτους έλευθερώθηκε τό Μνημείο άπό μεταγενέ
στερα προσκτίσματα, καθώς καί άπό τις έπιχώσεις πού σώρευσαν γύρω του 
οί αιώνες καί άναστηλώθηκαν ορισμένα τμήματά του. (1832-34, 1842-44). 

‘Η σημερινή (1982) μορφή τοϋ Μνημείου είναι αύτή πού άπέκτησε μετά άπό 

σημαντικές άναστηλωτικές έργασίες. (1898-1933).

1.2.1. ή παρούσα μελέτη είναι σκοπίμως συνοπτική αν καί έπιχειρεΐ μία 
έπαρκή περιγραφή τοϋ Μνημείου καί τήν έκθεση πρωτό.τυπων πληροφοριών 
καί έρμηνειών, προϊόντων τής νέας έρευνας πού διενεργεΐται άπό τό 
1977 κ.έ. στά πλαίσια τής θεωρητικής προετοιμασίας τών νέων έργασιών 
συντηρήσεως καί μερικής άναστηλώσεως τοϋ Μνημείου.

Ή σκόπιμη συνοπτικότητα τής μελέτης ύπαγορεύει τήν έπιλογή τών 
θεμάτων καί δέν έπιτρέπει τήν άναλυτική περιγραφή όλων τών λεπτομε
ρειών, ούτε τήν παράθεση όλων τών σχετικών άπόψεων καί θεωριών.

Γιά περισσότερες λεπτομέρειες στά μέχρι τό 1979 γνωστά περί Παρ- 
θενώνος είναι πρωτίστως χρήσιμο τό σύγγραμμα τοϋ Ά. Όρλάνδου "Ή 
Αρχιτεκτονική τοϋ Παρθενώνος", Άθήναι 1979, τό μέ άπόσταση.πλουσιό

τερο σέ πλήθος πληροφοριών.
Επίσης άνεκτίμητης άξίας παραμένει πάντοτε τό έργο τοϋ 

F.C. Penrose "An investigation of the Principles of the Athenian 
Architecture", London 1η έκδ. 1851, 2η έκδ. 1888, όχι τόσο λόγω τών 
λεπτομερειών, όσο λόγω τής γενικής του ποιότητος καί τών μέχρι σήμε
ρα Αξεπέραστων σέ Ακρίβεια μετρήσεων τοϋ κτηρίου. Άκολουθοϋν τουλά
χιστον δύο δεκάδες πολύ βασικές έργασίες (βιβλία καί άρθρα), πού άνα- 

φέρονται πάντοτε στις βιβλιογραφίες, ένώ τό σύνολο τών ποικίλων δια
φορετικών μελετών είναι πάρα πολύ μεγάλο ώστε νά μπορεί έστω καί νά 

συγκεντρωθεί σέ έναν πίνακα βιβλιογραφίας.



1.2.2. Ή παρούσα μελέτη αρχίζει μέ μία κατά τό δυνατόν σύντομη 
παρουσίαση τοϋ κτηρίου σύμφωνα μέ μία δομική μέθοδο άναλύσεως, πού 
είναι συνάμα καί ερμηνευτική. Στην άρχή δίνεται ή στοιχειώδης περι
γραφή των πολύ γενικών στοιχείων πού απαρτίζουν τόν κτηριακό όγκο 
καί τόν κτηριακό χώρο (τυπολογία), σέ συνδυασμό μέ τήν βασική αρχι
τεκτονική σύλληψη, τις πιό αξιοσημείωτες μετρικές σχέσεις των μερών 
καί τις ιδιαιτερότητες των γεωμετρικών γραμμών. Στήν συνέχεια άναλύ- 

ονται λεπτομερέστερα οί μορφές (μορφολογία) καί οί χώροι, ακολουθεί 
ή οικοδομική άνάλυση τοΰ κτηρίου σέ μεμονωμένους λίθους καί μαζί δί
νονται έπαρκεϊς πληροφορίες Yιά τούς τρόπους λαξεύσεως, τοποθετήσεως 
καί συνδέσεως τών λίθων, όπως καί γιά τά στάδια της κατασκευής (οικο
δομική). Πρός τό τέλος γίνεται μία προσέγγιση τής άκριβείας τής έ- 

κτελέσεως καί μία συνοπτική διερεύνηση τών οικοδομικών άνωμαλιων τοϋ 
κτηρίου. 'Επειδή τά στάδια τής κατασκευής καί οί οικοδομικές άνωμαλί- 

ες προδίδουν ορισμένες άλλαγές τών σχεδίων κατά τήν διάρκεια τοϋ έρ
γου έπιχειρεϊται στήν ίδια θέση ή έξιχνίαση καί ή έρμηνεία αύτών τών 

άλλαγών.
1.2.3. Σέ πολλά σημεία τής μορφολογικής καί τής οικοδομικής άναλύ

σεως τοϋ ναοΰ κρίθηκε άναγκαία μία έστω συνοπτική θεώρηση ορισμένων 
ζητημάτων σχετικών μέ τήν γενετική καί λειτουργική κατανόηση καί έρ
μηνεία τών μορφών καί μέ τήν κατανόηση καί έρμηνεία τής οικοδομικής 
συνθέσεως τοϋ ναοϋ. Τά ζητήματα αύτά δέν έχουν μόνο θεωρητικό έν- 
διαφέρον, άλλά ύφίστανται καί στήν περίπτωση τοϋ άρχιτεκτονικού καί 
οικοδομικού σχεδιασμοϋ τών έργων συντηρήσεως καί κυρίως συμπληρώσε- 
ως (μέρους) τοϋ κτηρίου.

Γιά διευκόλυνση τής περιγραφής άλλά καί τοϋ άναγνώστη τό κείμε
νο συνοδεύεται άπό σχηματικές παραστάσεις καί άπό παραπομπές.

Ή άνάπτυξη καί τό περιεχόμενο άκολουθοϋν πάντοτε μία πορεία άπό 
τά προφανή, στοίχε ιώδη καί γνωστά πρός τά πλέον άθέατα καί μέχρι τώρα 
άγνωστα στοιχεία, ώστε ή περιγραφή νά είναι προσιτή καί στόν πλέον 
άρχάρίο άναγνώστη, ένώ συγχρόνως είναι απαραίτητη καί στούς πλέον ει
δικούς, στόν βαθμό πού άποτελεϊ προσφορά πρωτότυπων πληροφοριών καί 
διαπιστώσεων, όχι τόσο γύρω άπό λεπτομέρειες, άλλά έπάνω στά σπουδαι
ότερα καί όμως μέχρι τώρα άγνωστα ή παρερμηνευμένα γενικά χαρακτηρι
στικά τών μή σωζόμενων μερών τοϋ κτηρίου. Οί πληροφορίες καί οί δια
πιστώσεις αυτές, πού ή οριστική δημοσίευσή τους άπαιτεΐ πολύ μεγάλο 
χρόνο, είναι άποτελέσματα μακράς καί έντατικής μελέτης, τόσο τοΰ κτη
ρίου, όσο καί όλων σχεδόν τών λίθων του στό έδαφος.

Ό συνοπτικός χαρακτήρας τοϋ παρόντος κειμένου δέν έπιτρέπει 
επίσης τήν άναλυτική παρουσίαση τής πολύπλοκης έπεξεργασίας τών 

στοιχείων, ή όποια οδήγησε στήν έξαγωγή τών νέων συμπερασμάτων.
Είναι ικανοποιητικό τό γεγονός ότι ή συμπλήρωση σημαντικών κενών 

τής γνώσεώς μας γιά τό μνημείο έρχεται έγκαίρως πριν άπό τήν έναρξη 
τών μεγάλων έπεμβάσεων σ'αύτό.

1.2.4. Ή έξαιρετική άρχιτεκτονική άνάπτυξη τοϋ ναοϋ συνοδεύεται άπό μία 
ιδιαίτερα άνεπτυγμένη καί πλούσια ορολογία, κυρίως άρ χαία , ή όποια 
χρησιμοποιείται καί διευκρινίζεται στις περιγραφές πού άκολουθοϋν.

Ό άναγνώστης οφείλει νά έξοικειωθεΐ μέ μία ιδιαιτερότητα τής 
ορολογίας: Σέ πολλές περιπτώσεις ένας καί ό αυτός όρος άποδίδει : 
α)ένα συνεχές μορφολογικό στοιχείο ή μία σειρά όμοιων στοιχείων, π.χ. 
τό γείσο, τό τρίγλυφο, τό έπιστήλιο καί β) τούς έπί μέρους λίθους τοϋ 
στοιχείου, π.χ. τό γείσο, ή τις έπί μέρους μορφές ή λίθους τής σειράς 
π.χ. ή τρίγλυφος (ή καί τό τρίγλυφον).



91.2.5. Où διαστάσεις δίνονται στό δεκαδικό μετρικό σύστημα μέ τίς άριθ- 
μητικές τιμές τους. Έφ'όσον χρησιμοποιείται στίξη (0.00,0°) π.χ.
2.57.3 περιττεύει ò λεκτικός προσδιορισμός της τάξεως των μονάδων, 
π.χ. μέτρα, "εκατοστά" κ.λ.π.. Επίσης περιττεύει ή αναγραφή του Ο.ή 
0, στην άρχή τοΰ άριθμοϋ π.χ.

2.57,3 ή 2 μέτρα 57 έκατοστόμετρα καί 3 χιλιοστόμετρα 
.57 ή 57 έκατοστόμετρα.

7.3 ή 7 έκατοστόμετρα καί 3 χιλιοστόμετρα ή καλλίτερα 73 χιλιοστόμετρα, 
,3 ή τρία χιλιοστόμετρα καί άκόμη ,3^ τρία καί μισό χιλιοστόμετρα.

Γενικώς είναι διαφορετική ή σημασία του άριθμοϋ .57 άπό αυτήν 
τοϋ .57,0. Στην πρώτη περίπτωση ò άριθμός σημαίνει 57 έκατοστόμετρα 

ιέ προσέγγιση μισοϋ έκατοστομέτρου, στήν δεύτερη σημαίνει 57 έκατοστό
μετρα μέ προσέγγιση μισοϋ χιλιοστομέτρου. "Ομως σέ πολλές περιπτώσεις 
ή έκφραση των διαστάσεων γιά πρακτικούς λόγους δέν είναι δυνατή μέχρι 
χιλιοστομέτρου, ένώ άπό τήν άλλη πλευρά ή έκφρασή τους μέχρι έκατοστο
μέτρου μόνο είναι ανεπαρκής. Γιά τόν σκοπό αυτό χρησιμοποιείται τό 
κλασματικό σύστημα ΰποδιαιρέσεως των έκατοστομέτρων σέ δεύτερα, π.χ.
.57 = 57,0 ± ,5 , .57 = .57,0 ± ,25 , .57% = 57,5 ± ,25

Προφανώς τό .57,5 έχει διαφορετική σημασία άπό τό 57% .
1.2.6. Συχνά δίνονται καί οί άναλογίες των διαστάσεων ένός στοιχείου ή 

ή κλίση ένός στοιχείου μέ κλασματικούς άριθμούς. *0 αναγνώστης παρα- 
καλεϊται νά προσέχει τήν διατύπωση μέ τήν όποια δίνονται οί κλασματι
κοί άριθμοί. Έφ’δσον δίνονται χωρίς ένδειξη τής άκριβείας τους, ση
μαίνουν μόνο μία ικανοποιητική προσέγγιση πού υπηρετεί τήν καλλίτερη 
άντίληψη των σχημάτων καί των γενικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
τής ΰποδιαιρέσεως τών όγκων καί τών χώρων. “Ομως, όταν άναγράφονται 
οί λέξεις "άκριβώς" ή "μέ μεγάλη προσέγγιση" ή ή στίξη ", ή όταν 
δίνεται ό βαθμός προσεγγίσεως σέ άπόλυτο μέτρο ή σέ ποσοστό, τότε ή 
άναλογία προτείνεται μέ τήν πρόσθετη σημασία ένός στοιχείου τοϋ άρ- 
χαίου σχεδιασμοΰ τοϋ κτηρίου. “Αν καί δίνονται αρκετά νέα στοιχεία 
γιά τόν άρχαΐο σχεδίασμά, τό ζήτημα αύτό δέν άποτελεϊ αντικείμενο τής 
παρούσης μελέτης. "Αλλωστε, όπως προκύπτει άπό τά πολλά νέα στοιχεία 
γιά τήν άρχική μορφή τοϋ ναοϋ τό ζήτημα τής άναλύσεως καί άποκρυπτο- 
γραφήσεως τοΰ σχεδίου τοϋ ναοϋ πρέπει νά θεωρείται άκόμη άνοικτό.



1.3. Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

OC άρχαϊοι έλληνικοί vaoC ύφίστανται σέ πολύ μεγάλη ποικιλία 
μορφών καί διαστάσεων. Ή αρχιτεκτονική τους ακολουθεί συγκεκριμέ
νους τύπους καί ρυθμούς καί είναι φανερό ότι ύπάρχει άντιστοιχία 
ανάμεσα στό μέγεθος καί τόν τύπο τοϋ ναού: Ό έσωτερικός χώρος τοΰ 
ναοϋ, ή σηκός είναι κατά κανόνα ορθογώνιος καί περιορίζεται άπό 
τούς τοίχους πού είναι καί φέροντα στοιχεία τής στέγης, συνήθως ό

μως όχι τά μόνα. 0Ì κίονες, μερικές φορές πολυάριθμοι, στηρίζουν 
καί αυτοί τήν στέγη μέσω ενός συστήματος κυρίων δοκών. Τά μήκη των 
δοκών κατά οικοδομική παράδοση κυμαίνονται μέσα σέ δεσμευτικά όρια 
καί υπαγορεύουν τήν πυκνότητα καί τόν άριθμό τών κατακορύφων φερόν- 
των στοιχείων. Στούς μικρούς ναούς μόνοι οι τοίχοι άρκοΰν ώς φέρον
τα στοιχεία. Στούς μεγάλους ναούς ό άριθμός τών κιόνων είναι άνάλο- 
γος μέ τό μέγεθος τοΰ ναού. Άπό ενα βαθμό καί άνω ή αύξηση τοϋ με
γέθους τοΰ ναοϋ γίνεται μέ προσθήκη απλής ή καί διπλής κιονοστοιχί- 
ας γύρω άπό τόν σηκό. Τό απλό οικοδομικό σύστημα τών ναών εξελίχθη
κε, άπό τήν αρχική η άρχέτυπη κατασκευή, σέ ένα σύστημα αρχιτεκτονι
κών μορφών καί κανόνων, τό όποιο άπό τήν πρώιμη, άρχαϊκή έποχή άπο- 
δεσμεύεται άπό τά κατασκευαστικά άρχέτυπα, άποκτά πλήρη καλλιτεχνική 
αύτονομία καί διέπεται άπό νόμους τής τέχνης μάλλον παρά οικοδομικούς 
ή κτηριολογικούς. Οί κίονες δέν είναι πλέον απλά στηρίγματα, πολύ 
περισσότερο είναι τά κύρια πλαστικά στοιχεία μιας αρχιτεκτονικής συν- 
θέσεως πλήρων καί κενών, δηλαδή στερεών σωμάτων καί χώρου. “Ενα σύ
στημα άναλογιών ρυθμίζει τίς σχέσεις πλήρων πρός κενά καί οριζοντίων 

μεγεθών πρός κατακόρυφα. Κατά κανόνα, οί έξωτερικοί κίονες, όταν 
ύπάρχουυ, είναι παχύτεροι καί σέ πυκνότερη διάταξη άπό τούς έσωτερι- 
κούς, ώστε έξωτερικά τό κτήριο νά διατηρεί, σέ ένα έπιθυμητό βαθμό, 
τόν βασικό χαρακτήρα τοϋ κλειστού στερεού σώματος, ένώ έσωτερικά νά 
έπιτυγχάνεται ò χαρακτήρας τοϋ ελαφρότερου ύπόστεγου χώρου, όπου όμως 
καί εδώ, σέ σημαντικό βαθμό, οί κίονες άποτελοϋν στοιχεία καί τής άρ- 
χιτεκτονικής διαρθρώσεως. Λόγω τής συντηρήσεως τής βασικής λειτουρ
γίας τοΰ σηκοϋ, οί ναοί διατήρησαν σχεδόν πάντοτε τήν άρχική επιμήκη 
ορθογώνια κάτοφη, μέ τόν μεγάλο άξονα προσανατολισμένο κατά κανόνα 
στήν διεύθυνση A —* Δ. Στόν άξονα τοϋ άνατολικοΰ τοίχου μία 
μεγαλοπρεπής θύρα άποτελοϋσε συνήθως τό μόνο άνοιγμα εισόδου καί φω
τισμού τοΰ χώρου καί κυρίως τοϋ άγάλματος. Ή στέγη ήταν κατά κανόνα 
απλή, διχλινής μέ άξονα αυτόν τοΰ ναού. Τά δύο τριγωνικά μέτωπά της, 
τά αετώματα, άποτελοΰσαν πάντοτε τά πιό ιδιαίτερα στοιχεία τών δύο 
άντίθετων προσόψεων κάθε ναοϋ.

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ 
(όχι πολύ πλάγιες απόψεις)

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΓΚΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(πλάγιες άπόψεις)



2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥ
2,1. Σχέση τού ναού πρός τό περιβάλλον έδαφος

Ό κλασσικός Παρθένων, δπως ήταν αρχικά αντιληπτός, ύψώνετο στό 

μέσον έκτεταμένης πλατείας τελείως οριζόντιας. Ή βασική της διαμόρ
φωση είχε έπιτευχθεΐ άλλου μέ άπολάξευση καί άλλου μέ έπίχωση της ά- 
νώμαλης καί πρός Ν. κρημνώδους επιφάνειας τοϋ βράχου της Άκροπόλεως. 

-Ή οριζόντια πλατεία γενικώς άποτελει μία πολύ σημαντική καινοτομία 
τής ώριμης 'Αθηναϊκής άρχιτεκτονικής. - Τό άνδηρο στην δυτική πλευρά 
τής πλατείας είχε τήν μορφή μεγάλης κλίμακος μέ άναβαθμούς λαξευτούς 

στό βράχο ή κτιστούς. Ή άπομάκρυνση τής έ,πιχώσεως κατά τίς μεγάλες 
άνασκαφές τής Άκροπόλεως (1833-34 καί 1885-1891), έγύμνωσε σέ μεγά
λο βάθος τήν υποδομή τοϋ ναοϋ πού όπως είναι φανερό άποτελειται κυρί

ως άπό τόν στερεοβάτη τοϋ Προπαρθενώνος. Ή έξέταση τοϋ στερεοβάτου 
κάνει φανερό ότι τό έδαφος γύρω άπό τόν Προπαρθενώνα ήταν ισοπεδωμέ
νο μέ χώμα μόνο στήν νότια πλευρά^σέ πολύ χαμηλότερη στάθμη άπό τήν 

μεταγενέστερη πλατεία, ένώ στις άλλες τρεις πλευρές συνέπιπτε μέ τόν 

έπικλινή καί άνώμαλο βράχο. Ή διατήρηση τής προσωρινής μετανασκαφι- 
κής καταστάσεως μέχρι τώρα έχει μεταξύ άλλων καί τήν εξής συνέπεια: 
Σήμερα, ή σχέση τοϋ μνημείου πρός τό περιβάλλον έδαφος είναι έκείνη 
τοϋ Προπαρθενώνος καί όχι τοϋ κλασσικοϋ ναοϋ.

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΤΗΤΑ 
Δυνατότητα θεάσεως άπό μεγάλη 
άπόσταση καί άπό έδαφος ίσόπε- 
δο καί ίσόσταθμο μέ τόν ναό.

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΥΨΟΥΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΤΗΤΑ 
Θέαση άπό χαμηλότερο έδαφος καί 

άναγκαστικά μικρότερη άπόσταση.
2.2. Τό μνημείο τής ΒΑ. γωνίας καί ό τρόπος τοποθετήσεως τοϋ Παρθενώνος 

ώς πρός τό περίγραμμα τοϋ Προπαρθενώνος.

“Οτι ύπήρξε ένα μεγάλο βάθρο στό βόρειο άκρο τής άνατολικής πλευ
ράς τοϋ ναοϋ είναι τόσο γνωστό όσο καί φανερό. “Ομως ή ίσχύουσα έρμη- 
νεία τοϋ βάθρου έπιδέχεται όρισμένες προσθήκες άν όχι καί άναθεώρηση. 
Ή προσεκτική μελέτη των λαξευμάτων έδράσεως άποδεικνΰει ότι:

1) Τό λάξευμα είναι παλαιότερο άπό τόν Παρθενώνα, διότι έκτείνεται 
σέ κάποια έκταση καί κάτω άπό τήν εύθυντηρία, μάλιστα ò λίθος τής 
εύθυντηρίας έχει τίς έδρες του παράλληλες καί καθώς είναι κεκλιμένος, 
λόγω τής καμπυλότητος τοϋ ναοϋ, δέν έδράζεται στό λάξευμα πού είναι 
τελείως οριζόντιο.

2) Τό λάξευμα βρίσκεται λίγο βορειότερα άπό τήν βόρεια (μή σωζόμε- 
νη) πλευρά τοϋ Προπαρθενώνος.

3) Τό άγνωστο μνημείο, πού θά ονομάσουμε "μνημείο στήν ΒΑ. γωνία" 
πρέπει νά ήταν σύγχρονο ή μεταγενέστερο άπό τόν Προπαρθενώνα, έφόσον 

έχει τόν αυτό προσανατολισμό καί ή στάθμη του προϋποθέτει τήν ίσοπέ- 

δωση τής περιοχής χάριν τοϋ ναοϋ.
4) Τό μνημείο τής ΒΑ. γωνίας πρέπει νά ήταν ίδιαίτερης σημασίας 

άφοϋ συνδέθηκε μέ τήν ΒΑ. γωνία τόσο τοϋ υπό κατασκευή Προπαρθενώνος, 

όσο καί τοϋ Παρθενώνος καί άποτελει τήν αίτια τής έκκεντρης, κα
τά τό δυνατόν, πρός Δ. τοποθετήσεως τοϋ Περίκλειου ναοϋ έπάνω στό 
πόδιο τοϋ Προπαρθενώνος.

5) Ή παρουσία μεταγενέστερων γομφώσεων καί μολυβδοχοήσεων στό λά
ξευμα δείχνει ότι μετά τήν κλασσική έποχή τό μνημείο άνανεώθηκε ή ί
σως άντικαταστάθηκε.

20 Μ. ΣΤΗΝ
ΒΑ.ΓΩΝΙΑ"
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Βόρειο άκρο της Ανατολικής πλευράς της εΰθυντηρίας έπικλινές 

πρός Β. - Επιφάνεια έδράσεως λίθινου μνημείου (μή σφζόμε- 

νου) τελείως οριζόντια.

ιείσδυση τοϋ δυτικότερου τμήματος τής έπιφανείας έδράσεως 
οϋ ώς άνω μνημείου υπό τήν εΰθυντηρία τοϋ ναοϋ καί σέ χα- 

ηλότερη άπό αυτή στάθμη.

,.-V' ιΠ?'»



2.3. Κτηριακός δγκος - Οικοδομικές μάζες - Χώροι. 13

2.3.1. οι μέγιστες διαστάσεις του ναοϋ είναι (ΜχΠχΥ): 72.32 χ 33.69 χ 

X 19.80 .
'Επάνω σ'ένα ισχυρό συμπαγές κατακεκλιμένο στοιχείο, τήν τρίβαθ- 

μη κρηπίδα, στέκει ή ρυθμική έξωτερική κιονοστοιχία, ή περίσταση, μέ 
46 κίονες ϋψους 10^ μέτρων, πού μαζί μέ τόν ισχυρό θριγκό της, δηλα
δή τό σύνθετο οριζόντιο στοιχείο πού έκτείνεται έπάνω άπό τούς κίονες, 
περιβάλλει σέ σχετικά μικρή άπόσταση τόν μεγάλο σηκό τοϋ ναοϋ. Τά 
διαστήματα μεταξύ των κιόνων είναι λίγο μεγαλύτερα άπό τό πάχος τους, 

ή δέ άπόσταση των κιόνων άπό τόν σηκό αντιστοιχεί σχεδόν στό Ih 

τοϋ πάχους τους. Στις προσόψεις άντιστοιχοϋν 7 διαστήματα, στις δέ 

μακρές πλευρές 16 (7+7+16+16=46).
Τό τελευταίο κατακεκλιμένο στοιχείο πού άμέσως έπάνω άπό τόν 

θριγκό έπιστέφει τόν ναό, είναι τό οριζόντιο γείσο. Τό σύνολο στε
γάζει ή μεγάλη δικλινής στέγη, πού στίς μακρές πλευρές τερματίζει 
στό οριζόντιο γείσο, ένώ στίς προσόψεις σχηματίζει τά αετώματα. Τό 
βάθος τοϋ άετώματος κλείνεται μέ κατακόρυφο τοίχωμα, τό τύμπανο. Τό 
άέτωμα έχει ώς δάπεδο τήν έπάνω έπιφάνεια τοϋ όριζοντίου γείσου, ου
ρανό δέ τό ισοσκελές κεκλιμένο ή καταέτιο γείσο (δηλαδή τήν προεξοχή 
τής στέγης έπάνω άπό τό τύμπανο). Μέγιστης σημασίας στοιχείο είναι 
τά γλυπτά τά τοποθετημένα στό έπάνω μέρος τοϋ θριγκού - μετόπες - 
καί στόν χώρο των άετωμάτων.

2.3.2. *ο περιμετρικός χώρος ή διάδρομος πού σχηματίζεται μεταξύ τής πε- 
ριστάσεως καί τοϋ σηκοϋ όνομάζεται πτερόν καί καλύπτεται μέ οριζόν
τια όροφή στήν στάθμη τοϋ όριζοντίου γείσου. ‘Ο σηκός διαθέτει ιδι
αίτερη δίβαθμη κρηπίδα (κρηπίς τοϋ σηκοϋ) , έξάστηλες κιον/οστοιχίες 
στίς προσόψεις του, τίς προστάσεις καί ιδιαίτερο ένιαίο θριγκό έπά- 
νω άπό τούς κίονες καί τούς πλευρικούς μακρούς τοίχους. Τό έπάνω 
μέρος αύτοϋ τοϋ θριγκού καταλαμβάνει ή περίφημη ζωφόρος τοϋ Παρθενώ- 

νος. Τρεις έγκάρσιοι τοίχοι, ό άνατολικός τοίχος, ό μεσότοιχος καί
ό δυτικός τοίχος χωρίζουν τόν σηκό σέ δύο άνοικτούς χώρους άμέσως 
πίσω άπό τίς προστάσεις - σόν Πρόναο πρός Α. καί τόν'Οπισθόναο πρός 
Δ. - καί σέ δύο έσωτερικούς χώρους, τόν κυρίως ναό μέ είσοδο άπό τόν 
Πρόναο μέσω τής θύρας τοϋ άνατολικοϋ τοίχου - άνατολική θύρα - καί 

τόν 'Οπισθόδομο ή καθαυτό Παρθενώνα, μέ είσοδο άπό τόν Όπισθόναο 

μέσω τής θύρας τοϋ δυτικοϋ τοίχου - δυτική θύρα -. Λόγω τής άβεβαι- 
ότητο,ς ώς πρός τήν λειτουργία καί τήν ονομασία τοϋ χώρου προτείνε- 
ται στό έξης ò όρος δυτικό διαμέρισμα άντί τοϋ 'Οπισθόδομος ή τοϋ 
καθαυτό Παρθενώνος. Ό άνατολικός καί ò δυτικός τοίχος όνομάζονται 
καί θυραίοι τοίχοι. Οί μακροί τοίχοι έκτείνονται πρός τίς προσόψεις 
καί πέρα άπό τήν συμβολή τους μέ τούς θυραίους τοίχους, σχηματίζον
τας τέσσερεις προεξέχουσες ισχυρές προχωρήσεις όρθογωνικής κατόψεως, 
τίς παρασπάδες. Μεταξύ των παρασπάδων καί των πρό αύτών άκραίων κιό
νων των προστάσεων μένει άνοικτάς χώρος ισοδύναμος περίπου πρός τά 
μετακιόνια. Τόν Πρόναο καί τόν Όπισθόναο κάλυπταν οροφές στό αύτό 
ϋψος, όπως καί ή όροφή τοϋ πτεροϋ. Τόν κυρίως ναό καί τό δυτικό δια

μέρισμα κάλυπταν οριζόντιες οροφές σέ άκόμη μεγαλύτερο ϋψος, μέ τήν 

μεγαλύτερη δυνατή έκμετάλλευση των περιθωρίων κάτω άπό τήν μεσαία 

καί έπομένως υψηλότερη περιοχή τής στέγης.

ΑΚ.
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2.3.3. Στόν κυρίως ναό μία υψηλή όίτονη (διώροφη) κιονοστοιχία, κατό- 
ψεως σχήματος Π διέτρεχε τόν χώρο σέ σταθερή απόσταση άπό τήν βό
ρεια, τήν δυτική καί τήν νότια πλευρά του καί συνέβαλλε μόνο μέ τόν 
Ανατολικό τοίχο μέσω παραστάδων. ‘Η κιονοστοιχία αυτή έφερε μαζί 
μέ τούς τοίχους, τήν όροφή καί τήν στέγη, όχι όμως καί υπερώα. 'Ελεύ
θερη στόν χώρο διάρθρωνε τό έσωτερικό τού κυρίως ναού σέ έναν κεντρι
κό χώρο όπου έστεκε τό χρυσελεφάντινο άγαλμα τής Παρθένου 'Αθήνας 
καί σέ έναν περιμετρικό χώρο άποτελούμενο άπό ένα βόρειο, ένα έγκάρ- 
σιο (στά δυτικά) καί ένα νότιο κλίτος. Τά τμήματα τής κιονοστοιχίας 
αυτής όνομάξονται άντιστοίχως βόρεια έσωτερίκή (ή δίτονη) κιονοστοι-
χία, έγκάρσια .... καί νότια ............. Οί έλαφρές άναλογίες της έπέ-

τρεπαν τήν έλεύθερη ροή τοϋ χώρου, ένώ ή Αρχιτεκτονική της διάπλαση 
έδινε μέτρο καί ιεράρχηση στούς χώρους. Τό Αποτέλεσμα ήταν ένα πλού

σιο Αρχιτεκτονικό πλαίσιο καί μία πολλαπλότητα προοπτικού χώρου.
2·3·4· Ή νεώτερη έρευνα έδειξε ότι ό Ανατολικός τοίχος διέθετε έκτός 

Από τήν μεγάλη θύρα δύο Ακόμη Ανοίγματα : Δύο πολύ μεγάλα παράθυρα 
σέ μεγάλο ύψος άπό τό δάπεδο πού έπέτρεπαν πολλαπλότερο φωτισμό τού 
έσωτερικοΰ χώρου καί τοϋ Αγάλματος (άντιστοίχως βόρειο παράθυρο καί 

νότιο παράθυρο).
2.3.5. Στό δυτικό διαμέρισμα τέσσερεις ύψηλοί ιωνικοί κίονες (ύψους 

12.49) ύπηρετοΰσαν τήν στήριξη τής όροφής καί τής στέγης. "Αν καί, 
λόγω τών αναλογιών τής διαστηλώσεως καί τού Αριθμού τους, ò ρόλος 

τους στήν διάρθρωση τού χώρου ήταν έκ προθέσεως μικρός, είναι φανε
ρό ότι ό ίωνικός πλούτος τους έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στήν διακόσμηση 
καί ζωογόνηση τοϋ δυτικού διαμερίσματος.



14α

«

Κ
Α

Τ
Ο

Ψ
Η

 ΚΛ. MO
O





2.4. Έκλεπτύνσεig -__^Ιδιοτυπίες_-_^Ακανονιστίες 15
2.4.1. Σέ χτυπητή άντίθεςτη πρός άλλα κτήρια άλλων Πολιτισμών μεταξύ 

των οποίων καί τά σύγχρονα, ò Παρθενών, όπως πολλά άλλα κτήρια τής 
έποχής του, δέν είναι άπολύτως εύθύγραμμος άλλά παρουσιάζει συστη
ματικές καμπυλώσεις των γραμμών του σέ όψη καί αποκλίσεις τών κιό
νων, τών τοίχων καί όλων τών άλλων όρθιων στοιχείων τών έπιφανειών 
του άπό τήν κατακόρυφο, ένώ σέ κάτοψη ή μορφή του είναι κανονική 
καί εύθειογενής. Οί άποκλίσεις αύτές καί οι καμπυλώσεις όνομάζον- 
ται έκλεπτύνσεις καί ύπηρετοϋν τήν αισθητική λειτουργία τοϋ κτηρίου. 
Οί σπουδαιότερες άπό τίς έκλεπτύνσεις είναι: 1)ή καμπύλωση όλων τών 
ύπτιων γραμμών καί έπιφανειών πρός τά άνω'άρχίζει άπό τό θεμέλιο, 
περιλαμβάνει τήν κρηπίδα, τόν θριγκό, τίς όροφές, τήν στέγη καί τήν 

κεράμωση. 2)Ή κλίση τών μακρών πλευρών τοϋ σηκοϋ, καθώς καί τών κιό
νων τής περιστάσεως μαζί μέ τόν θριγκό τους πρός τά μέσα. Οί γωνι
αίοι κίονες κλίνουν κατά τήν διαγώνιο (δηλαδή συμμετέχουν στήν κλί
ση καί τών δύο πλευρών). ‘Υπάρχουν έπαρκεϊς ένδείξεις ότι καί οί 
μακρές πλευρές τής δίτονης κιονοστοιχίας έκλιναν καί αύτές πρός τά 
μέσα. Τά άετώματα, οί προστάσεις, οί θυραϊοι τοίχοι καί ό μεσότοι
χος καί πολύ πιθανόν ή έγκάρσια έσωτερική κιονοστοιχία δέν παρουσία
ζαν άπόκλιση άπό τήν κατακόρυφο. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Choisy



.4.2. Εκτός άπό τις έκλετχτΰνσεις ò ναός παρουσιάζει πλήθος ιδιοτυπιών 
καί άκανονιστίων. Μεγαλύτερη άνάπτυξη του θέματος των έκλεπτύνσεων 
καί των άκανονιστιών γίνεται σέ άλλη θέση. Πρός τό παρόν Χοιπόι> άρκεί 
ή σύνοψη των σπουδαιότερων ιδιοτυπιών καί άκανονιστιών:

Ένώ στούς δωρικούς ναούς γενικώς τό Ανατολικό πτεράν είναι πολύ 
πλατύτερο άπό τό δυτικό, ò δέ πρόναος πολύ βαθύτερος άπό τόν όπισθό- 
ναο, έδώ οι χώροι αυτοί παρουσιάζονται πρακτικώς καί τυπικώς συμμετρι 
κοί καί ισοδύναμοι. Μόνο ή παρατήρηση καί μέτρηση Αποκαλύπτει ότι 
τό Ανατολικό πτερόν είναι κατά .03 στενότερο άπό τό δυτικό, ότι οί 
κίονες της Ανατολικής προστάσεως είναι κατά .06 λεπτότεροι άπό έκεί- 

νους τής δυτικής προστάσεως καί δτι ό Ανατολικός θυραϊος τοίχος Απέ
χει περισσότερο άπό τήν Ανατολική πρόσοψη άπό όσο ò δυτικός άπό τήν 
δυτική. (10.65 έναντι 10.56). ‘Η διαφορά των Αποστάσεων είναι .09. 
Κατά συνέπεια ò έγκάρσιος άξων του Προνάου είναι συμμετρικός μέ έ- 

κεΐνον τοϋ' Οπισθονάου (.09 = .03+.06) . ‘Ö χώρος τοΰ Προνάου είναι 
βαθύτερος κατά .09+.03+.06 =.18

Ή στένωση τοϋ άνατολικοΰ πτερού κατά .03, ή κατά .04 στό ϋψος 
τοϋ δεύτερου άναβαθμοϋ τής κρηπίδος τοΰ σηκοϋ συνεπάγεται μετατόπι
ση τοϋ κέντρου τοΰ σηκοϋ κατά .04/2 = .02 πρός τά ανατολικά τοϋ κέν
τρου τοϋ ναοΰ. Τήν άκανονιστία αυτή θά όνομάσουμε έκκεντρότητα τοϋ 
σηκοϋ πρός Α.. "Ομως ò 1ος Αναβαθμός τοϋ σηκοϋ είναι συγκεντρικός 
μέ τόν ναό, συνεπώς ή άκανονιστία δέν έκδηλώνεται στά δάπεδα τών 

πτερών άλλά μόνο στήν μικρότερη προεξοχή τοϋ 1ου άναβαθμοϋ στήν Ανα
τολική πλευρά, δηλαδή, .38 έναντι .42 στήν δυτική πλευρά (διαφορά .04) 
Ή βάθυνση τοϋ Προνάου συνεπάγεται έκκεντρότητα τών έσωτερικών χώρων 
κατά (.09 +.04): 2 = .06% πρός τά δυτικά τοΰ κέντρου τοΰ σηκοϋ ή κατά 
.06% - .02 = .04% πρός τά δυτικά τοϋ κέντρου τοϋ ναοΰ.

.4.3. Λόγω τών κλίσεων τής περιστάσεως καί τών μακρών πλευρών τοϋ ση

κοϋ πρός τά μέσα ή όριζόντια τομή τοϋ ναοϋ μειώνεται πρός τά άνω. 
‘Επομένως ή έξέταση τής κατόψεως πρέπει νά γίνεται στό έπίπεδο τής 
κατασκευής, δηλαδή στήν στάθμη τής κρηπίδος. Στό έπίπεδο αύτό δια
πιστώνεται καί ή άπλή καί γι'αύτό σαφής σχέση τοϋ σηκοϋ πρός τήν 
περίσταση: τό πλάτος τοϋ σηκοϋ μετρημένο στήν βάση τών τοίχων ίσοϋ- 

ται ακριβώς πρός τά 5 μεσαία μεταξόνια τής προσόψεως, μέ άλλες λέξεις 
ή προέκταση τών έξωτερικών παρειών τών μακρών τοίχων περνά άπό τό 
κέντρο τής βάσεως τοϋ 2ου καί 7ου κίονος τών προσόψεων. Τό μήκος 
τών μακρών τοίχων μαζί μέ τίς παραστάδες ίσοϋται Ακριβώς πρός τά 12 
μεσότερα μεταξόνια τών μακρών πλευρών καί παρατηρεϊται Αντιστοιχία 
τών μετόπων τών παρασπάδων πρός τόν άξονα τοϋ 3ου καί 15ου κίονος, 
μετατοπιζομένη όμως κατά .02 λόγω τής έκκεντρότητος τοϋ σηκοϋ . 0Ì 
παραστάδες προβάλλονται κατά .02 άνατολικότερα τοΰ άξονος τοΰ 3ου 
καί τοϋ 15ου κίονος.

.4.4. Ή σύμπτυξη τοϋ πλάτους τοϋ άνατολικοΰ πτερού κατά .03 ύφίσταται 
μόνο στό κάτω μέρος τοϋ χώρου. Πρός τά άνω τό πλάτος έξισώνεται μέ 

έκεϊνο τοϋ δυτικοϋ πτεροϋ ώς έξής: ‘0 θριγκός τής Ανατολικής πλευράς 
προβάλλεται πιό έξω άπό έκεΐνον τής δυτικής (κατά .05%) καί ή έσωτε- 

ρική πλευρά του έχει κάπως διαφορετική τομή, τό δέ έπιστήλιο τής προ
στάσεως παρουσίαζε έκκεντρότητα πρός τά δυτικά κατά .02. Ή τελευταία 

αύτή έκκεντρότητα έλάττωνε τό πρόσθετο βάθος τοϋ Προνάου σέ .16 καί 
τήν έκκεντρότητα τοϋ σηκοϋ σέ φ
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ΘΕΣΗ ΚΙΟΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ! 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΙΧΝΗ)

Ή τοποθέτηση τοϋ θριγκού τής Ανατολικής πλευράς κατά 031/„ πιό έξω 

άπό τήν κανονική θέση συνδέεται μέ τήν χρησιμοποίηση πλατύτερων κιονό
κρανων στήν πλευρά αύτή μόνο (2.06 έναντι 2.00)πού έπέτρεπαν τήν έκ

κεντρη τοποθέτηση τοϋ κατά τ'άλλα κανονικού θριγκού. 'Αποτέλεσμα αυ
τής τής έκκεντρότητος ήταν μία συνολική έκκεντρότητα .02 πρός A τοϋ 
όρθογωνίου τοϋ θριγκού ώς πρός τό όρθογώνιο τής κρηπίδος καί τών κι

όνων τής περιστάσεως τοϋ ναοϋ.
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3■ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 17
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

3.1. Εύθυντηρία - Κρηπίς - Κρηπίς Σηκού - Δάπεδα

Ή τρίβαθμη κρηπίδα τοϋ ναοϋ έδράξεται έπάνω στήν εύθυντηρία, δη
λαδή στήν άνώτερη ύπτια έπιφάνεια του θεμελίου ή στερεοβάτου, σέ στάθ
μη λίγο ύφηλότερη άπό τό περιβάλλον έδαφος. Σέ κάτοψη ή εύθυντηρία 
έξέχει τοϋ πρώτου άναβαθμοϋ μόνο κατά 10cm καί έκδηλώνεται ώς σαφής 

άκμή .
Ή εύθυντηρία άποτελεί τήν πρώτη μεγάλης άκριβείας ύπτια έπιφά- 

νεια έπάνω άπό τήν οποία δομείται τό ορατό καί γεωμετρικώς άρτιο μέ- 
ρος τής κατασκευής. ‘Η εύθυντηρία περιέχει βεβαίως καί τίς κατακόρυ- 
φες καμπύλες τοϋ ναοϋ, μάλιστα σέ πολύ άκριβή έκτέλεση καί θεωρείται 

ώς νοητή έπιφάνεια (καί όχι ύποχρεωτικώς ύπαρκτή οικοδομική έπιψάνεια) 
έκτεινομένη παντοΰ κάτω άπό τόν ναό. Ή μορφή αότής τής έπιφανείας 
είναι κυρτή παραβολοειδής, τά τόξα μετώπου της έχουν ύψος .06,-.07, 

στίς προσόψεις καί ~. 12, στις μακρές πλευρές. ‘Επομένως τό κέντρο 
τής έπιφανείας έχει ύψος .18,.. . OÌ δύο άνατολικές γωνίες τής εύθυν-
τηρίας έχουν τό αύτό άκριβώς ύψόμετρο (ΒΑ = ΝΑ ) όχι όμως καί 
οί άλλες δύο γωνίες πού διαφέρουν σέ ύψόμετρο καί άπό τίς άνατολικές 

άλλά καί μεταξύ τους:

(ΒΔ = ΒΑ+2,8 , ΝΔ = ΒΑ+4,8) ώστε οί μεγάλες ύπτιες έπιφά-
νειες άπό τήν εύθυντηρία καί άνω νά είναι"κεκλιμένες καί στρεβλές".
‘Η έρμηνεία τοϋ φαινομένου δίνεται νυατά καλή προσέγγιση άπό τόν Choisy

Ε +'

Choisy

Φυσική συνέπεια των καμπύλών είναι καί ή συνεχής μεταβολή των 

πραγματικών ύψομέτρων άπό σημείο σέ σημείο μιας καί τής αύτής ύπτιας 
έπιφάνειας. “Ομως, γιά τήν μελέτη τοϋ κτηρίου σημασία έχουν μόνο τά 

οικοδομικά ύψόμετρα μέ άφετηρία " ± 0 " τήν εύθυντηρία καί αύτά κυ- 

ρίως χρησιμοποιούνται στήν θεωρητική περιγραφή διότι είναι σταθερά 
γιά κάθε ξεχωριστή έπιφάνεια, έφ οσον όλες οί ύπτιες έπιφάνειες τοϋ 

κτηρίου είναι μεταξύ τους θεωρητικώς "παράλληλες".



-| g 3.2 ·Ή κρηπίς τοϋ ναοϋ3·3.'Η κρηπίς τοΰ σηκοϋ

‘Η κρηπίς άποτελεϊται άπό τρεις έπάλληλους Αναβαθμούς μέ ϋφη 
.514 , .514 καί .56 . Ό ανώτερος καί ισχυρότερος άπό αυτούς
όνομάζεται στυλοβάτης κχί φέρει τούς κίονες της περιστάσεως. Οί Α
ναβαθμοί έχουν βάθος (η προεξοχή) ~.71 ίσο πρός τό 1/100 ί τοϋ 
μήκους τοϋ δεύτερου Αναβαθμού. (70.93).

OÌ γενικές διαστάσεις τοϋ στυλοβάτου είναι 30.88 χ 69.51.
Ή επιφάνεια τοϋ στυλοβάτου συνέχεται μέ τό δάπεδο τοΰ πτεροϋ.

Ή άνοδος καί είσοδος στό πτερόν (+ 1.59) γινόταν μόνο στό μέσον τής ΟΡΛΑΝΔ

Ανατολικής καί τής δυτικής πλευράς. Γιά τόν σκοπό αύτό είχαν παρεμ
βληθεί βαθμίδες ϋψους καί βάθους ίσων πρός τό μισό ϋψος καί βάθος 
των Αναβαθμών, ώστε νά σχηματίζεται βατή κλίμαξ (πλάτος βαθμιδών .354 
ύψος βαθμίδων . 25 3/<* ) · Τό πλάτος τής κλίμακος ήταν 4.30, δηλαδή ίσο 

πρός τήν άζονική Απόσταση των κιόνων.
‘Η κρηπίς τοϋ σηκοϋ άποτελεϊται άπό δύο επάλληλους άναβαθμούς, 

μέ ΰψη .32 καί .38 . Τό βάθος τοϋ πρώτου άναβαθμοΰ είναι .38 στήν 

άνατολική πλευρά, .42 στήν δυτική, καί Από' .324 στις μακρές πλευρές.
Ό δεύτερος Αναβαθμός έχει γενικές διαστάσεις: 21.72χ 59.03 καί χα
ρακτηρίζεται:

α)Ός στυλοβάτης έφ'οσον φέρει κίονες = άνατολική πλευρά, δυτική 
πλευρά, άλλά καί έσωτερική κιονοστοιχία καί 

β)‘Ως τοιχοβάτης έφ'οσον φέρει τοίχους = μακρές πλευρές, άλλά καί 
ύπό τούς θυραίους τοίχους καί τόν μεσότοιχο.

"0 Πρόναος καί ό Όπισθόναος έχουν τό δάπεδό τους κατά .06 πιό 
χαμηλά άπό τήν ύπτια έπιφάνεια τοϋ δεύτερου άναβαθμοΰ (+2.23 έναντι 
+ 2.29). ‘Η ύψομετρική αύτή διαφορά ( .06) ίσοϋται πρός τό έπί πλέον 
ϋψος τοϋ 2ου άναβαθμοΰ σέ σχέση μέ τόν πρώτο.

Τό βάθος τοΰ στυλοβάτου είναι 1.75,3 στήν άνατολική, 1.79,4 στήν 
δυτική καί 1.644 στις πλευρές Προνάου καί Όπισθονάου. Τό δάπεδο 
τοΰ κεντρικού χώρου τοϋ κυρίως ναοϋ είναι σέ χαμηλότερη στάθμη άπό 
αύτήν τών στυλοβατών καί των τοιχοβατών τοϋ σηκοϋ (+2.25 έναντι +2.29).
‘Η ταπείνωση τοΰ δαπέδου στόν Πρόναο, τόν Όπισθόναο καί τόν κεντρι
κό χώρο έπιτρέπει στις προστάσεις καί στις έσωτερικές κιονοστοιχίες 
νά διαθέτουν ύποτυπώδες άλλά αισθητό μέτωπο στυλοβάτου στήν πλευρά 
τήν έκάστοτε στραμμένη πρός τήν θύρα, δηλαδή νά διαθέτουν τό έπιθυ- 
μητό πρώτο στοιχείο τής πρός τά άνω διαρθρώσεως σύμφωνα μέ τήν κλασ
σική Αντίληψη περί άρτιου (άρχή - μέσον - τέλος).

3.4. Οί κίονες (συμπεριλαμβάνονται καί αύτοί τής ύστερορρωμαϊκής έπισκευής)

3.4.1.Εκτός άπό τούς τέσσερεις κίονες τοϋ Δυτικοϋ διαμερίσματος πού 
ήσαν ίωνικοΰ ρυθμοϋ, όλοι οί άλλοι κίονες είναι ή ήσαν δωρικοί. ‘Ο 
δωρικός κίων Αποτελεϊται άπό ένα κυκλικής διατομής κατακόρυφο στοι
χείο, τόν κορμό καί άπό τό έπ'αύτοΰ οριζόντιο καί πεπλατυσμένο στοι
χείο ύποδοχής τοϋ φορτίου, τό κιονόκρανο. Ό ιωνικός κίων διαθέτει 

καί βάση.
3.4.2. ‘Ο κορμός καί κατά συνεκδοχή ò κίων παρουσιάζει μείωση, δηλαδή 

μία συνεχής έλάττωση τής διατομής πρός τά άνω καί ένταση, δηλαδή μία 
κύρτωση τής έπιφάνειας κατά τήν έννοια τοϋ ϋψους ή μέ άλλα λόγια μία 
προοδευτική έπιτάχυνση τής μειώσεως πρός τά άνω. ‘Η διατομή τοϋ κί- 
ονος είναι δρισμένες φορές άπλή κυκλική : άρράβδωτος κίων ή πολυγω
νική : πολυγωνικός κίων. Συνήθως, όμως, ό κορμός διατρέχεται καθ'ΰ- 
ψος άπό άβαθεϊς αύλακες, τις ραβδώσεις. Τό πλάτος τών ραβδώσεων 
μειώνεται σύμφωνα μέ τόν νόμο τής μειώσεως καί τής έντάσεως. Οί ρα
βδώσεις άφήνουν μεταζύ τους άλλοτε μία λωρίδα μικρού πλάτους, τήν 
ταινία (Αττικός - ιωνικός κίων, περγαμηνός - δωρικός κίων), άλλοτε 
όμως συναντώνται σέ όζύληκτη Ακμή (δωρικός κίων γενικώς, άσιατικός- 
- ιωνικός κίων). Σέ όρισμένους κίονες οί ραβδώσεις Αρχίζουν μόνο



άπό τό 1/3 τοϋ ϋψους, ένώ τό άρράβδωτο 1/3 του κορμού έχει άλλοτε 
απλή κυκλική διατομή, άλλοτε πολυγωνική μέ τίς πλευρές στήν φυσική 
συνέχεια των ραβδώσεων καί των ταινιών, στήν περίπτωση των περγαμη
νών κιόνων ηα,ί άλλοτε άλλη. ‘Η διάμετρος τοϋ κορμού καί κατά συνεκ
δοχή τοϋ κίονος μετράται στόν μέγιστο περιβάλλοντα κύκλο καί δχι 
στό βάθος των ραβδώσεων (έάν υπάρχουν).

3.4.3. Τό κιονόκρανο άποτελεΐται κυρίως άπό δύο έπάλληλα μέρη. Τό ά- 
νώτερο, ό άβαξ, είναι τετράγωνο (δωρικό κιονόκρανο) ή ορθογώνιο (ίω- 
νικό κιονόκρανο) ώστε νά άνταποκρίνεται στήν κάτοψη τοϋ εύθυγράμμου 
έπιστυλίου. Τό κατώτερο, 6 έχίνος, είναι κυκλικό μέ έντονη αύΕηση 
τής διαμέτρου πρός τά άνω καί μεσολαβεί στήν αισθητική καί στατική 
μετάβαση άπό τόν άβακα πρός τόν κορμό καί άντιστρόφως. Στά περισσό
τερα ιωνικά κιονόκρανα παρεμβάλλεται μεταξύ έχίνου καί άβακος τό 
στοιχείο των έλίκων, τό πιό χαρακτηριστικό τοϋ ίωνικοϋ ρυθμού. Στά 
δωρικά κιονόκρανα συμπεριλαμβάνεται κυρίως γιά τεχνικούς καί λιγότε
ρο γ ιά καλλιτεχνικούς λόγους καί τά άμέσως ύπό τόν έχίνο άνώτατο 
τμήμα τοϋ κορμοϋ μετά των άπολήξεων των ραβδώσεων, τό ύποτραχήλιον.
‘0 όριζόντιος αρμός μεταξύ υποτραχηλίου καί υπολοίπου κορμοϋ, ή έγ- 
κοπή ή έντομή, είναι τονισμένος καί παίζει ιδιαίτερο μορφολογικό ρό
λο. Στήν έντομή τερματίζεται ή μείωση τοϋ κίονος. Στό μικρό διά
στημα έπάνω άπό τήν έντομή ò κορμός ευρύνεται προοδευτικά καί μάλι- ■ 

στα μέ έπιταχυνόμενο ρυθμό γιά νά τερματίσει μέ μία ταχεία πλάτυνση, 
τήν άποφυγή. Στήν άποφυγή ή γωνία εύρύνσεως τοϋ κίονος φθάνει τήν 
μεγαλύτερη τιμή της πού χαρακτηρίζει καί τήν μετάβαση πρός τόν έχί
νο. Τό κατώτερο τμήμα τοϋ έχίνου περιτρέχεται (ή περιδένεται) άπό 
δύο ή περισσότερα λεπτά γραμμικά έξάρματα, τούς ιμάντες. Στούς άτ- - 
τικούς - δωρικούς κίονες ή ομοιότητα τής άποφυγής μέ τούς ιμάντες 
είναι υπαίτια γιά τήν παρερμηνεία καί μή διάκριση τής άποφυγής άπό 

τούς ιμάντες.
3.4.4. Κατά τήν μέτρηση τοϋ άριθμοϋ των κιόνων συμβαλλομένων κιονο- 

στοιχιών, οί γωνιαίοι κίονες προσμετρώνται σέ κάθε μία άπό τίς συμ- 
βάλλουσες πλευρές χωριστά. ‘0 άριθμός τάξεως ένός κίονος θεωρείται 
μέ άφετηρία άριθμήσεως τόν πρώτο πρός Β. ή πρός Α. κίονα τοϋ στίχου. 
‘Η άξονική άπόσταση δύο γειτονικών κιόνων καλείται μεταξόνιο, ένώ 
τό μεταξύ τους διάστημα καλείται μετακιόνιο.

Τά βασικά χαρακτηριστικά τών κιονοστοιχιών καί τών κιόνων τοϋ 
ναοϋ - συμπεριλαμβανομένων καί αύτών τής μεταγενέστερης, έπισκευής - 
έχουν ώς έξης:

.4.5.- Περίσταση : 8 έπί 17 = 46 κίονες.
Μέσο μεταξόνιο = 4.29% .

'Ακραία μεταξόνια : α)προσόψεων:μεταξύ 1ου καί 2ου κίονος 3.66

μεταξύ 7ου καί 8ου κίονος 3.69 
β)μεταξύ τοϋ 16ου καί 17ου κίονος τής βόρειας 

καί τής νότιας πλευράς 3.68 

γ)μεταξύ 1ου καί 2ου κίονος τής βόρειας πλευ
ράς 3.71 καί

δ)μεταξύ 1ου καί 2ου κίονος τής νότιας πλευράς 
3.69 .

Διάμετρος : 1.91 , "Υψος : 10.43 , Μείωση σχεδόν 3/4 τής διαμέτρου

Διαστάσεις άβακος : 2.ΟΟχ2.ΟΟχ.35 , στήν άνατολική πλευρά : 2.06χ 

x2.06x.35 . Οί γωνιαίοι κίονες είναι σέ δλο τό ΰψος τους κατά .04 
εύρύτεροι άπό τούς γειτονικούς τους τών προσόψεων.

4.6 . - ’ό!/5ϊ2^άίίΠ_Πράσταση : 6 κίονες .
Μέσο μεταξόνιο = 4.19.

'Ακραία μεταξόνια : μεταξύ 1ου καί 2ου κίονος 3.69

μεταξύ 5ου καί 6ου κίονος 3.68 
Διάμετρος : 1.64% , Ύψος : 10.08 .
Διαστάσεις άβακος : 1.71

’Ορλάνδος



3.4.7.- Δυτική-Πρόσταση : 6 κίονες.
Μέσο μεταξόνιο =4.19 .

'Ακραία μεταξόνια : μεταξύ 1ου καί 2ου κίονος 3.66
μεταξύ 5ου καί 6ου κίονος 3.65 

Διάμετρος : 1.71 , “Υφος 10.08 .
Διαστάσεις άβακος : 1.75% .

3.4.8.- Δίτονη_κιονοστοιχία : 2X5 έπί 10
Μέσο μεταξόνιο = 2.60,8 .

'Ακραία μεταξόνια = 2.86± .
Μεγάλοι κίονες (κάτω) : διάμετρος 

ύφος
Μικροί κίονες (άνω) : διάμετρος 

ύψος

=23+23 κίονες (βλ.σ.346).

.1.12 - 1.15 (;) (ίσως 1.13). 

.7.05 
.83,3 

.4.50

Σύνοψη:Ό περίκλειος ναός διέθετε συνολικώς 104 δωρικούς κίονες
πέντε διαφορετικών ειδών - χωρίς νά ύπολογισθοϋν ώς χωριστά 
είδη οι γωνιαίοι κάί οι άνατολικοί κίονες της περιστάσεως I

3.4.9.- Δίτονη_περγαμηνή_-_δωρική_κιονοστοιχία_τής_έπισκευής :
Μέσο μεταξόνιο = 2.50 στις μακρές πλευρές,

" " = 2.60 στην έγκάρσια (δυτική πλευρά).
'Ακραίο μεταξόνιο = 2.55 στις μακρές πλευρές,

" " = 2.65 στην έγκάρσια πλευρά.
(Τό μεταξόνιο μεταξύ 7ου καί 8ου κίονος τής νότιας πλευράς ήταν 
μικρότερο άπό τό κανονικό - 2.30 έναντι 2.50) .

0ί δύο έπάλληλες κιονοστοιχίες άποτελέσθηκαν άπό κίονες ενός μόνο 
είδους, προερχόμενους άπό τήν έξωτερική κιονοστοιχία τής άρχικής 

στοάς.
Διάμετρος : .65 , “Υψος 4.90 .
Μαζί μέ τούς κίονες χρησιμοποιήθηκαν καί τά μέλη τοϋ θριγκού τής 
στοάς καί μάλιστα όχι μόνο τά έπιστύλια - Μήκος : 2.50 -, άλλά 
άκόμη τό τρίγλυφον καί τά γείσα πού τοποθετήθηκαν καί στους δύο 

όρόφους ώστε νά προσεγγισθεϊ κατά τό δυνατόν περισσότερο τό άρχι- 
κό ύφος τοϋ χώρου 4.90+1.20+4.90+1.20 = 12.20 έναντι 13.50 .
Τό μικρότερο μήκος των έπιστυλίων τής στοάς υπαγόρευσε :

α)τήν τοποθέτηση των νέων κιόνων κατά τό δυνατόν πλησίον στό 

χείλος καί όχι στόν άξονα τοϋ άρχαίου στυλοβάτου, 
β)τήν βράχυνση των μεταξονίων σέ κάθε μία άπό τις μακρές πλευ

ρές σέ συνδυασμό μέ τήν αύξηση τής προχωρήσεως τής παραστάδος, 
καθώς καί τοϋ μήκους τοϋ έπιστ ιλίου άπό τήν παραστάδα μέχρι 
τόν Ιο κίονα.
γ)τήν τήρηση τοϋ άρχικοϋ μεταξονίου στήν έγκάρσια (δυτική) κιο- 
νοστοιχία (2.60), σέ συνδυασμό μέ τήν χαλαρή τοποθέτηση των έ
πιστυλίων : Τό έπιστύλιο θά άφηνε κενό διάστημα ..10 έπάνω άπό 
κάθε κίονα, όπως συμπεραίνεται άπό τά πράγματα. Τό διάστημα αύ- 
τό θά συμπλήρωνε μικρός πρόσθετος λίθος.

3.4.10. Οί κίονες τής περιστάσεως καί των προστάσεων έχουν 20 ραβδώσεις 

ένώ οί άρχικοί κίονες τής δίτονης κιονοστοιχίας μεγάλοι καί μικροί 
είχαν άπό 16 ραβδώσεις. 0Ì κίονες τής έπισκευής, όσοι σώζονται (σέ 

θραύσματα) έχουν 20 ραβδώσεις. Τά κιονόκρανα τής περιστάσεως έχουν 
4 ιμάντες, τά κιονόκρανα των προστάσεων καί τής άρχικής δίτονης κιο- 
νοστοιχίας είχαν 2 μόνο ιμάντες σέ άραιότερη διάταξη.

Οί ιωνικοί κίονες είχαν 24 ραβδώσεις καί ή διάμετρός τους έπά
νω άπό τήν άποφυγή πρέπει νά ήταν μεγαλύτερη άπό 1.1ι% , όπως έδει

ξαν δύο μικρά θραύσματα πού ασφαλώς προέρχονται άπό αύτούς. Σχετι
κά μέ τό είδος τοϋ κιονοκράνου τους δέν ύπάρχουν μέχρι τώρα πραγμα
τικά στοιχεία. 'Εάν ήταν κανονικό ιωνικό μέ έλικες θά πρέπει νά εί

χε διαστάσεις περίπου 1.2 X 2.2± .



3.5. θριγκός - Ρυθμολογία - Γωνιακή σύμπτυξη - Σημασία, Αισθητική λειτουργία

3.5.1. Ή κλασσική ρυθμολογία καί μορφολογία, μετά άπό μακρά έξέλιξη, 
μεταμόρφωσε ή άντικατέστησε πολλά άπό τά στοιχεία τής άρχέτυπης κα
τασκευής. "Ομως στήν έξέταση των μορφών θριγκών καί όροφών ή άρχέ- 
τυπη κατασκευή παρέχει πάντοτε τήν πιό χρήσιμη άναλογία γιά τήν άνά- 
λυση καί χρήσιμα στοιχεία γιά τήν έρμηνεία.

Σέ μία συνηθισμένη όρθογώνια διαστήλωση καί διαδοκίδωση περιλαμ

βάνονται τά έξης στοιχεία: 
α)'0 στύλος .
β)Ή κύρια δοκός, γεφυρώνει τά διάστημα μεταξύ τοίχων ή στύλων, έξ οδ 

ή ονομασία της έπιστύλιο. Ή κύρια δοκός ύφίσταται είτε ώς έξωτερι- 

κή ή περιμετρική δοκός, είτε ώς έσωτερική ή μεσοδοκός. 
γ)Ή απλή δοκός, σέ κάθετη έννοια, γεφυρώνει τό διάστημα μεταξύ κυ

ρίων δοκών.
δ)Ή δοκίς, γεφυρώνει τό διάστημα μεταξύ δοκών καί 

ε) Τό σανίδωμα,γεφυρώνει τό διάστημα μεταξύ δοκίδων.
3.5.2. Στήν έξωτερική όψη τής κατασκευής τά τέρματα των δοκών, οί κεφα

λές, μέ τά μεταξύ τους διαστήματα σχηματίζουν ένα πολύ γνώριμο ρυθμι
κό στοιχείο μεταξύ κύριας δοκού καί γείσου. Τό σύνθετο στοιχείο πού 
σχηματίζουν ή κύρια δοκός καί ή ζώνη τής δοκών είναι αύτό πού ή μορ
φοπλαστική φαντασία μεταμόρφωσε σέ θριγκό. 'Εάν οί δοκοί είναι ισχυ
ρές ò θριγκός περιλαμβάνει ισχυρές κεφαλές καί μεγάλα διαστήματα , 
στήν αντίθετη περίπτωση μικρές κεφαλές καί μικρά διαστήματα. Φαίνε
ται ότι άπό τίς δύο αύτές διαφορετικές διαδοκιδώσεις κατάγονται οί 
διαφορετικοί άρχαϊοι θριγκοί : άπό τήν πρώτη ό δωρικός καί ò ίωνικός 

τών Κυκλάδων καί τής 'Αττικής, άπό τήν δεύτερη ò ίωνικός τής Μικράς 

'Ασίας.
3.5.3. Ό Δωρικός θριγκός στήν έξελιγμένη λίθινη μορφή του είναι πολύ 

όγκώδης καί δέν άνταποκρίνεται στήν όποια διάταξη δοκών πίσω άπό αύ- 

τόν. Στόν 'Ιωνικό θριγκό τών Κυκλάδων καί τής 'Αττικής οί μεγάλες 
κεφαλές τών δοκών, καθώς καί τά διαστήματα κρύπτονται άπό κατακόρυ- 
φες πλάκες πού σχηματίζουν συνεχή έπίπεδη ζώνη πού ονομάζεται Ιωνι

κή ζωφόρος, λόγω τών γλυπτών ή γραπτών παραστάσεων, πού συνήθως έφε
ρε. Τό ίωνικό έπιστύλιο είχε όψη, στις Κυκλάδες μέν έπίπεδη, στήν δέ 
Μικρά 'Ασία διαρθρωμένη σέ οριζόντιες έπεξέχουσες ζώνες, συνήθως τρεις, 
τίς ταινίες. Στήν Αττική τελικώς έπικράτηΟε τό 'Ασιατικό έπιστύλιο. 
"Ενα άπλό ή σύνθετο κυμάτιο έτρεχε σέ όλο τό μήκος, στήν έπάνω πλευ
ρά του έπιστυλίου.

3.5.4. Στόν δωρικό θριγκό ή ομόλογη μέ τήν ιωνική ζωφόρο ζώνη ονομάζε
ται δωρική ζωφόρος. Ή δωρική ζωφόρος δέν είναι συνεχής όπως ή ιωνι
κή. Άποτελεΐται άπό όρθια πλήρη στοιχεία, τίς τριγλύφους, πού άφή- 
νουν μεταξύ τους περίπου τετράγωνα, έπίσης πλήρη στοιχεία, τίς με
τόπες, οί όποιες άλλοτε είναι άκόσμητες, άλλοτε φέρουν παραστάσεις 

γραπτές ή γλυπτές καί άλλοτε φέρουν διακοσμητικά θέματα. Οί μετό
πες στέκουν πιό πίσω άπό τίς τριγλύφους. ‘Υπάρχει αύστηρή άντιστοι- 
χία μεταξύ κιόνων καί τριγλύφων. Ή άξονική άπόσταση τών τριγλύφων 
διαιρεί άκριβώς τό μεταξόνιο τής κιονοστοιχίας συνήθως δύο φορές -
- σέ όρισμένες περιπτώσεις τρεις ή καί περισσότερες φορές -. Στόν 
άξονα τών κιόνων υπάρχει πάντοτε τρίγλυφος μέ μόνη έξαίρεση τόν γω
νιαίο κίονα έπάνω άπό τόν όποιο οί άκραϊες τρίγλυφοι τών συμβαλλου- 

σών πλευρών μετατοπίζονται άπό τόν άξονα του κίονος πρός τήν γωνία, 

ώστε, συμβάλλουσες καί αύτές, νά σχηματίσουν ιδιαίτερη μορφή, τήν 
γωνιακή τρίγλυφο. ‘Η τροποποίηση αυτή στήν γωνία τής δωρικής ζωφό

ρου διαταράσσει τόν ρυθμό καί τό σταθερό μέτρο : 'Εάν διατηρηθούν 
τά διαστήματα τών μετοπών ίσα, τότε πρέπει νά συμπτυχθοϋν τά άκραϊα 
μεταξόνια. 'Εάν διατηρηθούν τά άκραϊα μεταξόνια κανονικά, τότε πρέ

πει νά δοθεί μεγαλύτερο άπό τό κανονικό πλάτος στήν άκραϊα ή σέ πε
ρισσότερες μετόπες. Τό πρόβλημα αύτό όνομάζεται πρόβλημα τής γωνίας
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τοϋ δωρικού θριγκού. Σίτους διάφορους δωρικούς ναούς δόθηκαν στό 

22 πρόβλημα αύτό ποικίλες λύσεις συχνά διαφορετικές στις διάφορες γωνί
ες ένός καί τοΰ αύτοΰ ναοϋ. Ή λύση έγκειται συνήθως σέ σύμπτυξη τοϋ 
γωνιαίου ή καί τοϋ άμέσως επόμενου μετακιονίου καί σέ διεύρυνση τής 
γωνιαίας ή περισσοτέρων μετοπών. 0Î τρίγλυφοι καί οί μετόπες διαθέ
τουν τήν κεφαλή, μία επίπεδη έξέχουσα ζώνη κατά μήκος τής έπάνω πλευ
ράς. "Η κεφαλή τής μετόπης έχει μικρότερο ύψος άλλά μεγαλύτερη προε
ξοχή. Τό ύπό τήν κεφαλή μέρος τής τριγλύφου διατρέχουν οί κατακόρυ- 
φες γλυφές πού τής προσδίδουν τήν πτυχωτή όψη πού θά παρουσίαζαν τρία 

όρθά οκταγωνικής κατόψεως πρίσματα τοποθετημένα έν έπαφή έπί μιας 
ευθείας.

3.5.5. Τό δωρικό επιστύλιο έχει κοσμημένη μόνο μία ζώνη κατά μήκος τής 
άνω πλευράς τής εξωτερικής του όψεως, ή υπόλοιπη έπιφάνειά του είναι 

έπίπεδη. Ή κοσμημένη ζώνη περιλαμβάνει τήν ταινία (έπάνω), μία έπί- 
πεδη προεξοχή σέ όλο τό μήκος τοϋ έπιστυλίου καί τούς κανόνες, παραλ
ληλεπίπεδα έξάρματα ύπό τήν ταινία, πού άντιστοιχοϋν ένας σέ κάθε 
τρίγλυφο καί έχουν μήκος ίσοτρός τό πλάτος τής τριγλύφου. Οί κανό
νες χαρακτηρίζονται άπό τούς ήλους, μικρά κυλινδρικά έξάρματα (μέ ά- 
σθενή μείωση πρός τά άνω) τοποθετημένα σέ ίσες άποστάσεις σέ όλο τό 

μήκος τής κάτω πλευράς των κανόνων. Οί κανόνες τοϋ Παρθενώνος δια

θέτουν 6 ήλους.
3.5.6. Έπάνω άπό τήν ζωφόρο έξέχει τά γεΐσον. Ή έμπρός έπιφάνειά τοϋ 

γείσου όνομάζεται μέτωπο καί είναι κατά τήν έννοια τοΰ μήκους συνε
χής. Καθ'ϋψος είναι διαρθρωμένη μέ ένα κυμάτιο στό έπάνω μέρος.
Τό ιωνικό γείσο έχει τήν κάτω έπιφάνειά συνεχή, ένώ τό δωρικό χαρα
κτηρίζεται άπό τις προμόχθους, όρθογωνικά έξάρματα πλάτους ίσου πρός 

τής τριγλύφου, πού άντιστοιχοϋν άκριβώς τόσο στις τριγλύφους όσο καί 
στις μετόπες. Τά μεταξύ τους κενά (ϊσα πρός τήν ήμιδιαφορά μετόπης 
καί τριγλύφου) ονομάζονται άγυΐές ή οδοί. Οί πρόμοχθοι διαθέτουν 
καί αύτές ήλους ίσης διαμέτρου, άλλά μικρότερου ϋψους άπό έκείνους 
των κανόνων, τοποθετημένους άνά 6 σέ τρεις σειρές. Τό γείσο διαθέ
τει έπίσης βάση, δηλαδή τό έπίπεδο στοιχείο έπάνω άπό τό όποιο προ- 
έχουν οί πρόμοχθοι καί ύποτομή μία έσοχή τοϋ κάτω μέρους τοϋ μετώ
που μέ κοίλη τήν έπάνω έπιφάνειά γιά τόν τερματισμό τής έπιφανεια- 
κής ροής των όμβριων (νεροσταλάκτης). Τά ιωνικά γείσα διαθέτουν 
συνήθως βάση μορφής ίωνικοϋ ή λεσβίου κυματίου. Ή κάτω έπιφάνειά 
τοΰ γείσου σέ άναλογία πρός τήν στέγη έχει καί αύτή κλίση, μικρό
τερη όμως. ‘Η όμοιόμορφη συνέχεια τοϋ γείσου καί στις τέσσερεις 
πλευρές (δηλαδή καί στήν βάση των άετωμάτων) δείχνει ότι σ'αύτό τό 
στάδιο έξελίξεως τόσο ή κλίση όσο καί ή διάταξη των προμόχθων δέν 
σχετίζονται άμεσα μέ τήν αρχέτυπη ξύλινη κατασκευή. Τό γείσο μέ 
τήν μεγάλη προεξοχή του όχι μόνο προστατεύει τό υπόλοιπο κτήριο άπό 
τήν βροχή, άλλά επιπλέον τό έπιστέφει καί τό πλουτίζει μέ τό ισχυρό 

καί ήρεμο μέτωπό του.
3.5.7. Ή κατανομή τής φερούσης δυνάμεως άπό τόν κίονα στήν έκτεταμένη 

στέγη, ή, κατ άλλη ισοδύναμη διατύπωση, ή μεταβίβαση καί διοχέτευση 

των συνεχών φορτίων τής στέγης στά σημεία στηρίξεως, συνιστά σέ όλες 
τις άρχιτεκτονικές πού χρησιμοποιούν δοκούς καί στύλους τήν κύρια 

στατική λειτουργία. Ή λειτουργία αύτή έξυπηρετεΐται άπό κατάλληλη 

διαταξη δοκών όλων των κατηγοριών, τήν διαδοκίδωση. Ή διαδοκίδωση, 
έφ'όσον είναι ορατή, διαθέτει μαζί μέ τούς κίονες σοβαρότατη καί 

πολλαπλή αισθητική λειτουργία, τά κυριώτερα σημεία τής οποίας είναι:
α) -"Εκφραση των έσωτερικών δυνάμεων τοϋ κτηρίου. 'Αναλογεί πρός τήν

στατική λειτουργία καί προβάλλει δύο ταυτόχρονες καί άντίθετες έ- 
νέργειες τήν άνιούσα καί φέρουσα ένέργεια τοϋ στύλου πού διαχέ- 

εται πρός τά άνω καί τήν κατιούσα καί φορτίζουσα ένέργεια πού συρ
ρέει πανταχόθεν άπό τά πιό δευτερεύοντα πρός τά πιό πρωτεύοντα ση

μεία τής διαδοκιδώσεως γιά νά καταλήξει συγκεντρωμένη στόν στύλο. 
Καί στις δύο μορφές ένα μεγάλο μέρος τής ένέργειας δέν ρέει άλλά



συσσωρεύεται, στά διάφορα στοιχεία.
Ή τέχνη μέ κατάλληλη διάπλαση των διάφορων αυτών στοιχείων προσπά
θησε νά έκφράσει τόσο τήν λειτουργία τοϋ φέρειν καί φέρεσθαι, όσο 
καί τό είδος της συσσωρευμένης σ'αύτά ένέργειας.

3) -Έκφραση νόμων ίεραρχήσεως ρυθμού καί τάξεως. 'Αναλογεί πρός τήν οι
κοδομική, τήν όποια μάλιστα έπηρεάζει στενά μέ τήν έπιβολή τής τυ- 
ποποιήσεως καί τής τέλειας συναρμογής..'Επιτυγχάνεται μέ πολλαπλή 
έπανάληψη ορισμένων σταθερών στοιχάων σέ σταθερές άποστάσεις, τά 
μέτρα. Τά μέτρα ποικίλλουν σέ μέγεθος, έχουν όμως άκέραιες σχέ
σεις μεταξύ τους (1:2 , 1:4 κ.λ.π.). Ό νόμος τοϋ ρυθμοϋ ύποτάσσει 

τά στοιχεία στό σύνολο.
γ) - Έκφραση τή£ αύτοτέλειας καί τής άρτιότητος τόσο τοϋ άλικου, όσο

καί του μερικού. Ενεργεί άντίρροπα πρός τάπροηγούμενα. 'Αναλογεί 
πρός τήν καλλιτεχνική παραγωγή μεμονωμένων έργων τής πλαστικής κυ
ρίως καί σχετίζεται μέ τίς άντιλήφεις τής έποχής: πολιτικές (άτο- 
μο-σύνολο) καί καλλιτεχνικές (άρχή τής άρτιας άρθρώσεως μέ άρχή, 

μέση καί τέλος κ.λ.π.).
Τά τυποποιημένα στοιχεία είναι έκ προθέσεως πλασμένα ώς δυνάμει 

αύτοτελή: κίονες, τρίγλυφοι κ.λ.π..
δ) - Αισθητική ύπαγωγής τοπικών στοιχείων σέ ένιαΐα καθολικά συστήματα, 

χάριν άρτιότητος, συνεχείας καί ομοιομορφίας. (Συνδέεται έμμεσα 
μέ τά δύο προηγούμενα). Οί δοκοί μεγάλες καί μικρές στήν άρχέτυπη 

λειτουργία τους τοποθετούνται μόνο έπάνω άπό άνοίγματα πρός γεφύ- 
ρωση. Ή τοποθέτηση έγκαρσίων πλήρως έδραζομένων στοιχείων στά 
διαστήματα μεταξύ τών κεφαλών παραλλήλων δοκών καί ή μορφολογική 
έξομοίωσή τους μέ τίς δοκούς (μεταδόκιες πλάκες ή ήμιδοκοί) ύπηρε- 
τεϊ τήν διαμόρφωση τών χώρων μεταξύ τών δοκών σέ άρτια πλαίσια 
(χώρες). Μέ όμοια διαδικασία στό έπίπεδο τών δοκίδων τής οροφής 
προέκυψαν τά φατνώματα. *Κ έξέλιξη τής διαδικασίας αύτής είχε ώς 

άποτέλεσμα τήν μεταμόρφωση τών κενών ή άρνητικών χώρων μεταξύ 
τών άρχέτυπων στοιχείων σέ νέα αύτοτελή στοιχεία - χώρους. Ό 
θριγκός στήν άρχέτυπη λειτουργία του είναι στοιχείο γεφυρώσεως ά- 

νοιγμάτων καί άπαιτεΐται μόνο έπί τών κιόνων. "Ομως, χάριν τής 
συνεχείας τοϋ θριγκοϋ καί χάριν τής ομοιόμορφης καθ'ύφος άρθρώσε
ως τοϋ κτηρίου σέ όλες τίς όπτικά συνδεόμενες πλευρές, ό θριγκός 
έκτείνεται καί έπί τών τοίχων καί καθίσταται πλέον στις μέν έξω- 
τερικές όψεις τοϋ κτηρίου πρώτιστο στοιχείο τής άρθρώσεως τοϋ κτη
ριακού όγκου, στις δέ έσωτερικές όψεις τοϋ κτηρίου, πρός τόν πρό

ναο (άνοικτός χώρος) ή τόν σηκό (κλειστός χώρος), πρώτιστο ένωτι- 
κό στοιχείο τών άντίθετου χαρακτήρος πλευρών τοϋ χώρου (κιονοστοι-
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24 χία - τοίχος). Ό διπλός αυτός ρόλος τοϋ θριγκού, νά είναι τό πρώ
τιστο συνεχές όριζόντιο στοιχείο τόσο γιά τήν ένοποίηση τοϋ κτηρια
κού όγκου όσο καί γιά τήν ένοποίηση των πλευρών τοϋ κτηριακού χώρου 
καί έπομένως γιά τήν έπίτευξη άρτίων σχημάτων σύμφωνα μέ τήν κλασ
σική τέχνη, υπήρξε καί είναι πολύ μεγάλος. Ή άποκαλυπτική συνειδη- 
τοποίηση τοϋ ρόλου αύτοΰ άπό τούς άρχιτέκτονες των δωρικών περιο
χών κατά τήν πρώιμη άρχα'ίκή έποχή τούς ένέπνευσε νά πολλαπλασιά
σουν άπότομα τίς άρχικά κανονικές διαστάσεις τοϋ άρχέτυπου θριγκρϋ 
καί μάλιστα σέ υπερβολικό βαθμό, προκειμένου νά έκφράσουν καί νά 
τονίσουν τό στοιχείο αύτό καί τάν νεοανακαλυφθέντα ρόλο του. "Ετσι 
παρά τήν εξελικτική έλάφρυνση πού άκολουθεΐ,ό θριγκός τοϋ Παρθενώ- 
νος είναι άκόμη ένα ιδιαίτερα βαρύ καί μεγαλοπρεπές στοιχείο. Προ- 
τείνεται ή συμπλήρωση τής ορολογίας μέ τήν διάκριση έλεύθερη - έπί- 
τοιχη δοκός, έλεϋθερο - έπίτοιχο έπιστύλιο, έλεύθερος - έπίτοι- 
χος θριγκός.

3.5.8. Τά στοιχεία τοϋ θριγκού καί τής οροφής, όταν είναι έλεύθερα, 
έχουν τρεις έπκράνειες, τήν κάτω καί τίς πλευρικές, ορατές καί ά
μεσα συσχετισμένες. Ό χώρος έπιτρέπει στόν θεατή τήν άμφίπλευρη 
θεώρηση αυτών των στοιχείων. Κατά συνέπεια, οί μέν έλεύθερες δο
κοί έχουν όμοιες τίς δύο όψεις τους, όί δέ έλεύθεροι θριγκοί έχουν 

στις δύο όψεις τους κοινά τά πιό βασικά στοιχεία (στάθμες, μήκη κ. 
λ.π.) καί διάφορα τά υπόλοιπα στοιχεία. Ή αρχιτεκτονική σύνθεση 
κάθε πλευράς άκολουθεΐ τίς άρχές πού άναφέρθηκαν πιό πάνω καί συμ
μορφώνεται στις διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Κατά κανόνα ή έ- 
ξωτερική όψη κάθε έλεύθερου θριγκού είναι πολυμερέστερη καί πιό 
έξεργη άπό τήν έσωτερική. "Οταν τά στοιχεία θριγκού καί όροφής εί
ναι έπίτοιχα έμφανίξουν αναγκαστικά μία μόνο όψη. Τό πάχος (ή βά
θος τους) καί τήν ύπαρξη μιας άλλης όψεώς τους στήν άλλη πλευρά τοϋ 
τοίχου δέν μπορεί ό θεατής νά άντιληφθεΐ. Μπορεί όμως ίσως νά ει
κάσει σύμφωνα μέ τίς παραστάσεις πού έχει καί μέ τήν βοήθεια τοϋ 
έλεύθερου τμήματος τοϋ θριγκού, έάν βέβαια ύπάρχει τέτοιο. Στήν 
πραγματικότητα μπορεί ό τοίχος νά διαθέτει καί στήν άλλη όψη του 
έπίτοιχα στοιχεία θριγκοϋ καί όροφής, όμως όχι ύποχρεωτικώς τής 
αύτής μορφής καί στήν αύτή στάθμη. Ή σύνθεσή τους δέν μπορεί πα
ρά νά είναι μέρος τής άρχιτεκτονικής συνθέσεως στόν άλλο χώρο έκεϊ- 

θεν τοϋ τοίχου.
3.5.9. Ανάλογα, λοιπόν, μέ τό είδος του καί τήν θέση του ό θριγκός 

έχει διπλή φύση, όπως διπλός είναι καί ò ρόλος του. 'Αλλοϋ είναι 
σώμα τρισδιάστατο καί άλλοϋ έπιφάνεια. 'Αλλοϋ περιβάλλεται άπό τόν 
χώρο καί άλλοϋ περιβάλλει τόν χώρο. ‘Η σύνθεσή του δέν άκολουθεΐ 
μόνο τούς κανόνες συνθέσεως τής κιονοστοιχίας, άλλ'έπί πλέον καί 
τίς άπαιτήσεις συνθέσεως τών τοίχων καί των χώρων.

Οί αύτοτελεΐς άρτιου σχήματος έπί μέρους χώροι πού σχηματίσθη- 
καν μέ τήν έξέλιξη τών θριγκών καί τής διαδοκιδώσεως: διάχωρα, χώ
ροι καί φατνώματα, συναρτώνται μεταξύ τους καί μέ τόν συνολικό 

χώρο σέ κάθε διαμέρισμα ή στό πτερά μέ τρόπο πού άκολουθεΐ τούς αύ- 
τούς νόμους ίεραρχήσεως ρυθμοϋ καί τάξεως πού άναφέραμε σχετικά μέ 
τήν συνάρτηση τών στερεών στοιχείων μεταξύ τους καί πρός τό όλον, 

π.χ. τρίγλυφοι - κίονες - κτηριακός όγκος.
(Οί πολλαπλές αύτές συναρτήσεις μποροϋν νά παραλληλιστούν μέ τίς 
όμολογίες καί τά φαινόμενα τοϋ δυασμοϋ τής προβολικής γεωμετρίας 
όπου οί λογικές σχέσεις καί τά θεωρήματα διαθέτουν μία ισοδύναμη 
πρόταση πού έπαληθεύεται σέ ένα άντίθετο σύνολο στοιχείων).
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3. 6 . Οί θριγκοί τού Παρθενωνος

Ό Παρθένων σώζει σήμερα τόν θριγκό τής περιστάσεως καί μέρος 

του κύριου θριγκού του σηκοϋ.
Στόν κυρίως ναό ύπήρχαν ot δύο έλεύθεροι θριγκοί των έπάλληλων 

κιονοστοιχιών καί στό δυτικό διαμέρισμα ή ιωνική διαδοκίδωση.
Ό θριγκός τής περιστάσεως είναι έλεύθερος καί έπομένως άμφίπλευ- 

ρος. ‘0 κύριος θριγκός τοϋ σηκοϋ είναι έλεύθερος καί άμφίπλευρος
μόνο έπί των προστάσεων, ένώ στις μακρές πλευρές ώς έπίτοιχος, πε
ριορίζεται μόνο στήν όψη πρός τό πτερόν. Καθώς ή περίσταση έχει 
πολύ βαρύτερες Αναλογίες άπό αύτές των προστάσεων, είναι έπόμενο 
καί ò θριγκός τής περιστάσεως νά είναι πολύ βαρύτερος άπό τόν θριγ
κό τοϋ σηκοϋ. Κάθε ένας άπό τούς δύο θριγκούς συναρτάται μέ διαφο
ρετικά στερεά τοϋ κτηρίου, όμως, οί ίδιοι θριγκοί ώς πλευρικά στοι
χεία τοϋ πτερομ συναρτώνται μέ ένον κοινό καί γιά τους δύο, χώρο τοϋ 
κτηρίου. Ό συμβιβασμός των δύο αυτών συναρτήσεων έπιτυγχάνεται ώς 
έξής. Ένώ ή έξωτερική όψη τοϋ θριγκοϋ τής περιστάσεως είναι δωρική 

καί σύμφωνη μέ τούς κίονες, ή έσωτερική δψη τοϋ θριγκοϋ τερματίζει 
πιό χαμηλά καί συμφωνεί σέ άρθρωση καί σέ στάθμες μέ τήν Αντιμέτωπη 
σ'αύτήν όψη τοϋ θριγκοϋ τοϋ σηκοϋ. ‘Η έσωτερική δψη τοϋ θριγκοϋ τοϋ 
σηκοϋ στις προστάσεις έκτείνεται καί έπί των θυραίων τοίχων ώς έξω- 
τερικός έπίτοιχρς θριγκός καί γενικώς συμφωνεί μέ τήν έξωτερική δ
ψη. Μέ τό μεγαλύτερο ύψος των δύο έσωτερικών χώρων συναρτάται καί 
ή ύψηλότερη στάθμη των θριγκών ατούς χώρους αύτούς. Είναι πολύ πι

θανόν, δτι οί τοίχοι διέθεταν έπίτοιχους θριγκούς καί πρός τούς έ- 
σωτερικούς αύτούς χώρους, σύμφωνους σέ μορφή καί στάθμη μέ τούς έ- 
λεύθερους θριγκούς τών έσωτερικών κιόνων. Είναι έπίσης πολύ πιθανόν 
δτι ή πρός τόν κεντρικό χώρο πλευρά τών θριγκών τοϋ κυρίως ναοϋ ή
ταν πλουσιώτερη σέ διάπλαση άπό έκείνης πρός τό κλιτός καί τήν δια

φοροποίηση αύτή θά πρέπει νά ακολουθούσαν καί οί Αντίστοιχοι έπίτοι- 
χοι θριγκοί. Νεώτερες μελέτες έδειξαν διι ό θριγκός στις τέσσερεις 
πλευρές τοϋ προνάου ήταν πολύ πλουσιώτερος άπό έκεινον τοϋ όπισθονά- 

ου.
Τό σύνολο τών διαφορετικών μορφών θριγκών τοϋ ναοϋ μέ τά κύρια 

χαρακτηριστικά ταυς συνοψίζεται ώς έξής:

3.6.1. ’Ε§ωτερική_δψη_θρι^κοϋ_πε9ΐστάσεω£ (σώζεται)

Σύνθεση : κανονικό δωρικό έπιστύλιο (ϋψος 1,35, άπό +12.02 μέχρι +13.

δωρική ζωφάρος (ϋψος 1.35, άπό +13.37 μέχρι +14.
γεϊσον (συμβατικώς συνεξε-(ϋψος .60, άπό +14.82 μέχρι +15.

τάζεται μέ τόν 
θριγκό)

Οί τρίγλυφοι καί κατά συνέπεια οί πρόμοχθοι καί οί κανόνες έ
χουν πλάτος .84,6± . Οί Αναλογίες τής τριγλύφου είναι άπλές :
Y : Π = 8 : 5 άκριβώςί

Οί μετόπες φέρουν μυθολογικές παραστάσεις σέ ύψηλό άνάγλυφο. 
Παρουσιάζουν ποικίλα πλάτη (μέγιστο 1.32, êXàxtOTo _1.16). Οί δια
κυμάνσεις τοϋ πλάτους τών μετοπών έχουν σχέση μέ τήν ίδιάζουσα λύση 

τοϋ προβλήματος τής δωρικής γωνίας, έπί πλέον όμως μέ μία έκ προθέσε- 
ως άποδέσμευση άπό τό μέσο (θεωρητικό) πλάτος (1.30), προκειμένου 
τό πλάτος τους νά άνταποκρίνεται πιό έλεύθερα καί οργανικά στό δια

φορετικό περιεχόμενο τών παραστάσεων καί στήν διαφορετική κίνηση τών 
μορφών. Τις διακυμάνσεις τών μετοπών άκολουθοϋν καί τά διαστήματα 
τών κανόνων τοϋ έπιστυλίου, δπως έπίσης καί οί οδοί.

Choisy



6ιι Τό γωνιακό πρόβλημα τοϋ θριγκού λύνεται στόν Παρθενώνα μέ μία 
σύμπτυξη των γωνιακών μετακιονίων πού είναι όμως τόσο μεγαλύτερη άπό 
τήν άπαιτούμενη γιά τήν διατήρηση τοϋ ρυθμοϋ των τριγλύφων, ώστε τό 

άποτέλεσμα είναι μία πύκνωση τοϋ ρυθμοϋ αύτοϋ, μέ άλλα λόγια τοποθέ
τηση πολύ στενότερων μετοπών έπάνω άπό τά γωνιαία μεταξόνια. Η ίδια- 
ζουσα αύτή λύση είναι γνωστή μόνο στόν Παρθενώνα καί μπορεί νά όνομα- 
σθεϊ ύπέρμετρη γωνιακή σύμπτυξη. "Η σύμπτυξη αύτή συνδυάζεται μέ δια
φορετική τροποποίηση τής ζωφόρου στίς δύο προσόψεις τοϋ ναοϋ καί στά 

άμέσως προσκείμενα τμήματα των μακρών πλευρών:
Στήν δυτική πλευρά ή δωρική ζωφόρος υποτάσσεται πλήρως στήν 

ύπέρμετρη σύμπτυξη καί συμπτύσσεται καί αύτή ώστε οι μετόπες έπανω 

άπό τό γωνιακό μετακιόνιο νά έχουν πλάτος μόνο 1.16.
Στήν ανατολική πλευρά οί άντίστοιχες μετόπες είναι μέν συμπτυγ- 

μένες (1.2... έναντι 1.30), άλλά πάντως όχι όσο άπαιτεϊ τό γωνιακό 

μεταξόνιο, μέ συνέπεια τήν διατάραξη τής άξονικής αντιστοιχίας τής 
3ης καί τής 13ης τριγλύφου πρός τόν 2ο καί 7ο κίονα (κατά .10 καί 

.08*) καί τήν σύμπτυξη των άμέσως έπόμενων μετοπών.
3.6.1.2. Ό άριθμός των μετοπών κάθε πλευράς είναι διπλάσιος άπό τόν αριθ

μό των μετακιονίων. Προσόψεις : (8-1) X 2 = 14 μετόπες. Μακρές πλευ

ρές : (17-1) X 2 = 32 μετόπες. Σύνολον : 92 μετόπες.
‘0 άριθμός τών τριγλύφων (μετά των γωνιαίων) ίσοϋται σέ κάθε πλευ

ρά μέ τόν άριθμό τών μετοπών σύν 1 . Προσόψεις : 15 τρίγλυφοι, Μα
κρές πλευρές : 33 τρίγλυφοι ή συνολικώς (15-2 + 33-2) X 2 = 88 άγε- 

λαιες τρίγλυφοι + 4 γωνιαίες.
"0 άριθμός τών προμόχθων είναι σέ κάθε πλευρά ίσος πρός τό άθροι

σμα τριγλύφων καί μετοπών : Προσόψεις : 15+14 = 29. Μακρές πλευρές: 
32+33 = 65. Ό άριθμός τών οδών είναι άντιστοίχως : 29-1 = 28 καί 

65-1 = 64.

3.6.2. 'Εσωτερική_6ψη_θριγκοϋ_περιστάσεως (σώζεται)

Σύνθεση : έντελώς άδιάρθρωτο έπιστϋλιο (ύψος 1.35).
έπίπεδη συνεχής έπιφάνεια ομόλογη τής ζωφόρου τοϋ σηκοΰ 
(βλ. πιό κάτω - ϋψος 1.02 άπό +13.37 μέχρι +14.39)

Έπίστεψη μορφής συμπτυγμένου γείσου όμοια μέ αύτήν τοϋ 
σηκοϋ (βλέπε πιό κάτω), χάριν άρτιότητος τοϋ χώρου άμέ

σως κάτω άπό τήν οροφή τοϋ πτεροϋ.



273.6.3. *Εξωτε9ΐκή_όψη_κυρ^ου__(ή_έξωτερικού)__θριγκοϋ_σηκοϋ_ή_κΰριος 
ôp^.y>tôç_on>toO_in_ÄTxAög_öpLjy>tóg_orivcoO (σώζεται) .

3.6.3.1. Ύφίσταται μέ δύο παραλλαγές του έπιστνλίου : έλεύθερο (Ανατο

λική καί δυτική πλευρά) καί έπίτοιχο (βόρεια καί νότια πλευρά). 
Σύνθεση : -κανονικό δωρικό έπιστήλιο (έλεύθερο) καί δωρικό έπιστύλιο 

χωρίς κανόνες καί μέ ταινία μεγαλύτερου ύφους καί μικρότε

ρης προεξοχής (ύφος 1.048 Από +12.32 μέχρι +13.37).
-'Ιωνική ζωφόρος μέ συνεχή μικρού βάθους (.08) Ανάγλυφη 
παράσταση, (ύφος 1.02 άπό +13.37 μέχρι +14.39).

-Έπίστεψη μορφής χαμηλού γείσου μέ ύποτυπώδη προεξοχή, 

(ύφος 34^ άπό +14.40 μέχρι +14.74^).
Ή έπίστεψη ύπηρετεϊ τήν πρός τά άνω όλοκλήρωση της Αρχι
τεκτονικής συνθέσεως τού στερεού όγκου τού σηκού ώς αύτο- 
τελούς ναϊκοΰ κτίσματος. Συνάμα Αποτελεί τήν έπιφάνεια 

έδράσεως των δοκών τής όροφής έξ ού καί ή ονομασία της 

θράνος ή ύποδόκιον.
‘0 θράνος άποτελειται καθ'ϋφος άπό τό λέσβιο κυμάτιο βάσε- 
ως, άπό τό έπίπεδο μέτωπο καί άπό ένα δωρικό κυμάτιο στέψεως.

Τό κυμάτιο βάσεως ύπηρετεϊ τήν σκόπιμη προεξοχή τού θράνου 
κατά .08, ώστε νά μή άποκρύπτεται τό μέτωπό του (πού Απο
τελεί καί τό κυρίως πλαίσιο τής όροφής) άπό τίς προεξέχου- 

σες παραστάσεις τής ζωφόρου.

3.6.3.2. "ο συνδυασμός ιωνικής ζωφόρου μέ δωρικό έπιστύλιο Αποτελεί έπανα- 

στατική καινοτομία τής άθηναϊκής Αρχιτεκτονικής, όμως δέν είναι τοπι
κή ιδιορρυθμία, Αλλά μέρος ένός συνολικού συστήματος μορφών καί Ανα
λογιών δανεισμένων καί άπό τούς δύο ρυθμούς. Τό σύστημα αύτό καλού
με άττικό ρυθμό : ή κρηπίς είναι Ασθενέστερη άπό τήν δωρική. Οί 

δωρικοί κίονες έχουν ύφηλότερες Αναλογίες, τό δωρικό έπιστύλιο έχει 
χαμηλές Αναλογίες όπως τά ιωνικά : (Υ:Μ = 1:4 άκριβώςί, έπιστύλιο πε- 
ριστάσεως 1:3,2. Ιωνικά έπιστηλια : Νίκης I:3'3 Προπυλαίων 1: 4 !\ 
Έρεχθε ίου Άν .Προστ . 1: 3V& Bop. Προστ. ου 1: 4 /4.

I44UÌJU'

Όρλάνδος

‘Η ζωφόρος είναι ιωνική καί όχι δωρική. Τέλος, τό μόνο δωρικά 

στοιχείο τού γεισώματος είναι τό μικρό κυμάτιο στέψεως. Τό σύνολο 
χαρακτηρίζεται Από τήν προοδευτική πρός τά άνω εισαγωγή τών ιωνικών 

Αναλογιών καί μορφών.
3.6.3.3. Ή διαστήλωση τών προστάσεων παρουσιάζει μία πρωτοφανή ιδιοτυπία

πού μέχρι τώρα έμεινε Ασχολίαστη. Τά άκραϊα μετακιόνια είναι συμπτυγ- 
μένα παρά τήν Απουσία δωρικής ζωφόρου, δηλαδή, παρά τήν Απουσία προ
βλήματος γωνίας δωρικού θριγκού καί. Ανάγκης συμπτύξεως τών Ακραίων 
κιόνων. “Ομως δέν είναι αύτό μόνο. Οί δωρικοί κανόνες μήκους .80, άν 
καί εύρίσκονται σέ κανονική σχέ,ση πρός τούς κίονες, δέν χωρίζονται 

άπό ίσα διαστήματα όπως θά ήταν τό Αναμενόμενο Αποτέλεσμα μιας κανο
νικής γωνιακής συμπτύξεως. Τά διαστήματα τών κανόνων έπάνω άπό τά 
ακραία ιεταξόνια είναι μικρότερα (1.16 έναντι 1.29^) καί προδίδουν 
ότι ή σύμπτυξη τών μεταξονίων δέν είναι κανονική Αλλά ύπέρμετρη. Εί

ναι άξμο προσοχής ότι τά Ακραία μεταξόνια τών προστάσεων πρακτικώς 

ίσοϋνται πρός τά Ακραία μεταξόνια τής περιστάσεως.
Ή ύπέρμετρη γωνιακή σύμπτυξη τόσο τών προστάσεων, όσο καί τής 

περιστάσεως άνήκει στά βασικότερα άπό τά ιδιαίτερα έκεϊνα καλλιτε
χνικά μέσα μέ τά όποια έπιτυγχάνεται ή σοφή σύνθεση τού στερεού όγ

κου καί τού χώρου τού Παρθενώνος.



3.6.4. ‘Εσωτε9ΐκή_9Ψτ}_τοϋ_θ9ΐχκοϋ_τοϋ_9ηκοϋ_π90£_τόν_πρόνα9_καί_συνέ-
Χ222_ΙΠ£_!ί£_ίϊ!ΐίΐ22Χ22_§22ϊ!ί22_.ίιΙΐί_Ι“2_Ιϊ2ε22]·2§ίί1ί_!ί2'ί_Ι22_§υ- 
22Î22_ï2ÏX22i_l9ii2liS^Êï2k_§Qi;ïïï2£_I22_522^222· (σώζονται μόνο 
έλάχιστα λείψανα στό έδαφος).

Πρόσφατη έρευνα του αρχαίου ύλικοϋ στό έδαφος έδειξε ότι ό 

θριγκός του Προνάου διέφερε άτιό τόν θριγκό τοϋ όττισθονάου (μέχρι τώ-^ 
ρα έπιστεύετο ότι οί δύο θριγκοί ήσαν όμοιοι). ‘Υπάρχουν έπαρκεϊς 
ένδείξεις ότι ò θριγκός αυτός διέθεται έπίσης ιωνική ζωφόρο (ύψος 
1.02 άπό +13.37 μέχρι +14.39). Διαπιστώθηκε ότι ό θράνος είχε όμοια 
κατατομή μέ τόν θράνο του σηκοϋ καί μάλιστα άκόμη πιό πλούσια διότι 
τό λέσβιο κυμάτιο ήταν ένγλυπτο μέ άνάγλυφα φύλλα (βλ.σ.128 & 357).

3.6.5. "Εσωτερική_δψη_το0_θριγκ2ϋ_τοϋ_σηκοΰ_πρ05_τόν_^Οπισθόνα2_κ^λ^π^ 
'Ονομάζεται θριγκός τοϋ Ότ.ισθονάου (σώζεται) .

Έχει καί άύτός τήν αύτή κατακόρυφη σύνθεση, χωρίς όμως άνάγλυ-ι 
ψες παραστάσεις στήν ζώνη τής ζωφόρου. ‘Ο θράνος του είναι κατά .01 

χαμηλότερος καί δέν διαθέτει κυμάτιο βάσεως καί προεξοχή, άχρηστη άλ
λωστε λόγω τής άπουσίας άνάγλυφης ζωφόρου. Τό έπιστύλιο ώς έλεύθερο 
καί έπίτοίχο έχει μόνο ταινία, όπως τό έπίτοιχο έξωτερικό τοϋ σηκοϋ, 
μέ μικρότερη όμως προεξοχή. (1,8 έναντι 2,7).

3.6.6. Ό θριχκ0£_της_κατώτερης_κιονοστοιχίας_στόν_κυρίως_ναό.(Δέν σώ

ζεται) .

Θά συνίστατο μόνο σέ έπιστύλιο όπως καί σέ άλλους δωρικούς να

ούς πού διαθέτουν έσωτερικές δίτονες κιονοστοιχίες.
Ή προσεκτική μελέτη των μεταξονίων σέ σχέση πρός τήν διάμετρο 

καί των άκραίων σέ σχέση μέ τά μεσαία μεταξόνια φανερώνει ότι τό έ
πιστύλιο αύτό διέθετε πρός τόν κεντρικό χώρο καί κανόνες, διότι άλ
λως θά ήταν ίσως άνεξήγητη σύμπτωση τό ότι τά άκραϊα διαστήματά του 
άποκαθίστανται ώς ίσα πρός ένα κανονικό μεταξόνιο μειωμένο κατά τό 
μήκος ένός άνάλογου πρός τούς κίονες καί τά μεταξόνια κανόνος. Μέ 
τό αύτό κριτήριο προκύπτει ότι πρός τό κλίτος δέν είναι δυνατή ή 

ένταξη κανόνων.

3.6.7. "Οψη_τοϋ_θρχγκοϋ_των_άνώτερων_κιόνων_πρός_τόν_κεντρικό_χω9θ_τοΰ= 
*υ2ί“£-2222 _2£ΐ4_Ι22 22Ίί 2122X22-Ini 122 Χ22_Ι2·ύ 22-I2£_D_ï2!5l 22212“

ük2_i_522i2£_É22I£2ii?iÙ£_?2km§£ · (Δέν σώζεται)

Έάν είχε κανόνες στό έπιστύλιο, τότε θά άντιστοιχοϋσαν τρεις 

(καί όχι δύο) στό κάθε μεταξόνιο.

3.6.8. 'Οψη τοϋ_αύτοϋ_θριγκοϋ_π20ς_τό_κλίτο9_μετά_των_άντίρτοιχων_έπί-
τ2ιχων_τμημάτων_σέ_όλες_τί£_πλευρέg_τ2ϋ_κυ9Ϊω£_ναοϋ^χιά_συντ23 
μία_2_Θριγκός_τοϋ_κλίτους . (δέν σώζεται).
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3.6.9. ' Ιωνικός_πιθανόν_θ9ΐχκ0£_έλεύθε90£_κε(ί_έπί το ιχθ£_στόν_δυτ ικό_χώ-
92. (Δέν σώζεται) .

Πρόσφατη μελέτη τοϋ ύλικοϋ στό έδαφος, όπως καί τοϋ δυτικοϋ τοί-' 
χου έδειξε ότι τά έπίτοιχο έπιστύλιο ήταν σέ μεγαλύτερο ύψος άπό όσο 

μέχρι τώρα ένομίζετο. ‘Υπάρχουν έπαρκή στοιχεία πού δείχνουν ότι ή 

κάτω έδρα του θά ήταν στήν αύτή στάθμη μέ τήν κάτω έδρα των δοκών τοϋ 
πτεροΰ. Τό ϋψος του ύπολογίζεται κατ’άναλογία πρός τό άντίστοιχο έ

πιστύλιο των Προπυλαίων καί μέ τήν βοήθεια των οίκοδομικών χαρακτηρι
στικών τοϋ ναοϋ σέ 1.00 μέχρι 1.10. ‘Επομένως, ή όροφή τοϋ χώρου θά 
ήταν σέ ύψήλότερη στάθμη άπό τήν όροφή τοϋ πτεροϋ. (+15.80±.05 έναντι 

+14.734)·
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3.7.1. Ό τοίχος είναι τό πρώτιστο άρχιτεκτονικό στοιχείο της δημιουρ

γίας τοϋ χώρου καί του όγκου τοϋ σηκοϋ. 'Ενίοτε, περισσότερες πλευ
ρές του περιβάλλονται άπό συνεχή χώρο (παραστάς, σταθμοί θΰρας ή 
παραθύρου) καί ό τοίχος είναι άντιληπτός ώς στερεό άνάλογο πρός τ5ν 
κίονα. Συνήθως όμως ό τοίχος είναι συνεχής καί όέν έπιτρέπει οπτι
κή έπαφή των έκατέρωθεν χώρων καί όπως είναι φυσικό άπό κάθε έναν 
άπ'αύτούς είναι άντιληπτός μόνο ώς έπιφάνεια. Τά πάχος του καί ή 
μορφή τής έκάστοτε άντίθετης πλευράς του δέν φαίνονται, άλλά μόνο 
είκάζονται. Ή συνθήκη αυτή έπιτρέπει νά δίνεται στις δύο πλευρές, 
άνάλογα μέ τήν κτηριακή οργάνωση καί σύμφωνα μέ τίς μορφολογικές άρ- 
χές πού άναφέρθηκαν πιό πάνω, διαφορετική άρχιτεκτονική σύνθεση ώς 
πρός τίς έπί μέρους μορφές καί ώς πρός τίς στάθμες, τόσο των πρός 
τά κάτω καί άνω ορίων, όσο καί των ένδιάμεσων στοιχείων, έάν ύπάρ- 
χουν τέτοια. ‘Επομένως, ή έννοια "τοίχος" έχει άλλο περιεχόμενο 
στήν οίκοδομική καί άλλο στήν μορφολογία. Στήν πρώτη περίπτωση άφο- 
ρά σώμα σέ όλο του τό ϋψος, στήν δεύτερη περίπτωση άφορα χωριστά 
κάθε μία άπό τίς όψεις τοϋ σώματος καί όχι πάντοτε σέ όλόκληρη τήν 
όριζόντια ή τήν κατακόρυφη έκτασή τους.

Οί τοίχοι τοϋ Παρθενώνος ώς μορφές είναι άΛλούστατοι. Είναι 

λείοι καί έπίπεδοι καί διαθέτουν έλάχιστα στοιχεία διαρθρώσεως ή 
κοσμήσεως, τόν όρθοστάτη, τήν παραστάδα, τό περίθυρο καί ένα ή δύο 
άλλα άκόμη. "Ομως, στήν πραγματικότητα τό μορφολογικό στοιχείο "τοί
χος" έμφανίζεται σέ πλήρη καθ’ϋψος άλληλουχία μέ τήν τυχόν κρηπίδα 
καί τόν τυχόν έπίτοίχο θριγκό, στοιχεία πού έπίσης αποτελούν μέρη 
τοϋ οικοδομικού στοιχείου "τοίχος". Ή συνολική έντύπωση είναι άπο- 
τέλεσμα της άλληλουχίας αύτής.

3.7.2. Άπό μορφολογικής άπόψεως οι τοίχοι τοϋ Παρθενώνος πρέπειγά έξε- 
τάζονται ώς ègriς ;

1) 'Εξωτερική όψη τοϋ βόρειου , τοϋ νότιου καί τοϋ δυτικοϋ τοίχου.
2) Παραστάδες προστάσεων.
3) 'Εξωτερική όψη τοϋ άνατολικοϋ τοίχου.
4) Πρός τό κλίτος όψεις τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, τοϋ μεσότοιχου καί 

τών μακρών τοίχων.
5) Παραστάδες δίτονης κιονοστοιχίας, δύο κάτω καί δύο άνω.
6) Πρός τόν κεντρικό χώρο όψη τοϋ άνατολικοϋ τοίχου.
7) Ανατολική θύρα.
8) Παράθυρα.
9) Πρός τό δυτικό διαμέρισμα όψεις τοϋ δυτικοϋ τοίχου, τοϋ μεσό

τοιχου καί τών μακρών τοίχων.
10) Δυτική θύρα.

3.7.3. Οί έξωτερικές όψεις καί οί παραστάδες (ύπ’άρ. 1-3) έχουν τό αύτό 
ϋψος μέ τούς κίονες τών προστάσεων (10.08 άπό +2.29 μέχρι +12.37). 
Κοινό στοιχείο τών έξωτερικών όψεων είναι ό ορθοστάτης ύψους „1.16, 
πού άποτελεϊ τήν κατώτερη καί ισχυρότερη ζώνη τοϋ τοίχου. Ό όρθοστά- 

της έξέχει άπό τήν ύπόλοιπη έπιφάνεια κατά ,7 στούς μακρούς καί κα
τά 1,0 στούς θυραίους τοίχους. Τό ϋψος τοϋ όρθοστάτη 1.16,± ίσοϋ- 
ται πρός τό πάχος τών μακρών τοίχων. Λόγω τής κακής διατηρήσεως 
τών έσωτερικών όψεων είναι άκόμη άβέβαιον έάν ò έμφανίζόμενος καί 
σ'αύτές όρθοστάτης λίθος έκτός άπό οίκοδομική είχε καί μορφολογική 

όντότητα, δηλαδή έάν προεξείχε έδώ όπως καί στήν έξωτερική όψη. Οί 
έσωτερικές όψεις είχαν μεγαλύτερο ύψος καί έτερμάτιζαν πρός τά άνω 
στήν κάτω έδρα τών άντίστοιχων έπίτοιχων θριγκών (βλέπε σ.Χδκ.έ.). Δέν 
είναι δυνατή ή διαπίστωση ή μή μιας κοσμημένης χαμηλής στέψεως (έ- 
πικρανίτιδος) τόσο στίς όψεις αύτές, όσο καί στήν έξωτερική όψη τοϋ
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άνατολικοϋ τοίχου. ‘Υπάρχουν ένδείξεις δτι στόν άνατολικό τοίχο μία 
δ (.αποσμητική ταινία έκτείνετο σέ όλο τό διάστημα μεταξύ θύρας καί 
παραστάδων, άμέσως κάτω άπό τά παράθυρα, όπως άκριβώς στήν Πινακοθή

κη των Προπυλαίων.

7.4. "Ο δρος παραστάς έχει διπλό περίεχόμενο:ώς κτηριολογικός όρος 
σημαίνει τούς τοίχους έκείνους πού σέ συμμετρικό ζεύγος προεκβάλλουν 
καθέτως άπό έναν τοίχο, συνήθως θυραΐο, ώστε νά περιορίζουν πλευρι
κά έναν άνοικτό πρός τά έμπρός χώρο, πού όταν είναι ύπόστεγος, καί 
συνήθως είναι, ή στέγη του στηρίζεται άπό τίς παρασπάδες ή καί άπό' 
κίονες στημένους μεταξύ των παραστάδων - έν παραστάσιν - ή (ή καί), 
άμέσως πιό έμπρός - πρόστασις -. Στήν τελευταία περίπτωση τά άκρα 

τοϋ μετωπικού-έπιστιλίου δέν στηρίζονται στό μέτωπο των παραστάδων, 

άλλά στούς άκραίους κίονες.
Ώς ρυθμολογικός δρος σημαίνει τό μικρής κατόψεως διακεκριμένο 

έλεύθερο άκρο των προεκβαλλόντων τοίχων πού σκοπίμως λειτουργεί αι
σθητικά ώς κατακόρυφο γραμμικό στοιχείο άντίστοιχο πρός τούς έλεύ- 
θερους κίονες καί ιδίως πρός τούς πεσσούς, δηλαδή τά συναφή πρός τούς 
κίονες έλεύθερα στηρίγματα τετράγωνης κατόψεως. Τήν διάκριση καί 

αισθητική λειτουργία τού στοιχείου αύτοϋ υπηρετεί ό έφοδιασμός του 
μέ έπίκρανο, μέ πρόσθετο πάχος καί άκόμη μέ βάση προκειμένου περί 
ιωνικής παραστάδος. Τό έπίκρανο είναι κοσμημένο όρθογώνιο σέ κάτοψη 
στοιχείο άνάλογο πρός τό κιονόκρανο. Συχνά ή προεκβολή άπό τόν έγ- 
κάρσιο τοίχο είναι τόσο μικρή ώστε νά έναπομένει μόνο τό ρυθμολογικό 
στοιχείο - παραστάς. 0Ì δύο πλευρές τής παραστάδος είναι ίσες καί 

μικρότερες άπό τό μισό τοϋ πλάτους (ισόπλευρη παραστάς), δταν ή πα- 
ραστάδα στηρίζει μόνο ένα έπιστΰλιο συναξονικό μέ αύτήν. "Οταν δμως 
ή παραστάδα στηρίζει μόνο (ή καί) έγκάρσιο έπιστύλιο ή πλευρά της 
πού άντιστοιχεΐ σ’αύτό, ή έσωτερική πλευρά, άποκτά τό πλάτος του κάί 
έπομένως είναι πολύ εύρύτερη άπό τήν έξωτερική πλευρά, (άνισόπλευρη 
παραστάς). Ή έξωτερική όψη τής άνισόπλευρης παραστάδος είναι κατά 

κανόνα στενότερη άπό αύτές των ίσόπλευρων παραστάδων. Τό έπίκρανο 
καί ή βάση, δταν ύπάρχουν, έχουν άντιστοίχως ισόπλευρη ή άνισόπλευ

ρη κάτοψη.
3.7.5Î- Στόν Παρθενώνα σώζονται άκέραιες μόνο οί παραστάδες τής δυτικής 

προστάσεως. 0Ì παραστάδες αυτές έχουν άνορθόδοξη μορφή, διότι ένώ 
λόγω τής θέσεως τού άκραίου κίονος καί τής φοράς τοϋ έπιστυλίου θά 
ώφειλαν νά είναι ίσόπλευρες, δπως όλες οί άνάλογες παραστάδες των 
Προπυλαίων καί άλλων κλασσικών κτηρίων, είναι περιέργως άνισόπλευ- 
ρες καί μάλιστα μέ τήν μεγάλη τους πλευρά, τήν έσωτερική, νά καταλαμ
βάνει ολόκληρο τό διάστημα μέχρι τόν θυραΐο τοίχο, (μαζί μέ τήν πλευ
ρά καί τό έπίκρανο). Οί παραστάδες αύτές έχουν έπίπεδες όψεις (δχι 
ένταση) καί παρουσιάζουν μείωση, μικρότερη δμως άπό αύτήν των κιό
νων. Ή έξωτερική τους πλευρά προεξέχει καί τοϋ όρθοστάτου (ο,7 έ
ναντι 1,4 στόν υπόλοιπο τοίχο). Ή πλευρά αύτή έχει κάτω πλάτος -.48 
καί παρουσιάζει έλάχιστη μείωση πρός τά άνω. Τό έπίκρανο έχει ύψος 
~.52% καί είναι καθ'ϋψος τριμερές. Τό κατώτερο μέρος του, τό ύπο- 

τραχήλιο, έξέχει έλαφρώς τοϋ κορμοϋ τής παραστάδος καί δέν είναι α

πλό, δπως στά κανονικά δωρικά έπίκρανα, άλλά στέφεται μέ ένα ιωνικό 

κυμάτιο έπί άστραγάλου. Καί τά δύο αύτά ιωνικά κοσμήματα είναι έν- 
γλυπτα. Τό μεσαίο στοιχείο είναι, δπως συνήθως, ένα ισχυρό δωρικό 

κυμάτιο. Τό άνώτερο στοιχείο, ò άβαξ, προεξέχει έπί τοϋ κυματίου 

καί διαθέτει ένα λεπτά λέσβιο κυμάτιο (κατάγλυπτο) ώς στέψη. Τό πλά
τος των παραστάδων στήν βάση τους σύμφωνα μέ έναν έμπειρικό κανόνα* 
πρέπει νά ίσοϋται μέ τήν έναπομένουσα διάμετρο μεταξύ των ραβδώσεων 
στήν βάση τοϋ άντίστοιχου πρός τήν παραστάδα κίονος. Παρά τήν δια

φορά διαμέτρου των κιόνων των δύο προστάσεων, οί παραστάδες καί των 
δύο είχαν τό αύτό πλάτος ύπολογισμένο δμως σύμφωνο πρός τούς λεπτό-

Όρλάνδε

Penrose, Principles1 8 σημ. 5,5

‘Η θεωρητική άνάλυση τής συνθέσει 

τοϋ έπικράνου φανερώνει δτι τό ίο 

νικό κυμάτιο άποτελεΐ τόν πρός τί 
άνω τερματισμό τοϋ ύποτραχηλίου 

καί δχι προσθήκη ύψώσεως τοϋ 

δωρικού κυματίου.



τερους κίονες τής ανατολικής προστάσεως. Τήν ομοιομορφία αυτήν Α
κολουθούν οί αντίστοιχοι πλευρικοί στυλοβάτες καί τά πλευρικά έπι- 
στύλια Προνάου καί Όπισθονάου. Τό γεγονός βεβαιώθηκε γιά τόν Πρό

ναο μετά άπό τήν άναγνώριση καί σχεδιαστική συναρμολόγηση των θραυ
σμάτων τοϋ έπικράνου.τής βόρειας παραστάδος.

3.7.6. 'Εάν οί παραστάδες τής Ανατολικής προστάσεως είχαν τήν κανονική 

ισόπλευρη κάτοψη ή έάν καί αύτές είχαν τήν ανορθόδοξη μορφή των δυ
τικών παραστάδων είναι ένα ζήτημα πολύ δύσκολο λόγω της όλοκληρωτι- 
κήε καταστροφής τής έσωτερικής πλευράς όλων των σωζόμενων λίθων. 
Άπό τήν μέχρι τώρα έρευνα του άρχαίου ύλικοΰ φαίνεται ότι συνέβαι- 

νε μάλλον τό δεύτερο.
Τά μόνα μέχρι τώρα γνωστά σωζόμενα στοιχεία των παραστάδων τής 

δίτονης κιονοστοιχίας σώζονται στά λείψανα τής νότιας παρασπάδας. 

Είχε πλάτος -1.07 (Αντίστοιχοι κίονες _1.13±) καί βάθος -.18 .

3.7.7. Οί δύο θύρες τοϋ ναοϋ, Αντίθετα πρός τήν ίσχύουσα μέχρι τώρα 
Αντίληψη, είχαν διαφορετικό πλάτος, όπως έδειξε ή σπουδή τοϋ ύλικοϋ 
στό έδαφος. Ή Ανατολική είχε τό μέγιστο δυνατό πλάτος πού θά έπέ- 
τρεπε τήν μή ένόχληση (πραγματική καί οπτική) των έσωτερικών κιόνων 

άπό τά θυρόφυλλα, όταν αύτά σέ πλήρη περιστροφή θά πλησίαζαν τόν 
τοίχο καί τις έσωτερικές παρασπάδες. Χωρίς αύτή τήν δέσμευση δόθη
κε στήν δυτική θύρα πλάτος μεγαλύτερο άπό τής άνατολικής (κατά -.30-.35) 

Οί θύρες διέθεταν λίθινα κατώφλια, ξύλινα περίθυρα καί φυσικά 
ξύλινα θυρόφυλλα. Οί κατακόρυφες πλευρές τοϋ περιθύρου ονομάζονται 
σταθμοί, Π δέ έπάνω πλευρά άνώφλιον. Τό άνοιγμα τής δυτικής θύρας, 
όπως ύφίσταται σήμερα, δέν άνταποκρίνεται στό άρχικό καθαρό άνοιγμα.
Τό ξύλινο περίθυρο τό περιόριζε κατά -.25 - -30 περίπου (2 X 12^-15).
Τό άρχικό καθαρό άνοιγμα ήταν -4.50± γιά τήν άνατολική καί -4.80± 
γιά τήν δυτική θύρα. Τό ξύλινο περίθυρο ήταν τρίπλευρης διατομής.
Ή μεσαία καί μεγαλύτερη πλευρά του σχημάτιζε τό βάθος τής θύρας, 
ή έξωτερική σχημάτιζε τήν κύρια όψη ή έξωτερικό πλαίσιο καί ή έσωτε- 
ρική πλευρά τό έσωτερικό πλαίσιο. Τό έξωτερικό πλαίσιο ήταν σχεδόν 
σέ όλο τό πάχος του χωνευτό σέ άντίστοιχη έγκοπή τοϋ τοίχου έκατέρω- 
θεν καί έπάνω άπό τό άνοιγμα. Τό έσωτερικό πλαίσιο έξεΐχε τοϋ λοι
πού τοίχου μέ ολόκληρο τό πάχος του, ώστε νά έξασφαλίζει κάποια Από
σταση μεταξύ τοϋ τοίχου καί τοϋ πλήρως άνοιγόμενου-θυροφύλλου.

Ό βαθμός διατηρήσεως τοϋ κτηρίου καί τά λείψανα μεταγενέστερων 
διασκευών των θυρών δέν έμποδίζουν ένα βέβαιο συμπέρασμα ώς πρός τόν 
τρόπο στερεώσεων των θυροφύλλων: Δέν ήσαν έδρασμένα σέ έπιδαπέδιους 
στροφεϊς (όλμους) καί έπομένως πρέπει νά ήσαν άναρτημένα, μέ έπάλ- 
ληλους στροφεϊς, άπό τις έσωτερικές άκμές των σταθμών. Τό καθαρό 
ϋψος των θυρών ήταν σημαντικά μικρότερο άπό τό σημερινό, διότι ή 
ξύλινη κατασκευή τοϋ άνωφλίου ήταν παχύτερη άπό αύτή τών σταθμών.
'Επί πλέον δέ,άφηνε έναν κάποιο κρυφό κενό χώρο μεταξύ τών ξύλινων 
πλαισίων, κάτω άπό τό λίθινο άνώφλιο τοϋ τοίχου.

Τά Αρχικά λίθινα κατώφλια δέν σώζονται' διαπιστώθηκε ότι διέ
φεραν στις δύο θύρες. Τό ϋψος τους πού άρχιζε άπό τό χαμηλωμένο δά
πεδο ήταν ~.18 πρός τόν πρόναο καί περίπου .27 πρός τόν'Οπισθόναο. 
Τέλος, τό καθαρό ϋψος τοϋ Ανοίγματος καί τό πλάτος τοΰ έξωτερικοϋ 
πλαισίου ύπολογίζονται ώς έξής: άνατολική θύρα 9.15 (-9.50;) καί 

.82, δυτική θύρα 9.50± καί .82. Ή ξύλινη κατασκευή τών θυρών ήταν 
έπενδεδυμένη μέ όρειχάλκινα λεπτά φύλλα πού έφεραν άνάγλυφες παρα

στάσεις, ποικίλματα κ.λ.π.. 0Ì μέχρι τώρα Αποκαταστάσεις ιδίως μέ 
ένδιάμεσα οριζόντια στοιχεία καί πρόσθετες "παραστάδες" πού στενεύ
ουν τό καθαρό άνοιγμα, καθώς καί οί έρμηνεϊες τών ιχνών της στροφής 

κάποιων θυροφύλλων στό δάπεδο τοϋ ναοϋ στερούνται κάθε βάσεως. 'Επί
σης, Αστήρικτη είναι καί ή γνώμη ότι οί θύρες ήσαν διπλές, δηλαδή 
μέ θυρόφυλλα καί στό έξωτερικό χείλος τοϋ άνοίγματος γιά περισσότε

ρη άσφάλεια.

Τ

Κάτοψη Ανατολικής θύρας καί 

νότιου παραθύρου, Αρχική μορ
φή περιθύρου καί θυροφύλλου, 
οριζόντια τομή τοϋ βορ. ήμί- 

σεως.
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3.7.8. τά παράθυρα τοϋ άνατολικοϋ τοίχου άποτελοϋν ίσως τά Αρχαιότερα

στό είδος τους, δηλαδή σέ ναό καί φαίνεται ότι έπέδρασαν Αποφασι
στικά στήν 'Αθηναϊκή καί τήν Ελληνιστική αρχιτεκτονική. ‘Η κατα
στροφή τοΟ ύλικου σέ όλη τήν έκταση τοΰ περιγράμματός τους διαπιστώ

νεται Από τούς λίγους λίθους πού σώθηκαν στό έδαφος καί φέρουν μερι
κές πληροφορίες σχετικά μέ τήν θέση καί τίς διαστάσεις τους, όχι ό
μως καί γιά τήν μορφή των πλαισίων τους ή γιά άλλες λεπτομέρειες.

Τά κατώφλια των παραθύρων άπεΐχαν _7.10 άπό τό δάπεδο τοϋ προ-
νάου. Τό καθαρό ϋψος τους ήταν σχεδόν 3.00, τό δέ πλάτος τους σχε
δόν 2.50 . Τό κατώφλιο συνέπιπτε μέ τήν οριζόντια διακοσμητική ται
νία τοϋ τοίχου, ϋψους _.19 καί προεξοχής περίπου .01%. Οί σταθμοί 
θά πρέπει νά είχαν τήν μορφή δωρικών παραστάδων, όπως στήν Πινακοθή

κη των Προπυλαίων. Τήν θέση τοϋ άνωφλίου έπεϊχε τό έπίτοιχο έπιστη- 
λιο. ‘Η θέση των παραθύρων πλησίον των παραστάδων ήταν ή μόνη δυνα
τή, προκειμένου νά άνοίγονται τά παράθυρα πρός τό κλίτος. "Ομως, 
ή άκριβής θέση τους καί οί διαστάσεις τους φαίνεται ότι συναρτώνται 
μέ τήν συνολική σύνθεση τής προστάσεως καί τής περιστάσεως.

3.7.9. Τά 5 μεταξόνια τής προστάσεως έχουν συνολικό μήκος μικρότερο 
κατά μία όλόκληρη διάμετρο κίονος άπό τό συνολικό μήκος των 5 Αντί
στοιχων μ'αύτά μεταξονίων τής περιστάσεως. "Ομως, μέ τήν ύπέομετρη 
σύμπτυξη των δύο άκοαίων^ Αποβαίνουν τά τρία μεσαία μεταξόνια τής 
προστάσεως, σχεδόν τόσο μεγάλα όσο καί αύτά τής περιστάσεως (4.19 

έναντι 4.29%) .Μάλιστα όχι μόνο αύτό: καθώς οί κίονες των προστάσεων 
είναι πολύ λεπτότεροι άπό αύτούς τής περιστάσεως, προκύπτουν τελι- 

κώς τά μεσαία μετακιόνια τους, πολύ εύρύτερα άπό έκεΐνα τής περιστά- 
σεως. Οί συνθήκες φωτισμού καί ή ροή τοϋ χώρου δέν είναι τά μόνα Α

ποτελέσματα τής σοφής αύτής συνθέσεως των Αντίθετων μεγεθών, ή μετα
τόπιση κιόνων καί έπομένως καί μετακιονίων πρός τά άκρα, φέρει τά 

μέσα των άκραίων μετακιονίων Ακριβώς«πάνω σέ μία εύθεία μέ τό μέσον 
κάθε παραθύρου καινέ τό μέσον τοϋ Αντίστοιχου μετακιονίου τής πε- 

ριστάσεως, ώστε νά έπιτυγχάνονται οί καλύτερες δυνατές συνθήκες φω
τισμού καί θεάσεως των παραθύρων.

3.7.10. 'Ελαφρά κιγκλιδωτά διαφράγματα έκλειναν τά μετακιόνια των προ
στάσεων σέ ολόκληρο τό ϋψος τους. Είχαν μαρμάρινα κατώφλια καί ξύ
λινα πλαίσια. 'Ορισμένα, αν όχι όλα, διέθεταν άπό δύο στρεπτά θυρό
φυλλα. Ή μορφή καί τό ύλικό των κιγκλίδων δέν συνάγονται άπό τά σω- 
ζόμενα στοιχεία, όμως φαίνεται ότι λεπτές μεταλλικές ράβδοι θά ήσαν



3.3. Οί 'Οροφές

.8.1. 'Από τίς όροφές τοϋ πτερού, τοϋ Προνάου καί τοϋ ‘Οπισθονάου σώ- V: 

ζονται στοιχεία πού έπιτρέπουν τήν αναπαράστασή τους. 0Ì όροφές αυ
τές ήσαν οριζόντιες. 'Από τίς όροφές των έσωτερικών χώρων δέν υπάρ
χουν στοιχεία. ‘Επομένως δέν πρέπει νά άποκλείεται ή πιθανότητα ότι 
έδώ τήν θέση όροφής έπεϊχε ή δικλινής κάτω έπιφάνεια τής στέγης κα
τάλληλα διαμορφωμένη ώστε νά παρέχει άρτια έμφάνιση καί νά έπιτρέ- 
πει έπαρκή έκ των άνω φωτισμό μέσω των διάφωτων μαρμάρινων κεραμίδων.

"Ομως πιό πιθανές άπό τίς κεκλιμένες είναι οί έπίπεδες όροφές.

Οί όροφές είναι φατνωματικές: Οί μεταξύ των δοκών έπιφάνειές τους, 
οί χώρες, δέν είναι απλά έπίπεδα, άλλά περιλαμβάνουν έναν άριθμό 
περίπου τετράγωνων σκαφοειδών έσοχών μέ βαθμιδωτές πλευρές καί κοί

λο ουρανό, τά φατνώματα.
.3.2. Οί όροφές του πτερού τοϋ Προνάου καί του Όπισθονάου ήσαν λί

θινες. Ή οροφή τοϋ κεντρικού χώρου, λόγω τοϋ μεγάλου πλάτους της 
(_10μ.) θά πρέπει νά ήταν ξύλινη. Ή οροφή τοϋ κλίτους πιθανόν νά 
ήταν ξύλινη καί αύτή χάριν ομοιομορφίας. Ή οροφή τοϋ δυτικοϋ δια
μερίσματος θά μποροϋσε νά είναι είτε ξύλινη, είτε λίθινη, όπως αύ
τή των Προπυλαίων.(Περαιτέρω διερεΰνηση βλ. ο. 87, 344μ 345).

/ x / / / X

Όρλάνδος

άναπαράσταση τής κατασκευής 
τής όροφής τοϋ κυρίως ναοϋ.

'Ορλάνδος

3.8.3. Στό άνατολικό καί τό δυτικό πτερών οί όροφές φέρονται μέσω 7 
έλεύθερων δοκών. ‘Η μεσαία άπ’αύτές, ή 4η, συμπίπτει μέ τόν άξονα 
τοϋ ναοϋ, ένώ ή 1η καί ή 7η μέ τήν προέκταση τής βόρειας καί τής νό
τιας πλευράς τοϋ σηκοϋ άντιστοίχως. Μεταξύ τών άκρων αυτών των έ
λεύθερων δοκών υπάρχουν όμοιας κατατομής ήμιδοκοί - λέγονται καί με- 
ταδόκιες πλάκες - οϋτως ώστε νά σχηματίζουν μαζί μέ τίς 7 δοκούς 6 
μεταδόκιους χώρους, τίς χώρες. Οί χώρες έχουν διαστάσεις 3.56 κατά 
τήν έννοια ΑΛ. καί 2.41 κατά τήν έννοια Β.Ν. καί περιέχουν 3X2=6 
φατνώματα κάθε μία. Σέ κάθε ένα άπό τά μακρά πτερά (βόρειο καί νό
τιο) τό πρός κάλυφη πλάτος τοϋ χώρου άμέσως έπάνω άπό τόν θράνο πλη
σιάζει αισθητά τό πλάτος τών χωρών (τοϋ άνατολικοΰ καί τοϋ δυτικοϋ 

πτεροϋ) καί κατά άρχιτεκτονική συνέπεια, καλύπτεται όπως καί οί χώ
ρες άμέσως μέ τά φατνώματα. Αυτά εδράζονται μόνο στήν περίμετρο 

τοϋ μακροϋ χώρου. ‘Η περίμετρος αύτή στις θέσεις συμβολής μέ τό άνα
τολικό καί τό δυτικό πτερό όρίζεται άπό τήν έξωτερική '.όψη τών άκραίων 
έλεύθερων δοκών, ένώ στήν ύπόλοιπη έκτασή της άπό συνεχόμενες μ'αύ- 
τές καί όμοιας κατατομής ήμιδοκούς. Αύτές διακρίνονται σέ έπίτοιχες 
(τοϋ σηκοϋ) καί σέ αύτές τής έσωτερικής πλευράς τοϋ θριγκοϋ τής πε- 
ριστάσεως. Οί όροφές τών μακρών πτερών περιείχαν κάθε μία 2X53=106 
φατνώματα.
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3.8.4. "Αν καί ò Πρόναος ήταν Αρκετά βαθύτερος άπό τόν 'Οπισθόναο, οί 
όροφός των όύο χώρων είχαν τό αύτό καθαρό άνοιγμα. Τήν διαφορά, ι

σοφάριζε ή μεγαλύτερη προεξοχή τοϋ θράνου του Προνάου. ‘Η μελέτη 
του Αρχαίου υλικού στό έδαφος έδειξε ότι ή όροφή του Προνάου ακολου
θούσε τήν αυτή σύνθεση όπως καί στόν 'Οπισθόναο, μόνο πού είχε κάπως 
έλαφρότερες Αναλογίες σέ συμφωνία πρός τίς έλαφρότερες αναλογίες τής 

Ανατολικής προστάσεως έναντι τής δυτικής : ύφος δοκού .52% έναντι 
.53-2 στόν Οπισθόναο. Η σύνθεση των δύο αύτών όροφών έχει ώς έξής: 
ελεύθερες δοκοί κατά τήν έννοια Α.Δ. καί αύτές λεπτότερες όμως (-.79) 
καί σέ πυκνότερη διαταξη Από έκείνη των δοκών τού πτερού, μέ σχέση 
Αξονικών αποστάσεων: 2 στό πτεράν πρός 3 στόν Πρόναο καί 'Οπισθόναο. 
Στόν άξονα τού ναού άντιστοιχεϊ έπίσης δοκός. 'Από τήν απλή σχέση 
των Αξονικών Αποστάσεων (2:3) προκύπτουν συνολικώς έπίσης 7 έλεύθε- 

ρες δοκοί και ακόμη 2 ήμιδοκοι στά άκρα τού χώρου, τριέρειστες όμως, 
μέ προεξοχή -.45 άπό τήν έπιφάνεια τοϋ θριγκού. Συνολικώς σχηματί

ζονται 8 ίσα μεταδόκια διαστήματα πού μέ 8+8 μεταδόκιες πλάκες δια
μορφώνονται καί αύτά σέ χώρες. Κάθε χώρα περιείχε 2X5 = 10 φατνώμα

τα .
3.8.5. Οι ξύλινες δοκοί τού κεντρικού χώρου καί έκεΤνες τού β, καί ν. 

κλίτους πρέπει νά ήσαν διατεταγμένες κατά τήν έννοια Β.Ν., σέ πλήρη 

Αντιστοιχία πρός τούς έσωτερικούς κίονες. Οί δοκοί τού δυτικού κλί

τους πρέπει νά ήσαν διατεταγμένες κατά τήν έννοια Α.Δ..

Στό δυτικό διαμέρισμα τά έλεύθερα ίωνικά έπιστύλια πρέπει νά 
είχαν διεύθυνση Α.Δ.. Κατά συνέπεια, οί δοκοί τής όροφής θά είχαν 

διεύθυνση Β.Ν..

3.8.6. 'Επάνω άπό τίς όροφές έκτείνετο ή μεγάλη στέγη τού ναού πού έφε
ρε τήν κεράμωση. Ή περιγραφή αύτής τής Αθέατης κατασκευής έμπίπτει 
στήν οίκοδομική καί όχι στήν κτηριολογική ή τήν μορφολογική Ανάλυση 

τού ναού.
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3.9. Τό 'Αέτωμα

Τό αέτωμα έχει-μορφή χαμηλού ισοσκελούς τριγώνου, μέ βάση τοϋ 
τριγώνου τήν έπάνω έπιφάνεια τοϋ οριζοντίου γείσου (ή απλώς γείσου) 
άπό άκρου είς άκρον καί κεκλιμένες πλευρές τά δύο ίσα σκέλη τοϋ κα- 
ταετίου γείσου (βόρειο καί νότιο σκέλος).

'Αντίθετα πρός τό οριζόντιο γείσο, τό πάχος τοϋ καταετίου γεί
σου περιέχεται στην έπιφάνεια τοϋ τριγώνου ή μέ άλλες λέξεις οι δύο 
κεκλιμένες πλευρές τοϋ τριγώνου δέν ορίζονται άπό τήν κάτω άλλά 
άπό τήν έπάνω έπιφάνεια τοϋ καταετίου. Τό καταέτιο γείσο είναι συ
νεχές καί ή κάτω έπιφάνειά του είναι κοίλη ύπερβολικής τομής. Τό 

μέτωπό του στέφεται μέ λέσβιο κυμάτιο. Μόνο δωρικό στοιχείο αύτοϋ 
τοϋ κατά τ'άλλα ίωνικοϋ γείσου είναι τό κυμάτιο τής βάσεώς του πού 

όμως άπό μορφολογικής άπόψεως άποτελεϊ μάλλον τήν έπίστεψη τοϋ τυμ
πάνου .

Στήν συνάντηση τοϋ καταετίου μέ τό οριζόντιο γείσο στά δύο άκρα 
τοϋ άετώματος δέν γίνεται άμοιβαία άπότμηση ή ένοποίηση, όπως στήν 
συνάντηση των όμοιων σκελών στήν κορυφή τοϋ άετώματος, άλλά ή έπάνω 
έπιφάνεια τοϋ οριζοντίου γείσου διακόπτει απότομα τό κατερχόμενο κα
ταέτιο γείσο. "Ετσι ή μορφή τοϋ όριζοντίου γείσου διατηρείται ακέραια 

ένώ τά δύο κατερχόμενα άκρα τοϋ καταετίου είναι άποτετμημένα γιά νά 
έφαρμόζουν έπάνω στό οριζόντιο γείσο. Τό μήκος τής άποτμήσεως είναι 
άνάλογο τοϋ πάχους καί άντιστρόφως άνάλογο τής κλίσεως τοϋ καταετί

ου. ‘0 ελεύθερος χώρος τοϋ άετώματος έχει μέγιστο πλάτος ϊσο πρός τό 
μήκος τοϋ όριζοντίου γείσου έλαττωμένο κατά τά μήκη άποτμήσεως τών 
δύο άκρων τοϋ καταετίου. Τό τύμπανο στέκει πιό πίσω άπό τήν όψη 

τοϋ θριγκού (κατά -.20), ώστε νά άποκτά τό άέτωμα έπαρκές βάθος γιά 
τήν τοποθέτηση τών έναετίων άγαλμάτων. (Βάθος άετώματος = προεξοχή 
καταετίου = -.90).

Όρλάνδος



3.1ϋ . Ή Κεράμωση

,ΙΟ.ι. Ή μορφολογ ική καί ή οικοδομική σύνθεση τής κεραμώσεως είναι 
πρακτικώς ταυτόσημα θέματα καί ή άνάπτυξή τους δέν μπορεί παρά νά 

είναι κοινή.
Ή κεράμωση ήταν καί αυτή μαρμάρινη όπως καί ò υπόλοιπος ναός.' 

'Ακολουθούσε τό κορινθιακό λεγόμενο σύστημα. Μεγάλες (.1/2ιι! ) άλ- 

λά λεπτές (.03-.07) όρθογώνιες πλάκες, σέ σειρές παράλληλες στόν ά

ξονα τοϋ ναού καί στίχους κάθετους στόν άξονα, σκεπάζουν τήν στέγη. 
Τήν στεγανότητα των μεταξύ των σειρών άρμών, των έγκάρσιων αρμών , 
έξασφάλιζε κατάλληλη έπικάλυψη των άκρων των στρωτήρων, τό όπίσθιο 

τοϋ ένός άπό τό έμπρόσθιο τοϋ άλλου, καί κατάλληλη κάλυψη των μετα
ξύ των στίχων αρμών, των καθ'ύψος άρμών, μέ στενόμακρες κεράμους, 
τούς καλυπτήρες. Οί καλυπτήρες σχημάτιζαν στίχους, ίσάριθμους πρός 

τούς καθ'ϋψος αρμούς. Οί καλυπτήρες συνάπτονταν σέ έγκάρσιους αρ
μούς μέ κατάλληλη έπικάλυψη έπάνω άπό τούς έγκάρσιους αρμούς των 
στρωτήρων. Τό διάστημα μεταξύ των έγκάρσιων άρμών είναι .70 καί σέ 
οριζόντια προβολή .68,2 . Τό διάστημα μεταξύ τών καθ'ϋψος άρμών εί

ναι .71%. Τά δύο αύτά διαστήματα άποτελοΰν τά κανονικά μέτρα τής 
κεραμώσεως. Τό πλάτος τής έπικαλύψεως ίσοϋται πρός .07 καί συνεπώς 

τό μήκος τών κεράμων, στρωτήρων καί καλυπτήρων φθάνει τά .77. Οί 
πλευρές καί τό όπίσθιο άκρο τών στρωτήρων διαθέτουν ύψωμένα χείλη 
πού έμπόδιζαν τήν προχώρηση τοϋ ύδατος πού θά συνέβαίνε νά εισχωρή

σει κάτω άπό τήν έπικάλυψη ή τούς καλυπτήρες.
3.10.2 Είναι φανερά ότι ή άπαίτηση γιά τυποποίηση τής κεραμώσεως, γιά 

τυποποίηση τής στέγης ώς πρός τή κεράμωση καί γιά άπλή σχέση τής 

στέγης πρός τήν οροφή, τούς τοίχους καί τούς κίονες, πρυτάνευσε κα
τά τόν ύπολογισμό πολλών διαστάσεων. Τό κανονικό μέτρο .71% τοϋ 
πλάτους τών στρωτήρων διαιρεί άκριβώς 6 φορές τό κανονικό μεταξόνιο 
τής περιστάσεως. Κατά τήν έγκάρσια τομή τοϋ ναοϋ ϊσχυαν οί έξής άν- 
τιστοιχίες πρός τήν κεράμωση: Ό άξων τής κορυφαίας δοκοϋ συμπίπτει 
άκριβώς μέ τήν άρχή τοϋ πρώτου στρωτήρος. 'Εάν τό τέλος τοϋ 1ου στρω 
τήρος όρισθεΐ ώς 1ος έγκάρσιος άρμός, τότε οί άρμοί 5ος, 10ος καί 

15ος συμπίπτουν μέ τούς άξονες τών δοκών τοϋ πτεροϋ, ό 8ος μέ τόν 
άξονα τής δίτονης κιονοστοιχίας στό ύψος τοϋ 2ου θριγκού καί ò 21ος 
μέ τόν άξονα τοϋ θριγκοΰ τής περιστάσεως. Μέχρι τό χείλος τής κε
ραμώσεως άκολουθοϋν άκόμη ένας κανονικός στρωτήρ, ò 22ος καί ένας 
είδικά τροποποιημένος στρωτήρ, πολύ μεγαλυτέρων διαστάσεων, ò όποιος 
έξέχει άπό τό γείσο κατά .07 καί παρουσιάζει μέτωπο ϋψους .11% μέ
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μικρή πλύση 1:20 πρός τά έξω. Ό ήγεμών αυτός στρωτήρ άποτελεϊται 
άπό λίθους τριπλάσιου πλάτους άπό έκεΐνο των κανονικών, ή άγελαίων, 
στρωτήρων καί φέρει τίς διακοσμητικές Ακροκεράμους του ναού στούς 
άξονες των τριγλύφων καί των μετοπών, δηλαδή 4 άνά μεταξόνιο, ή 
κατ'άλλη διατύπωση, σέ Αντιστοιχία πρός τούς καλυπτήρες (6 άνά με
ταξόνιο), 2:3 . ‘Επομένως, άπό τίς Ακροκεράμους μόνο οί μισές, μά
λιστα όσες βρίσκονταιέπάνω άπό τριγλύφους, είναι γνήσιοι ή^εμόνες 

καλυπτήρες, ένώ όσες βρίσκονται έπάνω άπό μετόπες δέν Αντιστοιχούν 
σέ καλυπτήρες, άλλά σέ στρωτήρες. Γιά τόν λόγο αύτό όνομάζονται 
ψΕυδοηγεμόνες καί έχουν πρός τά πίσω τό άναγκαϊο μικρό βάθος πού Α

παιτείται μόνο γιά τήν έδρασή τους. Κατά τήν έννοια Α.Δ. τό σύστη
μα διαταράσσεται στά άκρα τοϋ ναοϋ λόγω τής γωνιακής συμπτύξεως :
Στά 14 μεσαία μεταξόνια Αντιστοιχούν 14 X 6 = 84 κανονικά μέτρα στρω
τήρων, Ακολουθούν άκόμη άπό 6 έλαφρώς συμπτυγμένα μέτρα μέ προοδευ
τική αύξηση τής Ασυμφωνίας ανάμεσα στήν κεράμωση καί τήν δωρική ζω- 
φόρο. *0 συνολικός Αριθμός των διαστημάτων είναι 96. Τό διάστημα 
πού έναπομένει μέχρι τήν πρόσοψη τού Αετώματος είναι πολύ μεγαλύτε
ρο άπό τό πλάτος των κανονικών στρωτήρων (1.10 έναντι .Uh) καί κα

ταλαμβάνεται άπό είδικούς πολύ πλατείς στρωτήρες πού ή έλεύθερη πλευ
ρά τους πρός τό άέτωμα είναι διαμορφωμένη σέ ειδικό ύψηλό τοίχωμα 
πού προεξέχει τού άετώματος κατά ~.16 καί έχει διατομή μεγάλου ι
ωνικού κυματίου Ανάμεσα σέ δύο έπίπεδες ταινίες. Στίς Ιδιαίτερες 
αύτές κεράμους καί ίδίως στήν Ισχυρή όψη τους στήν πρόσοψη τού άε
τώματος έχει δοθεί τό όνομα έπαετίς ή σίμη. 0Ì έγκάρσιοι αρμοί 
τής έπαετίδος σχηματίζονται μέ έπικάλυψη· όμως,έφ'όσον άποβαίνουν 
Αρμοί τής προσόψεως, Αποκτούν τήν πιό πολύπλοκη μορφή ένός Ζ σέ 
κάτοψη, ώστε καί οί δύο όψεις τού κυματιοφόρου τοιχώματος νά είναι 
συνεχείς. Ό κορυφαίος κατά πλάτος αρμός, κατ'έξαίρεση, δέν ήταν 

ζητοειδής, άλλά καλύπτετο μέ καλυπτήρες έγκάρσιους. 'Επίσης απλοί 
καί όχι ζητοειδεΐς ήσαν οί αρμοί τών έγκάρσιων αύτών καλυπτήρων , 
όπως καί τών τελευταίων πρός τά άνω άγελαίων καλυπτήρων. Τούς έκ- 

τεθειμένους αύτούς Αρμούς έκάλυπταν Ιδιαίτεροι μικροί καλυπτήρες , 

οί κορυφαίοι καλυπτήρες.
10.3. Στίς τέσσερεις γωνίες τού ναοϋ μέ τήν συμβολή τών έπαετίδων 

καί τών άγελαίων στρωτήρων διαμορφώνεται Ιδιαίτερος ισχυρός στρω
τήρ, ή γωνιαία κέραμος πού περιέχει τήν γωνία τής σίμης. Στήν γω

νία ή σίμη κάμπτεται, διανύει μικρό διάστημα έπί τής πλευράς (όνο- 
μάζεται καί παραετίς) καί τερματίζει σέ γλυπτή μεγάλη λεοντοκεφα
λή πού ώς ψευδοϋδρορρόη διατηρεί παλαιότερη Αρχιτεκτονική παράδοση- 

-τοΰ παλαιού ναού τής 'Αθήνας πού διέθετε στίς μακρές πλευρές του 
σίμη μέ προέχουσες λεοντοκεφαλές πού όμως ήσαν γνήσιες ύδρορρόες.



3.10.4 .'Αμέσως μετά τήν λεοντοκεφαλή Ακολουθεί ò Ιος ψευδοηγεμών πού εί

ναι συμφυής μέ τό βάθρο του Ακρωτηρίου. Τό βάθρο τοϋ Ακρωτηρίου 
είναι έπιμήκης λίθος ένθετος έπΑνω στήν κλιμακωτή κεκλιμένη έπιφά- 
νεια τής κεραμώσεως. 'Εκτός Από τήν γωνιακή κέραμο καλύπτει πρός 
τά άνω μέν πλέον των δύο έπαετίδων, τήν 22η, τήν 21η καί μέρος τής 
20ης, κατά τό πλάτος δέ καί μέρος των προσκείμενων στρωτήρων (Αγε
λαίων καί ήγεμώνος). Ή ύποδοχή τοϋ Ακρωτηρίου είναι λαξευμένη μό
νο σέ μικρό ποσοστό τής έπιφάνειάς του, Ακριβώς έπάνω Από τήν γω - 
νία τοϋ γείσου. Ή μεγάλη έκταση τοϋ βάθρου, πολύ πέρα άπό τήν υ
ποδοχή τοϋ Ακρωτηρίου, τοϋ δόθηκε γιά λόγους στατικούς, προκειμέ- 
νου τά κέντρο βάρους τοϋ συνολικού σώματος βάθρου καί Ακρωτηρίου 
νά μή προβάλλεται στήν προεζέχουσα έπιφάνεια τοϋ γείσου, άλλά μέ
σα στήν συμπαγή κατασκευή τοϋ θριγκού. Ή προσαρμογή τοϋ βάθρου έ
πάνω στήν κεράμωση Αποτελεί στήν άρχική έκτέλεσή της ένα Από τά 

θαύματα ύπολογισμοϋ καί λαξεύσεως' ή κάτω έπιφάνεια τοϋ βάθρου, 
έφ'όσον έδράζεται στήν γωνιακή κέραμο καί στόν Ιο ήγεμονα στρωτή
ρα, έχει τήν κλίση των κεράμων, ένώ πιό πίσω, μετά άπό Απότομη Αλ
λαγή ϋψους, έχει τήν κλίση τοϋ Αετώματος. Στό δεύτερο αύτό τμήμα 
κατά τήν έννοια τοϋ πλάτους, τό βάθρο έχει έδραση σέ δύο διαφορε
τικά έπίπεδα. Έφ'δσον θά έκάλυπτε Αγελαίους στρωτήρες, δηλαδή σέ 
μία ζώνη πλάτους -.28 διαπερνά τήν κεράμωση καί έδράζεται άμέσως 
στήν Ανω έπιφάνεια τοϋ καταετίου γείσου. Επομένως τρεις στρωτήρες 
τοϋ πρώτου μετά τήν έπαετίδα στίχου δέν είναι κανονικοί, άλλά άπο- 
τετμημένοι κατά -.28. Διαπιστώθηκε ότι οί στρωτήρες αύτοί, όπως 
καί οί δύο ή τρεις έπόμενοι στόν αύτό στίχο, διέφεραν καί ώς πρός 
τήν κάτω έπιφάνειά τους άπό τούς κανονικούς αγελαίους. Τέλος, ή 
έδραση τοϋ βάθρου έπάνω στίς έπαετίδες έπετεύχθη μέ άπολάζευση μιας 
ζώνης τής έπιφάνειάς κάθε μίας, ώστε νά Αποκτηθούν τρεις συνεπίπε- 
δες έπιφάνειες ΐσοκλινεΐς πρός τό άέτωμα, ένώ στίς δύο ένδιάμεσες 
ζώνες ή 21η καί ή 22η έπαετίς διατηρούσαν τά 4/7 τής Αρχικής τους 
έπιφάνειάς μέ τήν κανονική κλίση καί έπικάλυψη. Ή παράπλευρη έπι- 
φάνεια τοϋ βάθρου, έφ'όσον Ακολουθεί τήν σίμη καί τήν λεοντοκεφαλή, 
έχει τήν πολύπλοκη Αρνητική μορφή τής κοίλης έσωτερικής πλευράς τής 
σίμης καί τής λοζής λίθινης μάζας πίσω άπό τήν λεοντοκεφαλή. Στήν 
έλεύθερη πλευρά τοϋ ψευδοηγεμόνος διαθέτει τήν κανονική πλευρική 

γλυπτή μορφή των άλλων ηγεμόνων. Ή έπιφάνεια τοϋ βάθρου στήν περιο
χή τής ύποδοχής τοϋ Ακρωτηρίου δέν είναι κεκλιμένη όπως τό άέτωμα, 
ούτε όμως καί οριζόντια. Έχει μία μικρή κλίση κάθετη πρός τήν κλί
ση τών ήγεμόνων πρός τά έζω.

Άπό τά βάθρα τών δύο κορυφαίων ακρωτηρίων, πού δυνατόν νά ύ- 
πήρζαν συμφυή μέ τούς κορυφαίους καλυπτήρες στήν κορυφή τοϋ αετώ
ματος, δέν σώζονται στοιχεία.



3.10.5. Συνοπτικώς, ή κεράμωση περιείχε τά ègfis κατ'εΐδος καί ποσότη

τα στοιχεία:

1. Κανονικοί άγελαϊοι στρωτήρες 2χ [22x96-3-3] = 4.212

2. 'Ηγεμόνες στρωτήρες (οι άκραϊοι ήσαν βραχύτεροι) 32+32= 64

3. Έπαετί6ες άγελαίες 4x21 = 84
4. Κορυφαίες έπαετίδες 4
5. Γωνιαίες κέραμοι 4
6. Άποτετμημένοι ειδικοί άγελαϊοι στρωτήρες Τύπος I 8

Τύπος Γ 4
7. Κανονικοί άγελαϊοι καλυπτήρες 2χ|22x97-3-3[ = 4.256

8. Συντετμημένοι άγελαϊοι καλυπτήρες (αμέσως πίσω 4
άπό τά βάθρα)

9. Εγκάρσιοι καλυπτήρες (μπορούν νά θεωρηθούν καί 96-1-1 = 94
κορυφαίοι στρωτήρες)

10. Κορυφαίοι καλυπτήρες 97-2-2 = 93
11. 'Ηγεμόνες καλυπτήρες 32+32 = 64
12. Ψευδοηγεμόνες καλυπτήρες 33+33 = 66

13. Γωνιαία βάθρα - Ψευδοηγεμόνες 4
14. Κορυφαία βάθρα - Καλυπτήρες 2

8.963

3.10.6. "Αμεσα φέροντα στοιχεία τής κεραμώσεως ήσαν οί τεγίδες τοποθε
τημένες κάτω άπό τούς αρμούς των στίχων, δηλαδή σέ άξονικές άποστά- 
σεις .71% .

Ή κάτω έπιφάνεια κάθε στρωτήρος ήταν άποτετμημένη κατά μήκος 
των δύο πλευρών του, έκτός άπό τις τέσσερεις γωνίες πού άπέμεναν 
ως έξάρματα. Ή άπότμηση προσαρμοζόταν στήν έπάνω έπιφάνεια των τε- 
γίδων, ένώ τά έξάρματα έφάρμοζαν μέσα σέ έγκοπές των τεγίδων κατά 
τρόπο πού έμπόδιζε τήν ολίσθηση καί έπέτρεπε τήν άκριβή ρύθμιση τής 
έδράσεως των στρωτήρων, ώστε νά έφαρμόζουν μεταξύ τους.

(

/ /



3.11. Γλυπτός καί γραπτός κόσμος 41
3.11.1. Μετά άπό τήν κτηριολογ ική-μοριρολογ ική περιγραφή τοϋ ναοϋ άνα- 

φέρονται συνοπτικώς μόνο τά βασικά στοιχεία τοΰ γλυπτικού καί τοϋ 

χρωματικού διακόσμου.
*0 όρος διάκοσμος μέ τήν σημερινή του σημασία δέν άποδίδει τήν 

άρχαία σημασία τοϋ πράγματος καί ιδίως τοϋ γλυπτικού διακόσμου ή 
κόσμου. Ό γλυπτικός κόσμος άποτελοϋσε κύρια καί υψηλή δημιουργία 
παράλληλη πρός τήν ίδια τήν άρχιτεκτονική. Ή άρχιτεκτονική τοϋ πα
ρείχε τό άναγκαίο πλαίσιο καί περιβάλλον καί αυτός συνυπηρετούσε 
μαζί της κοινούς σκοπούς, όπως τήν θεραπεία τού θείου, τήν έκφραση 
πολιτιστικών άξιων καί άκόμη τόν υπαινιγμό πολιτικών ιδεών καί τά
σεων. 'Ασφαλώς, όμως, ή πιό άμεση καί άπτή λειτουργία τοϋ κόσμου 

ήταν ή παραστατική καί ή άφηγηματική.
3.11.2. Οί 92 μετόπες έφεραν παραστάσεις σέ πολύ υψηλό άνάγλυφο μέ θέ

μα τήν γιγαντομαχία στήν άνατολική πλευρά , τήν κενταυρομαχία στήν 
νότια, μάχη’Ελλήνων καί Περσών στήν δυτική (Άμαζονομαχία) καί τήν 
'Ιλίου πέρση στήν βόρεια. Κοινό στοιχείο σέ όλες τις μετόπες είναι 
τό ευρύτερο περιεχόμενο: ό Αγών όπως κοινός σέ όλες, είναι ό συμ

βολισμός της άέναης πάλης των άντίθετων δυνάμεων: τό πνεύμα κατά 
της ύλης, ò λόγος κατά τοΰ χάους, ό πολιτισμός κατά τοϋ βαρβαρισμοϋ 
κ.λ.π.. Στά άμεσα είκονιζόμενα περιστατικά ή προσπάθεια είναι εύ- 
γενής, ό νικημένος άξιοπρεπής καί ό νικητής πεπερασμένος. Στό σύ
νολό του ò άγών είναι άμφίρροπος καί γι'αύτό άέναος. Οί μορφές ή- 

σαν τόσο έξεργες καί τόσο κινημένες, ώστε όχι μόνο κυριαρχούσαν σέ 
όλόκληρο τόν χώρο τής μετόπης, αλλά άκόμη καί σέ μέρος τοϋ γειτονι
κού χώρου. Στις πλάγιες άπόψεις τοϋ θριγκοΰ οί μορφές μέ τήν μεγά
λη προεξοχή τους θά άπέκρυπταν σέ τέτοιο βαθμό τις τριγλύφους, ώστε 
τό όπτικό άποτέλεσμα θά ήταν άνάλογο μέ έκεϊνο μιας συνεχούς ζωφό

ρου .
3.11.3. Ή ιωνική ζωφόρος τού σηκοΰ παρίστανε τήν πομπή των Παναθηναίων. 

Μέ αφετηρία κοντά στήν Ν.Δ. γωνία, όπου έννοεϊται τό Πομπεϊον, δηλα
δή ό τόπος τής προετοιμασίας τής πομπής, μέ άνάπτυξη καί κίνηση 
πρός άνατολάς κατά μήκος τής βόρειας καί τής νότιας πλευράς καί μέ 
τερματισμό στό μέσον τής άνατολικής πλευράς όπου παρόντων άλλά άο- 
ράτων των θεών τελείται ή παράδοση τοΰ πέπλου.

3.11.4. Σέ αντίθεση πρός τις μετόπες, ή ζωφόρος είναι ένα άβαθές άνά
γλυφο. Τό μέγιστο βάθος τοϋ άναγλύφου δέν ξεπερνά τά 5,6 καί εί
ναι πράγματι άξιοθαύμαστη ή τόσο ζωντανή άπόδοση πολλαπλών έπιπέ- 
δων συχνά μέχρι καί 6 σέ τόσο μικρό πραγματικό βάθος! Ή έξιδανί- 
κευση των προσώπων, τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου είναι άσφαλώς ένα άπό 
τά κύρια γνωρίσματα τού μεγάλου αύτοϋ δημιουργήματος. Στήν ÏÔLa 

τήν άνάπτυξη τοϋ θέματος καί στήν σύνθεση των μερών άποκαλύπτονται 
ίσως άξεπέραστες καλλιτεχνικές ικανότητες καί τό αύτό ισχύει γιά 
τήν γνώση τών πραγματικών στοιχείων καί τήν έκτέλεση.

3.11.5. Τά άετώματα παρίσταναν τήν γέννηση τής 'Αθήνας παρουσία όλων 
τών θεών τοϋ Όλύμπου στήν άνατολική πλευρά καί τόν διαγωνισμό 
τής ’Αθήνας καί τοϋ Ποσειδωνος "έρίσαντας περί τής χώρης μαρτύρια 
θέσθαι" (Ηρόδοτος VIII 55) παρουσία όλυμπίων άλλά καί άρχεγόνων 

αύτοχθόνων καί πάνσεπτων θεϊκών προγόνων, στήν δυτική πλευρά. Τά 
κορυφαία άκρωτήρια συνίσταντο σέ μνημειώδεις φυτικές συνθέσεις, έ- 
νώ τά γωνιαία έφεραν μάλλον ζωηρά κινημένες γυναικείες μορφές (Νί

κες;) .
3.11.6. Τό μεγάλο άναθηματικό άγαλμα τής Παρθένου 'Αθήνας ήταν στημέ

νο στόν κυρίως ναό, είχε κολοσσιαίες διαστάσεις καί παρίστανε τήν 
θεά πάνοπλη νά φέρει τήν συνοδό της (Άθηνά) Νίκη.



42 3.11.7. Ό χρωματισμός καί ò γραπτός διάκοσμος ήσαν τά πρόσθετα αισθη
τικά μέσα πραγματώσεως τοϋ τελικού όπτικοϋ άποτελέσματος. *0 χρω
ματισμός των έπιφανειών αποτελούσε παλαιότατη παράδοση πού διατη
ρήθηκε καί στόν Παρθενώνα. Ή σύγχρονη άντιπάθεια στον χρωματισμό 
στηρίζεται στήν προκατάληψη καί άσφαλώς στό γεγονός ότι τό μνημείο 
σήμερα παρουσιάζει μία πολύ ικανοποιητική φυσική άπόχρώση.

"Ομως δέν πρέπει νά συγκρίνεται ή σημερινή όψη μέ τήν πολύχρω
μη άρχαία, άλλά ή άπέραντη πάΑλευκη κρυσταλλική έπιφάνεια τοϋ νεόδ
μητου κτηρίου, πού άνακλοϋσε τό πιό εκτυφλωτικό ηλιακό φως. Είναι 

γνωστό ότι πολύ μικρότερες έπιφάνειες φρεσκολειασμένου μαρμάρου 
όχι μόνο προκ<αλοϋν αίσθητικά προβλήματος άλλά προξενούν καί σοβα
ρή ένόχληση ή καί βλάβη της όράσεως μέ τό φως πού ανακλούν. Αύτός 
άλλωστε είναι καί ò λόγος τής επιμελέστατης πρόσθετης επεξεργασίας 
των έπιφανειών σέ όλες τίς έμδιάμεσες φάσεις τής κατασκευής, μέ πυ
κνές μικρές βελονιές, ώστε νά γίνονται αδρές καί νά άποκτοϋν έναν 
ομοιόμορφο σκιασμό, πού ήταν έπιθυμητός γιά τήν άνάδειξη των έπιφα- 
νειών καί προστατευτικός γιά τήν όραση κατά τίς πιό ήλιόλουστες ώ
ρες καί ημέρες. Τό σύστημα αύτό τής ομοιόμορφης άδρής κατεργασί

ας διακρίνει μεγάλο πλήθος των μνημείων τής έποχής, άλλά καί πολλές 
έπιφάνειες τοϋ Παρθενώνος, όπως τήν μαρμάρινη εύθυντηρία, τούς σταθ
μούς των θυρών καί μερικές άρχικά άθέατες έπιφάνειες ορισμένων λί-δ&Μ

0Ì τελικές έπιφάνειες τοϋ κτηρίου μετά άπό έπιμελέστατο τρί
ψιμο Αποκτούσαν τόν χρωματισμό τους. Ό χρωματισμός ένοποιοϋσε τίς 
μορφές πού άποτελοΰνταντρίν άπό περισσότερους καί έπομένως ποικίλων 
φυσικών άποχρώσεων λίθους μέ διαφορετικές φλέβες, στρώσεις κ.λ.π.. 
(Οί αρμοί τής κατασκευής δέν άποτελοϋσαν φυσικά πρόβλημα, διότι ή- 
σαν πρακτικώς αόρατοι). Ή άκριβής κατανομή τών χρωμάτων δέν είναι 
γνωστή. Φαίνεται ότι ή κρηπίς, οί κίονες καί τό έπιστύλιο είχαν 
έναν ώχράλευκο χρωματισμό. Τό τύμπανο τοϋ άετώματος ήταν κυανοϋν. 
Οί τρίγλυφοι ήσαν κυανές ή έρυθρές καί οί μετόπες άντιστρόφως ερυ
θρές ή κυανές.

3.11.3. Ό Γραπτός διάκοσμος περιορίζετο σέ συγκεκριμένες μόνο θέσεις, 

όπως σέ ορισμένες θέσεις περιορίζεται καί ή λεπτομερέστερη διάπλα
ση τών μορφών. Τά γραπτά στοιχεία, όπως άλλωστε καί τά πλαστικά 
μέ τά όποια κατά κανόνα συνδυάζονται, διακρίνονται σέ σημειακά, σέ 
γραμμικά καί σέ έπιφανειακά. "Ολα αύτά τά στοιχεία δέν είναι όμοι- 
όμορφα διασκορπισμένα σέ όλη τήν έκταση τών έπιφανειών τοϋ κτηρίου, 
άλλά έπιχωριάζουν στις πιό σημαντικές περιοχές καί θέσεις, ώστε νά 
τίς διευκρινίσουν νά τίς έξάρουν η νά τίς ισορροπήσουν, νά προσελ- 
κύσουν, νά συγκρατήσουν καί νά παραπέμψουν τό βλέμμα καί τελικώς 
νά επηρεάσουν καί νά κατευθύνουν τήν συνολική οπτική καί συνάμα 
νοητική άντίληψη καί έντύπωση τοϋ θεατοϋ. 'Εκφράζουν τήν τάξη καί 
τόν ρυθμό, τήν ένέργεια τών δυνάμεων, τήν ενότητα τών μερών καί 
τήν αύτονομία άλλων, τέλος έχουν έκ παραδόσεως έμβληματική σημασία 
γιά τό είδος, τήν λειτουργία καί τήν σπουδαιότητα τοϋ κτηρίου. Ή 

πολυσήμαντη καί συστηματική έπανάληψή τους σέ περισσότερους τόπους 
καί ή διάρκειά τους μέσα στους αιώνες τά καθιστά όχι μόνο ένα ισχυ
ρό στοιχείο ταυτότητος τών δημιουργών τους μέσα στό ιστορικό περι

βάλλον τους, άλλά άκόμη τόν σπουδαιότερο ίσως οπτικό κώδικα πού δη
μιούργησε μέχρι τώρα ή ιστορική άρχιτεκτονική.

3.11.9. Τά μικρά καί μεγάλα κυμάτια διατρέχονταν άπό γραπτά έπαναλαμ- 
βανόμενα θέματα πού διέφεραν άνάλογα μέ τό είδος καί τό μέγεθος 
τών διαφόρων κυματίων. Τά δωρικά κυμάτια (τών παραστάδων τών γεί
σων καί τών θράνων) έφεραν έναλλασσόμενα κυανά καί έρυθρά δωρικά
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δες καί θράνος) έφεραν γραπτά σχηματοποιημένα καρδιόσχημα καί λογ- 
χόσχημα φύλλα. Μία αίολίζουσα παραλλαγή του θέματος έφερε καί τό 

λέσβιο κυμάτιο του καταετϊου γείσου.
Οί άστράγαλοι (κεφαλές τριγλύφων καί μετοπών, φατνώματα καί 

έπίκρανα) περιείχαν έναλλάξ σφαιρίδια καί δίσκους.
Τά ίωνικά κυμάτια των παραστάδων καί των συγκεντρικών πλαισί

ων των φατνωμάτων περιείχαν τό ιωνικό θέμα των έναλλασσόμενων μέ 
λόγχες ώών, ένώ τό μεγάλο κυμάτιο τής προσόψεως τής σίμης περιεί
χε έναλλάΕ μεγάλα άνθέμια καί λωτούς. Τό μέτωπο του θράνου καί 
τά διαστήματα μεταΕύ των φατνωμάτων, τίς σελίδες, διέτρεχε διπλός 
μαίανδρος, ένώ απλός μαίανδρος διέτρεχε τήν ταινία των έπιστυλίων 
καί τήν βάση χών όριζοντίων γείσων.

Τούς κανόνες κοσμούσαν γραπτά άνθη λωτοΰ, τούς δέ ήλους ομό

κεντροι κύκλοι.
Τούς ούρανούς των φατνωμάτων καί των τεσσάρων γωνιών τού γεί

σου (πού φυσικά δέν περιείχαν προμόχθους) κοσμούσαν γεωμετρικά συμ
πλέγματα σχηματοποιημένων φυτικών θεμάτων, κυρίως άνθεμίων καί λω- 

τών.
Ή ταινία πού αποτελούσε τό μέτωπο τών ήγεμόνων στρωτήρων καί 

τήν βάση τής σίμης θά έφερε καί αύτή ενα θέμα μαιάνδρου ή άπλού 
σπειρομαιάνδρου.

Τά χρώματα τών γραπτών θεμάτων ήσαν : έρυθρό, κυανοΰν, κίτρι
νο, πράσινο καί χρυσός.
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4.1. Γενικές συνθήκες

4.1.1. Μέχρι έδω τό κτήριο έξετάστηκε σκοπίμως ώς ενότητα αύτοτελών 
στερεών μορφών καί χώρων, όπως άκριβώς είναι, ή μάλλον όπως ήταν 
αντιληπτό. Τις μορφές καί τούς χώρους άντιλαμβάνετο ò παρατηρητής 
μόνο ώς στερεές περιβάλλουσες επιφάνειες μέ ορισμένο σχήμα καί χρώ
μα καί ορισμένη υφή. Ή οικοδομική ύλη καί ή κατασκευή μέσα άπό 
αυτές τίς επιφάνειες θά μπορούσε νά είναι όποιοδήποτε κατάλληλο υ
λικό μέ όποιαδήποτε κατασκευαστική διαρρύθμιση, άπό τόν ένιαΐο μο
νόλιθο μέχρι τήν έπιχρισμένη πλινθοδομή ή τήν έπιχρισμένη έλαφρά 
μεταλλική κατασκευή. Χωρίς νά χρειαστεί νά άνατρέξουμε στις πολύ 
γνωστές θεωρίες περί σχέσεως λειτουργίας, κατασκευής καί μορφής 
καί χωρίς νά ύπεισέλθουμε σέ ζητήματα δεοντολογίας καί καλλιτεχνι
κής συνέπειας σχετικά μέ τόν σεβασμό των πιό πάνω σχέσεων (ειλικρί
νεια κ.λ.π.) άρκεϊ μόνο νά υπενθυμίσουμε ότι ή άρχαία ναοδομία 
άποτελοΰσε συγχρόνως τοσο κτηριολογική καί ρυθμολογική, όσο καί 
οικοδομική παράδοση. ‘Η οικοδομική αύτή στήν έποχή του Παρθενώ- 
νος συνίσταται σέ συναρμολόγηση τοϋ κτηρίου μέ κατά τό δυνατόν με
γάλους λαξευτούς λίθους άπλής γεωμετρικής μορφής.

1.1.2. Λίθοι σέ έπάλληλες οριζόντιες στρώσεις σχηματίζουν τόν τοίχο.
Ή συνέχεια καί ή στερεότητα τής κατασκευής δέν επιτυγχάνεται μέ 
συνδετική ϋλη (κονίες), άλλά μόνο μέ τήν τέλεια έπαφή των λίθων 
(έδραση - τριβή) καί τήν κατάλληλη διάταξη, ώστε νά μή συμπίπτουν 
οί κατακόρυφοι άρμοί δύο έπάλληλων στρώσεων (πλοκή). Τέλος, τήν 
άμετακινησία των λίθων ύπηρετοϋσαν καί οί σύνδεσμοι πού συνέδεαν 
τούς λίθους καί τίς στρώσεις μεταξύ τους (άγκύρωση). Μέ όμοια άλ
λά μεγαλύτερου πάχους καί μικρότερου ύφους κατασκευή σχηματίζεται 
ό στερεοβάτης καί ή κρηπίς.

4.1.3. Οί κορμοί των κιόνων πού στήν ιδανική σχέση μορφής καί κατα

σκευής θεωρούνται μονόλιθοι, κατασκευάζονται μονολιθικοί μόνο όταν 
αύτό είναι τεχνικώς δυνατόν ή σύμφορον. Στις άλλες περιπτώσεις 

συναρμολογοΰνται καί αύτοί άπό έπάλληλους λίθους, τούς σπονδύλους. 
Άντιθέτως, τό κιονόκρανο, άν καί στήν στερεομετρική του σύλληφη 
είναι άθροισμα δύο άνεξάρτητων στοιχείων, κατασκευάζεται μονόλιθο 

καί ποτέ σέ τεμάχια. Τό έπιστήλιο κατασκευάζεται μονόλιθσ μόνο έφ'ό- 
3DV αύτό είναι τεχνικώς δυνατόν ή σύμφορο, όταν δέν είναι, τότε αναλύ
εται σέ δύο ή τρία παράλληλα οικοδομικά στοιχεία καί μερικές ωορές 
καί σέ έπάλληλα.

Οί τρίγλυφοι καί οί μετόπες είναι στήν σύλληψή τους άνεξάρτη- 
τα στοιχεία καί συνήθως κατασκευάζονται σέ χωριστούς λίθους: οί 
τρίγλυφοι μέ μεγάλο βάθος, οί μετόπες ώς πλάκες περασμένες μεταξύ 
των τριγλύφων μέσα σέ κατακόρυφες πλευρικές έγκοπές των τριγλύφων. 
Συχνά, όμως, μετόπες καί τρίγλυφοι είναι συμφυείς. Καθ'όμοιο τρό
πο καί τά υπόλοιπα μέρη τής κατασκευής είναι μονόλιθα ή πολύλιθα 
άνεξάρτητα άπό τήν αύτοτέλεια ή μή πού έχουν στήν άρχική τους σύλ

ληψη.
4.1.4. Οί παράγοντες πού έπηρρεάζουν τήν ποικιλότροπη σχέση των μορ

φών πρός τούς λίθους τής κατασκευής, ποικιλότροπη ώς πρός τήν συνέ
νωση πολλών μορφών σέ ενα λίθο ή τήν ανάλυση μιας μορφής σέ περισ

σότερους λίθους είναι:
1 ) '2_!έ2θοδευμένος hi2:50Q ισμός_έν0£_μέσου_μεγέθους_λίθου_πρόσφορου 

γιά_τήν_κατασκευή. Τό θέμα τού καθορισμού τού μεγέθους των λίθων 

είναι πολυσύνθετο καί έξετάζεται πιό κάτω.
2)Ή κλίμαξ τοΰ_κτηρ^ου. Είναι φυσικό στά μικρότερα κτήρια νά
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καί μεγαλύτερη οικονομία, στόν βαθμό πού ή οικονομία της κατασκευ
ής συνδέεται καί μέ τό μέσο μέγεθος των λίθων (βλέπε τήν άνάπτυξη 
του προηγούμενου).

3) 2i_i§àS)i.I§Q2£_9E2'kIÛ2£k£_lS£_i2’Î!:22£“£ των διαφόρων έπί μέ
ρους μορφών σέ συνδυασμό μέ τίς φυσικές ίδιότητες καί τήν κατεργα- 

σιμότητα τοϋ πετρώματος, έφ'οσον τό πέτρωμα παρουσιάζει διάφορες 
μηχανικές ίδιότητες σέ δύο ή τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Εί
ναι συνηθισμένο,μέλη μέ κυμάτια κ.λ.π. πού άπαιτοϋν λεπτή λάξευση 
νά αναλύονται σέ τόσους διαφορετικούς λίθους, όσοι απαιτούνται γιά 

τήν καλλίτερη έκτέλεση των ποικίλων μορφών.
4) 'Η_άπαίττ]ση_γιά_τυποποχηση_ή_γιά_προκατασκευή_όρισμένων_στοι- 

χείων. Τυπικό άλλα όχι καί μόνο παράδειγμα είναι οί μετόπες πού 
κατασκευάζονται χωριστά, έφ'δσον περιέχουν γλυπτές παραστάσεις.

Τήν χωριστή κατασκευή τους ύπαγορεύει συχνά καί ò προηγούμενος πα
ράγων .

5) "Η_άπαίτ^σ3_χιά_χρΐ]σιι:ιοποίτ]στ]_διαί£09ων_ποιοτήτων_3_άκόμη_καί 
ε1§ων_λίθων σύμφωνα μέ τίς συνθήκες των πιό πάνω περιπτώσεων ύπ'ά- 
ριθμ. (3) καί (4) .

4.2. ‘0 καθορισμός τοϋ μέσου μεγέθους των λίθων τής οικοδομής

,2.1. Χωρίς νά υπολογίσουμε τήν συμβολική δύναμη των μεγάλων λίθων 

καί τή γοητεία πού αύτοί πάντοτε άσκοϋσαν στόν άνθρωπο, ούτε άκόμη 

καί τήν σημασία τους ώς έμπρακτων άποδείξεων τής άνθρώπινης τόλ
μης, δεξιοτεχνίας καί φιλοτιμίας, σημασίες πού άντιστοιχοϋν στήν 
έπίδειξη, άλλά καί στήν εύλάβεια (όταν οί λίθοι είναι τοϋ ναοϋ), 

θά συνοψίσουμε πιό κάτω τήν τεχνικοοικονομική όψη τοϋ ζητήματος 
τοϋ καθορισμοϋ τοϋ μεγέθους των λίθων.

Τό μέσο μέγεθος των λίθων είναι άντιστρόφως άνάλογο πρός τό 

πλήθος των λίθων καί κατά συνέπεια καί πρός τήν συνολική έκταση 
των έπιφανειών των άρμων. Μέ άλλες λέξεις, είναι άντιστρόφως ά

νάλογο πρός τήν έργασία έξορύξεως, λαξεύσεως καί συνδέσεως των 
λίθων. (Μεγαλύτεροι λίθοι -*■ λιγότεροι λίθοι λιγότερη έργασία λα
ξεύσεως καί άντιστρόφως). Τό συνολικό έργο τής μεταφοράς των λί
θων είναι θεωρητικώς σταθερό (λίγοι μεγάλοι ή πολλοί μικροί).

“Ομως, στήν πράξη υπάρχει πάντοτε ένα ορισμένο μέγεθος κατ’έξοχή 
οικονομικό γιά τήν μεταφορά, ένώ μεγαλύτερα μεγέθη είναι άσύμφοι 
όπως άλλωστε καί τά μικρότερα. Τέλος δέ, τά άκόμη μεγαλύτερα με-;^ίή 
γέθη είναι άπαγορευτικά. Τό αύτό άξίωμα ίσχύει καί γιά τήν άνύ 

ψωση, χωρίς όμως νά συμπίπτει ύποχρεωτικώς τό οικονομικό μέσο μέ—1 ί 
γεθος τής μεταφοράς μέ έκεϊνο τής άνυψώσεως. Τό μήκος καί ή κα
τηγορία τής όδοϋ μεταφοράς καί ή τεχνολογία μεταφοράς καί άνυψώ -,, 
σεως είναι οί κύριοι παράγοντες πού καθορίζουν τό οικονομικό γιάί, 

τήν μεταφορά καί τήν άνύψωση μέγεθος.
Τό κόστος τής λαξεύσεως είναι άνάλογο τής σκληρότητος των λί

θων καί άντιστρόφως άνάλογο τής σκληρότητος των χρησιμοποιημένων 

έργαλε ίων.
Άκόμη, τό μέσο μέγεθος των λίθων πού μπορεί νά δώσει ένα λα

τομείο έξαρτάται άπό τόν βαθμό τεκτονισμού καί άπό τήν πυκνό

τητα των άλλων έπιφανειών άσυνεχείας ή μικρής συνοχής πού παρουσιά
ζει τό πέτρωμά του. ‘Η έξεύρεση μεγαλυτέρων λίθων στό λατομείο αυ
τό είναι τόσο πιό σπάνια, όσο μεγαλύτεροι είναι οί άναζητούμενοι 
λίθοι. Τέλος υπάρχει ένα όριακό μέγεθος πέραν τοϋ όποιου ή άναζή- 
τηση είναι μάταια. Άντιστρόφως πάλι, ή άπόφαση γιά έξαγωγή λίθων 

πολύ μικρότερων άπό τούς μέσους λίθους πού παρέχει τό λατομείο ί-

‘Η καταβίβαση των μαρμάρων άπό 
τό Λατομείο

( Όρλάνδος)
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νεπάγεται πολύ μεγαλύτερη καί σκληρότερη έργασία τεμαχισμού. ‘Υπάρ
χει λοιπόν καί ένα οικονομικό μέσο μέγεθος των προσφερόμενων άπό 
τήν φύση λίθων πού μεταξύ λατομείων διαφέρει.

4.2.2. Τέλος, ή κοινωνική όργάνωση, ή ποιότητα καί ή ποσότητα τής 

προσφερόμενης έργασίας ατούς τομείς τής έξορύξεως, τής μεταφοράς 
καί τής λαξεύσεως, όπως έπίσης ή εισοδηματική πολιτική του έργο- 

δότη-Κράτους συμπληρώνουν τό τόσο πολύπλοκο οίκονομικοτεχνικό σύ
στημα των παραγόντων σχεδιασμοϋ τοϋ έργου.

Ή προσεκτική συνεκτίμηση των παραγόντων αυτών, μέ σκοπό τόν 
καθορισμό τοϋ ζητουμένου μέσου μεγέθους, άλλά άκόμη καί τήν έπέμ- 
βαση - άναδραστική διαδικασία - σ'αύτούς τούς ίδιους τούς παράγον
τες (π.χ. βελτίωση των οδών μεταφοράς κ.λ.π.) καί μέ άπώτερο σκοπό 
τήν μέγιστη βελτίωση των όρων έκτελέσεως τοϋ έργου, είναι πράξη πού 
άπαιτεϊ υψηλή τεχνική καί οικονομική άντίληψη, πού όπως δείχνουν 
τά πράγματα, τήν διέθεταν καί τήν χρησιμοποιούσαν οί οικοδόμοι τής 

κλασσικής αρχιτεκτονικής.
4.2.3. Τό ότι μεγάλο μέρος τοϋ ΰλικοϋ τοϋ ναοϋ ήταν ήδη προετοιμασμέ

νο γιά τόν Προπαρθενώνα είναι παράγων πού δέν διαταράσσει τήν δια
δικασία τοϋ καθορισμού των μεγεθών των λίθων, άφοϋ μάλιστα ò Προ- 
παρθενών ήταν τής αύτής τάξεως μεγέθους μέ τόν Περίκλειο ναό.Δια
φορά τεχνολογίας άνάμεσα στά δύο έργα είναι πιθανή μόνο ώς πρός τό 
είδος καί όχι τήν ικανότητα των άνυψωτικών μέσων. Ή πρόσφατη έρευ

να τής οικοδομικής τοϋ ναοϋ καί τών πιό πάνω παραγόντων πείθει ότι 
ò πλέον καθοριστικός παράγων γιά τό μέσο μέγεθος τών μεγάλων λίθων 
τόσο τοϋ Παρθενώνος όσο καί τοϋ Προπαρθενώνος, δέν υπήρξαν τά μέσα 
μεταφοράς καί άνυψώσεως - διότι ήταν εύκολο νά κατασκευαστούν καί 
πολύ ισχυρότερα - ούτε τό κόστος λαξεύσεως ή ή σκληρότητα τών λίθων 
- διότι τά έργαλεϊα τής έποχής έκοβαν όσο τά καλύτερα σύγχρονα έρ- 
γαλεΐα, καί ύπήρχς προσφορά έργασίας σέ κάθε έπιθυμητή ποιότητα καί 
ποσότητα. Τόν καθοριστικό παράγοντα άπετέλεσαν οί δυνατότητες τών 
λατομείων τής Πεντέλης καί οί δυνατότητες τών μεθόδων έξορϋξεως. 
Άπό στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν έπί τόπου καί άπό τήν μέχρι τώρα 
έ^Ιπειρία στά μάρμαρα συμπεραίνεται ότι τό είδος τοϋ τεκτονισμού 
καί ή δομή τοϋ μαρμάρου τής Πεντέλης θέτουν συγκεκριμένα άνώτατα 
όρια διαστάσεων, ένώ ή δομή μόνη θέτει περιορισμούς στις δυνατότη
τες λαξεύσεως.

4.3. Σχέσεις άνάμεσα στην έξόρυξη, τίς διαστάσεις, τήν λάξευση καί τήν 
στατική λειτουργία τών λίθων.

4.3.1. τά μάρμαρα τής Πεντέλης προέρχονται άπό μεταμόρφωση χημικών 

ιζημάτων άνθρακικοϋ άσβεστίου. Ή κρυσταλλική δομή τους λόγω τών 
συνθηκών μεταμορφώσεως τοϋ πετρώματος χαρακτηρίζεται άπό έπάλληλες 
στρώσεις κρυστάλλων. Οί στρώσεις αύτές είναι πτυχωμένες κατά μία 
έννοια, ένώ κατά τήν έγκάρσια έννοια είναι σχεδόν εύθυτενεϊς. Οί 
μηχανικές ιδιότητες τών μαρμάρων αύτών καί ιδίως ή σκληρότητα δια

φέρουν στίς τρεις διαφορετικές διευθύνσεις τοϋ πετρώματος. ’Επιφά
νειες παράλληλες στίς στρώσεις είναι λιγότερο σκληρές, έπιφάνειες 
έγκάρσιες στίς στρώσεις καί παράλληλες πρός τίς πτυχώσεις είναι 
περισσότερες σκληρές, τέλος έπιφάνειες έγκάρσιες στίς στρώσεις καί 
κάθετες πρός τίς πτυχώσεις είναι πολύ περισσότερο σκληρές . (Στήν 
λιθοξοϊκή γλώσσα οί έπιφάνειες αύτές ονομάζονται άντιστοίχως Πρόσω
πα, Μουρέλα καί Κεφάλια). Ό τεκτονισμός τοϋ όρεινοϋ όγκου τής Πεν
τέλης είναι έντονος καί διαπιστώνεται τόσο στά άρχαϊα, όσο καί στά 
νέα λατομεία. Λόγω τοϋ τεκτονισμού, τό πέτρωμα διασχίζεται σέ ποι-



κίλες διευθύνσεις άπό ρήγματα καί έπομένως παρουσιάζει έντονη φυσι
κή κατάτμη'ση σέ τεμάχη ποικίλου μεγέθους καί σχήματος. Τά τεμά- 
χη αυτά έχουν μορφή Ακανόνιστων πολυέδρων. Ή πολυεδρική έπιφά- 
νειά τους σχηματίζεται'άπό τις περιβάλλουσες πλαστικές έπιφάνειες. 
Τά τεμάχη βρίσκονται σέ στενή έπαφή, συχνά όμως οί μεταξύ τους αρ
μοί είναι διευρυμένοι λόγω μικρομετακινήσεων, λόγω Ατμοσφαιρικής 
καί φυτικής διαβρώσεως ή Ακόμα λόγω καρστικής διαβρώσεως. Έφ'δσον 
οί αρμοί έχουν έπαρκές άνοιγμα καί έπικοινωνοϋν μέ τήν έπιφάνεια 
τοΰ έδάφους, συμβαίνει συχνά νά είναι γεμάτοι μέ κοκκινόχωμα. Οί 

καρστικοί αρμοί παρουσιάζουν έπάλληλες έπιστρώσεις κρυσταλλωμένων 
Αλάτων. Κατά τόπους καί συνήθως σέ μεγάλα βάθη συναντώνται έκτε- 

ταμένοι όγκοι τοΰ πετρώματος πού διέφυγαν τόν έντονο δευτερογενή 
τεκτονισμό, έπειδή τά μεγάλα πρωτογενή ρήγματα πού ιούς όρίζουντούς 
έμόνωσαν μέχρι σήμερα.
3.2. "Ομως ή μάζα, τόσο των διαφόρων πολυεδρικών τεμαχών, όσο καί των 
έκτεταμένων όγκων δέν είναι τελείως ομοιογενής, ούτε τελείως συνε
χής. Μέσα στό υλικό περιέχονται προσμίξεις έντοπισμένες σέ ένστρώ- 
σεις, όμοια ή τυχαία προσανατολισμένες ώς πρός τις στρώσεις τοΰ 
κρυσταλλικού ίστοϋ, όπως καί άλλες μέ μικρή έκταση, άλλά μεγάλο πά
χος - έγκλείσματα κ.λ.π. - πού διακρίνονται άπό τόν σχηματισμό, τόν 
χρωματισμό καί τήν σύσταση. Οί χλωριτικές καί μαρμαρυγικές ένστρώ- 
σεις άποτελοϋν έπιφάνειες άσθενοϋς συνεχείας καί εύκολου σχισμοϋ.
Τά χαλαζιακά έγκλείσματα άποτελοϋν περιοχές πρακτικώς μή κατεργάσι
μες λόγω τής μεγάλης μηχανικής σκληρότητος.

.3.3. Τήν έσωτερική συνέχεια τοΰ ύλικοϋ έξασθενίζουν ή καί Ακόμη 
καταργούν οί κομμοί. Οί κομμοί είναι εύθυτενεΐς έπιφάνειες έγκάρ- 
σιες στις στρώσεις καί τις πτυχώσεις, όπου ό κρυσταλλικός ιστός 

παρουσιάζει μετατόπιση τοΰ πλέγματος καί έξασθένηση (Μικροκομμοί), 
Ασυνέχεια ή καί χάσμα. Οί κομμοί έχουν διαστάσεις άπό μερικά τετρά 
γωνικά χιλιοστά μέχρι καί πολλές δεκάδες τετραγωνικές παλάμες.

Στήν λιθοξοϊκή ώς κομμοί θεωροΰνται μόνο οί μεγαλύτεροι άπό αύτούς 
μέ διαστάσεις άπό μέρικά τετραγωνικά έκατοστά καί άνω. Στις έπι- 
φάνειες των κομμών οί έδρες των κρυστάλλων πού σχηματίζουν τόν κομ
μό, βρίσκονται σέ μία συνέχεια καί έπομένως δέν ύφίσταται κρυσταλ
λική πλοκή των κρυστάλλων έκατέρωθεν τοΰ κομμού. Ή συχνότητα έμ- 
φανίσεως τών κομμών είναι άντιστρόφως Ανάλογη πρός τό μέγεθός τους. 
Οί μικροκομμοί ύπάρχουν κατά έκατοντάδες μέσα σέ κάθε κυβικό μέτρο 
μαρμάρου, ένώ οί μεγάλοι κομμοί έμφανίζονται σέ άποστάσεις τής τά- 
ξεως μεγέθους του ένός μέτρου ± . Σέ σπανιότερες στατιστικώς πε
ριπτώσεις ή διάταξη τών κομμών είναι άραιότερη. Οί κομμοί εύθύνον- 

ται κυρίως γιά τήν μείωση τής έφελκυστικής αντοχής του μαρμάρου.
3.4. Ό συνδυασμός τής σπανιότητος τών έκτεταμένων όγκων μέ τήν συ
χνότητα καί τήν πολυμορφία τών κλαστικών έπιφανειών (τεκτονισμός), 
μέ τήν συχνότητα τής παρουσίας τών ένστρώσεων καί μέ τήν πυκνότητα 
τών κομμών είναι καθοριστικός, γιά τήν πιθανότητα εύρέσεως ένός 6- 
ρισμένου σχήματος καί μεγέθους όγκου μιας όρισμένης οικοδομικής 
ποιότητος. Όσο πιό καλής ποιότητος είναι τό μάρμαρο πού άναζητοΰ- 

με, τόσο πιό δύσκολη είναι ή εύρεσή του.

Οί μέγιστες πιθανές διαστάσεις τών έτοιμων οικοδομικών στοι
χείων άπό μάρμαρο είναι γιά τά γνωστά λατομεία τής Πεντέλης:

Στό έπίπεδο τών στρωμάτων κατά τήν διεύθυνση τών πτυχώσεων 7-8 m

Στό έπίπεδο τών στρωμάτων έγκάρσια πρός τις πτυχές ............... 5-6 m

Εγκάρσια πρός τά στρώματα .......................................................................... 2-3 m
Ή εύρεση όγκου μέ μία έστω άπό τις διαστάσεις του νά φθάνει τό 

Αντίστοιχο όριο είναι περίπτωση έξαιρετικά σπάνια καί φαίνεται ότι 
ή εύρεση όγκου μέ τις τρεις διαστάσεις του νά προσεγγίζουν συγχρό
νως τά Ανώτατα όρια είναι πρακτικώς Ανύπαρκτη περίπτωση.

3.5. ”°νιως τούς άνωτέρω περιορισμούς συνοδεύουν καί άλλες δύο κατη-



γορίες δεσμεύσεων : ή μία είναι σχετική μέ τις δυνατότητες άποκτή- 

σεως του μαρμάρου κάι τις μεθόδους έξορύξεως στό λατομείο, ή άλλη 
είναι σχετική μέ τήν άναγκαιότήτα άνταποκρίσεως τοΰ χρησιμοποίθυμέ
νου σέ κάθε οικοδομικό στοιχείο μαρμάρου στις συνθήκες λαξεύσεως 

τής τελικής μορφής καί στήν στατική λειτουργία του λίθου έπάνω στό 
κτήριο. Αναλόγως ιέ τήν θέση τοΰ λίθου καί τά είδος κατεργασίας των 

πλευρών του, άπαιτείται ένας όρισμένος προσανατολισμός των στρώσε
ων καί των πτυχώσεων τοΰ ύλικοϋ, πού έξασφαλίζεται μόνο έξ άρχής μέ 
κατάλληλη έκλογή τής διευθύνσεως καί τοΰ προσανατολισμού των τομών, 

των αύλάκων έξορύξεως ή των έπιφανειών τεμαχισμού του πετρώματος
στό λατομείο.

Σωζόμενο τμήμα αϋλακος έξορύξεως 
μέ τήν όποια άφαιρέθηκε ώς αυτο
τελής λίθος ή μάζα μαρμάρου πού 
άρχικά κατελάμβανε τόν χώρο τής 
Μασχάλης (πρβλ. σχ. σ. 49)

Λάξευση έπί τόπου 
τοΰ έργου

Άπολάξευση γιά προσαρ
μογή μή σωζόμενου συμ
πληρώματος (ύστερορρω- 
μαϊκής έπισκευής)

Στό λατομείο, λοιπόν, πραγματοποιείτο όχι απλώς μία χονδρή 
καί βαρειά έργασία, αλλά έπί πλέον μία άπίστευτα πολύπλοκη διανο
ητική έργασία σχεδιασμοϋ τής πορείας τής έξορϋξεως του ύλικοϋ καί 
τής πορείας παραγωγής των οικοδομικών στοιχείων σέ μία πρώτη ήμί- 
εργη μορφή. Οι διάφοροι λίθοι προέρχονταν άλλοτε άπό αυτοτελή 

τεμάχη τοΰ πετρώματος μέ κατάλληλη άφαίρεση τής πλεονάζουσας άκα- 
νόνιστης μάζας σέ όσες πλευρές θά ήταν άπαραίτητο καί άλλοτε άπό 
έκτεταμένους όγκους άπό τούς όποιους άποχωρίζονταν μέ κατάλληλη έν- 
σφήνωση σιδηρών σφηνών, άφοϋ προηγουμένως οι μή έλεύθερες πλευρές 
τής περιμέτρου τους έλευθερώνονταν άπό τόν υπόλοιπο όγκο μέ λάξευ
ση τών αύλάκων έξορύξεως. 'Επειδή ή άπόσχιση διά τών σφηνών ήταν 
έφικτή μόνο παραλλήλως πρός τις στρώσεις τοΰ πετρώματος, οι αύλα
κες έξορύξεως διανοίγονταν καθέτως πρός τις στρώσεις τοϋ πετρώμα

ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑ ΠΑΡΑΣΤΑΔΟΣ 
(·Λ1. στό παραπλεύρως σχέδιο) . Εσωτερική 
χονδρολαξευμένη έπιφάνεια σέ οριζόντια 
κατάκλιση, ώστε νά φαίνεται μέ τόν άρχι- 
κό προσανατολισμό πού είχε στό πέτρωμα 

τοϋ λατομείου (Πρβλ. σχ. σ. 49)



4.3.6. 'Η διάνοιξη τών αύλάκων γινόταν άπό είδικευμένους λατόμους μέ
ίοχυρούς άμφίκοπους τόκους, πού διέθεταν μακρύ στειλεό (στυλιάρι).

‘Η δυσκολία της λαξεύσεως αύξανε συναρτήσει τοϋ βάθους, διότι άλ
λαξε προοδευτικά ή γωνία κρούσεως τού έργαλείου, ώστε τό βάθος δέν 
ύπερέβαινε εύκολα τό 1/2 ή έστω τά 3/4 τοϋ μήκους του στειλεοΰ, 
δηλαδή τά .60- .70 . Τά πλάτος των αύλάκων άρχιζε άνω μέ _.25 καί 
τερμάτιζε μέ _.10 . Μεγαλύτερο βάθος καί έπομένως μεγαλύτερο πά
χος λίθου θά μπορούσε νά έπιτευχθεΐ είτε μέ άλλου είδους αύλακες, 
πολύ πλατύτερες ώστε νά χωρούν καί τόν έργάτη έξορύξεως καί έπομέ
νως πολύ δαπανηρότερες, είτε μέ κανονικές αύλακες καί άπόσπαση των 
γειτονικών μαζών σέ δύο διαδοχικά ώς πρός τό βάθος στάδια.

4.3.7. 'Υπό τίς συνθήκες αύτές οί έπιμήκεις λίθοι προέκυψαν μέ τήν 
μικρότερη διάστασή τους, όχι μεγαλύτερη άπό .50-.60 έγκάρσια πρός 

τίς στρώσεις. Τό έπιστύλιο δέν ήταν δυνατόν παρά νά κατασκευασθεϊ 
τριμερές κατά τό πάχος καί ò προσανατολισμός τών στρωμάτων του όρ- 
θίων ήταν ò μόνος δυνατός. Άντιθέτως, οί δοκοί τής όροφής μέ πλά

τος 1.16 καί οίκοδομικό ύφος ~.60 έχουν τίς στρώσεις τού υλικού 
ύποχρεωτικώς όριζόντιες. Ή παλαιά έρμηνεία γιά τήν στατική σκο
πιμότητα τής κάθετης τοποθετήσεως τών στρωμάτων άσφαλώς δέν εύ- 

σταθεϊ, άλλωστε ή διαφορά άντοχής τού μαρμάρου μέ όριζόντιες ή κα- 
τακόρυφες τίς στρώσεις είναι έλαχίστη όταν καί στίς δύο περιπτώ
σεις ή κάμψη γίνεται στήν διεύθυνση τών πτυχώσεων. Άντιθέτως, όταν 
ή κάμψη γίνεται σέ διεύθυνση κάθετη πρός τίς πτυχώσεις, τότε ή άν- 
τοχή είναι πολύ μικρότερη καί μάλιστα άνεξαρτήτως άπό τήν κατακορυ- 

φότητα ή τήν όριζοντιότητα τών στρώσεων.

4.3.δ. Συνοπτικώς ή σύνθεση τοϋ πάχους τών κατασκευών, ή κατανομή τών 
λίθων καί ό προσανατολισμός τών στρωμάτων τους έχει ώς έξης: Οί
όρθοστάτες ύποχρεωτικώς είναι δίλίθοι κατά τό πάχος μέ τίς στρώσεις 
κατακόρυφες χωρίς σταθερή διεύθυνση τών πτυχών. 'Ορισμένοι καί κυ
ρίως οί όρθοστάτες τών παραστάδων καί τών σταθμών τών θυρών πού 
διαθέτουν δύο μεταξύ τους κάθετες ορατές πλευρές, έχουν όρθιες τίς 
πτυχές γιά διευκόλυνση τής λαξεύσεως καί τής δεύτερης όρατής πλευ
ράς τους. Οί λίθοι αύτοί είναι μασχαλιαίοι, δηλαδή έχουν σέ κάτο
ψη μορφή Γ , ώστε ή στενή πλευρά τους νά καταλαμβάνει όλόκληρο τό 

πλάτος τών παραστάδων (1.531) ή τό μισό πλάτος τών σταθμών (_.1,03±1) 
Ή έξόρυξή τους, όπως δείχνουν άκόμη όρισμένα ίχνη της , πρέπει νά 
έγινε μέ κατάλληλο τρόπο σέ δύο στάδια : Στό πρώτο θά άφαιρέθηκε 
μέ αύλακες τό συμπληρωματικό τοϋ σημερινού σχήματος τεμάχιο, πού 
άσφαλώς θά άρκοϋσε καί αύτό γιά έναν κανονικό όρθοστάτη καί μετά 
σέ μεγαλύτερο βάθος θά λαξεύτηκε ή τελική αύλακα γιά τήν πλήρη έ- 
λευθέρωση τοϋ μασχαλιαίου (δηλαδή μορφής Γ) όγκου.

4.3.9. “Ομοιο προσανατολισμό τών στρώσεων καί όμοια μέθοδο έξορύξεως 
παρουσιάζουν καί τά γωνιαία έπιστμλια τού ναού, κατ’έξαίρεση πρός 
τόν κανόνα τής όριζόντιας διατάξεως τών γεωλογικών πτυχώσεων, άσφα
λώς γιά τήν εύκολότερη λάξευση καί τής δεύτερης όρατής πλευράς τους. 

Άπό στατικής άπόφεως, ή διάταξη αύτή τοϋ γεωλογικού ίστοϋ παρου
σιάζει μειονέκτημα πού ήδη έπέδρασε δυσμενέστατα στήν κατασκευή.
"Ολα τά γωνιαία έπιστύλια μέ τίς όρθιες πτυχώσεις είναι ήδη διαρ- 

ρηγμένα καθ’ϋψος συχνά σέ δύο ή καί σέ τρεις θέσεις. Φαίνεται ότι 

οί οίκοδόμοι τοϋ ναού κατά τόν προγραμματισμό τής έξορύξεως άντι- 

μετώπισαν τά δίλημμα νά υιοθετήσουν ένα άπό τά δύο μειονεκτήματα: 
τό στατικό, έφ'δσον οί γεωλογικές πτυχώσεις προέκυπταν όρθιες καί 
αύτό τής δυσκολότερης κατεργασίας τής δεύτερης όρατής δψεως, έφ'δ

σον οί πτυχώσεις προέκυπταν όριζόντιες. Φαίνεται έπίσης ότι ή υπέρ
μετρη σύμπτυξη τοϋ έλεύθερου άνοίγματος στό ύψος τών κιονοκράνων - 
- 1.55 στίς γωνίες έναντι 2.30 στά κανονικά μετακιόνια - καθησύχασε 
τούς φόβους τους καί τελικώς υίοθέτησαν τό στατικό μειονέκτημα.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΑΓΕΛΑΙΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑ

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΩΣΤΕ ΤΕΛΙΚΩΣ ΝΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΡΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΕΝΑΣ ΜΑΣΧΑ
ΛΙΑΙΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ (Πρβλ. φωτ. σ.
48 καί σχ. σ. 48)



4.3.10. *ο τοίχος xoö αετώματος μέ πάχος -1.40 έπρεπε κατά παράδοση νά 
£χει δψη μέ κατά τό δυνατόν λίγους καί σέ απλή διάταξη αρμούς, άρα 
οι λίθοι του θά είχαν τήν μικρή διάστασή τους κατά τό πάχος. Κατά 
συνέπεια ô τοίχος κα'τασκευάστηκε διπλός κατά τό πάχος. Ή έξωτερική 
πλευρά του μέ πάχος -.50, τό τύμπανο ή όρθοστάτης του τυμπάνου ά- 

ποτελέσθηκε άπό λίθους μέ όρθιες τίς γεωλογικές πτυχώσεις όπως δη
λαδή καί οί περισσότεροι άπό τούς ορθοστάτες τών τοίχων, ('Ορθοστά
τες του τυμπάνου σύνολον 8 λίθοι, αρμός στόν άξονα). Η έσωτερική

πλευρά τοϋ τοίχου άποτελέσθηκε άπό κανονικό τοίχο πάχους -.85 

συντιθέμενο άπό έπιμήκεις λίθους σέ στρώσεις μέσου ύφους -.53% 
(άντίθημα τοϋ τυμπάνου ή άντιθηματικός τοίχος τοϋ άετώματος ).

Τά γείσα, ύφους μέχρι .66 , άποτελέσθηκαν άπό λίθους μέ τίς στρώ
σεις διατεταγμένες έπί τό πλεϊστον κατά τίς δύο μέγάλες διαστά

σεις.
4.3.11. οί μετόπες, λόγω των ύψηλών ποιοτικών άπαιτήσεων ώς πρός τό 

υλικό καί λόγω της φύσεώς τους καί της γλυπτικής έκτελέσεώς τους 
σέ καλλιτεχνικά έργαστήρια, κατασκευάστηκαν σέ άνεξάρτητους λε

πτούς άρίστης ποιότητος λίθους. Ή άντίθετη πλευρά τής δωρικής 
ζωφόρου (ή άντίθημα), όπως καί τό γέμισμα άνάμεσα σ'αύτήν καί τίς 
μετόπες δομήθηκε μέ λίθους παχεις μέχρι .70 , κομένους μέ τίς στρώ
σεις συνήθως όρθιες. Ό θράνος λόγω τής λεπτής γλυπτικής μορφής 
του κατασκευάστηκε σέ αύτοτελεΐς μικρούς σχετικά λίθους πού τοπο
θετήθηκαν σέ κατάλληλη έγκοπή τοϋ άντιθήματος, τήν μασχαλιαία έγ- 
κοπή. (Σχετικά μέ αύτή τήν οίκοδομική λεπτομέρεια γίνεται λόγος 
καί σέ άλλη θέση).

4.3.12. Οί τοίχοι άποτελέσθηκαν άπό λίθους ύφους .52% περίπου μέ μή
κη άπό .90 μέχρι 2.50 καί πλάτη άπό .55 μέχρι 1.53 . "Ολοι αύτοί 

οί λίθοι προέκυφαν άπό όγκους μέγιστου πάχους .60 . Οί μόνοι λί

θοι τοϋ ναοϋ πού προέκυφαν άπό όγκους μεγαλύτερου πάχους είναι οί 
λίθοι τής ζωφόρου πάχους -.70, μήκους άπό 1.22 μέχρι 4.30 καί ύ

ψους 1.01% πού προέκυφαν άπό όγκους πάχους 0,80 , τά κιονόκρανα 
των μεγάλων κιόνων μέ ύψος .87 (2.09x2.09), οί σφόνδυλοι μέ μέσο
ύφος έπίσης .871 καί ορισμένα άγάλματα μέ έλάχιστη διάσταση πε- 

ριγεγραμμένου πρίσματος άνω των .60 καί μέχρι ίσως άνω τοϋ 1.00 .
4.3.13. Οί λίθοι μέ πάχος μέχρι .60, καθώς καί αύτοί τής ζωφόρου, έφ'ό 

σον τά στρώματά τους είναι κατά προσέγγιση κάθετα πρός τό πάχος 
τους, πρέπει νά άποσπάσθηκαν άπό τό πέτρωμα στό μεγάλο ποσοστό 
τους μέ τήν μέθοδο των αύλάκων έξορύξεως καί των σφηνών. Ή διαδι
κασία αύτή συμπεραίνεται άπό τά ίχνη πού άφησε τόσο στά ίδια τά 
λατομεία, όσο καί σέ όρισμένους λίθους τοϋ ναοϋ.

Οί λίθοι των κρηπίδων, των δαπέδων, των τοίχων, των θριγκών 
καί τών όροφών συνδυάζουν τόν οριζόντιο προσανατολισμό τών γεωλο

γικών τους πτυχώσεων:

1) μέ τήν άπόκρυφη τών δύο άντίθετων σκληρών καί δυσλάξευτων πλευ
ρών, συνήθως στόν χώρο τών αρμών όπου ήταν δυνατή ή οίκονομία τοϋ 
έργου λαξεύσεως καί προσαρμογής, (Άναθύρωση)

2) μέ τήν καλύτερη στατική λειτουργία τοϋ ύλικοϋ καί

3) μέ τήν μέθοδο λατομεύσεως πού άναφέρθηκε άμέσως πιό πάνω. 
Πρόκειται γιά έναν τέλειο καί καλά προγραμματισμένο χειρισμό τοϋ 
δεδομένου φυσικοϋ ύλικοϋ τόσο στό στάδιο τής άποκτέΓσεως, όσο καί 

στό στάδιο τής χρησιμοποιήσεως.
4.3.14. Στά κιονόκρανα καί τούς σπονδύλους τό πιό πάνω σύστημα δέν 

ήταν δυνατό νά έφαρμοσθεΐ: ό όριζόντιος προσανατολισμός τών στρω

μάτων θά μποροϋσε νά συνδυασθει μέ τήν τυπική μέθοδο έξορύξεων , 

έάν οί σπόνδυλοι κόβονταν χαμηλότεροι (-.60-.70) καί θά ήταν 6 
ίδεώδης άπό στατικής άπόφεως. "Ομως, ή έμφάνιση τής σκληρής καί 
δυσλάξευτης έπιφάνειας σέ δύο άντιδιαμετρικές πλευρές θά ήταν μει

Ορλάνδος



ονέκτημα Αναπόφευκτο. ‘Η ευνοϊκότερη γιά τήν λάξευση διάταξη των 
γεωλογικών στρωμάτων θά ήταν έδώ ή κατακόρυφη, πού όμως είναι στα- 

τικώς δυσμενής γιά χαμηλά κιονόκρανα καί χαμηλούς σπονδύλους, λό
γω τού κινδύνου ένός Ανεπιθύμητου κατακόρυφου σχισμοΟ. Τελικώς έ- 
ψαρμόσθηκε μία λοξή διάταξη των στρωμάτων πού συνδυάξει μειωμένα 
βέβαια τά πλεονεκτήματα μέ σημαντικά μετριασμένα τά μειονεκτήματα. 

Μέ τήν λοξή αύτή διάταξη των στρωμάτων ή έλάχιστη διάσταση των λί
θων των κιόνων, σέ έννοια έγκάρσια πρός τίς στρώσεις του πετρώμα
τος, ξεπερνά τό 1.50 . Σύμφωνα μέ αύτές τίς συνθήκες καί σύμφωνα 
μέ τόν παρουσιαζόμενο τεκτονισμό στά άρχαΐα λατομεία, συμπεραίνε- 
ται ότι οί όγκώδεις λίθοι των κιόνων άναξητήθηκαν σέ τεμάχη μέ εύ- 

νοϊκές διαστάσεις Ανάμεσα στίς έτοιμες έπιφάνειες τεκτονισμού (κλα- 
στικές έπιφάνειες) καί Αποκτήθηκαν όχι μέ τήν δύσκολη μέθοδο των 
αύλάκων, άλλά μόνο μέ χρήση σφηνών γιά τήν έλευθέρωση τών τεμαχών 

μεταξύ τους καί γιά τήν χονδρική διαμόρφωσή τους σέ πιό κανονικούς 
όγκους. Στήν συνέχεια μέ βαρείς τύκους δόθηκε στούς σπονδύλους ή 
γνωστή μορφή λατομείου: ένός χαμηλού κυλίνδρου μέ τέσσερα μεγάλα 
έξάρματα, τούς άγκώνες, ατά άκρα δύο καθέτων διαμέτρων.

4.4. *Η Γεωλογική προϋπόθεση τής'Αρχιτεκτονικής - Μεταφορικά καί Ανυψωτι

κά μέσα.

4.4. ‘Από τά προηγούμενα έγινε φανερό ότι ή κλίμαξ τού θριγκού καί 

τών λίθινων όροφών τόσο τού Προπαρθενώνος, όσο καί τού Παρθενώνος 
δέν είναι Αποτέλεσμα τών γνωστών προϋποθέσεων τής'Αρχιτεκτονικής μόνο 
(Τεχνολογία, Χρηματοδότηση,'Ιδεολογ ία κ.λ.π.), άλλά άσφαλώς καί 
τών χαρακτηριστικών τού τεκτονισμού καί τού τρόπου έξορύξεως τού 

πετρώματος στήν Πεντέλη, πού Αποτελούν έναν Ακόμη παράγοντα τής'Αρ

χιτεκτονικής τού Ναού, τόν Γεωλογικό.

Ό συνδυασμός τής κλίμακος του έργου πρός τά πάχη έξορύξεως κα
θόρισε καί τό μέσο βάρος τών λίθων τής σειράς μέ τούς περισσότερους 

μεγάλους λίθους, τού έπιστυλίου, σέ 9-lOtn.
Τά 46X3 έπιστύλια τής περιστάσεως, άλλά καί τά 46 μεγάλα κιο

νόκρανα καθόρισαν τήν κατηγορία ίκανότητος τών μεταφορικών καί Ανυ
ψωτικών μέσων σέ 10tn± καί όχι τό Αντίστροφο. Είναι χαρακτηριστι

κό ότι τά έπιστήλια τών προστάσεων μέ πολύ έλαφρότερες Αναλογίες έ
χουν άνά μεταξόνιο βάρος 18tn καί θά μπορούσαν μέ κριτήριο μόνο ένα 
όριο βάρους νά κατασκευασθοϋν δίλιθα (2x9tn). “Ομως καί αύτά κατα
σκευάστηκαν τρίλιθα (3x6tn), Αντίθετα σέ κάθε πνεύμα οικονομίας έρ
γου λαξεύσεως, λόγω τού δεσμευτικού βάθους τών αύλάκων έξορύξεως.
Οί έλάχιστοι λίθοι πού θά μπορούσαν νά ύπερβοϋν σέ βάρος τό γενικό 

μέτρο τών lOtn, δηλαδή τά γωνιαία έπιστύλια, οί 8 μεγαλύτεροι όρθο- 
στάτες τού σηκού καί οί μεσαίοι όρθοστάτες τού τυμπάνου έλαφρύνθη- 
καν ώς μασχαλιαίοι ή μέ κατάλληλη άφαίρεση υλικού άπό τό μέσον τής 
άθέατης πλευράς τους, ώστε νά παραμείνουν καί αύτοί μέσα στά κοινά, 
γιά τούς πολλούς μεγάλους λίθους, όρια βάρους καί νά μήν άπαιτηθεϊ 

γιά τόσο λίγους λίθους ή αύξηση τής ίκανότητος τού γερανού πού θά 
ήταν Αντίοικονομική άπό πλευράς χρόνου καί εύελιξίας χειρισμών κατά 

τήν άνύψωση τών μικρότερων άλλά πολυάριθμων λίθων.

4 4 2. ’Ακολούθως, ή κατάτμηση τού κτηρίου σέ_ στρώσεις καί λίθους έγι
νε μέ κατάλληλο τρόπο ώστε νά έναρμονίζει όσο γίνεται περισσότερο 
τίς φυσικές δυνατότητες τού λατομείου, τίς μεθόδους έξορύξεως καί 
τίς άρχές οικονομίας λαξεύσεως σέ συνάρτηση μέ τήν φύση τού πετρώ
ματος καί τήν κλίμακα τών λίθων καί τέλος νά έπιτρέπει τήν χρησιμο
ποίηση καί τών μικρότερων λίθων τού λατομείου. Γιά τόν τελευταίο 
λόγο οί παχεϊς θυραϊοι τοίχοι κατασκευάστηκαν έμπλεκτοι μέ περιο-
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53ρισμο όμως του αριθμού των διατόνων λίθων καί οί μακροί τοίχοι ά- 
ποτελέσθηκαν καί αϊτό στρώσεις μέ δύο λεπτούς λίθους κατά τό πλάτος 
(δρομικές στρώσεις). Τέλος, οί ακόμη μικρότεροι λίθοι θά μπορού
σαν νά χρησιμοποιηθούν γιά τίς κεράμους. Ή προετοιμασία των λίθων 
στό λατομείο δέν ακολουθούσε μόνο τήν σειρά προτεραιότητος κατά τήν 
ανέγερση τού κτηρίου, άλλά προσαρμοζόταν στίς παρουσιάζόμενες άπό 
τό πέτρωμα ευκαιρίες γιά τήν άπόκτηση μεγάλων λίθων, έστω καί αν 
αυτοί θά χρειάζονταν μόνο μερικά έτη αργότερα. Ο'ι λίθοι έφευγανάπό 
τό λατομείο χονδρικώς διαμορφωμένοι. Γίά τήν τελική τους διαμόρφω
ση άπέμενε μόνο ή λάξευση τού πρόσθετου πάχους πού τούς άφηνε τό λα

τομείο. Αύτό τό πρόσθετο πάχος ονομάζεται απεργόν τού λατομείου 
καί χαρακτηρίζεται άπό χονδρά κτυπήματα αιχμηρής σφύρας)τού τύκου.

Τά κτυπήματα στίς περισσότερες έπιφάνειες είναι διασπαρμένα έλεύθε- 
ρα, ένώ σέ άλλες σχηματίζουν συνεχείς παράλληλες γραμμές. Τό πάχος 
τού άπέργου έφθανε στούς σπονδύλους τά .05-,08 καί συνιστουσε μαζί 
μέ τούς τέσσερεις προεξέχοντες άγκώνες πρόσθετο πρός μεταφοράν βά

ρος μέχρι 1.0 ή καί Ih tn. (Στούς μικρότερους σπονδύλους άναλογοΰσε 
φυσικά μικρότερη ποσότητα άπέργου). Οί λίθοι μέ πρισματικό σχήμα 
δέν διέθεταν άπεργο λατομείου παχύτερο άπό .04 .

4.4.3.‘Η τελική διαμόρφωση των λίθων στό έργο δέν γινόταν μέ κατ'εύ- 
θςίαν άφαίρεση τού άπέργου τού λατομείου, άλλά μέ προοδευτική άφαί- 
ρεση τού πάχους του, ώστε σέ κάθε στάδιο τής κατασκευής οί έλεύθε- 
ρες έπιφάνειες διέθεταν ένα άπεργο πού τό πάχος του όμως μειωνόταν, 
ένώ ή λεπτότητα τής κατεργασίας του αύξανε καθώς τά στάδια τής κα
τασκευής διαδέχονταν τό ένα τό άλλο. Σχετικά μέ τό σπουδαίο αυτό 
ζήτημα ή άνάπτυξη γίνεται σέ άλλη θέση. 'Εδώ χρειάζεται μόνο νά λε
χθεί δτι οί μικρότεροι λίθοι άναχωροϋσαν άπό τό λατομείο περισσότε
ρο προετοιμασμένοι μέ έναπομένοντα λεπτότερα άπεργα. Τέλος, οί πο
λύ μικρότεροι, άλλά πολυάριθμοι λίθοι, φαίνεται δτι προετοιμάζονταν 
στό λατομείο μέχρι καί τού τελευταίου καί λεπτότατου άπέργου, ώστε 
νά άπομένει γιά τά έργαστήρια τής Άκροπόλεως μόνο τό τελευταίο "χέ

ρι" .
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Μετά άπό τήν συνοπτική ανάπτυξη τοΰ θέματος της άποφάσεως καί 
του προγραμματισμού τοϋ μέσου μεγέθους των λίθων, του σχεδιασμοϋ 
τής έξορύξεώς τους καί τοΰ τρόπου τής χρησιμοποιήσεώς τους, Ακολου
θεί μία γενική Ανάπτυξη τής οικοδομικής συνθέσεως τοϋ κτηρίου πού 
περιέχει τήν περιγραφή τής διατάξεως των λίθων, τίς διαστάσεις καί 
τό πλήθος τους καί έπισημαίνει τίς πιό σημαντικές Αρχές καί σχέσεις 
τής οικοδομικής συνθέσεως. Ή ανάπτυξη ακολουθεί τόν συστηματικό 
χωρισμό τοϋ οικοδομήματος σέ διακεκριμένα μέρη καί στοιχεία, όπως 
θεμέλιο, κρηπίδες, δάπεδα (στρώματα), κίονες, θριγκοί, Αετώματα, 
τοίχοι, οροφές, στέγη κ.λ.π..

Τό θεμέλιο καί ò στερεοβάτης του Προπαρθενωνος

5.1.1. Στό πρώτο μέρος, δηλαδή στήν κτηριολογική καί μορφολογική-ρυθ- 
μολογική περιγραφή σκοπίμως δέν έγινε παρά μία μόνο σύντομη αναφορά 
στό έν μέρει ορατό θεμέλιο τοϋ ναοϋ, έπειδή τό θεμέλιο αύτό ήταν 
κανονικά αθέατο καί συνιστοϋσε γιά τόν Περίκλειο ναό ένα στοιχείο 
μέ άποκλειστικώς οικοδομική λειτουργία καί τίποτα περισσότερο. Ε

πειδή, όμως, τό μεγαλύτερο μέρος του ύπήρξε γιά τόν Προπαρθενώνα 
όχι μόνο υπόβαθρο, Αλλά άκόμη όρατό καί κύριο στοιχείο τής αρχιτε
κτονικής συνθέσεως - πόδιον -, όπως προδίδει ή πλούσια αρχιτεκτονι
κή του μορφολόγηση, ή περιγραφή του πού έπιχειρεΐται πιό κάτω δέν 
είναι μόνο οικοδομική, αλλά καί μορφολογική.

5.1.2. Τό ΒΑ. τμήμα τοϋ Παρθενώνος έδράζεται κατ'εόθείαν στόν Βράχο 
τής Άκροπόλεως, ό όποιος γιά τόν σκοπό αύτό είναι ισοπεδωμένος μέ 
έπιμελή λάξευση σέ διάστημα 12. άπό τήν ΒΑ. γωνία τής εύθυντηρίας 
πρός νότον καί 44. άπό τήν αύτή γωνία πρός δυσμάς, χωρίς βεβαίως 
νά είναι γνωστό τό περίγραμμα αύτής τής άμεσης έδράσεως στόν βράχο 
κάτω άπό τόν ναό. Κατά προσέγγιση ή έπιφάνεια αύτή ίσοδυναμεϊ πρός 
τό 1/7 τής συνολικής έπιφανείας τοϋ ναοϋ. Τά υπόλοιπα 6/7 τής έκτά- 

σεως τοϋ ναοϋ διαθέτουν θεμέλιο κτισμένο μέ μεγάλους κανονικούς λί
θους, τό όποιο έχει στις διάφορες θέσεις διαφορετικό βάθος, ώστε νά 
φθάνει παντού στόν βράχο καί νά έξασφαλίζει άνένδοτη έδραση στόν ναό. 
01 άνασκαφές έδειξαν ότι ό βράχος κατηφορίζει σημαντικά πρός δυσμάς 
καί άπότομα ώς κρημνός πρός νότον, ώστε τό βάθος τοΰ θεμελίου μετρη
μένο άπό τήν εύθυντηρία νά φθάνει τά 2. στήν ΒΔ., τά 6. στήν ΝΔ. 
καί τά 11. στήν ΝΑ. γωνία) Ό όγκος τοΰ θεμελίου αύτοϋ ύπολογίξεται 
σέ 7.500 μέχρι 8.500m3)

5 j 3 OÌ άνασκαφές, πού πρωτοάρχισαν τό 1833 καί έγιναν πολύ έντατι- 
κές τό 1885-90 γιά νά συμπληρωθούν τό 1938 καί τό 1973 μέ άλλες μι
κρότερες, άπεκάλυψαν ότι μόνο μία ζώνη θεμελίου κατά μήκος τής βό
ρειας πλευράς καί πλάτους ~4.0, είναι σύγχρονη μέ τόν Παρθενώνα. Τό 
υπόλοιπο θεμέλιο πού μάλιστα προεξέχει τοϋ ναοϋ κατά 1.65 πρός νότο 
καί 4.25 πρός άνατολικά είναι παλαιότερο κτίσμα καί άνήκει στόν Προ

παρθενώνα. Τό Περίκλειο θεμέλιο άντιστοτχεΐ στό 5% τής συνολικής 
έκτάσεως τοϋ ναοϋ (120m2 έναντι 2.410m2) καί στό 1,5% μόνο τοϋ συνο
λικού όγκου τοϋ θεμελίου. Είναι προφανές, ότι ή μή πλήρης χρησιμο
ποίηση τοϋ παλαιότερου θεμελίου άπό τόν Παρθενώνα προκάλεσε άσήμαντη 

πρόσθετη δαπάνη θεμελιώσεως.
5.1.4. Άφ'ότου Ανακαλύφθηκε τό μεγάλο θεμέλιο τοϋ ναοϋ τίθεται συχνά 

τό έρώτημα, έάν τό θεμέλιο αύτό είναι συμπαγές σέ δλον τόν όγκο του, 
ή έάν ύφίσταται ώς στερεά κατασκευή μόνο κάτω άπό τούς τοίχους καί 
τίς κιονοστοιχίες, όπως είναι τό κανονικό στις θεμελιώσεις τόσο των 
άρχαίων, όσο καί των νέων κτηρίων. Φαίνεται έπίσης ότι μικρή προσο
χή δόθηκε μέχρι τώρα σέ μία άκαταμάχητη γνώμη τοΰ Ziller έπάνω στό 
ζήτημα, διότι άλλως δέν έξηγεϊται ή διατήρηση τοΰ θέματος άνοικτοϋ



μέχρι, σήμερα: Ή παρουσία καί στρώσεων λατυπών τοϋ βράχου τής Άκρο- 
πόλεως μέσα στις έπάλληλες στρώσεις τής έπιχώσεως τής νότιας πλευράς 
τοϋ ναοϋ καί μέχρι τό ϋφος τής 17ης στρώσεως τοϋ θεμελίου, πού προ
έρχονται άπό τήν'λάξευση στό βράχο, των έδράσεων των βορειότερων λί
θων κάθε έπάλληλης στρώσεως τοϋ θεμελίου, είναι έρμηνεύσιμη μόνο μέ 
τήν άπουσία κενών στόν χώρο τοϋ θεμελίου (διότι δέν θά υπήρχε άλλος 
λόγος νά άπορριφθοϋν οί λατύπες τόσο μακρυά άπό τόν τόπο έξαγωγής 

τους) .

7.ur Curralor dos Parthenon Jahr* XV Bl B

Άνασκαφή E . ZU 1er

"Ομως υπάρχει άκόμη ένα σοβαρό έπιχείρημα υπέρ τής έρμηνεί- 
ας τοϋ συμπαγούς θεμελίου. ‘Η μή σύμπτωση έν κατόψει τοϋ νοτίου καί 
τών θυραίων τοίχων τοϋ Παρθενώνος μέ τούς άντίστοιχους τοίχους τοϋ 

Προπαρθενώνος καί ομοίως τών έσωτερικών κιονοστοιχιών καί τών κιο- 
νοστοιχιών προνάου καί άνατολικής προσόψεως - γιά τήν βόρεια πλευρά 
όπου τό βάθος τοϋ θεμελίου είναι οίκονομικώς άσήμαντο δέν γίνεται 

λόγος - συνηγορεί έντόνως υπέρ τής ύποθέσεως ότι τό θεμέλιο ήταν έ]| 
άρχής συμπαγές καί έπέτρεπε έλεύθερη μετακίνηση τής Περίκλειας κατό- 
ψεως κατά τήν έννοια Β — Ν. ‘Εάν αύτό δέν συνέβαινε, θά παρέμενε 

δυσεξήγητη ή παραίτηση άπό τά τυχόν γραμμικά θεμέλια τοϋ Προπαρθενώ

νος καί ή οικοδόμηση άλλων (μετά άπό κοπιώδη άφαίρεση τών γέμισμά - 

των). "Ομ«ς, έάν έστω αύτή ή άπίθανη δεύτερη περίπτωση συνέβη, τό
τε τό άποτέλεσμά της θά ήταν καί πάλι ένα συμπαγές θεμέλιο, διότι 
τελικώς ή πυκνή διασπορά τών τοίχων καί τών κιόνων τών δύο διαδοχι
κών ναών σέ διάφορες θέσεις καλύπτει πρακτικώς τόσο μεγάλο όγκο θε-
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μελιού, ώστε νά μένει Αβέβαια ώς πρός τό συμπαγές μόνο μία ζώνη δια
στάσεων 4% X 25 m στόν κεντρικό χώρο τοϋ ναοϋ, πού Αντιστοιχεί σέ 
ποσοστό μόνο 7-8% τοϋ συνολικοϋ όγκου τοϋ θεμελίου. ‘Η τέλεια διατή
ρηση τής στάθμης τοϋ δαπέδου τοϋ κεντρικού χώρου, έξίσου στήν περιο
χή τής Αβέβαιης ζώνης, όπως έπίσης καί στό Δυτικό διαμέρισμα καί τά 
πτερά, προδίδει τήν παρουσία συμπαγοΰς θεμελίου καί κάτω άπό τήν ά-

1.5. "Ομως, ένώ τό θεμέλιο είναι συμπαγές, συμβαίνει στό βόρειο κλι

τός, στήν περιοχή δηλαδή όπου ò ναός έδράζεται κατ'ευθείαν στόν βρά
χο καί όχι μέσω τοϋ θεμελίου, νά παρουσιάζει τό δάπεδο σοβαρή καθί
ζηση πού προδίδει τήν Ασυνέχεια τοϋ υποστρώματος καί τήν παρουσία 

χωμάτινου γεμίσματος. Επειδή κάθε τεχνικοοικονομική έξήγηση τής πλη- 
μελοΰς θεμελιώσεως είναι Αδιανόητη σύμφωνά μέ τά μέτρα συγκρίσεων 
πού παρέχει τό ίδιο τά μνημείο, Απομένει ώς μόνη έρμηνεία ή ύπόθεση 
ότι στό τμήμα αύτό σώζονται Αρχαιότατα λείφανα πού οί οικοδόμοι τοϋ 

ναοϋ Από σεβασμό δέν ήθελαν νά διαταράξουν μέ τις οικοδομικές τους 
έργασίες. Ή υπόθεση αύτή Αξίζει νά φωτισθεΐ μέ μία άμεση έρευνα, 
έφ'όσον ή κατάσταση τοϋ δαπέδου τοϋ βόρειου κλιτούς Απαιτεί γιά λό
γους συντηρήσεως τήν Αφαίρεση, συντήρηση καί νέα τοποθέτηση πολλών 
λίθων του καί έπομένως δέν ύφίσταται θέμα προσιτότητος των πιθανών 
λειφάνων. Ή πιθανή σύνδεση των λειφάνων αυτών μέ παλαιότερο ναό 
στήν θέση αύτή - τόν έκατόμπεδον ή έναν πρόδρομό του - έχει τεράστιο 
ένδιαφέρον γιά τήν τοπογραφία τής Άκροπόλεως (βλ. καί σ. 255).

Καθίζηση δαπέδου Β. κλιτούς
Ν.Τ. Σκαρής



575.1.6.‘ο στερεοβάτης καί συνάμα πόδιον του Προπαρθενώνος είναι κτισμέ
νος μέ μεγάλους όρθογώνιους λίθους σέ έιχάλληλες στρώσεις. Έάν όνο- 
μάσουμε πρώτη στρώση αυτή πού πατά άμέσως στόν βράχο στήν ΝΑ. γωνία, 
τότε ή 9η είναι ή πρώτη πού καταλαμβάνει όλο τό μήκος τής νότιας 
πλευράς μέχρι καί τόν βράχο έδράσεως τής ΝΔ. γωνίας, ή 19η είναι ή 
πρώτη πού καταλαμβάνει καί όλο τό μήκος τής δυτικής πλευράς μέχριτόν 
βράχο έδράσεως τής ΒΔ. γωνίας καί ή 22α είναι ή τελευταία πρό τά άνω. 
‘Η 22α ήταν έκείνη ή στρώση πού μαζί μέ τόν βράχο τής ΒΑ γωνίας σχη
μάτιζε τήν άρτια όρθογώνια έπιφάνεια έδράσεως τής κρηπίδος του Προ
παρθενώνος. Ή σχέση αυτή διατηρήθηκε καί στόν Παρθενώνα. ‘Η έπάνω έ- 

πιφάνεια τής 22ας στρώσεως συμπίπτει μέ τήν εύθυντηρία τοϋ ναοϋ.
Οί στρώσεις άπό τήν 1η μέχρι καί τήν 17η είναι οριζόντιες, έχουν 

μέσο ϋψος .49 καί άποτελοΰνται άπό μαλακούς άσβεστολίθους (κοινώς 
πωρολίθους) των λατομείων τής άνατολικής πλευράς τοϋ Πειραιώς. Οί 
στρώσεις άπό τήν 18η μέχρι καί τήν 22α είναι καμπυλωμένες πρός τά ά
νω, όπως καί ό ναός, έχουν μέσο ϋψος .54 καί οί έξωτερικοί λίθοι τους 

προέρχονται άπό τό σκληρό (σκληρότης 3-4) άσβεστολιθικό πέτρωμα τής 
δυτικής άκτής του Πειραιώς, έξ οΰ καί ή όνομασία τοϋ λίθου άκτίτης.
Οί έσωτερικοί λίθοι των στρώσεων αυτών είναι έπίσης μαλακοί πωρόλι
θοι, όπως οί λίθοι των στρώσεων 1-17. ‘Η 18η στρώση άποτελεϊ τήν 1η 
εύθυντηρία τοϋ ποδίου. Φαίνεται όμως ότι μέ τήν πρόοδο τοϋ έργου 
ό ρόλος αύτός άνετέθη τελικώς στήν 19η, ή όποια είναι καί ή πρώτη 

έντελώς κανονική στρώση. Ή 20η καίή 21η στρώση παρουσιάζουν έξαιρε- 
τικής έμφανίσεως διαμόρφωση των όψεων, ένώ ή 22α είναι άκόμη πλου
σιότερη καί είσέχει τής 21ης κατά .46 περίπου.

Οί διαστάσεις τοϋ ποδίου στό ϋψος τής 21ης στρώσεως είναι 76.82χ 
Χ31.39 .

Οί λίθοι τών στρώσεων είναι διατεταγμένοι έναλλάξ παρά μήκος 
. καί κατά πλάτος (διάτονοι). Λόγω τής συνεχίσεως τής δομής άπό πλευ

ρά σέ πλευρά, προκύπτουν στήν νότια μέν πλευρά διάτονες οί στρώσεις 

μέ άρτιο άριθμό τάξεως 2, 4, 6 κ.λ.π., στήν δέ άνατολική αυτές μέ 
περιττό άριθμό τάξεως 3, 5, 7 ...,17η, 19η, άλλά καί ή 20η ί καί κα

τά συνέπεια ή 22α, ώστε στό όρατό τμήμα τοϋ ποδίου νά προκύπτει ο
μοιομορφία δομής σέ όλες τις πλευρές.

‘Η 22α στρώση άν καί άνωτάτη δέν είναι διαμπερής ώς τήν ΒΑ γωνία 
έπειδή στήν περιοχή αυτή ό βράχος φθάνει στό ϋψος της. 'Η όλοκλήρωση 
τοϋ περιγράμματός της σέ ένα άρτιο όρθογώνιο θά ήταν δυνατή μόνο μέ 
έπί τόπου λάξευση τοϋ π^εονάζοντος βράχου στήν προέκταση τής βόρειας 
καί τής άνατολικής πλευράς της πρός τήν ΒΑ γωνία. Φαίνεται πιθανόν 

ότι ή λάξευση αύτή είχε πραγματοποιηθεί μόνο στό έπάνω μέρος καί όχι 
σέ όλο τό ϋψος τοϋ μετώπου τής στρώσεως, μόνο πού μέ τήν γενική άδρή 
ταπείνωση τοϋ βράχου πού έκαναν οί οικοδόμοι τοϋ Περίκλειου ναοϋ ή 
πιό πάνω ύπόθεση δέν είναι δυνατόν νά έλεγχθεϊ. Πάντως υπέρ τής ύπο- 
θέσεως συνηγορεί ή διατήρηση τοϋ σχετικοϋ λαξεύματος ύπό τήν ΒΑ τοϋ 
πτεροϋ, όπως διαπίστωσε è Β. Hill. ‘Η γνωστή αδρά λαξευμένη αύλακα 
στήν προέκταση τής A πλευράς τής 22ας στρώσεως δέν φαίνεται νά σχετί
ζεται μέ τόν Προπαρθενώνα.
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Σ . ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ο στερεοβάτης πρό τοϋ 14ου μετακιονίου Tfje Ν.πλευράς



*0 άρμός μεταξύ 17ης καί 18ης στρώσεως άποτελεΐται άπό τμήματα περίπου 

όριζόντια. Ή καμπύλωση προτοεμφανίζεται στόν άμέσως ύπερκείμενο άρμό.



60 s·1·7 •Τό πρόσθετο τμήμα του θεμελίου, τό Περίκλειο, συμπλέκεται μέ 

την ΒΔ. γωνία του Αρχαιότερου ποδίου μέ προχώρηση των λίθων του μέ
σα σέ κλιμακωτές άπολαξεύσεις πού έγιναν έπί τούτω στήν γωνία. 'Ε
πειδή ò ναός έπρεπε νά έδρασθεϊ κατά τό δυνατόν δυτικότερα, λόγω 
τής προϋπάρξεως του μνημείου τής ΒΑ. γωνίας, προσετέθη έπάνω στήν 
δυτική πλευρά του παλαιότερου θεμελίου μία σειρά Ασβεστόλιθων έξω 
άπό τήν είσέχουσα 22α στρώση καί έπάνω στήν 21η μάλιστα μετά άπό Α
φαίρεση μέρους του ύψους τής στρώσεως, ώστε ή πρόσθετη αύτή σειρά 
νά προκόψει συνεχής καί ενιαία καί έπί τής προσθήκης στό βόρειο ά

κρο .
5.1.8. Ή εύθυντηρία του Περίκλειου ναού έχει ποικίλη διαμόρφωση.Έφ'ό

σον συμπίπτει μέ τήν 22α στρώση του άρχαιοτέρου ποδίου, τόσο κτιστή 
όσο καί λαξευτή- στό βράχο, πλήν τής δυτικής πλευράς, έχει διαμορφω
θεί μέ χονδροειδή άπολάξευση καί ταπείνωση τής έξέχουσας άπό τόν ναό 
άρχικής έπίφανείας τής στρώσεως καί διατήρηση μίας άκμής μέ προεξο
χή .10. Στήν βόρεια καί δυτική πλευρά ή εύθυντηρία άποτελέσθηκε άπό 
χαμηλή μαρμάρινη στρώση ύψους 29^ καί βάθους 1.16 . Οί λίθοι τής 
στρώσεως αύτής έχουν μήκη άσχετα μέ τά μέτρα τής περιστάσεως καί προ
έρχονται κατά πρόσφατη διαπίστωση άπό τήν στρώση τού κυματιοφόρου 

τοιχοβάτου του Προπαρθενώνος, μάλιστα ή πλούσια πλευρά τους μέ τό

κυμάτιο, πρέπει ατούς περισσότερους νά σώζεται στραμένη πρός τό έ- 

σωτερικό τής κατασκευής. Σέ έναν βαθμό περιέχονται καί άλλοι τοι- 
χοβάτες άνευ κυματίου καί ακόμη μερικοί λίθοι σέ πρώτη χρήση. Στήν 
βόρεια πλευρά ò βράχος, στόν όποιο πατά ή εύθυντηρία, είναι τελείως 
οριζόντιος οπότε ή καμπύλωση παράγεται έξ Αρχής μέ τήν εύθυντηρία. 
Στις άλλες θέσεις όπου ή μαρμάρινη εύθυντηρία πατά σέ θεμέλιο, ή 
καμπύλωση ΰφίσταται καί στό θεμέλιο οπότε ό ρόλος τής εόθυντηρίας 
είναι κυρίως ή όριστική διαμόρφωση τής καμπύλης.

Επειδή ή καμπύλωση τού Περίκλειου ναού είναι ισχυρότερη άπό ε
κείνη τού Προπαρθενώνος, ή έπιφάνεια τής 22ας στρώσεως τού παλαιού 
ποδίου λαξεύτηκε έκ νέου σέ μικρό βάθος πού αύξάνει προοδευτικώς 
πρός τις γωνίες, ώστε άπό τήν παλαιά καμπύλωση νά προκύψει ή νέα ι
σχυρότερη καμπύλωση.

V > ν:ν -,

Τρόπος πλοκής τού περίκλειου 

θεμελίου μέ τόν Στερεοβάτη.
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Ό στερεοβάτης, 18η στρώση (μέ άκανόνιστη παράθεση των
κεφαλών των λίθων^19η στρώση(μέ γενική εύθυγράμμιση καί Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

τοπική βελτίωση τής εύθυγραμμίας-ταινία άνω-j,20η στρώση

μέ διακοσμητικά άπεργα κ.λ.π.) 21»7^ιαρά μήκος λίθοι μέ

συνεχή ύποτομι^, 22η στρώση,( έν έσοχή μέ διπλή ύποτομή

άπεργα κ.λ.π. έν μέρει άπολαξευμένη ώς εΟθυντηρία τοϋ
περίκλειου vaotj.





2· Ή κρηπίς τοΟ ναοΟ καί ή κρηπίς του σηκοϋ

5.2.1. ‘Η οικοδομική σύνθεση τής κρηπίδος συμφωνεί άκριβώς μέ τήν μορ

φολογ ική : τρεις έπάλληλες στρώσεις λίθων πού είσέχουν ή μία έπί τής 
άλλης. Μαρμάρινη είναι μόνο ή έξωτερική κατασκευή. Μάλιστα, γιά 
λόγους οίκονομίας σχετικούς καί μέ τίς συνθήκες διατηρήσεως καί τής 
έκ νέου χρησιμοποιήσεως τοϋ ύλικοϋ τής κρηπίδος τού Προπαρθενωνος, 

ot λίθοι" τού 1ου καί τοϋ 2ου άναβαθμοΰ έχουν τόσο μικρό βάθος ώστε 
τό άθέατο τμήμα τους δέν είσδύει περισσότερο άπό _.10 κάτω άπό τούς 
ύπερκείμενους άναβαθμούς. ‘Η έσωτερική κατασκευή τής κρηπίδος πρέπει 
νά άποτελεΐται μόνο άπό άσβεστολίθους. Είδικώς στήν νότια πλευρά 
έχει διαπιστωθεί πρό πολλοϋ (1910) ότι ή σειρά των άσβεστολίθων άμέ- 
σως πίσω άπό τόν Ιο άναβαθμό δέν είναι άλλο παρά ò σωζόμενος κατά 
χώραν 1ος άναβαθμός τοϋ Προπαρθενωνος. Ό στυλοβάτης έχει ορατό πλά

τος 2.00,0 , όμως κάτω άπό τούς λίθους τοϋ δαπέδου τοϋ πτεροϋ (πά
χους -.23), τό πλάτος τοϋ στυλοβάτου είναι κάπως μεγαλύτερο μέχρι 
καί 2.06 . ‘Η έγκοπή τής πίσω πλευράς του μέ πλάτος _.06 καί βάθος 
.23 λαξεύτηκε ώς ύποδοχή των λίθων τοϋ στρώματος.

5.2.2. · Γενικώς (ραίνεται ότι οί στρώσεις των άναβαθμών συνεχίζονται κα
τασκευασμένες μέ μαλακούς πωρολίθους σέ όλη τήν έκταση τοϋ ναοϋ κά
τω άπό τό πτερόν καί τόν σηκό. Οί στρώσεις αύτές, έφ’όσον θεωρούν
ται έντός τοϋ περιγράμματος τοϋ Προπαρθενωνος, δύνανται νά χαρακτη- 

οισθοϋν ώς 23η, 24η καί 25 στρώσεις τοϋ στερεοβάτου.
5.2.3. [η όριζόντια κατανομή τών άρμών τής κρηπίδος παρουσιάζει ένα μείγ

μα: τάξεως καί άταξίας." Ο στυλοβάτης, μερτέχε,ι. τρεις άνίσους;·λίθους- σέ κάθε μεταζό-

u; \
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νιο, όμως μέ τρόπο ώστε οΐ αρμοί, κάθε τρίτος, νά συμπίπτουν άκρι- 
βώς μέ τούς άξονες των κιόνων. Μόνη έξαίρεση κάμνουν οί γωνιαίοι 
λίθοι πού είναι τετράγωνοι καί, κατά συνέπεια, τά γωνιαία μεταξόνια 
πού περιέχουν μέχρι τόν πρώτο άξονα (άπό τήν γωνία) άκόμη δύο λίθους 

έκτός άπό τόν γωνιόλιθο.
"Ο πρώτος άναβαθμός άποτελείται καί αύτός άπό άνισους λίθους πού 

όμως καί αύτοί παρουσιάζουν κάθε τρίτο αρμό έπίσης σέ τέλεια άντι- 
στοιχία πρός τούς άξονες των κιόνων) Ή ιδιομορφία αύτή δείχνει ότι 
κατά τήν δόμηση του πρώτου άναβαθμοϋ οί άξονες τών κιόνων είχαν ήδη 

καθορισθεΐ έπακριβώς καί έπιδείχθηκαν σκοπίμως στούς αρμούς τού 1ου 
άναβαθμοϋ, όπως άργότερα έπρόκειτο νά γίνει τό αύτό καί στόν στυλο- 
βάτη. Ή διαπίστωση τοϋ νόμου τών άρμών στόν Ιο άναβαθμό είναι άπο- 

καλυπτική γιά τήν μελέτη καί έρμηνεία όρισμένων ιδιομορφιών τής πε- 
ριστάσεως: Στό άνατολικό άκρο τής βόρειας καί σέ μικρότερο βαθμό
τής νότιας πλευράς ή γωνιακή σύμπτυξη δέν είναι απλή, άλλά διπλή.

Τό δεύτερο μεταξόνιο παρουσιάζει σύμπτυξη .04 (4.26 έναντι 4.30) , 
ώστε νά μετριασθεϊ κάπως ή σύμπτυξη τού 1ου μεταξονίου, καθώς έπί
σης καί ή άσυμφωνία τοϋ 2ου κίονος μέ τήν έκκεντρη τρίγλυφο έπάνω 
άπ'αύτόν. Τό ένδιαφέρον είναι ότι ό μέν πρώτος άναβαθμός έπιδεικνύ- 
ει τήν απλή σύμπτυξη τής γωνίας, ένώ στόν στυλοβάτη είσάγεται ή δι
πλή σύμπτυξη καί ό 3ος άρμός (καί μαζί του δ 2ος κίων) παρουσιάζουν 
τήν μετατόπιση τών .04 πρός τά δυτικά. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανόν 
ότι κατά τήν τοποθέτηση τοϋ στυλοβάτου τά προβλήματα τών μετοπών 
είχαν ήδη μελετηθεί καί άντιμετωπισθεΐ. Αύτό προϋποθέτει ότι οί κυ
μαινόμενες διαστάσεις τών μετοπών ήσαν δεδομένες είτε βάσει σχεδίων, 
είτε έπειδή οί ίδιες οί μετόπες είχαν ήδη προετοιμασθεϊ.

5.2.4. Ό δεύτερος άναβαθμός άποτελείται: α)στήν άνατολική καί στήν 
νότια πλευρά άπό λίθους κατά μέσο όρο ίσου μήκους πρός αύτούς τοϋ 
πρώτου καί τοϋ τρίτου άναβαθμοϋ, β)στήν βόρεια πλευρά άπό λίθους δι- 
πλασίου μήκους, γ)στήν δυτική πλευρά τό σύστημα είναι μικτό μέ λί
θους άπλοϋ καί διπλασίου μήκους καί δ)κατ'έξαίρεση, δύο λίθοι στό 
μέσον τής νότιας πλευράς είναι διπλασίου καί όχι άπλοϋ μήκους.

Γενικώς τά μήκη τών λίθων δέν είναι τυποποιημένα καί οί άρμοί 
άπλώς προσεγγίζουν τό μέσον τών λίθων τοϋ 1ου ή τοϋ 3ου άναβαθμοϋ.

Τυπικώς οί γωνιόλιθοι τοϋ 1ου καί τοϋ 2ου άναβαθμοϋ, συνολικώς 8 λί
θοι είναι μασχαλιαίοι καί έξαιρετικά μακρεϊς.

5.2.5. *0 πρώτος άναβαθμός τοϋ σηκοϋ έχει καί αύτός μαρμάρινη μόνο τήν 
έξωτερική κατασκευή του μέ μικρές μόνο έξαιρέσεις, όπου καί δρισμέ- 

νοι λίθοι στό έσωτερικό του είναι καί αύτοί μαρμάρινοι. Ένώ τό ό- Μασχαλιαίοι λίθοι
ρατό ύψος του (άπό τό δάπεδο τοϋ πτεροϋ) είναι .32% , τό πραγματικό τής ΝΑ γωνίας τής κρηπίδος.
ϋψος τών λίθων του, πού έδράζονται βαθύτερα άπό τό δάπεδο, είναι .39 
όσο δηλαδή καί τό ύψος τοϋ 2ου άναβαθμοϋ. Οί λίθοι του έδράζονται 

στήν 25η άσβεστολιθική στρώση τοϋ στερεοβάτου. Τά μήκη τών λίθων 
κυμαίνονται μεταξύ 2.80 καί 1.30 . Οί τέσσερεις γωνιαίοι λίθοι εί
ναι καί αύτοί πολύ μακρύτεροι καί μασχαλιαίοι. Οί περισσότεροι λί
θοι τοϋ άναβαθμοϋ στήν βόρεια πλευρά καί όρισμένοι στήν νότια παρου

σιάζουν μήκη τής τάξεως 1.75-1.80, άσχετα πρός τά μέτρα τοϋ τοίχου 
καί ύπάρχουν έπαρκεϊς ένδείξεις ότι οί λίθοι αύτοί προέρχονται άπό 
τόν άντίστοιχο άναβαθμό τοϋ Προπαρθενώνος.

5.2.6. Ό δεύτερος άναβαθμός τοϋ σηκού στίς προσόψεις, ώς στυλοβάτης, 
παρουσιάζει τό αύτό σύστημα αρμών όπως καί ό στυλοβάτης τής περιστά- 
σεως. (Τρεις άρμοί άνά μεταξόνιο κ.λ.π.). Στίς πλευρές, ώς τοιχο- 
βάτης, παρουσιάζει στήν βόρεια μέν πλευρά, ώς έπί τό πλείστον, λί

θους μήκους 1.22%, στήν δέ νότια πλευρά τόσο λίθους μήκους 1.22%
(στό δυτικό κυρίως ήμισυ) όσο καί λίθους μήκους 1.80-2.00 (στό άνα
τολικό κυρίως ήμισυ).

Οί μεγαλύτερου μήκους λίθοι προέρχονται καί αύτοί σέ σημαντι-
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κό ποσοστό άπό τόν Προπαρθενώνα. 0Ì λίθοι μήκους 1.22h εισάγουν 
τό κανονικό σύστημα των άρμών των μακρών τοίχων πού όμως ή ίσχύς 
του γενικεύεται μόνο στόν όρθοστάτη.

‘Η στρώση τοϋ δεύτερου άναβαθμού συνεχιζομένη στό έσωτερικό τοϋ 
σηκού ύπό τούς τοίχους καί τούς κίονες, σχηματίζει τούς τοιχοβάτες 
των θυραίων τοίχων καί τού μεσοτοίχου, καθώς καί τόν στυλοβάτη τής 
δίτονης κιονοστοιχίας, πού Λόγω τής ένσωματώσεώς τους στό δάπεδο τοϋ 
ναού, συγχέονται μέ αυτό. "Ομως, οί έσωτερικοί τοιχοβάτες καί στυλό- 
βάτες πρέπει νά έζετάζονται αύτοτελώς' α)διότι έχουν ιδιαίτερη οίκο- 
δομική καί στατική λειτουργία καί γι'αύτό είναι πολύ παχύτεροι άπό 
τό δάπεδο (.39 έναντι .20±) καί β)διότι ή τοποθέτησή τους γίνεται 
στά πρώτα στάδια τού έργου, ένώ ή τοποθέτηση τού δαπέδου γίνεται πρός 

τό τέλος τού έργου, όπως συμπεραίνεται άπό τήν προσεκτική μελέτη τής 
κατασκευής καί τής σχέσεως των τοιχοβατών πρός τό δάπεδο.
2.7. "Οπως καί ό στυλοβάτης τής περιστάσεως, έτσι καί οί στυλοβάτες 

καί τοιχοβάτες τοϋ σηκού γενικώς έχουν κατά τήν τοποθέτησή τους με
γαλύτερο καί ίσως κάπως άκανόνιστο πλάτος. 'Αργότερα, κατά τήν το
ποθέτηση των δαπέδων άποτέμνονται οί παρειές σέ ενιαία καί τέλεια 
εύθεία γραμμή σέ βάθος ίσο πρός τό πάχος τοϋ δαπέδου. Τό ύπόστρωμα 

τού δαπέδου άποτελεΐται άπό εύτελέστερους πωρόλιθους. Τό δάπεδο 
πού έφαρμόζει μέ έρμητικό τρόπο στό πλαίσιο των τοιχοβατών ή των 
στυλοβατών τοποθετείται μετά άπό τήν άνέγερση τών κιόνων καί τών 
τοίχων, ώστε οί στυλοβάτες καί τοιχοβάτες νά έχουν άποκτήσει λό
γω τής φορτίσεως τήν μέγιστη άμετακινησία καί νά μπορούν νά άνε- 
χθούν χωρίς κίνδυνο μετατοπίσεως κάθε ισχυρή πλευρική ώθηση κατά 
τήν δύσκολη έργασία τής έρμητικής προσαρμογής τών λίθων τού στρώ
ματος. Ή ένδοσκοπική έρευνα σέ πολλά σημεία τής κρηπίδος καί τοϋ 
σηκού έπιβεβαίωσε τήν σειρά τής έργασίας όπως περιγράφεται πιό πά-
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5.2.8. πολύ μεγάλης σημασίας γιά τά στάδια τής κατασκευής ύπήρζε ή 

διαπίστωση ότι" 1)τό μέτωπο τού τοιχοβάτου τού ανατολικού τοίχου 
προχωρεί ύπό τό δάπεδο 12 όλόκληρα έκατοστά πρός τά άνατολικά καί
2)ότι τό δάπεδο τοϋ Προνάου άρχικώς έπρόκειτο νά τοποθετηθεί στήν 

αύτή στάθμη μέ τόν στυλοβάτη. "Ομως τό ζήτημα αύτό θά έζετασθεϊ 
σέ άλλη θέση.

5.2.9. Οί κυριότερες διαστάσεις στήν στάθμη τού 2ου άναβαθμοϋ έχουν 

ώς έζής:

Μήκος Πλάτος

'Ανατολική πλευρά (21.70,9) (1.79,7)

Δυτική πλευρά (21.70,9) (1.75,8)

Π λ ά τ ο ς
Μήκος Στόν

Πρόναο
Στόν

Όπισθόναο
‘ Υπό
τούς τοίχους

Βόρεια πλευρά (59.02,8) 1.64,6 1.64,6 1.32,8

Νότια πλευρά (59.02,8) 1.64,6 (1.64,6) 1.32,8

Μήκος Πλάτος

'Ανατολικός τοίχος 18.44 2.32,0 ( 2.085)

Δυτικός τοίχος 18.44 2.18,3

Μεσότοιχος 19.05% 1.15,..

Στυλοβάτης δίτονης κιονοστοιχίας:

25.45,9 X 9.82± Πλάτος: νότιου καί βόρειου 1.22%± δυτικοϋ 1.20±



5.2.10. κατά μήκος ή σύνθεση των τοιχοβατών είναι άνώμαλη. ‘Η χρησιμο
ποίηση λίθων ποικίλων προελεύσεων άπό τόν Προπαρθενώνα είναι ή κύ

ρια αιτία αύτής της Ανωμαλίας. Ό στυλοβάτης της δίτονης κιονοστοι- 
χίας είναι πιό κανονικός, οί λίθοι του ίσοϋνται κατά μέσο όρο πρός 
τό ήμισυ του μεταξονίου 2.60,8/2 καί οί άρμοί, κάθε δεύτερος, συμ
πίπτουν μέ τούς άξονες των κιόνων. Πλησίον των άκρων τά μέτρα των 
λίθων Αλλάζουν, λόγω τοΰ σχηματισμού των γωνιών ή λόγω τής συναντή- 
σεως πρός τίς παραστάδες. Ή σχέση των άκραίων πρός τά μεσαία μετα
ξόνια προδίδει υποταγή στόν δωρικό κανόνα, δηλαδή δτι τό έπιστύλιο 
της κατώτερης κιονοστοιχίας πρέπει νά διέθετε ταινία μέ κανόνες (δύο 

άνά μεταξόνιο)

'Μ δάπεδα

5-3. τό στρώμα ή δάπεδο άποτελεΐτο άπό ορθογώνιους λίθους. Υπάρχουν 

συνολικώς 6 διακεκριμένα δάπεδα : του Πτερού, τού ΙΙρονάου, τοΰ Όπι- 
σθονάου, του Κεντρικού χώρου, τοΰ Κλιτούς καί τού Δυτικού Διαμερί

σματος .
5.3.1. τό δάπεδο τού πτερού άποτελειται άπό 2 λίθους κατά τό πλάτος 

καί άπό τρεις ίσους λίθους άνά μεταξόνιο. Στις τέσσερεις γωνίες ò 

ρυθμός των άρμών διαταράσσεται, λόγω των Ασυμβίβαστων διαστάσεων 
των λίθων καί τοΰ πτερού.

Είναι πάντως ένδιαφέρον δτι οί γωνίες δέν καταλαμβάνονται άπό 
τό σύστημα των άρμών των δαπέδων των προσόψεων, άλλά άπό έκεϊνο των 
μακρών πλευρών καί δτι ή ρύθμιση αύτή Αντιστοιχεί τελείως σέ έκείνη 

των όροφών τού πτερού. "0 χειρισμός αύτός δαπέδου καί όροφής προδί
δει τήν διάκριση των πτερών όπως τήν έννόησε ò άρχιτέκτων τοΰ ναού. 
Τά πτερά των πλευρών διατρέχουν όλο τό μήκος τού ναού καί τερματί
ζουν σι ίς προσόψεις όρίζοντας συνάμα καί τά πέρατα των πτερών των 

προσόψεων. Ακριβώς Αντίθετη καί πολύ πιό τονισμένη είναι φυσικά ή 
διάκριση τών πτερών στούς τέσσερεις ναούς τοΰ"άρχιτέκτονος τού Ή
φαιστε ίου" .

Τό δάπεδο τού Πτερού περιλαμβάνει 92 λίθους στό βόρειο καί νό
τιο πτερό (2χ{3χ14+2+2}= 92) καί 30 λίθους στό άνατολικό καί τό 

δυτικό πτερό (2x3x5= 30). Σύνολο: 244 λίθους.
5.3.2. Τά δάπεδα τού Προνάου καί τοΰ Όπισθονάου περιέχουν τρεις λί

θους κατά τό βάθος καί περίπου τρεις άνά μεταξόνιο κατά τό μήκος, 
δπου δμως στά δύο άκραια μεταξόνια Αντιστοιχούν 2 άντί 3 λίθοι :
(2+3+3+3+2)χ3 = 39 λίθοι σέ κάθε δάπεδο ή συνολικώς 78 λίθοι.
Καί έδώ δμως ύπάρχει ή Αξιοπαρατήρητη ιδιομορφία πού σχετίζεται μέ 
τό μεγαλύτερο πλάτος τοΰ δαπέδου τοΰ Προνάου (3.66) έναντι έκείνου 
τοΰ Όπισθονάου (3.50). Ένώ στόν Όπισθόναο οί τρεις σειρές τών 

λίθων έχουν περίπου ίσα πλάτη (1.18% , 1.18 , 1.13% άπό Ανατολικά 
πρός δυτικά) , στόν Πρόναο οί σειρές δέν έχουν ίσα ή έστω περίπου ί
σα πλάτη (b'= 3.66/3 = 1.22), άλλά ή 1η καί ή 3η έχουν σχεδόν τό 
αύτό πλάτος μέ τίς σειρές τοΰ Όπισθονάου 1.17 καί 1.14 καί ή 2η 
μόνη περιέχει τό έπί πλέον πλάτος τοΰ Προνάου έναντι τοΰ Όπισθονά

ου (1.35.'). “Ομως, ή κριτική καί ή έρμηνεία τοΰ ζητήματος θά γίνει 
σέ άλλη θέση.

5.3.3. Τό δάπεδο τού κεντρικού χώρου περιλαμβάνει κατά τό πλάτος 6 
σειρές καί κατά τό μήκος 20 σειρές ή δύο άνά μεταξόνιο τής δίτονης 
κιονοστοιχίας. Στήν θέση πού έκάλυπτε τό βάθρο τής Παρθένου στην 
διασταύρωση τής 15ης καί τής 16ης σειράς μέ τίς τέσσερεις μεσαίες 
σειρές δέν υπάρχουν λίθοι δαπέδου : 20x6-2x4 =112 λίθοι.

5.3.4. Τδ δάπεδο τοΰ κλιτούς περιέχει 3 σειρές λίθων στά μακρά 
τμήματα καί 2. σειρές στό έγκάρσιο. Κατά τό μήκος Αντιστοιχούν 
δύο λίθοι σέ κάθε μεταξόνιο, ένώ στά γωνιαία μεταξόνια Αντιστοιχούν 

τρεις λίθοι, σύνολον 158 λίθοι.
{2x3+2x3 +18 μεταξόνια χ2χ3 + 2 μεταξόνια χ2χ2 + 2 μεταξόνια χ2χ3 + 

+ 2 μεταξόνια χ3χ3} = 12+108+8+12+18 = 158 .



5.3.5. Τό δάπεδο τοϋ Δυτικού διαμερίσματος περιέχει 11 σειρές κατά τό 
πλάτος καί άλλες τόσες κατά τό μήκος κατά τρόπο,ώστε άνά τρεις νά 

άντιστοιχοϋν στά διαστήματα τοίχος - κίων - τοίχος, ένώ δύο άπό αυ

τές, ή 4η καί. ή 8η, σέ κάθε έννοια νά άντιστοιχοϋν στους κίονες ή 
κατ'άλλη διατύπωση οί κίονες νά πατοϋν στίς τέσσερεις διασταυρώσεις 
των σειρών αύτών. Είδικώς οί τέσσερεις λίθοι στίς διασταυρώσεις 
είναι διευρυμένοι είς βάρος των γειτονικών τους πρός Α. καί Δ. λίθων. 
Οί τέσσερεις αύτοί λίθοι'είναι περίπου τετράγωνοι, έχουν μεγαλύτερο 
πάχος άπό τούς ύπόλοιπους τοϋ δαπέδου καί έπομένως είναι όρθό νά 
χαρακτηρίζονται ώς στυλοβάτες* καί νά μή συγχέονται μέ τούς άλλους λί

θους τοϋ δαπέδου: Σύνολον 121 λίθοι έκ των οποίων 4 στυλοβάτες καί 

8 συμπτυγμένοι έκατέρωθεν των στυλοβατών.
Συνολικώς τά δάπεδα τοϋ ναοϋ περιλαμβάνουν 244+78+112+158+117=

= 709 λίθους.

* ή ύποβατήρες

_ 4 . Οί Μακροί τοίχοι

5.4.1. Τό σύστημα των στρώσεων είναι σταθερό γιά όλους τούς τοίχους 

τοϋ ναοϋ. Ή άρίθμησή τους άρχίζει άπό κάτω. Ή στρώση άμέσως έπά- 
νω άπό τόν όρθοστάτη είναι ή 1η, ένώ αύτή άμέσως κάτω άπό τόν κύ
ριο θριγκό τοϋ σηκοϋ είναι ή 17η καί τελευταία γιά τίς έξωτερικές 

όψεις τοϋ σηκοϋ. Στήν έσωτερική όψη των μακρών καί τών θυραίων τοί
χων, καθώς καί στόν έγκάρσιο τοίχο οι στρώσεις συνεχίζονται άκόμη 

πρός τά άνω : ή 18η καί ή 19η συμπληρώνουν τό πάχος τοϋ τοίχου πί

σω άπό τό έπίτοιχο έπιστύλιο, ένώ ή 20η καί μία άκόμη, όπως διαπι
στώθηκε άπό νεώτερη έρευνα, ή 21η,συμπλήρωναν τό πάχος τοϋ τοίχου 
πίσω άπό τήν Ιωνική ζωφόρο ή τήν όμόλογή της ζώνη στόν δυτικό τοί

χο. Ή 21η στρώση ήταν κατά τι χαμηλότερη άπό όλες τίς άλλες (-.50 
έναντι .52,4).

5.4.2. Διαπιστώθηκε, έπίσης, ότι ή στρώση τοϋ θράνου ήταν διαμπερής 
καί έμφανίζετο στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ καί ότι τό έπιστύλιο τοϋ Δυ- 
τικοϋ Διαμερίσματος δέν μπορούσε νά έδράζεται πιό χαμηλά άλλά ούτε 

καί πιό ψηλά άπό τήν έπάνω έπιφάνεια αύτής της στρώσεως, σέ στάθμη 
~+ 14.78 ή σέ ϋψος 12.49 άπό τό δάπεδο τοϋ χώρου. Τό ϋψος αύτό. 
είναι συγχρόνως καί τό ϋψος τών τεσσάρων κιόνων τοϋ Διαμερίσματος.

5.4.3. Ή συμβολή τών τοίχων γίνεται μέ πλοκή τών λίθων, μονομερή όμως" 
δέν γίνεται καί μέ προεξοχή λίθων τών μακρών τοίχων, άλλά μόνο μέ 
διείσδυση λίθων τών έγκάρσιων τοίχων μέσα στό πάχος τών μακρών τοί

χων.
5.4.4. Κατά τήν όριζόντια έννοια ή οικοδομική σύνθεση παρουσιάζειτήν 

μεγαλύτερη δυνατή τυποποίηση. Στούς μακρούς τοίχους οί στρώσεις 
άποτελοϋνται άπό άκραίους λίθους πού σχηματίζουν τίς παραστάδες καί 
άπό άγελαίους λίθους μήκους 1.22% κατά μέσο όρο.Ή 1η, ή 3η, ή 5η 
κ.λ.π. μέχρι καί τήν 17η στρώση είναι διάτονες ή έμβατικές (κοιν. 

μπατικές) καί περιλαμβάνουν 39 λίθους ή κάθε μία. Ή 2η, ή 4η κ.λ. 
π. μέχρι καί τήν 16η στρώση είναι παρά μήκος ή δρομικές καί άποτε- 

λοϋνται άπό δύο σειρές λίθων. Ή έζωτερική σειρά δέν παρουσιάζει 
διακοπές καί περιλαμβάνει 40 λίθους. Ή έσωτερική σειρά περιλαμβά
νει άντίστοιχους λίθους μόνο στά έλεύθερα τμήματα, ένώ στίς θέσεις 
συμβολής μέ τούς έγκάρσιους τοίχους ή σειρά διακόπτεται άπό είσδύ- 
οντες λίθους τών έγκάρσιων τοίχων. Στήν συμβολή μέ τόν μεσότοιχο 

τήν θέση τοϋ έζωτερικοϋ καί τοϋ έσωτερικοϋ δρομικοϋ λίθου καταλαμ
βάνει κατ'έζαίρεση ένας διάτονος λίθος. Οί στρώσεις 18η μέχρι καί 

21η ύφίσταντο προφανώς μόνο ώς έσωτερικές δρομικές σειρές - άντιθή- 
ματα τοϋ κυρίου θριγκοϋ τοϋ σηκοϋ - καί άκολουθοϋσαν καί αύτές ά-



κριβώς τό σύστημα καί τήν τάξη των άρμών τοϋ ύπολοίπου τοίχου. Στό 
έσωτερικό τοϋ σηκοΰ ò παρατηρητής άντιλαμβάνετο δτι οί τοίχοι εί
χαν έξ ίσου κανονική καί συνεχή δομή δπως καί πρός τό πτερόν, μόνο 
πού ήσαν κατά 4 στρώσεις υψηλότεροι.' “Ολοι οϊ άκραϊοι λίθοι των 
στρώσεων είναι ή ήσαν διάτονοι καί δχι μόνο σχηματίζουν αύτοτελώς 
τίς παραστάδες, άλλά τίς συνδέουν διά πλοκής μέ τούς θυραίους τοί

χους (1ος, 3ος ..........  17ος). ‘Ο 17ος λίθος περιέχει καί τό έπίκρανο.
5.4.5. "Η οικοδομική σύνθεση τής παραστάδος μόνο άπό διάτονους λίθους 

γίνεται κατά οικοδομική αναλογία πρός τούς κίονες ατούς οποίους 
κάθε "στρώση" (ό σπόνδυλος) άποτελεϊται άπό έναν μόνο λίθο.

5.4.6. Ό όρθοστάτης άποτελεϊται άπό τούς άκραίους λίθους καί άπό τούς 
άγελαίους λίθους. Οί αγελαίοι περιλαμβάνονται σέ δύο σειρές: τήν 
έξωτερική καί τήν έσωτερική. "Η εξωτερική περιέχει (έκτος άπό τούς 
άκραίους) 19 λίθους μήκους 2x1.22% = 2.44% . "Η έσωτερική σειρά 
διακόπτεται μόνο στην συμβολή μέ τόν δυτικό τοίχο καί τόν μεσότοι
χο καί περιέχετ στόν μέν Κυρίως Ναό. λίθους μήκους 2.44% , στό δέ 
Δυτικό Διαμέρισμα λίθους μήκους 1.22%. Ή ιδιορρυθμία αύτή παρου
σιάζει μία άκανονιστία στόν νότιο τοίχο, λίγο πιό δυτικά άπό τόν 

μεσότοιχο : τήν θέση δύο ορθοστατών τοϋ 1.22% καταλαμβάνει ένας μή
κους 2.44%; Οί τέσσερεις άκραϊοι όρθοστάτες πού είναι συνάμα καί 

μασχαλιαίοι, έχουν μήκος 4.57,έκτός άπό τόν άνατολικό τοϋ νοτίου 
τοίχου πού έχει τό μήκος των άγελαίων 2.44%. Τό έλλειμμα άναπληρώ- 
νεται άπό τόν επόμενό του, Ιο άγελαιο, ò όποιος άντί γιά 2.44% έ
χει μήκος 2.57.'

5.5. *0 μεσότοιχος δέν σώζεται, δμως ό τοιχοβάτης του, οι σωζόμενοι
όρθοστάτες των μακρών τοίχων στις δύο θέσεις συμβολής καί τέλος έ- 
λάχιστοι σωζόμενοι λίθοι του, έπίσης άπό τίς θέσεις συμβολής, έπι- 
τρέπουν τήν γνώση τής οικοδομικής συνθέσεώς του, σέ ικανοποιητικό 
μάλιστα βαθμό. Ό όρθοστάτης άποτελεΐτο άπό δύο σειρές λίθων, ένώ 
δλες οί στρώσεις ήσαν διάτονες μέ πάχος _.89,8 . ’Εκτός άπό τούς ά

κραίους οί λίθοι τοϋ όρθοστάτου καί των στρώσεων (άγελαΐοι) είχαν 
μήκος 1.79% ίσον πρός τό 1/12 τβϋ έξωτερικοϋ πλάτους τοϋ σηκοϋ με
τρημένου στήν βάση (καί ίσου πρός τά 5 μεσαία μεταξόνια τής προσό- 

ψεως τοϋ ναοϋ). Διαπιστώθηκε δτι οί άκραϊοι όρθοστάτες μέ ορατό 
μήκος 2.42 δέν είσέδυον στούς μακρούς τοίχους, παρά μόνο κατά 0.02%; 
δηλαδή δτι τό συνολικό μήκος τους ήταν 2.44% καί δτι ό άρχικός προ
ορισμός τους ήταν γιά τούς μακρούς τοίχους. Ή έρμηνεία τοϋ φαινο
μένου έπιχειρεϊται σέ άλλη θέση. Ό όρθοστάτης περιείχε 2x8=16 άγε
λαίους λίθους. Οί στρώσεις μέ περιττό άριθμό τάξεως, δηλαδή, ή 1η, 
ή 3η κ.λ.π. μέχρι καί τήν 21η περιείχαν άπό 9 άγελαίους καί 2 άκραί

ους λίθους, οί όποιοι άκραϊοι πρακτικώς δέν είσέδυαν στούς μακρούς 
τοίχους. Τό μήκος των άκραίων έμειώνετο πρός τά άνω άπό 1.51 στήν 
1η μέχρι 1.38 στήν 21η στρώση, λόγω τής κλίσεως τών μακρών τοίχων.
Οί στρώσεις μέ άρτιο άριθμό τάξεως δηλαδή, ή 2η , ή 4η κ.λ.π. μέ

χρι καί τήν 20η περιείχαν άπό 10 άγελαίους καί 2 άκραίους λίθους 
πού είσέδυαν στό μισό πάχος τών μακρών τοίχων. Σύνολον: 199 άγε- 

λαϊ ες λιθόπλινθοι καί 42 άκραΐες (βλ. Α.6.12.8 καί σ. 122, 3).

5. Θυραϊοι Τοίχοι

5.6.1. Παρά τήν έξωτερική ομοιότητά τους, οί δύο θυραϊοι τοίχοι είχαν 

μεταξύ τους πολύ διαφορετική οικοδομική σύνθεση καί σέ κάθε περίπτω

ση πολύ πιό πολύπλοκη άπό έκείνη τών μακρών τοίχων. Στόν άνατολικό 
τοίχο τό μέτρο τών λίθων ήταν _1.71, ένώ στό δυτικό είναι περίπου 

1.31% .
Ή πρόσφατη διαπίστωση,δτι ή άνατολική θύρα ήταν στενότερη άπό 

τήν σωζόμενη δυτική καί δτι στόν άνατολικό τοίχο υπήρχαν καί τά δύο 
παράθυρα τών κλιτών,έπιτρέπει,σέ συνδυασμό μέ τήν παρουσία τής δί- 
τονης κιονοστοιχίας, τήν έρμηνεία τής οίκοδομικής συνθέσεώς τών 

στρώσεων τοϋ τοίχου.



67Σύμφωνα μέ τήν έρευνα τοϋ σωζόμενου στό έδαφος ύλικοϋ καί των 
κατά χώραν στοιχείων ΰπολογίζεται ότι τό οικοδομικό άνοιγμα τής θύ- 
ρας, δηλαδή τό διάστημα μεταξύ των λίθινων σταθμών (χωρίς τό ξύλι
νο ττερίθυρο), μετρημένο στήν βάση, ήταν ίσο πρός ~4.80 καί κατά συ
νέπεια τό διάστημα άπό κάθε σταθμό μέχρι τήν άντίστοιχη παραστάδα 
τοϋ Προνάου ήταν 1/2 x (21.50-1.53-1.53-4.80) = 6.82 , ένώ ή άπό- 

σταση μέχρι τήν άντίστοιχη παραστάδα τής δίτονης κιονοστοιχίας ή
ταν 1/2 x (9.92-4.80) = 2.56 . Μέγιστος κοινός διαιρέτης των δύο 
αύτών διαστημάτων είναι τό μέτρο 0.85%± πού διαιρεί 8 φορές τό 6.82 
καί 3 φορές τό 2.56 . Μέ τόν καθορισμό τοϋ πλάτους των λίθων σέ 

2 x 0.85% =1.70% έπέρχεται μία συμφωνία ανάμεσα στό σύστημα των 
αρμών καί στήν κάτοψη καί τήν όψη τοϋ τοίχου) Στήν άνατολική όψη 
τοϋ τοίχου οί 1η, ή 3η, ή 5η κ.λ.π. στρώσεις άποτελοϋντο άπό 4 ί
σου πλάτους λίθους (1.70%), ένώ στήν δυτική πλευρά ή παραστάδα συνέ
πιπτε μέ άρμό τής 2ης στρώσεως. Λόγω τής διαφοράς πάχους μεταξύ πα- 
ραστάδος καί μακρών τοίχων. (153-116 = .37 , ή διαφορά μειοϋται 

πρός τά άνω λόγω τής ισχυρότερης μειώσεως τής παραστάδος: 145-114= 
= .31) , στήν δυτική πλευρά τοϋ θυραίου τοίχου προκύπτουν άκραΐοι
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λίθοι μέ όρατό μήκος 1.70%+.37 κ.λ.π. ή .85, +.37.

0g Στήν πλευρά των έσωτερικών παραστάδων πρός τό κλίτος προκύ
πτουν λίθοι, μέ αυξανόμενα πρός τά άνω όρατά μήκη λόγω τής κλίσεως 
της παραστάδος. Τέλος, ή πρός τό κλίτος παρειά τής παραστάδος τής 
άνώτερης κιονοστοιχίας συνέπιπτε κατά μέσο όρο μέ αρμό ώσεως (τόν 
κεντρικό). "Αν καί οί οριζόντιες διαστάσεις των παραθύρων έχουν ύ- 
πολογισθεΐ πρός τό παρόν μέ προσέγγιση μόνο ±.05 , φαίνεται ότι ò 
άξων κάθε παραθύρου συνέπιπτε μέ τόν 3ο άρμό τής 1ης, 3ης, 5ης κ. 

λ.π. στρώσεως. (Ή άρίθμηση άρχίζει άπό τήν θύρα). Τό κατώφλιο 

των παραθύρων ύψους _.20 πατούσε έπάνω στήν 11η στρώση; Ή άκριβής 
οικοδομική σύνθεση τού τοίχου άπό τό κατώφλιο αύτό καί μέχρι τήν 
17η στρώση δέν διαπιστώθηκε άκόμη.

5.6.2. Τό έπιστύλιο τού Προνάου κατελάμβανε ολόκληρο τό πάχος τού 
τοίχου καί σχημάτιζε τά άνώφλια των παραθύρων καί τής θύρας. ’Επάνω 
άπό τά τρία αύτά άνοίγματα ήταν τετραμερές, ένώ στά δύο μικρά ένδιά- 
μεσα διαστήματα τριμερές κατά τό πάχος, όπως έδειξε ή έρευνα τού σω- 
ζόμενου ύλικοϋ στό έδαφος. Έπάνω άπό τό έπιστύλιο ό τοίχος είχε 
σύνθετη τομή: τήν άνατολική πλευρά κατελάμβαναν οί λίθοι τής ζωφό
ρου ύψους 1.02 καί πάχους -.65 , ένώ τό ύπόλοιπο καί μεγαλύτερο μέ

ρος του πάχους του άποτελοϋσαν δύο στρώσεις ή 20η καί ή 21η μέ ύψη 
.52,.. καί .49,5 - .50, άντιστοίχως.

Τήν 20η στρώση άποτελοϋσαν διάτονοι λίθοι, ένώ τήν 21η δύο σει
ρές παρά μήκος. ‘Η 20η στρώση περιείχε 25 λίθους τριών διαφορετικών 
μέτρων. Έπάνω άπό τήν θύρα τό πλάτος τους ήταν .65, ώστε νά άντι- 

στοιχοϋν άκριβώς 7 λίθοι στό άνοιγμα τής θύρας, μετρημένο άμέσως 
ύπό τό άνώφλιο : 7 x .65 =(4.65.) Άμέσως έκατέρωθεν τών λίθων αυτών

ύπήρχαν άπό 2 λίθοι πλάτους .80 καί άκολουθούσαν άπό 7 λίθοι πλά

τους .86 . Τό μέτρο .86 άποτελεΐ έλαφρά τροποποίηση τού μέτρου
· των λίθων τών στρώσεων 1-17 . Τό ήμισυ περίπου τών άκραίων 

λίθων τής στρώσεως είσέδυε στό πάχος τών μακρών τοίχων. Τό σύστημα 

τών άρμών τής 20ης στρώσεως παρουσιάζει μικρή μετατόπιση ώς πρός τό 
σύστημα τών άρμών τού υπόλοιπου τοίχου: Τό κανονικό βάθος τών λίθων 
τής 20ης στρώσεως ήταν -1.50 .

5.6.3. 'Η οικοδομική σύνθεση άμέσως έπάνω άπό τήν 21 στρώση πρός τό 
παρόν έχει διαπιστωθεί μόνο σέ γενικές γραμμές. Ή στρώση τού θρά- 
νου τού Προνάου ήταν τριμερής κατά τό πάχος τού τοίχου. Ή έξωτερι- 
κή σειρά μέ πλάτος μόνο -.40 ήταν παρά μήκος καί έφερε τόν έγγλυπτο 
θράνο τοϋ Προνάου. Ή μεσαία είχε πλάτος περίπου 1.30, ένώ άπό τήν 
έσωτερική, πρός τόν κυρίως ναό, δέν σώζονται ή τουλάχιστον δέν άνα- 
καλύφθηκαν στοιχεία.

5.6.4. Οί 7 διάτονοι λίθοι τής 20ης σειράς πού άντιστοιχούσαν στό ά- 
νώφλιο τής θύρας διαπιστώθηκε ότι δέν διέθεταν τό κανονικό βάθος 
(1.50), άλλά ήσαν βραχείς καί μάλιστα έναλλάξ 1.20± καί ·90± (έναντι 

1.50 τοϋ κανονικοϋ), ώστε νά έπιτυγχάνεται μείωση τοϋ βάρους τής 
κατασκευής έπάνω άπό τό άνώφλιο. Είναι πιθανόν ότι στήν ίδια περιο

χή ή 21η στρώση θά ήταν καί αύτή έλαφρωμένη γιά τόν ίδιο λόγο. Ή 
άποκατάσταση τής 20ης στρώσεως μέ λίθους τριών διαφόρων μέτρων θά 
μποροϋσε νά θεωρηθεί άπό τόν άναγνώστη, πού γνωρίζει τήν κανονικό

τητα τών μακρών καί τοϋ δυτικοϋ τοίχου, άπίθανη καί άταίριαστη στό 
μνημείο καί έπομένως λανθασμένη. “Ομως,ή άποκατάσταση βασίζεται σέ 
πολλαπλά συστήματα τών διαστάσεων καί τών οικοδομικών στοιχείων ό

λων τών σωζόμενων στό έδαφος λίθων τού άνατολικοϋ τοίχου καί τών 
παραστάδων. Τά συστήματα αύτά συμβιβάζονται καί συναληθεύουν τελεί
ως μόνο στήν άποκατάσταση τής πραγματικής αρχικής δομής. Στό έδαφος 
άναγνωρίστηκαν όλοι οί σωζόμενοι λίθοι τής 20ης στρώσεως, 14 συνο λικώς

5.6.5. Τέλος, έδώ πρέπει νά τονισθει ότι ή άκανονιστία δέν είναι 
γνώρισμα μόνο τής 20ης στρώσεως τοϋ μή σωζόμενου άνατολικοϋ τοίχου.
Ό δυτικός τοίχος σώζει κατά χώραν μεγάλο ποσοστό τών λίθων τής δι

κής του 20ης στρώσεως (άμέσωε έπάνω άπό τό άνώφλιο) καί όλα τά στοι-
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χεϊα γιά τούς έλλείποντες λίθους της στρώσεως στά ακάλυπτα τμήματα 
τής 19ης στρώσεως. Οί μετρήσεις στόν δυτικό τοίχο έδειξαν μία άκα- 

νονιστία καί τής στρώσεως αυτής πού μέχρι τώρα είχε μείνει άπαρα- 
τήρητη. Τά μέτρα των λίθων της, κυρίως έπάνω άπό τό άνώφλιο, δια
φέρουν μεταξύ τους όπως καί άπό τό μέτρο τοΰ ύπόλοιπου τοίχου (1.31%± 
Πρόκειται,.λοιπόν, γιά μία γενικότερη άκανονιστία στήν οικοδομική 
σύνθεση τόσο του άνατολικοϋ, όσο καί τοΰ δυτικού τοίχου πού όφείλε- 
ται ατούς έξής λόγους:

1) Τό πλάτος των θυρών δέν διαιρείται άκριβώς άπό τά μέτρα των λί
θων των δύο τοίχων.

2) Στόν άνατολικό τοίχο όπου, όπως ήδη άναφέρθηκε, τά δύο τμήματα 
έκατέρωθεν τής θύρας διαιρούνται άκριβώς μέ τό μέτρο 1.71 (4 φορές) 
δέν είναι δυνατόν νά διαιρείται άκριβώς καί τό συνολικό πλάτος.

3) *0 δυτικός τοίχος διαιρείται στό σύνολό του άκριβώς άπό τό μέ
τρο των λίθων του : 14 φορές.' (14x1.31%= 18.43). Κατά συνέπεια τής

(1) τά τμήματα τού τοίχου έκατέρωθεν τής θύρας δέν διαιρούνται άκρι
βώς. Προκειμένου όμως νά άποφευχθεΐ ή έμφάνιση μή κανονικών λίθων 
άμέσως παρά τήν θύρα. Τό άρχικά συνεχές σύστημα 14x 1.31% δια- 
σπάσθηκε σέ δύο άνεξάρτητα τμήματα έκατέρωθεν τής θύρας, μετατο
πισμένα πρός τήν θύρα, όπότε ή έμφάνιση των μή κανονικών λίθων 
μεταφέρθηκε στά άκρα τοΰ τοίχου παρά τίς παραστάδες.

5.6.6. Οί παραστάδες του ξύλινου περιθύρου συνίσταντο σέ έπένδυση 
των λίθινων σταθμών τόσο κατά τήν έννοια τού πάχους τού τοίχου
(= βάθος τού περιθύρου), όσο καί στίς δύο όψεις σέ όρισμένο πλάτος 
(="πάχος" τού περιθύρου), σύμφωνα μέ τίς μορφολογικές άπαιτήσεις.
Στήν έξωτερική όψη τών τοίχων ή ξύλινη έπένδυση πού σχημάτιζε τό 
πάχος τού περιθύρου, πρακτικώς δέν έξεϊχε τού τοίχου, άλλά έφιλο- 
ξενεϊτο σέ λαξευτή ύποδοχή. Στήν έσωτερική όψη τού τοίχου ή έπέν
δυση έκάλυπτε μικρότερο πλάτος καί δέν διέθετε ύποδοχή, άλλά έξεΐ- 
χε τού τοίχου όσο ήταν τό πάχος της.

Στόν δυτικό τοίχο ή ύποδοχή έχει τό πλάτος μισού άκριβώς μέ

τρου (-.66), ώστε έάν οί άρμοί ήσαν ορατοί, τότε οί λίθοι άμέσως 
παρά τό περίθυρο θά παρουσίαζαν κανονικό μήκος 1.31%.

Στά διατηρούμενα κατά χώραν τμήματα τού άνατολικού τοίχου 
δέν σώζονται οί ύποδοχές τού περιθύρου. "Ομως σώζονται έλάχιστα 
στοιχεία σχετικά μέ τήν στερέωση τού περιθύρου, τά όποια σέ συν
δυασμό μέ στοιχεία πού σώζουν δύο σχετικοί λίθοι στό έδαφος δείχνουν 
ότι τό άνατολικό θύρωμα είχε όμοιου πάχους περίθυρο (μέ τό δυτικό) 
καί έπομένως έδώ δέν έμφανίζονταν κανονικά μέτρα 1.71 ή 0.85%' άμέ
σως παρά τό περίθυρο.

5.6.7. "Ομως, όλα όσα διαπιστώθηκαν γιά τίς άντιστοιχίες τών άρμών,τά 
μέτρα καί τίς σχέσεις τοΰ συστήματός των πρός τίς παραστάδες, τούς 
λίθινους σταθμούς ή τά ξύλινα περίθυρα, θά είχαν άξια έάν οί άρμοί 
καί οί λίθοι ήσαν καί μετά τήν άποπεράτωση άντιληπτοί καί θά ίσχυαν 
σέ όλο τό ύψος τών τοίχων, έάν οι τοίχοι, οί παραστάδες καί οί 

σταθμοί ήσαν κατακόρυφοι καί όχι κεκλιμένοι. *0 σχολιασμός τού ζη
τήματος καί κάποιες σκέψεις πάνω σ’αύτό δίνονται σέ άλλη θέση. Έ

δώ χρειάζεται μόνο νά τονισθεϊ ότι τό σύστημα τών άρμών, τών μέτρων 
καί τών σχέ.σεών τους, όπως περιγράφτηκε, ισχύει στό κάτω μέρος τών 
τοίχων, ένώ πρός τά άνω άλλοιώνεται προοδευτικά λόγω τών κλίσεων.

5.6.8. Στόν δυτικό τοίχο,στό ύψος τοΰ έπιστυλίου τού Προνάου, τό έ- 
πιστύλιο ώς έπίτοίχο ύφίσταται μόνο ώς ένας έξωτερικός λίθος πάχους 
-.45, ένώ τό ύπόλοιπο καί μεγαλύτερο μέρος τού πάχους τού τοίχου 
καταλαμβάνεται άπό τίς στρώσεις 18 καί 19. Φυσικά τό έπιστύλιο ώς 
οίκοδομικό άνώφλιο έπάνω άπό τήν θύρα κατελάμβανε όλόκληρο τό πάχος 
τού τοίχου καί ήταν τετράλιθο. Ή έρευνα τών σωζόμενων λίθων τών 

δύο άνωφλίων, όσο καί τών γειτονικών τους, έδειξε ότι μόνο οί δύο 
έξωτερικοί λίθοι ήσαν συναξονικοί μέ τήν θύρα. Οί δύο έσωτερικοί 
καί έπομένως άφανεϊς λίθοι ήσαν μικρότερου μήκους άπό τούς έξωτε-

).
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ρικούς καί. έκκεντρα τοποθετημένοι, ώς πρός τήν θύρα : ύ ένας έδρα- 

ζόταν λιγότερο στόν βόρειο καί περισσότερο στόν νότιο, è άλλος 
λιγότερο στόν νότιο καί περισσότερο στόν βόρειο σταθμό. Στόν δυ
τικό τοίχο τά άκρα των έξωτερικων λίθων του ανωφλιού γειτονεύουν 
στενά μέ τόν πρώτο άπό τήν θύρα αρμό τής 17ης στρώσεως. 0 αρμός 
αύτός παρουσιάζει μετατόπιση πρός τους τοίχους, ώστε να αυξηθεί ή 

άπόστασή του άπό τά άκρα του ανοχρλίου. .Η διατάραξη τού συστήματος 
των αρμών στά άκρα τού άνωφλίου συνοδεύεται από μια μετατόπιση των 
αρμών τής 19ης στρώσεως πρός τόν άξονα του ναοϋ καί μέ μία Ανισό
τητα των λίθων τής στρώσεως έκατέρωθεν τού άνωφλίου, ή οποία όφεί- 

λεται σέ μία μικρή έκκεντρότητα τού Ανατολικού λίθου τού άνωφλίου.
Τό νότιο τμήμα τής στρώσεως έχει μήκος 5.76, ένώ τό βόρειο έχει 

μήκος μόνο 5.68) Ή 20η στρώση έπανέρχεται στο σύστημα των στρώ
σεων 2, 4 κ.λ.π. έως καί 16, όμως στό μέσον της έπάνω άπό τό άνώ- 
φλιο προκύπτει μέτρο 1.23 άντί 1.31% λόγω τής γενικής συμπτυξεως 

τού συστήματος.
5.6.9. ‘Η 21η στρώση στόν βαθμό πού σώζεται καί πού μπορεί νά άποκα- 

τασταθεΐ μέ τήν βοήθεια των ίχνών της, έπάνω σέ σωζόμενους λίθους 

τής 20ης στρώσεως, προκύπτει καί αύτή μέ σημαντικές ανωμαλίες πού 
δέν όφείλονται μόνο στήν γενική διάσπαση καί σύμπτυξη τού συστήμα
τος των αρμών έκατέρωθεν τής θύρας, άλλά καί σέ μία διόρθωση τής 

έκκεντρότητος τής 20ης στρώσεως πού προξενήθηκε άπό τήν μικρή έκκεν
τρότητα τού άνωφλίου. “Οτι ή στρώση έπάνω άπό τήν 20η (δηλαδή ή 

21η) δέν μπορεί νά είναι ούτε έπιστύλιο ούτε θράνος άλλά μόνο μία 
άκόμη (καί ή τελευταία) στρώση των κανονικών λίθων τού τοίχου, προ
κύπτει μέ βεβαιότητα άπό τά ίχνη έπάνω στήν 20η στρώση καί άπό τήν 
μελέτη των θράνων των μακρών τοίχων. Σ'αύτά τά πραγματικά στοι
χεία στηρίχτηκε ò προσδιορισμός τού πραγματικού άρχικοϋ ύφους των 
κιόνων καί τής οροφής τού Δυτικού Διαμερίσματος. Μέχρι τώρα ή μή 
χρησιμοποίηση τών πραγματικών στοιχείων οδήγησε τούς διάφορους έρευ- 
νητές σέ διάφορα καί έπομένως Ανακριβή Αποτελέσματα. Ή στρώση τού 

θράνου άποτελειτο μάλλον άπό τρεις σειρές άπό τίς όποιες σώζεται μό

νο αύτή πρός τόν Όπισθόναο.
5.6.10. Μέχρι έδώ ή περιγραφή τών ορθοστατών τών δύο θυραίων τοίχων 

καί μαζί καί τών ορθοστατών τών παρασπάδων φυλάχθηκε σκοπίμως νά 
συνδυασθεΐ μέ τήν περιγραφή τής οικοδομικής συνθέσεως τού πάχους 

τών δύο αύτών τοίχων.
Ό όρθοστάτης τών θυραίων τοίχων άποτελεϊται κατά τό πάχος άπό 

τέσσερεις ή καί πέντε άκόμη λίθους. OÌ έξωτερικοί λίθοι είναι οί 
μεγαλύτεροι. Στήν έξωτερική όψη τών τοίχων ό όρθοστάτης άπό τήν 
θύρα μέχρι τίς παρασπάδες άποτελεϊται άπό δύο μόνο διαδοχικούς λί
θους έκ τών όποιων ò άκραϊος εισδύει στήν παρασπάδα. ‘0 σχηματιζό- 
μενος μεταξύ τών δύο αύτών λίθων αρμός συμφωνεί μέ έναν αρμό τών 

στρώσεων μέ άρτιο Αριθμό τάξεως. Στήν έσωτερική πλευρά τού δυτι
κού τοίχου υπάρχουν ισάριθμοι όρθοστάτες, μόνο πού στό νότιο τμήμα 
ò αρμός δέν υπακούει στό σύστημα τών αρμών τών στρώσεων. Οί έκατέ
ρωθεν τής θύρας όρθοστάτες είναι μασχαλιαίοι, δηλαδή έχουν σέ κάτο

ψη σχήμα Γ μέ παχύτερα τά άκρα τους πρός τήν θύρα, τόσο μάλιστα 
ώστε αύτά μόνα νά άρκούν γιά τόν σχηματισμό τού πάχους τού όρθοστά- 
του στις δύο πλευρές τής θύρας. Ό παρατηρητής σχηματίζει τήν έντύ- 

πωση ότι τό πάχος τού τοίχου καταλαμβάνεται άπό δύο μόνο έξαιρετι- 
κά όγκώδεις λίθους. Τόν μεγάλο χώρο, πού στήν πραγματικότητα άπο- ώώ 

μένει άνάμεσα στούς έξωτερικούς όρθοστάτες, γεμίζουν οί έσωτερικοί 
λίθοι τού όρθοστάτου. “Ενα μικρό μέρος τών όρθοστατών αύτών είναι 

όρατό στις πλευρές τής διόδου πού διατρυπά τό νότιο τμήμα τού τοί
χου σχηματίζοντας τήν είσοδο πρός τό μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο. Πα- 
λαιότεροι έρευνητές είχαν διαπιστώσει ότι οι έσωτερικοί αύτοί λίθοι 
δέν είναι άλλο παρά κυματιοφόροι τοιχοβάτες τού Προπαρθενώνος. Πρό-
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75αφατη δρευνα άπεκάλυψε ότι οί λίθοι αυτοί προέρχονται άπό τούς Α
κραίους Αγελαίους καί τούς γωνιαίους (Από δύο τουλΔχιστον παραστά- 

δες) τοΟ τοιχοβάτου του Προπαρθενωνος.
5.6.11. Στήν έσωτερική δφη τοϋ Ανατολικού τοίχου, λόγω τής μή χρησιμο- 

ποιήσεως μασχαλιαίων λίθων καί λόγω της παρουσίας των έσωτερικών 
παραστάδων έμφανίζονταν συνολικώς τέσσερεις λίθοι σέ κάθε πλευρΑ 

τής θύρας. Οί όρθοστΑτες τού Ανατολικού τοίχου περιελάμβαναν ώς 
γέμισμα δύο σειρές λίθων. Ή πρόσφατη δρευνα στό Αθέατο έσωτερικό 
των όρθοστατών των παραστάδων καί των θυραίων τοίχων ΑπεκΑλυψε όχι 
μόνο τίς μέχρι τώρα άγνωστες λεπτομέρειες τής οίκοδομικής συνθέσε- 

ως, Αλλά Ακόμη ότι οί λίθοι σέ δεύτερη χρήση ξεπερνούν κατά πολύ 
τόσο ώς πρός τόν Αριθμό, όσο καί ώς πρός τήν ποικιλία τούς μέχρι 
τώρα-γνωστούς. 'Εκτός Από τούς τοιχοβάτες τού Προπαρθενωνος ύπάρχουν 
στυλοβάτες Αναβαθμοί καί ολόκληροι όρθοστΑτες καί Ακόμη καί δύο πω

ρόλιθοι σέ δεύτερη χρήση. 'Αβέβαια μέχρι στιγμής παραμένει μόνο 
ή έσωτερική κατασκευή των όρθοστατών τού βόρειου τμήματος τού 

δυτικού τοίχου. Ή οίκοδομική σύνθεση τού πάχους τού δυτικού τοί
χου Από τήν 1η μέχρι τήν 17η στρώση δέν είναι δυνατόν να έρευνηθεϊ 

στήν μεγάλη έκταση τού τοίχου.
5.6.12..‘Η σύνθεση αύτή είναι φανερή μόνο ατούς δύο σταθμούς τού θυρώ

ματος καί στις πλευρές τής διόδου τού μεσαιωνικού κλιμακοστασίου. 
Τέλος, κατά τήν πρόσφατη δρευνα τού τοίχου έξερευνήθηκε τό έσωτερι
κό τού βόρειου άκρου του καί τής συμβολής μέ τόν βόρειο τοίχο στό 
ύψος τής 5ης έως καί τής 9ης στρώσεως καί σέ διάστημα Αρκετών μέτρων 
μέ τήν βοήθεια καθρεπτών καί βελονών. *Η διείσδυση πρός τό έσωτερικό 
τής κατασκευής έγινε άπό δνα παλαιό χάσμα πού έχει προκύφει Από τήν 

μερική καταστροφή ένός λίθου.

Η πρώτη στρώση είναι,λόγω τής συνθέσεως τού πάχους τού όρθοστάτου
διάτονη, όμως όχι σέ όλο τό μήκος της. Πρός τά άκρα της Αποτελεί - 

ται Από δύο λίθους κατά τό πάχος. Πρός τήν θύρα έμφανίζονται διά
τονες οί στρώσεις 1,2,4,6,8,10,12,14,16 καί 17, όμως στό διάστημα 
μέχρι τούς μακρούς τοίχους οί στρώσεις φαίνεται δτι είναι όλες, ή 
σχεδόν όλες, δρομικές. Ή πλοκή των δύο πλευρών τού τοίχου έπιτυγ-



χάνεται uòvo η τουλάχιστον κυρίως ιέ τήν έναλλαγή του βάθους των λί

θων των δύο στρώσεων κάθε σειράς, ώστε τά έσωτερικά κενά καί οί κα- 
τακόρυφοι αρμοί νά ufi συμπίπτουν σέ δύο διαδοχικές στρώσεις.

5.6.13. Οι παραστάδες της δίτονης κιονοστοιχίας παρουσιάζουν τήν έξης 
κατασκευαστική ιδιοτυπία: Οι παραστάδες της κάτω κιονοστοιχίας εί
χαν κατασκευή όμοια μέ των έξωτερικών παραστάδων τοϋ σηκοϋ. Τόν 

κορμό τους άποτελοΰσαν σέ πλήρη συνέχεια ό ορθοστάτης καί οί 11 έ- 
πόμενες στρώσεις του τοίχου. Τό έπίκρανο πρέπει νά άποτελεΐτο κυ
ρίως άπό τήν στρώση τοϋ κατωφλίου τοϋ παραθύρου, γεγονός πού έπι- 
τρέπει μέ μεγάλη πιθανότητα τής γνώση τοϋ άκριβοϋς ϋψους τής μεγά
λης κιονοστοιχίας.

"Ομως,ό κορμός των λεπτότερων καί χαμηλότερων παραστάδων τής 
έπάνω (ή μικρής) κιονοστοιχίας δέν άποτελεΐτο άπό τίς στρώσεις τοϋ 
τοίχου, άλλά άπό έναν αύτοτελή όρθιο λίθο τοποθετημένο σέ έπαφή μέ 

μικρή (-.03) διείσδυση στόν τοίχο. Ή οίκοδομική αύτή λύση άπάλλα- 
ξε τούς οικοδόμους άπό μία μεγάλη σπατάλη ύλικοϋ κατά τήν προετοι

μασία καί λάξευση των μεγάλων λίθων τοϋ τοίχου.
Ή αύτή λύση άκολουθεΐται μετά άπό δύο δεκαετίες καί στίς παρα

στάδες τής Προστάσεως των Καρυατιδών.

5.7 'Κ Οικοδομική σύνθεση των επιστυλίων

Τό έπιστϋλιο της περιστάσεως είναι τρίλιθο κατά τό πάχος. Τό 
επιστύλιο τοϋ σηκοϋ, έφ'όσον καί αύτό έκτείνεται έπάνω άπό κίονες 
καί παραστάδες, είναι έπίσης τρίλιθο κατά τό πάχος. Τά πάχη των 

επί μέρους λίθων δέν είναι τυποποιημένα, ποικίΤίουν άπό μεταξόνιο 
σέ μεταξόνιο, Φυσικά τό άθροισμά τους είναι σταθερό σέ όλο τό μήκος 

τοϋ θριγκοϋ.
7·2 Στίς τέσσερεις γωνίες τοϋ ναοϋ ή συνάντηση των έπιστϋλίων έπά

νω άπό τούς γωνιαίους κίονες είναι πολύπλοκη σέ σχέση πρός αύτήν έ

πάνω άπό τούς μεσαίους κίονες. *0 σχηματισμός τοϋ άρμου η των άρμών 
έπάνω άπό τόν γωνιαίο κίονα ποικίλλει στά διάφορα κτήρια τής άρχαιό- 
τητος. “Ομως στήν έσωτερική πλευρά ή στενότητα τής έπιφάνειας έδρά- 

σεως υπαγορεύει μία μόνο διάταξη άρμου: τήνδιαγώνια. Ή έξωτερική 
πλευρά τής γωνίας είναι έκείνη πού έπιδέχεται τίς ποικίλες διατάξεις 
αρμών. Ή πιό συνηθισμένη άπό αύτές είναι μέ τόν αρμό κάθετο πρός 
τήν μία όψη τοϋ έπιστυλίου καί σέ σημαντική άπόσταση άπό τήν γωνία. 
Αύτός είναι καί ò φανερός τρόπος στίς γωνίες τοϋ θριγκοϋ τοϋ Παρθε- 
νώνος. "Ομως, όταν τό έπιστϋλιο είναι τρίλιθο, όπως στόν Παρθενώνα, 
ό τρόπος συναντήσεως των μεσαίων λίθων του δέν είναι φανερός άλλά 
οϋτε καί εύλογος, διότι ή συνάντηση αύτή μπορεί νά γίνει τόσο μέ 

κάθετο αρμό όσο καί μέ διαγώνιο άρμό. Βεβαίως, ό διαγώνιος άρμός 

συνεπάγεται μεγαλύτερο άρχικό μήκος καί τοϋ έτέρου των λίθων καί φυ

σικά μεγαλύτερη φθορά ύλικοϋ. Στόν Σηκό τοϋ Παρθενώνος ή δεύτερη 

αύτή λύση διαπιστώθηκε τόσο στήν ΒΔ. γωνία , όσο καί στίς άνατολικές 

γωνίες καί φαίνεται πολύ πιθανόν ότι ή αύτή λύση ισχύει καί γιά τήν 
άπρόσιτη σέ παρατήρηση έσωτερική κατασκευή τής ΝΔ. γωνίας. Στήν Πε

ρίσταση ή έσωτερική κατασκευή είναι άπρόσιτη καί έπομένως τά οικοδο
μικά σχέδια των γωνιών τοϋ έπιστυλίου πού κατά καιρούς δημοσιεύθηκαν 
έχουν συνταχθεΐ μόνο κατ'έκτίμηση, γεγονός πού έξηγεΐ τίς μεταξύ 

τους άσυμφωνίες.
Ή νεώτερη ένδοσκοπική έρευνα στήνΐΆ γωνία έδειξε δτι καί ή άθέ- 

ατη συνάντηση των μεσαίων λίθων είναι καί αύτή σέ διαγώνιο άρμό καί 

συνεπώς φαίνεται πιθανόν δτι τελικώς ή λύση αύτή έχει γενική έφαρμο- 
γή στόν Παρθενώνα. Ό έξωτερικός άρμός τής γωνίας σχηματίζεται τόσο

Οίκοδομική σύνθεση των 
έπιοτυλίων τής ΒΑ γωνίας
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στήν Περίσταση, δσο καί στόν Σηκό πρός τήν έκάστοτε μακρά πλευρά καί 
όχι, στήν πρόσοψη. Στήν Περίσταση ή θέση του ορίζεται άπό τό τέλος 

τοϋ κανόνος, ώστε νά περιορίζονται οί δυσκολίες λαξεύσεως τοϋ κανό- 
νος καί προσαρμογής των έπιστηλίων. Μόνη έξαίρεση κάμνει ή ΒΑ. γω
νία όπου ό άρμός τέμνει τόν κανόνα.

.7.3 οί αρμοί του έπιστυλίου" έπάνωάπό τούς λοιπούς κίονες παρουσιά

ζουν άσυμφωνίες πρός τούς άξονες των κιόνων. Οί άσυμφωνίες αύτές 
όφείλονται όχι μόνο στίς διαφοροποιήσεις των μετοπών καί τίς συνεπα- 

κόλουθες μετατοπίσεις τριγλύφων καί κανόνων, άλλά έξ ίσου καί στήν 
άποδοχή έκ μέρους των οίκοδόμων μίας μικρής έλευθερίας στά μήκη των 
έπιστυλίων γιά λόγους οικονομίας, ώστε νά είναι χρησιμοποιήσιμα καί 

μάρμαρα μέ μικρότερο άλλά παραπλήσιο πρός τό κανονικό μήκος.
Ή οίκοδομική σύνθεση των έπιστυλίων των γωνιαίων μεταξονίων έ- 

πάνω άπό τόν 2ο καί 7ο κίονα τής άνατολικής πλευράς καί τόν 2ο τής 
βόρειας καί τής νότιας πλευράς παρουσιάζει τήν έξής αξιοσημείωτη ί- 
διομορφία: 'Ενώ στήν έξωτερική όψη ό άρμός είναι έκκεντρος ώς πρός 
τόν κίονα (έκκεντρότης μέχρι .09'.), στήν έσωτερική όψη ό άρμός είναι 

πρακτικως συναξονικός πρός τόν κίονα καί αύτό σημαίνει ότι οί άρμοί 
των λίθων τοϋ έπιστυλίου έπάνω άπό αυτούς τούς κίονες είναι άσύμβα- 

τοι.
.7.4 Οί μεσαίοι λίθοι πού είναι όρατοί μόνο έκ των κάτω συχνά δέν δια

θέτουν τό κανονικό ύψος, χωρίς αύτό νά έχει έμποδίσει τήν χρησιμο
ποίησή τους. Τό έλλεϊπον ύψος συμπληρώνεται μέ μία δεύτερη ή καί τρί

τη άκόμη σειρά μικρότερων λίθων. Δέν είναι δυνατή ή γνώση τής έκτά- 
σεως τής έφαρμογής αύτής τής οικονομικής λύσεως, στόν βαθμό πού μεγά

λο μέρος τόϋ'θριγκού έχει άπολεσθεϊ γιά πάντα, ένω ένα άλλο πολύ με
γάλο μέρος του σώζεται τόσο καλά, ώστε νά μή έπιτρέπει τήν παρατήρηση 
τής έσωτερικής κατασκευής. "Ομως, στήν νότια πλευρά καί λιγότερρ στήν 

βόρεια ό τρόπος αύτός φαίνεται σχεδόν γενικευμένος. Σέ όρισμένες πε
ριπτώσεις τό έναπομένον έλλεϊπον ύψος , έφ’δσον είναι μικρό, δέν συμ

πληρώνεται, τότε τά άντιθήματα των τριγλύφων πατοϋν χαμηλότερα καί 
διαθέτουν μεγαλύτερο ύψος άπό τό κανονικό, ώστε νά φθάνουν καί αύτά 
ώς τό γείσο. Επίσης, γιά τούς μεσαίους λίθους, στόν βαθμό πού είναι 

άθέατοι, υπάρχει ή πιθανότητα δτι δέν διαθέτουν πάντοτε τό μήκος τοϋ 
μεταξονίου. Ή περίπτωση αύτή διαπιστώθηκε μέχρι τώρα μία φορά μόνο 
κατά τήν έρευνα των λίθων τοϋ έπιστυλίου τοϋ Προνάου (στό έδαφος) : 
Επάνω άπό τόν 5ο κίονα ò άρμός άπέκλινε τοϋ άξονος κατά ~.10 πρός 

βορρά.
7-5 Τέλος, είναι άξιοσημείωτη μία άκόμη λεπτομέρεια: Στήν νότια πλευ

ρά σέ όρισμένες θέσεις έπάνω άπό τούς κίονες ύπ’άρ. 3, 4 καί 5 τό έλ- 

λεΐπον ύψος τοϋ μεσαίου έπιστυλίου συμπληρώνεται καί μέ μικρούς σχε
τικά λίθους, πού σέ έναν βαθμό εισδύουν καί στούς έκατέρωθεν,κατά τά 
πλάτος, λίθους τοϋ έπιστυλίου. ‘Ορισμένοι άπό αύτούς έχουν προκόψει, 
μέ κατάλληλη άπολάξευση, άπό λίθους τής σίμης τοϋ άρχαϊκοϋ ναοϋ τοϋ 
γνωστόϋ ώςΈκατομπέδου. ‘Η παρουσία των λίθων αύτών στήν κατασκευή 

τοϋ Περίκλειου ναοϋ έρχεται νά προστεθεί στίς ένδείξεις δτι δ Έκα- 
τόμπεδος δέν άποτελεΐ προηγούμενη φάση τοϋ"Παλαιοϋ ναοϋ", άλλά άπο- 

τελει άνεξάρτητο ναό στήν περιοχή τοϋ κατόπιν Παρθενώνος.
•7.6 Κατά τήν έννοια τοϋ μήκους ή οίκοδομική σύνθεση τοϋ έπιστηλίου 

τοϋ σηκοϋ έχει ώς έξής: Έπί των προστάσεων τό έπιστύλιο είναι τρίλι- 

θο κατά τό πάχος καί έχει τούς όρατούς άρμούς του. κατακόρυφους καί 

σέ άντιστοιχία πρός τούς άξονες των μεσαίων κιόνων. Οί έξωτερικοί 
λίθοι τοϋ έπιστυλίου άποτελοϋν μία συνέχεια μέ τούς λίθους τοϋ έπί- 

τοιχου έπιστυλίου των μακρών τοίχων, ένω οί έσωτερικοί άποτελοϋν μία 
συνέχεια μέ τούς λίθους τοϋ έπίτοιχου έπιστυλίου των θυραίων τοίχων 

πρός τόν Πρόναο καί τόν Όπισθόναο. Οί έξωτερικές γωνίες περιέχονται 

στά γωνιαία έπιστύλια των προσόψεων. *0 άμέσως έπόμενος λίθος πού 
γεφυρώνει τό άνοιγμα μέχρι τήν παραστάδα έκτείνεται σέ μεγάλο διάστη
μα καί πέρα άπό τά έπίκρανο, ώστε μέ μήκος 4.39 νά σχηματίσει τόν

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΥ 
Ό 1ος λίθος έχει άπολαξευθεΐ 
(κοιλανθεΐ) προκειμένου νά μειω
θεί τό βάρος του (φαίνεται δτι 
τά περισσότερα έπιστύλια τής Ν. 
πλευράς έχουν ύποστεϊ δμοια κοί- 
λανση ίσως έπειδή τό χαμηλότερο 
έδαφος αύτής τής πλευράς συνεπή- 
γετο μεγαλύτερα ύψη άνυψώσεως κι 
επομένως πρόσθετα κατακόρυφα 
στοιχεία των άνυψωτικών μέσων μέ 
άποτέλεσμα κάποια μείωση τοϋ συν- 
τελεστοϋ άσφαλείας γιά τά μέγι
στα φορτία.

ΘΕΣΗ ΜΗ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
ΛΙΘΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ
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1η γραμμή του συστήματος των αρμών τών μακρών τοίχων. Κατά συνέπεια, 
μεταΕύ αυτών τών δεύτερων άπό τήν ύκάστοτε γωνία αρμών χωρούν άκριβώς 
20 άγελαΐα έπίτοιχα έπιστϊλια μήκους 2.44%± μέ τούς αρμούς τους νά 

διχοτομούν τό μήκος κάθε δεύτερου λίθου (1.22,2) τής 17ης στρώσεως 
καί τό μήκος κάθε ένός έξωτερικού όρθοστάτου (2.44%) τών μακρών τοί
χων. Ό πρώτος καί τελευταίος άγελαϊος έχουν πάχος (ή βάθος) -.65 , 

ένώ οί υπόλοιποι 18 λίθοι έχουν ή είχαν πάχος -.45 - .50 . Ή ένίσχυ- 
ση τών άκραίων άγελαίων οφείλεται στήν ίδιαιτερότητα τής θέσεώς τους. 
Οί λίθοι αύτοί άλλωστε είναι καί οί πρώτοι κατά τήν τοποθέτηση.

Στόν Πρόναο τό έπίτοιχο επιστύλιο έκάλυπτε τό διάστημα τών 18.2, 
μέ τρεις μόνο λίθους πού ήσαν συγχρόνως καί άνώφλια τής θύρας καί 

τών δύο έκατέρωθεν παραθύρων.
Στόν Όπισθόναο τό έπίτοιχο έπιστύλιο,εκτός άπό τό ανώψλιο πού 

είναι καί ò μακρύτερος γνωστός λίθος σέ 'Αθηναϊκό κτήριο, περιέχει 
άπό δύο μικρότερους καί λεπτότερους λίθους πρός βορρά καί πράς νότο 

τού άνωφλίου.
Γενικώς, οί έξωτερικοί λίθοι τού επιστυλίου υπερτερούν σέ ποιό

τητα τών έσωτερικών, ένώ ώς μεσαίοι έχουν χρησιμοποιηθεί και λίθοι μέ 

σοβαρά έλαττώματα.

‘Η Οικοδομική σύνθεση τού διαζώματος τής Περιστάσεως καί τής ζωφόρου 

τού Σηκού.

8·1 ‘Η ζωφόρος τού Σηκού άποτελεΐται άπό λίθους τυποποιημένου μήκους 

στήν δυτική καί στίς δύο μακρές πλευρές τού σηκού, ένώ στήν ανατολι
κή πλευρά δέν υπάρχει τυποποίηση καί τά μήκη τών λίθων είναι πολύ 
μεγαλύτερα.

Είναι άξιοσημείωτο δτι τήν αύτή σχέση μεταξύ πλευρών τού ναού 
καί τυποποιήσεως παρουσιάζει καί ή έσωτερική όψη τού διαζώματος τού 
θριγκού τής Περιστάσεως: Στήν βόρεια, νότια καί δυτική πλευρά τού 
διαζώματος, όπως καί στήν δυτική πλευρά τής ζωφόρου τού σηκού, ή κα
τά τό μήκος οικοδομική σύνθεση συνίσταται σέ λίθους μήκους ίσου πρός 
τό 1/3 τού οίκείου μεταξονίου διαταγμένους κατά τρόπο ώστε τό μέσον 
κάθε τρίτου νά συμπίπτει μέ άξονα κίονος. Οί άκραΐοι λίθοι αυτών τών 
πλευρών πού συμβάλλουν στόν σχηματισμό τών γωνιών είναι μεγαλύτεροι 
άπό τό κανονικό μέτρο.

8.2 Στήν βόρεια καί τήν νότια πλευρά τής ζωφόρου καί μάλιστα σέ όλη 
τήν περιοχή ισχύος τού συστήματος τών αρμών τού σηκού, οί λίθοι τής 
ζωφόρου ύπακούουν καί αύτοί στό μέτρο (1.22%) καί είναι διατεταγμένοι 
κατά τρόπο ώστε τό μέσον κάθε δεύτερου νά συμπίπτει μέ αρμό τού έπί- 
τοιχου έπιστυλίου ή κατ'άλλη διατύπωση οί αρμοί τους νά συμπίπτουν 
σέ κάτοψη μέ τούς αρμούς τών στρώσεων τού τοίχου μέ περιττό άριθμό 
τάξεων 1η, 3η, 5η στρώση κ.λ.π.. Οί τρεις λίθοι τής ζωφόρου σέ κά

θε άκρο τών μακρών πλευρών, πού έδράζονται έπάνω στά άκραϊα έπιστύ- 
λια, δέν ύπακούουν στό μέτρο 1.22%, άλλά είναι μεγαλύτεροι. Κατ'ά- 
ναλογία πρός τήν πλοκή τών γωνιολίθων μιας τοιχοποιίας οί άκραΐοι λί

θοι διασταυρώνονται μέ τά άκραϊα έπιστύλια τής προσόψεως, οπότε δια
θέτουν καί 'μία στενή πλευρά στά άκρα τής ανατολικής καί τής δυτικής 
δψεως τής ζωφόρου. ‘Η άνατολική πλευρά συντίθεται άπό όλιγότερους 
καί μεγαλύτερους, άνίσους μεταξύ τους, λίθους. Ό κεντρικός 
είναι συναξυνικός μέ τό κεντρικό μεταξόνιο καί έχει τό μεγαλύτερο μή

κος, -4.32 , ίσο περίπου μέ αύτό τού κεντρικού έπιστυλίου τής άνατο- 
λικής προσόψεως τού ναού. Ή στρώση τής ζωφόρου στήν δυτική πλευρά 
είναι δίλιθη κατά τό πλάτος, ένώ στήν άνατολική πλευρά ήταν τρίλιθη 

δπως δείχνουν οί έσωτερικοί λίθοι της πού σώζονται στό έδαφος. ‘Η
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οίκοόομι,κή σύνθεση της ζωφόρου τοϋ τχρονάου δέν είναι δυνατόν νά άπο- 

κατασταθεΐ τουλάχιστον μέ τά στοιχεία πού μέχρι τώρα έντοπίσθηκαν 
στούς σωζόμενους λίθους. Ή οίκοδομική σύνθεση τής όμόλογης κενής 
ζωφόρου τοϋ Όπισθονάου δέν ακολουθεί προφανές σύστημα. ’Αξιοσημείω
το είναι μόνο,ότι ò 'λίθος της έπάνω άπό τό άνώφλιο είναι έξαιρετικά 
μακρύς (6.51) ώστε κατά κάποια στατική άντίληψη καί οίκοδομική παρά
δοση νά συνεργάζεται τυπικώς μέ τό άνώφλιο.

J.0.3 Τέλος, μοναδική σημασία γιά τήν γνώση των συνθηκών δημιουργίας 

τής ζωφόρου έχει ή παρουσία ένός λίθου της στήν έσωτερική κατασκευή 
τής στρώσεως, στήν θέση συμβολής τής βόρειας πλευράς μέ τόν δυτικό 
τοίχο. ‘Ο λίθος αύτός είναι ό πρώτος γνωστός ήμίεργος λίθος τής ζωφό
ρου πού σώζει τήν δψη του στό στάδιο άκριβώς πρίν άπό τήν σχεδίαση 

καί τήν έκτέλεση τοϋ αναγλύφου. OÌ λεπτομέρειες τοϋ έπάνω καί κάτω 
άκρου τής δψεώς του, ή απουσία πλευρικής οίκοδομικής ταινίας καί ή 
άναθύρωση άποδεικνύουν όριστικώς δτι ή ζωφόρος σχεδιάστηκε καί λαξεύ
τηκε μετά άπό,τήν τοποθέτησή της (καί δχι στά έργαστήρια των γλυπτών 

όπως ύποστηρίχθηκε συχνά).
5.C.4 Τό πάχος τών λίθων τής ζωφόρου ήταν μεγαλύτερο στίς μακρές πλευ

ρές όπου έφθανε τά .70 σχεδόν. Καθώς τά έπίτοιχα έπισττ’ιλια είχαν πά

χος κατά μέγιστο .50, οΐ λίθοι τής ζωφόρου έδράζονταν καί στούς έσω- 
τερικούς λίθους τοϋ τοίχου, ήσαν δηλαδή "ήμιδιάτονοι", ώστε νά έπιτυγ- 

χάνεται σημαντική πλοκή στήν ζώνη αύτή τοϋ τοίχου πού δέν ήταν δυνατό 
νά διαθέτει διάτονους λίθους.

5.8.5 Είναι άξιοσημείωτο δτι στό κέντρο τής άνατολικής πλευράς τής έ- 

σωτερικής δψεως τοϋ διαζώματος τής περιστάσεως έχουν χρησιμοποιηθεί 
δύο λίθοι μήκους καί αύτοί -4.30 μέ τόν κοινό άρμό τους στόν άξονα 
τοϋ ναοϋ. ‘Εκατέρωθεν άκολουθοϋν μικρότεροι λίθοι καί σέ μικρό διάστη
μα τό σύστημα ομοιάζει μέ έκεϊνο τών άλλων πλευρών. ‘Η μορφή τών λί
θων τών τριγλύφων στό έσωτερικό τής κατασκευής είναι σέ πολλές περι
πτώσεις άγνωστη. Στήν άπλούστερη περίπτωση ή συνολική κάτοψη τών λί
θων είναι περίπου τετράγωνη,μέ γενικές διαστάσεις περίπου .9Χ.9 . 

“Ομως πολλές τρίγλυφοι καί ίδίως οί γωνιαίες διαθέτουν πολύ μεγαλύ
τερη μάζα άπό τήν κανονική, δπως έδειξε ή ένδοσκοπική έρευνα τής έ- 
σωτερικής κατασκευής τοϋ θριγκοΰ τής ΝΑ. γωνίας.

5.3.6 Τό υλικό τών άντιθημάτων τών μετοπών ποικίλλει. Στίς δύο μακρές 
πλευρές έχουν χρησιμοποιηθεί όρθιοι πρισματικοί λίθοι κατόψεως .90Χ.90 
περίπου καί κανονικόϋ ύψους 1.35, ένώ όρισμένοι είναι υψηλότεροι έπει- 
δή πατούν πιό χαμηλά άπό τήν έπάνω έδρα τοϋ έπιστυλίου. Στήν άνατολι- 
κή πλευρά έχουν χρησιμοποιηθεί, ίσως σέ όλο τό μήκος δπως έδειξε σχε
τική ένδοσκοπική έρευνα, κυρίως λίθοι τών τοίχων τοϋ σηκοϋ σέ δύο 
στρώσεις .53-.54 συμπληρούμενες μέ μία χαμηλότερη στρώση (-.27-.29), 
ώστε νά παρέχουν έδραση στό γείσο. Στήν δυτική πλευρά ή έσωτερική 
κατασκευή στόν βαθμό πού είναι γνωστή ομοιάζει μάλλον μέ έκείνη τών 

μακρών πλευρών.

δωρικής ζωφόρου στήν περιοχή τής ΝΑ γωνίας
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τελεϊ ένδειξη δτι ή κατασκευή του Ανατολικού θριγκοΟ έπεται τής κατα
σκευής τοΟ σηκοΟ. Γενικώς ή οίκοδομική σύνθεση τής έσωτερικής κατα
σκευής τής ζωφόρου είναι χαλαρή καί Ασυνεχής. Τα κενΑ μεταξύ των λί
θων £χουν μεγαλύτερο όγκο Από τΑ Αντιθήματα, ώστε νΑ έπιτυγχΑνεται έ- 
λΑττωση φορτίου καί οίκονομία μαρμάρου μέχρι 20% στό σύνολο τής στρώ

σεως.

;.g Ή οίκοδομική σύνθεση τοϋ όριζοντίου γείσου

5.9.1 Τό όριζόντιο γείσο, ή Απλώς τό γείσο, αποτελεί ένιαία στρώση μέ 
πολύ μεγάλο πλάτος, ώστε νά έδράζεται σταθερά, νά έξισορροπεϊ τό ί- 
σχυρό προέχον τμήμα του καί νά σταθεροποιεί, ώς στρώση διατόνων λί
θων μέ σημαντική πίεση, τήν πολύλιθη στρώση τής ζωφόρου τής όποίας 
συνάμα καλύπτει καί κρύπτει όλους τούς κενούς χώρους.

’Ακάλυπτη Αφήνει μόνο μία στενή (_.30) ζώνη στήν παρυφή τής έσω
τερικής δψεως τού θριγκού. Ή Ακάλυπτη αύτή ζώνη είναι Απαραίτητη γιά 

τήν έδραση τής όροφής τοϋ πτερού μέσω τού θράνου.
5.9.2 Τό γείσο Αποτελεϊται Από μεγάλους γωνιαίους λίθους (ή γωνιαία 

γείσα) καί Από τυποποιημένους Αγελαίους λίθους (ή Αγελαία γείσα). ΤΑ 
γωνιαία γείσα διαμορφώθηκαν πολύ ίσχυρά μέ διαστάσεις 2^x2% μέτρα πε
ρίπου κατ'Απαίτηση τής προεξοχής τους σέ δύο διευθύνσεις καί λόγω τής 

Ανάγκης πρόσθετης Ασφαλείας έναντι Ανατροπής καί πλευρικών ώθήσεων. 
Στό διάστημα μεταξύ τών γωνιαίων γείσων οί Αρμοί κατανεμήθηκαν στίς 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προμόχθων καί δδών, ώστε νά περιορισθεΐ 
στό έλάχιστο ή έργασία προσαρμογής καί συμβιβασμού τών κάτω έπιφανει- 
ών τοϋ γείσου κατά καί Αμέσως μετά Από τήν τοποθέτηση τών τελειωμένων 

στό έργαστήριο λίθων του.
5.9.3 ΤΑ γωνιαία γείσα, ώς εύρύτερα, περιλαμβάνουν σέ κάθε πλευρά τους 

δύο προμόχθους καί τήν μεταξύ τους όδό. Κατά συνέπεια τό διάστημα 
τών Αγελαίων γείσων περιλαμβάνει Αριθμό όδών κατά μία μονάδα μεγαλύ
τερο άπό αυτόν τών προμόχθων. Τό διάστημα αύτό χωρίζεται σέ τόσους 
Αγελαίους λίθους δσες είναι καί οί πρόμοχθοί του, δηλαδή 29-2-2=25 

στίς προσόψεις καί 65-2-2=61 στίς μακρές πλευρές.
5.9.4 Κάθε ένας Από τούς Αγελάίους λίθους περιλαμβάνει καί μία όδό, 

έκτός άπό έναν σέ κάθε πλευρά, πού άντί μιας περιλαμβάνει δύο όδούς, 
δηλαδή καί τήν έπί πλέον όδό τού διαστήματος. Ό ίδιαίτερος αύτός 
λίθος είναι ό πλέον κατάλληλος νά τοποθετείται τελευταίος έκ τών άνω 
Ανάμεσα στούς ήδη τοποθετημένους άλλους λίθους τού γείσου διότι καί

οί δύο πλευρές του τερματίζουν σέ όδούς, δηλαδή υψηλότερα άπό τίς προ
μόχθους καί έπομένως κατά τήν διάρκεια τής τοποθετήσεώς του έκ τών άνω 

δέν ύφίσταται & παραμικρός κίνδυνος φθοράς, έστω καί μίας άκμής προ- 
μόχθου. Ό λίθος αύτός όνομάζεται γείσο καταψραγής καί τοποθετείται 
πρός τό μέσον τής έκάστοτε πλευράς ή τουλάχιστον σέ σημαντική Απόστα
ση Από τίς γωνίες, ώστε νά μήν ύπάρχει ò παραμικρός κίνδυνος νά προ- 
κληθεΐ μέ τήν καταβίβασή του μία Ανεπιθύμητη ώθηση στά ήδη τοποθετη

μένα γείσα μέχρι τήν πλησίον γωνία.
3.9.5 τό πλάτος τών Αγελαίων λίθων είναι κατά μ.ό. 1.08, τών δέ κατα- 

φραγών _1.30%. "Ομως, δρισμένος Αριθμός γείσων πλησίον τών γωνιών πα
ρουσιάζει μικρότερα πλάτη, κατά συνέπεια τής γωνιακής συμπτύξεως καί 
τών τροποποιήσεων τής ζωφόρου.Τό συνολικό βάθος τών γείσων είναι γιά 

τήν Ασφαλή τους έδραση ύπετριπλάσιο τής προεξοχής τους, „2.20 στίς 
προσόψεις καί „2.15 στίς πλευρές. Ή έπάνω έπιφάνειά του σέ έγκάρ- 

σια τομή είναι όριζόντια μέν στίς προσόψεις γιά τήν έδραση τοϋ τυμ
πάνου καί τών Αγαλμάτων,κεκλιμένη όμως στίς πλευρές κατά γιά
τήν έπούξηση τού βάρους τού πίσω μέρους τοϋ γείσου (ή "ούράς") καί έ
πομένως γιά τήν βελτίωση τών συνθηκών τής ισορροπίας του.



5.9.6 Γιά τήν βελτίωση των συνθηκών τής ισορροπίας των γωνιαίων γεί

σων έχει λαξευθεΐ έκ των άνω βαθειά λεκάνη πού Αντιστοιχεί ώς πρός 
τήν θέση καί τό μέγεθος άκριβώς μέ τό προεξέχον τμήμα τού γείσου. Ή 
λεκάνη αυτή άθέατη μετά άπό τήν τοποθέτηση των ύπερκειμένων λίθων 
έλαττώνει τό βάρος τής προεξοχής τού γείσου κατά -25% περίπου.

5.10 ‘Η οικοδομική σύνθεση των άετωματικών τοίχων

'Ορλάνδος

5.11

*Η οικοδομική σύνθεση τού καταετίου γείσου

5.111 τό μεγαλύτερο μέρος τού καταετίου γείσου, πλήν των άκρων καί τής 

κορυφής, άποτελέσθηκε άπό όρθότμητους λίθους μέ πολύ μεγάλο συνολικό 
βάθος (2.40), ώστε νά έξισορροπεϊται ή ισχυρή προεξοχή τους (.90).

Στήν κορυφή προκύπτει σύνθετης μορφής λίθος μέ δύο σκέλη μήκους 
-.90 καί τήν κάτω έδρα του τεθλασμένη , ώστε νά έφαρμόζει στήν κορυφή 
τού τυμπάνου. Τό πίσω μέρος τού λίθου αύτού επάνω άπό τό άντίθημα τού 
τυμπάνου ήταν πλήρες μέ όριξόντια έδρα, μέ άλλες λέξεις, ή τελική 
στρώση τού άντιθηματικοϋ τοίχου ήτανσυμφυής μέ τό κορυφαίο καταέτιο 

γείσο. Τά δύο άποτμημένα καί έπομένως όξύληκτα άκρα τού καταετίου γεί-' 
σου, προκειμένου νά μήν είναι εύθραυστα, λαξεύτηκαν συμφυή (σέ έναν 
μόνο λίθο) μέ τίς ύπερκείμενες γωνιαίες κεράμους (μετά των λεοντοκε
φαλών) . Γιά τόν αύτό λόγο στόν άμέσως έπόμενο λίθο τού καταετίου, 
πού έκτείνεται πρός τά άνω καί πέραν τής άποτμήσεως συμπεριλαμβάνε- 
ται ώς συμφυές στοιχείο καί τό άμέσως υποκείμενο όξύληκτο άκρο τού 
τυμπάνου. Οί λίθοι αυτοί στά άκρα τού καταετίου, έφ'δσον Αντιστοι
χούν στήν όριξόντια άπότμη'ση τού γείσου, έδράξονται πλήρως ή σχεδόν 
πλήρως καί έπομένως δέν Απαιτούν καί ώς έκ τούτου δέν διαθέτουν τό i-pj 

διαίτερο μεγάλο βάθος των άλλων (Αγελαίων) λίθων τού καταετίου γεί

σου.
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Στήν έσωτερική πλευρά τοϋ θριγκού σέ μία ζώνη πλάτους -.30 τό 
διάζωμα έχει λαξευθεϊ σέ βάθος περίπου .30, ώστε νά δημιουργηθεΐ έ
δρα στό αυτό ϋψος μέ τήν έπάνω Εδρα τής ζωφόρου τοϋ σηκοϋ καί ώστε 
τό έναπομένον πρός τό πτεράν ϋψος τής στρώσεως (-1.04) νά είναι άντι- 
ληπτά ώς ισοδύναμο πρός αύτό της ζωφόρου (1.02). Ή σχηματιζόμενη 
έγκοπή ϋψους .30 καί πλάτους .30 όνομάζεται μασχαλιαία έγκοπή.

5.12 2 Διαπιστώθηκε ότι ή μασχαλιαία έγκοπή : 1)στό μεγαλύτερο μήκος 
της έχει λαξευθεϊ έπί τόπου μετά άπό τήν όλοκλήρωση τόϋ θριγκού , 
ένώ υπάρχουν ένδείξεις ότι ή έγκοπή δέν είχε προβλεψθεΐ τουλάχιστον 
στήν παρούσα μορφή της, ή ότι, ίσως, σέ περίπτωση που είχε προβλεψθεϊ, 

ή πρόβλεψη δέν είχε ληφθεΐ ύπ’όψη κατά τήν οίκοδόμηση τοϋ θριγκού,
2)σέ ένα τμήμα τής βορείας πλευράς οί λίθοι τοϋ διαζώματος είχαν προ- 

ετοιμασθεΐ μέ πρόβλεψη τής έγκοπής. Ή έρμηνεία αύτών των αίνιγματι- 
κών χαρακτηριστικών τής μασχαλιαίας έγκοπής έπιχειρεΐται σέ άλλη θέ

ση .
.12.3 *0 θράνος τής περιστάσεως είναι τοποθετημένος στήν μασχαλιαία 

έγκοπή καί άποτελεϊται σέ όλες τίς πλευρές άπό λίθους μήκους ίσου 

πρός τό 1/3 τού μεταξονίου 4.30/3 = 1.43,... διατεταγμένους κατά 
τρόπο ώστε κάθε τρίτος άρμός νά συμπίπτει μέ έναν άξονα κίονος.

.12.4 Ό θράνος τοϋ σηκοϋ άποτελεϊται στήν δυτική πλευρά άπό διάτονους 
λίθους καί έπάνω άπό τίς πλευρές τοϋ Όπισθονάου άπό δύο σειρές πα
ρά μήκος λίθων. Διαπιστώθηκε δτι στόν Πρόναο άποτελεϊτο άπό διάτο
νους λίθους μόνο έπάνω άπό τά τρία μεσαία μετακιόνια, ένώ στό ύπόλοι- 
πο διάστημα άποτελεϊτο άπό δύο σειρές, άπό τίς όποιες ή έσωτερική 
ήταν πολύ στενότερη. Διαπιστώθηκε έπίσης ότι έπί τών μακρών τοίχων 

άποτελεϊτο μόνο άπό διάτονους λίθους.
.12.5 Έπάνω άπό τίς δύο προσόψεις τοϋ σηκοϋ οί λίθοι είχαν μέτωπο ίσο 

πρός τό 1/6 τοϋ μεταξονίου τής προστάσεως „4..20/6 = ~.70 καί ήσαν 

διατεταγμένοι κατά τρόπο ώστε κάθε 6ος αρμός νά συμπίπτει μέ έναν 
άπό τούς άξονες τών μεσαίων κιόνων, όπως άλλωστε διακρίνεται πολύ κα

λά στήν δυτική πλευρά. Στις μακρές πλευρές οι λίθοι άκολουθοϋσαν 
τό γενικό μέτρο τοϋ 1.22,2 καί οί αρμοί διχοτομοΟσαν τά μήκη (1.22,2) 

τών λίθων τής ζωφόρου.

'Ορλάνδος
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Ή οικοδομική σύνθεση των οροφών

‘Η όροφή του τχτεροΰ άποτελεΐτο άπό δύο έπάλληλες στρώσεις, τήν 
στρώση των δοκών καί τήν στρώση των φατνωμάτων. Où λίθοι τής στρώ
σεως των φατνωμάτων περιείχαν έκαστος δύο φατνώματα καί ήσαν άμφιέ- 
ρειστοι οί μεσαίοι καί τριέρειστοι οί άκραϊοι. Οί λίθοι αύτοί όνο- 
μάζονται φατνωματικές πλάκες. Ή στρώση των δοκών έκτείνεται άμέ- 
σως έπάνω άπό τήν στρώση των θράνων καί φέρει τίς φατνωματικές πλά

κες. Οί έλεύθερες δοκοί του πτερού έδράζονται σέ διάστημα μόνο 
-.30 έπί τού θράνου τής περιστάσεως καί σέ περίπου διπλάσιο βάθος 
(_.60) έπί τού θράνου τού σηκού. Σέ όμοιο βάθος, καί γιά τά δύο ά
κρα τους, έδράζονται καί οί έλεύθερες δοκοί τού Προνάου καί τού Ό- 
πισθονάου. Οί ήμιδοκοί ώς μεταδάκιες πλάκες έχουν πλάτος .30 στήν 
όροφή τού πτερού καί -.20 στήν όροφή τού Όπισθονάου. Κατά συνέπειο 
έπί τού άριγκού των προστάσεων άπέμενε εύρύ διάστημα άνάμεσα στίς 

κεφαλές τών έλεύθερων δοκών καί των μεταδοκίων πλευρών των δύο γει
τονικών όροφών. Τό διάστημα αύτό περιείχε μία στρώση πληρώσεως ύψους 
-.53 άναγκαία γιά τήν έδραση τής κατασκευής στηρίξεως τής στέγης.
Οί ήμιδοκοί τού πτερού έχουν πλάτος κατά μέσο όρο .30 έπί τού θριγκού 
ένώ έπί τών μακρών τοίχων έχουν κατά κανόνα πλάτος -.80 καί κατελάμ- 
βαναν τά 2/3 τού πλάτους τού τοίχου στό ύψος τού θράνου (b>1.25.).

Τό υπόλοιπο τού πλάτους τού τοίχου (πρός τό έσωτερικό τού σηκού) κα- 
τελάμβαναν τά έπίτοιχα έπιστύλια τών έσωτερικών χώρων, άπό τά όποια 
όμως δέν σώζονται στοιχεία.

Ή μελέτη όλων τών σωζόμενων λίθων καί μία σειρά υπολογισμών όδή- 
γησαν στήν άποκατάσταση τής άρχικής οικοδομικής συνθέσεως τής στρώ

σεως τών δοκών καί τών ήμιδοκών. Τά κυριώτερα σημεία τής συνθέσεως 
αύτής είναι :

1) Τό σύστημα τών αρμών καί τών μέτρων τών ήμιδοκών τών μακρών 
πλευρών δέν είναι αυστηρό, όμως κατά προσέγγιση άντιστοιχοϋσε ένας 

λίθος σέ δύο θράνους τού σηκού (2Χ1.2±).
2) Οί τέσσερεις άκραϊες ήμιδοκοί ήσαν μακρύτερες μέ μέτρο τριπλά

σιο περίπου τού μέτρου τών θράνων (3X1.2 ±).
3) Οί φατνωματικές πλάκες έδράζονταν σέ ζώνη πλάτους -.30. Τό υ

πόλοιπο πλάτος (-50) τών πλατειών ήμιδοκών, έφ'δσον δέν καλύπτετο ά
πό τούς λίθους πληρώσεως (βλέπε πιό κάτω g 5) παρέμενε μέ τήν έπιφά- 
νεια τού λατομείου. Είναι καλά γνωστό όσο καί φανερό ότι τό αύτό 
συμβαίνει καί στήν έπάνω έπιφάνεια τών έλεύθερων δοκών.

4) Ή στρώση πληρώσεως τού κενού χώρου μεταξύ τών δοκών καί ήμιδο-

κών έπάνω άπό τόν θριγκό τόσο τής δυτικής όσο καί τής άνατολικής προ- 
στάσεως δέν ήταν συνεχής, άλλά άποτελεΐτο άπό μεμονωμένους λίθους 
τοποθετημένους στούς άξονες τών έλεύθερων δοκών τού πτερού.

5)Τά σχετικώς μικρού πλάτους έπίτοιχα έπιστήλια τής έσωτερικής 
πλευράς τών τοίχων ήσαν πολύ υψηλότερα άπό τήν στρώση τών ήμιδοκών. 

Τήν διαφορά τού ύψους συμπλήρωνε στρώση λίθων πού σέ πλάτος κατε- 
λάμβανε τά διάστημα μεταξύ τών φατνωματικών πλακών καί τού έπάνω μέ

ρους τών ώς άνω έπιστυλίων, ώστε ώς άντίθημα νά αύξάνει τό πλάτος 
τής έπάνω έδρας τού έπίτοιχου έπιστυλίου. Ή στρώση αύτή δέν ήταν 

συνεχής άλλά άποτελεΐτο άπό μεμονωμένους λίθους πού σύμφωνα μέ άσφα- 
λεΐς ύπολογισμούς άντιστοιχούσαν στούς άξονες τών έγκάρσιων τοίχων 
καί τών έσωτερικών κιόνων τού σηκού, γεγονός πού κάνει προφανή τήν 
συνεργασία τους μέ τό έπίτοιχο έπιστύλιο γιά τήν στήριξη τών έλεύ
θερων δοκών τών όροφών τού κυρίως ναού καί τού δυτικού διαμερίσματος. 
Οί λίθοι αύτοί στό έξής θά όνομάζονται πεσσοί τών μακρών τοίχων.



6)‘Η ύπαρξη, ή διάταξη, τό ύλικό καί où. διαστάσεις αυτών των πεσ
σών άποτελοϋν ίσχυρές ένδείξεις, δτι οί δοκοί πού έδράζονταν στήν έ- 
σωτερική πλευρά των τοίχων τού σηκοϋ ήσαν καί αύτές λίθινες (βλ.σ.345\

Τό πάχος των φατνωματικών πλακών είναι Ανάλογο πρός τό διάστημα 
πού γεφυρώνουν. Ή σχέση του πρός τό συνολικό μήκος τών πλακών κυμαί
νεται μεταξύ 1:8 καί 1:8V1* καί συγκρίνεται πρός τήν σχέση τών Αντί
στοιχων διαστάσεων τών δοκών (1:8 ~1:83Α)ί Οί όροφές τών μακρών

πτερών περιείχαν 53 φατνωματικές πλάκες, ύψους .40 , συνολικού μή
κους 3.50± , μέσου πλάτους 1.23 καί μέσου βάρους 4.0 - 4% t (Υ:Μ=
= 1: 8 3/4 ) .

Οί όροφές τών πτερών τών προσόψεων περιείχαν άπό 18 φατνωματικές 

πλάκες ύψους -.35, μήκους ~3.00± καί έλάχιστου πλάτους 1.07 (Υ:Μ=

1:8,6).
Ή όροφή τού Όπισθονάου καί άσφαλώς καί έκείνη τοΰ Προνάου πε

ριείχαν άπό 40 φατνωματικές πλάκες ύψους .25, μήκους 2.00 καί πλά

τους .68 (Υ:Μ=1:8).
Οί αρμοί μεταξύ τών φατνωματικών πλακών σχηματίζονταν κατά μή

κος τών άστραγάλων, ώστε νά μειώνεται κατά τό δυνατόν ή έργασία προ
σαρμογής τών πλακών καί νά μήν είναι Αντιληπτοί οί αρμοί Ακόμη καί 
στήν Ανεπιθύμητη περίπτωση χαλαρώσεως τής κατασκευής. "Ομως σέ πολ
λές περιπτώσεις οί αρμοί σχηματίζονταν σέ Απόσταση άπό τόν άστράγα- 
λο, όπως δείχνουν Αρκετά άπό τά σωζόμενα θραύσματα τών πλακών. Κατά 

συνέπεια καί τά πλάτη ορισμένων πλακών θά παρουσίαζαν κάποιες μικρές 
Αποκλίσεις άπό τά κανονικά μέτρα.

,.14 Ή στέγη

5.14.1 Ή μορφή τής κάτω έπιφανείας τών μαρμάρινων στρωτήρων τής κερα- 
μώσεως δείχνει δτι οί κέραμοι δέν έφέροντο έπί συνεχούς έπιφανείας, 
Αλλά μόνο έπί τεγίδων. Οί τεγίδες αύτές ήσαν διατεταγμένες κατά τήν 
κλίση τής στέγης στούς άξονες τής κεραμώσεως Ανά ,.71%. Τό πλάτος 
τους ύπολογίζεται άπό τήν μορφή τής κάτω έπιφανείας τών κεράμων σέ 
-.20 , ένώ τό ύψος τους θά μπορούσε νά κυμαίνεται μεταξύ .25 καί .30 
περίπου. Τό πλησιέστερο παράδειγμα τού τρόπου αύτοϋ μάς δίνει ή βό
ρεια Πρόσταση τού Έρεχθείου πού σώζει περισσότερα στοιχεία γιά τήν 
Αναπαράσταση τού συστήματος. Οί τεγίδες έφέροντο έπί διαμήκων δοκών 

δηλαδή δοκών παραλλήλων στόν άξονα τού ναού, πού διέτρεχαν δλο τό 
μήκος τής στέγης.

5.14.2 2τήν έσωτερική όψη τού τοίχου τού Αετώματος σώζονται οί φωλεές 

τών κεφαλών τών δοκών τής στέγης, όνομάζονται δοκοθήκες, άπό τίς ό
ποιες συμπεραίνονται τά έξης:

1) 'Εκτός άπό τήν κορυφαία υπήρχαν άπό τρεις δοκοί εκατέρωθεν, πού 
έχώριζαν τό πλάτος τής στέγης σέ τέσσερα ίσα μέρη σέ κάθε πλευρά.
Οί άξονες τών δοκών συνέπιπταν μέ τόν 5ο, τόν 10ό, τόν 15ο Αρμό τής 
κεραμώσεως καί μαζί, μέ τούς άξονες τών δοκών τής όροφής τού πτερού.
Τό μεταξόνιο τών δοκών σέ οριζόντια προβολή ήταν ,3.40 .

2) Τό πλάτος καί τών 7 δοκών ήταν ~.90 , τό δέ μέσο ύψος τους ~.70. 

‘Επομένως, τό όριζόντιο στατικό άνοιγμα τών τεγίδων ήταν τής τάξεως 

τών 2.6± .
3) 'Εκτός άπό τήν 1η καί 7η δοκό μόνο ή 3η καί ή 5η προεκτεινόμενες 

πρός τό δυτικό διαμέρισμα αντιστοιχούν στά έκει φέροντα στοιχεία, 
τούς ιωνικούς κίονες καί τά έπιστύλιά τους, ένώ καμμία δέν Αντιστοι

χεί στά άνάλογα φέροντα στοιχεία τού χώρου τού κυρίως ναού.
‘Επομένως τό σύστημα τών 7 διαμήκων δοκών είναι βέβαιο μόνο γιά 

τόν χώρο μεταξύ Αετωμάτων καί θυραΓ'ν τοίχων, πολύ πιθανόν γιά τόν 

χώρο τού δυτικού διαμερίσματος καί Αβέβαιο γιά τόν κυρίως ναό. Τά

στόν άντιθηματικό τοίχο τής 
Δυτ. πλευράς



88

διαστήματα πρός γεφύρωση έπάνω άπό τήν οροφή τοϋ πτερού καί τοϋ Προ- 
νάου ή τοϋ Όπισθονάου είναι της τάξεως των 4. - 4.% μέτρων περί

που.
5.14.3 Επειδή τό μήκος των δοκών είναι σχετικά, μικρό καί τό άνηγμένο 

Φορτίο τής καλυφεως, μικρό λόγω τής πυκνής διατάξεως των δοκών, κρί — 
νεται ότι ή διατομή των δοκών ύπερβαίνει κατά πολύ κάθε γνωστό 
παράδειγμα τής έποχής. Στήν βόρεια πρόσταση του Έρεχθείου ή δοκός 
τής στέγης είχε μεγαλύτερο άνοιγμα (κατά 50%), μεγαλύτερο άνηγμένο 

φορτίο (κατά 50% έπίσηςί) καί διατομή τού μισού μόνο πλάτους άπό 
αύτήν των δοκών τβϋ Παρθενώνοςί

Άπό τίς πιό πάνω συνθήκες καί άπό τήν ποιότητα τής λαξεύσεως 
τών έδρών των δοκοθηκών φαίνεται πολύ πιθανόν ότι αύτές οι δοκοί 
ήσαν μαρμάρινες μάλλον παρά ξύλινες, όπως γενικώς πιστεύεται. ‘Η 

πιθανότητα αύτή γιά τίς δοκούς κάνει άναγκαία τήν άναζήτηση πραγμα
τικών ένδε ίξεων γιά τό ύλικό τών τεγίδων. Έφ'δσον μάλιστα οί πρό

σφατες άνακαλύφεις στήν Νάξο καί τήν Δήλο φανερώνουν δτι τό σύστη
μα αύτό τής στέγης κατάγεται άπό τίς Κυκλάδες καί ότι έκεϊ οί τεγί- 

δες όπως καί οί δοκοί ήσαν κατά κανόνα μαρμάρινες.
Από την άβεβαιότητα πού είσάγει ή νέα θεώρηση τού θέματος μάς 

δίνουν διέξοδο τά γείσα πού παρέχουν άκαταμάχητες ένδείξεις, άν όχι 
τήν άπόδειξη δτι οί τεγίδες ήσαν πράγματι ξύλινες, δπως άλλωστε ή

ταν παράδοση νά θεωρούνται μέχρι σήμερα: Σέ έλάχιστα μόνο γείσα σώ
ζεται ή μάζα τους πρός τό πτερόν καί όπου αύτό συμβαίνει ή μάζα αύ- 

τη παρουσιάζει ισχυρή καταστροφή καί διάρρηξη θερμικού τύπου, πού 
προϋποθέτει τήν ύπαρξη καί καύση ποσότητος ξύλων σέ στενή έπαφή μέ 
τόν λίθο.

J'14·4 Ή στήριξη τών δοκών τής στέγης ύπεράνω τών θριγκών τών δύο Προ- 

στάσεων δέν γινόταν έπί συνεχούς τοιχώματος δπως ήθελε ή έπιστημονι- 

κή παράδοση, άλλά έπί τετραγωνικών πεσσών πλευράς 1.22-1.30 , τών 
όποιων οί θέσεις έδράσεως ύποδηλώνονται άπό τήν λάξευση τής έπιφανεί- 

ας τής στρώσεως τών δοκών τής όροφής καί άπό τούς λίθους πληρώσεως 
τών κενών τής ίδιας στρώσεως. “Ενας λίθος τών πεσσών σώζεται άκόμη 
στόν ναό άπομακρυσμένος δμως άπό τήν άρχική του θέση.

Μέχρι τώρα δέν διαπιστώθηκε:
1) 'Εάν έπάνω άπό τούς μακρούς τοίχους υπήρχε είδική σειρά λίθων 

γιά τήν έδραση τών τεγίδων ή έάν ή 1η καί ή 7η δοκός συνεχίζονταν 
καί στό διάστημα αύτό έδραζόμενες καί αύτές στούς πεσσούς τών μακρών 
τοίχων.

2) Έάν ή στήριξη τής στέγης ύπεράνω τών θυραίων τοίχων γινόταν 
έπίσης μέ πεσσούς ή μέ συνεχές τοίχωμα, άν καί δ πρώτος τρόπος κρί- 
νεται πολύ πιθανότερος κυρίως έπειδή θά υπηρετούσε τόσο τήν οίκονο- 

μια τού μαρμάρου, δσο καί τήν στατική άνακούφιση τών άνωφλίων τών 

θυρών.
5.14.5 τό τελευταίο μέρος τής οίκοδομικής άναλύσεως τού κτηρίου είναι 

ή όροφή καί ή φέρουσα κατασκευή τής στέγης έπάνω άπό τόν κυρίως ναό 

καί τό δυτικό διαμέρισμα. Τό ζήτημα αύτό είναι τό μόνο γιά τό όποιο 
δ συντάκτης- έχει μόνο θεωρίες καί δχι πραγματικά στοιχεία καί γιά 
τόν λόγο αύτό ή άνάπτυξή του έδώ, στά πλαίσια μιας μελέτης γιά τήν 

συντήρηση καί τήν συμπλήρωση τού ναού, δέν κρίνεται άναγκαία.

Οί πεσσοί στηρίξεως τής στέγης

Υποθετικό σύστημα μειώσεως
ροπής καί βέλους κάμφεως
τής φέρουσας κατασκευής τής στέγης.



5.15

Σχέση 'Αρχιτεκτονικής Kat Οικοδομικής συνθέσεως

Ή έξέταση τής οικοδομικής συνθέσεως τοϋ κτηρίου άπεκάλυψε δτι υ
πάρχουν Αντιστοιχίες Ανάμεσα στήν οικοδομική καί τήν κτηριολογική καί 

μορφολογική ρυθμολογική σύνθεσή του. Οί πιό Αξιοσημείωτες Αντιστοι
χίες συνοψίζονται ώς έξής:

- Οί δοκοί τής όροφής Αντιστοιχούν Ακριβώς στους διαμήκεις αρμούς 
τής κεραμώσεως (1ος, 5ος,.10ος, 15ος). Οί άξονες τοϋ ιωνικού έ- 
πιστυλίου, τοϋ θριγκού τής δίτονης κιονοστοιχίας καί τοϋ θριγκού 
τής περιστάσεως Αντιστοιχούν στό ϋφος τής κεραμώσεως ατούς Αρμούς 
im'άρ. 5, 8 καί 21.

-Επίσης άλες οί διαμήκεις δοκοί τής στέγης Αντιστοιχούσαν Ακριβώς 
(μέ τούς άξονές τους) πρός τούς διαμήκεις Αρμούς τής κεραμώσεως, 
1ος, 8ος, 15ος, 21ος στόν κυρίως ναό καί 1ος, 5ος, 10ος, 15ος 
καί 21ος στόν υπόλοιπο ναό.

-'Εάν θεωρήσουμε τό πρόσθετο ϋφος .04 τού στυλοβάτου (έναντι των Α

ναβαθμών) ώς συμβατική αίσθητική τροποποίηση τής κρηπίδος, τότε 
τό ϋφος αΰτό στήν πρώτη γενική υποδιαίρεση των υψών Ανήκει στόν 
κίονα, όπότε τό Αρχέτυπο ϋφος του κίονος ίσοϋται πρός 10.47, τό 
Αρχέτυπο αύτό ϋφος ίσούται πρακτικώς πρός 5% κάτω διαμέτρους τού 

κίονος.' Στήν συνέχεια τό 1/10 καί τό 1/20 αύτοϋ τοϋ ϋφους καθο
ρίζεται ώς ϋφος τοϋ έπιστυλίου τού σηκού (1.04,8) καί ώς ϋφος των 
λίθων τών τοίχων (.52,4), ώστε νά είναι δυνατή στό έσωτερικό τοϋ 

ναού ή πρός τά άνω συνέχιση τών στρώσεων καί πίσω Από τό έπιστύ- 
λιο χωρίς διατάραξη τοϋ ρυθμού τών υφών. Τό αυτό ϋφος έλαφρώς 

έλαττωμένο όρίζεται καί γιά τούς Αναβαθμούς τής κρηπίδος (-.52). 
Μέ τόν καθ'ϋφος χωρισμό τοϋ Αρχέτυπου κίονος σέ 12 ίσα μέρη όρί- 
ζεται τό οικοδομικά ϋφος τοϋ κιονοκράνου: .87 , καθώς καί ò Αριθ
μός καί τό μέσον ϋφος τών σφονδύλων : 11 σφόνδυλοι. (Λόγω τής 

Ανεξαρτησίας τής κατασκευής τών κιόνων τό ϋψος τών σφονδύλων κυ
μαίνεται σέ σημαντικό βαθμό).
Κατ'έξαίρεση, ό Αριθμός τών σπονδύλων ήταν διάφορος μόνο στούς 

δύο γωνιαίους κίονες τής Ανατολικής πλευράς : 12 στόν ΝΑ. κίονα 
καί 10 στόν ΒΑ. κίοναί
Τό ϋψος τών κιόνων καί τών τοίχων (έξωτερικώς) τοϋ σηκού μαζί 
μέ τόν στυλοβάτη-τοιχοβάτη ίσοϋται Ακριβώς μέ τό Αρχέτυπο ϋφος 

τοϋ κίονος ή Ακριβώς μέ 20 φορές τό ϋφος τοϋ λίθου (.52,4s X 20 s
αΛ = 5/
'δ

= 10.47%).
Μέ τόν καθορισμό τοϋ άριθμοϋ τών στρώσεων σέ 17 στήν έξωτερική’ό
ψη καί μέ Αφαίρεση τοϋ ύφους τοϋ τοιχοβάτου Απομένει 1.16% γιά 
τό ύφος τοϋ όρθοστάτου. Τό αύτό ποσόν όρίζεται καί ώς πάχος τών 

μακρών το ί χων.
Ό Αριθμός τών στρώσεων όρίζεται πάντοτε περιττός στούς τοίχους 
αύτοϋ τοϋ τύπου, ώστε οί έναλλασσόμενες στρώσεις νά Αρχίζουν μέ 
διάτονους λίθους Απαραίτητους λόγω τής πολλαπλής κατασκευής τοϋ 
όρθοστάτου καί νά τερματίζουν έπίσης μέ διάτονους λίθους Απαραί
τητους λόγω τής πολλαπλής παράλληλης τοποθετήσεως τών ύφικόρμων 

διατομών τών λίθων τών έπιστηλίων καί τών άνωφλίων. "Ομως καί 
όταν Ακόμη ό τοίχος άποτελεϊται μόνο Από διάτονους λίθους καί 

τότε Ακόμη ό κανών τοϋ περιττού άριθμοϋ τών στρώσεων τηρείται.
Τό συνολικό ύφος τοϋ έπικράνου τής προστάσεως καθορίζεται Από τό 

ύφος τών στρώσεων.

- Τό ύφος τών δοκών είναι παραπλήσιο πρός τό ύφος τών λίθων τών 

στρώσεων 54,5 , 53,5 καί 52,5 στό πτερόν στόν Όπισθόναο καί στόν 
Πρόναο Αντιστοίχως.

- Τά μήκη τών λίθων τοϋ μεσότοιχου καί τών θυραίων τοίχων διαιρούν 

Ακριβώς τά έξής διαστήματα Αντιστοίχως: Τό έξωτερικό πλάτος τοϋ 
σηκού, τό έσωτερικό πλάτος τοϋ Όπισθονάου καί τό υπόλοιπο τοϋ 
πλάτους τοϋ Προνάου, έάν άφαιρεθεΐ τό οικοδομικό άνοιγμα τής θύ Ρας
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6·1 Στάδια έργασίας των έπιφανειών -"Απεργα - Πρακτική καί Αισθη

τική σημασία τ.ής οικοδομικής συνθέσεως καί των άπέργων

C.1.1 OÌ έπιφάνειες των λίθων διακρίνονται σέ:

- ύπτιες, πρακτικώς όριζόντιες η έλαφρώς κεκλιμένες καί
- όρθιες, πρακτικώς κατακόρυφες ή έλαφρώς άποκλίνουσες.

'Ανάλογα μέ τήν θέση καί τόν ρόλο τους διακρίνονται σέ:
- όρατές ύπτιες
- όρατές όρθιες ή παράπλευρες
- έδρες, δηλαδή έπιφάνειες έπαφής έπάλληλων λίθων
- αρμούς ώσεως, δηλαδή όρθιες έπιφάνειες έπαφής διαδοχικών λίθων 

μίας σειράς,
καί τέλος

- άθέατες έπιφάνειες σέ μή έπαφή , πρόκειται συνήθως γιά έπιφάνει- 
ες πρός έσωτερικούς κενούς χώρους τής κατασκευής.

OÌ τελευταίες δέν άπαιτοϋν παρά μόνο μία χονδρική διαμόρφωση μέ 
τά βελόνι ή ακόμη καί ιέ τόν τόκο καί συχνά ΰφίστανται μέ τήν κατεργα
σία που δέχθηκε ό λίθος στό λατομείο. Πιό σπάνια παρουσιάζουν δια
μόρφωση πού συναντάται στίς όρατές έπιφάνειες ή στις έπιφάνειες έπαφής 
καί αύτό κατά κανόνα σημαίνει ότι ό λίθος πού τίς διαθέτει άλλαζε προ

ορισμό κατά τήν διάρκεια τής κατασκευής, ή άκόμη ότι προέρχεται άπό 
άλλη παλαιότερη κατασκευή.

“Ολες οί άλλες έπιφάνειες προκύπτουν μέ διαδοχική κατεργασία, πού 
περιέχει έκτός άπό έκείνη τοϋ λατομείου, δύο άκόμη γενικά στάδια, τό 
ένα στό έργαστήριο πριν άπό τήν τοποθέτηση, κατά τό όποιο γίνεται ή 

βασική διαμόρφωση τοϋ λίθου καί τό άλλο στό κτήριο, κατά τήν τοποθέτη
ση καί μετά άπό τήν τοποθέτηση. Σ'αύτό τό τελευταίο γενικό στάδιο 
διενεργεϊται ή κατεργασία των έπιφανειών, όχι κατά μεμονωμένους λίθους 
άλλά κατά διακεκριμένες αύτοτελεις μορφές, διότι κάθε αυτοτελής μορφή 
πρέπει νά όλοκληρώνεται σέ έναν λίθο ή σέ περισσότερους λίθους, έφ'δ- 

σον όμως άύτοί έχουν ένωθεΐ πρακτικώς σέ έναν λίθο, άλλως δέν είναι 
δυνατή ή έπίτευζη τής τέλειας συνέχειας. Οί μικρότερες μορφές, όπως 
πχ. τό κιονόκρανο είναι δυνατόν νά κατασκευάζονται σέ έναν λίθο καί 

κατά συνέπεια ή κατεργασία τους στό έργαστήριο μπορεί νά φθάνει μέχρι 
ή σχεδόν μέχρι πλήρους τελειώσεως.

β.ι.2 Τ°· γενικά στάδια κατεργασίας χωρίζονται καί αύτά σέ έπί μέρους 
στάδια. Σέ κάθε στάδιο ή λάζευση προχωρεί βαθύτερα μέ έργαλεΐα συνε
χώς λεπτότερα καί σέ πολλές περιπτώσεις τό τελευταίο στάδιο συνίστα- 
ται σέ άπλό τρίψιμο ή καί σέ λείανση άκόμη.

Στήν κλασσική έποχή ή έκτέλεση κάθε ένδιάμεσου καί έπομένως 
προσωρινοϋ σταδίου τής έργασίας γινόταν μέ τόσο μεγάλη έπιμέλεια, 
κανονικότητα καί καλαισθησία, ώστε ή έπιφάνεια τοϋ λίθου - ή άπερ- 
γον - νά διακρίνεται σέ κάθε στάδιο τοϋ έργου γιά τήν αίσθητική 
της αρτιότητα καί αύτοτέλεια. Χαρακτηριστικά στοιχεία τών άπέργων 
είναι οί διάφορες ταινίες καί περιτένιες λαζευμένες μέ λεπτότερο 

έργαλεϊο. Φαίνεται ότι όρισμένες μορφές τοϋ άπέργου άποτελοϋσαν 
γιά όρισμένα είδη έργων αύτή τούτη τήν τελική μορφή.

Γενικώς, ό άριθμός τών σταδίων τής έργασίας ήταν μικρότερος 
γιά τίς έδρες καί τούς αρμούς ώσεως καί μεγαλύτερος γιά τίς όρατές 
έπιφάνειες καί υπήρχε δρισμένη άντιστοιχία άνάμεσα στά στάδια τής 

κατεργασίας, τήν πρόοδο τοϋ έργου, τό είδος τών άπέργων καί τό εί
δος τών χρησιμοποιούμενων έργαλείων ώς έζής:

1) πολύ χονδρό άπεργο «--------- » τύκος
2) χονδρό άπεργο *------ ----------» χονδρό βελόνι
3) λεπτό άπεργο ·«---------------* λεπτό βελόνι
4) πολύ λεπτό άπεργο *--------- * βελονάκι ή όδοντωτή ξοΐς

5) κατάξεση *---------, τελείωση{λεπτή Εοΐε
Ιτριβεϊον

<6^

ΧΟΝΔΡΟ \ 
ΒΕΛΟΝΙ ^
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916.13 'Ανάλογα μέ τό μέγεθος καί τήν πολυπλοκότητα των μορφών ò άριθμός 

των διαδοχικών σταδίων ήταν μεγαλύτερος ή μικρότερος. Οί κίονες ά- 

τιαιτοϋσαν τά περισσότερα στάδια, ώς έξης:
άπεργο λατομείου ----- χονδρό άπεργο ----- λεπτό απεργό ----- διαμόρφω
ση πολυγωνικής παραπλεύρου έπιφανείας ----- χονδρή λάξευση τών ρα
βδώσεων ----- λεπτή λάξευση τών ραβδώσεων ----- καί τρίψιμο , δηλαδή

7 διαδοχικά στάδια
'Ανάλογα στάδια, χωρίς αυτά τών ραβδώσεων, άπαιτοϋσαν καί τά άλ

λα μέρη τοϋ κτηρίου.
6.1.4 οί έδρες είχαν διαφορετική προετοιμασία μέχρι τήν τοποθέτηση:

‘Η κάτω έδρα ήταν έτοιμασμένη τελείως, ένώ ή έπάνω παρέμενε σέ λεπτό 
άπεργο καί μερικές φορές σέ χονδρό άπεργο. Αύτό διαπιστώθηκε τόσο 
γιά τούς σπονδύλους τών κιόνων, δσο καί γιά κάθε άλλο λίθο σέ στρώ
σεις. Ή κατεργασία τής έπάνω έδρας σέ όλα τά άναγκαΐα στάδια γινό
ταν έπί τοϋ κτηρίου μετά άπό τήν τοποθέτηση τοϋ λίθου ή τής στρώσε
ως τών λίθων.

6.1· 6 τά άπεργα είχαν διπλό ρόλο: ·>ά προστατεύουν τόν λίθο σέ όλα τά
στάδια τοϋ έργου άπό τραυματισμούς ή άπό φθορές των άκμών κατά 
τούς χειρισμούς στό έργαστήριο καί κατά τήν τοποθέτηση καί νά πα
ρέχουν τήν δυνατότητα τής ένιαίας λαξεύσεως τών πολύλιθων μορφών, 
ώστε νά έπιτυγχάνεται ή έπιθυμητή σύμπτωση όχι μόνο τών άκρων, άλλά 
τής συνολικής έπιφάνειας κάθε λίθου μέ τήν ιδανική έπιφάνεια τής 

τελικής μορφής.
6.1.6 Ή λάξευση τών πολύλιθων μορφών μετά άπό τήν τοποθέτηση τών 

λίθων γινόταν μέ έλέγχους καί καθοδήγηση έξαρτημένη άπό ειδικούς 
οδηγούς πού ήσαν προετοιμασμένοι στά όρια κάθε αύτοτελοϋς μορφής. 
Στούς άναβαθμούς οί όδηγοί όριζαν τίς έν έσοχή άκμές, ατούς τοίχους 
όριζαν τό περίγραμμα όπως καί τό περίγραμμα τών ορθοστατών χωριστά. 
Στά δάπεδα όριζαν τήν συνάντηση μέ κάθε κατακόρυφο στοιχείο, όπως 
μέ τούς τοίχους - εύθεϊα - καί τούς κίονες - κύκλος. Τέλος, οί κί
ονες περιείχαν στό κάτω μέρος τοϋ κορμού καί στό άνω, τό υποτραχή
λιο, έτοιμη τήν άρχή καί τό πέρας τών ραβδώσεων ώς όδηγούς γιά τήν 

έκτέλεση τών ραβδώσεων μετά τήν άνέγερση τοϋ κίονος. Διαπιστώθηκε 
_ότι ό κίων_στό στάδιο τοϋ μανδϋα_λεπτοϋ_άπέργου_διέθετε ήδη_τήν έν
ταση καί έπομένως τό άπεργο ήταν_καί όδηγός_τής_έντάσεως.

'.1.7 “Ολες αύτές οί λεπτομέρειες τών άπέργων μπορούν νά μελετηθούν 
σέ πλήθος κλασσικών μνημείων άπό τά όποια τό πλουσιώτερο είναι τά 

Προπύλαια. Άντιθέτως, δ Παρθενών πού έφθασε σέ πλήρη άποπεράτωση 
πριν άπό τήν πολιτική κρίση καίτίς οικονομικές δυσκολίες τοϋ 5ου 
αίώνος, δέν διέθετε στην τελειωμένη του μορφή άπεργα. "Ομως, σέ πολ
λές θέσεις, άρχικά αφανείς, όπως στούς άρχικά επενδυμένους σταθμούς 
τών θυρων καί στήν έσωτερική αθέατη κατασκευή, έσώθηκαν σέ μεγάλο 
πλήθος άπεργα όλων τών ειδών, ένώ ήμίεργοι σπόνδυλοι κχί αναβαθμοί 
τοϋ Προπαρθενώνος συμπληρώνουν τελείως τήν εικόνα. Γιά τήν προστα
σία καί αύτών άκόμη τών άπέργων κατά τήν τοποθέτηση τών λίθων, τά 
χείλη τών αρμών ήσαν έφοδιασμένα μέ σταθεροϋ πλάτους καί βάθους λο
ξή άπότμηση, πού άπέκλειε τήν έπαφή τών άκμών. ‘Η άπότμηση αυτή σχη

μάτιζε έντονο φωτοσκιασμό πού υπογράμμιζε τούς αρμούς, ένώ οί περι- 
ταίνιες κάθε λίθου πολλαπλασίαζαν τόν τονισμό.

6.1.8 Έπί τέλους, τό ζήτημα τής οικοδομικής συνθέσεως τών μέτρων καί 
τών αρμών σύμφωνα μέ απλούς νόμους καί άντιστοιχίες πού είναι άνευ 

νοήματος στήν τελειωμένη συνεχή μορφή μέ τούς αφανείς αρμούς, βρί
σκει έδώ, στήν ατελείωτη μορφή τοϋ κτηρίου, τήν διαφώτισή του. Φαί
νεται, λοιπόν, ότι όλα αύτά τά μετρικά συστήματα τών αρμών καί ή 
μορφολογία τών άπέργων, έκτός άπό τίς τεχνικές καί μεθοδολογικές ά- 
νάγκες τής τυποποιήσεως καί τής κατεργασίας, υπηρετούσαν έπίσης, ή
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κυρίως, τήν αισθητική Εμφάνιση τοϋ κτηρίου κατά τήν διάρκεια τής 
κατασκευής. 'Ενώ τό τελειωμένο κτήριο Εμφάνιζε οπτικά Ενιαίες Ε
πιφάνειες καί περιείχε Εναν ρυθμικό κόσμο πλαστικών μορφών καί 
χρωματικών στοιχείων, τό αυτό κτήριο κατά τήν διάρκεια τής κατα
σκευής δέν διέθετε μέν τόν τελικό κόσμο, διέθετε δμως Εναν άλλο 
καταπληκτικό κόσμο αρμών, άπέργων, όδηγών καί ποικίλων έπεργασιών 
των έπιφανειών, ό όποιος διέπετο καί αυτός άπό νόμους καί είχε δι
κά του μέσα έκφράσεως τής σκέψεως των άρχιτεκτόνων καί των οικοδό

μων.

‘0 κόσμος αυτός Εχει σωθεί τόσες φορές ατούς διάφορους τόπους 
όπου συναντάται ή Ελληνική αρχιτεκτονική, ίσως μάλιστα άκόμη περισ
σότερες φορές άπό τόν άλλο, τόν τελικό πλαστικό καί χρωματικό κόσμο 
καί δίνει πάντοτε μία σίγουρη αισθητική άπόλαυση. Τό γεγονός αύτό 
δικαιώνει πλήρως τούς άρχαίους γló τήν Επί πλέον πνευματική καί σω
ματική προσπάθειά τους νά δώσουν αίσθητική άρτιότητα όχι μόνο στά 
τελειωμένα έργα, άλλά σέ κάθε Ενα ξεχωριστό στάδιο των κατασκευών. 
Φαίνεται ότι γιά τόν σχηματισμό αύτής τής άντιλήψεως γιά τήν αναγ
καιότητα αισθητικής άρτιότητας τών ήμιτελών έργων συνέτειναν έκτός 
άπό τούς άλλους σπουδαίους ιδεολογικούς καί τεχνικούς λόγους καί 
οί ασταθείς πολιτικές καί οικονομικές συνθήκες πού δέν έπέτρεπαν 
βεβαιότητα γιά τήν διάρκεια τής έκτελέσεως Ενός έργου καί συχνά Α
νάγκαζαν τήν διακοπή τών έργων γιά δεκαετίες ολόκληρες. Είναι χα

ρακτηριστικό δτι άπό τά μεγάλα Περίκλεια έργα μόνο ό Παρθενών έφθα- 
σε σέ πλήρη τελείωση, ένώ τό Έρέχθειο καί τά Προπύλαια έμειναν 
γιά πάντα ήμμτελή , δμως καί αύτά μέ τόν δικό τους τρόπο άρτια καί 
τέλεια.

6.2 0Ì οικοδομικοί άγκώνες καί ή χρήση τους

G.2.1 Κατά τήν διαδοχή τών σταδίων τών λαξεύσεων συχνά διετηροϋντο 
άλάξευτα μικρά τμήματα τοϋ άρχικοϋ άπέργου τοϋ λατομείου πού άπέ- 
μεναν μέχρι καί τό τελικό στάδιο τής τελειώσεως ώς Εξάρματα, τετρά
γωνα συνήθως, καί ονομάζονταν οικοδομικοί άγκώνες.

0Ì οικοδομικοί άγκώνες κατά κάποιο τρόπο άποτελοϋν μάρτυρες 
τοϋ άρχικοϋ πάχους τών άπέργων λίθων τοϋ λατομείου καί γενικώς πι
στεύεται δτι άποτελοϋσαν σημεία άναρτήσεως τών λίθων. Τό θέμα εί

ναι περίπλοκο διότι πολλοί αμφισβητούν αυτήν τήν χρησιμότητα τών 
άγκώνων, έπειδή κρίνουν δτι ή μορφή καί ή προεξοχή τους καί άκόμη 
ή θέση τους δέν έπαρκοϋν γιά τόν σκοπό αύτό. “Ομως τό συμπέρασμα 
τής προσεκτικής μελέτης χιλιάδων λίθων τής Άκροπόλεως είναι δτι οί 

άγκώνες πράγματι υπηρετούσαν τήν άνύψωση τών λίθων καί δτι έκτός 
αύτοϋ είχαν καί άλλες ίσως άκόμη σπουδαιότερες χρησιμότητες. Ή 
προεξοχή τών άγκώνων είναι συχνά Ακατάλληλη γιά βρόγχους σχοινιών, 
δμως ή άνάρτηση τών λίθων συνήθως γινόταν μέ σιδηρές άλυσίδες καί 
άρπάγες ή γάντζους καί γιά τόν σκοπό αύτό οί άγκώνες έχουν έπαρκή 

μορφή. Έφ'δσον ή υποκείμενη στρώση τό έπέτρεπε, οί άγκώνες χρησί
μευαν καί γιά τήν εργασία μέ μοχλούς, δπως είναι φανερό στούς άνα- 

βαθμούς, στούς ορθοστάτες, σέ ορισμένους κίονες καί σέ δρισμένα Ε
πιστήθια άκόμη. Ή χρησιμότητα τών άγκώνων γιά χειρισμούς τών λί

θων μέσα στό ’Εργαστήριο έχει κάποια άξια, άλλά πάντως Επουσιώδη.

Ή μεγάλη χρησιμότητα τών άγκώνων έγκειται κυρίως στήν στερέωση Ε
πάνω σ'αύτούς τών ξύλινων δαπέδων τών ικριωμάτων γιά τήν κατάξεση 
τών τοίχων.

6.2.3 Ή κατάξεση ήταν έργασία ύφίστης ακρίβειας διότι έδινε τήν τε
λική μορφή στόν τοίχο. Ή Επιφάνεια έπρεπε νά άφαιρεθεϊ σέ δλη τήν 
έκτασή της άνάμεσα στούς οδηγούς καί τελικώς δλα τά σημεία της έ

πρεπε νά συμπίπτουν στό ένα καί μόνο Ενιαίο ιδανικό Επίπεδο πού ό
ριζαν οί οδηγοί αύτοί. Ή άποφυτή άποκλίσεως έστω καί \ mm σέ μία
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έσωτερική δφη του τοίχου είναι υπόθεση δύσκολη στήν σύλληφη τής με
θόδου καί ακόμη πιό δύσκολη στήν έκτάλεσή της. Ή έκτέλεση αύτή θά 
ήταν άδύνατον νά είναι συνεχής καί ένιαία, έάν έμπρός άπό τούς τε
χνίτες τής καταξέσεως υπήρχαν όρθια ξύλα τοϋ ικριώματος. Ή δυσκο
λία καί ή παρεμπόδιση άπό ξύλινους στύλους στημένους άνάμεσα στούς 
τεχνίτες καί τήν λαξευόμενη έπιφάνεια θά ήταν έξ ίσου μεγάλη άνεξάρ- 

τητα έάν έπρόκειτο γιά λάξευση ένός άπλοϋ τοίχου, ένός έπισιυλίου, 
μίας ζωφόρου ή μί«ς δοκοϋ μήκους πολλών μέτρων καί άνεξάρτητα έάν ή 

λάξευση έκτελεϊτο στό 'Εργαστήριο ή στό κτήριο. Σέ κάθε περίπτωση 
τά ξύλα αύτά μπορούσαν νάύπάρχουν μόνο μίσω άπό τούς εργαζόμενους καί 

όχι έμπρός τους. Επίσης, θά έπρεπε τό ικρίωμα νά καταργεΐται σταδια
κά μέ τήν πρόοδο τής έργασίας καί συνάμα νά διευκολύνει τήν άνετη 
έργασία σέ ένα ορισμένο ύψος καί σέ μία ορισμένη στάση τοϋ τεχνίτη, 
πού έπέτρεπε τό καλύτερο άποτέλεσμα. Τό φάσμα των στάσεων ένός τε
χνίτη, κατά τήν κατάξεση τοϋ τοίχου, δεσμευόταν άπό τήν κατακορυφά- 

τητα τοϋ τοίχου καί άπό τό είδος τοϋ έργαλείου πού, όπως διαπιστώ
θηκε, είχε μορφή καί χειρισμό άνάλογο πρός τό σφυρί ή τήν θραπίνα . 
Άπό τήν πιό πάνω συνθήκη ήταν άναγκαία ή τοποθέτηση των δαπέδων όχι 
μόνο κάθε lh-2 μέτρα, όπως γίνεται σέ άλλες οικοδομικές έργασίες, 
άλλά σέ περισσότερες ένδιάμεσες στάθμες. Ό συνδυασμός των συνθηκών 

αύτών μέ τά σωζόμενα δείγματα άγκοόυων πείθει ότι οι άγκώνες έμεναν 
μέχρι τό τέλος γιά νά υπηρετήσουν τήν κατάξεση, πρώτα-πρώτα ώς έμ- 
πρόσθια στηρίγματα τών δαπέδων τοϋ ίκριώματος (τά οπίσθια στηρίγμα
τα ήταν άσφαλώς όρθια ξύλα). Ή προεξοχή τών άγκώνων είναι άπό τε

χνικής άπόφεως έπαρκής γιά τήν έδραση τών δαπέδων, φυσικά όχι καί 
γιά τήν πρόσδεσή τους, όμως αύτό είναι μία δευτερεύουσα λεπτομέρεια 
πού άντιμετωπίζεται εύκολα μέ μερικά λοξά ξύλα στό πίσω μέρος τοϋ 

ίκριώματος.
6_2.4 Τέλος, ό προβληματισμός μέ τό σοβαρό θεωρητικό πρόβλημα τοϋ 

ορισμού καί τής χαράξεως τοϋ ίδανικοϋ έπιπέδου πού διέρχεται άπό 
τούς οδηγούς έχει πείσει τόν γράφοντα ότι οί άγκώνες σέ κάποιο βαθ
μό θά ήσαν χρήσιμοι γιά τήν λάξευση έπάνω σ'αύτούς μικρών οδηγών 

καί σταθερών σημείων βάθους, γιά τήν πύκνωση τών εύθυγραμμιών τής 
λαξεύσεως. (Τήν άποψη αύτή έχει καί ό καθηγητής G. Gryben).

6.2.5 Άπό τούς άγκώνες τοϋ Παρθενώνος καί τοϋ Προπαρθενώνος σώζονται 
πολυάριθμα δείγματα ή λείψανα.

Οί διαστάσεις τών άγκώνων είναι συνάρτηση τοϋ σχήματος καί τών 

διαστάσεων τών άρχικών λίθων στό λατομείο. Οί μεγάλες διαστάσεις 
τών άγκώνων τών σπονδύλων ήταν δυνατές, λόγω τής κυκλικής κατόψεως 
τών σπονδύλων καί τής πλεονάζουσας μάζας μαρμάρου στίς τέσσερεις 
γωνίες τοϋ άρχικοϋ, νοητοϋ τετραγώνου λίθου άπό τόν όποιο παρήχθη 
κάθε σπόνδυλος.

Οί μικρές διαστάσεις τών άγκώνων τών ορθογωνίων λίθων καί ιδί
ως τών τοίχων είναι συνέπεια τής σχέσεως τών άπέργων πρός τούς τε

λικούς λίθους. Μεγαλύτεροι άγκώνες θά ίσοδυναμοϋσαν μέ προγραμμα
τισμό μιας δυσανάλογης σπατάλης έργου έξορύξεως καί μαρμάρου στό 

λατομείο καί έργου λαξεύσεως άπέργων στό έργαστήριο καί δέν θά υπη
ρετούσαν κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο τήν εύκολη Ικανοποίηση τών 
θεωρητικών άπαιτήσεων κάποιων μεταγενέστερων κριτών τής άσφαλοϋς 
ή μή άναρτήσεως τών λίθων.
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6·4·1 Οί έδρες είναι τελείως επίπεδες καί συνεχείς, ώστε νά έπιτρέπουν 

την έδραση των λίθων έπί λίθων κατά τόν πλέον ομοιόμορφο τρόπο. Μόνη 
έξαίρεση κάμνουν οί σπόνδυλοι των κιόνων, όπου μία κυκλική περιοχή 
πλησίον τοϋ κέντρου είναι λαξευμένη κάπως βαθύτερα. ‘Η περιοχή αυτή 
σέ καμμιά περίπτωση δέν υπερβαίνει τό 1/10 τής έκτάσεως της έδρας.

"Αλλες περιπτώσεις άσυνεχοΰς έδράσεως είναι οί έξης:
1) Παντού, όπου ένας διάτονος λίθος έκτείνέται έπάνω σέ στρώση μέ 

έσωτερικά κενά, όπως συμβαίνει κυρίως μέτούς λίθους των τοίχων έπά
νω άπό όρθοστάτες, ή παρά μήκος στρώσεις μέ μεγάλα κενά μέ τούς θρό
νους έπάνω άπό τήν δυτική ζωφόρο καί μέ τά γείσα έπάνω άπό τά έσω
τερικά κενά τής δωρικής ζωφόρου.

2) Ή έδραση των γωνιαίων, λίθων τής στέγης έπάνω στά γωνιαία γεί
σα είναι άσυνεχής λόγω τοΰ λεκανοειδούς λαξεύματος έλαφρύνσεως των 

γείσων. Τήν άποκατάσταση τής έδράσεως υπηρετούσαν μικρά λίθινα υ
ποδήματα τοποθετημένα σέ κατάλληλες θέσεις των λεκανών.

3) Παντοϋ όπου οί λίθοι παρουσίαζαν έλλιπές ϋψος ("λειψάδα''), φυ
σικά σέ άφανεΐς θέσεις. Συνήθως πρόκειται γιά άνεπάρκεια των δια
στάσεων των άρχικών λίθων τοϋ λατομείου, ώστε ό τελικός λίθος νά 
παρουσιάζει κάποια λειψάδα πού βέβαια, κατά τήν έτοιμασία τοϋ λίθου, 
προορίστηκε νά κρυφτεί στό έσωτερικό τής κατασκευής. Σέ κάποιες πε
ριπτώσεις παρατηρειται λειψάδα στό μέσον τής έδρας μέ μορφή άνωμάλου 
φυσικοϋ κοιλώματος. Τό κοίλωμα αυτό ερμηνεύεται ώς υπόλοιπο μιας 
άρχικά άνώμαλης - κοίλης ή κυρτής - έπιφάνειας άποσχίσεως τού πετρώ
ματος, κατά τήν έξόρυξη μέ σφήνες, πού άνέβαινε ή κατέβαινε καί μέ
σα στό τελικό πάχος τοϋ λίθου (τό σχίσιμο "αρπάζει" ή "βουτάει βαθιά"). 
Οί λειψάδες αύτού τοϋ τύπου είναι μάρτυρες τού τρόπου έξορύξεως των 
λίθων των τοίχων.

4) Σέ μία περίπτωση ό τελικός λίθος παρουσιάζει άνεπαρκές ϋψος, άν 
καί ή έπάνω έδρα του είναι συνεχής χωρίς λειψάδες. Πρόκειται γιά 
τόν μικρό ορθοστάτη στήν έσωτερική όψη τής ΒΛ. παραστάδος. Τό ϋψος 
του δέν φθάνει τήν κάτω έδρα τής 1ης στρώσεως καί έτσι σχηματίζεται 
οριζόντιο κενό ϋψους .00,1 τό όποιο φαίνεται ότι πρός τήν έξωτερική 
έπιφάνεια μειώνετο μέχρι μηδενισμού (ή έξωτερική έπιφάνεια τού λίθου 
δυστυχώς δέν σώζεται). Τό παράδοξο αύτό φαινόμενο σχετίζεται μέ τις 

συνθήκες χρησιμοποιήσεως των προετοιμασμένων λίθων των ορθοστατών 
καί μέ τήν προέλευση ένός μεγάλου ποσοστού τών ορθοστατών άπό τό έρ- 
γοτάξιο τοϋ Προπαρθενώνος, όπως διαπιστώθηκε σέ πρόσφατες έρευνες.

6·4·2 Εκτός άπό τις πιό πάνω περιπτώσεις άσυνεχοΰς έδράσεως, διαπι

στώθηκαν καί ορισμένες όλιγάριθμες περιπτώσεις ατελούς έδράσεως.
0Ì περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν μόνο εδράσεις έπιστυλίων καί έ

χουν σύνθετη αίτια:
1) Ό καθορισμός δύο έπιφανειών τής τάξεως τοϋ ένός τετραγωνικού 

μέτρου σέ άμοιβαίά άπόσταση μέχρι καί τέσσερα μέτρα (στά άνώφλια 
τών θυρών ή άπόσταση αυτή φθάνει τά 7 μέτραί), ώστε νά είναι συνε- 
πίπεδες ή συμβιβαστές μέ τά δύο άκρα τής κάτω έδρας ένός έπιστυλίου, 
άπαιτεϊ άκρίβεια τής τάξεως τοϋ 1/10(καί κάτω^τοϋ χιλιοστομέτρου, 
έφ'δσον τό χρησιμοποιούμενο υλικό είναι τελείως "άνελαστικό"καί δέν 

βοηθάει τις έδρες νά συμβιβασθοϋν.
“Ομως τόση άκρίβεια σέ τόσο μεγάλο μήκος είναι πρακτικώς άνέφΐ- 

κτη, άκόμη καί μέ τά καλύτερα σύγχρονα μέσα, καί επομένως είναι έξαι- 

ρετικά δύσκολο νά άποφευχθεΐ μία κάποια μικρή άσυμβατότητα τών δύο 

άπομακρυσμένων έδρών.
2) ‘Ο συμβιβασμός τών έδράσεων είναι δυνατός μόνο μέ σειρά δοκιμα

στικών τοποθετήσεων καί διορθώσεων καί τελικώς μέ άμοιβαία προστιβή 

τών έδρών διά παλινδρομήσεως τοϋ έπιστυλίου έπάνω στις έπιφάνειες 

έδράσεως.



3)“Ομως, όπως φαίνεται σέ ορισμένες περιπτώσεις, οι συνθήκες της 
έργασίας δέν έπέτρεψαν τήν όρθή αντιμετώπιση αύτής της τρομερής τε
χνικής δυσκολίας. Στίς περιπτώσεις αύτές ένσφηνώθηκαν λεπτά σιδηρά 
ελάσματα μέσα στους ατελείς οριζόντιους αρμούς, ώστε νά έξασφαλισθεΐ 
μέ πρόσθετες σημειακές στηρίξεις ή καλύτερη έδραση των επιστυλίων.

Ή μέθοδος αύτή διαπιστώθηκε έμμεσα μέ μελέτη των ιχνών μεταλ
λικών έλασμάτων επάνω οέ λίθους πού σώζονται στό έδαφος, κυρίως σέ 

θραύσματα των έπιστυλίων καί των έπικράνων τοϋ Προνάου.
·4·3 “Ομως, στην συντριπτική πλειονότητα οί εδράσεις είναι απολύτως 

τέλειες. Ή έπίτευξή τους ήταν αποτέλεσμα τής τέλειας έπιπεδώσεως 

των έπιφανειών καί τής προστριβής πού ακολουθούσε.
Ή διαδεδομένη άποψη ότι οί έδρες - σπόνδυλοι καί λοιποί λίθοι - 

εφαρμόζουν μόνο στην περίμετρο, άποτελεϊ προκειμένου γιά τά κλασσικά 

μνημεία τής Άκροπάλεως καθαρή πλάνη πού έχει αιτία τήν άγνόηση, ότι 
οί έδρες των λίθων είναι έκτεθειμένες έπί αιώνες στην ατμοσφαιρική 
διάβρωση καί ότι ή διάβρωση γενικώς εξελίσσεται βραδύτερα στίς αρχι
κά λειασμένες έπιφάνειες καί ταχύτερα στίς αδρές. Γιά τήν όρθή κα
τανόηση τοϋ θέματος, ό έρευνητής πρέπει νά άναζητήσει μόνο έκεΐνες 
τις έδρες πού είναι μέν ορατές χωρίς όμως νά έχουν ύποστεϊ διάβρωση.

Ό δεύτερος σπόνδυλος τοϋ 4ου κίονος τής δυτικής προσόώεως έχει 
καταστραφεΐ σέ βάθος -.50 καί έπιτρέπει τήν παρατήρηση τών έδρών 
καί τήν μεταξύ τους επαφή σέ πολύ μεγάλη έκταση. 'Επίσης, ò δεύτε
ρος σπόνδυλος τοϋ 3ου ίωνικοϋ κίονος τής βόρειας πλευράς τών Προπυ
λαίων έχει μετατοπισθεϊ τόσο πολύ, ώστε είναι δυνατή ή μελέτη τής 

κάτω έδρας του. Τέλος, στό έδαφος, ένας σπόνδυλος τής ανατολικής 
προστάσεως έσωσε κατά καλή τύχη μία έδρα του, τελείως άδιάβρωτη. Ή 
μελέτη αδιάβρωτων έδρών τών λίθων τών στρώσεων είναι δυνατή μόνο μέ
σα στά έσωτερικά κενά τής κατασκευής, καθώς καί στήν μεταγενέστερη 
διάβαση πρός τό μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο. Οί πιό πάνω θέσεις ήταν 
προσιτές στούς έρευνητές ανέκαθεν, ένώ οί διάφορες άναστηλωτικές 
έργασίες, όπως τώρα στό Έρέχθειο προσέφεραν καί προσφέρουν πολύ 
περισσότερες εύκαιρίες γιά τήν παρατήρηση τών έδρών.

Τό άδιάσειστο συμπέρασμα τών παρατηρήσεων είναι ότι οί έδρες, 
έφ'όσον διατηρούν τήν άρχική τους κατάσταση, είναι τελείως επίπεδες 
καί ή μόνη διαφορά Ανάμεσα στήν περίμετρο καί τήν υπόλοιπη έκτασή 
τους έγκειται στήν λείανση τής πρώτης καί τήν,κάπως αδρή, έπεξεργα- 
σία μέ οδοντωτή ξο'ίδα τής δεύτερης. Ή έπαφή τών έδρών είναι τέ

λεια σέ όλη τήν έκτασή τους.

Ή λάξευση τών έπιφανειών καί ιδίως τών έδρών

Ή έπίπεδη λάξευση έπιτυγχάνετο μέ τήν χρήση πολύ λεπτών καί 
κοφτερών χαλύβδινων οδοντωτών εργαλείων διαθέσιμων σέ πολύ μεγάλη 
ποικιλία οδοντώσεων, πού στά χέρια έξαιρετικών τεχνιτών έπέτρεπαν μία 
μέχρι σήμερα αξεπέραστη ταχύτητα καί ποιότητα λαξεύσεως. Ή γεωμετρι
κή Ακρίβεια τών επιπέδων έξασφαλιζόταν μέ τήν παράλληλη πρός τά εργα
λεία. χρήση ενός υψηλής άκριβείας κανόνος γιά τόν συνεχή έλεγχο καί 
τήν καθοδήγηση τής λαξεύσεως. Ή έφαρμογή τοϋ κανόνος άκολουθοϋσε τήν 

απλή άρχή τοϋ ορισμού τοϋ επιπέδου άπό δύο διασταυρούμενες εύθεϊες.
Τό μυστικό τής τελειότητος τοϋ Αποτελέσματος έγκειται στό γεγονός 
ότι 6 τεχνίτης χρησιμοποιούσε γιά τήν λάξευση, λόγω τοϋ είδους τοϋ 
εργαλείου, ένα μόνο χέρι καί έτσι ήταν σέ θέση νά χρησιμοποιεί πα- 
ραλλήλως καί συνεχώς τόν κανόνα μέ τό άλλο ελεύθερο χέρι σέ πλήρη αλ

ληλουχία μέ τις κρούσεις τοϋ έργαλείου. Στήν διαφωτιστική αύτή ερμη
νεία τοϋ τρόπου έπιτεύξεως τής άκριβείας τής λαξεύσεως έφθασε ό γρά- 
φων μετά άπό τήν Ανακάλυψη - αδημοσίευτη άκόμη - τοϋ εξαίρετου καλ
λιτέχνη καί αρχιτεχνίτη Ν.Ε.Σκαρή σχετικά μέ τό είδος τών έργαλείων 

λαξεύσεως: Τά ίχνη οδοντωτών έργαλείων έπάνω στίς έπιφάνειες τών λί
θων τών κλασσικών μνημείων δέν προέρχονται άπό οδοντωτές ξοϊδες μορ

φής ελάσματος (οδοντωτά καλέμια ή ντισλίδικα)κρουόμενων μέ τήν σφύ
ρα (μαντρακά). Προέρχονται σίγουρα άπό έργαλεια συγγενή στίς σημε



ρινές θραπίνες. ‘Η άνακάλυψη αύτή έχει τεράστια θεωρητική καί πρα
κτική άξια διότι έπί τέλους έπιτρέπει :

1) τήν κατανόηση τής χαρακτηριστικής ποικιλομορφίας, ώς πρός τίς 
διευθύνσεις καί τά σχήματα των ιχνών των έργαλείων,

2) τήν έκτίμηση τού μέτρου έργατικής άποδόσεως των αρχαίων λιθο- 
Εόων σέ πολύ μεγαλύτερο ύφος άπό όσο θά ήταν μόνο μέ όδοντωτές ξοϊ- 

δες μορφής έλάσματος (ντισλίδικα) καί
3) τήν έρμηνεία τής παράλληλης χρησιμοποιήσεως τού κανόνος.

0 γράφων διεπίστωσε ότι τά κοινά λιθουργικά σιδήρια άν καί λιγότερο 

παραγωγικά άπό τά θραπινόσχημα ήσαν πάντοτε σέ χρήση κατά κανόνα γιά 
τήν περιμετρική κατεργασία των διαφόρων έπιφανειών (βλ. Γ.4.9.6).

6 _ 6 Έπαύξηση τού βαθμού έπαφής των έπιφανειών διά τριβής

6-6.1 Στό τέλος καί μετά τήν χρησιμοποίηση καί τών πιό λεπτών έργαλεί

ων άκολουθούσε μία άκόμα βελτίωση πού συνίστατο σέ άπότριψη τών μι- 
κροσκοπικών έξαρμάτων μέ κατάλληλο τριβείο. Ή χρήση τού τριβείου 
τεκμηριώνεται άπό αρχαίες πηγές καί άπεικονίσεις.

6.6.2 “Ομως αύτό πού δέν τεκμηριώνεται άπό τίς πηγές είναι ή άπό πολ

λούς έρευνητές πιστευόμενη μέθοδος τελικής έφαρμογής τών σπονδύλων 
διά άμοιβαίας προστρίφεως τού ένός έπί τού άλλου. Ή ιδέα αύτή είναι 

τεχνικώς ορθή καί ή υπόθεση τής έφαρμογής της έρμηνεύει μέ τόν πλέον 
ικανοποιητικό τρόπο τήν τελειότητα τής συναρμογής τών σπονδύλων. Έν 
τούτοις είναι πολλοί αύτοί πού άμφισβητούν τήν θεωρία τής περιστρο
φής καί τά έπιχειρήματά τους έναντίον της είναι σημαντικά. 'Επειδή 
ή τελειότητα τών άρμών τών κιόνων, όπως διαπιστώθηκε μέ τήν βοήθεια 

μικροσκοπικών παρατηρήσεων ύπό μεγέθυνση Χ60, ξεπερνά κατά πολύ άκό- 
μη καί τόν ίδιο τόν μύθο της, έφ'όσον διαπιστώθηκε ότι ή έπαφή δέν 

παρουσιάζει σέ κανένα σημείο τό παραμικρό κενό έστω καί τής τάξεως 
τού ένός χιλιοστού τού χιλιοστομέτρου (.') , κρίθηκε άναγκαία ή άναζή- 
τηση τού κλειδιού τού αινίγματος στήν διερεύνηση τών πιθανών μεθόδων 
συναρμογής καί στήν διερεύνηση τών πιθανών φυσικών ιδιοτήτων τού 
μαρμάρου πού συμβάλλουν στό τελικό άποτέλεσμα. ‘Η μελέτη αύτού τού 

θέματος μόνο ύπήρξε τόσο έκτενής καί άπεκάλυψε τόσο πολλές λεπτομέ
ρειες, ώστε νά μήν είναι δυνατή έδώ ή άνάπτυξή της, έστω καί στήν 

πλέον συμπτυγμένη μορφή, παρά μόνο ή άνακοίνωση τών βασικών συμπε - 
ρασμάτων:

6.6.3 1)Ή τέλεια έπαφή τών λίθων δέν είναι μόνο άποτέλεσμα τής άφθαστης 

δεξιοτεχνίας τών άρχαίων, άλλά καί μιας φυσικής μακρόχρονης διαδικα
σίας έρπυσμού τού μαρμάρου, πού,όπως διαπιστώθηκε, δέν συμβαίνει σέ 

όλη τήν μάζα, άλλά μόνο στήν έπιφάνεια, ή όποια χαλαρώνει κυρίως λό
γω μικροσκοπικής αύξήσεως τών μεσοκρυσταλλικών διαστημάτων (έπιφα- 
νειακός χαλαρωτικός έρπυσμός τού μαρμάρου). Ή μικροσκοπική διόγκω
ση τής έπιφάνειας τού μαρμάρου, έφ'όσον ύπάρχει έλευθερία, πληρώνει 
μέ τήν πάροδο τού χρόνου κάθε μικροσκοπικό κενό, έφ'όσον όμως τό 
πλάτος τού άρμού έξ άρχής δέν υπερβαίνει τό τριχοειδές (βλ.Γ.4.2).

6.6.4 2)"Υπάρχουν πολλές πραγματικές καί θεωρητικές ένδείξεις ότι πρά
γματι ή μέθοδος τής άμοιβαίας προστριβής έχρησιμοποιεϊτο κατά τήν 
τοποθέτηση τόσο τών σπονδύλων, όσο καί τών άλλων λίθων. ‘Η πρόστριψη 
έκτελεΐτο διά περιστροφικών ή εύθυγράμμων παλινδρομήσεων, όχι όμως 
σέ μεγάλο διάστημα ή μέ μεγάλη περιστροφή, άλλά μόνο σέ διάστημα έ
νός ή τό περισσότερο δύο έκατοστομέτρων. "Η παλινδρόμηση ήταν κυκλι

κή ατούς κίονες. Τά γνωστά ξύλινα στοιχεία, οί πόλοι καί τά έμπό- 
λια δέν είχαν άλλο σκοπό, παρά μόνο τήν ύλοποίηση ένός σταθερού οδη

γού γιά τήν άκριβή τοποθέτηση καί ένός άσφαλούς κέντρου γιά τήν τή

ρηση τής θέσεως τού σπονδύλου κατά τήν διάρκεια τής προστρίφεως. Οί 
πόλοι είναι ξύλινοι στρεπτοί κατακόρυφοι άξονες μικρού μήκους, έγκα- 
τεστημένοι στόν άξονα τών σπονδύλων, ώστε νά συνδέουν τό έπάνω μέρος 
καθενός μέ τά κάτω τού έπομένου. Δέν εισδύουν όμως κατ'εύθείαν στό 
μάρμαρο, άλλά σέ κατάλληλα ξύλινα στοιχεία τετράγωνης κατόφεως, τά 

έμπόλια, ένσωματωμένα σέ άντίστοιχες μέ αύτά υποδοχές τών σπονδύλων. Πόλοι καί έμπόλια



98 Είναι καλά γνωστό ότι μεταξύ 1ου σπονδύλου καί στυλοβάτου δέν υπήρ
χε πόλος καί έμπόλιο. Ό λόγος είναι απλός: ò στυλοβάτης έπέτρεπε 
καί εύθύγραμμη παλινδρόμηση τοΰ σπονδύλου. Οί ορθογώνιοι λίθοι προσ- 
τρίβονταν καί αύτοί μέ εύθύγραμμη παλινδρόμηση. Τό διάστημα των πα
λινδρομήσεων δέν πρέπει νά ξεπερνούσε τά δύο έκατοστόμετρα.

G. 6.5 ‘η προστριβή γινόταν μέ ωθήσεις όμοιες μέ έκεΐνες πού άσκούνταν 
κατά τήν απλή τοποθέτηση, μόνο πού ήσαν παλίνδρομες.

Πιό κάτω δίνονται συνοπτικά καί στρογγυλευμένα τά άποτελέσματα 
ένός υπολογισμού των άναγκαίων δυνάμεων γιά τήν ώθηση καί ολίσθηση 
μαρμάρου έπί οριζοντίου μαρμάρου. Οί δυνάμεις αυτές ίσοϋνται μέ τό 
γινόμενο τού βάρους τοΰ λίθου έπί τόν συντελεστή τριβής μεταξύ μαρ
μάρων, ò όποιος είναι τής τάξεως τοΰ 0,35 έπί τελείως λείων μαρμάρων 
καί φθάνει ή υπερβαίνει τό 0,50 έπί έπιπέδων ή άδρών μαρμάρων,‘Επο
μένως, η δύναμη ώθήσεως θά ήταν τής τάξεως των 400-500 Κρ. γιά μάρμα
ρα βάρους 1.000 Kgr. καί τής τάξεως των 2.000-4.000 Kgr. γιά τά βαρύ
τερα μάρμαρα τοΰ ναοϋ. - Μέ μοχλούς πού πολλαπλασιάζουν τήν δύναμη 

μέχρι 30 ή καί 40 άκόμη φορές, ή ώθηση αύτή των λίθων θά απαιτούσε 
τήν δύναμη ένός τεχνίτου γιά τούς λίθους τού τοίχου καί περισσοτέρων, 

τριών ή καί τεσσάρων, γιά τήν ώθηση των πολ.ύ μεγάλων λίθων. Ή πε
ριστροφή των σπονδύλων άπαιτοϋσε ζεύγος δυνάμεων ίσων πρός τό 1/7 
τού βάρους των σπονδύλων, έφ'δσον οί δυνάμεις άσκούντο έπάνω στά 
περιφερειακά άπεργα των σπονδύλων μέ κατάλληλους μοχλούς, πού θά 
έχειρίζοντο 2 ή τό πολύ 4 τεχνίτες.

'Επειδή τό διάστημα παλινδρομήσεως άρκούσε νά είναι τής τάξεως 
τού ένός έκατοστομέτρου, ή διαδρομή τού έργαζομένου στόν μοχλό χε
ριού θά άρκούσε νά είναι κατά μέγιστόν τής τάξεως τών 40 μόνο έκατο- 
στομέτρωνί Τόσο τά μέγιστα τής διαδρομής, όσο καί τά μέγιστα τής 
άσκουμένης δυνάμεως (μέχρι 20-25 Kgr) είναι προσιτά μεγέθη σωματικής 
έργασίας. Ώς σταθερά σημεία στερεώσεως τών μοχλών έχρησίμευο.ν άβαθή 
λαξεύματα, τά μοχλοβόθρια, πού έλαξεύονταν σέ κατάλληλα γιά τήν έργα- 
σία σημεία. Οί παρειές τών μοχλοβοθρίων όταν είναι λειασμένες, καί 
αύτό συμβαίνει πολύ συχνά, μαρτυρούν ότι ό μοχλός δέν χρησιμοποιήθη
κε γιά μία απλή ώθηση, άλλά γιά μία σειρά παλινδρομήσεων, μέ άποτέ- 
λεσμα βέβαια τήν λείανση τού μοχλοβοθρίου. Ή διατήρηση άμμου, κοκ
κομετρ ικής διαβαθμίσεως περίπου "0", μέσα σέ προστατευμένα κενά τής 
κατασκευής άποτελεΐ έπίσης τεκμήριο τής τριβής έν γένει, όχι όμως 
καί τού σταδίου έφαρμογής ή τού τρόπου χρησιμοποιήσεως.

G.6.6 Άπό τήν φύση τής παλινδρομήσεως ένα μέρος τής έπιφανείας δέν 
ήταν δυνατόν νά τριφθει τουλάχιστον έπαρκώς:

Στούς μέν ορθογώνιους λίθους μία ζώνη κατά μήκος τών δύο άκμών 
τών κάθετων στήν κίνηση, μέ πλάτος ίσον πρός τό διάστημα παλινδρο- 
μήσεως καί στούς σπονδύλους ή περιοχή γύρω άπό τό κέντρο, διότι, λό
γω τής μικρής άποστάσεως άπό τό κέντρο καί τής ελάχιστης γωνίας 
στροφής ή διαδρομή τών σημείων πλησίον τού κέντρου προκύπτει έξαι- 
ρετικά μικρή, ώστε πρακτικώς νά μήν επιτρέπει έπαρκή άμοιβαία πρόσ
τριψη τών δύο έπιφανειών. Αύτός είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιο ή 
περιοχή πλησίον τοΰ κέντρου έκβαθύνεται μέ τό βελόνι, ώστε νά μή έμ- 
ποδίζει τήν άπότριψη, άλλά άντιθέτως νά Λειτουργεί καί ώς χώρος έκτο- 
νώσεως τού κλεισμένου στόν αρμό καί πλησιέστερου πρός τό κέντρο άέρος.

Τό άνάλογο πρόβλημα στά όρια τών ορθογωνίων λίθων άντιμετωπίζετο 
μέ έλαφρότατη βάθυνση τής λαξεύσεως μέχρι 1/2 τού χιλιοστομέτρου καί 
ορισμένες φορές μέ τήν λάξευση τής ζώνης μέ βελονάκι σέ πλάτος μέχρι 
τρία έκατοστόμετρα καί σέ βάθος μέχρι δύο χιλιοστόμετρα.

Ή ιδιαίτερη αύτή ζώνη ήταν έπίσης άναγκαία. προκειμένου περί έπι- 

φανειών περιορισμένων άπό περιμετρικά τοιχώματα πού έμπόδιζαν τό 
τρίψιμο τής περιμέτρου άκόμη καί μέ τό τριβεΐον - Τυπικό παράδειγμα 
τής περιπτώσεως αύτής είναι ή χαμηλωμένη έπιφάνεια ύποδοχής τού



κατωφλιού τής ανατολικής θύρας.
Ή διαδρομή παλινδρομήσεως έπρεπε νά είναι ύποχρεωτικώς πολύ μι

κρή, έπειδή ό σκοπός της έργασίας ήταν ή τέλεια έπαφή καί όχι ή τέ
λεια έπιπέδωση κάθε μίας έδρας χωριστά. Τό δεύτερο θά άπαιτοϋσε 
μεγάλη διαδρομή ή καί πλήρεις περιστροφές. “Ομως,καί πάλι, θά ήταν 
άνέφικτο, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων τής σκληρότητος των μαρμά
ρων καί τής έντονης παρουσίας σκληρών έγκλεισμάτων καί χαλαζιακών 
μαζών (γυαλιά), πού άντί γιά όμοιόμορφη έπιπέδωση θά προξενούσαν 
αύλάκωση τής αντίθετης έπιφάνειας σέ όσο διάστημα συνέβαινε ή παλιν
δρόμηση καί καθώς τά φαινόμενα θά ήσαν αμφίπλευρα, τό τελικό άποτέ- 
λεσμα θά ήταν μία προοδευτική άπώλεια τής αρχικής έπιπεδότητος τών 
δύο εδρών. Μέ τήν μικρή παλινδρόμηση διετηρεΐτο μία άντιστοιχία, 
όπου σέ κάθε σημείο τής μιας έδρας άντιστόιχοϋσε ένα ορισμένο ση
μείο τής άλλης καί άπέμενε μόνο ή υποχώρηση τών μαλακότερων σημείων 

πού, κατά τυχαίο τρόπο, άνήκαν εναλλάξ στόν έπάνω ή στόν κάτω λίθο.
Τό άποτέλεσμα θά ήταν διακυμάνσεις τής τάξεως του 1/20 μέχρι 1/5 
τοϋ χιλιοστομέτρου, πού μπορούν νά έλεγχθοϋν μόνο σέ σπονδύλους μέ 
προστατευμένες έδρες. Δυστυχώς, όλοι οί σπόνδυλοι στό έδαφος έχουν 
τόσο διαβρωμένες έπιφάνειες, ώστε νά άποκλείουν τόν έλεγχο τών πιό 
πάνω. Μέχρι σήμερα έντοπίσθηκε μόνο ένας άπό τούς σπονδύλους αύτούς 
μέ σωζόμενη τήν μία έδρα σέ τέλεια κατάσταση, έπειδή μέχρι τό 1979 
ή έδρα αύτή ήταν θαμμένη στό χώμα. Ή έπιφάνειά της περιλαμβάνει μά
ζες χαλαζιακές καί περιοχές πιό μαλακές. "Ελεγχοι μεγάλης άκριβεί- 
ας έπάνω στήν έδρα ένίσχυσαν τά θεωρητικά συμπεράσματα πού άναφέρον- 
ται πιό πάνω. “Ομως σύντομα ή έπέμβαση σέ όρισμένους άναστηλωμένους 
κίονες γιά τήν άφαίρεση σιδηρών συνδετήρων θά δώσει τήν πραγματική 
εύκαιρία γιά τόν οριστικό έλεγχο τής θεωρίας καί γιά τήν τελική έξι- 
χνίαση τής μεθόδου τής άπίστευτα τέλειας έψαρμογής τών σπονδύλων.

Ί 'Επιφάνειες ώσεως -'Αναθυρώσεις

6·7·1 οί έπιφάνειες ώσεως έφαρμόζουν κατά κανόνα, μόνο κατά μήκος 

τής περιμέτρου τους, σέ μία ζώνη πλάτους .05-15 περίπου. Τήν ται
νία έπαφής. ‘Η υπόλοιπη έκτασή τους είναι χονδρολαξευμένη σέ μεγαλύ

τερο βάθος μέ βελόνι. Τό σύστημα αύτό ονομάζεται άναθύρωση καί υπη
ρετεί τήν οικονομία τής δύσκολης έργασίας διαμορφώσεως καί τέλειας 
έφαρμογής τών όρθιων έπιφανειών έπαφής. "Αλλη μία υπηρεσία τής άνα- 
θυρώσεως είναι όταν στις περισσότερες περιπτώσεις ή οικοδομική σύν
θεση προσανατολίζει τήν σκληρή πλευρά τοϋ πετρώματος, "τό κεφάλι", 

πρός τόν κενό χώρο τής άναθυρώσεως, ώστε νά περιορίζεται σημαντικά 
ή έργασία λαξεύσεως έπάνω στήν διεύθυνση μέ τήν μεγαλύτερη σκληρό

τητα.
6.7.2 Ή ταινία έπαφής υπάρχει ύποχρεωτικώς πρός τήν ορατή ή τις ο

ρατές πλευρές τοϋ λίθου. Συνήθως, όμως, υπάρχει καί στήν έπάνω πλευ
ρά καί όταν αύτή δέν είναι ορατή. Σπάνια υπάρχουν ταινίες έπαφής
σέ κατακόρυφες μή ορατές πλευρές καί όταν υπάρχουν άκόμη πιό σπάνια 
έφαρμόζουν. ‘Η κάτω πλευρά, έφ'όσον δέν είναι ορατή, δέν διαθέτει 

ποτέ ταινία έπαφής καί μέχρι τώρα διαπιστώθηκε μόνο μία έξαίρεση: 
στόν νοτιότερο ορθοστάτη τής έξωτερικής πλευράς τοϋ άνατολικοϋ τοί

χου.
6.7.3 Γενικώς ή ύπαρξη πλεοναζουσών ταινιών έπαφής είναι φαινόμενο 

σύνηθες μόνο ατούς ορθοστάτες τών τοίχων. Πολλοί διαθέτουν καί δεύ
τερη ταινία πρός τό έσωτερικό, άλλοι πάλι όχι. Οί δεύτερες αυτές 
κατακόρυφες ταινίες δέν έρχονται σέ άμοιβαία έπαφή καί συχνά λόγω 
τοϋ διαφορετικοϋ πάχους τών λίθων είναι άσύμπτωτες. Πλεονάζουσες 
ταινίες έπαφής υπάρχουν κατά κανόνα στις άνώτερες στρώσεις τοϋ άσβε- 
στολιθικοϋ θεμελίου καί σέ όρισμένους άλλους λίθους, λόγω τής μαζι
κής παραγωγής τών λίθων αύτών γιά γενική χρήση καί τοϋ έφοδιασμοϋ



100 τους μέ περισσότερες ταινίες γιά χρησιμοποίηση σέ περισσότερες έναλ- 
λακτικές περιπτώσεις. "Ομως, οι άλλες περιπτώσεις πλεοναζουσών ται
νιών έπαφης (ορθοστάτες κ.λ.π.) συνδέονται μέ δύο διαφορετικές φάσεις 
της κατασκευής στις όποιες ίσχυσαν διαφορετικές προδιαγραφές. 0Ì 
ορθοστάτες,πού προέρχονται άπό την πρώτη, έχουν πλήρεις άναθυρώσεις, 
ένώ οι άλλοι, της δεύτερης φάσεως, έχουν κατακόρυφες ταινίες έπαφης 
μόνο πρός την έκάστοτε ορατή πλευρά τους. Γιά τούς περισσότερους 
ορθοστάτες μέ πλήρεις άναθυρώσεις διαπιστώθηκε ή προέλευση άπό τόν 
Προπαρθενώνα δχι όμως γιά όλους, τουλάχιστον πρός τό παρόν, μέ άλ
λες λέξεις δέν άποκλείεται ή περίπτωση ότι οι παλαιές προδιαγραφές 
ίσχυσαν γιά ένα διάστημα καί κατά την οικοδόμηση του Περίκλειου ναού. 

Ή άνάπτυξη αύτοϋ τοϋ σπουδαιότατου ζητήματος γίνεται σέ άλλη θέση.
6_7.4 Τά έπιστύλια καί τά άνώφλια έχουν ταινίες έπαχρής μόνο στις ορα
τές κατακόρυφες όψεις τους καί στην κάτω δφη τους μόνο στό έλεΰθερο 
διάστημα μεταξύ των έπιφανειών έδράσεως (κιονόκρανα, έπίκρανα, σταθ
μοί) .

6.7.5 Οϊ ταινίες έπαφης προετοιμάζονται στό έργαστήριο μέ οδοντωτή 
ξο'ίδα. Τήν τελική κατεργασία τους άποκτοϋν κατά τήν τοποθέτηση του 
λίθου, οπότε ΰφίστανται λεπτότατες έπεξεργασίες μέ τά λεπτότερα δυ
νατά έργαλεϊα - τά ίχνη τους διακρίνονται μέ μεγάλη δυσκολία. - καί 
άκολουθεΐ δοκιμαστική τοποθέτηση καί τρίψιμο των τελευταίων έλάχι- 
στων άνωμαλιών μέ τριβείο. Είναι πολύ πιθανόν ότι άμέσως πριν άπό 
τήν τελική έπαφή οι λίθοι έμεναν σέ άπόσταση 2-3 χιλιοστών καί ΰφί- 

σταντο ταυτόχρονη άπότριψη των ταινιών τους μέ έλασμα πού τό πάχος 
του ύπερέβαινε έλάχιστα, κατά 1/10 τοϋ χιλιοστού ίσως, τό διάστημα 
των λίθων. Μετά άπό αυτή τήν άπότριψη των έλαχίστων άνωμαλιών οι 
ταινίες ήσαν τελείως εφαρμόσιμες, (σημείωση περί άθέατων λίθων).



6.8 Ή μεταφορά των λίθων ατή θέση τους - Τεχνικά μέσα καί άναρτήσεις.

6.8.1 Ή μεταφορά καί τοποθέτηση των λίθων γινόταν κατά περίπτωση μέ 
τά έξης μέσα καί τούς'συνδυασμούς τους : Γερανός, έλκυθρο έπί κυλίν
δρων, ξύλινοι κύλινδροι ή φάλαγγες (κοιν. κατρακύλια), μοχλοί ξύλι
νοι καί χαλύβδινοι.

Κατά τήν κατασκευή των τοίχων καί γενικώς των έπιμήκων πολύλι- 
θων στοιχείων (κρηπίς, διάζωμα, ζωφόρος, γείσα κ.λ.π.), κάθε στρώση 
τελείωνε πρίν άρχίσει ή τοποθέτηση των λίθων τής έπομένης. "Ετσι, 
ήταν δυνατή ή άνύψωση των λίθων σέ ένα ή δύο σημεία τού μήκους, ή 

άπόθεσή τους έπάνω σέ κυλίνδρους καί ή οριζόντια μεταφορά τους μέ 
τούς κυλίνδρους μέχρι τήν έκάστοτε θέση τοποθετήσεως. Ή τοποθέτη
ση άρχιζε άπό τά άκρα. Τά δύο τμήματα τής στρώσεως αύξαναν προοδευ- 
τικώς, πλησίαζαν τό ένα στό άλλο καί τέλος, γιά τήν συμπλήρωση τής 
στρώσεως, άπέμενε ή τοποθέτηση ένός τελικού λίθου, συνήθως έκ των 
άνω, έξ ου καί ή νεώτερη όνομασία τού λίθου ώς λίθου καταφραγής (ή 

απλώς καταφραγή). Ελάχιστες στρώσεις έξαιροϋνται άπό τό πιό πάνω 
σύστημα: όπως τά έπιστήλια καί οί ήμιδοκοί των μακρών πτερών καί φυ
σικά ή δωρική ζωφόρος.

Λίθους καταφραγής περιέχουν ή περιείχαν οι έξής στρώσεις: τών 

κρηπίδων, τών δαπέδων, τών τοίχων, τών διαζωμάτων, τών θράνων, τών 
γείσων καί τών δοκών τού άνατολικοϋ πτερού, τού δυτικού πτερού τού 
Προνάου καί τού Όπισθονάου.

6-8.- ή τοποθέτηση ορισμένων λίθων έπρεπε νά γίνεται μέ τόν γερανό ή 

όποιο άλλο άνυψωτικό σύστημα κατ'εύθείαν στήν οριστική θέση. Οϊ λί
θοι αύτοί είναι: όλοι οί λίθοι καταφραγής καί έπί πλέον όλοι οί σπόν
δυλοι, τά κιονόκρανα, τά έπιστϋλια, τά δύο κορυφαία καταέτια γείσα, 

τά έξ βάθρα τών άκροιτηρίων καί φυσικά τά περισσότερα άπό τά άγάλματα 
τών άετωμάτων, όπως καί τά άκρωτήρια. Ή ανάρτηση γιά τήν άνύψωση 
γινόταν μέ πολλούς τρόπους. ‘Ο συνηθέστερος ήταν μέ σχοινιά ή άρπά- 

γες άπό τούς άγκώνες (σπόνδυλοι, λίθοι τών τοίχων), μέ χαλύβδινες 
άρπάγες καί άλύσεις άπό ειδικές λαξευτές ύποδοχές (λίθοι καταφραγής 
τοίχων, θράνων καί γείσων),μέ σχοινιά απλώς, έφ’δσον ή διατομή τού 
λίθου ήταν έλεύθερη στόν χώρο όπως τά έπιστύλια, οί δοκοί, τά άνώ- 

φλια, οί τρίγλυφοι καί tì άντιθήματα τών τριγλύφων, (μέ κατάλληλα ξύ
λα σέ κατάλληλες θέσεις προστατεύονταν τόσο οί άκμές τών λίθων, όσο 
καί τά σχοινιά άπό τήν φθορά).



102

Πολλά άτιό τά άντιθήματα των μετοπών άναρτήθηκαν μέ σχοινιά πού 
περιδέθηκαν μέσα σέ ειδικές όριζόντιες αύλακες περιδέσεως.



103Τά τέσσερα όγκώδη καί βαρύτατα γωνιαία γείσα άναρτήθηκαν μέ 
σχοινιά άπό χονδρές ξύλινες άγκυρες πού άγκυρώθηκαν σέ μεγάλες κα- 
τακόρυφες διαμπερείς όπές, δύο σέ κάθε γείσο.

Τά βάθρα των άκρωτηρίων άναρτήθηκαν μόνα αύτά ‘από χαλύβδινους 
λύκους άγκυρωμένους σέ κατάλληλη έντορμία στό κέντρο τής έπάνω έπι- 
φανε ύας.



104
G.3.3 Où λίθοι καταφραγής του δαπέδου καί xfis στρώσεως των ήμιδοκών 

τοϋ άνατολικοΰ καί δυτικοϋ πτερού κατεβάστηκαν μόνο μέ μοχλούς. Ή 
καταβίβαση των λίθων καταφραγής των δαπέδων έγινε άσφαλώς μέ ανάρ

τηση άπό μεγάλους οικοδομικούς άγκώνες πού άρχικά έφεραν οι λίθοι 
αύτοί στην έπάνω έπιφάνειά τους. Είδικώς, ò τελευταίος λίθος τοϋ 
δαπέδου τοϋ κεντρικοϋ χώρου, λόγω της γειτνιάσεώς του μέ τό κατώφλιο, 
πού άκόμη δέν είχε τοποθετηθεί, τοποθετήθηκε έκ των άνω σέ μικρή ά- 
πόσταση άπό τήν κανονική θέση ίου καί στήν συνέχεια ώθήθηκε μέ μεγά

λη οριζόντια δύναμη πρός τά δυτικά μέχρι ένσψηνώσεώς του στήν κανο
νική θέση του. Στήν συνέχεια τοποθετήθηκε τό κατώφλιο έν μέρει μέ 
τό σύστημα τής καταγραφής.



1056·0·4 Εϋναι πιθανό δτι Α ανάρτηση των έπιστυλίων,τών γείσων, των δο

κών καί των τριγλύφων δέν έγινε μόνο μέ σχοινιά, άλλά ίσως σέ πολλές 
περιπτώσεις μέ χαλύβδινες άρπάγες καί άλύσεις.

Ή δριστική έφαρμογή των έπιστυλίων στήν άκριβή θέση τους, καθώς 
καί όλων των άλλων λίθων τοϋ θριγκού γινόταν μέ κατάλληλες μοχλεύσεις 
έπί τόπου μετά τήν έναπόθεση των λίθων καί όχι ένώ ήσαν άναρτημένοι 

άπό τόν γερανό.
C.8.5 *η κίνηση των λίθων μέ τούς κυλίνδρους έπάνω στίς στρώσεις τοϋ 

τοίχου ήταν έργασία άνετη πού δέν άπαιτοϋσε περισσότερο χρόνο άπό 5' 
έως 15' καί έργασία περισσότερων άπό δύο έως τριών τεχνιτών. Τά πλά

τη των τοίχων άρκούσαν γιά τήν βάδιση καί τήν έργασία τών τεχνιτών 
τής τοποθετήσεως τών λίθων.‘fi κίνηση συναντούσε έμπόδια μόνο έπάνω 
άπό στρώσεις πού περιείχαν έσωτερικά κενά, όπως π.χ. οι όρθοστάτες 
ή καί έπάνω άπό λίθο μέ μεγάλες έσωτερικές κοιλότητες, λόγω άνώμαλης 
έΕορύΕεως, διότι ήσαν δύσκολες ή καί άδύνατες όρισμένες κινήσεις τών 
κυλίνδρων έπάνω άπό τά κενά αύτά. Διαπιστώθηκε, όμως, ότι καί στίς 
περιπτώσεις αύτές ή κίνηση γινόταν δυνατή μέ γεφύρωση τών κενών μέ 

σιδηρές ράβδους. OÌ ράβδοι στερεώνονταν μέσα σέ είδικά λαΕεύματα,ώς 
τώρα άγνωστα καί άνερμήνευτα. Τά λαΕεύματα αύτά όνομάζονται στό 
έΕής λαΕεύματα γεφυρώσεως. Οϊ ράβδοι άφαιρούνταν μετά άπό κάθε χρη

σιμοποίησή τους.

Ή τοποθέτηση τών λίθων - Οι μοχλεύσεις

Έφ'δσον ή μεταφορά είχε συντελεστεΐ, άκολουθούσαν χειρισμοί 
μέ τήν βοήθεια μοχλών:

'Ελαφρά άνασήκωση τοϋ λίθου γίά τήν άπομάκρυνση τών κυλίνδρων 

μεταφοράς καί άκριβής καταβίβασή του, ώστε νά έδρασθεΐ. Στήν συνέ
χεια όριζόντιες ώθήσεις έμπρός καί πίσω γιά τήν άμοιβαία άπότριψη 
τών έδρών καί γιά τήν έκτέλεση τών άναγκαίων δοκιμαστικών έπαφών μέ 
τόν προηγούμενο λίθο. Τέλος, ήταν συχνά άναγκαία καί ή μικρομετα- 

κίνηση τοϋ λίθου σέ έγκάρσια έννοια πρός τόν τοίχο γιά τήν σύμπτωσή 

του μέ τήν συνολική εύθυγραμμία τής στρώσεως. Κατά τούς χειρισμούς 
αύτούς συχνά ήταν άναγκαία καί ή μερική ή συνολική άνάληψη τοϋ βά-

<<Μοχλοβόθρια άνασηκώσεως 
άνω μέ διαδρομή?

ΝΑ γωνία έπιστυλίου

ΝΔ ΓΩΝΙΑ ΣΗΚΟΥ - ΛΑΞΕΥΜΑΤΑ 
ΓΕΦΥΡΩΣΕΩΣ



ρους τού λίθου μέ μοχλούς. Γιά τήν έκτέλεση αυτών των χειρισμών μέ 
μοχλούς καί στις τρεις έννοιες Χ,Υ,Ζ τού γεωμετρικού χώρου Απαιτούν
ταν ποικίλα σημεία στερεώσεων τών μοχλών καί έφαρμογής τών δυνάμεων.
Ή έξασφάλιση αύτών τών σημείων πού δέχονταν πολύ μεγάλες δυνάμεις 
ήταν δυνατή καί γινόταν μόνο μέ λάξευση υποδοχών έπάνω ατούς ήδη 

τοποθετημένους λίθους (ύπομόχλια) καί έπάνω στόν πρός τοποθέτηση λί
θο (σημεία άσκήσεως τής δυνάμεως). Ή προσεκτική μελέτη τών λίθων 
τού ναού άπεκάλυψε ότι οι χειρισμοί τών μοχλών ήσαν περισσότεροι 
άπό όσο έπιστεύετο μέχρι τώρα. Λόγω τής Ανεπαρκούς γνωστής όρολο- 
γίας - είναι γνωστά μόνο μοχλοβόθρια - προτεΐνεται στό έξής ή πιό ώΜΙ ' 

κάτω ταξινόμηση καί όρολογ ία:

1. Χειρισμοί _ύο^λών

KionoKPtno

Μοχλός περίπου 
όριξόντιος

Μοχλός περίπου 
κατακόρυφος

1.1. Μόχλευση άνασηκώσεως στό έμπρός καί άνωΊ
άκρο ή καί έγκάρσιας μετακινή-|
σεως

1.2. Μόχλευση άνασηκώσεως στό πίσω καί κάτω
, άκρο

1.3. Μόχλευση ώθήσεως στό έμπρός καί άνω άκρο)
1.4. Μόχλευση ώθήσεως στό πίσω καί κάτω άκροΙ

2. "Υποδοχές_υοχλών άντιστοίχως πρός τά Ανωτέρω

2.1. Μοχλοβόθριο άνασηκώσεως άνω Απλό ή μέ διαδρομή
2.2. Μοχλοβόθριο άνασηκώσεως κάτω

2.3. Μοχλοβόθριο ώθήσεως άνω
2.4. Μοχλοβόθριο ώθήσεως κάτω ή κοινώς μοχλοβόθριο.

3. Κενά_χιά_τήν_είσοδο_καί_ε§οδο_τοΰ_μο£λού κατά τήν άνασήκωση

3.1. Κενό μοχλού άνω (ή μοχλαύλαξ) άπλό ή μέ διαδρομή.
3.2. Κενό μοχλού κάτω άπλ.ό ή μέ διαδρομή.

Ή τοποθέτηση λίθου τής 20ης στρώσεως τού Ανατολικού τοίχου μέ μοχλούς
Ή τεκμηρίωση τού τρόπου έχει βασισθεΐ πλήρως στήν μελέτη δλων τών
σχετικών οικοδομικών λεπτομερειών τών άνωφλίων-έπιστυλίων καί τών ώς άνω λίθων.



- “Οταν τά άνασηκωτικά μοχλοβόθρια είναι μόνο δύο , τότε ή εύθεΐα 
τχού τά συνδέει, διέρχεται άπό τό κέντρο βάρους του λίθου. Συνή
θως αυτό συμβαίνει μέ τήν άπλούστερη μορφή του, δηλαδή μέ τοπο
θέτηση άνασηκωτικών μοχλοβοθρ ίων μοχλαύλακος,καί κάτω κενοΰ μο
χλού στό μέσον τού πλάτους των λίθων. Ή σπουδή αύτών των στοι
χείων επιτρέπει τόν χονδρικό ύπολογισμό του άρχικοϋ πλάτους ένός 
λίθου, όταν σώζονται στοιχεία τής μιας παρειάς, καθώς καί κάποια 
στοιχεία τοϋ συστήματος άνασηκώσεως.

- Συνήθως ή μοχλαύλαξ χρησιμοποιείται καί ώς μοχλοβόθριο ώθήσεως 
άνω καί γιά τόν λόγο αύτό τά άνω ιδίως μοχλοβόθρια ώθήσεων έμ- 
φανίζονται σπάνια.

-Ή διαδρομή συνίσταται σέ σημαντική αύξηση τοϋ πλάτους, είτε τής 
μοχλαύλακος, είτε του άνασηκωτικού μοχλοβοθρίου - ποτέ καί των 
δύο μαζί - καί υπηρετεί τήν έγκάρσια κίνηση τοϋ μοχλού καί τού 

λίθου.
- Συχνά τοποθετούνται περισσότερα τοϋ ένός μοχλοβόθρια παράλληλα 

γιά τήν καλύτερη κατανομή τής δυνάμεως.
- Πιό σπάνια τοποθετούνται περισσότερα τοϋ ένός μοχλοβόθρια διαδο

χικά έν σειρά γιάτήν ώθηση τού λίθου σέ μεγαλύτερη διαδρομή.
- Τέλος, άκόμη πιό σπάνια τοποθετούνται περισσότερα τού ένός άναση- 

κωτικά μοχλοβόθρια σέ κατακόρυφη σειρά γιά τήν έκ των άνω καταβί- 
βαση καί τοποθέτηση λίθου μέ τήν βοήθεια μόνον άνασηκωτικών μο
χλών.
Τό σύστημα αύτό έφαρμόστηκε στις μεταδόκιες πλάκες πού τοποθετή

θηκαν τελευταίες.
- Σέ·σπάνιες περιπτώσεις έφαρμόσθηκε μόχλευση μέ χειρισμούς καί στε

ρέωση του μοχλού έξω άπό τό πάχος τής κατασκευής είτε αμέσως έπάνω 
στούς λίθους, είτε έμμέσως μέ τούς οικοδομικούς αγκώνες. Στην πρώ
τη περίπτωση κατατάσσονται τά έπιστύλια, στήν δεύτερη όρισμένοι ά- 
ναβαθμοί καί όρθοστάτες.

- Τέλος, τά γωνιαία γείσα μοχλεύθηκαν καί μέσα άπό τίς διαμπερείς 
κατακόρυφες οπές άνυψώσεως μέ μοχλό πού στερεώθηκε έπάνω στήν γω
νιακή τρίγλυφο.

.10 Μηχανική συνέχεια καί μεταλλικές συνδέσεις (οριζόντιες καί κατακόρυφες)

6.10.1 *η τέλεια έπαφή των λίθων του ναού είναι άσφαλώς ό,τι περισσότε

ρο μπορούσε νά πράξει ò άνθρωπος γιά νά προσδώσει μονολιθική συνέχεια 
σέ μία πολύλιθη κατασκευή. “Ομως, ή βασική συνθήκη τής έπιτυχίας 
τοϋ σκοπού είναι φυσική: ή μή παραμορφωσιμότητα τού έδάφους θεμελιώ- 
σεως τοϋ ναοϋ. 'Εάν τό έδαφος ήταν μαλακό καί παραμορφώσιμο, τίπο
τα δέν θά έμπόδιζε τήν διατάραξη τής αρμονίας τοϋ ναοϋ, τήν χαλά
ρωση τής δομής, τήν διαφορική καθίζηση τμημάτων του, άκόμη καί τήν 

αυτόματη κατάρρευση.
6.10.Ζ. Τό έδαφος, ό βράχος λοιπόν, άποτελεΐ τήν κύρια προϋπόθεση τής 
έπιτυχίας αύτοϋ τοϋ είδους τής άνελαστικής οικοδομικής. 'Αμέσως με
τά άκολουθεΐ σέ σημασία ή ισχυρή πρόσφυση των λίθων πού οφείλεται 
στήν τέλεια λάξευση καί έπαφή, σέ συνδυασμό μέ τήν μεγάλη μάζα 
τής κατασκευής καί τόν έπαρκή συντελεστή τριβής μεταξύ μαρμάρων. (η=

= -0,4 - _0,55).
6.10.3 Παρά τήν ύπαρξη των δύο σπουδαίων συνθηκών τής στερεότητος καί 

τής συνέχειας τής κατασκευής, οί οικοδόμοι τοϋ ναοϋ συνέδεσαν τούς 
λίθους μεταξύ τους μέ σιδηρά κυρίως στοιχεία, έφαρμόζοντας καί έδώ 

τίς συνηθισμένες οικοδομικές μεθόδους τής έποχής. Τά στοιχεία αύ- 
τά, έκτός άπό μία όρισμένη κατηγορία πού άναφέρεται πιό κάτω, δέν 
ήσαν προεντεταμένα, άλλά ήσαν άτονα καί έπομένως δέν λειτουργούσαν 
στήν κανονική κατάσταση τής δομής. Ή ένεργοποίησή τους προϋποθέτει 
μία πρώτη παραμόρφωση τής κατασκευής καί χαλάρωση τών αρμών, ώστε



έντεινόμενα νά αναπτύσσουν τίς αναγκαίες δυνάμεις έξισορροπήσεως 
των διαφόρων έξωτερικών δυνάμεων. Πρακτικώς, τά συνδετήρια στοιχεία 
προσφέρουν τίς όποιες υπηρεσίες τους μόνο κατά τήν σύντομη διάρκεια 
ένός σεισμού fi άλλης δυναμικής καταπονήσεως της κατασκευής καί μάλι
στα τότε καί μόνον τότε όταν άρχίσει νά ξεπερνιέται ή άντίσταση της 
προσφύσεως καί πλοκής των λίθων. “Οπως θά δειχθεΐ σέ άλλη θέση, οι 
άρχαΐοι έγνώριζαν τήν συνθήκη αυτή πολύ καλά.

6.10.4 Οι συνδέσεις των λίθων καί τά άντίστοιχα συνδετικά στοιχεία έ
χουν ώς έξης:
-'Οριζόντιες έφελκυστικές συνδέσεις 
-'Οριζόντιες προεντεταμένες θλιπτι- 

κές συνδέσεις
- Κατακόρυφες διατμητικές συνδέσεις
- Κατακόρυφες έφελκυστικές συνδέσεις

Ή δηλούμενη άπό τίς πιό πάνω ονομασίες λειτουργία είναι ή τυπι
κή, όχι όμως καί ή μόνη : Οί έφελκυστικοί σύνδεσμοι άναπτύσσουν ση

μαντική διατμητική λειτουργία, ένώ οί διατμητικοί άναπτύσσουν καί 
αύτοί, λόγω προσφύσεως, σημαντική ίφελκυστική λειτουργία. Αύτές οί 
δεύτερες περιπτώσε ις άποτελοϋν τήν άτυπη λειτουργία των συνδέσμων .

.5 Τά συνδετήρια στοιχεία γενικώς εισέρχονται σέ έγκοπές των συνδεομένων 
λίθων, τίς έντορμίες. Οί σύνδεσμοι έφελκυσμού διαθέτουν κατάλληλη 
εύρεϊα κεφαλή γιά τήν ασφαλή άγκύρωση των άκρων τους μέσα στούς δύο 
λίθους. Στήν κλασσική έποχή οί κεφαλές αύτές μαζί μέ τόν κορμό του 

συνδέσμου σχηματίζουν στοιχείο μορφής διπλού ταυ. Ό χώρος των έγκο- 
πών είναι πολύ εύρύτερος άπό τούς συνδέσμους καί πληρώνεται μέ μο- 

λυβδοχόηση. Εξαιρούνται οί παράγομφοι πού παραμένουν γυμνοί. Ό 
μόλυβδος έχει τριπλό ρόλο : 1) Επιφέρει πλήρη μηχανική συνέχεια άνά- 
μεσα στό συνδετήριο στοιχείο καί τόν λίθο, πού έν ξηρώ θά ήταν άδύ- 

νατη λόγω τής άνελαστικότητος τού λίθου,
2) Απορροφά ένα μέρος άπό τούς κραδασμούς 

καί τήν ένέργεια, πού θά ανέπτυσσε ένας σεισμός έπάνω στις συνδέσεις, 
χάρις στήν έντονη πλαστικότητα καί παραμορφωσιμότητά του, καί

3) Απομονώνει τόν σίδηρο άπό τό περιβάλ
λον καί τόν προστατεύει άπό τήν οξείδωση. Είναι φανερό ότι ò σίδηρος 
των κλασσικών συνδετήρων καί ό μόλυβδος τής μολυβδοχοήσεώς τους έχουν 
ιδιότητες πολύ εύνοϊκότερες άπό τάάϋτίστοιχα σύγχρονα υλικά, ώς πρός 
τήν άντοχή, τήν διάβρωση καί τήν όξείδωση. Πάντως, ή καλή διατήρηση 
τού άρχαίου υλικού των συνδέσεων δέν οφείλεται μόνο στόν ύψηλό βαθμό 
αύτοπροστασίας : Ή τέλεια έπαφή των λίθων, έφ’όσον τηρείται άδιατά- 
ρακτη, άπαγορεύει τήν διείσδυση στούς αρμούς, όχι μόνο τού νερού, 
αλλά άκόμη καί τού άέρος, όπως διαπιστώθηκε σέ πολλά σημεία τής κα

τασκευής.
6.10.6 Ή μελέτη των διαστάσεων καί των άντοχών των συνδέσεων άποκαλύ- 

πτει κάποιους κανόνες έφαρμογής καί κάποια τυποποίηση. "Ομως, ένώ 
ή τυποποίηση είναι εύλογη στόν βαθμό πού οί σύνδεσμοι προκατασκευά- 
ζονταν στά έργαστήρια σιδήρου, οί κανόνες τής έφαρμογής άξίζουν κά

ποια άνάπτυξη.
Τό αίτημα τής κατασκευαστικής οικονομίας άπαιτεΐ νά είναι συγ

κρίσιμη ή άντοχή τού συνδετήριου στοιχείου πρός τήν άντοχή τής συ- 

νεργαζόμενης μέ αύτό περιοχής τού μαρμάρου. Ό πολλαπλασιασμός τής 
άντοχής μόνο τού συνδετήρος θά ήταν περιττός χωρίς ανάλογο πολλαπλα
σιασμό τής συνεργαζόμενης περιοχής.

Τέλεια στατιστική εξίσωση των άντοχών τού σιδηρού πρός τό μαρμά
ρινο μέρος τής συνδέσεως θά είχε ώς άποτέλεσμα, μετά άπό ύπερβάλλουσα 
φόρτιση, τήν έμφάνιση τής θραύσεως πότε στόν σίδηρο καί πότε στό μάρ

μαρο. "Ομως, ένώ αύτό θά έσήμαινε τήν άποτελεσματικότερη συνδεσμολο
γία άπό στατικής άπόψεως, δέν θά έσήμαινε τό αύτό καί άπό οικοδομικής 
καί άρχιτεκτονικής άπόψεως. Διότι τά συνδετήρια στοιχεία έχουν πολύ 
μικρότερη οικονομική καί οικοδομική άξια άπό τούς λίθους καί φυσικά

: σύνδεσμοι I------ 1 , άγκυρώσεις

: παράγομφοι ή σφηνόγομφοι 
: γόμφοι
: κατακόρυφοι σύνδεσμοι καί 

άγκυρώσεις.



109δέν έχουν άρχιτεκτονική ή καλλιτεχνική άξια. 'Επομένως, σέ κάθε 
περίπτωση - καί αύτό ισχύει τόσο γ.ιά τήν άρχαΐα κατασκευή, δσο 
καί γ ιά τήν άναστήλωση - τό μαρμάρινο μέρος πρέπει νά είναι ανθε
κτικότερο άπό τό συνδετήριο μέρος καί μάλιστα μέ τούς αναγκαίους 
συντελεστές άσφαλείας, λόγω τής ανομοιογένειας του μαρμάρου. Τό 
τελευταίο ζήτημα τής ανομοιογένειας καί τής μηχανικής άνισοτροπί- 
ας τοϋ μαρμάρου είναι πού παίζει σημαντικά ρόλο στίς διακυμάνσεις 
των αποστάσεων των συνδετηρίων στοιχείων άπό τίς εξωτερικές ορα
τές έπιφάνειες των λίθων. (Οι διακυμάνσεις αύτές τελικώς βοηθούν 
καί τήν σύγχρονη προσπάθεια άποκαταστάσεως τής άρχικής διατάξεως 
των πεσμένων λίθων).

6.10.7 Κατά κανόνα, ή διατομή των συνδετηρίων στοιχείων άντέχει σέ 

έφελκυσμό ή διάτμηση λιγότερο άπό όσο ή περιοχή άγκυρώσεώς τους 
στό μάρμαρο, ώστε εάν οί άντοχές ξεπεραστοϋν, αύτό νά συμβεϊ μόνο 
είς βάρος των συνδετηρίων στοιχείων. Οί οικοδόμοι, όχι μόνο έφθα- 
σαν στην σωστή αύτή ιδέα, άλλά γνώριζαν καί τόν τρόπο τής έφαρμο- 

Υής τθς, ένώ συγχρόνως έπεδϊωκαν επαρκή κάλυφη μέ μόλυβδο :
Οί έφελκυστικοί σύνδεσμοι έχουν κατά μέσο όρο διατομή ,3X3,0 

έως ,5X5,0 μήκος άγκυρώσεώς, άπό .12 μέχρι .25 καί βάθος-πλά-
τος κεφαλής μέχρι .10 καί βάθος άγκυρώσεώς, μετρημένο στόν άξονα 
τής διατομής, περίπου .01 μέχρι .06.

Τό πλάτος καί τό βάθος τής εντομής είναι άντιστοίχως 1,6-2,0 
καί .07 μέχρι .12 . Κατά συνέπεια ò όγκος τοϋ μολύβδου είναι δεκα
πλάσιος εω,ς καί δεκαπενταπλάσιος άπό έκεϊνον τοϋ σιδήρου!

16X80 ,n , . „ 20X80= 15:1 10:13X30 ' 1 4X40

6.10.8 ■·5σον ό σύνδεσμος εφελκύεται, άναπτύσ- 

(νί σεται στό μάρμαρο διατμητική τάση σέ μία 
περιοχή γύρω άπό τόν σύνδεσμο. Ή έπκρά- 
νε ια έλάχιστης άντιστάίτεως στην διάτμηση 
έχει μορφή κολουροκωνική μέ ιδανική κλίση 

γενετείρων περίπου 45° ώς πρός τόν άξονα τού συνδέσμου, έφ'όσον ò 

λίθος είναι ομοιογενής καί έφ'όσον ή άπόσταση τού συνδέσμου άπό τήν 
παρειά τού λίθου είναι μεγαλύτερη άπό τό μήκος άγκυρώσεώς, (δηλαδή 
άπό τό μισό μήκος τού συνδέσμου). Ή επιφάνεια άύτή έχει έκτα

ση S, S= π(12+21ύ), τής τάξεως των τριών 

τετραγωνικών παλαμών καί είναι επομένως 
περίπου διακόσιες φορές μεγαλύτερη άπό τήν 
διατομή τού συνδέσμου. Ή σχέση αύτή τών 
τομών τοϋ μαρμάρου πρός τόν σίδηρο άποκλείει 

σέ κάθε περίπτωση τήν καταστροφή τοϋ μαρμάρου, λόγω έφελκυσμοϋ 
τοϋ συνδέσμου.

Τό αύτό ισχύει καί γιά τούς γόμφους. Ή σχέση τής διατομής 
τών γόμφων (-10x50 mm) πρός τήν διατεμνόμενη μάζα τοϋ μαρμάρου 
άποκλείει τήν βλάβη τοϋ κάτω μαρμάρου, όπως καί τήν διάτμηση τοϋ 
έπάνω μαρμάρου μέχρι τήν ορατή επιφάνεια. Στην δεύτερη περίπτω
ση ή διατεμνόμενη επιφάνεια έλάχιστης άντιστάσεως είναι τής τά
ξεως τών 4-5 Dm2 κατ'έλάχιστόν.

Οί πιό πάνω χονδροί υπολογισμοί συμφωνούν άπολύτως μέ τίς 

πραγματικές βλάβες τών συνδέσεων λόγω τής άνατινάξεως τοϋ νσ,οϋ 
κατά τό 1687 : Οί σύνδεσμοι τανύσθηκαν καί θραύστηκαν, οί γόμφοι 
έκάμφθηκαν καί έξολκεύθηκαν,ένώ γύρω άπό τίς έντορμίες τών μαρμά
ρων συνέβησαν στήν χειρότερη περίπτωση μόνο μικρές άπολεπίσεις.

6.10.0 Διαπιστώθηκε ότι, κατά κανόνα, ή συχνή φυσική καταστροφή καί 

άπόθραυση τού μαρμάρου στήν περιοχή τών συνδέσεων οφείλεται μόνο 
στήν διόγκωση τών σιδήρων λόγω όξειδώσεως καί προξενήθηκε κυρίως 
μετά άπό τήν άνατίναξη καί τήν κατάρρευση, οπότε γιά πρώτη φορά



τά στοιχεία συνδέσεως γυμνώθηκαν καί έκτέθηκαν στήν άτμόσφαιρα. 
Βεβαίως, καί παλαιότερα ή διαδικασία τής όξειδώσεως είχε έμφανι- 
σθεϊ καί έξελιχθεΐ στόν ναό καί τά πρώτα άποτελέσματά της είχαν 
ήδη παρουσιαστεί καί πριν άπό τήν άνατίναξη, όμως ή άνάπτυξη τοϋ 
θέματος, πού έχει σχέση μέ μία προηγούμενη πυρπόληση καί μέ όρι- 
σμένους σεισμούς, γίνεται σέ άλλη θέση (°· 348, 357, 8).

6·11 Τοποθέτηση καί σύνδεση των λίθων - Πορεία τής έργασίας

6.II·1 ·η πορεία τής συνδέσεως των λίθων, όπως άποκαθίσταται κατόπιν 

μελέτης μεγάλης ποσότητος σχετικού ύλικοϋ, έχει ώς έξής: Λίγο πρίν
άπό τήν άναχώρηση τοϋ λίθου άπό τό έργαστήριο γινόταν ή.λάξευση 
των έντορμιών γιά τήν γόμφωσή του, άφ'ένός στόν ίδιο τόν λίθο, άφ'έ- 
τέρου στήν έπάνω έπιφάνεια τής προηγούμενης στρώσεως. "Αλλες φορές 
πάλι ή λάξευση αύτή γινόταν έπί τόπου, μετά άπό τήν τοποθέτηση τοϋ 
λίθου. Πάντως, ή πρώτη πρώτη σύνδεση άμέσως μετά άπό τήν τοποθέτη
ση γινόταν μέ τήν ένσφήνωση τοϋ, ή των, παραγόμφων άνάμεσα σέ άβαθή 
λοξή έντορμία τής κάτω στρώσεως καί στό κάτω μέρος τής έλεύθερης 
έπιφάνειας ώσεως τοϋ λίθου. Ή ένσφήνωση γινόταν μέ κτυπήματα σφυ- 

ριοϋ. Παραγόμφους διέθετε καί ή τελευταία στρώση τοϋ παλαιότερου 
ποδίου, πού, όπως φαίνεται, ήσαν ξύλινοι. Σέ κάθε περίπτωση, οί 

παράγομφοι άσκοϋσαν πίεση στόν λίθο πρός τήν κατεύθυνση τήςτοποθε- 
τήσεώς του καί υπηρετούσαν τήν σφικτή δομή των λίθων. Μετά άπό 
τήν ένσφήνωση τοϋ παραγόμφου γινόταν ή γόμφωση στήν προετοιμασμέ
νη έντορμία, ή ή λάξευση τής έντορμίας καί στήν συνέχεια ή γόμφω
ση. Μετά τήν εισαγωγή τοϋ γόμφου, τό χύσιμο τοϋ τηγμένου μολύ- 
βδου γινόταν άφοϋ προηγουμένως φραζόταν ή άνοικτή πλευρά τής έν
τορμίας μέ πηλό. Συχνά άνοιγόταν άβαθές αύλάκι σέ κάποια άπόστα- 
ση άπό τήν γόμφωση γιά τήν συλλογή τοϋ ΰπερχειλίζοντος μολύβδου.
Ό τελευταίος τοποθετούμενος λίθος, ή καταφραγή, έμενε άγόμφωτος.

6.11.2"Η γόμφωση καί παραγόμφωση των λίθων, μόνο στό ένα άκρο τους, μέ
άνοικτή πρός αύτό έντορμία, προσέφερε ίσχυρή συγκράτηση μόνο σέ έγ- 
κάρσια έννοια καί στήν διεύθυνση πρός τόν γόμφο. "Ομως, στήν άντί- 
θετη διεύθυνση ή γόμφωση παρουσίαζε συγκράτηση μόνο μέ τήν πρόσφυ
σή της καί όχι μέ τό είδος της. Γιά τόν λόγο αύτό οί άκραϊοι ή 
γωνιαίοι λίθοι, έκτός άπό τήν γόμφωσή τους στήν έπιφάνεια ώσεως, 
άπαιτοϋσαν άκόμη μία γόμφωση πού νά άντιτίθεται στήν πρός τά έξω 
ολίσθησή τους, δηλαδή μία έσωτερική γόμφωση. 'Ενώ στούς μασχαλιαί
ους λίθους όρθοστάτες , γωνιαία έπιστήλια κ.λ.π. ή έσωτερική γόμ
φωση ήταν άπλή λόγω τής έσοχής των λίθων, οί έσωτερικές γομφώσεις 
των λίθων των παραστάδων καί των γωνιαίων θράνων έγιναν σέ έντορ- 
μίες προσιτές μέσα άπό βαθειές φωλεές άνοιγμένες στήν κάτω έδρα 
πρός τόν άρμό ώσεως.

6.11.3 Στά γωνιαία γείσα ή έσωτερική γόμφωσή τους έπάνω σιήν γωνιαία 
τρίγλυφο έγινε μέ τόν κανονικό τρόπο (χωρίς φωλεές) σέ μία άπό τίς 
πλευρές των μεγάλων οπών άναρτήσεως - καί αύτή ήταν μία άκόμη άπό 

τίς πολλαπλές χρησιμότητες αύτών των όπων.
6 11.4 Τέλος, έξαιρετική περίπτωση άποτελεϊ καί ό τρόπος γομφώσεως 

των γωνιαίων λίθων τής στέγης καί μέ έντορμίες, μάλιστα μορφής 
διαδρομής, άνοικτές στήν πρόσοψη τοϋ άετώματος.' Στούς γόμφους 
διαδρομής δόθηκαν πολύ μεγάλες διαστάσεις, ώστε νά στερεωθούν στό 
βάθος των κοιλοτήτων έλαφρύνσεως των γωνιαίων γείσων καί νά έξέ- 
χουν άρκετά ώστε νά είσδύουν καί στήν ύπερκείμενη έντορμία - δια
δρομή. Φαίνεται ότι ή μολυβδοχόηση αύτών των τελευταίων γόμφων 
ήταν μάλλον πλημμελής, (βλ. σ.38 111 463 )

6.11.5 Σ τίς τέσσερεις γωνίες τό πρώτο κανονικό άγελαΐο καταέτιο γεί

σο συγκροτούσαν έναντι όλισθήσεως δύο έξαιρετικά μακρεϊς (L=.35) 
όρειχάλκινοι παράγομφοι έν είδει άντηρίδων. ΠΡΟΣΘΕΤΗ
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6-ll.b Οί όρθοστάτες των τοίχων καί τού τυμπάνου fi σαν γομφωμέvol καί 
στά 60ο άκρα τους, πράγμα πού σημαίνει ότι ή έπί πλέον γόμφωσή τους 
στό έκάστοτε κατά τήν πορεία τής|τοποθετήσεως μή έλεύθερο άκρο τους 

γινόταν τυφλή : 0Ì έντορμίες ήσαν άπό πρίν προετοιμασμένες. Άκο- 
λουθοϋσε είσαγωγή τού γόμφου καί μερική μολυβδοχόηση στόν κάτω 
λίθο καί στήν συνέχεια τελική τοποθέτηση τοΟ έκάστοτε όρθοστάτου 
μετά τήν όποία ό γόμφος δέν ήταν άμέσως προσιτός. ‘Η μολυβδοχόη- 

σή του γινόταν μέσα άπό λεπτή όπή πού έφθανε στήν έντορμία κατά 
μήκος τής μίας πλευράς τού άρμού καί ώς έκ τούτου ή διάνοιξή της 
ήταν δυνατή καί μέ τήν μορφή αύλακος πρίν άπό τήν τοποθέτηση, έξ 
ού καί ή όνομασία αύλαξ μολυβδοχοήσεως.

6.11.0 Αίνιγματική παραμένει ή παρουσία έντορμιών γομφώσεων άνοιγ- 
μένων στίς πλευρές των καταετίων γείσων, στό μέσον τού πάχους των, 
μέ πιό πιθανό προορισμό τήν καλύτερη έξασφάλιση τής συμπτώσεως 
των όρατών έπιφανειών τους σέ μία ένιαία συνέχεια (ή ίσως καί τήν 
άνάληψη έγκάρσιων διατμητικών δυνάμεων).

6-11.9 Ή συνδεσμολογία των γομφώσεων έκτείνεται στό μεγαλύτερο μέ

ρος τού κτηρίου σύμφωνα μέ άξιοπρόσεκτους κανόνες κατανομής.
Ό δεύτερος άναβαθμός τού σηκού δέν είναι γομφωμένος έπάνω 

στόν πρώτο. 'Ενώ ό πρώτος έξασφαλίζει πρόσθετη άμετακινησία λόγω 
τού έγκιβωτισμού του άνάμεσα στήν ύποδομή καί στό στρώμα τού πτε
ρού, δ δεύτερος άναβαθμός στό σύνολό του άποτελεΐ τήν στρώση μέ 
τήν μεγαλύτερη όριζόντια έλευθερία ή κινητότητα. 'Επάνω στόν άνα- 
βαθμό είναι γομφωμένοι μόνο οί τοίχοι. Οί κίονες καί όλα τά κα

τώφλια έδράζονται ή έδράζονταν χωρίς γομφώσεις. Οί λίθοι τών τοί
χων ήσαν όλοι (πλήν τών καταφραγών) γομφωμένοι. Άπό τούς λίθους τών 
τώώ ηροστάσεων είναι γομφωμένοι μόνο οί έξωτερικοί καί οί έσωτερι- 
κοί, ένώ οί μεσαίοι είναι άγόμφωτοι. Ή στερέωση τών πλευρικών έ- 

πιστιλίων τού Προνάου καίτού Όπισθονάου έπάνω στίς παρασπάδες γι
νόταν μέ ειδικούς πλακοειδείς παραγόμφους.

Τά έπίτοιχα έπιστύλια ήσαν γομφωμένα κανονικά, τό ίδιο καί οί 
λίθοι τής ζωφόρου, καθώς καί οί θράνοι. Οί τρίγλυφοι ήσαν γομφω- 

μένες καί στίς δύο πλευρές τους. Οί μετόπες ήσαν φυσικά άγόμφωτες. 
Τά γείσα είναι γομφωμένα συγχρόνως καί έπάνω ατούς λίθους τής δωρι- 

κής ζωφόρου έξωτερικούς καί έσωτερικούς καί έπάνω ατούς λίθους τού 

διαζώματος στήν άπομένουσα έπιφάνεια μετά άπό τήν λάξευση τής μα
σχαλιαίας έγκοπής. Οί θράνοι τής περιστάσεως ήσαν γομφωμένοι έπά
νω στήν μασχαλιαία έγκοπή μέ δυσανάλογα μεγάλους γόμφους ('.)
Οί θράνοι τού σηκού ήσαν γομφωμένοι συγχρόνως καί στούς λίθους τής 
ζωφόρου καί στούς λίθους τής άντίθετης πλευράς.

Άπό τις δοκούς ήσαν γομφωμένες μόνο οί ήμιδοκοί τής περιστάσε- 
ως καί έκεϊνες τών μακρών πλευρών τού σηκού. Είναι άξιο προσοχής 
ότι οί έλεύθερες δοκοί μέ τίς ήμιδοκούς τους ήσαν τελείως άγόμφω
τες Ο

Οί άκραΐες ήμιδοκοί τής νότιας πλευράς καί ή άνατολική τής 
βόρειας πλευράς ήσαν άγόμφωτες στό άκρον τους πρός τίς έλεύθερες 
δοκούς καί ήσαν στερεωμένες μόνο μέ παραγόμφους.

Ή δεύτερη ήμιδοκός τής νότιας πλευράς καί πιθανώς καί έκεί- 
νη τής βόρειας, ήταν γομφωμένη καί στά δύο άκρα της. (Ή έρμηνεία 

τού άξιοπρόσεκτου συστήματος τής συνδεσμολογίας τής στρώσεως τών 
δοκών έπιχειρεΐται σέ άλλη θέση Α.6.15).

01 φατνωματικές πλάκες ήσαν γενικώς γομφωμένες καί παραγομ- 
φωμένες. Γομφωμένοι ήσαν καί όλοι οί λίθοι τού άντιθηματικού 

τοίχου τού τυμπάνου. Τά καταέτια γείσα ήσαν γομφωμένα καί έπάνω 
στούς όρθοστάτες τού τυμπάνου καί έπάνω στόν άντιθηματικό τοίχο 
του. Οί πεσσοί στηρίξεως τής στέγης καί τών δοκών τής όροφής τού 
σηκού ήσαν άγόμφωτοι.
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Ή ειδικής μορφής γόμφωση της 
γωνιαίας κερόμου (έτηετίδος )

Τρόπος γομφώσεως τών άκρων τής 
1ης στρώσεως τών μακρών τοίχων 
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ρωματικής μολυήοοχοήσεως)

Τρόπος γομφώσεως άμφοτέρων τών 
άκρων τών όρθοστατών



112 Τέλος, οί. λίθοι της κεραμώσεως, έφ'δσον πατούσαν επάνω σέ 
γείσα, όριζόντια καί καταέ,τια, ήσαν καί αύτοί γομφωμένοι.

Où λίθοι της έπαετίδος ήσαν γομφωμένοι μέ δύο γόμφους ò κά
θε ένας. Où γόμφοι αύτοί ήσαν πολύ μικρότεροι άπό τούς συνήθεις, 
λόγω τής θέσεώς τους, καί λόγω τής μικρής μάζας των λίθων πού συγ- 

κρατοϋσαν.

G.11.10 Μετά άπό τήν τοποθέτηση καί γόμφωση των λίθων, άκολουθοΰσε 

άκόμη ένα στάδιο τής κατεργασίας τους, έπάνω στό κτήριο, καθώς 
καί ή όριζόντια έφελκυστική σύνδεσή τους. Ή πορεία τής έργασίας 
συμπεραίνεται ώς έξης:

Έφ’δσον ή τοποθέτηση των λίθων προχωρούσε άρκετά, άρχιζε ή ά- 
φαίρεση τών ποικίλου ύφους άπέργων τής έπάνω έδρας του κάθε λίθου, 

σέ μία συνεχή καί ένιαία πορεία λαξεύσεως, ώστε νά προκύπτει μία 
συνεχής έπιφάνεια γιά τήν έδραση τής έπόμενης στρώσεως. Τήν στάθ
μη λαξεύσεως τής έν ιαίας■έπιφάνειας προσδιόριζαν où τεχνίτες μέ 
άμεση μέτρηση άπό τόν άμέσως κατώτερο οριζόντιο αρμό καί πιθανόν 
καί μέ γενικές μετρήσεις άπό τήν βάση τού τοίχου. Έφ'δσον ή λάξευ
ση τής έπιφάνειας προχωρούσε, λαξεύονταν où έντορμίες των συνδέ
σμων. Ή λάξευση των έντορμιών προχωρούσε μέ μεγαλύτερη ταχύτητα 
άπό δσο ή τοποθέτηση, ή γόμφωση καί ή έτοιμασία τής ένιαίας επιφά
νειας, ώστε μέ μικρή χρονική διαφορά μετά άπό τήν τοποθέτηση καί 
τήν ίσοπέδωση τής καταφραγής τελείωνε καίι ή έτοιμασία των έντορ

μιών.
6.11.11 Λίγο πριν λαξευτούν où τελευταίες έντορμίες άρχιζε ή οριστική 

τοποθέτηση των συνδέσμων καί ή μολυβδοχόησή τους καί προχωρούσε ώς 

άπλούστερη εργασία τόσο γρήγορα, ώστε έντός μιας ημέρας τελείωνε έ
πάνω στήν καταφραγή, λίγα λεπτά τής ώρας μετά άπό τήν λάξευση καί 

τής τελευταίας έντορμίας.
Λόγω τών μικρών άποκλίσεων των διαστάσεων των συνδέσμων, πρέ

πει ή λάξευση τών έντορμιών τους νά γινόταν μετά άπό τήν διανομή
τών προορισμένων συνδέσμων |------- 1 ατούς τεχνίτες. "Ετσι, ή λάξευση
κάθε έντορμίας γινόταν σύμφωνα μέ τόν έκάστοτε άνά χείρας σύνδεσμο. 
Μετά τήν λάξευση καί τόν καλό καθαρισμό τής έντορμίας ό σύνδεσμος 
θά πρέπει νά παρέμενε σ'αύτήν μέχρι τήν μολυβδοχόηση, γιά τήν άπο- 
φυγή συγχύσεων καί "μπερδεμάτων". Πριν άπό τήν έν σειρά μολυβδο
χόηση, θά πρέπει νά γινόταν μία προσεκτική έπιθεώρηση τών συνδέ
σμων καί τών έντορμιών.

6.11.12Ή τεχνική τής μολυβδοχοήσεως δέν μάς είναι έντελώς γνωστή.
Ή μονόπλευρη χόηση, ή ή έκτόπιση τού σιδήρου "έξω" άπό τήν έντορ- 
μία λόγω τής άνώσεως τού πυκνότερου μολύβδου (όπως τό νερό έκτοπί- 
ζει ένα φελό.'), είναι où πιό προφανείς, άν δχι où μόνες δυσκολίες. 
Πάντως, τό συμπέρασμα άπό τήν παρατήρηση πολυάριθμων κλασσικών 
συνδέσεων καί άπό τήν σύγκρισή τους μέ άλλες μεταγενέστερες ή καί 
μοντέρνες είναι δτι στις κλασσικές συνδέσεις ή ποιότητα τής μολυ
βδοχοήσεως είναι τέλεια καί ή κέντρωση τών σιδηρών στοιχείων άπο- 

λύτως ικανοποιητική, στόν βαθμό πού έπιτρέπει ομοιόμορφη μόνωση 
δλων τών πλευρών. Ή έργασία αύτή πρέπει νά είχε τά "μυστικά" της 

καί τις δυσκολίες της, άφοΰ σέ καμία άπό τις μεταγενέστερες έπο- 

χές μέχρι καί σήμερα δέν έπαναλήφθηκε στήν ίδια ποιότητα, 
δ.11.13 Ή "τυχαιότητα" τής άποστάσεως τών συνδετηρίων στοιχείων άπό 

τήν έξωτερική έπιφάνεια τών κατασκευών, καθώς καί ή τυχόν άσύμμε-
τρη τοποθέτηση τών συνδέσμων |------ 1 οφείλονται στήν άναζήτηση τής
καταλληλότερης θέσεως γιά τήν άποφυγή πότε ένός κομμού ή ένός "γυα
λιού" ή τήν προσαρμογή στις διακυμάνσεις άντοχής τού λίθου σέ διάτ
μηση, άνάλάγως πρός τόν προσανατολισμό τού κρυσταλλικού του ιστού. 
Γιά τόν λόγο αύτό συχνά τό βάθος μίας καί τής αύτής έντορμίας |- |
διαφέρει έκατέρωθεν τού άρμού.



113Βέβαια, ή έρμηνεία ότι οί έντορμίες των συνδέσμων |------ 1 προε
τοιμάζονταν στό έργαστήριο καί γι'αύτό μόνο τά βάθη τους μερικές 
φορές διαφέρουν, δέν αποκλείεται έντελώς, σέ όρισμένες τουλάχιστον 
περιπτώσεις. "Ομως στις περισσότερες περιπτώσεις τό διαφορετικό βά
θος έκατέρωθεν τοϋ άρμοΟ, όταν συμβαίνει, όφείλεται στήν συνάντηση 
κάποιας σκληρΡις μάζας π.χ. χαλαζίου. Τό πρακτικό αύτό ζήτημα έχει 

μεγάλη σημασία γιά τήν χρησιμοποίηση καί των βαθών των έντορμιών 
ώς κριτηρίων κατά τήν άναζήτηση τής σειράς καί τής άρχικής διατά- 
ξεως των πεσμένων ή παρατοποθετημένων λίθων ένός κλασσικού κτηρί-

6.12 Ή κατανομή των συνδέσμων (κατά είδη) -

6.12.1 Ή κατανομή των συνδέσμων σέ όλόκληρη σχεδόν τήν έκταση τοϋ 
κτηρίου ακολουθεί κάποιο σύστημα πού συνοπτικώς έχει ώς έξής:

Οί άνώτερες στρώσεις τοϋ ποδίου, όπως καί οΐ δύο πρώτοι άνα- 
βαθμοί τής κρηπίδος περιέχουν συνδέσμους μόνο στίς γωνίες. Οί 
σύνδεσμοι αύτόί είναι ισχυροί καί συνδέουν τούς γωνιαίους μέ 

τούς έπόμενους λίθους. Ή ύπόλοιπη κρηπίς φαίνεται ότι δέν περιέ
χει συνδέσμους. Άντιθέτως, ή μαρμάρινη στρώση τής εύθυντηρίας 
περιέχει συνδέσμους σέ όλο τό μήκος της.

Ό πρώτος άναβαθμός τοϋ σηκοϋ είναι ή πρώτη καθαυτή στρώση 

τοϋ κτηρίου μέ συνεχή απλή σειρά συνδέσμων. Οί σύνδεσμοί του ά- 
πέχουν έλάχιστα άπό τήν δφη τοϋ δεύτερου άναβαθμοϋ. Ό δεύτερος 
άναβαθμός, ώς τοιχοβάτης των μακρών καί κατ'έπέκταση τών έγκάρ- 
σιων τοίχων, περιέχει διπλή σειρά συνδέσμων, ένώ ώς στυλοβάτης, 
δέν περιέχει συνδέσμους. ‘0 όρθοστάτης σέ όλους τούς τοίχους πε
ριέχει διπλή σειρά συνδέσμων καί τό αύτό συμβαίνει καί στίς στρώ
σεις τών τοίχων.

6.12.2‘η έφαρμογή τών συνδέσμων σέ διπλή σειρά άκολουθεϊ τήν άρχή 

τής συνδέσεως τών λίθων σέ'θέσεις όσο τό δυνατόν πλησιέστερες στίς 
δύο παρειές τής κατασκευής, φυσικά μέ τήρηση μιάς όρισμένης έλάχι- 

στης άποστάσεως γιά τήν έπαρκή διατμητική άντοχή τών λίθων στίς 
θέσεις συνδέσεως.

Ή έπιδίωξη τής συνδέσεως πλησίον τών παρειών δικαιώνεται άπό 
τήν βασική πρόταση τής στατικής σύμφωνα μέ τήν όποία οί μέγιστες 
τάσεις ένός καμπτόμενου στοιχείου άναπτύσσονται στίς έξωτερικές 
παρειές του. Έφ'δσον τό πάχος τής στρώσεως σχηματίζεται άπό περισ
σότερους λίθους, ύφίσταται θέμα καί έγκάρσιας συνδέσεώς τους, όμως 
αύτή ποτέ δέν γίνεται μέ συνδέσμους, διότι κατά τήν έκτίμηση τών 
κατασκευαστών, πού έπιβεβαιώνεται καί άπό τήν σύγχρονη στατική άνά- 
λυση τοϋ θέματος, οί έγκάρσιες έσωτερικές δυνάμεις ήταν πολύ μι
κρότερες άπό τίς διαμήκεις έφελκυστικές καί έπομένως γιά τήν άνά- 
ληψή τους άρκοϋσε ή πρόσφυση σέ συνδυασμό μέ τίς γομφώσεις, τούς 
έμπλεκτους καί τούς διάτονους λίθους.

Άντιθέτως, ή στρώση τών έπιστυλίων, περιστάσεως καί σηκοϋ, όπως 
καί τών άνωφλίων, λόγω τών ύψηλών άναλογιών τών λίθων καί τοϋ μι- 

κροϋ βαθμού προσφύσεως ή πλοκής μέ άλλους λίθους, περιέχει, έκτός 
άπό τίς διαμήκεις έφελκυστικές συνδέσεις, ένα μεγάλο πλήθος άπό έγ- 

κάρσιους συνδέσμους πού συνδέουν τούς λίθους μεταξύ τους κατά τό 
πάχος σέ δύο τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις έπάνω άπό κάθε μεταξό

νιο, ή άνοιγμα έν γένει, όπως έπάνω άπό τίς θύρες καί τά παράθυρα.
6.12.3 Οί τρίγλυφοι καί οί μετόπες συνδέονται μεταξύ τους, άλλά έπί 

πλέον καί μέ τούς λίθους πληρώσεως τής στρώσεως, τά άντιθήματα τών 

τριγλύφων. Λόγω τοϋ κενοϋ διαστήματος γύρω άπό τά άντιθήματα, οί 
σύνδεσμοι πρός αύτά έχουν τό μεσαίο τμήμα τοϋ μήκους τους έλεύθε- 
ρο καί έναέριο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΩΝ (ΜΟΝΟΝ 
ΔΙΑΜΗΚΗΣ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ 
(ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ)



6.12.4 Τ£ γείσα συνδέονται μέ διπλή σειρά συνδέσμων. "Ομως, στίς προ
σόψεις ή έξωτερική σειρά συνδέσμων άπέχει πολύ περισσότερο άπό τό 
μέτωπο τού γείσου καί εύρίσκεται κοντά στό τύμπανο, ώστε νά μή κα
ταλαμβάνει τό δάπεδο τού άετώματος. Κατ'έξαίρεση, τό γωνιαίο γεί
σο συνδέεται πρός τά γειτονικά του μέ τρεις άντί δύο συνδέσμους.

"Οπως τό γείσο έτσι καί δ θράνος τού σηκού περιέχει διπλή σει
ρά συνδέσμων χωρίς έγκάρσιους καί έσωτερικούς συνδέσμους στά πολύ- 
λιθα κατά τά πλάτος τμήματά του έπάνω άπό τούς δύο θυραίους τοίχους 

Τό έσωτερικό διάζωμα, όπως καί ό θράνος τής πεψιστάσεως, περιέ

χει άπλή σειρά συνδέσμων.

6.12.5 οί άγ«λαΐες ήμιδσκοί των μακρών πτερών συνδέονται μεταξύ τους 

μέ άπλή σειρά συνδέσμων. "Ομως οί άκραϊες ήμιδοκοί συνδέονταν πρός 
τίς έλεύθερες δοκούς, τήν ln καί 7η, στά δύο άκρα τού σηκού μέ δύο 
άντί ενός συνδέσμους. ‘Η σύνδεση τών μεταδοκίων πλακών (δηλαδή ήμιδο- 
κών) πρός τίς κεφαλές τών έλευθέρων δοκών γίνεται μέ διεγωνίους συν

δέσμους, δηλαδή συνδέσμους κάθετους στήν διχοτόμο τής γωνίας τών δο
κών. Ή στρώση τών δοκών δέν περιέχει έγκάρσιες συνδέσεις πρός τούς 
έσωτερικούς λίθους τής στρώσεως έπάνω άπό τίς προστάσεις, ούτε έγ- 
κάρσιες συνδέσεις πρός τήν στρώση τών γείσων, πού πρακτικώς βρίσκε
ται στήν αύτή στάθμη.

6.12.6 οί στρώσεις τών άντιθηματικών τοίχων τών άετωμάτων περιέχουν 

άπλή σειρά συνδέσμων.
Στήν έπάνω έπιφάνεια τού τυμπάνου ύπάρχει άπλή σειρά συνδέσμων, 

πού συνδέουν τούς όρθοστάτες καί έπίσης σειρά έγκαρσίων συνδέσμων πού 

συνδέουν τούς όρθοστάτες πρός τόν άντιθηματικό τοίχο.
'Αξιοσημείωτη είναι κρ,ί ή οριζόντια σύνδεση τών ορθοστατών αύτών 

πρός τήν 1η, 3η καί άσφαλώς καί τήν 5η στρώση τού άντιθηματικοΰ τοί

χου.
Γιά τόν σκοπό αύτό είχαν χρησιμοποιηθεί τροποποιημένοι σύνδε

σμοι μέ όριζόντια τήν μία κεφαλή καί κατακόρυφη τήν άλλη. Ή τροπο
ποίηση είχε γίνει μέ τόν άπλούστερο τρόπο, δηλαδή άπό κανονικούς 
συνδέσμους, μέ στρέψη τού έπιπέδου τού κορμού κατά 90°. Ή κατακό

ρυφη κεφαλή ήταν άγκυρωμένη σέ κανονικές έντορμίες τών έπιφανειών 
ώσεως τών όρθοστατών, ένώ ή όριζόντια σέ κανονικές έντορμίες τών 

στρώσεων τού άντιθηματικού τοίχου. Δεδομένης τής έγκάρσιας συνδέ- 
σεως όρθοστατών καί τοίχου μέ έγκάρσιους συνδέσμους καί μέσω τής 
προσφύσεως έδράσεως καί τών γομφώσεων τών καταετίων γείσων, ή έγκάρ- 
σια σύνδεση καί μέ τούς στρεπτοσυνδέσμους προδίδει τήν πρόθεση τών 
οίκοδόμων νά δώσουν στούς όρθοστάτες μία άσυνήθιστη στερεότητα καί 
άντοχή έναντι όριζοντίων δυνάμεων πού θά έτειναν νά παρασύρουν καί 
νά άνατρέψουν τούς όρθοστάτες πρός τά έξω.

Τό καταέτιο γείσο περιέχει καί αύτό διπλή σειρά συνδέσμων.
Ή όριζόντια συνδεσμολογία περιλαμβάνει έκτός άπό τούς στρεπτο

συνδέσμους άκόμη τίς έξής άξιοσημείωτες περιπτώσεις:

6.11.7 - Οί μασχαλιαίοι λίθοι τής κρηπίδος συνδέονται πρός τούς λίθους 

τής έσωτερικής κατασκευής μέ διαγωνίους συνδέσμους έπάνω στήν 
διχοτόμο τών τεσσάρων γωνιών τής κρηπίδος.

6.12.0 - Οί άκραίοι όρθοστάτες τού μεσοτοίχου, λόγω τής άνεπαρκούς διεισ- 
δύσεώς τους στούς μακρούς τοίχους συνδέονταν πρός αύτούς μόνο 
μέδιαγωνίους συνδέσμους.

6.12.9 -‘Η μεσαία άπό τίς τρεις συνδέσεις τών γωνιαίων γείσων πρός τά
παρακείμενα άγελαία γείσα τών προσόψεων άποφασίστηκε καί έκτε- 
λέστηκε άπό τούς οικοδόμους, ένώ ή κατασκευή τού τυμπάνου εί
χε συντελεσθεΐ τόσο, ώστε νά έμποδίζεται ή προσθήκη τών συνδέ
σεων αύτών. "Οπως δείχνουν όμως τά πράγματα, οί οίκοδόμοι έκτί- 

μησαν τόσο άπαραίτητη τήν προσθήκη τών συνδέσμων αύτών γιά τήν
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έξασφάλιση άπό τίς πλάγιες δυνάμεις τοϋ άετώματος, ώστε δέν έ- 
δίστασαν νά υποσκάψουν τόν άντιθηματικό τοίχο γιά νά έλευθερώ- 
σουν τήν έπιφάνεια του γείσου καί νά προσθέσουν τόν τρίτο σύν

δεσμο.
6.12.10 Στήν βορειοανατολική γωνία τοϋ ναοϋ τό βάθρο τοϋ άκρωτηρίου συν

δέεται μέ δύο μικρούς συνδέσμους πρός τήν κυματιοφόρο πρόσοψη 
τής 20ής καί τής 21ης έπαετίδος. Στίς δύο γωνίες τής δυτικής 
πλευράς,πού σώζουν βάθρα καί έπαετίδες, σύνδεσμοι δέν υπάρχουν, 

ένώ στήν ΝΑ. γωνία δέν σώζονται στοιχεία.
'Από τό γεγονός αυτό καί μόνο δύο τινά είναι πιθανά:
1) Ή άμοιβαία σύνδεση έπαετίδων καί βάθρου είναι γενική ίδιαι- 

τερότητα τής άνατολικής προσόψεως.
2) Ή σύνδεση αύτή είναι τοπική ίδιαιτερότητα μόνο τής ΒΑ. γωνί

ας. Ή συνεξέταση πολλών άλλων στοιχείων έχει πείεει τόν γράφον- 
τα γιά τό δεύτερο, όμως ή έρμηνεία τοϋ ζητήματος δίνεται σέ άλ
λη θέση. (· 6 A ■ Γ, 5.1. )

6.12.11 Τέλος, σύνδεσμοι έχουν χρησιμοποιηθεί γιά τήν ένίσχυση λίθων 
άπειλουμένων μέ διάρρηξη λόγω έκτεταμένων κομμών ή χαλαρών χλω- 
ριτικών ένστρώσεων. Βεβαίως, οί λίθοι μέ τά έλαττώματα άποφεύ- 
γονταν ήδη στό λατομείο ή γίνονταν άποδεκτοί γιά όρισμένη χρή
ση καί θέση όπου τά έλαττώματα δέν θά έπηρέαζαν τήν κατασκευή.
"Ομως δρισμένοι λίθοι ήταν άκριβώς στό όριο άνάμεσα στήν άποδο- 
χή καί τήν άπόρριψη καί έφ'δσον έγιναν άποδεκτοί έφοδιάστηκαν 
μέ συνδέσμους άγκυρωμένους στήν ύγιή μάζα έκατέρωθεν τοϋ κομμοϋ'ή,μέ 
λέξεις, έκατέρωθεν τής πιθανής ρηγματώσεως. OÌ σύνδεσμοι αύτοί 

τοποθετούνταν καί στίς δύο έδρες καί άκόμη καί στίς έπιφάνειες 
ώσεως. Άπό τήν σπάνια αύτή κατηγορία έντοπίστηκαν μέχρι σήμερα 
τρεις μόνο λίθοι. Τό πρώτο κανονικό άγελαϊο γείσο τοϋ νότιου σκέ

λους τοϋ δυτικού άετώματος ένας θράνος στό έδαφος καί ένα έπιστύ- 
λιο τής βόρειας πλευράς.

613 ‘Ισχύς τών συνδέσμων

6.13.1 Οί διαστάσεις τών συνδέσμων κυμαίνονται άναλόγως μέ τό είδος 

καί τήν θέση τών συνδεομένων λίθων.
Είναι άξιοσημείωτο ότι ή διατομή τών συνδέσμων αύξάνει καί αύ

τή μαζί μέ τό μήκος. Οί σύνδεσμοι μπορούν νά ταξινομηθούν άναλόγως 
πρός τίς διαστάσεις τους σέ μικρούς καί μεγάλους. Οί μικροί, πού 

ήδη άναφέρθηκαν στήν περιγραφή τής συνδεσμολογίας τών τοίχων, έχουν 
μήκος ,25-.30± καί διατομή περίπου ,3 X 3,0 . Οί μεγάλοι έχουν μή
κος -.45-,50+ καί διατομή περίπου ,45Χ4,5± . Κατ'έξαίρεση ύπήρχαν 

καί οί πολύ μικροί σύνδεσμοι μέ μήκος ,15± πού συνέδεαν τήν έπαε- 
τίδα πρός τό βάθρο τοϋ άκρωτηρίου τής ΒΑ. γωνίας καί οί μεγάλοι μέ 
έπιμηκυσμένο κορμό μέχρι .70 τών ένδιάμεσων έγκάρσιων συνδέσεων τών 
όρθοστατών πρός τόν άντιθηματικό τοίχο τοϋ τυμπάνου τοϋ άετώματος 
(στρεπτοσύνδεσμοι).

6.13.2 °ί μικροί σύνδεσμοι έχουν έφαρμοσθεΐ στούς τοίχους άπό τήν δεύ
τερη στρώση καί άνω, στίς έγκάρσιες συνδέσεις τών έπιστυλίων γενι
κώς καί στίς διαμήκεις συνδέσεις τών έπίτοιχων έπιστυλίων, στίς συν
δέσεις μετοπών πρός τριγλύφους, στήν ίωνική ζωφόρο, στούς θράνους 

γενικώς, στίς άγελαΐες ήμιδοκούς, στά γείσα, στούς όρθοστάτες καί 
στούς άντιθηματικούς τοίχους τοϋ τυμπάνου, στίς έγκάρσιες συνδέ
σεις στήν έπάνω έδρα τοϋ τυμπάνου καί τέλος, στίς διαγώνιες συν
δέσεις τών μεταδοκίων πλακών (ήμιδοκών).

6.13.3 Οί μεγάλοι σύνδεσμοι έχουν χρησιμοποιηθεί στό πόδιο, στήν 
κρηπίδα τοϋ ναοϋ, στήν κρηπίδα τοϋ σηκού, στούς όρθοστάτες τών 
τοίχων, στήν 1η στρώση τών τοίχων, στίς διαμήκεις συνδέσεις τών 
έλεύθερων έπιστυλίων γενικώς, στίς έγκάρσιες συνδέσεις τής δωρι
κής ζωφόρου (λόγω τοϋ πρόσθετου μήκους έπάνω άπό τά έσωτερικά κε
νά τής κατασκευής), στίς γωνίες τοϋ γείσου, μεταξύ τών άκραίων ά-
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γελάδων ήμιδοκών καί τής 1ης καί 7ης έλεύθερης δοκοδ, καί στά κα- 
ταέτια γείσα. Είναι άξιοσημείωτο δτι γιά τήν ένίσχυση των άπει- 
λουμένων μέ διάρρηξη λίθων χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι σύνδεσμοι γιά 
τήν συρραφή των μερών έκατέρωθεν τών κομμών καί πιθανών ρωγμών.

6.13.4 *Η σύμμετρη αύξηση τών τριών διαστάσεων άπό τούς μικρούς πρός 
τούς μεγάλους συνδέσμους προδίδει τήν πλήρη κατανόηση τής στατικής 

λειτουργίας τών συνδέσεων έκ μέρους τών άρχαίων οίκοδόμων. Τό με
γαλύτερο μήκος είναι ταυτόσημο μέ μεγαλύτερη άπόσταση άγκυρώσεως 
καί έπομένως μεγαλύτερη ικανότητα τής περιοχής άγκυρώσεως. ‘Η με
γαλύτερη αύτή Ικανότητα έχει πρακτικό νόημα μόνο όταν συνδυάζεται 
καί μέ μεγαλύτερη έφελκυστική ίκανότητα τού συνδέσμου, δηλαδή μέ 
μεγαλύτερη διατομή συνδέσμου . "Ομως, έκεΐ όχου άποδεικνύουν οί άρ- 
χαΐοι ότι πέρα άπό τήν άπλή στατική άντιμετώπιση τής ίσορροπίας 

τών δυνάμεων, άπέδιδαν σημασία στήν έλαστική συμπεριφορά τών κατα
σκευών, δτι κατανοούσαν τελείως τήν διαφορά έλαστικότητος μεταξύ 

μαρμάρου καί σιδήρου καί γνώριζαν δτι ή διαφορά αύτή δέν έπέτρεπε 
στάν σίδηρο νά λειτουργεί στατικώς, παρά μόνον έφόσον άρχιζε ή χα

λάρωση τών άρμών δηλαδή δτι οί σύνδεσμοι δέν μπορούσαν νά έμποδί- 
σουν μία πρώτη χαλάρωση, έφόσον δέν ήσαν έπιδεκτοί προεντάσεως 
όπως οι παράγομφοι, φαίνεται στόν τρόπο συρραφής τού καταετίου γεί

σου μέ τόν κομμό:
Γιά τήν συρραφή χρησιμοποιήθηκε άριθμός καί μέγεθος συνδέσμων 

πού προξενούν κατάπληξη : 7 μεγάλοι σύνδεσμοι συνολικής έφελκυστι- 
κής άντοχής 20 έως 25 τόννων, ικανοί γιά τήν παραλαβή καμπτικής ρο
πής 8 tm , ένώ ή άναπτυσσόμενη ροπή άνατροπής τού λίθου μετά 

άπό πλήρη διάρρηξη ("κατάσταση II") δέν ξεπερνά τά 0,2 tm.'
Είναι προφανές δτι οί οίκοδόμοι δέν άρκούνταν απλώς στήν έξα- 

σφάλιση τών συνθηκών ίσορροπίας, άλλά πολύ περισσότερο έπιδίωξαν 
μέγιστο δυνατό περιορισμό τής έλαστικής έπιμηκύνσεως τού σιδήρου - 

περιορίζοντες τήν τάση λειτουργίας του - ώστε νά έκμηδενισθεϊ πρα- 
κτικώς ή πιθανή γεωμετρική παραμόρφωση τού γείσου πού θά έκδηλωνό- 
ταν μέ μία μικρή άσυνέχεια τού προβάλλοντος τμήματος ώς πρός τά 
προσκείμενα μονολιθικά γείσα. Σέ τελευταία άνάλυση, δμοια είναι 

καί τά κριτήρια πού όδήγησαν καί στίς ύπέρμετρες διατομές τών ξύ
λινων δοκών στίς στέγες πολλών άρχαίων ναών. ‘Ο έκμηδενισμός τής 

έλαστικής παραμορφώσεως.

6.14 Οί άγκυρώσεις

6.14.1 οί δριζόντιες άγκυρώσεις άποτελούν ίδιαίτερη κατηγορία συνδέ
σμων πού συνέδεαν πρόσθετα στοιχεία τού ναού έπάνω σέ μόνιμα κατα- 

κόρυφα στοιχεία τού κτηρίου.
Οί κυριότερες κατηγορίες άγκυρώσεων ήσαν τρεις, οί έξής:

1) Άγκυρώσεις τών άγαλμάτων τών άετωμάτων έπάνω στό τύμπανο. Συ- 
νίσταντο άπό σιδηρές ράβδους πού τά άκρα τους ήσαν μολυβδοχοημέ- 

να σέ έντορμίες τού τυμπάνου καί τών μεγάλων άγαλμάτων.
2) Άγκυρώσεις στερεώσεως τών ξύλινων πλαισίων τών δύο θυρών καί 

τών 14 ξύλινων κιγκλιδοφόρων διαφραγμάτων πού έκλειναν τά μετακιό 

νια καί τά πλευρικά άνοίγματα τών δύο προστάσεων.
3) ‘Ορισμένες άγκυρώσεις πρός τήν έσωτερική παρειά τών κιόνων τών 

προστάσεων.
4) Άγκυρώσεις τών άναθηματικών άσπίδων στό έπιστήλιο τών περιστά

σεων.
6.14.2 Άπό τήν δεύτερη καί τρίτη σειρά άγκυρώσεων σώζονται μόνο έντορ

μίες. Οί έντορμίες αύτές είναι ώς έπί τό πλεϊστον κατακόρυφες καί ή 
μεγάλη διάστασή τους μεγαλώνει συναρτήσει τού βάθους, ώστε είναι φα
νερό δτι οί άγκυρώσεις συνίσταντο άπό ένα στοιχείο άγκυρώσεως εύρυνό 

μενο πρός τά μέσα καί άπό ένα μικρό στοιχείο πού ένσφηνώνετο στόν ύ-



πόλοιπο χώρο της έντορμίας μετά τήν πλήρη είσοδο τοϋ στοιχείου άγκυ
ρώσεως κατά τρόπο, ώστε νά μήν έπιτρέπει πλέον τήν έξοδο ή έστω καί 
τήν παραμικρή κίνηση τοϋ στοιχείου άγκυρώσεως. Ή απουσία ιχνών μόλυ
βδου στις έντορμίες αύτές έξηγεΐται καλύτερα μέ τήν υπόθεση δτι οί 
άγκυρώσεις ήσαν ξύλινες, χωρίς όμως νά άποκλείεται έντελώς καί ò χαλ

κός.
e·1'··3 Στίς μέχρι τώρα γνωστές έντορμίες των κιόνων τής δυτικής προστά- 

σεως καί τής δυτικής θύρας προσέθεσε ή παρούσα έρευνα καί νέες έντορ
μίες στή δυτική άλλά καί στήν άνατολική θύρα (!) καί ατούς κίονες τής 

άνατολικής προστάσεως πού μαζί μέ άλλα νέα στοιχεία συντελοϋν στήν ά- 

κριβέστερη μέχρι σήμερα αποκατάσταση των θυρών καί των πλαισίων των 
προστάσεων.

6.14.4 οί άγκυρώσεις των άσπίδων άποτελοϋν μεταγενέστερη κατασκευή καί 

συνίστανται σέ σιδηρά στηρίγματα μολυβδοχοημένα σέ άντίστοιχες έν
τορμίες των έπιστυλίων πίσω άπό τό κέντρο κάθε άσπίδος.

Συναφή στοιχεία ήλώσεως, όμως, παρά άγκυρώσεως σώζονται έπίσης 
στό έπιστύλιο καί άντιστοιχοϋν άνά τρία συνήθως καί μερικές φορές 
περισσότερα στήν περίμετρο κάθε άσπίδος. Τό υλικό αύτών των ήλώ- 

σεων είναι σίδηρος.
C.14.5 οί κατακόρυφες άγκυρώσεις είχαν μείνει μέχρι τώρα άπαρατήρητες 

καί άνερμήνευτες. Ή έφαρμογή τους περιορίζεται μόνο στά βάθρα των 
άκρωτηρίων καί υπηρετεί τήν πρόσθετη έξασφάλιση των βάθρων καί των 

άκρωτηρίων άπό άνατροπή άλλά καί όλίσθηση.
Στήν έσωτερική μακρά πλευρά κάθε βάθρου υπήρχαν άπό δύο κατακό

ρυφες συνδέσεις. Ή πλησιέστερη πρός τό άκρο τής στέγης άποτελοϋσε 
είδος γομφώσεως μέ διαδρομή (χοϊνικία), ένώ ή άλλη είχε τήν μορφή 
στοιχείου διευρυνόμενου τόσο πρός τά άνω όσο καί πρός τά κάτω, ει
σερχόμενου καί μολυβδοχοημένου στερεά μέσα σέ αντίστοιχες έντορμί
ες τοϋ βάθρου καί τοϋ υποκείμενου καταετίου γείσου.

Τέλος, στήν περίμετρο τής κοιλότητος υποδοχής των άκρωτηρίων 
τής βόρειας πλευράς υπάρχουν τά λείψανα έντορμιών διευρυνόμενων 
πρός τά κάτω στίς όποιες ήσαν άγκυρωμένα προφανώς μεταλλικά στοιχεία 

γκυρώσεως των άκρωτηρίων έπάνω στά βάθρα.
Παρεμφερείς έντορμίες σιόζονται καί στά γείσα τής άνατολικής πλευράς.

15 Οικοδομική στερεότητα - Κατανομή συνδέσεων καί σεισμός

"Οπως είδαμε πιό πάνω, υπάρχουν ορισμένες στρώσεις ή περιοχές 
τοϋ κτηρίου στίς όποιες απουσιάζουν είτε οί κατακόρυφες, είτε οί 
οριζόντιες, είτε, τέλος, οί κάθε είδους συνδέσεις. Ή έρμηνεία τοϋ 
ζητήματος έπιχειρεΐται συνοπτικώς πιό κάτω.
^ 1)0ί δύο πρώτοι άναβαθμοί τής κρηπίδος περιέχουν συνδέσμους μόνο 

στίς τέσσερεις γωνίες τοϋ κτηρίου. Στό ύπόλοιπο μήκος τους δέν 
περιέχουν συνδέσμους. Ή άπουσία συνδέσμων έδώ άντίκειται στήν 
οικοδομική παράδοση. Στόν Προπαρθενώνα, ήδη, είχανέφαρμοσθεΐ πολ
λαπλές καί ισχυρές συνδέσεις κατά μήκος καί πρός τήν έσωτερική 
κατασκ ίή τοϋ πρώτου άναβαθμοϋ. Τά περισσότερα κτήρια τήςέποχής 
διαθέτουν συνδέσεις στήν κρηπίδα.

Ό μόνος λόγος παραλείψεως τών συνδέσεων στήν κρηπίδα τοϋ Παρθε- 
νώνος είναι ή άπουσία έπαρκοϋς έπικαλύψεως καί πλοκής τών λίθων 

τών δύο πρώτων άναβαθμών, όχι μόνο γιατί ή μικρή έπικάλυψη δέν ά- 
φήνει χώρο γιά συνδέσεις, άλλά καί αυτό είναι άκόμη σοβαρότερο, 

δέν έξασφαλίζει πάντοτε τήν διοχέτευση τών πιέσεων τοΰ στυλοβάτου 

έπάνω ατούς έξωτερικούς λίθους τής κρηπίδος. Στήν πραγματικότητα 
φαίνεται, ότι οί πιέσεις τοϋ στυλοβάτου σέ πολλές θέσεις άναλαμ- 
βάνονται μόνο άπό τήν έσωτερική κατασκευή.



118 Μέ άλλες λέξεις οί Αναβαθμοί φέρουν, φαινο- 
μενικώς μόνο', τόν στυλοβάτη μέ τά ύπερκε(μέ
να φορτία του. Άπό τήν Αδυναμία τους νά συμ- 
μετάσχουν στήν στατική λειτουργία τής υπόλοι
πης κατασκευής, κατ’άλλη διατύπωση, άπό τήν 
στατική αυτονομία τους, καθίστανται περιττές

οί έγκάρσιες συνδέσεις τους πρός τήν έσωτερική κατασκευή, καθώς 
καί οί κατά μήκος συνδέσεις. Οί συνδέσεις αύτές ήταν έπίσης πε

ριττές καί γιά τούς Αναβαθμούς καθ'αύτούς, διότι μόνες οί χαμηλές 
άναλογίες των λίθων σέ συνδυασμό μέ τήν έπαρκή τριβή προσφύσεως 
διασφαλίζουν τήν άμετακινησία ένός έκάστου σέ περίπτωση ένός έστω 
καί πολύ ισχυρού σεισμού.
2)*0 δεύτερος Αναβαθμός τού σηκού ώς τοιχοβάτης είναι άγόμφωτος 

έπάνω στόν πρώτο άναβαθμό. Άντιθέτως, ή αντίστοιχη στρώση τού 
Προπαρθενώνος, ό κυματιοφόρος τοιχοβάτης, ήταν γομφωμένη. Έδώ 

φαίνεται ότι πρόκειται γιά μία νέα ιδέα : Νά έπιτραπεΐ ατούς μα- 
κρούς τοίχους μία συνθήκη έδράσεως άνάλογη μέ αύτήν των κιόνων, 
δηλαδή χωρίς κατακόρυφη σύνδεση μέτήν υποκείμενη κατασκευή, πού 
λόγω τής γεωμετρίας της είναι, σέ άντίθεση πρός τούς κίονες κχί 
τούς τοίχους, μή κινητή. Ή πρακτική συνέπεια τής συνθήκης αύτής 
είναι μία μετατόπιση μεγάλου μέρους τού βορείου κυρίως τοίχου 
πρός Β. μαζί μέ τόν τοιχοβάτη (Ιο άναβαθμό),πού όφείλεται προφα
νώς σέ ισχυρές δυναμικές καταπονήσεις καί ίσως άκόμη καί σέ δια
σταλτικές ώθήσεις λόγω έσωτερικών δυνάμεων τής πλακοστρώσεως τού 

σηκού.
6 15.3 3)Οί δοκοί καί μαζί τους οί μεταδόκιες πλάκες έπάνω άπό τό άνατο-

λικό καί τό δυτικό πτερόν είναι άγόμφωτες καί άσύνδετες πρός τόν 
θριγκό τής περιστάσεως. Μέ άλλες λέξεις, οί όροφές στά δύο αύτά 
πτερά έχουν άπλώς "άποτεθεΐ" έπάνω στούς θράνους τού σηκού καί τής 
περιστάσεως καί ό ρόλος' τους ώς συνδετικών στοιχείων μεταξύ τών 
προσόψεων καί τού σηκού έχει περιορισθεΐ έξ άρχής στόν έλάχιστο 
δυνατό βαθμό : Ή όριζόντια δύναμη συγκρατήσεως σταθερής τής Απο- 
στάσεως μεταξύ σηκού καί προσόψεων στό ύψος τών θριγκών (σούται 
κατά ιέγιστόν μέ τήν τριβή έδράσεως τών όροφών, δηλαδή περίπου μέ

2,5 t άνά δοκό.
Στήν άρχική κατάσταση τού ναού τό Ανάλογο συνέβαινε μέ τις ύ

περκείμενες, μάλλον λίθινες δοκούς τής στέγης, πού ήσαν άσύνδετες 
πρός τόν τοίχο τού Αετώματος, μέ μέγιστη συνδετική ικανότητα, λόγω 
τριβής, περίπου 1,0-1,5 t. Μεταξύ προσόψεων καί σηκού ή διαφορά 
μάζας καί γεωμετρίας είναι πολύ σοβαρή. Στις προσόψεις μεγάλη μάζα 
(θριγκός καί Αέτωμα) ήταν συγκεντρωμένη σέ μεγάλο ύψος. Έπάνω άπό 
τά 5 μεσαία μετακιόνια μόνο Αντιστοιχούσε μάζα 600t περίπου. Ό 
σηκός μέ μικρότερη συγκέντρωση μαζών καί μεγαλύτερη Ακαμψία καί στε
ρεότητα ήταν χαμηλότερος.

Οί πιό πάνω συνθήκες φανερώνουν σέ πρώτη προσέγγιση ότι σέ πε
ρίπτωση μεγάλης στατικής (λόγω διαφορικής καθιζήσεως) ή δυναμικής 
καταπονήσεως (λόγω σεισμού) οί κινήσεις σηκού καί προσόψεων θά είχαν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά καί ότι οί δοκοί δέν θά ήσαν σέ θέση νά 

συγκρατήσουν σταθερή τήν Απόσταση μεταξύ σηκού καί προσόψεων, έστω 
καί Αν περιείχαν κατακόρυφες καί όριζόντιες σιδηρές συνδέσεις, τού 
βαρύτερου άπό τούς τύπους πού έφαρμόσθηκαν στόν ναό.

Τά πιό πάνω, πού έπιβεβαιώνει καί ό Απολογισμός, διατυπώθηκαν σκο
πίμως μόνο μέ απλές έννοιες, πού Ασφαλώς ήσαν προσιτές καί γνωστές καί
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στήν Αρχαία έποχή, ώστε νά 
φανεί καλύτερα καί ή πιθανή 
πορεία τής Αναλύσεως του ζη- "τΓ
τήματος δπως θά τήν Ακολούθη- ^

σαν καί οι οίκοδόμοι τού ναού.
Τό γενικό συμπέρασμα Από τήν 
ΑνΑλυση των πιό πάνω είναι, ότι 
οί Αρχαίοι οίκοδόμοι, όπως καί 
οί σημερινοί, είχαν Αντιληφθεΐ 

δτι ή γεωμετρία τής κατασκευής 

δέν έπιτρέπει ένιαία στερεότητα τού όλου, ΑλλΑ μόνο μεμονωμένη στερεότη
τα των διάφορων μερών άναλόγως καί πρός τήν γεωμετρία καί τίς συνθήκες 
καταπονήσεως έκαστου καί δτι μεταξύ αυτών των μερών είναι προτιμότερη ή 
χαλαρή Από τήν ίσχυρή σύνδεση. Σήμερα μέ άπλούστερο καί σαφέστερο τρόπο 
τό ζήτημα αύτό Αντιμετωπίζεται μέ τούς οίκοδομικούς Αρμούς (Αρμοί δια
στολής κ.λ.π.).

6.16 Ή κατασκευαστική Ακρίβεια τού Παρθενώνος

6.16Λ. .Μετά Από τινπεριγραφή τής κατασκευής καί πριν Από τήν Ανάπτυξη τού 

πολύ σοβαρού ζητήματος τών Ανωμαλιών, είναι Απαραίτητη ή προσέγγιση τού 

ζητήματος τής Ακρίβειας τής κατασκευής καί τών σχετικών έννοιών.

-Ή Ακρίβεια τής κατασκευής είναι ποιοτική ίδιότητα πού χαρακτηρίζει 
τόν βαθμό προσεγγίσεως τού Αποτελέσματος στΑ δριζόμενα Από τό σχέ
διο ή τήν Απλή πρόθεση τών κατασκευαστών ίδανικά σχήματα καί 

μέτρα.
-Ή κανονικότητα μιας υλικής γεωμετρικής μορφής έξαρτάται Από τόν βαθ

μό κατά τόν όποιο τά έπί μέρους στοιχεία της προσεγγίζουν τήν Ιδεα
τή γεωμετρική μορφή, δπως αυτή όρίζεται Από τούς νόμους καί τούς 

κανόνες της.
-Ή λεπτότητα τής κατεργασίας, ή λεπτομέρεια τής διαμορφώσεως καί ό 

βαθμός λειάνσεως ένός πρισματικού λίθου δέν Αποτελούν ύποχρεωτικώς 
στοιχεία τής Ακριβούς ή τής κανονικής κατασκευής. Μία έπιφάνεια 
χονδρολαξευμένη μπορεί κάλλιστα νά είναι πιό έπίπεδη Από μία ξεσμέ- 

νη ή καί λειασμένη.
6.16.2 0Ì έπιφΑνειες τών λίθων τού Παρθενώνος είναι τελείως έπίπεδες 

τόσο στΑ στάδια τών διαφόρων Απέργων, δσο καί στήν τελική τους λείαν

Β WaH
4t/m

lot/,

1- 8/η

2 r t/ir,

K

‘Οριζόντια σύνδεση A·«—*B : 

ι) μόνο μέ τήν τριβή έδράσεως τού Γ 

~ 1,3 t/m
ιι) μέ προσθήκη γόμφων καί συνδέ

σμων
^3Α/_ t/m

ση.
Οι Ακμές τών λίθων είναι τελείως εύθόγραμμες καί οί γωνίες σέ 

κάτοψη Απολύτως όρθές.
Τό σφάλμα έπιπεδώσεως ή εόθειάσεως τών τελικών έπιφανειών τών 

λίθων δέν ξεπερνά σέ καμμία περίπτωση τό 1/10 ή έστω τά 2/10 τού 
χιλιοστομέτρου καί δταν Ακόμη μία Από τίς διαστάσεις τού λίθου φθά
νει καί ξεπερνά τά 4 μέτρα.

Σφάλματα όρθογωνίσεως δέν είναι διαπιστώσιμα Ακόμη καί μέ τίς 

χρησιμοποιούμενες γιά τόν έλεγχο τών γωνιών χαλύβδινες γωνίες Ακρίβειας.
6.16.3 "Ομως, κάτι πού θά έπρεπε νά καταπλήσσει στόν Παρθενώνα, εί
ναι ή καθολική παρουσία τής Ακρίβειας καί τής κανονικότητας πού Απο
τελεί μάλιστα πλεονασμό, στόν βαθμό πού οί περισσότεροι λίθοι θά μπο

ρούσαν νά μήν είναι κανονικοί, χωρίς αύτό νά έπηρρεάσει στό παραμικρό 

τήν γεωμετρική τελειότητα τού τελικού Αποτελέσματος.
'Αφού οί τοίχοι καί οί κίονες Αποκτούσαν τήν όριστική μορφή τους 

καί τελειότητα μέ έπί τόπου συνολική λάξευση τών Απέργων έπιφανειών 
μετά Από τήν Ανέγερση τού κτηρίου, ή τελειότητα τού κίονος ή τής έ- 
πιφάνειας τού τοίχου θά μπορούσε νά έπιτευχθει καί χωρίς έξάρτηση 
Από τήν Ισότητα ή μή τών πλευρών καί τών γωνιών τών έπί μέρους σπον-



δύλων καί λίθων ή άπό τήν όρθότητα ή μή των γωνιών των λίθων σέ κάτο
ψη. "Ετσι., προξενεί κατάπληξη Y ιά τόν βαθμό της καί άπορία γιά τήν 
σκοπιμότητά της ή τέλεια σταθερότητα τοϋ ϋψους των σπονδύλων σέ όλη 
τήν περιφέρειά τους (έξαιροϋνται, φυσικά, ò πρώτος καί ò τελευταίος 
πού περιείχαν τις άναγκαΐες κλίσεις τών έκλεπτύνσεων). Σέ κανένα 
σπόνδυλο δέν διαπιστώθηκε διαφορά στό ϋψος τής παράπλευρης επιφάνειας 
μεγαλύτερη άπό 2/10 τού χιλιοστομέτρου.' Κατά τήν κατασκευή τών εξω
τερικών κιόνων δημιουργήθηκαν συνολικώς 414 ζεύγη (414 σπόνδυλοι) 
τελείως έπίπεδων, άλλά καί παράλληλων έπιφανειών μεγάλων μάλιστα δια
στάσεων .'

Καθ'όμοιο τρόπο δημιουργήθηκαν χιλιάδες ζεύγη τελείως έπίπεδων 
καί παράλληλων επιφανειών κατά τήν κατασκευή τών τοίχων.'

G.16.4 Βεβαίως, στους σπονδύλους καί τούς λίθους ή έλλειψη αύστηρής 

δεσμεύσεως μέ ένα σταθερό μέτρο ϋψους θά μποροϋσε νά θεωρηθεί δτι έ- 
πέτρεπε τήν συγκέντρωση τής προσπάθειας μόνο στήν έπιδίωξη τής παραλ
ληλίας τών έδρών τών έπί μέρους λίθων. "Ομως, ή σταθερότητα τοΰ ϋ
ψους τών άναβαθμών,τών κιόνων καί τών έπιστυλίων - οι διακυμάνσεις 
δέν υπερβαίνουν τά 2 χιλιοστόμετρα - καί ή τελειότητα τών όρθών γω
νιών τών κιονόκρανων, τών γωνιαίων γείσων καί τοϋ ναοϋ γενικώς, ά- 
ποδεικνύουν τήν ασύλληπτη κανονικότητα τών συνολικών μορφών καί προσ
διορίζουν έπίσης καί τό μέτρο τής συνολικής άκριβείας έκτελέσεως 
τοϋ κτηρίου στήν περιοχή τών 2/10 τοϋ χιλιοστομέτρου άνά μέτρο ύψους.' 
καί στήν περιοχή τοϋ 1/10 τοϋ χιλιοστομέτρου άνά μέτρο μήκουςί 'Επει
δή δέν βρέθηκε ούτε ένας άπό τις χιλιάδες τών λίθων τοϋ ναοϋ μέ τις 
γωνίες καί τις πλευρές τής κατόψεώς του άνισες, (έξαιροϋνται φυσικά 
οί λίθοι πληρώσεως), είναι τελείως τεκμηριωμένος ò καθορισμός τής τι
μής τοϋ παράγοντος τοϋ τυχαίου σφάλματος κατασκευής στήν περιοχή τοϋ 
μηδενός.'

6.16.5 Άπό τήν πιό πάνω συνοπτική ανάλυση (πού έπιδέχεται,λόγω τής σημα
σίας τοΰ θέματος,πολύ μεγαλύτερη άνάπτυξη), έξάγονται καί ορισμένα 
άσφαλή συμπεράσματα, χρήσιμα γιά τήν διερεύνηση τοϋ ζητήματος τών ά- 
κανονιστιών καί τής μή όμοιομορφίας πολλών έπί μέρους στοιχείων καί 
γιά τόν καθορισμό τών μεθοδολογικώς άνεκτών άσυμφωνιών, άνάμεσα στό 
πραγματικό κτήριο καί τό υποθετικό σχέδιο ή σύστημα νόμων καί κανό
νων, πού πολλές μελέτες έπιχειροϋν νά άποκρυπτογραφήσουν μέ τήν βοή

θεια γεωμετρικών ή μετρολογικών άναλύσεων.
1) Οί διαφορές καί άκανονιστίες τής τάξεως τοϋ ενός καί πλέον έκα- 

τοστομέτρου, πού έμφανίζονται άνάμεσα σέ ομόλογα στοιχεία τοϋ κτηρί
ου, είναι άπαράδεκτο νά έρμηνεύονται ώς άνακρίβειες έκτελέσεως ή με
τρητικά σφάλματα χαράξεως τοϋ έργου.
Ή έρμηνεία είναι άσφαλώς άλλη: Σέ ορισμένες άπό τις περιπτώσεις
πρόκειται γιά διαφοροποιήσεις έκ προθέσεως, πού υπηρετούν τήν κτηριο- 
λογική, τήν αισθητική ή καί τήν οικοδομική λειτουργία, σέ άλλες πάλι 
πρόκειται μόνο γιά δεδομένη καλλιτεχνική έλευθερία.

2) 01 άσυμφωνίες άνάμεσα στό πραγματικό κτήριο καί σέ μετρολογικά 

υποθετικά ίδεογραφήματά του καί συστήματα μετρικών κανόνων ή γεωμε

τρικών κατασκευών πού προτείνονται σέ διάφορες μελέτες, είναι άπαρά
δεκτο καί άδικαιολόγητο νά άποδίδονται σέ άνακρίβειες καί σέ σφάλματα 
τής κατασκευής. Στήν πραγματικότητα πρόκειται πάντοτε γιά σφάλματα 

τών μελετητών. Βεβαίως, δέν έπιτρέπεται νά συγχέονται οί έννοιες 
άνακρίβεια καί σφάλμα μέ τίς έννοιες άλλαγή σχεδίου ή έλεύθερη έκτέ- 
λεση σχεδίου. “Ομως οί υποθέσεις σκόπιμων τροποποιήσεων ή καί άλλα- 
γών σχεδίου δέν πρέπει νά γίνονται άποδεκτές, έάν δέν στηρίζονται
σέ ατράνταχτα, δηλαδή υπαρκτά, τεκμήρια. Φυσικά, ένώ ή υπόθεση τής 

καλλιτεχνικής έλευθερίας είναι μία πολύ ώριμη καί τίμια προσέγγιση, 
ή ύπόθεση τής έλεύθερης έκτελέσεως ένός κατά τ'άλλα νομοτελειακού 
σχεδίου, χωρίς νά άπορρίπτεται, μπορεί νά θεωρηθεί ώς μία εύκολη υπεκ
φυγή καί δέν θά γίνει άποδεκτή, έάν προηγουμένως δέν έξαντληθεί κάθε 
προσπάθεια πιστής άποκρυπτογραφήσεως τοϋ σχεδίου τοϋ ναοϋ.
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Ή στερεότητα τοϋ κτηρίου είναι Αποτέλεσμα τής τέλειας στερεότη

τος τοϋ έόάφους, τής στερεότητος τοϋ ύλικοϋ, τοϋ είδους τής κα
τεργασίας, τής ιδιαίτερης στερεότητος καί εύστάθειας των έπί μέ
ρους τμημάτων τοϋ κτηρίου καί τέλος τοϋ τρόπου συνθέσεων των 
τμημάτων αΰτών σέ ένα έν ιαΧο οίκοδομικό δργανισμό. Ή στερεότητα 
των τμημάτων τοϋ κτηρίου είναι αποτέλεσμα των ώς άνω, καθώς ακό
μη καί τοϋ τρόπου δομής, ιδίως τοϋ τρόπου πλοκής καί τοϋ τρό
που συνδέσεως των λίθων. Δεδομένοι παράγοντες είναι ή διεύθυνση 
τής βαρύτητος καί ή τριβή έπαφής των λίθων. Τήν σχέση των ώς άνω 
άποδίδει τό έξής διάγραμμα:

A.6.17. Γενική θεώρηση τής στερεότητος τοϋ Παρθενώνος (πρβλ. καί Γ.3.2.)

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΛΙΚΟ
1) άπόλυτη στερεό

τητα τοϋ βράχου. 
Ταθυρότητα - μή 
παραμορφωσιμότη- 
τα

2) άπόλυτη στερεό" 
τητα των λίθων 
τοϋ ναοϋ. Ψαθυ- 
ρότητα-μή παρα- 
μορφωσιμότητα.

ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΒΗ ΕΡΠΥΣΜΟΣ
Διεύθυνση τής 
βαρύτητος

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ
Πρόσδοση κανονικής γεωμετρι
κής μορψής στόν βράχο καί 
τούς λίθους μέ λάξευση άπο- 
λύτως έπίπεδων έπιφανειών, 
κάθετων καί παράλληλων στή 
δ ιεύθυνση τής βαρύτητος τέ
λεια έπαφή βράχου καί θεμε
λίου ώς καί όλων των λίθων 
μεταξύ τους.

ΠΛΟΚΗ

Τοποθέτηση των άρμών ώσεως 
σέ θέσεις έναλλασσόμενες άπό 
στρώση σέ στρώση. Έπιδ ίωξη 
όμοιόμορφης κατανομής των άρ- 

* μών ώστε ή διαφορά στερεότη
τος των πολύλιθων τμημάτων Α-

£
πό αύτή ένός υποθετικού όμοι

ο ου μέν άλλά μονόλιθου, νά εί
ναι σταθερή σέ κάθε σημεΧο 

< - _της κατασκευής και να καθίστα
ται ή έλάχιστη γιά τήν δεδομέ
νη συνολική ποσότητα των αρμών.

ΣΥΝΔΕΣΗ
Τοποθέτηση των συνδετήριων στοιχείων 
στις θέσεις πού έπιτρέπουν τό μέγιστο 

Αποτέλεσμα, ήτοι τά μέν μονά στό μέσον 
τοϋ πάχους, τά δέ διπλά στις έξώτερες 
δυνατές άσφαλεΐς θέσεις ώστε νά μεγι

στοποιείται τό διάστημα των σχηματιζό- 
μενων ζευγών δυνάμεων. Τήρηση άποστάσε- 
ως, άσφαλείας άπό τά άκρα των λίθων καί 
κατάλληλη διαστασιολόγηση συνδέσμων 

κ .λ. π.

ΠΡΟΣΔΟΣΗ_“ΣΤΕΡΕΑΣ_ΜΟΡΦΗΣ^
Στά διάφορα τμήματα τοϋ κτηρίου ήτοι 
έκλογή κατάλληλων Αναλογιών καί δια

στάσεων. 'Εκλογή τής ποσότητος τών 

άρμών.
προςδος72_:ευςταθους_μορφης:

Στά διάφορα τμήματα τοϋ κτηρίου ήτοι 
έκλογή κατάλληλων Αναλογιών καί δια
στάσεων ώστε τά έπί μέρους κέντρα βά
ρους νά προβάλλονται στό κέντρο τών 
Αντίστοιχων έπιφανειών έδράσεως, οι 
δέ ροπές τοϋ ίδιου βάρους ώς πρός 

οίοδήποτε σημείο τής περιμέτρου τής 
έπιφανείας έδράσεως νά είναι πολύ 

μεγαλύτερες Από τις ροπές Ανατροπής 
πού θά μπορούσαν νά προκληθοΰν Από 
όποιεσδήποτε έξωτερικές δυνάμεις.

Ήτοι συνδυασμός τών τμημάτων κατά 
τρόπο ώστε στις θέσεις συναντήσεως 
ή συμβολής τους, οί διευθύνσεις με
γαλύτερης ή μικρότερης Αντοχής ή εύ- 
σταθείας τοϋ ένός νά συνδυάζονται 
άντιστοίχως μέ έκεινες τής μικρότε
ρης ή μεγαλύτερης Αντοχής ή εύστα- 

θείας τοϋ άλλου π.χ. συναντήσεις 
τοίχων, κ ιονοστοιχιών, τοίχων κιο- 

νοστοιχιών καί όροφών κ.λ.π.

κ
W
W
Φ
Ζ
>1
W

Κ
X

Ζ

ο
Μ
X
Η

Η

X
ω
<



122

ASIOEKMEinTE:: oikcaoki'kks και ρυοηοαογικες ανωμαλίες και Η. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗ
ΤΑ ΤΟΥΣ.

Κατά τήν πρόσφατη έρευνα τοϋ κτηρίου καί τοϋ ϋλικοϋ στό έδαφος, 
διαπιστώθηκε δτι οί οικοδομικές ανωμαλίες τοϋ ναοΰ είναι πολύ περισ
σότερες άπό τίς μέχρι τώρα γνωστές. Κρίνεται, λοιπόν, χρήσιμη μία 
συνοπτική ταξινόμηση καί άπαρίθμησή τους, καθώς καί ή ερμηνεία ορι
σμένων άπό αυτές.

Α. Λίθοι, πού πριν άπό τήν τοποθέτησή τους είχαν προορισθεΐ νά τοποθε
τηθούν, ή είχαν ήδη τοποθετηθεί σέ άλλο κτήριο ή σέ άλλη θέση αύτοϋ 
τούτου τοϋ Παρθενώνος. 0Ì λίθοι αυτοί είναι άναγνωρίσιμοι, έφ'οσον, 
έκτός άπό τά όργανικά οικοδομικά στοιχεία τους, διασώζουν καί άλλα 
πλεονάζοντα στοιχεία, άσχετα ή καί άσυμ0ί0αστα μέ τήν οριστική θέση 
τους στό κτήριο καί έφ'οσον Οπό τίς σημερινές συνθήκες ή θέση τους 
στό κτήριο ή καί στό έδαφος έπιτρέπει τήν ολική ή έστω τήν μερική 
παρατήρηση των στοιχείων αύτών καί τήν έξαγωγή τοϋ συμπεράσματος οτι 
τά στοιχεία αύτά συνδέονται μέ ένα διάφορο άρχικό προορισμό ή μέ μία 
προηγούμενη χρήση. Συχνά τά σωζόμενα ή προσιτά σέ παρατήρηση στοι
χεία δέν άρκοϋν παρά μόνο γιά γενικά συμπεράσματα, ένώ σέ άλλες περι
πτώσεις δέν έπιτρέπουν παρά μόνο τήν διατύπωση άπλών υπονοιών. Α
σφαλώς είναι πολυάριθμοι οί λίθοι τής κατηγορίας αύτής, πού δέν σώζον 
ται ή πού τά στοιχεία τους έφθάρησαν, ή πού μέ κανένα τρόπο δέν είναι 
προσιτοί σέ παρατήρηση, τουλάχιστον πρός τό παρόν, ή πού ή κατεργασία 
τους γιά τήν τελική θέση κατέστρεφε κάθε παλαιότερο στοιχείο. Ή προ
ηγούμενη χρήση τών λίθων, έφ'οσον υπάρχει, έγινε στήν πλειονότητα 
των περιπτώσεων στόν Προπαρθενώνα (Πεντελήσια μάρμαρα), ένώ στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις στόν Παλαιό Ναό τής 'Αθήνας καί στόν Έκατόμ- 
πεδο ("Ασβεστόλιθοι, πωρόλιθοι κχί κυανίζοντα μάρμαρα). “Οταν υπάρ
χει μόνο προηγούμενος προορισμός καί όχι χρήση, αυτός μπορεί νά ήταν 
είτε γιά τόν Προπαρθενώνα, είτε γιά τόν Πεοίκλειο ναό.

Τά σωζόμενα άσχετα μέ τήν τελική χρήση τών λίθων στοιχεία είναι: 
α)Κάποια υπολείμματα τών άρχικών έπιφανειών τών λίθων μέ έπεργασί- 

ες σέ διάφορα στάδια - άπεργα, άναθυρώσεις.
0)Κάποια υπολείμματα παλαιότερων συνδέσεων καί γομφώσεων - έντορ- 

μίες, ίχνη προηγούμενων τοποθετήσεων-σημεΐες ή χαράγματα, μοχλο- 
0όθρ ια.

γ)Τό ορισμένο μέγεθος καί ή γενική μορφή τοϋ λίθου (πού μπορεί νά 
αρμόζουν σέ μία συγκεκριμένη άλλη χρήση). 

δ)Οί διαστάσεις (πού μπορεί νά άντιστοιχοϋν σέ μία διαφορετική 
οικοδομική σύνθεση μέ διαφορετικά μέτρα)καί 

ε)οί κλίσεις τών σωζόμενων παλαιότερων έπιφανειών (α) πού μπορεί 
νά παραπέμπουν στις κλίσεις άλλων μερών τοϋ παρόντος κτηρίου ή 
καί αύτοϋ τοϋ Προπαρθενώνος.
Τά πιό πάνω στοιχεία, συνδυαζόμενα μέ τίς πιθανότητες παλαιότε- 

ρης χρήσεως ή άλλου προορισμού, όδηγοϋν σέ πολύ μεγάλο άριθμό διαφο
ρετικών περιπτώσεων καί σέ μία πολυπλοκότητα πού πολλαπλασίαζεται άκό 
μη περισσότερο άπό τό γεγονός οτι τά στοιχεία αύτά καί οί διάφορες 
περιπτώσεις δέν άποτελοΰν ένα προκαθορισμένο σύστημα γιά τήν ταξινό
μηση τών λίθων, άλλά είναι καί αύτά άντικείμενο πρός διερεύνηση, πού 

διαμορφώνεται καί αύτό μέ τήν πρόοδο τής έρευνας τών λίθων.
Ή πολυπλοκότητα τοϋ θέματος δέν έπιτρέπει άνάπτυξή του στήν πα

ρούσα μελέτη, έπίσης δέν έπιτρέπει τήν διερεύνηση δύο κρίσιμων ζητη
μάτων, όπως είναι ό βαθμός όμοιότητος τών άπέργων τοϋ Προπαρθενώνος 
μέ έκεϊνα τοϋ Παρθενώνος, ή οί διαφορές οικοδομικών προδιαγραφών άνά- 
μεσα στόν Προπαρθενώνα καί τόν Παρθενώνα. Τά ζητήματα αύτά είναι κρί 

σιμά διότι ή διερεύνησή τους παρέχει τά κριτήρια γιά τήν, συχνά δύσκο 
λη, διάκριση μεταξύ τών λίθων τοϋ Προπαρθενώνος καί τοϋ Παρθενώνος. 
Πιό κάτω συνοφίζονται οί πιό άξιοσημειώτες περιπτώσεις τροποποιημένης 
ή νέας χρήσεως λίθων, χωρίς νά γίνεται πάντοτε ή άκριθής άναγνώριση 

τής πρώτης χρήσεως ή τοϋ πρώτου προορισμού.



Ι.Στήν Περίκλεια προσθήκη τοϋ θεμελίου χρησιμοποιήθηκαν σπόνδυλοι 
KaC Αλλοι λίθοι τοΟ παλαιοϋ ναοϋ τής 'Αθήνας καί τέσσερεις λίθοι 
των στυλοβατών τοϋ Προπαρθενώνος, δύο Από τήν περίσταση καί δύο 
Από τόν σηκό.

2. Τό μαρμάρινο τμήμα τής εύθυντηρίας άποτελέσθηκε Από λίθους 
τοϋ τοιχοβάτου τοϋ Προπαρθενωνος, στήν μεγάλη πλειονότητά 
τους κυματιοφόρους μέ τό κυμάτιο κρυμμένο στό έσωτερικό τής 

κατασκευής.
3. Μεγάλο μέρος τής κρηπίδος άποτελέσθηκε άπό λίθους τής κρηπί- 

δος τοϋ Προπαρθενωνος.
4. Μεγάλο μέρος τής κρηπίδος τοϋ σηκοϋ άποτελέσθηκε άπό Αντίστοι

χους λίθους τοϋ Προπαρθενωνος.
5. Οι μασχαλιαίοι όρθοστάτες (των παρασπάδων) είχαν προετοιμασθεΐ 

γιά τόν Προπαρθενώνα.
6. Τρεις τουλάχιστον άπό τούς όρθοστάτες τοϋ άνατολικοϋ τοίχου 

είχαν έτοιμασθεϊ καί έν μέρει τοποθετηθεί στόν Ανατολικό τοί

χο τοϋ Προπαρθενωνος.
7. Οι υπόλοιποι όρθοστάτες τοϋ ναοϋ προέρχονται σέ μεγάλο βαθμό 

άπό τόν Προπαρθενώνα.
8. Στό γέμισμα των όρθοστατών τοϋ άνατολικοϋ τοίχου έχουν χρησιμο

ποιηθεί τρεις έξωτερικοί όρθοστάτες τών μακρών τοίχων καί ένας 
άποτμημένος στυλοβάτης τής Ανατολικής προστάσεως τοϋ Προπαρθε- 

νώνος.
9. Στό γέμισμα τών όρθοστατών τοϋ δυτικοϋ τοίχου έχουν χρησιμοποι

ηθεί τοιχοβάτες προερχόμενοι άπό τις τρεις γωνίες τοϋ σηκοϋ τοϋ 
Προπαρθενώνος καί όρισμένοι λίθοι προερχόμενοι άπό τούς έξωτε- 
ρικούς όρθοστάτες καί άπό τήν κρηπίδα τοϋ σηκοϋ.

10. 01 τέσσσερεις Ακραίοι λίθοι τοϋ όρθοστάτου τοϋ μεσοτοίχου προ
έρχονταν άπό τούς όρθοστάτες τών μακρών τοίχων.

11. Μεγάλος Αριθμός τών λίθων τών τοίχων προέρχονται άπό τόν Προ

παρθενώνα.
12. Στόν δυτικό τοίχο έχουν χρησιμοποιηθεί λίθοι προετοιμασμένοι 

γιά τούς μακρούς τοίχους, καθώς καί όρισμένοι ήμίεργοι λίθοι 
τοϋ μεσοτοίχου.

13. Στούς μακρούς τοίχους έχουν χρησιμοποιηθεί όριζόντια μέτρα, κα
θώς καί λίθοι τών θυραίων τοίχων τοϋ Προπαρθενώνοςι

14. Στούς μακρούς τοίχους πολλοί διάτονοι λίθοι τοποθετήθηκαν μέ 
στραμμένη πρός τά μέσα τήν δφη πού άρχικά είχε προετοιμασθεΐ 
τελείως ώς έξωτερική. ‘Η δφη αύτή σώθηκε στούς έπόμενους άπό 
τις παραστάδες λίθους, έφ'όσον ή παρουσία της στό έσωτερικό 
τήςκατασκευής, στήν συμβολή μέ τούς έγκάρσιους τοίχους, έκανε 
περιττή τήν άπολάξευσή της.

15. Λίθοι μέ μέτρο 1.22% προερχόμενοι είτε άπό τούς μακρούς τοίχους 

τοϋ Περίκλειου ναοϋ, είτε άπό τούς θυραίους τοίχους τοϋ Προπαρ
θενώνος χρησιμοποιήθηκαν στό γέμισμα τής στρώσεως τών δοκών καί 
στήν κατασκευή τών πεσσών στηρίξεως τής στέγης.

16. "Ενας λίθος προετοιμασμένος γιά τήν ιωνική ζωφόρο τοποθετήθηκε 
ώς γέμισμα πίσω άπό τήν ζωφόρο στήν θέση συμβολής τοϋ δυτικοϋ 
μέ τόν βόρειο τοίχο.

17. Μία δοκός τοϋ όπισθονάου προετοιμασμένη ώς μεσαία δοκός, τελικώς 
τοποθετήθηκε ώς τριέρειστη ήμιδοκός στό νότιο Ακρο τής όροφής.

18. Οί σπόνδυλοι τών κιόνων σέ μεγάλο ποσοστό έχουν προετοιμασθεΐ 
γιά τόν Προπαρθενώνα.

19. Σημαντικός Αριθμός τών κιονοκράνων προέκυψε άπό βαθύτερη λάξευ
ση ήμίέργων κιονοκράνων τοϋ Προπαρθενώνος.

20. Στούς μεσαίους λίθους τοϋ έπιστυλίου τής περιστάσεως περιλαμβά
νονται καί λίθοι προετοιμασμένοι γιά τό έπιστύλιο τών προστάσεων.

21. Στήν δωρική ζωφόρο τής Ανατολικής πλευράς περιέχονται ώς γέμισμα 
λίθοι άρχικά προορισμένοι γιά τούς τοίχους.
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22. Στό έσωτερικό διάζωμα τής άνατολικής κιονοστοιχίας περιέχονται 
δύο λίθοι μέ διαστάσεις δμοιες μέ τού έπιστυλίου.

23. Οί άντιθηματικοί τοίχοι των άετωμάτων άποτελούνται άπό λίθους περίπου 

ίσων διαστάσεων μέ έκείνους τοϋ μεσοτοίχου τού ναού.
24. Οί έσωτερικοί όρθοστάτες των μακρών τοίχων στό δυτικό διαμέρισμα 

άποτελέσθηκαν άπό λίθους ίσων γενικών διαστάσεων πρός τούς διά
τονους λίθους των μακρών τοίχων.

25. Σέ διάφορα σημεία τού θριγκού καί στόν άντιθηματικό τοίχο τού δυ
τικού άετώματος χρησιμοποιήθηκαν γιά μικρά συμπληρωματικά στοι
χεία λίθοι προερχόμενοι άπό τόν Έκατόμπεδο ναό (σίμες καί ίσως 
μία μετόπη).
Ή λεπτομερής μελέτη όλων των πιό πάνω λίθων έχει προχωρήσει ήδη 

σέ σημαντικό βαθμό καί προβλέπεται ότι θά άπαιτήσει άκόμη άρκετό χρόνο 
ώσπου νά όλοκληρωθεΐ. Πρός τό παρόν έχουν προωθηθεί σέ πολύ μεγάλο βαθμό:

1) Ή μελέτη τού Προπαρθενώνος καί μάλιστα σέ λεπτομέρειες πού έ- 
πιτρέπουν γιά πρώτη φορά τήν γνώση τήςάκριβούς μορφής τής κχτόψε- 
ως, καθώς καί τήν άποκατάσταση των όψεων τού σηκού μέχρι τό ύψος 

τού έπιστυλίου.
2) Γιά πρώτη φορά ή μελέτη των σταδίων τής κατασκευής καί ή διά

κρισή τους.

3) Ή τεκμηριωμένη άποκατάσταση τής σειράς κατασκευής των δια
φόρων μερών τού κτηρίου.
4) ‘Η μελέτη τού τρόπου κατασκευής τής ’Ιωνικής ζωφόρου.
5) Ή μελέτη τών λαξεύσεων καί άπέργων.

Β. Περιπτώσεις όπου κατά τήν διάρκεια τής κατασκευής ή τοποθέτηση ένός 
νέου στοιχείου προξένησε τήν άναίρεση έν μέρει ή έν δλω ένός άλλου 
στοιχείου τοποθετημένου σέ προηγούμενο στάδιο τής κατασκευής. "Ενας 
σύντομος έρμηνευτικός σχολιασμός αύτών τών περιπτώσεων έπιχειρεΐται 
σέ δρισμένα σημεία τού κειμένου.

1,‘Η έγκοπή τοποθετήσεως τού δαπέδου τού Προνάου έχει κατά μήκος 
τού άνατολικοΰ τοίχου πλάτος .12.' ή μέ άλλες λέξεις, πριν άπό 
τήν λάξευσή της, δ τοιχοβάτης προεΐχε τού τοίχου .13*s άντί 

.01%, όπως έδειξε ή ένδοσκοπική έρευνα σέ όρισμένα προσιτά ση
μεία. Κατά τήν λάξευση τής έγκοπής, άναιρέθηκε μέρος τής όρι- 
ζόντιας καί κατακόρυφης ταινίας τής άναθυρώσεως σέ όλους τούς 

λίθους τού τοιχοβάτου τού θυραίου τοίχου.



2. Μετά άπό τήν όλοκλήρωση τοϋ κτηρίου καί τοϋ δαπέδου των προστά- 
σεων, καθώς καί έκείνου τοΟ δυτικοϋ διαμερίσματος, άλλά πρίν 
άπό τήν τοποθέτηση τοϋ δαπέδου τοϋ κυρίως ναοϋ (τουλάχιστον 
τοϋ κεντρικοϋ χώρου) ò τοιχοβάτης των θυραίων τοίχων, έφ'όσον 
ήταν έλεϋθερος μεταζύ των σταθμών των θυρών, λαθεύτηκε μέχρις 
ένός όρισμένου βάθους, μεγαλύτερου στήν άνατολική θύρα, προκει- 
μένου νά σχηματισθεΐ νέα έδραση γιά τά κατώφλια. Μαζί λαθεύ
τηκαν σέ ένα διάστημα έκατέρωθεν τοϋ άνοίγματος φωλεές στό κά
τω μέρος καί των δύο όψεων των θυραίων τοίχων πρός ύποδοχή των 
άκρων των κατωφλίων. Τό σύστημα αύτό κατασκευής τοϋ κατωφλίου 

προσφέρει εύελιξία κατασκευαστική καί άπαλλάσσει τό κατώφλιο 
άπό τά τεράστια φορτία των σταθμών τώντοίχων. “Ομως, κατά τήν 
έτοιμασία τών έδράσεων αύτών, καταργήθηκαν τρεις μεγάλοι σύνδε
σμοι στήν δυτική πλευρά καί 13 (.') στήν άνατολική. 'Επί πλέον 
ΐ7 μέτρα ταινίας έπαφής, ένας όλόκληρος λίθος τής έσωτερικής 

σειράς καί τό μισό περίπου άπό τό πάχος τών λίθων σέ μία έπιφά- 

νεια 11 τετραγωνικών μέτρων περίπου στήν άνατολική θύρα. Μέ 
τόν τρόπο αύτό καταργήθηκε ή έπαφή άνάμεσα σέ 7 λίθους τοϋ τοι- 
χοβάτου, κατά μήκος 6 άρμών (12 μέτρα) καί πρός άλλους 4 λίθους 
τών δαπέδων κατά μήκος ένόςάρμοϋ ( 5 μέτρα). Μικρότερο ποσό μαρ
μάρου, έπιφανειών, άρμών καί ταινιών, καταργήθηκε, μέ τόν ίδιο 

τρόπο,καί στήν δυτική θύρα.

3. Κατά τρόπο όμοιο πρός τήν έγκοπή τοϋ τοιχοβάτου τοϋ άνατολι- 

κοϋ θυραίου τοίχου, έκτελέστηκε καί ή μασχαλιαία έγκοπή, μέ 
τίς άνάλογες συνέπειες, γιά τήν προηγούμενη κατασκευή τοϋ έ- 

σωτερικοϋ διαζώματος τής περιστάσεως. ’Επί μήκους έκατόν καί 
πλέον μέτρων καταργήθηκαν όλες οί έπιφάνειες έπαφής έφ'δσον 
έτέμνοντο άπό τήν έγκοπή, άφαιρέθηκαν δεκάδες τόννοι μαρμά

ρου καί καταργήθηκαν δεκάδες συνδέσμων. "Ομως, σέ άλλες θέ
σεις οί λίθοι τοϋ διαζώματος είναι διαμορφωμένοι έ£ άρχής μέ 
τήν μασχαλιαία έγκοπή, όπως δείχνει καί ή άναθύρωσή τους.



126 4. Κατά τήν λάξευση των δοκοθηκών τοΟ δυτικού άετώματος συναντή
θηκαν τέσσερεις σύνδεσμοι άπό τούς όποίους δύο καταργήθηκαν, 
ένώ οί δύο άλλοι έπανατοποθετήθηκαν λύγο βαθύτερα μετά άπό 
τήν έτοιμασία των δοκοθηκων. Οι ταινίες έπαφής 6 διαφορετι
κών άρμών ώσεως καταργήθηκαν σέ ένα όρισμένο βαθμό.

5. Τά κατώφλια των δεκατεσσάρων ξύλινων κιγκλιδοφόρων διαφραγμά
των είσδύουν μέ τά άκρα τους σέ όμόλογες έγκοπές μέσα στόν 
κορμό των κιόνων σέ βάθος λίγο μεγαλύτερο άπό αύτό των ραβδώ

σεων. Ot έγκοπές αύτές λαξεύτηκαν έπάνω στούς κίονες μετά άπό 
τήν συμπλήρωση τής άνεγέρσεως καί τής τελικής λαξεύσεως των 
κιόνων. Ήπορεία αύτή τή£ λαξεύσεως δέν άποτελεΐ άνωμαλία, άλ- 
λά τήν μόνη άπό τεχνικής άπόφεως κανονική μέθοδο.

Α.7.3.Γ. Περιπτώσεις, όπου, κατά τήν διάρκεια τής κατασκευής, έγινε μικρή

τροποποίηση τής οικοδομικής συνθέσεως σέ συνδυασμό μέ τήν άρχιτεκτο- 

νική σύνθεση.

1. Κατά τήν διάρκεια τής κατασκευής τοϋ στυλοβάτου τής περιστάσε- 
ως, προγραμματίστηκε ή μετατόπιση τοϋ δεύτερου κίονος τής βό
ρειας καί νότιας πλευράς άντιστοίχως κατά 3% καί 2h έκατοστό- 
μετρα πιό δυτικά άπό τήν άρχική θέση,τήν καθορισμένη άπό τόν 

σχετικό αρμό τοϋ πρώτου άναβαθμοϋ.' Ή μετατόπιση τοϋ κίονος 
ύπαγόρευσε καί τήν μετατόπιση τοϋ άρμοϋ τοϋ στυλοβάτου.

2. Ό χαραγμένος κύκλος πού σώζεται στόν στυλοβάτη τής άνατολικής
προστάσεως κάτω άπό τόν 4ο κίονα παρουσιάζει έκκεντρότητα πρός 
τά δυτικά κατά .04,1 ώς πρός τούς κίονες. ‘Η έκκεντρότητα αυτή 

καί ή διάμετρος τοϋ κύκλου δείχνουν ότι ή γνωστή διαφοροποίηση 

των προστάσεων δέν περιείχετο στό άρχικό σχέδιο, άλλά έγινε κα
τά τήν διάρκεια τής κατασκευής : 0ί κίονες λεπτύνθηκαν καί μετα

τοπίστηκαν πρός Α.
"Η άπόσταση των κιόνων άπό τό χείλος τού στυλοβάτου τους είναι 

στήν όριστική τοποθέτησή τους κατά .01 μεγαλύτερη άπό έκεινη 

των κιόνων τοϋ *Οπισθονάου. Τελικώς, οι κίονες τοϋ Προναου 
έχουν τούς άξονές τους κατά .05 πλησιέστερους στήν άνατολικη 
πρόσοφη άπό όσο αύτοί τοϋ Όπισθονάου πρός την δυτική πρόσοφη.

Ιχνη, άρχικής τοποθετήσεως τοϋ 4ου κίονος τής άνατολικής Προστάσεως



1273. ’Ενώ fi κατασκευή τής κρηπίδος τοϋ σηκού καί των τοιχοβατών γε
νικώς είχε τελειώσει, ò Ανατολικός τοίχος ή μ&λλον ή Ανατολι
κή του όψη μετατοπίστηκε κατά 7 ή 8 περίπου έκατοστόμετρα πρός 

τά δυτικά.
4. Κατά τήν τοποθέτηση τοϋ δαπέδου του Προνάου έγινε τροποποίηση 

τής στάθμης : 'Αποφασίστηκε ή τοποθέτηση τοϋ δαπέδου χαμηλότε

ρα άπό τόν στυλοβάτη κατά 6 περίπου έκατοστόμετρα.
’Ενώ ή περιμετρική έγκοπή είχε ήδη έτοιμασθεΐ, χρειάστηκε συμπλη

ρωματική λάξευση τοϋ βάθους της κατά .06 .
Στήν ίδια τροποποίηση περιλαμβάνεται καί ή μεταφορά τής έγκοπής 
υποδοχής τής δυτικής πλευράς τοϋ δαπέδου πρός τά δυτικά, λόγω 

τής μετατοπίσεως καί τοϋ τοίχου πρός τά δυτικά.
'Επίσης ή έγκοπή τής ανατολικής πλευράς τοϋ δαπέδου μεταφέρθηκε 
λίγο πρός τά Ανατολικά μετά Από τήν αντίστοιχη μετατόπιση των 
κιόνων. Μέ τόν τρόπο αυτό τό πλάτος τής πλακοστρώσεως αυξήθη
κε άπό 2.50 σέ 2.66, δηλαδή κατά .16 (= 2Χ.08). Φαίνεται, 
όμως, ότι οί πλάκες είχαν ήδη έτοιμασθεΐ σύμφωνα μέ τό Αρχικό 

πλάτος τοϋ δαπέδου, 2.50/3 . Γιά νά Αποφευχθεί απόρριψη όλων 

των πλακών, έγκαταλείφθηκε ή ιδέα των τριών ίσοπλατών σειρών 
καί χρησιμοποιήθηκαν οί παλαιές πλάκες στήν πρώτη καί τρίτη 
σειρά καί άλλάχθηκαν μόνο οί πλάκες τής δεύτερης σειράς μέ άλ

λες πλατύτερες.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ

ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ

Μασχαλιαία έγκοπή δαπέδου στήν ,έσωτερική πλευρά των λίθων 

τοϋ στυλοβάτου τής βορ. πλευράς τοϋ Προνάου.
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1. Στήν Ανατολική πλευρά τό όρατό πλάτος του στυλοβάτου της περι- 
στάσεως είναι μικρότερο Από τό κανονικό κατά .01%, ένώ τό πλά
τος της πλακοστρώσεως του πτεροϋ είναι κατά τό αύτό ποσό .01% 
μεγαλύτερο Από έκεΐνο τοϋ δυτικού πτερού. Τό πλάτος τού πρώτου 
Αναβαθμού τού σηκού είναι κατά .04 μικρότερο τού Αντίστοιχου 

τής δυτικής πλευράς.
Δύο έντορμίες συνδέσμων Από τήν πρώτη χρήση δύο λίθων τού ώς 
άνω Αναβαθμού μένουν κατά τό μισό τού πλάτους τους (-.04) Ακά

λυπτες Από τόν στυλοβάτη.

2. Στόν Όπισθόναο τό πλάτος τής πλησιέστερης πρός τούς κίονες 
σειράς πλακών είναι κατά .04 περίπου μικρότερο Από τό πλάτος 

των άλλων δύο σειρών.
3. ‘Η έκκεντρότητα τού έπιστυλίου τής περιστάσεως ώς πρός τά κιο

νόκρανα είναι .01% πρός τά έξω στήν δυτική πλευρά καί κατά 

.02 μεγαλύτερη (δηλαδή .03%) στήν Ανατολική πλευρά.
4. Τό έπιστύλιο τής άνατολικής προστάσεως παρουσίαζε έκκεντρότη

τα ώς πρός τά κιονόκρανα κατά .02 πρός τά δυτικά καί ήταν κα
τά .06 στενότερο Από τό έπιστύλιο τής δυτικής προστάσεως (145 
έναντι 151).

5. Τά κιονόκρανα τής Ανατολικής πλευράς τής περιστάσεως είναι κα
τά .06 πλατύτερα Από τά ύπόλοιπα.

6. Ή υποχώρηση τοϋ έσωτερικοϋ διαζώματος τής περιστάσεως ώς πρός
τήν έσωτερική όψη τού έπιστυλίου είναι στήν δυτική πλευρά κα
τά. 02 μεγαλύτερη Από αύτή τής άνατολικής πλευράς.

Α.7.5. 'Αποτελέσματα τών ποικίλων έκκεντροτήτων των έπιστυλίων ώς πρός τά
κιονόκρανα καί τού διαζώματος ώς πρός τό έπιστύλιο τής περιστάσεως ήσαν:

α)Ό σηκός, ένώ στήν στάθμη τών δαπέδων είναι έκκεντρος, ώς πρός τόν 
ναό στήν στάθμη τοϋ έπιστηλίου καί τής ζωφόρου προέκυπτε τελείως 
συγκεντρικός πρός τόν ναό.
β)1Η δροφή τοϋ Ανατολικού πτερού, παρά τήν στένωση τοϋ χώρου στήν 
στάθμη τοϋ δαπέδου προκύπτει τελικώς, όχι μόνο ίση, Αλλά καί Απολύ
τως συμμετρική πρός έκείνη τοϋ δυτικού πτερού.
γ)‘Η όροφή τού Προνάου παρά τήν εϋρυνση τοϋ χώρου στό ϋφος τών δαπέ
δων, χάρις στήν μεγαλύτερη προβολή τοϋ θράνου τοϋ Προνάου, προκύπτει 
τελικώς ίση πρός αύτήν τού Όπισθονάου, ένώ χάρις στήν ισόρροπη κα
τανομή τών μετατοπίσεων τών κιόνων καί τοϋ θυραίου τοίχου καί χάρις 
στήν έκκεντρότητα τοϋ έπιστυλίου προέκυπτε τελικώς σέ Απολύτως συμ
μετρική θέση πρός τήν όροφή τοϋ Όπισθονάου.

Τό είδος καί τό μέγεθος τής διευρύνσεως τού Προνάου κατά .08 πρός 
Α. καί .06 πρός Δ. , ή εισαγωγή τής διευρύνσεως κατά τήν διάρκεια τής 
κατασκευής, τό διαφορετικό είδος τοϋ θράνου τοϋ Προνάου καί ή προεξο
χή τοϋ μετώπου του επίσης κατά .08, οί Ασφαλείς ένδείξεις γιά τήν κα

τεστραμμένη σήμερα ζωφόρο τοϋ Προνάου καί τά γεγονός ότι ή προεξοχή 

τής σωζόμενης ιωνικής ζωφόρου τοϋ Ναού είναι παντού σταθερή καί ίση 
πρός .06 ((), είναι στοιχεία σέ συνάρτηση, πού έπιτρέπουν μέ Αρκετή 

βεβαιότητα τήν άποκάλυφη όρισμένων Αλλαγών τοϋ Αρχικού σχεδίου:

I. Στό Αρχικό σχέδιο Ανατολικό πτερό καί δυτικό πτερό, Πρόναος καί Ό- 
πισθόναος ήσαν χώροι συμμετρικοί ώς πρός τό κέντρο τοϋ ναοϋ. Τό αύ
τό ίσχυε έπομένως καί γιά τις όροφές.

II.Ένώ είχε τελειώσει ή κρηπίδα τού Σηκού, Αποφασίζεται έκτάκτως ή προσ

θήκη μίας ιωνικής ζωφόρου στόν Πρόναο μέ πάχος .06 , δηλαδή όσο καί 
τό πάχος τήςέξωτερικής ζωφόρου τοϋ σηκού.



129Ili. Γιά τήν διατήρηση των διαστάσεων καί τής θέσεως τής οροφής του Προ- 
νάου άποφασίζεται ή εϋρυνση τοϋ χώρου κατά .08 πρός Δ., δηλαδή ή 
μετατόπιση του τοίχου καί κατά .08 πρός Α., δηλαδή ή μετατόπιση των 
κιόνων.

IV. Στό κρίσιμο αυτό σημείο οί τροποποιήσεις δέν αφήνονται νά δημιουρ
γήσουν αύτόματες συνέπειες στήν άρχιτεκτονική σύνθεση. Πολύ περισ
σότερο έπιχειρεϊται ή δημιουργική ένταξή τους στήν σύνθεση καί συ
νάμα ή δημιουργική περαιτέρω έπεξεργασία τής συνθέσεως. 'Η προσθή
κη τής νέας ζωφόρου καί ή ένυπάρχουσα μεγάλη σημασία τοϋ Προνάου μέ 
τήν θύρα πρός τόν κυρίως ναό καί τήν δπτική επαφή μέ τήν Παρθένο 

"Άθηνα σέ συνδυασμό μέ τήν άπαίτηση μή διαταράξεως τοϋ άνατολικοϋ 
πτεροϋ όδηγοϋν στήν απορρόφηση τοϋ μεγαλύτερου μέρους τής πρός Α. 
μετατοπίσεως των κιόνων άπό τό ίδιο τους τό πάχος. ‘Η λέπτυνσή τους 
έρχεται νά προστεθεί στήν ήδη ϋπάρχουσα λεπτότπτά τους καί νά ένδυ- 
ναμώσει τήν υφιστάμενη ήδη ροή τοϋ χώρου άπό καί πρός τόν Πρόναο.

V. Τό πάχος των παραστάδων ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τούς λεπτούς κίονες 
περίπου ίσο πρός τήν διάμετρό τους μεταξύ των ραβδώσεων σέ 1.53^3 
καί κατά συνέπεια τό μήκος τής πλακοστρώσεως στόν Πρόναο καί τόν 
Όπισθόναο αύξάνει κατά .11 περίπου, ή κατά .00,8 άνά πλάκα. Τό 
ποσόν αύτό είναι άρκετά μικρό καί έξασφαλίζεται μέσα στό απεργό 

εργαστηρίου των πλακών.

VI. Τό δάπεδο έχει προγραμματισθεΐ άρχικά στό αύτό επίπεδο μέ τόν στυ- 
λοβάτη. “Ομως, ένώ έχει έτοιμασθει ή επιφάνεια έδράσεως τοϋ δαπέδου 
τοϋ Προνάου, άποφασίζεται ή τοποθέτησή του κατά .06 χαμηλότερα. 'Ο
πότε ή επιφάνεια έδράσεως λαξεύεται βαθύτερα καί μαζί αύξάνει μέ 
πρόσθετη λάξευση καί τό βάθος τής έγκοπής τοϋ στυλοβάτου.

VII. Τό μέρος τής μετατοπίσεως των κιόνων, πού δέν άπορροφήθηκε άπό τήν λέ
πτυνσή τους, προκαλεΐ στένωση τοϋ άνατολικοϋ πτεροϋ κατά .03 περίπου. 
'Η στένωση αύτή στό ύψος τοϋ στυλοβάτου αύξάνει σέ .04, ένώ στό ύψος 
τοϋ πρώτου άναβαθμοϋ, άλλά καί τοϋ έπιστυλίου,μηδενίζεται.

'Η μετατόπιση τοϋ 2ου κίονος τής βόρειας καί νότιας πλευράς 
πρός Δ. συνδέεται μέ τις μεγαλύτερες διαστάσεις των κιονοκράνων 

τής άνατολικής πλευράς καί ασφαλώς μέ τις μεγαλύτερες μετόπες στήν 
περιοχή των άνατολικών γωνιών τοϋ ναοϋ. "Οπως δείχνουν οί άρμοί 
τοϋ πρώτου άναβαθμοϋ καί τοϋ στυλοβάτου, ή τροποποίηση τής θέσεως 
τών δύο κιόνων έγινε λίγο πριν άπό τήν τοποθέτηση τοϋ στυλοβάτου.
“Ισως τότε νά άποφασίστηκε καί ή τοποθέτηση τών μεγαλυτέρων κιονο- 
κράνων στήν άνατολική πλευρά.
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Γιά τήν Ιστορία των τεχνών καί γενικότερα τοϋ πολιτισμού, ή σημασία του Παρθενώνος εί
ναι μοναδική2. 'Αλλά άκόμα καί γιά τήν γενική ιστορία, ή σημασία του, τόσο ώς γεγονότος ό

σο καί ώς τεκμηρίου, είναι άπροσδύκητα μεγάλη γιά ένα κτήριο. ‘Η οικοδόμησή του συνδέεται 
στενά μέ τίς δραματικότερες στιγμές των περσικών πολέμων, μέ τίς άποφασισ : ικότερες στιγμές 
των πολιτικών καί οικονομικών έξελίξεων π.;ύ άκολούθησαν τούς πολέμους καί μέ τίς υψηλότερες 
στιγμές τών πολιτιστικών έξελίξεων τής έποχής, πολιτιστικών έξελίξεων πού είχαν ώς κινητή
ρια δύναμη τόν ένθουσιασμό, μετά άπό δύσκολες άλλά σωτήριες νίκες κερδισμένεςτίμια, τήν ι
κανοποίηση άπό ένα γιά τήν έποχή έκείνη πρωτοφανές δημοκρατικό καθεστώς καί τήν πίστη σ' 
αύτό, τήν αισιοδοξία καί παράρμηση γ.ά ταχύτερη πρόοδο, τήν προσωπική φιλοδοξία προικισμέ
νων άνθρώπων καί τήν έπικρατούσα φιλοσοφία άναζητήσεως τού ιδανικού καί τέλειου. Προϋπόθε
ση αύτών τών πολιτιστικών έξελίξεων έκτος άπό τήν εύνοϊκή έκβαση τών πολέμων καί τήν συνε- 
πακόλουθη οίκονομική-κοινωνικοπσλιτική έξέλιξη, ύπήρΕαν τά πολυάριθμα βήματα, οί γόνιμες 
άναζητήσεις καί άκόμη μερικοί άβέβαιοι πειραματισμοί τού ελληνικού πολιτισμού στό παρελθόν 

καί ιδίως πρός τό τέλος ιού 6ου αιώνα (π.Χ.).

Έξ αίτιας τής ύφισταμένης άβεβαιότητος ώς πρός τήν ύπαρξη άρχαϊκτύ ναού, προκατόχου 
τού Παρθενώνος καί τού Προπαρθενώνος καί γενικότερα ώς πρός άλλες παλαιότερες οικοδομικές 
φάσεις στήν ίδια θέση καί άκόμη έξ αίτιας τής άβεβαιότητος ώς πρός τήν χρήση τού δυτικού 
διαμερίσματος τού Περίκλειου ναού, ή γνώση μας γιά τήν λειτουργία τού ναού δέν έπιτρέπεται 
νά θεωρείται ότι ε*ναι πλήρης.

Γνωρίζουμε ότι ò πρώτος μαρμάρινος Παρθένων, 6 λεγόμενος Προπαρθενών άρχισε να κτιζε-
4 .ται λίγο μετά άπό τήν μάχη τού Μαραθώνος (490 π.Χ.) . Πολλοί έρευνητες ύπεστηριξαν άλλες, 

ιδίως μεταγενέστερες χρονολογήσεις3, όμως ή χρονολόγηση στήν δεύτερη δεκαετία τού 5ου αίώ- 

νος, είχε πάντοτε τά ισχυρότερα στηρίγματα καί ή όρθότητά της έπιβεβαιώνεται άπό τίς πρό
σφατες διαπιστώσεις μας, κατά τρόπο μάλιστα πού δέν έπιτρέπει άλλες άμφιβολίες . ‘0 Προ
παρθενών ήταν σχεδόν τόσο μεγάλος όσο καί ò μετέπειτα Παρθένων. Οί κίονες τής περιστάσε- 
ώς του, 6 X 16 τόν άριθμό* είχαν τήν αύτή διάμετρο μέ τούς άντίστοιχους κίονες τού Περί- 
κλειου ναού0. ‘Η οικοδόμηση τού Προπαρθενώνος είχε προχωρήσει σέ ύψος ένός έως τριών σπον
δύλων τών κιόνων9, ϋταν τό έργο διεκ.όπη. Ή διακοπή πρέπει νά έγινε τό 485 π.Χ.1 όταν μέ 

τόν θάνατο τού Δαρείου καί τήν άνοδο τού Ηέρξη στήν έξουσία γίνεται φανερό δτι 6 περσικός 
κίνδυνος δέν έξέλιπε γιά τήν μητροπολιτική ‘Ελλάδα. Τό ίδιο έτος, ή άθηναϊκή πολιτική προ
σαρμόζεται στόν νέο κίνδυνο. Ή έντατική έςοαρμογή πολύπλευρων άμυντικών προγραμμάτων άπό 
τόν Θεμιστοκλή δέν άφήνει κανένα περιθώριο γιά τήν συνέχιση τού ναού.

Τό 480 π.Χ. ή Άκρόπτλη καί μαζί ό ήμιτελής ναός πυρπολούνται άπό τούς Πέρσες11. 'Ακο
λουθούν ή άποφασιστική νίκη στήν Σαλαμίνα, μία νέα δήωση τής πόλεως άπό τόν Μαρδόνιο (4791)2 

καί λίγο άργότερα ή οριστική καταστροφή τών Περσών στις ΓΙλαταιές. Τίς τρεις δεκαετίες πού 
άκολουθοϋν τούς πολέμους φαίνεται ότι γίνονται μόνο έλάχιστα μή άμυντικά έργα13, ένώ τά 

κατεστραμμένα άπό τούς Πέρσες ιερά, είτε παραμένουν σέ έρείπια, είτε άπλώς έπισκευάζονται 
μέ πρόχειρο τρόπο1*1. Συγγραφείς άιτό τόν έπόμενο αιώνα13 καί έξής13 πιστεύουν ότι οί "Ελλη

νες άφησαν τά ιερά έπίτηδες έπί τόσο χρόνο άνεπισκεύαστα, έπειδή ήθελαν σύμφωνα μέτόν "Ορκο 
πού έδωσαν στις Πλαταιές νά μήν ξεχαστεΐ, ούτε ò πόλεμος ούτε καί τό καθήκον τής ύπερασπί- 
σεως τής πατρίδος καί τής έκδικήσεως τών έχθρών.

Στόν Προπαρθενώνα, όπως καί στόν έπίσης κατεστραμμένο παλαιό ναό τής 'Αθήνας, γίνον
ται έργασίες άποκομιδής τών βλαφθέντων άρχιτεκτονικών μελών, τά όποια χρησιμοποιούνται μέ 
οικονομικό καί έντεχνο τρόπο στήν οικοδόμηση τού βόρειου τείχους τής 'Ακροπόλεως1^ . Πι

στεύεται ότι ή έκθεση τού κτισμένου στό τείχος υλικού τών κατεστραμμένων ναών σέ κοινή θέα 
ιδίως άπό τήν άρχαία άγορά, είχε καί τήν συμβολική λειτουργία ένός μνημείου όπως καί ένθυ- 
μίου1 . (Λειτουργία ζωντανή καί σήμερα γι'αύτούς πού τήν γνωρίζουν). Φαίνεται ότι μεγάλη 

ποσότητα άπεργου καί άθετου υλικού (έκτός τού ναού) είχε διαφύγει τήν καταστροφή . Τό υ
λικό αύτό φυλάχθηκε έπί τόπου γιά νά χρησιμοποιηθεί στήν οικοδόμηση τού ναού, γεγονός πού 
(πανερώνει ότι οί 'Αθηναίοι ούδ'έπί στιγμή έγκατέλειψαν τόν σκοπό τους νά οικοδομήσουν τόν



132 μεγάλο väo "Ομως ή οικοδόμηση αύτή δεν μπόρεσε νά πραγματοποιηθεί πριν περάσουν σχεδόν 

τέσσερις δεκαετίες άπό την διακοπή τοϋ έργου. Στό διάστημα μεταξύ τής οίκοδομίας του Πρυ- 
παρθενώνος (488 π.Χ.) καί τής οίκοδομίας το£> Παρθενώνας δέν υπήρξε άλλο αυτοτελές πρό
γραμμα, σχέδιο ή έργο οίκοδομήσεως τοϋ ναοϋ. Δέν αποκλείεται όμως ότι υπήρξε έπί Κίμωνος 
ή πρόθεση συνεχίσεως τοϋ σταματημένου Προπαρθενώνος, ένώ υπάρχουν ένδείξεις δτι τό σχέ
διο αύτοϋ τούτου τοϋ Περίκλειου Παρθενώνος ύπέστη μεταβολές λίγο πρίν άπό τήν ιοποθέτηση

2ΐ , , 22τοϋ στυλοβάτου τής περιστάσεως . ‘Ορισμένα ίδιόιυπα Αρχιτεκτονικά μέλη τοϋ ναοϋ , καθώς 
23,καί μερικές μετόπες θά μποροϋσαν ίσως νά έκληφθοΰν ώς στοιχεία πού προετοιμάστηκαν εί 

τε γιά τό ύποτιθέμενο κιμώνειο πρόγραμμα συνεχίσεως τοϋ έργου, είτε γιά τό άρχικό Περί- 
κλειο σχέδιο. Καί στις δύο περιπτώσεις τό υλικό αυτό θά πρέπει νά έμεινε στό έργαστήριο 
καί νά μή χρησιμοποιήθηκε, δπως είχε ίσως προορισθεΐ, διότι τό μέν άρχικό σχέδιο τοϋ Πε- 
ρίκλειου ναοϋ άλλαξε πρίν άπό τήν ολοκλήρωση τοϋ στυλοβάτου τής περιστάσεως, τό δέ διατη-
ρηθέν κατά χώραν μέρος τής κρηπίδος τοϋ Προπαρθενώνος παρέμεινε μέχρι τό 447 μέ άνεπισκεύ

24αστες περσικές βλάβες, έν μέρει τουλάχιστον, δπως έπιβεβαιωνουν πρόσφατες έρευνες μας 
καί Ασφαλώς δέν μποροΰσε νά δεχθεί νέους κίονες καί τοίχους χωρίς πρώτα νά έπισκευασθει. 
‘Επομένως ή γνωστή άποψη δτι ò Παρθενών είχε οίκοδομηθεΐ έως τό ϋψος τοϋ θριγκού έπί Κί 
μωνος22 ή Αμέσως μετά τό 460 π.Χ.26 είναι τελείως Ανεδαφική.

Ή σύναψη συνθηκών, όχι μόνο μέ τήν Περσία (449 π.Χ.) Αλλά Ακόμη καί μέ τήν Σπάρτη, 
πρώτη δετής Ανακωχή (451 π.Χ.) καί στήν συνέχεια οι τριακοντούτεις σπονδές (446-5 π;Χ·), 
Ασφαλώς ύπήρξε ή Αναγκαιότερη προϋπόθεση γιά τήν συνέχιση τοϋ έργου. OÌ γνωστές οικονομι
κές, πολιτικές καί πολιτιστικές συνθήκες τής έποχής έπέτρεψαν τήν πρωτοφανή πρωτοτυπία,
τήν άφθαστη μέχρι σήμερα τελειότητα συνθέσεως καί έκτελέσεως καί τήν Απίστευτη ταχύτητα 

27πραγματοποιήσεως τοϋ έργου . "Αρχισε να κτίζεται το 447 π.Χ. Το 438, έτος μεγάλων Παναθη
ναίων, ò "Νεώς ò μέγας" , έτοιμος, αφιερώθηκε στήν Άθηνά. Ή έκτέλεση των γλυπτών συνε-

, . 29χίστηκε καί συμπληρώθηκε τό 432 π.Χ. 'Αρχιτέκτονες άναφέρονται ό ‘Ικτίνος καί ο Καλλι
κράτης26, ένώ κύριος πρωταγωνιστής τοϋ γλυπτικού έργου ύπήρξε ò €>ειδϊας. Ποιά ήταν ή συμ

μετοχή τοϋ καθενός άπό τούς μεγάλους αύτούς δημιουργούς καί ποιος ύπήρξε ò κυριώτερος
» 31συντελεστής τοϋ τελικού Αποτελέσματος; Ό Φειδίας , δπως Αναφέρει 6 Πλούταρχος καί δπως 

δέχονται πολλοί σύγχρονοι έρευνητές, 6 'Ικτίνος, πού μάλιστα συνέγραψε μία περίφημη μονο
γραφία γιά τόν ναό22 ή ò Καλλικράτης22, "πως ύποστηρίχθηκε τελευταία2 ;

Τό γεγονός δτι 6 Περίκλειος ναός διατηρεί τήν θέση καί τόν Ακριβή προσανατολισμό τοϋ 
Προπαρθενώνος καί δτι στήν οικοδόμησή του χρησιμοποιήθηκε άφθονο άθετο ύλικό τοϋ παλαιότε 

ρου ναοϋ, πού μάλιστα φυλάχθηκε γιά τόν σκοπό αύτό έπί δεκαετίες, φανερώνει δτι Παρθενών 
καί Προπαρθενών δέν είναι παρά μόνο δύο διαδοχικές μορφές ενός καί τοϋ αύτοϋ ναοϋ καί έπο 
μένως 6 τελικός ναός δέν ύπήρξε, απλώς ή πραγματοποίηση των νέων σκοπών τής έποχής τοϋ Πε 
ρικλέους Αλλά σέ μεγάλο βαθμό πραγματοποίηση ενός σκοπού πού είχε τεθεί πολύ παλαιότερα.

Οί μακρότατες αναλογίες τοϋ Προπαρθενώνος κάνουν πρσ.κτικώς βέβαιο δτι ò ναός έξ Αρχής 
έπρεπε νά είναι διπλός22 καί επομένως τό δυτικό διαμέρισμα τοϋ Περίκλειου ναοϋ είχε καί 

αύτό τόν πρόδρομό του στον Προπαρθενώνα. Είναι διαδεδομένη ή γνώμη δτι τό δυτικό διαμέρι
σμα τοϋ Παρθενώνος δέν ήταν παρά τό έπίσημο θησαυροφυλάκειο τής πόλεως , μάλιστα γιά τήν 
φύλαξη τών συμμαχικών χρημάτων. 'Επειδή δμως ò χώρος αύτός ύπήρχε καί στον Προπαρθενώνα 
θά έπρεπε νά δεχθοϋμε δτι καί ò Προπαρθενών, 40 έτη πρίν, έπρόκειτο καί αύτός νά είναι κα 
τά τό 1/3 τοϋ χώρου του ένα θησαυροφυλάκειο. Είναι δμως δυνατόν; Φαίνεται πολύ πιθανό δτι 
ή πραγματική λειτουργία τοϋ δυτικού διαμερίσματος παραμένει Ακόμη ΑνεξακρίβωτηJ καί δτι 

ίσως ή λειτουργία αύτή είχε Αρχικά μία μακρότερη καί μάλλον θρησκευτική παράδοση.

Ή έρμηνεία τής λειτουργίας τοϋ Παρθενώνος συναρτάται μέ τήν έρευνα τής αρχαϊκής ναο
δομίας τής Άκροπόλεως22. ‘Υπήρξε άραγε ναός Αρχαϊκός στήν θέση τοϋ Παρθενώνος; "Οπως εί

ναι φυσικό ή παρουσία τοϋ συμπαγοϋς μαρμάρινου Παρθενώνος καθιστά μέχρι σήμερα (καί ίσως 
καί στό μέλλον) σέ μεγάλη έκταση Αδύνατη τήν έξερεύνηση μέ σκοπό τήν Ανακάλυψη ή τόν Απο
κλεισμό τής ύπάρξεως θεμελίων καί λαξευμάτων παλαιότερων τοϋ Προπαρθενώνος.

Ενω ορισμένοι έρευνητές ύποστηρίζουν τήν ύπαρξη Αρχαϊκού ναοϋ ύπό τόν Παρθενώνα , 
άλλοι έρευνητές υποστηρίξουν δτι στήν Αρχαϊκή έποχή δέν ύπήρχε παρά ένας μόνο μεγάλος να



133ός της 'Αθήνας49, αύτός τοϋ οποίου σώζονται καί τά θεμέλια άμέσως νοτίως του Έρεχθείου 

καί ότι ή Ανεύρεση δύο ειδών ύλικοϋ μεγάλης άρχαϊκής άρχ ιτεκτονικής καί γλυπτικής συνεπάγε
ται δύο διαδοχικές μορφές τοϋ ναοϋ αύτοϋ καί όχι ένα δεύτερο ναό στην θέση πού μετά άπό 

καιρό κτίστηκαν δ Προπαρθενών καί ò Παρθενών.

Ή οριστική διαφώτιση τοϋ ζητήματος τής άρχαϊκής ναοδομίας τής Άκροπόλεως είναι προ
ϋπόθεση άνευ τής οποίας ή ορθή ερμηνεία τής λειτουργίας τοϋ Παρθενώνος είναι άδύνατη. Πρό
κειται διά λατρευτικό ναό ή απλώς γιά ένα μεγάλο, τό μεγαλύτερο, άνάθημα τής πόλεως στήν 
'Αθήνα; 0Ì σωζόμενες πηγές δέν κάνουν λόγο γιά λατρεία ή γιά ιέρειες, άναφέρονται μόνο τα- 
μεΐες49. 01 άνασκαφές άνατολικά τοϋ ναοϋ δέν άνακάλυψαν στοιχεία ικανά νά τεκμηριώσουν τήν 

ϋπαρζη ένός βωμοϋ. Ποιά ήταν λοιπόν ή λειτουργία τοϋ Παρθενώνος;

'Εάν στήν άρχαϊκή έποχή ò ναός τής Αθήνας ήταν μόνο ένας, δηλαδή αύτός νοτίως τοϋ Έ
ρεχθείου, τότε ò μέγας ναός μέ τίς δύο διαδοχικές μορφές του, ώς Προπαρθενών καί Παρθενών

, , , , 44έάν δέν διαθέτει άλλους προδρόμους, είναι πολύ οψιμος για να θεωρηθεί ως λατρευτικός ναός 
Καί επομένως ή μόνη δυνατή έρμηνεία του θά ήταν μόνο αύτή ένός άναθήματος τής πόλεως στήν 
'Αθήνα, μετά άπό τήν μάχη τοϋ Μαράθώνος4 καί στήν τελική του μορφή μετά άπό τόν οριστικό 
τερματισμό τών περσικών πολέμων49.

"Ομως έάν στήν θέση τοϋ μεγάλου ναοϋ προϋπήρζε ò άπό πολλούς πιστευόμενος άρχαϊκός να
ός τοϋ 566 π.Χ. (έτος ίδρύσεως τών Παναθηναίων) τότε ή λειτουργία τοϋ χώρου θά μποροϋσε νά

4 7θεωρηθεί θρησκευτική καί νά συνδεθεί μέ τή λατρεία τής Παρθένου Αθήνας , δηλαδή τής Πο
λεμικής 'Αθήνας, ένώ ή προΰπαρζη άκόμη παλαιότερων προδρόμων ναών στήν ίδια θέση θά ήταν 
μάλλον πιθανή. Τότε ò Προπαρθενών καί ò Παρθενών θά έπρεπε νά θεωρηθοϋν ώς νεώτερες μορ
φές ένός άρχαιότερου λατρευτικού ναοϋ, ίσως άπό παλαιότερη έποχή διπλοϋ. Βεβαίως καί στήν 

περίπτωση αύτή οι ιστορικές συνθήκες έπιτρέπουν έκτος άπό τήν λατρευτική, έπίσης τήν ίσχύ 
τής προηγούμενης ερμηνείας τοϋ μαρμάρινου ναοϋ ώς έζής: ‘Η άνοικοδόμηση τοϋ παλαιού λα
τρευτικού ναοϋ έγινε έπ'εύκαιρία τών νικών καί τών συνεπακολούθων έζελίζεων, κατά τρόπο ώ
στε νά προσλαμβάνει καί τον χαρακτήρα ένός άναθήματος τής πόλεως.

48Φαίνεται λοιπόν δτι σέ κάθε περίπτωση πρόκειται τουλάχιστον μερικώς περί άναθήματος 
καί αυτό συμφωνεί μέ τήν πληροφορία τοϋ Δημοσθένους (XXII, 13) ότι 6 Παρθενών έκτίσθη μέ 
τά περσικά λάφυρα.

*0 Περικλής μετά άπό τήν μακροχρόνια σκληρή πολιτική άπέναντι στήν Σπάρτη, πολιτική 
πού κόστισε ταλαιπωρίες καί θυσίες ίσόποσες μέ έκεΐνες τών περσικών πολέμων, χωρίς μάλι

στα νά έπιτύχει τόν σκοπό της, δηλαδή τήν έπιβολή δημοκρατικού συστήματος σέ όλες τίς πο
λιτικά άντίθετες έλληνικές πόλεις καί τήν υπαγωγή όλων σέ μία μόνο συμμαχία, τήν 'Αθηναϊ
κή, αισθανόμενος τήν μικρή άποτελεσματικότητα τής πολιτικής αύτής σέ σχέση προς τό βαρύ
τατο κόστος της, συνέλαβε καί προσπάθησε νά έφαρμόσει τήν έναλλακτική πολιτική τής είρη- 

νικής προσελκύσεως τών ούδέτερων καί τών άντίθετων δυνάμεων μέ τήν χρησιμοποίηση πανελλή
νιων ιδεών, ένός ίδεολογικοϋ έπιπέδου στό όποιο ή 'Αθήνα άπό τά πράγματα έκτος άπό φορεύς 
τής πρωτοβουλίας θά ήταν καί ò φυσικός πρωταγωνιστής. Δηλαδή, μέ άλλες λέζεις, σκέφτηκε ό
τι ή έπικράτηση τής οίκονομικά, πολιτιστικά, πολιτικά καί στρατιωτικά ισχυρότερης πόλεως 
έπάνω σέ μία άντίπαλο πού ήταν έφάμιλλη μόνο στόν στρατιωτικό τομέα καί πτωχότατη σέ ό
λους τούς άλλους, θά μποροϋσε καί θά έπρεπε νά έπιτευχθεΐ καί μέ άπόλεμη. έΕωτερική πολι
τική. Πρώτο βήμα πού θά έγκαινίαζε αύτή τήν αίσιόδοξη πολιτική ήταν ή πρόσκληση έκπροσώ- 
πων όλων τών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης καί τής Σπάρτης, σέ ένα Πανελλήνιο Συνέδριο πού 
διοργάνωσε ό ίδιος ò Περικλής ίσως μετά τό 454 π.Χ., μέ σκοπό τήν άντικατάσταση τών πολε

μικών συνασπισμών άπό μία πανελλήνια ειρηνική ομοσπονδία,όπου ό ρόλος τών Αθηνών θά ή
ταν κεντρικός. ‘Η προβολή ιδεών ενωτικών τών έλλήνων ήταν τό κύριο μέσο γιά τήν προσέλκυ
ση τών πόλεων καί φυσικά κεντρική θέση είχαν ή ιδέα τών περσικών κινδύνων κοινών γιά ό

λους τούς “Ελληνες, τά γεγονότα τών περσικών καταστροφών κοινών γιά όλους τούς "Ελληνες 
καί ή ιδέα τής άνοικοδομήσεως τών κατεστραμμένων άπό τούς Πέρσες ναών τών θεών49 πού ή

ταν κοινοί γιά όλους τούς "Ελληνες' μάλιστα ή έμπρακτη καί ύλική συμβολή όλων στήν άνοι- 
κοδόμηση αύτή θά άποτελοϋσε τήν καλύτερη υλοποίηση τής ίδέας τοϋ κοινοϋ σκοποϋ. Φυσικά ή 
Αθήνα ήταν ή πόλη πού κατά πολύ προηγείτο τών άλλων σέ ύπηρεσίες, σέ θυσίες, σέ υλικές



134 ζημίες καί ώς πρός τίς καταστροφές πού έπέφεραν οι Πέρσες στους ναούς καί έπομένως ή έ- 
πισκευή αύτών άκριβώς τών ναών φαινόταν πώς έπρεπε νά άποτελέσει κατά κύριο λίγο τόν κοι
νό σκοπό πού θά μπορούσε νά ένωσει τούς Έλληνες μεταξύ τους. Πρώτος άπό τούς ναούς αύτούς 
ò Παρθενών. ‘Η ιδέα τού Συνεδρίου ήταν μεγαλόπνοη καί άν εϋρισκε τήν άπήχηση πού της άξιζε, 
θά μπορούσε νά όδηγήσει τήν 'Ελλάδα σέ μία άνώτερη διοικητική καί πολιτική όργάνωση. Δυστυ
χώς ή Σπάρτη, πού δέν ήθελε νά θυσιάσει τούς μόνους τίτλους της, δηλαδή τούς πολεμικούς 
καί τά άπορρέοντα άπ’αύτούς προνόμιά της, καταπολέμησε τό Πανελλήνιο συνέδριο άπέχοντας ή 

ίδια καί έπιβάλλοντας τήν αύτή στάση σέ όλους τούς συμμάχους της. Τώρα πλέον ή πολιτική πο
ρεία τής ‘Ελλάδος θά περνούσε άναγκαστικά μέσα άπό τόν Πελοποννησιακό Πόλεμο. Στο μεταξύ ή 
πολιτική τού Περικλή έφηρμόζετο μόνο στόν χώρο τής Αθηναϊκής Συμμαχίας καί ή άνοικοδόμηση 
των ναών άρχισε καί συνεχίστηκε μέ τό πνεύμα πού είχε προταθεΐ καί γιά τό Πανελλήνιο Συνέ
δριο, δηλαδή μέ συνδρομή καί των συμμάχων (Πλουταρχ. Περικλ. 12)50. Πηγές χρηματοδοτήσεως51 

ήταν τό Ταμείο τής Αθήνας, τό Συμμαχικό Ταμείο, ορισμένες άλλες άρχές, χορηγοί καί ή τα
κτική έτήσια εισφορά τών Συμμάχων, τής όποιας ή άπαρχή, δηλαδή τό ενα έξηκοστό (="μνά άπό 

ταλάντου") κρατείτο γιά τά έργα τής Άκροπόλεως. Τό μεγάλο αύτό πρόγραμμα έκτος άπό τά οί
κονομοτεχν ικά προβλήματα πού έθετε, έγινε άντικείμενο καί έντονης πολιτικής συζητήσεως. Ή
άντιπολίτευση, μέ άρχηγό τόν πολιτικό Θουκυδίδη, είχε έναντιωθεΐ στήν πολιτική αύτή τού

52Περικλή, τήν όποια έβλεπε σπάταλη, έπιδεικτική καί άδικη . Τα κυριότερα σημεία τής άπαν- 
τήσεως τού Περικλή ήταν ότι τά έργα είναι καθ'αύτά μέν σπουδαιότατα, άπό δέ κοινωνικής άπό- 
ψεως πολύ χρήσιμα, διότι προσφέρουν έργασία στόν δήμο.

Σέ μία άλλη περίσταση ό Περικλής βεβαίωσε τούς συμπολίτες του ότι τά πολύτιμα μέταλλα
τών άναθημάτων κιò χρυσός τού άγάλματος τής Παρθένου, μπορούσαν νά μετατραπούν σέ χρήμα, σέ

5 3περίπτωση άνάγκης γιά τήν πόλη

Τά χρήματα γιά τήν οίκοδομία τού ναού διαχειρίζονταν οί έπιστάτες τού έργου πού άποτε-
λοϋσαν έπιτροπή μέ έτήσια θητεία. Πρόεδρος τής έπιτροπής ήιαν κατά τόν Πλούταρχο ò ίδιος è 

54 »Περικλής . Ή έπιτροπή έδινε κατ'έτος τόν οικονομικό άπολογισμό τού έργου, όπου άνέφερε 
πρώτον τά λήμματα, δηλαδή τά ποσά πού παρελάμβανε άπό τούς προκατόχους της, τά νέα ποσά 
πού είσέπρατε άπό τό ταμείο τής 'Αθήνας, άπό τούς Έλληνοταμίες, δηλαδή άπό τό Ταμείο τής 
Συμμαχίας καί άπό άλλα άθηναϊκά ταμεία, όπως τών Ξενοδικών, τών Τοιχοποιών, τών Ήφαιστια- 
κών, τού Λαυρείου κ.λ.π. καί δεύτερον τά άναλώματα συνοπτικώς κατά είδη έργασιών όπως λι
θοτομία, "λιθαγωγία Πεντελέθεν", λιθουλκία, ξυλουργία, χρυσοχοΐα, έλεφαντουργία κ.λ.π.καί 
όχι άναλυτικώς, κατά έργασίες έπί μέρους καί κατά στοιχεία, όπως έκανε μετά τρεις δεκαετί
ες ή άντίστοιχη έπιτροπή τού έργου τού Έρεχθείου. Ή συνοπτικότητα τών άπολογισμών τής 
οίκοδομίας τού Παρθενώνος έρμηνεύεται ώς όφειλόμενη στήν μεγάλη έμπιστοσύνη πού έχαιραν ά- 
κόμη οί άδιάβλητοι διαχειριστές καί στήν οικονομική εύρωστία πού έπέτρεπε γενναιότερη 
χρησιμοποίηση τών χρημάτων. Καί ci δύο αύτοί παράγοντες είναι πολύ άσθενέστεροι κατά τήν 
τελευταία περίοδο τής οίκοδομίας τού Έρεχθείου. Άπό τήν μαρμάρινη στήλη όπου γράφονταν 
οί έτήσιοι άπολογισμοί, σώζεται μικρό μόνο ποσοστό της σέ 21 θραύσματα (IG 339,353) σή
μερα στό 'Επιγραφικό Μουσείο καί έτσι ή γνώση μας γιά τήν χρηματοδότηση, τό κόστος καί τήν 
πρόοδο τού έργου είναι άποσπασματική καί προσεγγιστική^. Πάντως φαίνεται ότι τό μέγιστο 

μέρος τού έργου έπιτελέσθηκε μέ άθηναϊκά χρήματα.

Ή συμμετοχή καί άλλων Ελλήνων στό έργο δέν ήταν μόνο χρηματική. Θά πρέπει καί έδώ, 
όπως καί στά άλλα έργα, ένα ποσοστό τών έργαζομένων, ίσως τό 1/3 ή καί περισσότερο, νά ή
ταν μή 'Αθηναίοι, άλλ'έξ ίσου άξιοι τεχνίτες, μέ τήν ιδιότητα είτε τού έλεύθερου ξένου 
είτε τού δούλου, όπως γνωρίζουμε γιά τό Έρέχθειο άπό τίς διασωθεΐσες καί πολύ άναλυτικό- 
τερες οίκοδομικές έπιγραφές τών άπολογισμών5®. Μέ τήν βοήθεια καί άλλων έπιγραφών καί κυ

ρίως έκείνων τού Έρεχθείου, είναι δυνατή ή έκτίμηση τού μέτρου έργατικής άποδόσεως γιά 
57διάφορα είδη έργασίας καί ή έκτίμηση τού άριθμοΰ τών τεχνιτών πού έργάσθηκαν στόν Παρθε

νώνα. Κατά καλή προσέγγιση ò άριθμός τών μαρμαροτεχνιτών μπορεί νά ύπολογισθεΐ σέ 150, τών 
γλυπτών σέ 40 έως 50 καί τών λοιπών ειδικοτήτων (ξυλουργοί, χρωματιστές, χρυσωτές κ.λ.π.) 
σέ δύο περίπου δεκάδες.

Ή ήμερήσια άμοιβή γιά κάθε έργαζόμενο άνεξαρτήτως βαθμού καί ίδιότητος ('Αθηναίος, ξέ
νος ή δούλος) ήταν όρισμένη σέ μία δραχμή έκείνης τής έποχής5®. Τό έργο πρέπει νά κόστισε



135περίπου 41/2 έκατομμύρια59 Αρχαίες δραχμές. Τό κόστος αυτό Αντιστοιχεί σέ ποσό σημερινών 

δραχμών μεγαλύτερο άπό 15 δισ. "Ο χρυσός τοΰ Αγάλματος "περιαιρετός" γιά λόγους καθαρά τε
χνικούς^^, πού ώς έκ τούτου μπορούσε νά ζυγίζεται πρός έλεγχο ή νά ρευστοποιεϊται σέ περί
πτωση έκτακτης Ανάγκης καί νά Αναπαράγεται όταν θά ήταν δυνατόν61 μέ τήν χρησιμοποίηση 

των πρωτοτύπων μητρών χυτεύσεως, είχε κατά τόν Θουκυδίδη (II, 13) Βάρος 40 ταλάντων (1050 
Kg), κατά τόν Φιλόχορο62 δέ 44 (1150 Kg) καί άξια 1000 περίπου ταλάντων. Σήμερα ή άξ ία χρυσού

1150 Kg φθάνει σχεδόν τό 14/2 δισ. δραχμές. 'Εννοείται ότι τά έκτιμόμενα ποσά σέ σημερινές

δραχμές μέ κανένα τρόπο δέν θά άρκοϋσαν γιά τήν κατασκευή ενός όμοιου έργου. Ή προσεκτική 
σύγκριση τής καλύτερης δυνατής ποιότητος έκτελέσεως των σημερινών συναφών έργων μέ αύτήν 
του Παρθενώνος, πείθει ότι σήμερα δέν θά ήταν δυνατόν νά έξευρεθοϋν καί μάλιστα σέ τέτοιο 

άριθμό, τεχνίτες έφάμιλλοι μέ τούς Αρχαίους. 'Εάν πάλι υπήρχαν τέτοιοι καλλιτέχνες, ci υ
λικές Απαιτήσεις τους στό σημερινό σύστημα τής έλεύθερης άγοράς θά ήταν ύψηλότατες καί ό
μως, σέ σύγκριση μέ τις τρέχουσες τιμές τής άγοράς τής τέχνης, κάθε άλλο παρά Αδικαιολόγη
τες. Μέ τις προϋποθέσεις αύτές είναι φανερό ότι σήμερα ένα όμοιο σέ μορφή καί ποιότητα έρ
γο, έφ'όσον κατ'άρχήν ήταν έφικτό, θά άπαιτοϋσε μυθώδη χρηματικά ποσά.

Τό 431 π.Χ., έτος ένάρξεως τοΰ ΓΤελοποννησιακυϋ Πολέμου, ò Παρθένων ήταν τό μόνο τελει- 
ωμένο άπό τά περίκλεια οικοδομήματα τής Άκροπόλεως. Έξ άρχής συγκεντρώθηκαν καί φυλάχθη
καν στό Παρθενώνα καί ιδίως στό δυτικό διαμέρισμα, πολύτιμα χρυσά ή Αργυρά Αντικείμενα, 
πολυτελή έπιπλα τοΰ ναού, όπλα - Αναθήματα κ.λ.π. πού άναφέρονται σέ έπιγραφές66. Άπ'αύτά 

Αξίζουν νά άναφερθοϋν ό άργυρόπους δίφρος άπ'όπου καθισμένος 6 Εέρξης είχε παρακολουθήσει 

τήν ναυμαχία τής Σαλαμίνας και οι άσπιδες που πήραν οι Αθηναίοι το 427 π.Χ. άπο τους 
Λεσβίους ώς λάφυρα66.

Τό 426 π.Χ. συνέβησαν στήν "Ελλάδα καταστρεπτικότατοι σεισμοί66 πού όπως διαπιστώθηκε 

μέ πρόσφατες παρατηρήσεις προκάλεσαν σοβαρές βλάβες καί στόν Παρθενώνα, οί όποιες όμως έ- 
πισκευάσθηκαν Αμέσως στόν βαθμό τοϋ τεχνικώς έφικτοϋ67.

Τό 404-3 π.Χ. έτος τής έξουσίας των Τριάκοντα Τυράννων, πού εύτυχώς υπήρξε σύντομη, τό 
Δυτικό Διαμέρισμα τοϋ ναοϋ χρησιμοποιήθηκε καί ώς οπλοστάσιο66.

Τόν έπόμενο αιώνα φαίνεται ότι ή Ανατολική θύρα χρειάστηκε κάποια έπισκευή (341 π.Χ.^9 

ένώ άναθήματα τοποθετήθηκαν σέ μεγάλο άριθμό στήν περίμετρο τής κρηπίδος τοΰ ναοϋί , στά 
χρόνια τοϋ Λυκούργου (338-326 π.Χ.),μέσα στά πλαίσια τής νέας άκμής τής πόλεως71

Δραστική έπέμβαση στήν άρχική μορφή τοϋ θριγκοϋ άπετέλεσαν οί άσπιδες πού στερεώθηκαν στό
έπιστύλιο. ‘Ορισμένες άπό αύτές μπορεί νά ήταν μέρος τών λαφύρων πού έστειλε ό 'Αλέξανδρος

72στήν 'Αθήνα μετά άπό τήν μάχη τοΰ Γρανικοϋ (334 π.Χ.)

Τό 304-3 π.Χ. οί 'Αθηναίοι προσέφεραν τό Δυτικό Διαμέρισμα τοΰ ναοϋ (|) ώς προσωρινή 
διαμονή στόν Δημήτριο τόν Πολιορκητή, πού τόν καιρό έκεινο μαζί μέ τούς στρατιώτες του εί
χε καταλάβει τήν πόλη76.

"Η άνοδος τοϋ τυράννου Λαχάρη τό 301 π.Χ. υπήρξε έπιζήμια όχι μόνο γιά τήν πόλη Αλλά 
καί γιά τόν Παρθενώνα. Τό 295 π.Χ. πολιορκούμενος άπό τόν Δημήτριο, ό χρεωκοπημένος τύραν
νος έκποίησε μέ τόν πιό βέβηλο τρόπο τά πολύτιμα μέταλλα πολλών Αναθημάτων τοϋ ναοϋ μετα
ξύ τών όποιων ήταν τό ένδυμα τής Παρθένου74 καί πιθανόν οί Ασπίδες. ‘0 θησαυρός δέν βοήθη

σε τόν Λαχάρη νά σωθεί όμως ò ναός έχασε γιά πάντα τόν άρχικό πλοΰτο του. ‘Η Αποκατάσταση 
τής Παρθένου πρέπει νά έγινε μέ πολύ μικρότερη ποσότητα χρυσοϋ, δηλαδή μάλλον μέ χάλκινα 
φύλλα έπενδεδυμένα μέ λεπτό στρώμα χρυσοϋ.

Κατά τόν 3ο π.Χ. αιώνα, ή τοπική ιστορία κυριαρχείται άπό τόν σκληρό, ϋπουλο καί τυ
φλό Ανταγωνισμό τών ήγετών τών διαφόρων έλληνιστικών βασιλείων, πού έκτός άπό διπλωματι
κός, γιά πολλές δεκαετίες υπήρξε έμπόλεμος καί αιματηρός. ‘Η 'Αθήνα, όπως πολλές άλλες μι
κρές πόλεις, υπήρξε παθητικά τό θέατρο διεξαγωγής τοϋ άνταγωνισμοϋ αύτοϋ, χωρίς νά διαθέ

τει τις πραγματικές ή ήθικές δυνάμεις πού θά μπορούσαν νά τήν σώσουν άπό ταπεινώσεις καί 
καταστροφές. 'Αργότερα προστίθεται καί ò ρωμαϊκός κίνδυνος. Τό έτος 200 π.Χ. οί έπιδρομές 
τοΰ Φιλίππου Ε'τοϋ Μακεδόνος, άφοϋ κόστισαν τήν ζωή μεγάλου μέρους τοΰ πληθυσμού, κορυφώ- 
νονται μέ τήν συστηματική καταστροφή μεγάλου μέρους τών τειχών καί τής πόλεως. Πάντως ζη



136 μιές στην 'Ακρόπολη δέν άναφέρονται. Τήν περίοδο αυτή ò Άτταλος Α', άληθινός φίλος των 'Α
θηναίων, αναθέτει μεγάλο γλυπτικό σύνολο στην νότια πλευρά τής Άκροπάλεως καί πολύ πλησί-

7 5 ,ον τοϋ Παρθενώνος . Οΐ διάδοχοι του Ατταλου, Εύμένης Α'καί "Ατταλος Β , και ακόμη ο Αν-
τίοχος Δ' ò 'Επιφανής τής Συρίας, ύπήρξαν λαμπροί εύεργέτες των "Αθηνών. Είναι πιθανόν ό

τι λίγο πριν άπό τό 160 π.Χ. τό άγαλμα άντικαταστάθηκε μετά άπό καταστροφή του, ίσως άπό
πυρκαϊά, ίσως καί άπό άλλη αίτια77. ‘Ο W.B. Dinsmoor έχει θεωρήσει πιθανόν άτι δημιουργός

78τοϋ νέου άγάλματος υπήρξε ò Δαμοφών . ‘Η άτυχής άνάμειξη τής πόλεως στόν Α'Μιθριδατικό 
πόλεμο έγινε αιτία τής έκδικητικής καταστροφής της άπό τόν Σύλλα τό 86 π.Χ. Πάντως ζημιές 
στόν Παρθενώνα καί πάλι δέν άναφέρονται. Σημαντική επέμβαση υπήρξε ή άνέγερση τοϋ κυκλικού 
ναοϋ τής Ρώμης καί τοϋ Αύγούστου σέ μικρή άπόσταση άπο την ανατολική πλευρά τοϋ Παρθενώ
νος®0 μέ δυσμενείς έπιπτώσεις στήν έμφάνιση τής κύριας όφεως τοϋ ναοϋ. Σχήν ίδια όψη τοπο
θετήθηκε άργότερα καί ή γνωστή μεγάλη τιμητική έπιγραφή τοϋ Νέρωνος®1. 'Από τόν 2ο αί. μ.Χ. 

δίπλα στό άγαλμα τής 'Αθήνας στέκει καί τό άγαλμα τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοϋ, όπως μάς πλη
ροφορεί ò Παυσανίας (I, 24, 7)®2.

"Αν καί δέν άναφέρεται άπό τις πηγές, είναι φανερό καί σήμερα γνωστό, ότι, έκτός άπό 
τήν ιστορική καταστροφή τοϋ κτηρίου τό 1687, συνέβη στόν ναό χουλάχισιτον μία άκόμη μεγάλη
καταστροφή, ήδη κατά τήν άρχαιότητα, μετά άπό τήν οποία έγιναν στό κτήριο πολύ μεγάλης έ-

, ,83κτασεως έπισκευές

Ή κατ'άρχήν διαπίστωση τοϋ ζητήματος αύτοϋ είναι υπόθεση σχετικά πρόσφατη. Άκόμη πιό 
πρόσφατη είναι ή άνακάλυψη στά θεμέλια οικοδομής τοϋ 5ου αί. μ.Χ. ένός σημαντικού άριθμοΰ
μικρών θραυσμάτων κιόνων καί φατνωματικών πλακών πού χωρίς άμφιβολία προέρχονται άπό τις

. , . ,· . , 84διτονες κιονοστοιχιες και τήν οροφή του πτερού του Παρθενώνας
Στόν ναό διαπιστώνονται άρχαΐες βλάβες στούς κίονες®0, στους θριγκούς καί στις παρασχά- 

δες τών δύο προστάσεων, στούς δύο τοίχους καί στις δύο θύρες®6, ένώ συμπεραίνεται ή πλήρης 

καταστροφή τών έσωτερικών κιόνων τοϋ σηκοϋ, τών οροφών, τής στέγης καί τοϋ άγάλματος τής 
Παρθένου Αθήνας.

Άπό τά πολλά έρωτήματα πού άναφύονται, ορισμένα μένουν άκόμη άναπάντητα, ένώ σέ άλλα 
δόθηκαν άπό τούς μελετητές τόσο ποικίλες άπαντήσεις, ώστε νά έπικρατει άκόμη σημαντική ά- 
βεβαιότητα σχετικά μέ τό μεγάλο αύτό ζήτημα.

Είναι όλες αύτές οι βλάβες καί καταστροφές μεταξύ τους σύγχρονες ή όχι; Πςιά είναι ή 
αιτιολογία τους; Φυσική φθορά τής στέγης®7; πυρκαϊά®® ή σεισμός®0; Ποιά είναι ή χρονολο

γία τους καί μέ ποιές ιστορικές συνθήκες συνδέονται; Τέλος οι διαπιστούμενες έπισκευές εί
ναι μεταξύ τους σύγχρονες ή όχι, έγιναν άμέσως μετά τις βλάβες ή άργότερα καί πόσο; Μέ 
ποιά ιστορικά πρόσωπα καί ποιές ιστορικές συνθήκες συνδέονται οί έπισκευές;

0Ì βέβαιες γνώσεις μας, καθώς καί οι έπικρατέστερες άπόψεις σχετικά μέ τό ζήτημα, συμ
πληρωμένες μέ πρόσφατες διαπιστώσεις, συνοψίζονται ώς εξής.

1. Ή έπισκευή έγινε κατά τήν ύστατη άρχαιότητα, όπως φανερώνει ή οικοδομική τεχνοτροπία 
της καί πριν άπό τήν μετατροπή τοϋ ναοϋ σέ χριστιανική έκκλησία, όπως άποδεικνύεται ά- 
πο τό γεγονός ότι έπισκευάσθηκε καί ή άνατολική θύρα τοϋ ναοϋ , δηλαδή άκριβώς έκεΐνο 
τό μέρος τοϋ κτηρίου πού στήν χριστιανική έποχή τοϋ ναοϋ είχε καταργηθεϊ.

2. "Οτι ή έπισκευή τοϋ έσωτερικοϋ χώρου είναι σύγχρονη καί όχι μεταγενέστερη τής έπισκευής 

τών θυρών άποδεικνύεται μέ τήν πρόσφατη διαπίστωση, ότι τό νέο κατώφλιο τής άνατολικής
θύρας άποτελέσθηκε άπό άπολαξευμένα έπιστύλια όμοια μέ αύτά τών νέων δίτονων κιονοστοι-
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3. Ή μεταγενέστερη χρήση τών θραυσμάτων τών άρχικών κιόνων κ.λ.π. θέτει ώς ύστατο χρονικό 

όριο τής καταστροφής τόν 5ο αί. μ.Χ.

4. Ή έπισκευή έγινε μέ υλικό παλαιοτέρων κτηρίων καί μνημείων. Τό ύλικό τών νέων δίτονων
9 2κιονοστοιχιών προέρχεται όπως πρώτος ( 1940) διεπίστωσε ό Β.Η. Hill άπό πολύ μεγάλη 

ελληνιστικής έποχής9® στοά τής πόλεως, πού κατά τόν I. Τραυλό9^ πρέπει νά ήταν διώροφη 
καί μπορεί νά ταυτιστεί μέ τήν στοά τοϋ Ρωμαίου95 ή μέ τό Γυμνάσιο τοϋ Πτολεμαίου96.

(Καί στις δύο έπάλληλες κιονοστοιχιες τοϋ Παρθενώνος χρησιμοποιήθηκαν μόνο δωρικοί κίο-



5. 'Από παλαβότερε έπίσης υλικό άπαρτίσθηκαν οι νέοι σταθμοί των θυρών, πού προσκολλήθηκαν 
στους παλαιούς, μέ Αποτέλεσμα τήν μείωση τοΰ πλάτους στά 3/4 χοΰ Αρχικού, άκόμη τά νέα 
κατώφλια καθώς καί τά νέα άνώφλια των θυρών, πού σέ χαμηλότερο ύψος άπό τά παλαιό, ανώ
φλια γεφύρωσαν τό διάστημα άνάμεσα στούς νέους σταθμούς των θυρών.
Οί κίονες των προστάσεων καί ιδίως τά κιονόκρανά τους έπισκευάσθηκαν μέ ιδιαίτερο τρό-
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6. Τό βάθρο τοΰ αγάλματος έπισκευάσθηκε έπίσης, όπως δείχνει ή παρουσία πέντε γομφώσεών
98του στό δάπεδο, πού άσφαλώς δέν Ανήκουν στην άρχικη κατασκευή. .

, , . , . - 987. ’Η νέα οροφή καί στέγη κάλυψε μονο τον σηκό τοΰ ναοϋ

'Ενώ οί περισσότερες προταθεϊσες χρονολογήσεις είναι άβάσιμες, φαίνεται ότι τήν όρθότη-
99τα διεκδικεϊ ή άποψη του I. Τραυλού , σύμφωνα με τον όποιο ο ναός ένεπρησθη άπο τους Ε- 

ρουλους τό 267 μ.Χ. καί έπισκευάστηκε έπί Ίουλιανοΰ τό 362-5 μ.Χ. *0 βαθμός βεβαιότητος 
τής χρονολογήσεως τής μεταγενέστερης χρήσεως των θραυσμάτων στον 5ο αί. μ.Χ., ή πιθανότητα 
ή ύποχρεωτικότητα χρονολογικής έγγύτητος μεταξύ τής κατεδαφίσεως παλαιοτέρων κατασκευών 
καί τής χρησιμοποιήσεως τών υλικών τους σέ νέες καί τέλος ή πιθανότητα γιά τά θραύσματα
στή θέση όπου βρέθηκαν νά ύφίστανται σέ τρίτη*^ άντί σέ δεύτερη χρήση, είναι τρία ζητήμα-

. 101τα άπό τά όποια έξαρτάται ή πιθανότητα ισχύος τής πρόσφατης (1979) θεωρίας τής A. Frantz 
σύμφωνα μέ τήν όποια ή καταστροφή του ναοϋ πρέπει νά έγινε στό τέλος τοΰ 4ου αί. καί ή ε
πισκευή του στις άρχές τοΰ 5ου, άπό τόν γνωστό Διοικητή (“Υπαρχο) τοΰ 'Ιλλυρικού ‘Ερκούλιο 
(402-410). Αίτια τής καταστροφής σύμφωνα μέ τήν ίδια θεωρία πρέπει νά ήταν ή ένας σεισμός 

102 ,(375 ή 394 ή 396) ή μιά τυχαία πυρκαιά ή ένας έμπρησμός, κατά τήν διάρκεια μιάς πιθανο
λογούμενης άπό τήν A. Frantz εισβολής τών Γότθων τοΰ Άλαρίχου στήν πόλη (396), παρά τήν 
βασιζόμενη στον Ζώσιμο (IV, 18, V5) άποψη ότι οί Γότθοι παρέκαμψαν τήν 'Αθήνα.

νες τοΰ ισογείου ορόφου της έλληνιστικής στοάς).

Σύμφωνα μέ πρόσφατες διερευνήσεις τής οικοδομικής καταστάσεως τοΰ ναοΰ, ό σεισμός ώς 
μόνη αίτια καταστροφής άποκλείεται άπολύτως. Άντιθέτως είναι βέβαιο άπό τήν μορφή θραύσε
ως τοΰ ύλικοΰ τοΰ ναοΰ ότι ή καταστροφή υπήρξε θερμική. τΗταν μία πολύ μεγάλη πυρκαϊά πού 

κατέστρεψε όχι μόνο τά ξύλα, άλλά προκάλεσε τήν κατάρρευση καί μεγάλων τμημάτων τής λίθι
νης οικοδομής. Μεγάλες μάζες, άν καί δέν κατέρρευσαν άμέσως, κατέστησαν τόσο έτοιμόρροπες 
έξ αίτιας θερμικών θραύσεων, ώστε καί μετά τήν έπισκευή νά καταρρέουν σέ σημαντικές ποσό
τητες, κατά τήν διάρκεια μεγάλων σεισμών, καθώς καί κατά τις διάφορες οικοδομικές επεμβά
σεις ή καί δυναμικές καταστροφές πού ύπέστη τό μνημείο άπό τήν ύστατη άρχαιότητα μέχρι σή-

Σχετικά μέ τήν Παρθένο έπικρατεΐ ή άποψη, στηριζόμενη στόν Μαρίνο (Πρόκλος, 30) ότι 
διατηρήθηκε στήν θέση της μέχρι τό 430 μ.Χ. οπότε καί άποσπάστηκε άπ'έκεϊ γιά νά μεταφερ-
θεϊ πιθανώς στήν Κωνσταντινούπολη. "Ομως τό έννοούμενο άπό τόν Μαρίνο άγαλμα δέν μπορεί
νά είχε περισσότερο άπό άμυδρή μόνον ομοιότητα πρός τό έργο τοΰ Φειδία. Ή έποχή καί ή έκ- 
δηλα κακή ποιότητα τής έπισκευής δέν άφήνουν άμφιβολίες γιά τήν άσημαντότητα τοΰ άγάλμα- 
τος τής τελευταίας περιόδου. Άλλά καί ή πιθανότητα νά είχε διατηρηθεί τό άρχικό άγαλμα Α
μετάβλητο μέχρι τούς χρόνους πριν τήν πυρκαϊά δέν είναι μεγάλη. Πολύ πιθανότερο φαίνεται 
ότι τό άγαλμα,θά είχε ύποστεΐ πριν άπό τήν μεγάλη καταστροφή τοΰ ναοΰ καί άλλες έπισκευές
ή άλλαγές, πιθανότατα λίγο πριν τό 160 π.Χ. (W.B. Dinsmoor), όπως άναφέραμε ήδη. Φαίνεται
ότι μέ τό πέρασμα των αιώνων καί ιδίως τούς τελευταίους Αρχαίους χρόνους, τό άγαλμα είχε 
λειτουργία άποκλειστικά λατρευτική. Άπό τόν Ζώσιμο (IV, 18, 2) μαθαίνουμε ότι ò Νεστόριος 
τοποθέτησε στήν βάση τοΰ Αγάλματος λατρευτικό άγαλμα τοΰ Άχιλλέως μέσα σέ ιδιαίτερο οίκί- 

σκο (375 μ.Χ.).

Ήδη άπό τόν 4ο αί. κ.έ. τά φαινόμενα τής καταρρεύσεως τοΰ Αρχαίου πολιτισμού έπιτεί- 

νονται, ένώ παράλληλα συντελεΐται ή διάδοση καί στήν συνέχεια ή έπικράτηση τοΰ Χριστιανι
σμού. Τό διάταγμα περί άνεξιθρησκείας ("Εδικτον Μεδιολάνου 312-313), ή άνοδος τοΰ χριστια

νισμού σέ έπίσημη θρησκεία τοΰ ρωμαϊκού κράτους, τά διατάγματα τοΰ Θεοδοσίου Α'πού Απαγό
ρευαν τήν άσκηση τής λατρείας τών Εθνικών (397), τά διατάγματα τοΰ Θεοδοσίου Β'(Codex 
Theodoslanus XVI, 10, 25) σχετικά μέ τούς είδωλολατρικούς ναούς καί μέ τόν έξαγνισμό



138 τους134 - τότε πολλοί άπό αυτούς τούς ναούς μετατράπηκαν σέ χριστιανικές έκκλησίες133- τέ

λος, ή Απαγόρευση τής λειτουργίας των φιλοσοφικών σχολών (’Ιουστινιανός, 529) Αποτελούν ι
στορικούς σταθμούς της έποχης. Φαίνεται ότι ή κατάργηση τής Αρχαίας λειτουργίας τοϋ Παρθε- 
νώνος συνέβη τόν 5ο αί.133. Λίγο Αργότερα137, πιθανότατα έπί ’Ιουστινιανού, ό Παρθενών με- 
τατρέπεται σέ χριστιανικό ναό133. Ίσως στήν ίδια χρονική περίοδο νά συνέβη καί ή κατα

στροφή τοϋ κεντρικού καί μεγαλύτερου τμήματος τοϋ Ανατολικού Αετώματος συμπεριλαμβανομένων 
καί των έναετίων γλυπτών . Στήν ίδια ίσως περίοδο Ανάγονται καί οί διάφορες αύλακες Yιά 
τήν συλλογή όμβριων στό δάπεδο τοϋ πτεροϋ καί τήν περαιτέρω διοχέτευσή τους σέ δεξαμενές11. 

‘Η τροποποίηση τοϋ κτηρίου σέ χριστιανικό ναό καί μάλιστα σέ βασιλική, έγινε ώς έξής: 0Ì 
δύο Αρχικά Ανεξάρτητοι μεγάλοι χώροι τοϋ σηκού συνδέθηκαν μέ τρεις θύρες πού Ανοίχτηκαν 
στον μεσότοιχο111. ‘0 Αρχαίος κυρίως ναός, τρίκλιτος όπως ήταν11 , άπετέλεσε τόν κυρίως 

ναό τής νεοσύστατης χριστιανικής βασιλικής, ένώ τό Αρχαίο δυτικό διαμέρισμα Απετέλεσε τόν 
νάρθηκά της. Ή Ανατολική θύρα καταρχήθηκε μαζί μέ μέρος τοϋ τοίχου, στόν όποιο εύθύς μετά 
προσαρτήθηκε μεγάλη ήμικυκλική αψίδα. Ή δυτική θύρα άπέβη κύρια είσοδος τής βασιλικής ένώ 
δύο πολύ μικρότερες θύρες άνοίχθηκαν στις πλευρές τοϋ νάρθηκος11 . Τέλος στό μέσον τής μι

κρής πλευράς τής κατώτερης έσωτερικής κιονοστοιχίας κατασκευάστηκε τόξο έπάνω σέ ίσχυρό 

ζεΰγος πεσσών πού άνέλαβε τά βάρη όλων τών ύπερκειμένων οικοδομικών στοιχείων, συγχρόνως 
άφαιρέθηκε 6 Αξονικός κίων καί τό νεότευκτο τοξωτό Ανοιγμα Απέμεινε έλεύθερο στόν άξονα 
τοϋ κλιτούς, σέ πλήρη Αντιστοιχία πρός τήν μεσαία θύρα τοϋ μεσοτοίχου113.

Άπό όλες τίς έργασίες πού Αναφέρθηκαν, μέ Απόσταση έκτενέστερη ύπήρξε αύτή στόν Ανατο
λικό τοίχο11 . ‘Η διατήρηση σχεδόν όλων τών όρθοστατών έκατέρωθεν τής Αρχαίας θύρας είναι 

πού παρέσυρε ορισμένους έρευνητές στήν υπόθεση ότι τό πλάτος τής Αψίδος δέν ήταν πολύ με
γαλύτερο Από αύτό τής θύρας117. "Ομως ή διατήρηση τών όρθοστατών μέ κανένα τρόπο δέν ση

μαίνει ότι οί σταθμοί τής Αρχαίας θύρας Αποτελούσαν σέ ολόκληρο τό ΰψος τους τό έλεύθερο 
άνοιγμα τής αψίδος πρός τό μεσαίο κλιτός. Στήν πραγματικότητα 6 τοίχος είχε καταργηθεϊ σέ 
όλο τό πλάτος τοϋ μεσαίου κλιτούς113 πού ήταν καί τό μέγιστο πλάτος τής Αψίδος. 0Ì ορθο

στάτες όμως, όπως καί οί Αμέσως ύπερκείμενοι λίθοι τής 1ης στρώσεως δέν χρειάστηκε νά κα- 
θαιρεθοϋν, διότι όπως φαίνετα^ τό δάπεδο τής Αψίδος είχε τοποθετηθεί σέ ΰψος λίγο μεγαλύ
τερο Από αύτό τών όρθοστατών11 . Κατά τίς πρόσφατες έρευνες διαπιστώθηκε ότι ή έπέμβαση 

στόν Ανατολικό τοίχο περιέλαβε καί ολόκληρο τό βορειότερο τμήμα του μέχρι τήν βόρεια πα
ρασπάδα τοϋ παλαιοΰ προνάου, δηλαδή ότι κατά τήν μετασκευή τοϋ ναοϋ κατεδαφίστηκε όλόκλη- 
ρος ò τοίχος πλήν τοϋ νοτιότερου τμήματός του μέ τό νότιο παράθυρο πού όπως (ραίνεται δια
τηρήθηκε. Ή ίδια ή Αψίδα σέ μεγάλο ποσοστό της κτίσθηκε μέ λίθους Από τήν μεγάλη κατεδά
φιση τοϋ Ανατολικού τοίχου1211, Αλλά καί μέ άλλους όπως άπό τό βάθρο τοϋ Αγάλματος121 κα- 

, , , , 122θώς καί άπό τό Ανατολικό μάλλον Αέτωμα . Ή ταύτιση πολλών λίθων τής Αψίδος μας έπέτρε-
ψε τήν Ακριβή Αποκατάσταση τής κατόψεώς της πού όπως διαπιστώσαμε συμφωνεί τελείως μέ τήν 

1 23 »κάτοψη Knowles (1846). Ή Αψίδα ήταν τρίπλευρη. 0Ì δύο έξωτερικές γωνίες της έναγκάλι- 
124ζαν τούς δυο μεσαίους κίονες τής προστάσεως. Στόν άξονα τής Αψίδος ύπήρχε παράθυρο δί-

125λοβο . Στήν συνάντηση τής Αψίδος μέ τόν τοίχο ύπήρχε έξωτερική ένίσχυση μόνο στή νότια
πλευρά καί όχι καί στήν βόρεια, έπειδή μετά τήν χριστιανική έπέμβαση διετηρεΐτο μόνο τό 
νότιο άπό τά αρχαία παράθυρα21*.Δέν άποκλείεται οί χριστιανοί νά κατασκεύασαν ένα νέο βόρειο 

παράθυρο γιά λόγους συμμετρίας.

Παράλληλα μέ τήν κατασκευή τής Αψίδος καταργήθηκε καί ή νεώτερη όροφή τοϋ προνάου μαζί 
μέ τό ύπερκείμενο τμήμα τής στέγης125 * 127 * * *. Τό κατώφλιο τής ύστερορρωμαϊκής θύρας διατηρήθηκε 

στήν θέση του ύπό τό δάπεδο τής Αψίδος μέχρι τόν 19ο αί123. Στόν χώρο τής Αψίδος ύπήρχε 
σύνθρονο1 μέ έπισκοπικό θρόνο στό μέσον1111, καθώς καί τετρακιόνιο κιβώριο131 στό κέντρο 
πού στέγαζε τήν Αγία Τράπεζα132 καί ίσως άκόμη τό έγκαίνιον (;)133 τής βασιλικής.

Φυσικά πρέπει νά ύπήρχε κλίμαξ Ανόδου στό ύψηλότερο δάπεδο τής Αψίδος καί πιό μπροστά
τό φράγμα τοϋ Πρεσβυτερίου άποτελούμενο άπό κίονες, έπιστύλιο καί θωράκια134. Στό μεσαίο 
κλίτος ύπήρχε άμβων133 καί ίσως άκόμη ένας έπισκοπικός θρόνος133.

Λόγω τοϋ μακρότατου χρόνου διατηρήσεως τοϋ κτηρίου μέ τήν νέα μορφή του, είναι δύσκολη

ή ίσως άδύνατη ή χρονική διάκριση τών νέων στοιχείων πού Απέκτησε ή τών πιθανών Αλλαγών
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*Η Ανατολική θύραμετά τήν ύστερορρωμαϊκή έπισκευή. Γραφική Αποκατάσταση. Περιέχονται ώς 
λίθοι τοϋ κατωφλιού όσα Από τά Ανήκοντα σ’αύτό έπιστύλια είχαν μελετηθεί ώς τό 1981.

Χριστιανικής περιόδου άψίδα δπως Αποδίδεται στό σχέδιο Knowles.





πού ϋπέσχη ώς χριστιανικός ναός137. Συνεπώς οί περιγραφές πού έχομε άπό τόν 15ο αιώνα καί. 

έ£ής δέν άφοροϋν μόνο τά στοιχεία της παλαιοχριστιανικής έποχής, αλλά άσφαλώς καί μεταγε
νέστερα138. Φαίνεται ότι οί κιονοστοιχίες τής ύστερορρωμαϊκής έπισκευής διατηρήθηκαν στή

139 , ...θέση τους ώς τό τέλος . Πιστεύεται οτι οι μεταβολές υπήρξαν ως το τέλος μάλλον περιορι
σμένες .

Μέ έπιφύλαξη ώς πρός τήν χρονολόγησή τους f| ώς πράς τήν έγκυρότητα της τεκμηριώσεώς 
τους άξίζει νά άναφερθοϋν τά έξης άκόμη γιά τόν χριστιανικό ναό. Οί μετόπες της Ανατολι
κής, της δυτικής καί της βόρειας πλευράς έξαιρουμένης μίας, σώζονται σήμερα μέ τό Αρχικά 
έξεργο γλυπτό μέρος τους τελείως άπολαξευμένο μέ χρονδρό καί βαρύ όξύληκτο εργαλείο140. "Η

βάρβαρη αύτή έργασία, ένας άπό τούς μεγαλύτερους γνωστούς βανδαλισμούς στήν 'Ιστορία, φαί-
, . . 141 .νεται ότι έγινε μάλλον άπό τούς ιδρυτές τής χριστιανικής έκκλησιας στον Παρθενώνα . Οι 

μετόπες τής νότιας πλευράς κατά ευτυχή συγκυρία έξαιρέθηκαν άπό τό πρόγραμμα τής καταστρο
φής142 καί μαζί μ’αύτές ή δυτικότερη άπό τίς μετόπες τής βόρειας πλευράς, ίσως έπειδή ή ά- 
νάγλυφη παράστασή της όμοιάζει κάπως μέ τήν σκηνή τοϋ Εύαγγελισμοϋ143. ‘Ο Michaelis υποθέ

τει ότι τότε άποσπάσθηκαν καί τά άγάλματα τής ’Αθήνας άπό τά δύο άετώματα καί öxl κατασκευ
άστηκαν ή γνωστή κόγχη στό τύμπανο τοϋ δυτικού καί μία Αντίστοιχη σ'αύτό τόΰ άνατολικοϋ άετω-

144 . · . » 145ματος . Τα μετακιόνια τής περιστασεως κλείστηκαν με τοίχο σημαντικού υψους . Επίσης
146 .... ,τά μετακιόνια τής δυτικής προσιάσεως καί πιθανότατα αύτα τής Ανατολικής προσιασεως κλεί

στηκαν μέ όμοιο τοίχο, ώστε νά σχηματισθεϊ κλειστός διάδρομος, ίσως ένα είδος υποκατάστα
του των αίθριων των κανονικών βασιλικών147.

..148. .,Σέ όρισμένα άπό τά μετακιόνια σχηματίστηκαν είσοδοιστο κτήριο . Σώζονται άκόμη οι
πρόσθετες βαθμίδες πού λαξεύτηκαν στήν κρηπίδα τής περιστάσεως, Αλλά καί τοϋ σηκοϋ, ώστε 
νά σχηματισθοϋν βατές κλίμακες πρός κάθε μία άπό τίς θύρες. Σώθηκαν άκόμη τά λαξεύματα 
στερεώσεως τών ξύλινων περιθύρων καί τών θυροφύλλων. ‘Υπάρχουν ένδείξεις ότι έμπρός άπό 
τή θύρα, στό βορειότερο μετακιόνιο τής δυτικής πλευράς, κατασκευάστηκε πρόπυλο σημαντι
κού ϋψους, ή χρονολόγηση τοϋ όποιου πρός τό παρόν τουλάχιστον μας διαφεύγει.

Στόν χώρο τοϋ Αρχαίου όπισθονάου ύπήρχε φιάλη140 Αριστερά καί βαπτιστήριο130 η ξύλι
νο κλιμακοστάσιο δεξιά στήν θέση τοϋ μετέπειτα κλειστοϋ κλιμακοστασίου ("κοχλίου")131. Ή 

υπόθεση ότι τό βαπτιστήριο ήταν ιδρυμένο στήν βόρεια πλευρά τοϋ άρχικοϋ προνάου φαίνε
ται Αστήρικτη. Στό δάπεδο133, άλλά καί στό έδαφος νοτίως τοϋ ναοϋ134 έγιναν ταφές τό αρ

γότερο κατά τόν 7ο αιώνα. "Η δυτική θύρα Απέκτησε δύο άκόμη θυρόφυλλα στό έξωτερικό χει-
155λος τών σταθμών μέ ιδιαίτερο ξύλινο περίθυρο

Είναι φανερό ότι στόν κυρίως ναό, κατά μήκος τών τοίχων, κάτι έμπόδισε τήν άπότριψη 

τοϋ δαπέδου σέ ζώνη πλάτους .45 περίπου. ’'Ηταν αύτό ένας λίθινος ή ξύλινος πάγκος της 
έκκλησιας ή μήπως ένα άκόμη Αρχαιότερο στοιχείο τής εσωτερικής διαρρυθμίσεως τοϋ ναοϋ;

Γενικώς πιστεύεται ότι ή διώροφη διάταξη τών κιόνων τής ύστερορρωμαϊκής έπισκευής ά- 
ξιοποιήθηκε άπό τούς χριστιανούς γιά τήν κατασκευή υπερώων έπάνω άπό τά πλευρικά, καθώς 
καί τό δυτικό κλιτός137.

Φαίνεται έπίσης ότι, γιά τόν φωτισμό τοϋ έσωτερικοϋ, άνοίχθηκαν μερικά παράθυρα στούς 
μάκρους τοίχους, στό ύψος τής ζωφόρου138 καί ίσως άκόμη καί στήν ίδια τήν στέγη.

Ή στέγη φαίνεται ότι ϋπέστη κατά τήν χριστιανική περίοδο άκόμη μία άνακατασκευή, ί
σως μόνον έπάνω άπό τόν κυρίως ναό καί ότι έκατέρωθεν τής άψίδος κτίσθηκαν δύο δεξαμενές 
γιά τήν συλλογή τών ύδάτων τής στέγης αυτής1

'Επιτραπέζια παίγνια χαράχθηκαν στήν κρηπίδα καί τά δάπεδα (ζατρίκια, πεντοβολά κλπ.) 
έπιγραφές στούς τοίχους καθώς καί έκατοντάδες άκιδογροφημάτων161 σέ κάθε προσφερόμενη έ- 

πιφάνεια έπί σειρά αιώνων.

Στούς μέσους βυζαντινούς χρόνους πρέπει νά Ανάγεται μία Ανανέωση τής θύρας162, καθώς 
καί ή τοιχογράφηση τοϋ ναοϋ163. Τό τεταρτοσφαίριο τής άφίδος κοσμήθηκε μέ ψηφιδωτή παρά
σταση τής Θεομήτορος164'

Φαίνεται πολύ πιθανόν ότι & χριστιανικός ναός Αφιερώθηκε Αρχικά στήν Άγια τοϋ Θεοϋ 
Σοφία163, πάντως Αργότερα ò ναός ήταν τής Παναγίας έπιλεγομένης μάλιστα Άθηνιώτισσας166. 

Είναι άσφαλώς Αξιοπρόσεκτη ή Αναλογία τής χριστιανικής άφιερώσεως πρός τήν Αρχαιότερη Α
φιέρωση τοϋ ναοϋ167.
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1. Έχτος άπό τίς γενεκης χρησεως συντομογραφεες, στο παρόν κεφάλαεο χρησεμοποεουνταε μερεκές ακόμα, γεα 
όρεσμένα πολύ βασεκά συγγράμματα, στά όποεα γενονταε συχνές παραπομπές, ώς έξης:

Leake, Topography = W.M. Leake, The Topography of Athens, London, 1841.

Ross, Aufsätze = L_. Ross, Archäologische Aufsätze, I, Leipzig, 1851, II, 1861.

Penrose, Principles = F.C. Penrose, An investigation of the Principles of Athenian Architecture, Lon

don, 1851 & 1888.
Bötticher, Untersuchungen = Chrl Bötticher, Bericht über die Untersuchungen auf der Akropolis von A- 

then, Berlin, 1863.

Michaelis, Parthenon = Adolf Michaelis, Der Parthenon, Leipzig, 1871.

IG = Academia Literarum Borussicae, Inscriptiones Graecae.

Judeich, Topographie = W. Judeich, Topographie von Athen, München, 1931.

’Ορλάνδος, Παρθένων = A.’Ορλάνδος, *H άρχετεκτονεκη του Παρθενώνος, ’Αθηναε, 1977-78.

2. "Mittelpunkt und Glanzpunkt der griechischen Kunstgeschichte" (Michaelis, Parthenon, σ. Ill), "...the 

most remarkable building in the world" καί"... synonymous with perfection" (Dinsmoor), "The most per

fect building ever built" (Dinsmoor).

3. Στην αγγλόφωνη βεβλεογραφεα: Earlier and Elder Parthenon (Leake, Topography, 556, σημ 1), Earlier Par

thenon (Penrose, Principles,Ι,σ. 73) αργότερα έπεκράτησε: The Older Parthenon (Hill). Στην γερμανόφωνη 

βεβλεογραφεα: Vorparthenon καί Parthenon II. Την ανακάλυψη του Προπαρθενώνος έκανε ο L.Ross τό 1835 

(Ross, Aufsätze,I,σ.132 κ.έ.). Θεμελεώδης είναε η μελέτη του Β.Η. Hill, The Older Parthenon, AJA 16, 

1912, σ. 535-58.

4. Τά σύγχρονα μέ τόν στερεοβάτη του Προπαρθενώνος έδάφη απέδωσαν κατά τές άνασκαφές όστρακα χρονολογού

μενα στην άρχη του 5ου αεώνος π.Χ. (Dinsmoor, AJA 38, 1934, σ. 440). Πολυάρεθμοε λέθοε του Προπαρθε

νώνος παρουσεάζουν τ.ο' είδος έκεενο της καταστροφής που προξενεε η εσχυρη υπερθέρμανση. Πρόκεεταε γεά 

την εκτεταμένη παρουσία θερμεκών θραύσεων (βλ. Γ.4) που η εδεότυπη καε νομοτελεεακη μορφή τους μέ κα- 

νέναν άλλο τρόπο δέν είναε δυνατόν νά παραχθεε παρά μόνο μετά από εσχυρη θερμεκη προσβολή. Τό φαενό- 

μενο αυτό, αν καε' δεσπόζον, έμεενε απαρατήρητο άπό τους ερευνητές ώς τώρα. ’Αντε αύτου οέ υποστηρε- 

κτές της θεωρεας της πυρπολησεως του Προπαρθενώνος αναζητούσαν ματαεως τά εχνη της καταστροφής σέ κά- 

ποεες χρώσεες η σέ ύποθετεκές χημεκές άλλοεώσεες, ενώ οε αρνητές της θεωρεας έσφαλαν καε αύτοέ καταρ- 

ρε'πτοντας τά ψευδοεπεχεερηματα τών θεωρητεκών άντεπάλων τους, άγνοοΰντες όμως, όπως καε έκεενοε, τά 

πραγματεκά τεκμηρεα της πυρπολησεως. *Η ύπαρξη τεκμηρίων που' χρονολογούν την πυρκαεά πρεν άπό τη'ν οι

κοδόμηση του Παρθενώνος, όδηγεε στό άσφαλέεσυμπέρασμα ότε η πυρκαεά αύτη υπήρξε μέρος της γενεκης 

πυρπολησεως τών ‘Αθηνών άπό τόν στρατό του Ξέρξη (*Ηρόδ. VIII, 51-58). Μεά πρώτη άνακοένωση του θέμα

τος έγενε άπό τόν γράφοντα σέ δυο δεαλέξεες: ’Αθηναε, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 18 *Απρ. 1980, Berlin, Ar

chäologische Geselschaft, 14 Apr. 1982. ’Ελπεζεταε ότε ή σχετεκη μελέτη θά δημοσεευθε~ε στό προσεχές 

μέλλον.

5. ‘Οπαδοί τών "Προπερσεκών" χρονολογήσεων του Προπαρθενώνος υπήρξαν οε έξης: Ross, Penrose, Furtwängler, 

Dörpfled, Hill, Dinsmoor, ‘Ορλάνδος, Τραυλός, Gruben, A. Raubitschek κ.ά. ‘Οπαδοε "Μεταπερσεκών" χρο

νολογήσεων υπήρξαν οέ έξης: Dörpfeld (άπό 1885 μέχρε 1888), W. Kolbe, Tschira, Κ. Συρεόπουλος, Bund- 

gaard κ.ά. Σύνοψη του έστορεκου της έρευνας καε τών θεωρεών βλ. Judeich, 2ρ. 248 κ.έ.,’Ορλάνδος, Παρ- 

θενών, Βίσ.40 κ.έ., Η. Drerup, Ant. Kunst 1981, Heft. 1.

6. Δεότε η πυρπόληση του ναού πρεν άπό την οεκοδόμηση του Παρθενώνος άποκλεεεταε νά έγενε άπό άλλους δρά

στες πλην τών Περσών έπεδρομέων.

7. Β.Η. Hill, ό.π. , σ. 557.

8. Είναε πεθανόν ότε στες προσόψεες του Προπαρθενώνος οέ κεονες ?|ταν παχυτεροε άπό αύτους τών μακρών πλευ~ 

ρών (Β.Η. Hill, ό.π., σ. 548). Σέ κάθε περίπτωση εσοπαχεες μέ τους κεονες του Παρθενώνος ίταν τουλάχε- 

στον οέ κεονες τών μακρών πλευρών του Προπαρθενώνος μη συμπερελαβανομένων τών γωνεαίων, ήτοε 14+14=28 

κεονες.

9. Β.Η. Hill, AJA 16, 1912, σ. 557.

10. * Ως έτος δεακοπης του έργου μόνο πεθανόν γεά έστορεκους λόγους είναε τό 485 π.Χ. “Ομως οέ οπαδοί τ?ις 

"Προπερσεκης" χρονολογησεως υποθέτουν ότε τό έργο σταμάτησε τό 480 π.Χ. εξ αετεας του πολέμου (Β.Η.



Hill, ό.π., σ. 557, J. Boersma, Athenian Building Policy, 1970, σ. 39 χ.ά.).
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11. Ηρόδοτος Vili, 51-53.

12. 'Ηρόδοτος, IX, 13» θουκυδόδης, I, 83.

13. Judeich, Topographie, σ. 71-74.

14. Judeich, ό.π., σ. 73.

15. Λυκούργος, κατά Λεωκράτους, 80-81.

16. Δυόδωρος Σοκελυώτης XI, 29, 3. 'Η μη αναφορά του ’Ορκου από συγγραφείς του 5ου αό^κουεΐ ύποψόες ώς

πρός την άληθεοα των πληροφοριών. ϋρόκεοται, γοά πραγματικό γεγονός η γνά μεταγενέστερη έπυνόηση των 

'Αθηναόων εμπνευσμένη από τόν παλαβότερο όρκο των ’Ιώνων; ( 'Ισοκράτης I , 156) σχετι,κά μέ τόν όρ

κο: Ρ. Siewert, Der Eid von Plataj.ai, München, 1972. Πολλοό άπό τούς σύγχρονους ερευνητές δέχονταν 

τόν ’Ορκο: Dinsmoor, Architecture of Ancient Greece, 3, o, 149-51, 160, Boersma, ό.π., σ. 51, ώς πν- 

θανόν γεγονός. Wycherley, The Stones of Athens, σ. 105-106, Radan-Wright, Acta Arch. 28, 1976, σ.
230. 'ο Παυσανύας (I, 1, 5 καν νδόως X, 35, 2) χωρές νά αναφέρει, περό "Ορκου: "...ές τόν πάντα ύπο- 

λεόπεσθαν χρόνον του έχθους υπομνήματα...".

17. Γνά τη'ν οχύρωση γεννκώς: Θουκυδ. I, 90, 3, I, 93, 2, Πλουταρχ. Θεμιστοκλής 19, 1. Τούς τοιχνσμένους 

στο Βόρενο τείχος της ’Ακροπόλεως μαρμάρινους σπονδύλους τοΰ Προπαρθενώνος παρατήρησε πρώτος ò Leake, 

Topography , σ. 312, μελέτησε δε καε σχεδεασε ο Penrose (1847), Principles , 1, σ. 73 κ.ε., πεν. XL.

18. Ross, Archäologische Aufsätze I, σ. 129, Michaelis, Parthenon, σ. 8.

19. *H άποψη αύτη που έκφράσθηκε πρώτα άπό τον Hill, ό.π., σ. 558, έπεβεβαεώθηκε άπό τες πρόσφατες έρευ

νες εδεως στον Παρθενώνα.

20. Κατά τόν W.B. Dinsmoor, Architecture XLVII, 1923, σ. 242, περεπου 336 ημεεργοε σπόνδυλου του Προπαρ

θενώνος πρέπεε νά χρησεμοποεηθηκαν στον Παρθενώνα έπετρέποντας μεγάλη οεκονομεα.

21. Βλ. μέρος A (’Αρχετεκτονεκη), Α.7.3. '0 Dinsmoor, Architecture XLVII, 1923, σ. 243, ύποθέτεε καε αυ

τός άλλαγη του σχεδίου, άλλά σέ πεό προχωρημένο στάδεο της κατασκευής. Οε όξύνοες ερμηνείες που δενεε 

τελεκώς δέν εσχυουν, βλ. ό.π., μέρος Α.

22. Μερεκοέ ορθοστάτες, καθώς καε τά κεονόκρανα της άνατολεκης προσόψεως. Τά κεονόκρανα αυτά έχουν πλατύ

τερο άβακα μέ δεαστάσεες που μετατρέπονταε σέ άκέραεες τεμές του συστήματος των εωνεκών ποδών (την 

μετρολογεκη αύτη παρατήρηση έχεε κάνεε καε b G. Bankei, βλ. προσεχή πρακτεκά Parthenonkongress. *Από 

την αύτη παρατήρηση όρμώμενος υπέθεσε δ γραφών, σέ δύο παλαεότερες δεαλέξεες (βλ. ό.π., σημ. 4) ότε 

τά κεονόκρανα αύτά είναε παλαεότερα άπό τά ύπόλοεπα του ναού. ’Αντεθέτως ό Dinsmoor, Architecture, 

XLVII, 1923, σ. 243, θεωρεε ότε είναε τά τελευταία κατά σεερά έκτελέσεως.

23. Πρόκεεταε γεά μετόπες της νοτεας πλευράς πού όπως φαενεταε έχουν ύποστεε ελάττωση του πλάτους τους 

γεά νά χωρέσουν στά οεκεεα δεαστηματα των τρεγλύφων, ένώ η τεχνοτροπία τους είναε η πρωεμότερη πού 

συνανταταε στη'ν πλαστεκη των μετοπών. Κατά τόν R. Carpenter, The Architects of the Parthenon, 1970, 

σ. 59, 67, οε μετόπες αύτές προέρχονταε άπό τόν ύποθετεκό κεμώνεεο Παρθενώνα. *0 Β. Wesenberg ύποθέ- 

τεε ότε οε μετόπες είναε μέν του τελεκου ναού μόνο πού η άρχεκη θέση τους θά ίταν στόν σηκό, πού ό

πως ύποθέτεε άρχεκά δέν είχε εωνεκη ζωφόρο άλλά δωρεκη.

24. "Ο.π., σημ. 4.

25. R. Carpenter, ό.π., σ. 47, 49.

26. J.A. Bundgaard, Parthenon and the Mycenean City of the Hights, σ. 139 

νών) όρεζεταε άκρεβώς άπό τό έτος 454/3 π.Χ. Γεά τη'ν πρόοδο του έργου 

έπεσης πεν. Β.

: *Η έναρξη του Pa1 (Προπαρθε- 

: Κεφ. 8 καε εδίως σ. 63. Πρβλ.



27. ’Η ταχύτητα έκτελέσεως καέ η ύψεστη τεχνεκη καέ καλλετεχνεκη ποεότητα του ναού υπήρξαν άντεκεέμενα με

γάλου θαυμασμού ηδη χατά την άρχαεότητα (Πλουταρχ. Περεκλης). Γεά την άρχετεκτονεκη πρωτοτυπέα του 
Παρθενώνος: G. Gruben, Die Tempel der Griechen^, σ. 151, 160, 161, 167, W.B. Dinsmoor, The Architectu- 

re of Ancient Greece , σ. 164, "...the most remarkable building in the world...". Γεα την τελεεοτητα 

του κτηρεου "...synonymous with perfection..." (Dinsmoor).

28. "νεώς δ μέγας"; (Φελόχορος στον Σχολεαστη της Εερηνης του ’Αρεστοφάνους, σ. 605) εΐναε έσως η πεό άρ- 

μοζουσα στο μεγαλείο του Παρθενώνος όνομασέα, έπέσης "ναός δ μέγας τών ’Αθηνών" (Παυσανέας I, σ. 37,1).

Γεά τές δεάφορες όνομασέες του ναού βλ. Jahn-Michaelis, Arx Athenarum a Pausania descripta, σ. 53 καέ 
. 2Judeich, Topographie , σ. 247, σημ. 2.

29. Τον ’ΐχτένο ώς άρχετέκτονα αναφέρουν δεάφοροε άρχαέοε συγγραφείς: Παυσανέας, VIII, 41.9, Πλούταρχος, 

Περεκλης, 13. Στράβων, IX, 395, 396. Βετρουβεος, VII, 12.

30. Τον Καλλεχράτη ώς άρχετέκτονα του Παρθενώνος άναφέρεε μόνος δ Πλούταρχος, δ.π. Γεά άλλα έργα τόν άνα- 

φέρουν δυο σωζομενες επεγραφές (IG I 24, IG I 44).

31. Πλουταρχ. Περεχλ. 13. *0 J. Boersma, δ.π., σ. 69, ύποστηρέζεε μέ άξεόλογα έπεχεερηματα δτε δ Πλού

ταρχος υπερτεμα τόν ρόλο του Φεεδέα. Κατά τους Η. Knell (Perikleische Baukunst, σ. 12) καέ Η. Riemann, 

πρώτεστος συντελεστής του έργου πρέπεε νά υπήρξε δ ’Ικτίνος. ’0 Β. Wesenberg (AM 97, 1982, σ. 99-125, 

έδέως σ. 106 κ.έ.) ύποστηρέζεε δτε η άρχετεκτονεκη σύνθεση του ναού μέ κανένα τρόπο δέν είναε επηρεα

σμένη άπό τόν Φεεδέα. ’Ακραέα η γνώμη του Η.Ν. Fowler, Harvard Studies, XII, 1901, σ. 211 κ.έ.

32. ’0 Βετρουβεος II, σ. 12, άναφέρεε ώς συγγραφείς της μονογραφέας περέ Παρθενώνος τόν ’Ικτενο καέ κά- 

ποεονκατά τ’άλλα άγνωστο Καρπέωνα. Κατά τόν Β. Wesenberg, δ.π., δ ’ίκτενος δταν άρχετέκτων του Προ- 

παρθενώνος καέ δχε του Παρθενώνος.

33. *0 Καλλεκράτης, άρχετέκτων καέ του ναού της ’Αθήνας Νέκης (βλ. I. Mylonas, Shear, Kallicrates, Hespe

ria, 32, 1963, σ. 377-388, R. Carpenter, The Architects of the Parthenon, σ. 93 κ.ε., B. Wesenberg,
Jdl 96, 1981, σ. 28-54, έδέως σ. 42 κ.έ,) έχεε θεωρηθεε άπό άρεσμένους ερευνητές ώς άρχετέκτων του 

Προπαρθενώνος καέ δχε του Παρθενώνος (Κ. Συρεόπουλος, ’0 Στερεοβάτης του Παρθενώνος, 1951, σ. 111- 

114, J.B. Bundgaard, δ.π., σ. 67.

34. Κατά τόν Β. Wesenberg (AM 97, 1982, σ. 109) δ Καλλεκράτης πρέπεε νά υπήρξε δ ένας καέ μόνος άρχετέ

κτων του Περέκλεεου Παρθενώνος.

35. Β.Η. Hill, AJA 16, 1912, σ. 555-556.

36. Michaelis, Parthenon, σ. 297-299 καέ 27.

37. Judeich, Topographie , σ. 254, Σύνοψη τών ποεκέλων γνωμών βλ. Ορλάνδος, Παρθένων, Γ', σ. 404 κ.ε. (ο- 

νομασέα), σ. 423 κ.ε. (προορεσμός του Δυτεκου Δεαμερέσματος).

38. Σύνοψη τών σχετεκών ερευνών καέ θεωρεών, ’Ορλάνδος, Παρθένων, Β', σ. 33-40.

39. Heberdey 1919, Buschor 1922, Schrader 1928, Dinsmoor 1947.

40. Dörpfeld, Judeich, Plommer, Beyer-Preisshofen (AA 1977, σ. 56, 83).

41. W. Dörpfeld, AM 10, 1885, σ. 275-7, 11, 1886, σ. 337-351 συνοχτεκη περεγραφη καέ βεβλεογραφέα J. Tra- 

vlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, σ. 143.

42. Η παλαεότερη άπό αυτές τές δύο μορφές του ναού ίταν κατά τούς Dörpfeld καέ Wiegand ένας στενός σηκός 

μέ κέονες μόνο στην άνατολεκη καέ δυτεκη πλευρά, κατά τούς Schuchhardt καέ Beyer ένας περέπτερος, ό- 

μοεος μέ τόν δεαδεχθέντα αυτόν ναό της εποχής τών Πεεσεστρατεδών. ’Εν τούτοες δ Schuchhard δέν άπο- 

κλεέεε την ύπαρξη καέ ένός άλλου, μεκρότερου δμως ναού υπό τόν Προπαρθενώνα (AM 60, 1935, σ. 68).
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΕΝΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

"Οπως γιά ολόκληρη τήν 'Αθήνα καί τήν 'Ακρόπολη, έτσι καί y uà τόν Παρθενώνα, καμιά 
ουσιαστική πληροφορία δέν σώθηκε άπό τό μακρότατο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώιμου 
έκτου και τής πρώτης είκοσαετίας τοϋ 11ου αίώνος. Πολλά άπό τά χαράγματα ατούς κίονες 
του ναοϋ1 άνάγονται σ'αύτό τό διάστημα, πλήν όμως δεν συσχετίζονται μέ τήν τέχνη ή τήν 

κατάσταση τοϋ κτηρίου. Τό μόνο βέβαιο είναι ότι ό Παρθενών χρησίμευε χωρίς διακοπή ώς 

έκκλησία καί ότι στό δάπεδό του έγιναν κατά καιρούς διάφορες ταφές διακεκριμένων προσώ

πων .
2 ,Κατά τήν μέση βυζαντινή περίοδο ò ναός τιμάται στήν μνήμη τής Θεοτόκου καί έχει 

μεγάλη φήμη στον έλληνικό χώρο, ώς Παναγιά ή Άθηνιώτισσα. Οί πληροφορίες άρχίζουν τό 
1018, όταν έγινε στον Παρθενώνα τό προσκύνημα τοϋ Βασιλείου Β' μετά τό αίσιο τέλος των 
βουλγαρικών πολέμων. 0Ì σχετικές πηγές3 δέν άναφέρονται σέ έργασίες στό κτήριο, παρά 

μόνο σέ πλούσια άφιερώματα, είναι όμως πιθανό νά πραγματοποιήθηκαν τότε κάποιες άλλαγές 
(μέ τήν έννοια των άνανεώσεων, τοϋ στολισμού ή τής έξυπηρετήσεως των λειτουργιών) στόν 
μεγάλο ναό. Στήν μέση βυζαντινή περίοδο άνάγεται ένας σημαντικός άριθμός χαραγμάτων 
στους κίονες τοϋ Παρθενώνος^, τοιχογραφίες3 καί πιθανότατα τό κλιμακοστάσιο, ò "κοχλί

ας" πού υψώνεται άκόμα στήν νοτιοδυτική γωνία τοϋ όπισθοδόμου. Ό Ξυγγόπουλος άπέδειξε 
ότι τό πρόσθετο αυτό στοιχείο δέν είναι οθωμανικός μιναρές®, ή παρατήρησή του όμως γιά 

τήν χρήση ώς άνόδου σέ σκευοφυλάκειο δέν φαίνεται νά ήταν σωστή καί ή πρωιμότητα τοϋ 
κτίσματός δέν ευνοεί τήν ταύτιση μέ κωδωνοστάσιο3. Τό γεγονός ότι ύπερυψωνόταν πάνω ά
πό τήν στάθμη τής στέγης9 έπιτρέπει ίσως τήν ύπόθεση ότι ήταν πύργος κατοπτεύσεως. Τό 

στέγαστρο μιας φιάλης πού ύψωνόταν στό δυτικό πτερό1 καθώς καί ένα κατάκοσμο μεσόστυ- 
λο πύλης11 έχουν συσχετισθή μέ τις έργασίες πού πιθανότατα έκανε στόν Παρθενώνα ό μη- 

τροπολιτης Νικόλαός ο Αγιοθεοδωριτης κατα τον 12ο αιώνα . Έργασίες ύποθέτουν ότι 
πραγματοποίησε στόν ναό καί ό περίφημος μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης13 ò όποι
ος στά τέλη τοϋ 12ου αίώνος άναφέρεται έγκωμιαστικά στό μνημείο1'1.

Κατά τό διάστημα τής Φραγκοκρατίας, πού άρχίζει στά 1205, ò Παρθενών πέρασε στά χέ
ρια τοϋ λατινικοΰ κλήρου. Τίποτα δέν είναι έξακριβωμένο άπό πλευράς έργασιών στόν μεγά
λο ναό, άν καί ύποθέτουνΧ ότι κι αύτός δέν θά άπουσίαζε άπό τό μεγάλο οικοδομικό πρό

γραμμα πού άνέπτυξαν στήν 'Ακρόπολη οί De la Roche. Άλλοι ύποθέτουν ότι τό κλιμακοστά-
σιο-κοχλίας, άνήκε στήν έποχή αύτή1 . 'Αρκετά άργότερα, τό 1394 στήν διαθήκη τοϋ Nerio

17 13Acciajuoli γίνεται λόγος γιά έργασίες στόν ναό. Τό 1403 ύποθέτουν ότι έγινε ή κα
τάρρευση τής στέγης τοϋ όπισθοδόμου του.

Χρήσιμες πληροφορίες άπό ξένους επισκέπτες τών 'Αθηνών άρχίζουν νά ύπάρχουν στά τέ
λη τοϋ 14ου αίώνος (Nicolo de Martoni, 1395), τό πρώτο άρχαιολογικό ένδιαφέρον θά φανεί 
όμως σαράντα χρόνια άργότερα μέ τήν έπίσκεψη τοϋ Κυριακοϋ τοϋ Άγκωνίτη 19 ό όποιος, έ
κτος άπό περιγραφή άφησε καί τήν πρώτη άπεικόνιση τοϋ Παρθενώνος20. Τό σχέδιο ήταν τε

λείως λανθασμένο, δημιούργησε όμως τόσο ένδιαφέρον στήν 'Ιταλία, ώστε νά αντιγράφει
21"διορθωμένο" άπό τόν Sangallo

Μέ τήν κατάληψη τών 'Αθηνών άπό τούς Τούρκους τό 1460, ό Παρθενών μετατρέπεται σέ 
μουσουλμανικό τέμενος. Θά πρέπει κανείς νά ύποθέσει, άν καί δέν μνημονεύονται άλλαγές, 
ότι τότε καλύφθηκαν οί τοιχογραφίες καί τό ψηφιδωτό τής κόγχης μέ έπίχρισμα, στήθηκε 
κάποιο μιχράμπ καί ύπερυψώθηκε ò μιναρές πάνω άπό τό κτήριο, αύτός πού διακρίνεται 
σ'δλες τις μεταγενέστερες άπεικονίσεις τής Άκροπόλεως.

Οί πληροφορίες γιά τόν ναό, οί προερχόμενες άπό ξένους περιηγητές, θά έπαναληφθοϋν
.22μετά άπό σιγή 170 σχεδόν χρόνων. Είναι οί πρώτες ούσιαστικές περιγραφές καί οί πρώτες 

σωστές άπεικονίσεις κι έτσι παρά τήν άτέλειά τους παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον γιά
τήν μελέτη τής ιστορίας τοϋ μνημείου. Λίγο μετά τό 1634 περιγράφει τόν ναό ò Τοϋρκος 

. . j 23ταξιδιώτης Εβλιγιά Τσελεμπή . Τό 1674 έχομε τήν δημοσίευση τής έπιστολής καί τοϋ σχε- 
, 24διού τοϋ Ιησουίτη καλόγερου Babin (1672) καθώς καί τήν έπίσκεψη τοϋ Γάλλου πρεσβευ

τή στήν Κωνσταντινούπολη μαρκησίου Olier de Nointel25 μέ τήν άκολουθία του. "Ενας ζω

γράφος πού συνοδεύει τόν μαρκήσιο (πού βάσιμα πιστεύεται ότι ήταν ò J. Carrey) σχεδιά
ζει συστηματικά όλα τά γλυπτά τοϋ ναοϋ πού βρίσκονταν άκόμα κατά χώραν26 ένώ άλλα μέ
λη τής άκολουθίας κάνουν περιγραφές καί άπεικονίσεις27. 'Ακολουθεί ή επίσκεψη τοϋ Ver
non (1675)20 καί μετά ένα έτος άφ'ένός τών Ξροη καί Wheler, πού θά μάς άφήσουν πολύτι

μες περιγραφές τοϋ μεγάλου ναοϋ29 καί άφ'έτέρου τοϋ Guillet de Saint George30.



Τά ντοκουμέντα τής τεσσαρακονταετίας 1634-1676, πολύ γνωστά άπό νεώτερες αναδημοσι
εύσεις^1 επιτρέπουν κάποιες παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις γιά τόν Παρθενώνα, πριν άπό 

την μεγάλη καταστροφή τοϋ 1687. Δέν είναι σαφής δμως ούτε ή μορφή ούτε ή χρονολόγηση 
των διαφόρων στοιχείων πού μάς δίνουν οι περιγραφές αύτές ή οι νεώτερες άρχαιολογικές
παρατηρήσεις οι όποιες έπέτρεψαν τήν γνωστή σχηματική άντιπαράσταση κατόψεως τού Micha- 

32élis . Δέν γνωρίζομε δυστυχώς σέ τί συνέπιπτε καί σέ τί διέφερε ή παλαιοχριστιανική
φάση μέ τήν σκοτεινή τρίκλιτη βασιλική τήν γεμάτη τούρκικα άφιερώματα τής όποιας μπόρε-

33σαν να δουν το έσωτερικο οί ταξιδιώτες τοϋ 17ου αιώνος

Τά καθέκαστα τής άποτυχημένης έκστρατείας τοϋ Morosini στήν 'Αθήνα καί τής καταστρο
φής τοϋ ναοϋ άπό έκκρηξη τό βράδυ τής 26ης Σεπτεμβρίου 1687 είναι πολύ γνωστά άπό πλή- 

34θος δημοσιευμάτων . Άπό τήν έκκρηξη άνατράπηκαν σχεδόν στό σύνολο οι τρεις άπό τούς 
τέσσερις τοίχους τοϋ σηκοϋ, έξι κίονες τής νότιας πλευράς, όκτώ τής βόρειας καί ο,τι ά- 
πέμεινε άπό τήν άνατολτκή πρόσταση πλήν ένός κίονος. "Ολόκληρο τό κτίσμα ύπέστη φοβερό 
κλονισμό. Τήν καταστροφή έπαύξησε ή πυρκαϊά πού έπακολούθησε καί ή κατακρήμνιση άγαλμά- 
των τοϋ δυτικού άετώματος τά όπρϊα προσπάθησαν νά άποσπάσουν οί Βενετοί, μετά τήν παρά
δοση τής Άκροπόλεως. Τήν σοβαρότητα τής ζημιάς έπιδείνωσε τό γεγονός ότι ή έρείπωση έ
κανε δυνατή τήν λεηλασία τοϋ ύλικοΰ, τόσο τών άρχιτεκτονικών μελών (γιά τόν προσπορισμό
οικοδομικού ύλικοϋ) όσο καί των γλυπτών, άργότερα. Μιά σειρά άπό σχέδια τών 'Αθηνών καί

35τής Άκροπόλεως μέ άπεικόνιση τοϋ βομβαρδισμού καί τής έκκρήξεως είναι τό μόνο πού ά- 
πέμεινε ως παρηγοριά άπό τήν ολέθρια έκστρατεία.

Εύθύς μετά τήν έπάνοδό τους οί Τοϋρκοι έκτισαν στό έσωτερικό τοϋ Παρθενώνος ένα νέο 
τζαμί (1688 ή 1690). Είχε μικρές διαστάσεις (12,20 X 16,50 μέτρα) καί άπλούστατη μορφή' 
τετράγωνη αίθουσα προσευχής καί στοά (ρεβάκ) στεγαζόμενη μέ τρεις ήμισφαιρικούς θόλους

Καθοριστικής σημασίας γιά τήν μελέτη καί τήν γνώση τοϋ μνημείου υπήρξε ή έπίσκεψη 
στήν Αθήνα τών άγγλων άρχιτεκτόνων James Stuart καί Nicholas Revetc 1751-1753), γιατί 
τότε έγιναν στόν Παρθενώνα όχι μόνο περιγραφές καί άπλές άπεικονίσεις, άλλά καί άποτυ-
πώσεις, πλήρεις μετρήσεις καί άρχιτεκτονικά σχέδια. Τό έργο τους, πού δημοσιεύθηκε άρ- 

37κετά άργότερα έθεσε τις βάσεις τής έπιστημον ικής άναλύσεως τοϋ μνημείου καί συνάμα έ
δωσε κύρια ώθηση στό νέο άρχιτεκτονικά τρόπο τής έποχής, ιδίως στήν Αγγλία·1®.

Ή περίοδος άπό τό 1787 έως τήν ‘Ελληνική έπανάσταση χαρακτηρίζεται άπό τις προσπά
θειες λεηλασίας τών γλυπτών τοϋ μνημείου. Είναι ή έποχή πού ή έκτίμηση τής Δύσεως γιά 
τά έργα τής ελληνικής τέχνης φθάνει στό μέγιστο καί ή δημιουργία συλλογών στις Εύρωπαϊ- 
κές χώρες προκαλεΐ πραγματικό πάθος γιά τήν πρόσκτιση άρχαιοτήτων. Ή λεηλασία τοϋ Παρ
θενώνος άρχίζει μέ τήν άποστολή στήν Γαλλία γιά λογαριασμό τοϋ πρεσβευτή Choiseul Gou-
fier καί μέσω τοϋ πράκτορός του προξένου Fauvel ένός κομματιού τής ζωφόρου καί μιας με- 

39τόπης . Επακολουθεί στά χρόνια 1801-1803 ή συστηματική διαρπαγή άπό τόν λόρδο Elgin
(μέ τήν έπί τόπου βοήθεια τοϋ πράκτορός του Lousieri) γιά τήν οποία ξέρομε σήμερα κάθε

4ολεπτομέρεια . "Η άφαίρεση τών γλυπτών άπό τό μνημείο έγινε ή αίτια πολλών ζημιών'τό πίσω
• .41, .42

μέρος πλακών τής ζωφόρου πριονίστηκε , πολλά γείσα καταρρίφθηκαν καί άλλα μέλη μετακι
νήθηκαν βίαια, προκειμένου νά διευκολυνθή ή λεηλασία. Τελικά στό Λονδίνο έφθασαν 18 έ-
ναέτια άγάλματα, 15 μετόπες, 56 πλάκες τής συνεχούς ιωνικής ζωφόρου43 καί άρκετά τμήμα- 

4 4τα άρχιτεκτονικών μελών τοϋ μεγάλου ναοϋ. Κι άλλες μικρότερης σημασίας άρπαγές πραγ
ματοποιήθηκαν τήν ίδια έποχή45.

Σοβαρές ζημιές έπαθε ò ναός κατά τό διάστημα τής ’Επαναστάσεως καί μάλιστα τών δύο
πολιορκιών τής Άκροπόλεως. ’Εκατοντάδες κτυπήματα άπό σφαίρες καί βόμβες πλήγωσαν κίο- 

. , , 46νες, τοίχους και θριγκούς , ένώ άλλες κακώσεις έγιναν άπό τούς πολιορκούμενους Τούρκους 
κατά τήν.προσπάθειά τους νά άφαιρέσουν τό μολύβι τών άρχαίων μολυβδοχοήσεων.

Στό γενικό κλίμα φιλελληνισμού καί άμερίστου θαυμασμού γιά τήν κλασσική άρχαιότητα 

άρχισαν εύθύς μετά τό τέλος τής Επαναστάσεως καί τήν παράδοση τοϋ φρουρίου στό έλληνι- 
κό κράτος, οί φροντίδες γιά τήν προστασία καί τήν άναβάθμιση τών μνημείων τής Άκροπό
λεως. Ήδη άπό τά χρόνια τής άντιβασΆείας ò γερμανός άρχιτέκτων Leo von Klenze47 άρχι
σε νά μελετά τις άναστηλώσεις τών μνημείων καί ετοίμασε προϋπολογισμό48 δαπανών γιά τά 

έτη 1834-1847. 0Ì καθαρισμοί καί ci διευθετήσεις πάνω στήν ρημαγμένη άπό τόν πόλεμο Α

κρόπολη άρχισαν εύθύς άμέσως καί στις 28 Αύγούστου / 10 Σεπτεμβρίου 1834, παρουσία τοϋ 
"Οθωνος έγινε συμβολικά ή έναρξη τής άναστηλώσεως μέ τήν τοποθέτηση ένός σφονδύλου κίο
νος τής βόρειας πλευράς τοϋ Παρθενώνος στήν θέση του 9. Είναι σαφές ότι οί πρώτες αύτές



153έργασίες πραγματοποιούνταν μέ κύριο στόχο την άποκάθαρση του χώρου πάνω στον βράχο άπό 
κάθε νεωτερικό στοιχείο καί περιλάμβαναν κυρίως κατεδαφίσεις καί απομάκρυνση των άχρη
στων χωρίς νά προηγούνται μελέτες καί δίχως ιδιαίτερο προβληματισμό γιά τήν νεώτερη ι
στορία των μνημείων. Μέ βασιλικό διάταγμα είχε γίνει έπίσημα άνάθεση άναστηλωτικών έρ- 
γασιών γιά τόν Παρθενώνα καί τά λοιπά μνημεία της Άκροπόλεως στον γερμανό άρχαιολό-
γο Ludwig Ross καί ατούς Αρχιτέκτονες Κλεάνθη καί Schaubert50, τόν Δεκέμβριο όμως τού

. . , 51ίδιου έτους ή άνάθεση περιορίζεται στους Schaubert και Χριστιανό Hansen
, , . . . . 52 . .Λίγο Αργότερα άπομακρύνονται άπο την Ακρόπολη οι Βαυαροι στρατιώτες οι οποίοι

μάλιστα στρατωνίζονταν ώς τότε στό μικρό τούρκικο τζαμί τού Παρθενώνας. Τό ίδιο αύτό
5 3τζαμί θά χρησιμεύσει ώς τό 1842 ώς προσωρινό μουσείο γιά τά πολυπληθή άρχαϊα πού Απέ

διδαν οι καθαρισμοί καί οι άνασκαφές καί τέλος θά κατεδαφισθη τό 1844 μετά άπό μερική 
του έρείπωση5^ μέ δαπάνες τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Τό 1834 θά γίνει ή πρόταση τού 

σπουδαίου τότε άρχιτέκτονος Karl Schinkel γιά τήν Ανέγερση των βασιλικών Ανακτόρων πά
νω στήν ’Ακρόπολη55, πού ευτυχώς δέν έγινε δεκτή.

Κατά τά έτη 1842-1845 έκτελεΐται τό πρώτο άναστηλωτικό πρόγραμμα στόν Παρθενώνα μέ 
τήν άμεση έποπτεία τών δύο πρώτων Αρχαιολόγων τής υπηρεσίας, τού Κυριάκού Πιττάκη καί 
τού Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή. "Ενα τμήμα τού σηκού Απομονώθηκε μέ τήν βοήθεια χωρίσμα
τος καί χρησιμέυσε ώς προσωρινό μουσείο56. Δύο άπό τούς κίονες τής βόρειας περιστάσεως, 

οι 9ος καί 11ος Από τά Ανατολικά Αναστηλώθηκαν ολόκληροι καί άλλοι δύο, οι 6ος καί 7ος 
σέ Αρκετό ύψος57. Στήν νότια κιονοστοιχία τοποθετήθηκαν τρεις σφόνδυλοι στόν 9ο άπό τά 

Ανατολικά κίονα. Μεγαλύτερης σημασίας ήταν ή άναστήλωση τού βόρειου καί τού νότιου τοί
χου τού σηκού. Σ’αύτήν έπανατοποθετήθηκαν 158 λιθόπλινθοι Από τούς κατακειμένους γύρω 
άπό τό μνημείο καί προκειμένου νά όλοκληρωθή τό πάχος τού τοίχου πρός τά μέσα έγινε 
συμπλήρωση μέ συμπαγή, μηχανοποίητα, κόκκινα τούβλα.

Είναι περιττό νά λεχθή ότι, παρά τις προσπάθειες τών Πιττάκη καί Ραγκαβή, ή Αναστύ
λωση τού 1842-45, πολύ Απέχει Από τό νά θεωρείται μέ τά σημερινά κριτήρια παραδεκτή: 0Ì 
λιθόπλινθοι τοποθετήθηκαν τυχαία, χωρίς προσπάθεια έξακριβώσεως τής Αρχικής τους θέσεως 
στήν στάθμη τών ορθοστατών μπήκαν πλάκες - υπόλοιπα άπό τόν πριόνισμά λίθων τής ζωφόρο,, άπό 
τόν Elgin,κάποια κενά κλείστηκαν μέ Ασβεστοκονίαμα καί οι συμπληρώσεις άπό τούβλα δημι
ούργησαν όξύτατη χρωματική Αντίθεση στό έσωτερικό τού μνημείου. 0Ì αύτοσχέδιοι τρόποι 
έργασίας τών δύο ένθουσιωδών Αρχαιολόγων έχουν Αφήσει έποχή

Παράλληλα μέ τις άναστηλωτικές αύτές έργασίες τά ίδια χρόνια προωθήθηκαν οι άνασκα-
59φές ολοκλήρου τού χώρου γύρω άπό τόν Παρθενώνα άπό τήν έπιτροπή Ross Αρχικά καί άπό 

τούς Πιττάκη καί Ραγκαβή Αργότερα, πού έπέτρεψαν τήν Ανεύρεση πλειστών κατακειμένων Αρ
χιτεκτονικών του μελών. 'Αλλά καί τό ίδιο τό μνημείο μελετήθηκε διεξοδικά τήν ίδια έπο
χή. Άπό Αρκετούς πού Ασχολήθηκαν, δύο όνόματα ξεχωρίζουν: τού Γάλλου A. Paccard, γνω
στού καί άπό τις Αναστηλώσεις τού Έρεχθείου, πού άποτύπωσε διεξοδικά τόν ναό καί έγρα
ψε έκθεση γιά τήν Αναπαράστασή του60 (1845-1846) καί τού Άγγλου Penrose ό όποιος μετά 
Από Ακριβέστατες μετρήσεις άυέλυσε στό θεμελιώδες σύγραμμά του61 (1851) τήν Αρχιτεκτονι

κή καί κυρίως τις όπτικές έκλεπτύνσεις τού μνημείου.

0Ì γνωστές κατά τήν επόμενη εικοσαετία έπεμβάσεις στόν Παρθενώνα περιορίζονται στις 
διευθετήσεις τού Carl Bötticher (1858-1860) καί στήν κατεδάφιση άπό τόν ίδιο τών λειψά
νων τής μεγάλης παλαιοχριστιανικής κόγχης πού σωζόταν ώς τότε στήν Ανατολική πλευρά τού 
σηκού63. Μεταξύ τών έπιστημονικών μελετών τής έποχής θά πρέπει νά σημειωθούν τού ίδιου 
τού Bötticher63, τού Michaelis πού μελέτησε κυρίως τό έπιγραφικό υλικό καί τήν ιστορία 

του ναού και Ακόμα του L. Magne

Σοβαρότατες έπεμβάσεις τού Παρθενώνος θά Αρχίσουν τό 1870. Στήν μεγάλη δυτική θύρα 
τού σηκού τό μοναδικό σωζόμενο κατά χώραν υπέρθυρο στερεώθηκε μέ σιδηρές ράβδους καί 
πρός τά έξω τά ύπερκείμενα μέλη ύποστηρίχθηκαν μέ πλίνθινο χαμηλωμένο τόξο καί Αδρή τοι
χοποιία άπό μικρές πέτρες καί τούβλα . Ή έργασία φαίνεται ότι τελείωσε τό 1872, έτος 

πού έντοιχίσθηκε εκεί μικρή πλάκα μέ έπιγραφή. Γιά τήν σοβαρή αύτή επέμβαση, όπως καί 
γι’αύτήν στήν δυτική ζωφόρο, δέν ύπάρχουν δυστυχώς περισσότερες πληροφορίες67. Κατά τό 

ίδιο διάστημα έγινε συντήρηση τών γλυπτών τής ζωφόρου τής δυτικής προστάσεως σέ συνδυα
σμό μέ τήν συμπλήρωση τών ύποκε ιμένων έπιστυλίων σέ πέντε σημεία. "Ενα λίγο μεταγενέστε
ρο σχέδιο τού Duriti66 είναι τό μόνο τεκμήριο τής έργασίας.
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Ό σεισμός τοΰ 1894 στην 'Αθήνα ήταν άρκετά ισχυρός ώστε νά προζενηθοΰν ζημιές σέ 

πολλά κτήρια0 . Στον Παρθενώνα έπεσαν 30-35 μικρά καί μεγάλα κομμάτια άπό τά επιστύλια 
τής προστάσεως,τοϋ όπισθοδόμου καί άλλα άπό τόν τέταρτο κίονα τής βόρειας πλευράς70.

Τό τότε άρμόδιο Υπουργείο Δημοσίας Έκπαιδεύσεως μετά άπό αυτοψία τοϋ συμβουλίου των 
71 72...μνημείων κατενόησε τήν άνάγκη νά γίνουν σοβαρότερα σωστικά έργα στόν ναό και τόν ε

πόμενο χρόνο συνέστησε μιά διεθνή έπιτροπή ειδικών άρχιτεκτόνων, γνωστών καί γιά τό θε
ωρητικό τους έργο μέ σκοπό τόν προγραμματισμό καί τήν μελέτη των έργων. OÌ Joseph Durm, 
Lucien Magne καί Francis Cranraer Penrose ήλθαν στήν 'Αθήνα καί μετά άπό νέες παρατηρή
σεις έγραψαν έκθέσεις οι οποίες είναι καί οι πρώτες συστηματικές άναλύσεις των πολύπλο
κων προβλημάτων τοϋ μνημείου. Καί οί τρεις έκθέσεις δημοσιεύθηκαν70. Τά έργα άρχισαν τό 

1898 καί περιλάμβαναν τήν συντήρηση τών θριγκών τής δυτικής προστάσεως καί τοϋ δυτικοΰ 
πτεροΰ τοϋ ναοϋ. Μιά νέα έπιτροπή έκτελέσεως τών έργασιών άπό τούς Ξ. Βλαχόπουλο, Ανα
στάσιο Θεοφιλά, διευθυντή τοϋ Πολυτεχνείου, Wilhelm Dörpfeld, άρχιτέκτονα-άρχαιολόγο

7 4καί Eugene Troump, άρχιτέκτονα, έπέβλεπαν τις εργασίες τις όποιες χρηματοδοτοϋσε η 
Αρχαιολογική ‘Εταιρεία. Στήν παραπάνω έπιτροπή προσκολλήθηκε ò Νομομηχανικός Νικόλαος 
Μπαλάνος/ ò όποιος καί πήρε βαθμιαία τήν πρωτοβουλία καί τήν εύθύνη τών έργων γιά τά ε

πόμενα τριάντα οκτώ χρόνια.

Είναι φανερό ότι τά έργα στόν Παρθενώνα κατά τήν πρώτη περίοδο 1898-1902 δέν στηρί- 
χθηκαν σέ μιά διεΕοδική μελέτη μέ λεπτομερειακά σχέδια ούτε σέ θεωρητικές άρχές διατυ
πωμένες έκ τών προτέρων. Μέσα άπό τά πολύ μεταγενέστερα κείμενα τοϋ Μπαλάνου προκύπτει 
ότι είχαν γίνει άποδεκτές μερικές γενικές άπόψεις τοϋ Durm καί κυρίως τοϋ Magne , όπως 
είχαν αύτές διατυπωθή στις έκθέσεις τους: Δέν θά γινόταν άνακατασκευή ολοκλήρου τοϋ να
οϋ ή μεγάλων του τμημάτων, άλλά συντήρηση καί ένίσχυση τών άρχαίων έρειπίων, χωρίς νά
άποκλείονται άντικαταστάσεις άρχαίων μελών, προσθήκες νέου ύλικοϋ καί τά παρόμοια. "Ο-

77λοι ήταν σύμφωνοι ότι "πάσα έργασία πρέπει νά έκτελεσθή κατά τήν άρχαίαν μέθοδον" καί 
ότι μπορούσε νά χρησιμοποιηθή ό σίδηρος σέ συνδέσμους καί γόμφους καταλλήλως μολυβδοχο- 
ημένους ή σκεπασμένους μέ ισχυρή σιμεντοκονία. Ή παλιά πρόταση τοϋ Durm γιά τήν άπο- 
κλειστική χρήση ορειχάλκου7® ώς μετάλλου συνδέσεως λησμονήθηκε καί πολύ γρήγορα ò Μπα- 

λάνος προχώρησε σέ έπί μέρους λύσεις ένσωματώνοντας καί μεγάλου μήκους δοκούς άπό σίδη
ρο70 στήν κατασκευή.

Άπό τόν Αύγουστο τοΰ 1895 έως τόν 'Απρίλιο τοΰ 1899 ό χρόνος πέρασε μέ τήν μελέτη 
τών Ευλίνων ικριωμάτων, τήν κατασκευή τους στήν δυτική πλευρά τοϋ ναοϋ καί μέ τήν προ
μήθεια μαρμάρου. ‘Η παρεμβολή τοϋ πολέμου τοϋ 1897, οί οικονομικές δυσχέρειες καί ένας 
άκόμα σεισμός®0 καθυστέρησαν τήν έναρΕη τής έπεμβάσεως. Τά καθέκαστα τών διαφωνιών Μπα

λάνου - Magne ώς πρός τήν μορφή τών ικριωμάτων καί τόν τρόπο τής έργασίας περιγράφονται 
άναλυτικά άπό τόν ίδιο τόν Μπαλάνο®1 καί δέν αρμόζει νά έπαναληφθοϋν έδώ. Μεγαλύτερη 

σημασία έχουν τά τελικά άποτελέσματα τοϋ πρώτου αΰτοϋ προγράμματος έργων στόν Παρθενώ
να τά όποια συνοπτικά έχουν ώς έΕής:

α. Δυτική πρόσταση.
1. 'Επισκευή τής σκάλας τοϋ "κοχλία" καί κατεδάφιση τοϋ άνώτερου τμήματος τοϋ πυρή- 

νος του.
2. Αντικατάσταση τοϋ 1/4 περίπου τοϋ πρώτου άπό βορρά κιονοκράνου.
3. 'Αντικατάσταση τοϋ μισοϋ περίπου κιονοκράνου, τοϋ πέμπτου άπό βορρά.
4. Αντικατάσταση τοϋ μισοϋ περίπου κιονοκράνου, τοϋ τελευταίου πρός νότον.

5. Εσωτερική άγγύρωση τοϋ δεύτερου άπό βορρά κιονοκράνου.
6. 'Εσωτερική ένίσχυση μέ δοκό τοϋ τρίτου άπό βορρά κιονοκράνου.
7. 'Αντικατάσταση τών τεμαχίων τοϋ πρώτου άπό βορρά έπιστυλίου.
8. Αντικατάσταση τεμαχίων τοϋ τρίτου άπό βορρά έπιστυλίου.
9. Αντικατάσταση τεμαχίων τοΰ τετάρτου άπό βορρά έπιστυλίου.

10. Αντικατάσταση μεγίστου μέρους τής έσωτερικής πλευράς τής ζωφόρου (άντιθημάτων).
11. Προσθήκη πολλών νέων θράνων.

β. Δυτική πλευρά τής περιστάσεως (δυτική όψη τοϋ ναοϋ).

1. 'Αντικατάσταση τοϋ 1/4 περίπου τοϋ πρώτου άπό βορρά κιονοκράνου.
2. 'Αντικατάσταση τοϋ μισοϋ περίπου κιονοκράνου, τοϋ 4ου άπό βορρά.
3. Αντικατάσταση τοϋ μισοϋ περίπου κιονοκράνου, τοΰ 5ου άπό βορρά.
4. Αντικατάσταση τοϋ μισοϋ περίπου κιονοκράνου, τοϋ 7ου άπό βορρά.
5. 'Ενσωμάτωση άνά δύο συνδέσμων, σχήματος διπλοϋ ταΰ στήν έΕωτερική δψη όλων τών έ- 

πιστυλ ίων.



1556. Διάλυση καί άνασύνθεση όλων των μελών πού άποτελούν τίς δύο γωνίες του δυτικού α

ετώματος.
7. 'Αφαίρεση καί επανατοποθέτηση τού ορθοστάτη τού τυμπάνου τού δυτικού άετώματος. 

Σύνδεσή του μέ τά άντιθήματα.
8. 'Επανατοποθέτηση σίμης καί καταετίου γείσου στήν βορειο-δυτική γωνία.
9. 'Επανατοποθέτηση γείσων τού δυτικού άκρου τής βόρειας κιονοστο ιχίας, μετά άπό 

συμπλήρωσή τους.

γ. Νότια γωνία τού άνατολικού άετώματος τού ναού.

1. "Ολα τά άρχιτεκτονικά μέλη τά όποια άποτελοΰν τήν βορειο-άνατολική γωνία τού άε
τώματος τής προσόψεως διαλύθηκαν καί έπανατοποθετήθηκαν άφοΰ ένισχύθηκαν μέ σιδηρές ρά

βδους. Ή τελευταία αύτή έργασία έγινε τό 1902.

Μέ τήν όλοκλήρωση τού πρώτου προγράμματος, οί έργασίες στόν Παρθενώνα διακόπτονται 
γιά άρκετά χρόνια κατά τά όποια ό Μπαλάνος άσχολεΐται μέ τήν άποκατάσταση τού Έρεχθεί

ου καί των Προπυλαίων.

Δύο έπιστημονικές έργασίες, άζιες μνείας πού δημοσιεύονται τώρα, είναι ή έκθεση τού 
Magne γιά τίς άναστηλώσεις στον Παρθενώνα®2 καί ή γενική τεκμηρίωση τής Άκροπόλεως άπό 

τούς Kawerau καί Καββαδία

Ή πρόθεση τού Μπαλάνου νά έζακολουθήσει τά έργα στόν Παρθενώνα έκδηλώθηκε ήδη άπό 
τό 1912 μέ άνακοίνωσή του στό διεθνές ’Αρχαιολογικό συμβούλιο τής Ρώμης®**. Θά έπανέλθει 

μετά άπό έννέα άκόμη χρόνια, προτείνοντας στό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο ένα νέο πρόγραμμα 
έργασιών μέ κύριο άντικείμενο τήν άναστήλωση τώυ κιόνων τής βόρειας κιονοστοιχίας τού 
μνημείου. Στό πρόγραμμα αύτό, ό Μπαλάνος έμφανίζεται π.ιά μόνος, χωρίς δηλαδή τήν έπιτρο- 

πή έπιβλέψεως τού παλιού προγράμματος.

Οί προτάσεις έγιναν τόν 'Ιανουάριο τού 1921 καί έγκρίθηκαν τόν Νοέμβριο τού ίδιου 
χρόνου. 'Αφορούσαν στήν "πλήρη άναστήλωσιν τής βόρειας κιονοστοιχίας μετά τού σχετικού 
θριγκού ώς καί τήν έπιδιόρθωσιν των κατά τά έτη 1842-1844 κατά έλαττωματικόν τρόπον ά- 
νυψωθέντων κιόνων". ‘Ο Μπαλάνος έπικαλεϊτο τήν έπιτυχία των έργασιών του στά Προπύλαια 
καί τό Έρέχθειο, άνήγγειλε τήν άμεση δημοσίευση των έργων αύτών®5 καί πρόβαλε ώς κύριο 

έπιχείρημα ότι τό μεγαλύτερο μέρος τού ύλικού σωζόταν άπό τήν άρχική κατασκευή τού ναού, 

κατακείμενο στόν πέριΕ χώρο.

Ή κεντρική ιδέα τού Μπαλάνου ήταν ότι οί άπαραίτητες συμπληρώσεις τών σφονδύλων 
τών ύπό άναστήλωση κιόνων θά γίνονταν δχι άπό μάρμαρο (πού θά Εένιζε μέ τήν λευκότητά 
του) άλλά άπό άκτίτη τού Πειραιώς μέ έζωτερικό χιτώνα άπό έγχρωμο σιμεντοκονίαμα. Μέ 
τά σημερινά κριτήρια, ή κατασκευαστική αύτή ιδιομορφία κρίνεται ώς περιορισμένης σημα
σίας λεπτομέρεια σέ σύγκριση πρός τίς δραστικές καί μή αναστρέψιμες έπεμβάσεις στό άρ- 
χαΐο υλικό, τίς όποιες πραγματοποίησε τότε καί άργότερα ό Μπαλάνος. Ή κοινή γνώμη τής 
έποχής είχε όμως κριτήρια κατά βάση αισθητικά καί ιστορικά. "Ετσι μέ άφετηρία τό ύπόμνη- 
μα τού Αναστασίου Όρλάνδου πρός τό "Υπουργείο Παιδείας8® τό όποιο δημοσιεύθηκε στήν 
τότε άθηναϊκή έφημερίδα "'Απογευματινή Πρωτεύουσα"87, δημιουργήθηκε ζωηρή άντίδραση 

πρός τό πρόγραμμα Μπαλάνου. Ή CôLa έφημερίδα ζήτησε τήν γνώμη διαφόρων έλλήνων άρ- 
χαιολόγων καί διευθυντών ξένων σχολών, πολλές άπόψεις δημοσιεύθηκαν88 καί τό ζήτημα £ε- 

πέρασε τά έλληνικά σύνορα . Οί έλληνες άρχαιολόγοι χωρίστηκαν ύπέρ καί κατά τού έρ
γου' οί περισσότεροι (Καββαδίας, Οικονόμου, 'Αδαμάντιου, Κεραμόπουλος, Τσούντας, Στάης, 
Βερναρδάκης) άποδέχτηκαν τήν πρόταση90 μέ λίγες ή πολλές έπιφυλάξεις. "Η Αρχαιολογική

‘Εταιρεία τέλος ζήτησε τήν ύπεύθυνη γνώμη τών άρχαιολογικών σχολών καί δημοσίευσε στά 
91Πρακτικά τίς άπαντήσεις τών Otto Walter, Ernst Buschor, Alessandro della Seta, Char

les Picard, Wilhelm Dórpfeld καί A.J.B. Wace. Γενικά, δέν ύπήρζε κατηγορηματική άρνηση 
στις προτάσεις Μπαλάνου, όλοι όμως είχαν κάποιες παρατηρήσεις καί τόνιζαν τήν άνάγκη 

πληρεστέρων μελετών πριν άπό τήν έπέμβαση.

Τελικώς έπεκράτησε ή άποψη μιας "σώφρωνος άναστηλώσεως" στήν βόρεια κιονοστοιχία 
τού Παρθενώνος, μέ τόν κατά τό δυνατόν περιορισμό νέων προσθηκών. Τό 'Αρχαιολογικό Συμ
βούλιο πού έπανεζέτασε τό θέμα τόν Φεβρουάριο τού 1922, δέχθηκε τήν συνέχιση τών έργα
σιών στόν ναό, ζητώντας μόνο άπό τόν Μπαλάνο λεπτομερειακά σχέδια κάθε κίονος στόν ό- 

92ποιο θά γίνονταν έπεμβάσεις



Σ'ολες τίς συζητήσεις καί τις άντιδικίες πού προηγήθηκαν άπό αύτή τήν κατάληζη, τά 
έπιχειρήματα ήταν αισθητικά93 ή γενικής έπιστημονικής δεοντολογίας καί ποτέ τεχνικά.Ή 

άπόφαση άλλωστε δέν στηρίχθηκε σέ ολοκληρωμένη, άλλά σέ τοπικά περιορισμένη μελέτη. Πα
ρά ταϋτα έπέτρεψε στόν Μπαλάνο νά πάρει τήν πλήρη πρωτοβουλία καί έτσι σχεδόν άνεζέλεγ- 
κτος νά έπεκτείνει τίς δραστηριότητές του σέ πολλές θέσεις τοϋ μνημείου κατά τά έπόμενα 
δέκα χρόνια (1923-1933) .

Τά πενιχρά οίκονομικά μέσα καί οι περιπέτειες της Μικρασιατικής καταστροφής έφεραν 
καθυστερήσεις καί τό κύριο άναστηλωτικό έργο άρχισε τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1923. Εύκαιρια- 
κές νέες μετρήσεις τοϋ Μπαλάνου στο κατακείμενο ύλικό94 έπιβεβαίωσαν ι'ς θέσεις Peni ose γιά 

τήν κλίση των κιόνων τοϋ ναοϋ πρός τά μέσα καί στήν ταύτιση κομματιών άπό τό βάθρο τοϋ 

λατρευτικού άγάλματος. Άπό τό 1926 καί μετά, τά οικονομικά μέσα ένισχύθηκαν άπό ένα έ
ρανο στήν 'Αμερική πού πραγματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία τοϋ Capps.

Τά τελικά άποτελέσματα τοϋ δευτέρου αύτοϋ προγράμματος έργασιών τοϋ Ν. Μπαλάνου συ
νοπτικά έχουν ώς έξης:

Στό βόρειο πτερό άναστηλώθηκαν οί κίονες 4-12 (μετρούμενοι άπό τά άνατολικά) μέ τά 
έπιστύλιά τους καί έν μέρει ή ζωφόρος καί τά γείσα. Κατά τίς συμπληρώσεις στούς σφον
δύλους έγινε χρήση ένός οπλισμένου σκυροκονιάματος, ένώ στά κιονόκρανα καί τον θριγκό 

. 97πεντελικου μαρμάρου . Ειδικότερα έχομε:

Kiovgg: 4ος κίων. Συμπλήρωση 3 σφονδύλων, προσθήκη ένός, διάλυση καί άνασύνθεση ένός,
98προσθήκη κιονόκρανου

5ος κίων. Συμπλήρωση 2 σφονδύλων, προσθήκη ένός καί συμπλήρωση άβακος τοϋ κιονο- 
κράνου.
6ος κίων. Διάλυση καί άνασύνθεση99. Προσθήκη ένός σφονδύλου100, νέο κιονόκρανο.
7ος κίων. Διάλυση καί άνασύνθεση101.'Ενίσχυση ένός σφονδύλου. Συμπλήρωση 3 σφονδύ

λων καί τοϋ κιονοκράνου.
8ος κίων. Συμπλήρωση 3 σφονδύλων. Προσθήκη ένός νέου. 'Επισκευές στό κιονόκρανο.

, . .102. .9ος κίων. Διάλυση καί άψαίρεση όπτοπλίνθων . 'Ανασύνθεση. Συμπλήρωση 3 σφονδύλων

καί προσθήκη ένός.
10ος κίων. Συμπλήρωση 4 σφονδύλων καί τοϋ κιονοκράνου.
11ος κίων. Τμηματική διάλυση καί άνασύνθεση. Προσθήκη ένός σφονδύλου. Συμπλήρωση 
σέ σφόνδυλο καί στό κιονόκρανο.
12ος κίων. Μικρή προσθήκη στό κιονόκρανο.

^Επιστύλια: 3-4. Προσθήκη δύο νέων άντιθημάτων. Ενσωμάτωση άρχαίων κομματιών στό κυρί

ως έπιστύλιο.
4- 5. Συμπλήρωση τοϋ κυρίως έπιστυλίου. Τοποθέτηση χωρίς δεύτερο άντίθημα.
5- 6. Συγκόλληση δύο τεμαχίων τοϋ κυρίως έπιστυλίου. Χωρίς δεύτερο άντίθημα.
6- 7. Τοποθέτηση, έπίσης χωρίς δεύτερο άντίθημα.
7- 8. Συμπλήρωση τοϋ κυρίως έπιστυλίου. Τοποθέτηση ζεύγους άρχαίων άντιθημάτων.
8- 9. Συγκολλήσεις καί ένισχύσεις των άντιθημάτων.
9- 10. Συγκολλήσεις καί ένισχύσεις των άντιθημάτων.
10- 11. Συγκόλληση 2 τεμαχίων τοϋ κυρίως έπιστυλίου καί τεμαχίων των δύο άντιθημάτων.

11- 12. Συγκόλληση 2 τεμαχίων τοϋ κυρίως έπιστυλίου καί τεμαχίων τοϋ πρός τόν σηκό 
άντιθήματος.

ΐΡί.ϊά^(£5_ά3ί._άΐ!Ιάθτ]ματα: Τοποθέτηση δύο άρχαίων τεμαχίων τριγλύφων στό διάστημα 3-4. 
Τοποθέτηση έννέα άρχαίων τεμαχίων τριγλύφων στό διάστημα Θ-12.
Τοποθέτηση ένός άντιθήματος στό διάστημα 3-4.
Τοποθέτηση έννέα άντιθημάτων στό διάστημα 9-12 καί οκτώ1 στό διάστημα 7-9.

Γείσα: Τοποθέτηση 16 γείσων, μετά τήν συμπλήρωσή τής ουράς τους άπό σκυρόδεμα.
Στό άνατολικό πτερό (πρόσοψη) τοϋ ναοϋ, έκτος άπό τήν συμπλήρωση ένός κιονοκράνου 
(τοϋ 6ου άπό βορρά) οί έπεμβάσε ις περίορίσθηκαν στά γείσα καί τά άετώματα104. 

Έπανασυγκόλληση καί συμπλήρωση τοϋ γωνιακού οριζοντίου γείσου. Διασύνδεση μέ τά 
υποκείμενα.
Σύνδεση δύο κομματιών τοϋ πρώτου καταετίου γείσου καί συμπλήρωσή του.
Σύνδεση μέλους καταετίου γείσου (πάνω άπό τούς ίππους in situ).
Επανατοποθέτηση 3 ακόμα άρχαίων γείσων, μετά τήν συμπλήρωση τών ούρών τους άπό 
σκυρόδεμα.
Προσθήκη ένός νέου ορθοστάτου τυμπάνου.



Συμπλήρωση (μέ τό άρχαϊο θραύσμα) ένός άπό τά οριζόντια γείσα (του 13ου).
Προσθήκη έκμαγείων άπό σκυρόδεμα 4 έναετίων άγαλμάτων105.

Στήυ νότια κιονοστοιχία τοΰ Παρθενώυος, ò Μπαλάνος έφήρμοσε τήν μέθοδο πού είχε έγ- 
κριθή γιά τήν βόρεια, σέ πολύ μικρότερη όμως κλίμακα. Δηλαδή μετρώντας άπό τά άνατολικά 

Κίονες: 6ος κϊων. Άναστήλωση μέχρι τού 7ου σφονδύλου. Προσθήκη νέου καί συμπλήρωση έ

νός σφονδύλου.
7ος κίων. Άναστήλωση μέχρι τοΰ 3ου σφονδύλου. Συγκόλληση καί συμπλήρωση ένός σφον

δύλου καί διδακτική τοποθέτηση ένός άκόμα.
9ος κίων1^®. Άναστήλωση μέχρι τοΰ 9ου σφονδύλου. Προσθήκη δύο νέων σφονδύλων.

10ος κίων. Πλήρης άναστήλωση. Συμπλήρωση ένός σφονδύλου.
11ος κίων. Πλήρης άναστήλωση. Συμπλήρωση ένός σφονδύλου. Προσθήκη ένός σφονδύλου. 

Θριχκός; 10-11. Συγκόλληση δύο άντιθημάτων τοΰ έπιστυλίου. Τοποθέτηση καί των τριών με

λών του.
11-12. Συγκόλληση δύο άντιθημάτων τοΰ έπιστυλίου. Τοποθέτηση καί τών τριών μελών 
του. Τοποθέτηση τριών άρχαίων τριγλύφων καί τριών άντιθημάτων.

Στήν άνατολική πρόσταση καί τόν άνατολικό τοίχο τοΰ σηκοΰ οί πραγματοποιηθεΐσες έρ- 

γασίες (1932) ύπήρξαν πολύ περιορισμένες:

Τελευταίος (πρός Ν.) κίων. 'Επανατοποθέτηση τών σφονδύλων, μετά άπό τήν έσωτερική 

ένίσχυση μερικών διά μεταλλικών συνδέσμων.
Γωνιακό (πρός Ν.) έπιστύλιο. Τοποθέτηση μικρού του τμήματος στήν θέση του.
Υπόλοιποι κίονες 1-5. 'Επανατοποθέτηση τών σωζομένων άρχαίων σφονδύλων.
Νότια παραστάδα. Συμπλήρωση μέ τόν άρχαϊο σωζόμενο ορθοστάτη της. Επανατοποθέτηση 
τών λιθοπλίνθων πού είχαν μετακινηθή.

Στούς δύο μακρούς, βόρειο καί νότιο, τοίχους τοϋ σηκοΰ: Κατεδάφιση τών ένισχυτικών 
τοίχων άπό όπτοπλίνθους τής άναστηλώσεως Πιττάκη-Μπαλάνου (1844-45), συμπεριλαμβανομέ

νων καί τών γεμισμάτων τών δύο πλαγίων (βυζαντινών;;) θυρών.

Στήν δυτική είσοδο11^ (θύρα τοϋ όπισθοδόμου) διατηρήθηκαν οί πρόσθετες ρωμαϊκές 

παραστάδες τής αρχαίας έπισκευής καί έγιναν οί έζής έργασίες:

Κατεδάφιση τοϋ χαμηλωμένου τόζου τής άποκαταστάσεως τοϋ 1872.
Ενσωμάτωση στό κατά χώραν σωζόμενο άντίθημα τοϋ άνωφλίου, σιδηράς δοκοϋ. 
Άνακατασκευή τών άλλων δύο άντιθημάτων καθώς καί τοΰ κυρίως άνωφλίου άπό οπλισμέ
νο σκυρόδεμα.
'Επανατοποθέτηση τών ύπερκειμένων μελών.

Τέλος, τά κομμάτια άπό τήν βάση τοϋ μεγάλου λατρευτικού άγάλματος τής Άθηνάς, τά 
όποια είχαν βρεθή10®, τοποθετήθηκαν μέσα στόν σηκό, στήν θέση τους.

Τό 1929, ένώ τά έργα συνεχίζονταν, έτέθη γιά πρώτη φορά τό θέμα τής φθοράς τής δυ- 
109τικής ζωφόρου άπό τά νερά τής βροχής. ‘Ο Μπαλάνος έπρότεινε τήν στέγαση τοϋ πτεροϋ 

μέ γυάλινες πλάκες, άλλά τό πράγμα 6έν είχε συνέχεια. Τόν έπόμενο χρόνο, στις 17 Μαΐου 
1930, όργανώθηκε μέ παρουσία τοϋ πρωθυπουργοϋ Έλ. Βενιζέλου πάνω στήν Ακρόπολη, έπί- 
σημη τελετή στήν οποία συγκεντρώθηκαν "Ελληνες καί ζένοι άρχαιολόγοι γιά τήν όλοκλήρω- 
ση καί τήν "παράδοση" τής βόρειας κιονοστοιχίας τοϋ Παρθενώνος. Οί παλιές άντιρρήσεις 
δέν προβάλλονται πιά.Αργότερα ò Μπαλάνος έκανε σχετική διάλεζη11 καί κυκλοφόρησε δί
γλωσσο φυλλάδιο μέ συνοπτική έκθεση τών έργων111.

Τό 1931 μέ τήν εύκαιρία τοϋ διεθνοΰς Συνεδρίου τών Μουσείων έγινε νέα παρουσία
ση τών έργων άπό τόν Μπαλάνο, στό διεθνές έπιστημονικό κοινό πιά11 . Καί ναι μέν ή Ι

δέα καί πραγματοποίηση τής "σώφρωνος άναστηλώσεως" είχαν μιά γενική άποδοχή, άκούστη-
καν όμως οί πρώτες άπόψεις υπέρ τής χρήσεως μπρούντζου ως συνδετικού μεταλλικού ύλικοϋ 

114καί όχι σιδήρου . Καί ό πρωτοπόρος τότε άναστηλωτής G. Giovannoni έπέμεινε στήν χρή
ση λίθου γιά τις συμπληρώσεις καταδικάζοντας τά εύτελή σιμεντοκονιάματα πού είχε χρησι
μοποιήσει ò Μπαλάνος.

Τό δεύτερο πρόγραμμα τών έργασιών στόν Παρθενώνα έκλεισε τό 1933 μέ τήν άναστήλωση 

τών κιόνων τοϋ νοτίου πτερού καί τήν τοποθέτηση μερικών έκμαγείων άπό σιμεντοκονίαμα 
πού έστάλησαν άπό τήν Αγγλία115. ‘Η τελική δημοσίευση τών έργασιών τοϋ Μπαλάνου, σέ 

δύο γλώσσες γαλλικά καί έλληνικά, άνεπαρκής όμως άπό τήν έπιστημονική καί τεχνική πλευ
ρά, πραγματοποιήθηκε άκόμα άργότερα116, κατά τις παραμονές τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πο

λέμου.



158 Ή πρώτη παρατήρηση καταστροφών στον Παρθενώνα όφειλομένων στην διαστολή ένσωματω- 
μένων στά μάρμαρα σιδηρών στοιχείων πού διογκώνονταν λόγω οξειδώσεων, έγινε κατά τό 
διάστημα τής Κατοχής'*·17. Τό 1943 καί 1944 νέες σκαλωσιές τοποθετήθηκαν στόν ναό γ ιά 

τήν έξέταση τών ζημιών, δέκα χρόνια μόλις άπό τήν ολοκλήρωση τών έργων τοϋ Μπαλάνου.
Ιέ μιά έκτεταμένη έκθεσή του, ò τότε διευθυντής τής Άκροπόλεως Γιάννης Μηλιάδης11® κα

τηγόρησε άπερίφραστα γιά πρώτη φορά τίς πραγματοποιηθεΐσες άναστηλώσεις καί τό σύστημα 
ένσωματώσεως σιδηρών φερόντων στοιχείων στά άρχαια μαρμάρινα μέλη.

Τήν ίδια περίπου έποχή άνακινεΐται τό ζήτημα τής καλύψεως του όπισθονάου, άλλά χω-
. . »119. .ρίς άποτέλεσμα. Μιά έπιτροπή πού συστάθηκε είδικά έξέτασε τίς έναλλακτικές λύσεις

στεγάσεως καί τελικά τό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο δέχθηκε τήν άποκατάσταση τών μαρμά
ρινων δοκών πάνω στις όποιες θά στηριζόταν μιά ξύλινη στέγη121. OÌ συνθήκες τής κατο

χής δέν έπέτρεψαν όμως τήν άνάληψη ένός τόσο σοβαρού έργου παρά τήν άνησυχϊα πού πρόκα-
122λοϋσε ή πτώση μικροθραυσμάτων . Χειρότερες άκόμα ζημιές ύπέστη 6 ναός κατά τό διάστη-

123μα τοϋ κινήματος τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1944, όταν τόν κτύπησαν τυχαία τρεις οβίδες όλμου

124Μετά άπό άγνωστες ένέργειες, τό καλοκαίρι τοϋ 1953, άποφασίζετάι ή κατεδάφιση
τοϋ κοχλία τής δυτικής προστάσεως, τοϋ γνωστοϋ ώς μιναρέ τοϋ Παρθενώνος. ‘Ο 'Αναστάσιος

125Όρλάνδος φαίνεται ότι άρχισε τίς σχετικές έργασίες πού διακόπηκαν όμως προκειμένου 
νά έπανεξετασθή τό θέμα άπό τό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο. OÌ συζητήσεις πού έγιναν τόν Δε
κέμβριο τοϋ 1953120,παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν έξέλιξη τών ιδεών περί τά ά-

127ναστηλωτ ικά θέματα στήν ‘Ελλάδα πλήν όμως δέν όδήγησαν σέ συγκεκριμένο άποτέλεσμα. 
Κατά τίς ίδιες όμως συζητήσεις άποφασίσθηκε ή άναστήλωση τής δυτικής οροφής μέ σκοπό 
τήν προστασία τής ζωφόρου12®, μετά άπό εισήγηση τοϋ Όρλάνδου. "Ενα χρόνο άργότερα τό 

έργο έκτελεΐται1 ένώ πάντοτε "άντιμετωπίζεται" ή κατεδάφιση τοϋ "μιναρέ". Στό μεταξύ 
οί άνησυχητικές μικροπτώσεις στόν Παρθενώνα συνεχίζονται1

Άπό τό 1954 έως τό 1958, μέ πιστώσεις τοϋ ‘Υπουργείου καί παράλληλα μέ τήν άναστή
λωση τής δυτικής πτέρυγος τών Προπυλαίων, υπό τήν άμεση έποπτεία καί εύθύυη τοϋ 'Ανα
στασίου Όρλάνδου, λαξεύονται σέ πεντελικό μάρμαρο δοκοί καί φατνωματικές πλάκες, προε
τοιμασία γιά τήν κάλυψη τοϋ δυτικοϋ πτεροΰ121. Τά καθέκαστα τής έργασίας δέν έχουν τό

ση σημασία ώστε νά άπαιτεΐται άναλυτική τους παρουσίαση1 , όταν όμως έφθασε ή ώρα τής 
133τοποθετήσεως , άνέκυψε ξαφνικά στατικό πρόβλημα' άμφισβήτηση τής έπαρκοϋς άντοχής σέ 

θλίψη τών κιόνων τής δυτικής προστάσεως124.

Τό ‘Υπουργείο, στις άρχές τοϋ 1959 συνέστησε μιά έπιτροπή122 στατικών στήν οποία 
προσετέθη ò Γ. Μηλιάδης120 γιά νά έξετάσει τό πρόβλημα. Λίγο άργότερα φαίνεται ότι έγ- 
κρίθηκε ή έναρξη τής έργασίας τοποθετήσεως τών δοκών127 πού διακόπηκε στις άρχές τοϋ 
I96012®. Σέ άναμονή τοϋ πορίσματος γιά τήν άντοχή τών κιόνων τής δυτικής προστάσεως, ή 

Διεύθυνση τής Άναστηλώσεως (πού συντηροΰσε στήν 'Ακρόπολη συνεργεία μέ πολλούς έξειδι- 
κευμένους τεχνίτες) τρέπεται σέ άλλα έργα:

Προκειμένου νά έμποδισθή ή δίοδος τών όμβριων στήν υποδομή, προτείνεται ή συμπλήρω
ση τών πλακών τοϋ σηκοϋ καθώς καί τό κλείσιμο τών πλαγίων θυρών του, κάτι πού άπό παλιά 
είχε ζητηθή1 . Οί έργασίες έγκρίθηκαν τόν Φεβρουάριο140 τοϋ 1960 καί παράλληλα άποφα

σίσθηκε νά μελετηθή ή κατάσταση συντηρήσεως τής πώρινης υποδομής καί τής κατά χώρα δυ
τικής ζωφόρου τοϋ ναοϋ. Τό τελευταίο οδήγησε στήν έγκριση έργασιών στερεώσεως τών άνα- 
γλύφων καί συμπληρώσεως μέ νέα κομμάτια μαρμάρου, άφ'ένός τών πλακών τους1 1 καί άίφ'έ- 
τέρου θράνων, μεταδοκίων πλακών καί ταινιών τών έπιστυλίων142 στήν ίδια θέση.

Κατά τό διάστημα 1960-1964 ολοκληρώνονται σταδιακά στόν ναό τά τρία έργα, ή πλακό
στρωση τοϋ σηκοϋ, τό κλείσιμο τών πλαγίων παλαιοχριστιανικών (;) θυρών142 καί ή συμπλή
ρωση τμημάτων τής υποδομής τής κρηπίδος μέ νέα τεμάχια άπό πειραϊκό άκτίτη144. Παραλλή-

λως γίνεται προσπάθεια γιά μιά συνολική έξέταση τών γλυπτών τοϋ ναοϋ πού έμπνέουν πάν- 
145τότε άνησυχϊα

Τό πρόγραμμα τής στεγάσεως τοϋ δυτικοϋ πτεροϋ προωθήθηκε άπό τήν έπιτροπή ειδικών 
στατικών140 ή όποια έπρότεινε τόν ‘Ιούνιο τοϋ 1960 τήν τοποθέτηση τών μαρμάρινων φατνω

ματ ικών πλακών μετά άπό προένταση τών φερουσών δοκών μέ τό σύστημα Morandi. Μετά άπό
μία άκόμα άναβολή147, τό θέμα ήλθε στό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο14® τό όποιο μετά άπό εί- 

- . . 149σήγηση του Αναστασίου Όρλάνδου ένέκρινε τελικά τήν έκτέλεση τής έργασίας. ‘Η υλο
ποίηση τής άποφάσεως αύτής δέν έγινε ποτέ.



Ή πολυπλοκότητα των προβλημάτων τοϋ ναοϋ Αρχίζει, νά γίνεται, έμφανής τό 1965. Αυτό 
πιστοποιείται στόν ευαισθητοποιημένο τύπο της έποχής, όπως καί στις Απαντήσεις σέ μιΑ 
έρευνα πού πραγματοποίησε μεταξύ Αρχιτεκτόνων καί Αρχαιολόγων τό περιοδικό "Ζυγός"'*''’®. 

Αλλά ήδη Από τίς Αρχές τοϋ 1965 ή πρωτοβουλία γιά τήν φροντίδα των μνημείων τής Άκρο- 
πόλεως έχει περάσει στήν 1η Εφορεία κλασσικών Αρχαιοτήτων, ή όποια περιορίζεται στήν 
συντήρηση καί τήν έπανόρθωση τοπικών ζημιών κατά περίπτωση. Δύο προτάσεις τής Διευθύν- 
σεως Άναστηλώσεως τό 1967, γιά εύρύτερα προγράμματα έργασίας151, δέν είχαν καμιά συνέ

χεια.

Οί έκθέσεις τίς όποιες παρουσίασε ή 1η Εφορεία ‘Αρχαιοτήτων στά Χρονικά τοϋ ‘Αρχαι
ολογικού Δελτίου άπό τό 1967 έως τό 1974 δίνουν Αρκετά καλή εικόνα τών συντηρητικών αύ-

. 152τών έργασιών πού πραγματοποιήθηκαν στό μνημείο, Αλλά καί τής Ανησυχίας τών υπευθύνων 
γιά τήν συνεχή ύποβάθμιση τοϋ μνημείου. ΜιΑ συνοπτική Απαρίθμηση τών έργασιών έχει ώς 
έξής:

Τό 1967 έγινε στερέωση καί συγκόλληση Απολεπισμάτων καί μικροθραυσμάτων στήν Ανατο
λική καί τήν νότια πλευρά τής περιστάσεως. Οί σκουριασμένοι σύνδεσμοι πού ήταν ορατοί 
χρωματίσθηκαν μέ άντισκωριακό υγρό15 . Τό 1969 έγινε συντήρηση δαπέδων154.

Τό 1970 συντηρήθηκαν τά δάπεδα καί ό τέταρτος Από βορρά κίων τοϋ όπισθοδόμου στό 
κιονόκρανο τοϋ όποιου τοποθετήθηκαν στηρίγματα όρειχάλκινα. Καθορίσθηκαν έπίσης καί 

στερεώθηκαν πλάκες τής δυτικής ζωφόρου καί στεγανοποιήθηκε Από πάνω è δυτικός τοίχος μέ 
Ισχυρή κονία155.

Τό 1971 έζακολούθησε ή συντήρηση τών πλακών τής δυτικής ζωφόρου καί ό καθαρισμός 
τους. Στερεώθηκαν οί δύο πρώτοι πρός νότον κίονες τής δυτικής προστάσεως, ή βορεινή πα- 
ραστάδα καί τμήμα τοϋ δυτικοϋ τοίχου τοϋ σηκοϋ156.

Τό 1972, στήν νότια κυρίως πλευρά (κιονοστοιχία, θριγκό, νότιο τοίχο τοϋ σηκοΰ) έ
γιναν συγκολλήσεις καί στερεώσεις μεγάλων καί μικρών τεμαχίων μαρμάρων πού είχαν άπο- 
κολληθή. Σέ μερικούς σφονδύλους κιόνων τής βόρειας καί τής νότιας κιονοστοιχίας, πού 
είχαν γίνει κατά τίς Αναστηλώσεις Μπαλάνου, άποξηλώθηκε ή παλιά έπένδυση σιμεντοκονίας 

μαζί μέ τόν όζειδωμένο όπλισμό της καί έγινε νέα έπένδυση μέ λευκό σιμεντοκονίαμα καί 
έσωτερικό πλέγμα άπό όρείχαλκο157.

Κατά τό έτος 1973 ή έργασία άντικαταστάσεως τών σιμεντοκονιαμάτων στούς κίονες όλο- 

κληρώθηκε καί έζακολούθησαν συντηρητικές έργασίες στόν δυτικό τοίχο τοϋ σηκοϋ καθώς καί 
στήν νότια κιονοστοιχία158. Οί συγκολλήσεις γίνονταν μέ κόλλα Meyer καί οί ρωγμές κλεί- 

νονταν μέ λευκή σιμεντοκονία. Τόν έπόμενο χρόνο 1974 έπίσης έξακολούθησαν νά γίνονται 
συντηρητικές έπεμβάσεις μέ τόν ίδιο τρόπο στήν νότια πλευρά καί ιδίως στούς μή Αναστη
λωμένους κίονες. ‘Ομοίως στήν βόρεια πλευρά στούς κίονες 4-7 άπό τά Ανατολικά καί στόν

159θριγκό πάνω άπό τούς κίονες 10-13
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σμων, δστες άποδεεκνυεε κομπογεαννετεσμόν, έντελώς άνάξεον της περεωπης του μνημεέου...

119. Μέ την 31605, 1060 απόφαση της 15ης ’Ιουνίου 1942 (Α.’Ορλάνδος, Α. Σοφεανόπουλος, Δ. Ευαγγελίδης,

Γ. Πάντζαρης, I. Μηλεάδης, Α. Σεάγας καέ Π. Καραντενός).

120. Πρακτεκό της 20ης ’Οκτωβρέου 1942.

121. Πρακτεκό της συνεδρεάσεως 17, στές 8 Δεκεμβρέου 1942.

122. ’Αναφορά του Γεάννη Μηλεάδη της 21ης Φεβρουαρέου 1944.
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R. Martin, Chronique des fouilles 1943-44, B.C.H. 58-59, 1944-45, σ. 425. *H μύα έβλαψε τ<5 δυτυκό 

δρυζόντυο γείσο, ή δεύτερη έσπασε πλάκα του σηκού καύ η τρύτη κτύπησε την νότυα κρηπύδα. Πολυάρυθ-

μες σφαίρες τραυμάτησαν τούς κύονες της περυστάσεως.

124. ’Απόφαση του ’Αρχαυολογυκοϋ Συμβουλίου 35 της 21ης ’Ιουλύου 1953.

125. "Εγγραφο 123.604, 2047 της 25ης Νοεμβρύου του υδυου έτους.

126. Συνεδρυάσευς της 1ης, 8ης καύ 15ης Δεκεμβρύου 1953. Στά πρακτυκά τους παρουσυάζονταο ου άπόψευς των 

Σπ. Μαρυνάτου, *Α.’Ορλάνδου, X. Καρούζου, Γ. Πάυτζαρη, I. Μηλυάδη, Γ. Σωτηρύου, Δ. Ζακυθηνου καύ Ν. 

Βλάχου.

127. 'Η πλεοοψηφύα των χλασσοχών άρχαοολόγων ίταν υπέρ της χατεδαφύσεως.

128. Στύν συνεδρύαση της 8ης Δεκεμβρύου 1953.

129. "Εγγραφο του ’Α.’Ορλάνδου προς τη'ν Προεδρύα της Κυβερνησεως 129496/2207 της 29ης Δεκεμβρύου 1954.

Βλ. P. Courbin, Chronique des fouilles en 1953, B.C.H. 78, 1954, σ. 103 καύ ’A.K.’Ορλάνδος, ’Ava- 

στηλωτυκαυ έργασύαυ, Π.Α.Ε. 1953, σ. 309.

130. ’Αναφορές I. Μηλυάδη, 30.'Ιουλύου 1955 χαύ Σερ. Χαροτωνύδη, 12ης Μαρτύου 1957.

131. Βλ. Ε. Στύκας, ’Αναστάσυος 'Ορλάνδος, 6 άναστηλωτης, δ.π., σ. 4-13, Π.Α.Ε. 1953, σ. 309 καύ G.Daux,

Chronique des fouilles en 1957, B.C.H. 82, 1958, σ. 656.

132. Στυς 28 Μαρτύου 1957, το ’Αρχαυολογυκό Συμβούλυο άποφασύζευ την σύσταση έποτροπης γυά τη'ν κατασκευή 

ύποδευγμάτων πού κάνευ μευοδοτυκό δυαγωνυσμό τον ’Απρύλυο. "Εξυ ύποδεύγματα φατνωμάτων από τσυμεν- 

τοκονύα (;) παραλαμβάνονταυ τον ’ΐούλυο του 1957.

133. ’Αναφορά του Μηλυάδη, 2 Δεκεμβρύου 1958.

134. ’Απάντηση της Δυευθΰνσεως ’Αναστηλώσεως, άπο 30 Δεχεμβρΰου 1958.

135. Ύπουργυκη απόφαση 152692,2877, της 14ης ’Ιανουαρυ'ου 1958.

136. Ύπουργοχή απόφαση 152692,3061 τής 16ης Φεβρουαρυου του ΰδοου έτους.

137. Πράξη 11 του ’Αρχαοολογυκοΰ Συμβουλύου, της 5ης Μαρτύου 1959.

138. Πράξη 1 τής 2ας ’Ιανουαρυου 1960.

139. Βλ. την έκθεση του Durm εις Α.Ε. 1895, στ. 33.

140. ’Απόφαση του ’Αρχαοολογυκοΰ Συμβουλύου 7, τής 18ης Φεβρουαρυου.

141. ’Απόφαση τοΰ 'Αρχαοολογυκοΰ Συμβουλύου 13, τής 30ης Μαρτύου 1960.

142. 'Απόφαση τοΰ ’Αρχαοολογυκοΰ Συμβουλύου 23, τής 25ης Μαΐου 1960.

143. Γυά τά έργα βλ. G. Daux, Chronique des fouilles, B.C.H. 85, 1961, σ. 607 χαύ 86, 1962. σ. 636. εϋχ.

14. Βλ. έπύσης Εΰστ. Στύχας, ο.π., σ. 417 καύ Νυχ. Πλάτων, 'Εργασύαο τής Δυευθΰνσεως 'Αναστηλώσεως, 

Α.Δ. 19, 1964, Χρονοχά, σ. 21.

144. ’Απόφαση του ’Αρχαυολογοκοΰ Συμβουλύου 24, της 1ης ’ίουνύου 1960.

145. Με απόφαση (2 της 25-11-1960) του Συμβουλύου, συγκροτήθηκε εύσηγητυκη έπυτροπη γυά τη'ν έν γένευ με

λέτη των κατά χώρα γλυπτών.Τόν Μάρτυο του 1962 γύνεταυ συστηματυκη φωτογράφυση ττ*ις δυτυκης ζωφόρου 

άπό τόν I. Μελετζη.



146. Πρακτεκό της έπετροπης (Δ. Κορωναεος, Ε. Στέκας, I. Μηλεάδης, Σπ. Μενάγεας, Γ. Σολομωνεδης) της 1ης 

’ίουνεου.
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147. Πράξη 24, του 'Αρχαεολογεκου ΣυμΒουλεου της 1ης 'Ιουνεου 1960.

148. Συνεδρεαση 31 του ΣυμΒουλεου της 7ης ’ίουλεου 1960. Στην απόφαση μεεοψηφεσε 6 Γ. Μηλεάδης.

149. *0 ’Ορλάνδος είχε ηδη άποσυρθη άπό την ενεργό' ύπηρεσε'α. Βλ. καε Ε. Στέκας, ό.π., σ. 413.

150. Ζυγός, άρ. ν(’Ιουνεος), τομ. IX, 1965, σ. 7 κ.έ. Θά μάς έγκαταλεεψουν εάν δε'ν τά φροντεσωμε έγκαε- 

ρως τά μνημεία ττ^ς ’Ακροπόλεως. ’Απάντησαν στη'ν ερευνά Β. Καλλεπολετης, I. Κοντής—X. Μπουρας, Γ. 

Μηλεάδης, Κ. Μπερης, Α. Βογεατζης, Μ. Δωρης, Δ. ΖηΒας, Γ.Η. Μπερης καε' Ε. Στέκας.

151. Προτάσεες του Ε. Στέκα προς τό ’Αρχαεολογεκό ΣυμΒουλεο 1557 της 1ης ΝοεμΒρόου 1967.

152. Νεκ. Πλάτων, Α.Δ. 21, 1966, Χρονεκά, σ. 39 καε *Ι.Α. Παπαποστόλου, Α.Δ. 22, 1967, Χρονεκά, σ. 34.

153. *Ι.Α. Παπαποστόλου, ό.π.

154. Γ. Δο^τας, Α.Δ. 24, 1969, Χρονεκά, σ. 19.

155. Γ. Δοντας, Α.Δ. 25, 1970, Χρονεκά, σ. 24, πεν. 31.

156. Γ. Δοντας, Α.Δ. 26, 1971, Χρονεκά, σ. 26.

157· Τσόντας, Α.Δ. 27, 1972, σ. 16, πε'ν. 24, 25, 26.

158. Γ._Δοντας, Α.Δ. 29, 1973-74, σ. 27, πε'ν. 36.

159. Μ. Μπρουσκαρη, Α.Δ. 29, 1973-74, σ. 28, πεν. 37. Σε στερεώσεες μεγαλύτερων τεμαχεων μαρμάρου γευό
ταν ένεοτε έφαρμογη δεαμπερών ηλιάσεων (Βλ. π.χ. πεν. 36 γ-δ καε 37 α-γ).
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"Ο πολύ μεγάλος άριθμός των δημοσιευμάτων καί των έν γένει βιβλιογραφικών παραπομ

πών πού άφοροϋν στον Παρθενώνα κάνει τήν σύνταξη ένός πλήρους βιβλιογραφικού δελτίου 
σχεδόν άνέφικτη. 'Εδώ συγκεντρώνονται τά σπουδαιότερα βιβλία καί άρθρα γιά τόν ναό καί 
δίνονται περιορισμένης έκτάσεως παραπομπές στις λίγες περιπτώσεις πού ύπάρχει πιό άμε
ση σχέση πρός τό άντικείμενο τής παρούσης μελέτης, τήν συντήρηση καί τήν άναστήλωση δη
λαδή τοϋ μνημείου. Δίνονται έπίσης οι τίτλοι μερικών έργασιών πού άναφέρονται στις γε
νικές άρχές τών άναστηλωτικών έπεμβάσεων ή στον σύγχρονο προβληματισμό σέ ζητήματα α
νάλογα πρός τό προκείμενο. ‘Η ένταξη στήν παρούσα συλλογή μερικών έγχειριδίων, γενικών 
ένημερωτικών κειμένων καί άλλων μή πρωτοτύπων δημοσιευμάτων, οπωσδήποτε περιορισμένη, 
άποσκοπεΐ στήν διευκόλυνση καί τών μή ειδικών νά άποκτήσουν μιά γενική γνώση τοϋ μνη

μείου καί τής τέχνης του.

0Ì τίτλοι έχουν δοθή μέ άλφαβητική σειρά τών όνομάτων τών συγγραφέων. Τά ελληνό
γλωσσα δημοσιεύματα έπονται τών ξένων. Δέκα διάφοροι δείκτες έπιτρέπουν άμεσα μιά πρώ
τη γενική διάκριση ώς πρός τό περιεχόμενο τής κάθε μελέτης. Σέ μερικές περιπτώσεις υ
πάρχουν δύο ή τρεις δείκτες καί τότε ή σειρά παραθέσεώς τους δείχνει καί τήν σημασία 
τους γιά τόν έπιστημονικό χαρακτήρα τής κάθε έργασίας. Τέλος, τά σημειούμενα μέ άστε- 
ρίσκο δημοσιεύματα είναι τά άπαραίτητα, τά άπολύτως σημαντικά δηλαδή γιά τήν γνώση τής 
άρχιτεκτον ικής τοϋ μνημείου καί τών άμέσων προβλημάτων συντηρήσεως καί άναστηλώσεώςτου. 
0Ì δείκτες έχουν ώς εξής:

ΑΝ. 'Αναστηλώσεις, συντήρηση καί έπεμβάσεις στόν Παρθενώνα. Συναφή τεχνικά προβλή

ματα.
ΑΠ. Λατρευτικό άγαλμα τής 'Αθήνας Παρθένου.
ΑΡ. ‘Αρχιτεκτονική τοϋ Περικλείου ναοϋ.
ΑΧ. Θέματα αισθητικής όπτικών έκλεπτύνσεων καί χαράξεων τοϋ Παρθενώνος.
ΓΛ. Γλυπτικός διάκοσμος τοϋ μνημείου (σέ μάρμαρο).
ΕΕ. Εγχειρίδια, ένημερωτικά κείμενα, λεξικά, μή έρευνητικές έργασίες.
ΘΕ. θεωρητικά τών άναστηλώσεων καί τής μεταχε ιρΐσεως έν γένει τών μνημείων.
ΙΠ. ‘Ιστορικά τοϋ Παρθενώνος.
ΠΠ. Προπαρθενών καί παλαιότεροι ναοί στήν ίδια θέση. 'Αρχιτεκτονική.
ΧΠ. Χριστιανικός Παρθενών. 'Αρχιτεκτονική καί τέχνη.

"Ας σημειωθή έπίσης δτι:

α) 'Εκτεταμένη βιβλιογραφία γιά τούς περιηγητές πού έπισκέφθηκαν τήν Ακρόπολη πρό 
τοϋ 1687 καθώς καί γιά τά σχέδια Carrey (γιά δύο δηλαδή ζητήματα μάλλον περιορισμένης 
σημασίας στήν παροϋσα έκθεση) δίδεται στό βιβλίο τών Bowie καί Thimme (1971, σ. 96-98) 
γιά τό όποιο βλ. παρακάτω.

β) Σχόλια στήν βασική βιβλιογραφία γιά τήν άρχιτεκτονική τοϋ μεγάλου ναοϋ δίδονται 
άπό τόν 'Αναστάσιο Όρλάνδο στήν άρχή τοϋ Β' τόμου (σ. ιγ-ιη1) τοϋ προσφάτου συγγράμ

ματος του.

γ) Σημαντικά νέα δημοσιεύματα γιά τήν άρχ ιτεκτον ική καί τήν γλυπτική τοϋ ναοϋ άνα- 
μένονται στούς δύο τόμους τών πρακτικών τοϋ Διεθνούς συνεδρίου τοϋ Παρθενώνος πού 
πραγματοποιήθηκε τόν Απρίλιο τοϋ 1982 στήν Βασιλεία τής 'Ελβετίας. Περιλήψεις τών έρ
γασιών αύτών έχουν ήδη δημοσιευθή (Internationaler Parthenon - Kongress, Basel, 4 bis 
8 April 1982, Programm).



170

A A A = 'Αρχαιολογικά Άνάλεκτα ές 'Αθηνών.
Acca Arch = Acta Archeologica.
A Δ = Αρχαιολογικόν Δελτίον.
A E = 'Αρχαιολογική Έφημερίς.

AJA American Journal of Archaeology.
Arch Anz = Archäeologische Anzeiger (orò Jahr. D. Arena ilogischer Institue). 

Arch Class = Archeologia Classica.
Arch Zeit = Archäologische Zeitung.
Athen Mitt = Athenische Mitteilungen. Deutscnes Archäologisches Institut.

B C H = Bulletin de Correspondance Hellenique.
B S A = Annual of the British School at Athens.
D 0 P = Dumbarton Oaks Papers.
E Μ M E « Εύρετήριον τών Μεσαιωνικών Μνημείων τής Ελλάδος.
J D A I = Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.

Hesp = Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies.
J H S = The Journal of Hellenic Studies.
Oest Jahr = Jahreshefte des Oesterreichisches Archäologischen Institues.
Π A E = Πρακτικά τής έν Άθήναις 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας.
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Γ.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στή θέση τοϋ Παρθενώνος καί μάλιστα μέ τήν ήλικία καί τις περιπέτειες του, έλάχιστα 
άλλα Ανθρώπινα έργα θά μπορούσαν νά διατηρούνται στον ίδιο βαθμό. "Ομως όσο καί έάν ή 
σύγκριση του Παρθενώνος μέ τά περισσότερα κτηριοδομικά είδη διαφόρων έποχών τόν άναδει- 
κνύει ανθεκτικότερο, ή σημερινή κατάσταση τοϋ ναοΰ δέν μπορεί νά θεωρηθεί ικανοποιητική 
έάν ληφθοϋν ύπ'δψιν ή τεράστια στερεότητα τοϋ θεμελίου του, τό σχετικώς ήπιο κλίμα τοϋ 
τόπου, οι προνομιακές φυσικές ιδιότητες τοϋ μαρμάρου ώς οίκοδομικοϋ λίθου, ή άφθαστη τε
λειότητα τής οικοδομικής τοϋ ναοΰ καί βεβαίως οι δυνατότητες που πάντοτε υπήρζαν γιά μιά 
ευνοϊκότερη έκβαση των ιστορικών γεγονότων ή γιά μιά συνετότερη λήψη Αποφάσεων ώς πρός 
τό είδος καί τόν τρόπο τών έπεμβάσεων κατά τούς νεώτερους χρόνους, πριν καί ίδίως μετά 
τήν ϋπαρζη τοϋ είδικοϋ ένδιαφέροντος καί τής μέριμνας γιά τά Αρχαία έλληνικά μνημεία.

‘Ο φυσιολογικός ρυθμός φθοράς τοϋ ναοϋ είναι σχετικά μικρός. Μάλιστα έπί επτά καί 
πλέον αιώνες μέχρι τήν πρώτη μεγάλη καταστροφή τοϋ μνημείου, ò φυσιολογικός ρυθμός φθοράς 
πρέπει νά ήταν περίπου μηδενικός, όπως γίνεται σαφές άπό τήν εΰστοχη παρατήρηση τοϋ Πλου
τάρχου, 51/2 αιώνες μετά τήν Ανέγερση τοϋ Παρθενώνος, ότι τά κλασσικά κτήρια τής Άκροπό- 

λεως είχαν τήν όψη νεόδμητων οικοδομών καί ότι αύτό προκαλοϋσε τόν θαυμασμό.

Ή προσεκτική μελέτη τοϋ όλου θέματος τών οικοδομικών φθορών πείθει ότι έάν δέν είχαν 
συμβεΐ στό ναό οΐ γνωστές μεγάλες καταστροφές, σήμερα, μετά άπό 2.430 έτη, ή έντύπωση πού 

θά σχηματίζαμε άπό τήν διατήρηση τοϋ μνημείου δέν θά διέφερε καί πολύ άπό έκείνη τοϋ Πλου

τάρχου .

"Ας τονισθεϊ λοιπόν έζ Αρχής τό γενικό συμπέρασμα - πού τεκμηριώνεται στά έπόμενα - 
ότι γιά τήν φθορά τοϋ μνημείου εύθύνονται πρωτίστως οι διάφορες άμεσες ή έμμεσες έπεμβά- 

σεις τοϋ Ανθρώπου καί πολύ λιγότερο ή φύση καί 6 χρόνος.

"Αντικείμενο τοϋ παρόντος μέρους (Γ) είναι ή διατήρηση τοϋ Παρθενώνος άπό ποιοτικής 
καί ποσοτικής άπόψεως, έπίσης δέ ή διάγνωση καί πρόγνωση τών προβλημάτων τής διατηρήσεως 
τοϋ μνημείου. Κάθε ένα άπό τά ώς άνω ζητήματα έζετάζεται σέ ιδιαίτερο κεφάλαιο (κεφ.
Γ.2., Γ.3., Γ.4. καί Γ.5.).

Στά ώς άνω κεφάλαια προτάσσεται ένα γενικό κεφάλαιο (Γ.1.) όπου συνοψίζονται τά σπου
δαιότερα ζητήματα τής έπί τόπου σχεδιαστικής τεκμηριώσεως καί είσάγεται ένα σύστημα κωδι- 
κογραφήσεως τών μαρμάρων τοϋ Παρθενώνος, Απαραίτητο άπό θεωρητικής καί άπό πρακτικής άπό
ψεως (συνταύτιση, Αναφορές, ταυτίσεις, έποπτεία, έλεγχος κ.λ.π.). "Η συνηθισμένη καί σέ 
άλλες θεωρητικές διαπραγματεύσεις μεθοδολογική δυσκολία τοϋ τεχνητού καί συμβατικού χωρ ι- 
σμοϋ τής συνεχούς πραγματικότητος σέ ιδιαίτερα σύνολα φαινομένων καί τής συστηματικής 
συνθέσεως τών συνόλων αυτών ύπήρζε στό παρόν μέοος ιδιαίτερα μεγάλη, έπε ιδή τά φαινόμενα 
πού έξετάζονται έδώ, μέ έλάχιστες μόνον έζαιρέσεις ύφίστανται πολλαπλές Αλληλεπιδράσεις 
ή στήν στατικότερη περίπτωση άποτελοΰν έν δυνάμει συνθήκες άναπτύζεως, ένισχύσεως ή Ακόμη 
καί καταστροφικής έπιταχύνσεως Αλλων φαινομένων. ’Η χρονική διάσταση τών φαινομένων καί 
τών σχέσεών τους, είναι έζ ίσου πολύπλοκη: 'Η περιοδικότητα, ή προοδευτικότητα, ή έφ'άπαζ 
έκδήλωση, ή μακραίωνη λανθάνουσα κατάσταση, ή στιγμιαία έζαρση, ή "αύτόματη" καταστολή, ό 
συγχρονισμός καί ή υστέρηση είναι χρονικές μορφές πού ύφίστανται στις πλέον διαφορετικές 
χρονικές κλίμακες. ‘Η Αναπαράσταση τής συνολικής καί πολύπλοκης συνυπάρζεως καί άλληλεπι- 
δράσεως τών φαινομένων αύτών έπιχειρεΐται σέ αύτοτελή πίνακα στό κεφάλαιο Γ.5. ‘Επειδή, 
όπως άναφέρθηκε άλλωστε καί στήν Αρχή, ή κατάσταση τού μνημείου διαμορφώθηκε περισσότερο 
Από τις Ανθρώπινες έπεμβάσεις παρά Από τά φυσικά στοιχεία μόνα, οί έπεμβάσεις αύτές πού 
στό προηγούμενο μέρος (Β, κεφ. Β.1. καί Β.2.) Αναφέρθηκαν ήδη ώς ιστορικά γεγονότα, έζε- 

τάζονται άλλη μία φορά στό κεφ. Γ.5. σέ μεγαλύτερη έκταση καί κυρίως άπό τεχνικής Απόψεως.



202 Γ. 1.2 .Σχετ ικά μέ τις Αρχιτεκτονικές μετρήσεις καί σχεδιάσεις στόν Παρθενώνα

Ό προγραμματισμός καί ή εκτέλεση μιας Αρχιτεκτονικής Αποτυπώσεως άζίζει άπό πολ
λές Απόψεις νά Ακολουθεί κανόνες έπιστημονικούς καί πρακτικούς μέ κύριο στόχο τήν έ- 
ζασφάλιση τοϋ καλύτερου δυνατού Αποτελέσματος, σέ σχέση βέβαια μέ τόν διαθέσιμο χρό
νο καί τά διαθέσιμα μέσα. Π ιό κάτω άναφέρονται μερικοί τέτοιοι κανόνες.

1) Καθώς τό σχέδιο δέν μπορεί νά περιλάβει παρά μέρος καί μάλιστα μικρό τών μορ
φικών λεπτομερειών τοϋ Αντικειμένου, ύφίσταται σέ κάθε περίπτωση τό ζήτημα τής έκλο- 

γής έκείνων τών λεπτομερειών καί τών στοιχείων πού περισσότερο Από όποιαδήποτε άλλα 
είναι χαρακτηριστικά, καθοριστικά καί άντιπροσωπευτ ικά τής μορφής καί τής ύφής τοϋ 

άντ ικειμένου.

2) 'Η Αποτύπωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μέσον, μάλιστα βασικό, γιά 
τήν έζυπηρέτηση θεωρητικών, πρακτικών ή καί τών δύο είδών έργασιών καί ώς μέσον δέν 
μπορεί παρά νά προσαρμόζεται στίς ιδιαίτερες Απαιτήσεις τών έργασιών πού τήν χρησιμο- 
ποιοϋν. Έτσι άλλα στοιχεία ένδιαφέρουν όταν πρόκειται γ ιά ρυθμολογική μελέτη καί άλ
λα όταν πρόκειται γιά οικοδομική άνάλυση κ.λ.π.

3) Σέ σπανιότερες περιπτώσεις ή Αποτύπωση δέν είναι μέσον Αλλά αύτοτελής έργασία 

ιδίως όταν Αποτελεί άσκηση ή όταν άποσκοπεΐ στήν δημιουργία ενός γενικής χρήσεως σχε- 
διαστικοϋ υποβάθρου ή τέλος όταν έπιδιώκει τήν δημιουργία αύτοτελών σχεδίων μέ κύριο 
προορισμό τήν ικανοποίηση τών αισθητικών,τεχνικών, έπιστημονικών καί άλλων αισθημά
των καί μάλιστα όταν τό ίδιο τό Αντικείμενο είναι ίδιαίτερα σπουδαίο.

4) Γ ιά δεδομένη έκταση, σχεδ. κλίμακα καί λεπτομερειακότητα Αποτυπώσεως, τό κό
στος σέ χρόνο καί χρήμα έζαρτάται Από τόν έπιθυμητό βαθμό άκριβείας πρός τόν όποιο 
είναι Αντιστρόφως Ανάλογο.

5) 'Η Ακρίβεια τών μετρήσεων έζαρτάται άπό τό είδος καί τόν σκοπό τής άποτυπώσε
ως ώς έ£ής: α) Στίς ρυθμολογικές μελέτες μέ Αντικείμενο τήν μετρική ή καί μετρολογ ι- 
κή άνάλυση τών μορφών, ή Ακρίβεια μετρήσεως ή Ακόμη καί σχεδιάσεως, Αφ’ένός δέν έχει 
νόημα νά είναι μεγαλύτερη Από τήν Ακρίβεια κατασκευής, Αφ'έτέρου είναι Ανεπαρκής έφ' 

όσον υπολείπεται σημαντικά τής Ακρίβειας τής κατασκευής.

β) Στίς οικοδομικές καί άλλες τεχνικές μελέτες ισχύει τό αύτό,όμως μόνον ώς 
πρός τήν Ακρίβεια τών σχετικών υπολογισμών (π.χ. τών παραμορφώσεων ένός τοίχου) ή ώς 
πρός τήν Ακρίβεια τών κατασκευαστικών έργασιών έφαρμογής τών μελετών.

γ) Γενικώς οι Αναγραφόμενες στά σχέδια τιμές τών μετρήσεων δέν έπιτρέπε- 
ται νά περιέχουν Αριθμητικές υποδιαιρέσεις τοϋ χρησιμοποιούμενου μετρικού συστήματος 
πού δέν άνταποκρϊνονται είτε στήν πραγματική Ακρίβεια τών χρησιμοποίηθέντων όργάνων, 
είτε στήν Ασφάλεια τής μεθόδου τής άποτυπώσεως, είτε στήν έπιδεκτικότητα ή σκοπιμότη
τα Ακριβούς μετρήσεως τού Αντικειμένου στόν βαθμό πού ή σημερινή μορφή του έχει Απο- 
βει Ακανόνιστη μετά άπό φθορά τών έπιφανειών κ.λ.π.

6) Μέ έλάχιστες έξαιρέσεις είναι σκόπιμη ή Αναφορά τών μετρήσεων σέ σταθερό σύστη
μα Αναφοράς γιά λόγους πού είναι άρκετά γνωστοί ώστε νά έπαναληφθούν έδώ. Τό σύστημα 
Αναφοράς είναι σκόπιμο νά έκλέγεται σέ συμφωνία πρός τήν γεωμετρία τού Αντικειμένου, 

Αλλά καί πρός τήν λειτουργία τών όργάνων μετρήσεως καί σχεδιάσεως. Κλασσική περίπτωση 

Αποτελεί ή προτίμηση τών πολικών συντεταγμένων έναντι τού κανάβου όταν π.χ. πρόκειται
γιά Αποτυπώσεις κυκλικών κτηρίων κ.λ.π.

Ή σχεδιαστική τεκμηρίωση τού Παρθενώνος έχει σήμερα μία ίδιαίτερα πλούσια ιστο
ρία. Άπό τις πολλές Αποτυπώσεις τού μνημείου άζίζει νά άναφερθοΰν αυτές τοϋ J. Stuart 

(1765), τού J. Hoffer (1837), τού A. Paccard (1845), τού F. Penrose (1847), τοϋ Ε. 
Ziller (1864), τού A. Tschira καί τοϋ Ά,Όρλάνδου (1940-1976). Αυτές οι απο
τυπώσεις Αν καί δέν καλύπτουν παρά μικρό μόνο μέρος τών λεπτομερειών, άποτελοϋν Ασφα
λώς μιά τεράστια ύπηρεσία στήν έπιστήμη καί μιά πολυτιμότατη βάση γιά τήν περαιτέρω



203έργασία. Μέ Απόσταση έκτενέστερη όλων είναι, ή αποτύπωση Όρλάνδου. “Ομως ή Αποτύπωση 
Penrose, Αμέσως έπόμενη σέ έκταση, παραμένει πΑντοτε ή πλέον έπάξια της ποιότητος τοΰ 
μνημείου, καθώς είναι ή Ακριβέστερη όχι μόνο Από τίς υπόλοιπες, Αλλά καί Από όποιαδή- 
ποτέ άλλη Αποτύπωση πού έγινε ποτέ καί οπουδήποτε. Τό μετρικό σύστημα πού χρησιμοποί
ησε ò Penrose ήταν μικτό μέ μονάδα μήκους τόν Αγγλικό πόδα καί μέ υποδιαιρέσεις δχι 
τίς κλασματικές, Αλλά τίς δεκαδικές, πού όπως ήταν καί ή πρόθεσή του (Principles ,7, 
σημ.1) έπιτρέπουν μεγάλη εύκολία υπολογισμών, ή δέ μετατροπή τους στό γαλλικό σύστημα 
είναι ή Απλούστερη δυνατή. Στις περισσότερες μετρήσεις του ò Penrose δίνει τιμές μέ 
τρία δεκαδικά ψηφία, δηλαδή μέχρι των τριών δεκάτων τοΰ χιλιοστομέτρου, ένώ σέ ορισμέ
νες μετρήσεις διανοίξεως Αρμών (πίν. VI) δίνει τέσσερα δεκαδικά ψηφία, δηλαδή τριακο- 
στά τρίτα του δικού μας χιλιοστομέτρου (!). Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιεί έ- 

κάστοτε όσα σημαντικά ψηφία έπιτρέπει ή Ακρίβεια κατασκευής καί ή διατήρηση τοΰ Αντι
κειμένου. "Ολες τίς βασικές μετρήσεις μεγάλων μηκών έκτέλεσε μέ μέτρα τεσσάρων ποδών 
πού παρήχθησαν μέ λεπτή μηχανουργική έργασία Από ένα Αγγλικό standard. Οί μετρήσεις 
έγιναν ύπό σκιά καί μέ παράλληλη συνεχή μέτρηση τής θερμοκρασίας, Αλλά Ακόμη καί μέ 
σημείωση των ήμερομηνιών. 'Η σχολαστικότητα αυτή έπέτρεψε τήν αναγωγή σέ κοινή κλίμα
κα, δηλαδή τήν Απάλειψη σφαλμάτων έξ αίτιας γραμμικής θερμικής μεταβολής καί φθοράς 
των άκρων τοΰ μέτρου λόγω τοϋ τρόπου μεταφοράς καί τής χρήσεως (ο.π., 7 σημ. 6). Τόν 
έλεγχο των μεταβολών τοϋ μήκους τοϋ μέτρου έκανε ό Penrose μέ επανάληψη τής μετρήσε- 
ως τής άποστάσεως Ανάμεσα σέ δύο έκλεγμένα σταθερά σημεία τοϋ κτηρίου (δ.π., 8, σημ.
3). Τά κενά των Αρμών μέτρησε μέ μεγάλης Ακρίβειας μικρόμετρο (δ.π , 28). Τίς μετρή

σεις τοϋ θριγκού έκτέλεσε μέ Αναρτημένο ικρίωμα (δ.π., 12). Τίς διάφορες πολύπλοκες 
καμπύλες τομές Αποτύπωσε μέ μηχανικό τρόπο, δηλαδή μέ μηχανισμό ειδικά κατασκευασμέ
νο γιά τόν σκοπό ("Cymagraph", δ.π., 50, σημ. 2). Τίς χωροσταθμίσεις των μεγάλων καμ

πύλών τοϋ ναοϋ έκτέλεσε μέ χωροβάτη πού τοποθετήθηκε διαδοχικά σέ δλες τίς στάθμες 

δπου έγιναν χωροσταθμίσεις. Ιδιαίτερα Αξιοπρόσεκτη ύπήρξε ή στερέωση τοϋ χωροβάτου 
στήν κάτω έδρα των έπιστυλίων γιά τήν Αποφυγή έπιδράσεων τοϋ ικριώματος στις χωρο- 
σταθμίσεις των κιονοκράνων καί των έπιστυλίων (δ.π., 31, σημ. 1). Στις περιπτώσεις 
πού μπορέσαμε νά έλέγξουμε τίς μετρήσεις τοϋ Penrose διαπιστώσαμε δτι ή χρησιμοποίη
ση έκ μέρους του καί των δεκάτων τοϋ χιλιοστομέτρου στις μετρήσεις των μηκών δέν απο
τελεί "ψευδοακρίβεια" Αλλά πραγματική Ακρίβεια καί μάλιστα τής τρέχουσας έργασίας(ί). 
Είναι δμως αύτή ή Ακρίβεια δικαιολογημένη;καί σκόπιμη; Τήν Απάντηση στήν έρώτηση αύ- 
τή δίνει δ ίδιος 6 Penrose (δ.π., 6, σημ. 5): "It is only in a building of the cha

racter of the Parthenon, where the excellency of the workmanship is so remarkable and 
the destruction from whether so triffling, that measurments can be determined with 
the minuteness of those laid down in this, and most of the following engravings. In 
the measurment of modern or even Roman buildings an attempt to obtain the original 
measurments of considerable distances to the thousandth part of a foot would be fal- 
lacius; but in a building of the best Greek workmanship it can be done satisfactori
ly, if proper care be taken to select such parts of the surfaces for measurment as 
have been least exposed to the action of weather; for owing to the perfect jointing 
of the stones, the errors occasioned by any small shifts, which have arisen from 
earthquakes, of the violence of human agency, can be corrected most satisfactorily".

Τέλος πρέπει νά τονισθεΐ δτι ή άφθαστη ποιότητα τής Αποτυπώσεως Penrose δέν οφεί
λεται μόνο στήν σύλληψη τής μεθόδου, Αλλά Ακόμη καί ίσως περισσότερο στήν έκπληκτική 
Ανάπτυξη τής Απτικής αίσθήσεως καί τής ικανότητάς του νά παρατηρεί καί νά διακρίνει 
τά διάφορα φαινόμενα καί τούς διάφορους γεωμετρικούς παράγοντες μεταξύ τους. (Είναι 
γωστό δτι A Penrose διέκρινε τίς διακυμάνσεις των διαστάσεων τών κατά χώραν κιονοκρά- 
νων σέ μία σύντομη έπίσκεψή του στήν Ακρόπολη (1846), ένα έτος πριν Από τό ταξίδι 
του στήν Αθήνα γιά τήν έκτέλεση τοϋ μεγάλου έργου του. Τό έπίτευγμα τοΰ Penrose εί

ναι έκπληκτικό καί άπό τήν άποψη τής συντομίας τής έργασίας. Ή Απασχόλησή του στον 
Παρθενώνα δέν πρέπει νά κράτησε περισσότερο Από τέσσερις μήνες!).

Επίσης δέν πρέπει νά διαφεύγει, δταν πρόκειται γιά τήν κριτική ή γιά τήν προε
τοιμασία μιας μετρήσεως μήκους, δτι τό τελικό Αποτέλεσμα δέν έξαρτάται μόνο άπό τό

5



204 ηOp co όργανο μετρήσεως, τομέας άλλωστε στον οποίο δέν έχουμε νά ζηλέψουμε τόν έξοπλι- 
σμό τοϋ Penrose, άλλά άκόμη καί ίσως πολύ περισσότερο άπό τά βοηθητικά μέσα καί τις 

διάφορες βοηθητικές γεωμετρικές πράξεις καί πρακτικές ένέργειες πού χρησιμοποιούνται 
γιά την Αναγωγή στήν Αρχική γεωμετρία τοϋ άντικειμένου καί τήν μεταφορά ή προβολή τοϋ 
μετρούμενου μεγέθους έπάνω στό όργανο τής μετρήσεως, δεδομένου ότι σχεδόν πάντοτε ή 
γεωμετρία καί ή διατήρηση τοϋ άντικειμένου δέν έπιτρέπουν τήν ιδανική άμεση μέτρηση 

των διαφόρων διαστημάτων.

Οί κανόνες πού άναφέρθηκαν πιό πάνω έπιδιώχθηκε νά έφαρμοσθοϋν κατά τό δυνατόν 
καί στις νέες Αποτυπώσεις. Σύμφωνα μέ τόν πρώτο κανόνα, στίς περισσότερες περιπτώσεις 
τουλάχιστον, ή Αποτύπωση άπλώς προσδιόρισε τίς βασικές γραμμές καί τίς κύριες διαστά
σεις των λίθων, ένώ σπανιώτερα προχώρησε καί στήν γραφική άπόδοση των λεπτομερειών 
τής μορφής καί τής ύφής των λίθων. Σύμφωνα μέ τόν δεύτερο κανόνα ή άποτύπωση είχε ώς 
Αντικείμενο κυρίως έκεινα τά φαινόμενα καί έμεινες τίς μορφές πού ένδιαφέρουν τήν με
λέτη τής αιτιολογίας, άλλά καί τής άρσεως τόσο των διαταραχών τής δομής τοϋ κτηρίου, 
όσο καί τών βλαβών των μεμονωμένων λίθων. "Ομως ή παρακολούθηση τής έπιστημονικής έ- 
πικαιρότητος ορισμένων Αρχαιολογικών ή ίστορικο-άρχιτεκτονικών θεμάτων έπεισε τόν 
γράφοντα γιά τήν άνάγκη προωθήσεως τής θεωρητικής μελέτης τών θεμάτων αύτών μέ νέες 
παρατηρήσεις καί νέα σχέδια πού άν καί δέν βρίσκουν άμεση χρησιμοποίηση στήν μελέτη 
άντιμετωπίσεως τών πρακτικών προβλημάτων συντηρήσεως τοϋ μνημείου, τελικώς προσφέρουν 
νέες δυνατότητες γιά τήν κατανόηση τοϋ μνημείου, Ακόμη γιά περαιτέρω συμπληρώσεις στό 

τελευταίο στάδιο τοϋ έργου καί τέλος γιά μιά πιό όρθή καί έπωφελή Αντιμετώπιση τοϋ υ
λικού στό έδαφος. Σύμφωνα μέ τόν τρίτο κανόνα κρίθηκε ίδιαίτερα έπιθυμητή καί ή έκπό- 
νηση μερικών νέων σχεδίων τών στοιχείων πλαστικής πού σώζει τό κτήριο πού καθ’αύτά 
είναι αύτοτελή καί καθ'όλα άξια μεγαλύτερης σχεδιαστικής Αναδείξεως Από αυτήν πού έ- 
τυχαν ώς τώρα.

Σύμφωνα μέ τόν τέταρτο καί πέμπτο κανόνα ή άκρίβεια όπως άλλωστε καί ή κλίμακα 
σχεδ ιάσεως διαβαθμίζονται ώστε νά Αντιμετωπίζεται τό όλο θέμα μέ τήν μεγαλύτερη δυνα
τή οίκονομία. Τέλος σύμφωνα μέ τόν έκτο κανόνα άναζητήθηκε τό σύστημα Αναφοράς καί 
τελικά προτιμήθηκε ώς Ασφαλέστερο τό σύστημα τών έξωτερικών γραμμών, καθώς καί τών 
άρμών τοϋ στυλοβάτου τής περιστάσεως καί τών στυλοβατών καί τοιχοβατών τοϋ σηκοϋ. ‘Ο 
γράφων προτίμησε αύτό τό σύστημα καί όχι τόν τρ ισορθογώνιο κάναβο διαστήματος 1.00,0 
τόν όποιο άλλωστε είχε είσηγηθεϊ στίς Αποτυπώσεις τοϋ Έρεχθείου, μετά Από προηγούμε
νη έμπειρία, έπειδή διαπίστωσε ότι είναι άδύνατη ή ύλοποίηση μέ σχεδιαστικά όργανα έ- 
νός συστήματος γραμμών λεπτότερων καί ευθύτερων άπό έκείνων τοϋ ίδιου τοϋ Παρθενώνος 
καί ώς έκ τούτου ή χρησιμοποίηση κανάβου έπισχεδιασμένου στό κτήριο θά Αποτελούσε πα
ρεμβολή ένός έπΐ πλέον στοιχείου μικρότερης μάλιστα Ακρίβειας άπό αυτήν τοϋ Αντικει
μένου. Ή σταθερότητα καί ή διατήρηση τοϋ στυλοβάτου κ.λ.π. Αποτελεί τήν μεγαλύτερη 
έγγύηση γιά τήν μελλοντική διάρκεια ένός συστήματος τών ύπαρχουσών γραμμών, μάλιστα 
έπ’άόριστον μέ μικρές μόνον διαταραχές, πού Ασφαλώς δέν θά μπορούσαν νά Αλλοιώσουν τό 
σύστημα Αναφοράς, έπειδή ή φύση τής κρηπίδος θά έπιτρέπει πάντοτε, μέ μερικές μόνο νέ
ες έσωτερικές μετρήσεις, τόν έλεγχο καί τήν τυχόν σκόπιμη Αναγωγή στό σημερινό σύστη

μα.
Έτσι ò έλεγχος τής εύκολώτερα μεταβλητής Ανωδομίας θά μπορεί νά γίνεται σέ όποι- 

αδήποτε μελλοντική έποχή βάσει ένός καί μόνον Αμετάβλητου συστήματος Αναφοράς, όχι 
έγκατεστημένου ή ιδεατού, Αλλά συμφυούς μέ τό ίδιο τό κτήριο. Τήν σκοπιμότητα τής με
θόδου αύξάνει τό γεγονός ότι ή κρηπίδα Από τήν φύση καί τή θέση της είναι έπιδεκτή, 
πολύ Ακριβέστερων μετρήσεων άπό όσο ή άνωδομία. Ό ορισμός τής κρηπίδος ώς συστήματος 
άναφοράς δέν γίνεται έδώ γιά πρώτη φορά. ‘0 Penrose είχε καί αυτός έργαστεΐ μέ τόν αύ
τό τρόπο, χωρίς όμως τό γεγονός αύτό νά ύπήρξε ò λόγος πού καί έμεΐς κάναμε τήν ίδια 

έπιλογή (πολύ περισσότερο πρόκειται γιά τήν ισχύ όσων άναφέραμε πιό πάνω). Πάντως ή 
χρησιμοποίηση τοϋ αύτοϋ συστήματος καί άπό τόν Penrose έπιτρέπει τήν άμεση σύγκριση 
τών όριζοντιογραφικών συντεταγμένων τής Ανωδομίας, πού έδωσαν οί νέες μετρήσεις μέ έ- 

κεινες τοϋ Penrose.



205"Ενα σημαντικό μέρος της μεθόδου Αφορά τόν υπολογισμό τής Αρχικής γεωμετρίας τής 
άνωδομίας στήν όποια βεβαίως άνήκουν καί οί διάφορες κλίσεις των κιόνων, τών τοίχων 
καί τών θριγκών. Καί έδώ ή μέθοδος πού έφαρμόσθηκε - μάλιστα μετά άπό παλαιότερη έ- 
φαρμογή της σέ άλλες έργασίες μας - είναι ή αυτή μέ τοϋ Penrose. Κατά τήν μέθοδο αυτή 

οί κλίσεις τών κιόνων, τών τοίχων κ.λ.π. δέν μετροΰνται μέ τόνθεοδόλιχο, άλλά υπολο
γίζονται μέ άμεσες άκριβεΐς μετρήσεις τών συνολικών όριζοντίων διαστάσεων τών προσό
ψεων στό ύψος τοϋ στυλοβάτου καί τοϋ έπιστυλίου καί μέ άμεσες ακόμη άκριβέστερες με

τρήσεις τών άνοιγμάτων τών άρμών καί ρωγμών, έν συνεχεία μέ λογιστική άπάλειψη τών ά- 
νοιγμάτων αυτών, προσθαφαίρεση τών διαστημάτων έσοχής ή έξοχης τοϋ έπιστυλίου ώς πρός 
τά έκάστοτε κιονόκρανα ή τούς τοίχους, άφαίρεση τών διαστημάτων έσοχής τών έκάστοτε 
κιόνων ή τοίχων ώς πρός τούς στυλοβάτες καί τοιχοβάτες καί τέλος άπάλειψη τών σχετι
κών μετατοπίσεων κορμών, κιονοκράνων καί τοίχων ώς πρός τήν κρηπίδα καί τά έπιστύλια. 
'Η ώς άνω μέθοδος είναι ή μόνη τεχνικώς ορθή, ένώ οί μέθοδοι τής άμεσης μετρήσεως τών 
κλίσεων μέ θεοδόλιχο (Μπαλάνος, Λαμπαδάριος) ή καί μέ νήμα τής στάθμης (Όρλάνδος) 
είναι τεχνικώς άστοχες έφ'δρον δέν θέτουν υπό έλεγχο τόν παράγοντα τών γεωμετρικών 
μεταβολών τοϋ κτηρίου. ‘Ολοκλήρωση τής ώς άνω έργασίας άποτελεϊ 6 συνυπολογισμός καί 
τών σχετικών μετατοπίσεων πού συνέβησαν στούς σπονδύλους, στά κιονόκρανα, στούς όρθο- 
στάτες καί στούς δόμους τών τοίχων. Ό συνυπολογισμός αύτός Αποκαλύπτει τήν ύπαρξη 

τυχόν Ανατροπής.

Άς θεωρήσουμε τίς προβολές τών άνοιγμάτων τών κατακορύφων άρμών έπιστυλίου καί 

στυλοβάτου ή τοιχοβάτου, καθώς καί τών σχετικών οριζοντίων μετατοπίσεων τών λίθων τών 
Ακραίων κατακορύφων τμημάτων-κιόνων ή παρασπάδων - σέ έπίπεδα προβολής τίς τέσσερεις 
όψεις τοϋ κτηρίου καί άς θεωρήσουμε Σα, Σκ, Σνί καί Σν2 Αντιστοίχως τά Αλγεβρικά Α
θροίσματα τών ώς άνω προβολών άπό τό έπιστύλιο, άπό τήν βάση καί άπό τά δύο άκραΐα 
κατακόρυφα τμήματα. 'Εάν Σα-Σκ=Σνι+Σν2 τότε ή κλίση τών εδρών πρέπει νά θεωρείται ά- 
διατάρακτη. 'Εάν όμως Σα-Σκ^Σν1+Σν2 τότε ή κλίση αυτή πρέπει νά θεωρείται άτι έχει 
διαταραχθεΐ, δηλαδή ότι κάποιο άπό τά κατακόρυφα τμήματα έκτος άπό μετατοπίσεις πα
ρουσιάζει καί άνατροπή. 'Επειδή τό φαινόμενο αύτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, ή κατ'άλ
λο τρόπο διαπίστωση μή ύπάρξεως Ανατροπής έπιτρέπει στήν ώς άνω σχέση τήν πρακτική 
χρησιμότητα τύπου έλέγχου τής συμβιβαστότητος τών Αποτελεσμάτων τής μετρήσεως Σα, Σκ, 
Σνί καί Σν2.

‘Η εύρεση τών σχετικών μετατοπίσεων τών λίθων τών κατακορύφων στοιχείων είναι Από 
τίς πλέον δύσκολες έργασίες, διότι έκτος άπό τό ζήτημα τής προσεγγίσεως τών ύπ'όψη 
σημείων μέ ίκριώματα καί μεγάλες σκάλες, προϋποθέτει πλήθος μετρήσεων καί υπολογισμών 
στροφών γιά κάθε λίθο χωριστά καί Ακόμη λογιστική άποκατάσταση τών Αρχικών διαστάσεων 
όταν έχει καταστραφεί ή έξωτερική έπιφάνεια ή όταν διαμπερείς ρωγμές διαστέλλουν τόν 
λίθο.

Τό ζήτημα αύτό έκτος άπό τόν Penrose Απασχόλησε πολύ σοβαρά καί τόν E. Ziller 
(Zeitschrift für Bauwesen XV, 1865, σ. 36 κ.έ.), ό όποιος καί έκανε συστηματική μελέ
τη τών σχετικών μετατοπίσεων καί τής άρχικής κλίσεως τής ΒΔ παραστάδος τοϋ ναοϋ (ό.π. 
είκ. 8) .

"Η εύρεση τών άνοιγμάτων τών άρμών παρουσιάζει δυσκολίες όταν ή χαλάρωση τών άρ

μών συνοδεύεται καί Από διάβρωση καί φθορά τών έπιφανειών τους. Στήν περίπτωση αύτή 
τό άνοιγμα λόγω μετατοπίσεως υπολογίζεται άπό τό φαινόμενο άνοιγμα μέ άφαίρεση τοϋ 
ποσοϋ τής δ ιαβρώσεως πού μετρδται μέ τήν βοήθεια τών μαρτύρων (βλ. Γ.3.5). Ή περί
πτωση αύτή συναντάται κυρίως στά γείσα τοϋ ναοϋ (βλ. Γ.4.10).

Ή εύρεση τών Ανοιγμάτων τών ρωγμών, έκτος άπό τίς δυσκολίες τής προηγούμενης πε- 
ριπτώσεως, Αντιμετωπίζει συνήθως καί άλλες, όταν οί ρωγμές είναι πλάγιες καί όταν ύ- 

πάρχει καί σχετική μετατόπιση τών έκατέρωθεν τής ρωγμής τμημάτων, οπότε πρέπει νά Α- 
ναζητοϋνται τά πιό χαρακτηριστικά Ανάγλυφα τμήματα τών έκατέρωθεν έπιφανειών θραύσε
ως πού μέ βεβαιότητα μπορεί νά άναγνωρισθεϊ ή συμπληρωματικότητά τους, ώστε νά ύπολο- 
γ ισθοϋν οί συνιστώσες X, Y καί Ζ τής Αμοιβαίας άπομακρύνσεως τών δύο έπιφανειών. ‘Εάν 
έκτος Από τήν Απομάκρυνση έχει συμβεϊ καί σχετική στροφή, υπολογίζεται καί αύτή ώστε



206 άπό τά ώς άνω X, Y καί Ζ νά ύπολογισθοϋν οί θεωρητικές τιμές X', Υ' καί Ζ', γ id την 
έτιιφάνεια καί τίς άκμές τοϋ λίθου, πού θά είσαχθοϋν στούς περαιτέρω υπολογισμούς.

Ή εύρεση τών σχετικών μετατοπίσεων καί περ ιστρορών (όριζόντιων στροφών) των σπον
δύλων είναι έξαιρετικά δύσκολη έξ αιτίας τής πολύπλοκης γεωμετρίας τών σπονδύλων, έξ 

αίτιας τής άπώλειας έξωτερικών τμημάτων καί άκόμη έξ αίτιας τής παρουσίας έσωτερικών, 
συχνά άφανών, διακλάσεων πού έχουν ώς συνέπεια οΐ φαινόμενες σχετικές μετατοπίσεις σέ 

διάφορα σημεία τής περιμέτρου τοϋ κίονος νά είναι μεταξύ τους μή συμβιβαστές.

Ό υπολογισμός τής μετατοπίσεως τής στροφής ένός σπονδύλου ώς πρός τόν άμέσως υ
ποκείμενο είναι απλός μόνον όταν σώζονται σέ καλή κατάσταση τουλάχιστον δύο ραβδώσεις 
σέ άντιδιαμετρικές θέσεις ή έστω σέ σημαντική άμοιβαία άπόσταση. Τότε μέ άμεση μέτρη
ση τών συνιστωσών μετατοπίσεων Χι, Υι καθ'ένός σημείου καί τής άμοιβαίας άποστάσεως 
τών σημείων είναι δυνατή ή εύρεση τών συνιστωσών Χκ, Υκ τής μετατοπίσεως τοϋ κέντρου 
καί τοϋ γωνιακοΰ μέτρου τής στροφής. OÌ ύπολογισμοί είναι ίδιαίτερα εύκολοι όταν τά 

οριζόμενα σημεία είναι άντιδιαμετρικά, οπότε:

Χκ Χ1+Χ2
2

καί Υκ=Υ1+Υ2,
2

συν
çp =_Χ1+Χ2 
2 D

όπου Χι ή συνιστώσα μετατόπιση κατά τήν έφαπτομένη,
Υι ή συνιστώσα μετατόπιση κατά τήν άκτίνα,
D ή διάμετρος καί φ ή γωνία στροφής περί τό κέντρο.

"Οταν τά σημεία 6έν είναι άντιδιαμετρικά, άπαιτοϋνται περισσότεροι άναλυτικοί υ
πολογισμοί. "Οταν δέν σώζονται οί άκμές τών ραβδώσεων, ό άπλούστερος τρόπος έργασίας 
έγκειται στήν χρησιμοποίηση καμπυλόγραμμων έλασμάτων τής αύτής τομής μέ τό έξέχον 

τμήμα τών ραβδώσεων, τά όποια άφοϋ τοποθετηθοϋν στά έπιθυμητά άντιδιαμετρικά σημεία 
έπιτρέπουν τήν μέτρηση τών ώς άνω Χι καί Υι.

OÌ διαπλάσεις άπαλείφονται έξ αρχής κατόπιν τών σχετικών μετρήσεων. 'Ανάλογοι, 
πάντως άπλούστεροι υπολογισμοί, κατόπιν άνάλογων μετρήσεων, γίνονται καί γιά τά πρι
σματικά άρχιτεκτονικά μέλη.

01 νέες μετρήσεις πού έκτέλεσε ό γράφων, έγιναν μέ κάθε δυνατή προσοχή καί άκρί- 
βεια, όπως άπαιτεϊ ό κανόνας (ό.π., παρ. 5), χωρίς όμως νά κατορθωθεί τελικά ή άκρί- 
βεια τής άποτυπώσεως Penrose. Σέ έλάχιστες περιπτώσεις ξεπεράστηκε τό όριο τοϋ χιλιο
στομέτρου. Οι έλεγχοι τών όργάνων πού χρησιμοποιήσαμε έδειξαν ότι στό σύνολο τοϋ μή
κους τοϋ ναοϋ οι καλύτερες μεταλλικές μετροταινίες τοϋ έμπορίου δέν έπιτρέπουν μεγα
λύτερη άκρίβεια άπό αύτήν τής τάξεως τοϋ 1/4 τοϋ έκατοστομέτρου, έξ αιτίας πολλών ά- 
στάθμητων παραγόντων καί ιδίως έξ αίτιας τής κατασκευής καί τής διαιρέσεως τών μέτρων. 
Έχει λοιπόν προγραμματισθεΐ ή νέα μέτρηση τών βασικών διαστάσεων μέ σύρμα Invar καί 
μέ ήλεκτρομαγνητικά όργανα. Καθώς οί μετρήσεις μας έγιναν μέ συνεχή παρακολούθηση τής 
σταθερότητος τών μέτρων έναντι μηχανικών παραμορφώσεων (έπανάληψη μετρήσεως γνωστών 
μηκών) καί βεβαίως ύπό σκιά καί μέ σταθερή τάση τών ταινιών, είναι έφικτή ή άναγωγή 
τους σέ νέες τελικές τιμές όταν θά έπαναληφθοΰν οί συγκριτικές μετρήσεις μέ τά τελει
ότερα όργανα.

Στίς μετρήσεις τών μηκών περιορίστηκε è δυσμενής άνθρώπινος παράγων ώς εξής: Ποτέ 
δέν χρησιμοποιήθηκε άλλο πρόσωπο γιά τήν κράτηση τοϋ άκρου ή τών άκρων τών τα,ινιών.
Τά άκρα τών ταινιών στερεώνονταν πάντοτε μέ τήν βοήθεια σταθμών ή μεγάλων βαρών, ξύ

λινων ύποθημάτων καί συρμάτων, ή δέ τάνυση μέ δύναμη 5 Kg γινόταν πάντοτε μέ τήν πα
ρεμβολή έλαστικών ιμάντων ή έλατηρίων στά σύρματα τοϋ ένός άκρου. Γιά τήν άποφυγή τών 
σφαλμάτων άναγνώσεως λόγω παραλλάξεως, ή κατ'έκτίμηση προβολή έγινε μόνον όπου ήταν 
άσφαλής, ένώ στίς ύπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε γνώμων γιά τήν καθετότητα τής 

προβολής.

Στίς μετρήσεις τών διανοίξεων τών άρμών χρησιμοποιήθηκε τό αύτό σύστημα όπως καί 
στόν νότιο τοίχο τοϋ Έρεχθείου (ΥΠΠΕ, "Έρέχθειο", σ. 507).

Στίς κατακόρυφες προβολές σημείων καί τίς μετρήσεις οριζοντίων άποστάσεων άπό κα-
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λιχος, όπότε οί προβολές καί τά κατακόρυφα έπίπεδα είχαν νοητή μόνον ύπόσταση. 0Ì 
συνθήκες τοϋ περιβάλλοντος, οί μεγάλες Αποστάσεις καί οι ισχυρές κλίσεις σκοπεύσεως 
περιόρισαν τήν Ακρίβεια τής μεθόδου, όπως εύκολα διαπιστώθηκε Από τήν συγκριτική έπα- 

νάληψη μετρήσεων μέ τόν αύτό προσανατολισμό του οριζόντιου κύκλου καί τής διόπτρας 
καί Ακόμη περισσότερο μετά Από περιστροφή καί άναστροφή τής διόπτρας. Σέ συνδυασμό μέ 

τις δυσκολίες έργασίας στό ϋψος τοϋ θριγκού καί τήν παρουσία όπτικών καί πραγματικών 
έμποδίων, οί μετρήσεις πού Αποκτήθηκαν σέ όρ ισμένες θέσεις τής Ανατολικής προσόψεως 
είναι Αξιόπιστες μόνο μέ Ανοχή + ,11/2 "r ,2.

‘Η χρησιμοποίηση τοϋ νήματος τής στάθμης μπορεί νά οδηγήσει σέ πολύ άκριβεΐς με
τρήσεις μέ κατάλληλη έξέλιξη τοϋ νήματος σέ όργανο πού διατηρείται Ανεπηρέαστο άκόμη 
καί Από τά ισχυρότερα ρεύματα Αέρος. Τό όργανο αύτό έχει τήν μορφή κλειστού εύθυτε- 
νοϋς σωλήνος, μέ έξωτερικές αύτοαγκυρώσεις Ακαμψίας, μέσα στόν όποιο ήρεμεί άναρτημέ- 
νο τό νήμα τής στάθμης. Ή ρύθμιση γίνεται μέ στηρίγματα έξωτερικά καί μέ έλεγχο τής 
θέσεως τοϋ νήματος μέσα Από όπές (βλ. ΥΠΠΕ, "Έρέχθειο", 15). "Η χρηατμοποίηση αύτοϋ 
τοϋ όργάνου έχει τό πλεονέκτημα τής δυνατότητος έκτελέσεως των μετρήσεων Από ένα μό
νον Ατομο, ένώ έχει μειονέκτημα τόν μεγάλο όγκο τοϋ σωλήνος καί τίς δυσκολίες ρυθμί- 
σεως. Οί μελλοντικές συνθήκες τοϋ έργου άσφαλώς θά έπιτρέψουν τήν βελτίωση τοϋ χρήσι
μου αύτοϋ όργάνου. Πρός τό παρόν ή χρησιμοποίηση "γυμνού" νήματος τής στάθμης έγινε 
μόνο σέ προστατευμένα Από τόν άνεμο σημεία πλησίον τών τοίχων καί υπό συνθήκες τέλει
ας άπνοιας. Γιά τήν έλαχιστοποίηση τής πλάγιας Αεροδυναμικής προσβολής τοϋ όργάνου

2χρησιμοποιήθηκε τό ισχυρότερο υλικό νήματος διατομής 1/2 irait καί Αντοχής 35 Kg , 
ώστε νά γίνει δυνατή ή Ανάρτηση μεγάλου βάρους τοϋ όποιου ό χώρος αΐωρήσεως περικλεί- 
σθηκε μέ στεγανό δοχείο πλήρες ϋδατος, ώστε όχι μόνο νά Απομονώνεται τό βάρος Από τίς 
τυχόν Ασθενείς ριπές τοϋ Ανέμου, Αλλά Ακόμη νά ύφίσταται ένας μηχανισμός Αποσβέσεως 
τών διαφόρων μικροαιωρήσεων. Τό σύστημα αύτό, κατόπιν άμεσης συγκρίσεως μέ τόν θεοδό
λιχο, άνεδείχθη Ασφαλέστερο, έφ'όσον έπικρατοϋσε άπνοια. Χρησιμοποιήθηκε σέ ειδικές 
μετρήσεις τών κλίσεων καί τοϋ πάχους τοϋ νότιου τοίχου.

Τό αύτό υλικό νήματος χρησιμοποιήθηκε καί γιά τήν υλοποίηση Αξόνων Αναφοράς με- 
τρήσεως τών οριζόντιων παραμορφώσεων τοϋ γείσου τής Ανατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ, κα
θώς καί τοϋ έπιστυλίου τής δυτικής πλευράς τοϋ σηκού. Καί στήν περίπτωση αύτή ή Αμε
σότητα τής μεθόδου έξασφάλισε έσωτερική Ακρίβεια έργασίας Αρκετά μεγαλύτερη άπό αυ
τήν πού έδωσε ή χρησιμοποίηση τοϋ θεοδόλιχου, έννοεϊται ύπό συνθήκες μεγίστης τανύ- 
σεως τοϋ νήματος καί τελείας άπνοιας.

Κατά τήν Αποτύπωση πολύπλοκων μορφών, όπως είναι κυρίως τά γλυπτά, Αλλά Ακόμη καί 
οι θραυσιγενεις έπιφάνειες τών κιόνων, χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι: 
α) Τρισορθογώνιο πλέγμα νημάτων γιά τήν έπί τόπου σχεδίαση, ύπό κλίμακα 1:2,5, τών 
γλυπτών του Ανατολικού Αετώματος, πού στό μεγαλύτερο μέρος τους είναι Αντίγραφα, πι
στά πάντως, τών πρωτοτύπων τοϋ βρεταννικοϋ μουσείου, β) Όρθοπροβολικός διαφανής πίνα
κας γιά τήν Αποτύπωση τεσσάρων όψεων τής λεοντοκεφαλής τής ΒΑ γωνίας σέ κλίμακα 1:1 
καί τέλος γ) ό Στερεοπαντογράφος ήτοι μεγάλων διαστάσεων καί μεγάλης Ακτίνας δράσεως 
Αρθρωτός μηχανισμός γιά τήν Αποτύπωση τής Ανάγλυφης μορφής τών σήμερα άμορφων έπιφα- 
νειών τοϋ κάτω μέρους τών μεσαίων κιόνων τής Δυτικής Προστάσεως σέ κλίμα,κα 1:2. Τό 
μηχάνημα αύτό (Μ. Κορρές - Β. Καρκάνης, 1970) έφοδιασμένο μέ Αρθρώσεις, Αντίβαρα, 
ρυθμιστές έδράσεως, όριζοντιώσεως καί προσανατολισμού καί μέ τηλεχειρισμό τής γραφί- 
δος έπιτρέπει τήν ταχεία σχεδίαση σέ διάφορες κλίμακες (1:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:4 /
1:5 / 1:8 / 1:10), όχι μόνο περιγραμμάτων καί χαρακτηριστικών γραμμών, Αλλά Ακόμη καί 
όλων τών ισοβαθών καμπύλών σέ όποιαδήποτε ίσοδ ιάσταση ( 1 irait) καί σέ βάθος πεδίου
μέχρι .90.

"Ενα μεγάλο μέρος τής έργασίας Αφιερώθηκε στήν Αποτύπωση καί γενικότερη τεκμηρίω
ση λεπτομερειών των λίθων, Αλλά καί τής δομής πού ώς τώρα ήταν τελείως Απρόσιτες λό
γω τής θέσεώς τους στό έσωτερικό τοϋ πάχους τής κρηπίδος, τών τοίχων καί τοϋ θριγκού. 
Ώς τώρα ή έργασία αύτή έγινε είτε μέ τήν βοήθεια κατόπτρων είτε διά ψηλαφίσεως, σέ
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κτοί ή άκόμη δπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χάσματα ή τέλος Εσωτερικά κενά πού τό ά
νοιγμά τους έχει καταστεί προσιτό μετά τήν καταστροφή ή άφαίρεση μέρους των έξωτερ ι- 

κών μαζών τής κατασκευής, ώς εξής:

"Οταν τά κενά εϋχαν έλάχιστο εύρος μεγαλύτερο άπό .02 καί έσωτερική διαδρομή σχε
τικά δμαλή καί εύθϋγραμμη, έγινε έξερεύνησή τους μέ μικρά κάτοπτρα πού στερεωμένα στό 
άκρο λεπτών μεταλλικών στελεχών προωθούνταν σέ ποικίλα βάθη, συχνά πέραν τών δύο μέ
τρων. Μέ δύο άλλους καθρέφτες γινόταν ή συλλογή καί άκριβής κατεύθυνση ήλ ιακοϋ φωτός 
μέσα στά έξερευνούμενα κενά. Τά είσαγμένα στό έσωτερικό κάτοπτρα, στρεπτά μέ τήν βοή
θεια νημάτων, έστρεφαν τό είσαγόμενο φως στις διάφορες κατευθύνσεις στις όποιες συγ
χρόνως γινόταν καί ή παρατήρηση. Ή έκτέλεση μετρήσεων γινόταν άμέσως μέ διάφορα μέ
τρα είσαγόμενα μέ άλλα μεταλλικά στελέχη ή έμμέσως μέ τόν υπολογισμό παραλλάξεων γιά 
σταθερή κλίση τών καθρεφτών καί μετατόπιση τού είσαγμένου κατόπτρου κατά ορισμένο διά
στημα. ‘Η μέθοδος αύτή έχει δύο μεγάλες δυσκολίες: 'Επειδή ή γραμμή όράσεως σέ ορισμέ
νες περιπτώσεις άναγκαστικά συνέπιπτε μέ έκείνη τού φωτισμού, δέν ήταν ορατές οί παρα- 

γόμενες μέ τόν φώτισμό σκιές καί ή άντίληψη τής υφής τών έπιφανειών ήταν έξαιρετικά 
δύσκολη. Επίσης έξ αίτιας τής μικρής έπιφανείας τών είσαγμένων κατόπτρων τό όπτ ικό 
πεδίο τής παρατηρήσεως ήταν τόσο μικρό ώστε ή παρατήρηση νά είναι έντονα άποσπασματ ι- 
κή. ‘0 άναγνώστης μπορεί νά δοκιμάσει τήν δυσκολία έάν προσπαθήσει νά άναγνωρίσει άκό
μη καί ένα γνωστό άντικείμενο, όμως χωρίς προηγούμενη συνολική ή έστω έπαρκή μερική 
άποψη, άλλά μόνο μέ τήν παράθεση έλάχιστών άποσπασμάτων έκτάσεως ύποχιλιοπλάσιας τής 
έπιφάνειας τού άντικειμένου. Οί δυσκολίες αύτές περιόρισαν τά άποτελέσματα, ένώ παρέ- 
τειναν τήν έργασία. Γιά τήν άναγνώριση ορισμένων λεπτομερειών καί τήν άπόκτηση ενός 
έστω καί χονδρικού μετρικού στοιχείου, συχνά χρειάστηκαν πολλές ώρες κοπιαστικής έρ- 
γασίας. "Οταν τά κενά ήταν τής τάξεως τών χιλιοστομέτρων, ή έξερεύνησή τους έγινε μέ 
χαλύβδινα σύρματα διαφόρων μηκών καί σχημάτων, πού είσαγόμενα στούς αρμούς έπέτρεψαν 
ψηλαφίσεις τών άθέατων έπιφανειών μέ κύριους σκοπούς τήν άνακάλυψη τής θέσεως καί τής 
γενικής μορφής τών περάτων τών λίθων πρός τό έσωτερικό τής κατασκευής καί άκόμη τήν 
άνακάλυψη τής υφής τών ψηλαφούμενων έπιφανειών. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες καί τήν χα
μηλή ποσοτική άπόδοση τής μεθόδου, τά κέρδη υπήρξαν τόσο άξιόλογα ώστε νά δικαιολο
γούν τελείως καί τήν ώς τώρα προσπάθεια, άλλά καί τήν συνέχισή της, μάλιστα μέ τελει
ότερη τεχνική. Μεγάλο μέρος τών νέων πληροφοριών τού μέρους A'(Ίδιομορφιές τής Οικο

δομικής, άλλαγή σχεδίου τού Ναού), καθώς καί πολλές άλλες πληροφορίες γιά τόν Προπαρ- 
θενώνα πού θά παρουσιασθούν προσεχώς, όφείλουμε στήν νέα αύτή προσπάθεια. 'Εδώ άξίζει 
νά άναφερθεΐ ότι παλαιότερα οί Hill καί Dinsmoor καί πολύ πιό πρόσφατα ό καθηγητής G. 
Gruben ("Ερευνες στήν Πάρο) έκαναν άνάλογες έξερευνήσεις τής έσωτερικής κατασκευής.

Ή συνέχιση τής νέας αύτής έρευνας γίνεται άπό τό θέρος 1983 μέ τήν βοήθεια εύ
καμπτων ηλεκτρικών ένδοσκοπίων μέ κύρια συμβολή τού Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Μ. Φύτου. 
Τά ένδοσκόπια αύτά συνίστανται σέ δέσμη πολλών δεκάδων χιλιάδων λεπτότατων ΰαλονημά- 
των πού άγει τό άναγκαϊο γιά τόν φωτισμό φώς καί μεταφέρει στήν άντίθετη έννοια τήν 
εικόνα τού άντ ικειμένου. Ή κατά βούληση κατεύθυνση τού άντικειμενικοϋ άκρου γίνεται 
μέ χειριστήριο. Τό προσοφθάλμιο τμήμα περιέχει τά συστήματα χειρισμού καί τήν φωτει
νή πηγή (μέχρι 1000 W), καθώς καί ύποδοχέα φωτογραφικής ή κινηματογραφικής μηχανής, 
γ ιά τήν άντίστοιχη τεκμηρίωση τών παρατηρουμένων εικόνων (γιά τήν έφαρμογή τού όργά- 

νου σέ έργασίες τής έπεμβάσεως βλ. ΣΤ'1).



209

Δυτική πρόσταση. Τρίτος άπό Β. κίων. Merpimwn άποτϋπωση τεσσάρων σπονδύλων. Τό σχέδιο έγινε 

άρχικά σέ κλίμακα 1:4.



1 φωτ Κ.Κορρλ

1. Στερεοπαντογραφική Αποτύπωση ιωνικών κιονοκράνων στό Μουσείο τής Άκροπόλεως 
(1975-76).

2. Αποτύπωση τής προτομής τοϋ λέοντος κατά χώραν μέ διαφανή όρθοβολικό πίνακα.
3. Αποτύπωση μέρους των κιόνων τής δυτικής προστάσεως μέ τόν στερεοπαντογράφο (1980)

ClXJT. K.Kû7ôfiiàw

3 Φωτ. /C.Ζάρπαο
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Δυτική τχρόσταση. Τρίτος άπό Β. κίων. Σχέδιο άποτυπώσεως τών θραυσμάτων τού πρώτου σπονδύ
λου μέ τήν βοήθεια στερεο-παντογράψου.
Άνω: Γενική δψη τού σπονδύλου
Κάτω: Λεπτομέρεια τού προηγουμένου σχεδίου.



212 Γ.1.3. 'η κωδικογράφηση των μαρμάρων τοϋ ναοϋ (άναλυτική έφαρμογή βλέπε Γ.2., Πίνακας μαρ
μάρων στλ . 1) .

Συνήθως στά διάφορα τεχνικά ή καί άπλώς θεωρητικά έργα είναι άπαραίτητη κάποια dpίθ- 
μηση των έπί μέρους στοιχείων. 0Ì λόγοι είναι πολύ γνωστοί γιά νά έπαναλπφθοϋν καί έδώ. 
Ειδικότερα όταν πρόκειται γιά άρχαΐα κτήρια άποτελούμενα άπό αύτοτελεΐς λαΕευτούς λίθους, 
έφαρμόζεται κατά κανόνα ή μέθοδος του έφοδιασμοϋ κάθε λίθου μέ οικείο άριθμό μητρώου σέ 
ένα συνεχές σύστημα αύΕουσας άριθμήσεως. Συχνά ύπάρχουν δύο συστήματα συγχρόνως, όπου ò 
πρώτος άριθμός άναφέρεται σέ μία πρώτη γενική καταγραφή τοϋ ύλικοϋ, ò δεύτερος σέ μία έ- 
πόμενη είδική καταγραφή, όπως συμβαίνει συχνά σέ άνασκαφές, σέ μουσεία κ.λ.π.

'Επειδή τό οικοδομικό υλικό τοϋ Παρθενώνος παρουσιάζει τυποποίηση μοναδικών στοιχεί
ων καί σειρών όμοιων στοιχείων σέ μεγάλο βαθμό καί σέ μεγάλες ποσότητες, άποδεικνύεται ι
διαίτερα σκόπιμη ή κατάλληλη κωδίκευση τών άριθμων μητρώου, ώστε νά έκφράζουν έπί πλέον 
τό είδος καί τήν θέση κάθε λίθου μέσα στό σύστημα τής τυποποιήσεως. Τό σύστημα είναι χρη
σιμότατο καί πρακτικό, διότι έπιτρέπει συντομία διατυπώσεως έκεΐ πού χωρίς αυτό θά ήταν 

άναπόφευκτοι οί μακροσκελείς λεκτικοί προσδιορισμοί.(Τό πρόβλημα τών προσδιορισμών αυτών 
είναι μεγάλο όταν σέ μία φράση πρέπει νά άναφερθοϋν πολλοί διαφορετικού είδους λίθοι καί 
όταν σέ ένα κείμενο μπορεί νά ύπάρχουν πολλές τέτοιες φράσεις). Τό κωδικό σύστημα σέ σχέ
ση μέ τό άπλό σύστημα τοϋ αύΕοντος άριθμοϋ έχει ένα άΕεπέραστο μειονέκτημα: 'Ενώ 6 αύξων
άριθμός είναι μιά μοναδιαία πληροφορία άνεΕάρτητη άπό τίς γνώσεις μας γιά τό καταγραφό- 
μενο άντικείμενο, ò κωδικευμένος συμβολισμός είναι μιά πολλαπλή πληροφορία έΕαρτώμενη ά
πό τήν γνώση μας γιά τό είδος τοϋ άντικειμένου καί έπομένως δέν μπορεί νά έφαρμοσθεΐ σέ 
λίθους άγνωστου είδους κ.λ.π., τό χειρότερο δέ είναι ότι στις περιπτώσεις λίθων πού έ
χουν παρερμηνευθεΐ κ.λ.π., τό κωδικό σύστημα έρχεται νά έπισημοποιήσει τήν πλάνη. Τέλος, 
τό κωδικό σύστημα δέν μπορεί νά έφαρμοσθεΐ σέ θραύσματα, ιδίως μικρά, έάν δέν ύποστεΐ ό- 
ρισμένες συμβατικές τροποποιήσεις. Δεδομένου τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών μαρμάρων τοϋ μνημεί
ου, πλέον τών 5.000 (χωρίς νά ύπολογισθοϋν τά θραύσματα) καί δεδομένου τοϋ άκόμη μεγαλύ
τερου άρχικοϋ άριθμοϋ (13.400 μαζί μέ τούς 4.961 λίθους τής κεραμώσεως) είναι άπολύτως ά- 
δύνατον μέ χρήση μόνο τοϋ ά,πλοϋ συστήματος τοϋ αύΕοντος άριθμοϋ νά έπιδιωχθεΐ ή παραμικρή 
έποπτικότητα τοϋ είδους τών λίθων μέσω τοϋ άριθμοϋ μητρώου.

Κατόπιν τών άνωτέρω κρίνεται σκόπιμη ή χρήση καί τών δύο συστημάτων, ώς έΕής:

- Τό κωδικό σύστημα συντάσσεται γιά τό σύνολο τοϋ κτηρίου καί μάλιστα γιά τήν άρχική καί 
ιδανική μορφή του, έφαρμόζεται δέ κατ'άρχήν σέ όλους τούς λίθους πού διατηρούνται άκόμη 
στήν άρχική τους θέση καί άκόμη, μέ κατάλληλο δείκτη (+) στό έπάνω δεΕιά τέλος τοϋ συμβο- 
λισμοϋ, σέ όλους τούς λίθους πού είναι ήδη άναστηλωμένοι, άνεζαρτήτως έάν κατέχουν τήν 
άρχική τους θέση ή άλλη.

- Τό σύστημα τοϋ αύΕοντος άριθμοϋ έφαρμόζεται σέ όλους τούς λίθους τοϋ ναοϋ στό έδαφος 
καί άκόμη ώς πρόσθετο στοιχείο σέ κάθε λίθο πού θά άφαιρεθεΐ άπό τά άναστηλωμένα τμήματα 
τοϋ ναοϋ κατά τήν διάρκεια τών έργων.

- Τό κωδικό σύστημα θά έφαρμοσθεΐ ώς πρόσθετο στοιχείο σέ κάθε λίθο στό έδαφος ή καί στά 
άναστηλωμένα τμήματα τοϋ κτηρίου έφ'δσον ή ταύτιση τής άρχικής θέσεως τών έυ λόγω λίθων 
είναι άπολύτως άσφαλής.

- Γενικώς ή έφαρμογή τοϋ κωδ ικοϋ συστήματος είναι μακρότερης πνοής καί λίθοι πού θά δια
θέτουν έκτος άπό αΰΕοντα άριθμό τόν βεβαιωμένο κωδικό συμβολισμό τους θά έκπροσωποΰνται 
κατά προτεραιότητα άπό τόν κωδικό αύτό συμβολισμό.

- Τό σύστημα τοϋ αύΕοντος άριθμοϋ δέν καταργεί τούς άΡιθμούς όσων λίθων τοϋ ναοϋ έχουν 

καταγράφει ήδη στό έδαφος ή σέ μουσεία ή καί σέ δημοσιεύσεις, άλλά τούς δέχεται ώς έχουν, 
έν άνάγκη σέ αύτοτελεΐς ομάδες (όπως π.χ. τίς διάφορες άριθμήσεις τών γλυπτών μέ λατινι

κούς άριθμούς, γράμματα κ.λ.π.).

- ‘Ο κωδικός συμβολισμός είναι μικτός, άποτελούμενος άπό ενα γραμματικό καί ένα άριθμιη- 
τικο μέρος. Το γραμματικό μέρος άναφέρεται στό είδος τοϋ λίθου ή στό μέρος τοϋ κτηρίου ό

που άνηκει ο λίθος. Τό άριθμητικό μέρος προσδιορίζει τήν θέση τοϋ μέρους ή τμήματος τής



213οικοδομής όπου άνήκει δ λίθος καί Ακόμη την θέση τοϋ λίθου μέσα στό μέρος αύτό. ‘0 κωδι
κός συμβολισμός ορισμένων ιδιαίτερων λίθων άποτελεΐται μόνον άπό τό γραμματικό μέρος.

- Τό κωδικό σύστημα, προκειμένου νά υπηρετήσει την μελέτη καί Αναφορά των μή κατά χώραν 
λίθων, στον μέγιστο βαθμό πού έπιτρέπει ή σημερινή γνώση μας γιά τό είδος καί τήν προέ
λευση τών έν λόγω λίθων, είναι χρησιμοποιήσιμο καί κατά τρόπο μερικά ("έλαστικότητα τοϋ 
συστήματος") δηλαδή μόνο μέ τό γραμματικό μέρος του ή άκόμη μέ μέρος τοϋ άριθμητικοϋ μέ
ρους. Εννοείται δτι στις περιπτώσεις αυτές έπίσημος είναι μόνον δ αύξων άριθμός μητρώου 
δ δε μερικός κωδικός συμβολισμός τόν συνοδεύει μέ τήν σημασία μιας συντομογραφίας τής ό- 
νομασίας τοϋ είδους τοϋ λίθου ή των άλλων τυχόν γνωστών στοιχείων πού διαθέτουμε γι'αύτόν,

- Τό Αριθμητικό μέρος τοϋ κωδικοϋ συμβολισμού Αποτελεί αΰξοντα Αριθμό κατά τίς έννοιες
Β—»N, Α >Δ καί κάτω—»άνω. (‘0 τρόπος προσδιορισμού κατά τήν έννοια Αριστερά » δε
ξιά Απορρίπτεται ώς Αδόκιμος καί Ανασφαλής).

- Λίθοι Απαρτιζόμενοι άπό συνανήκοντα θραύσματα, έφ'όσον δέν έχει πραγματοποιηθεί στερεά
συγκόλληση των θραυσμάτων, Αντιπροσωπεύονται άπό σύνθετο Αριθμό πού περιέχει τούς έπί μέ
ρους Αριθμούς των θραυσμάτων, έφ'όσον αύτά διαθέτουν ήδη Αριθμούς. Συνανήκοντα θραύσματα 
πού δέν διέθεταν Αριθμό πριν τήν διαπίστωση τής συναρμογής τους, Αποκτούν κοινό Αριθμό 
καί διακρίνονται μεταξύ τους μέ τά μικρά γράμματα τοϋ έλληνικοϋ Αλφαβήτου. Σέ μικτές πε
ριπτώσεις, όπου ένα ή περισσότερα άπό τά θραύσματα διαθέτουν ήδη Αριθμό καί άλλα όχι, αύ
τά πού δέν διαθέτουν χαρακτηρίζονται Από τόν υπάρχοντα Αριθμό μέ προσ
θήκη γραμμάτων ή άπό τόν Αριθμό τοϋ θραύσματος, πρός τό δποΓο έχουν έκτενέστερη συναρμο- 
γή, μέ τήν προσθήκη γραμμάτων. Τά αύτά ίσχύουν καί όταν τά θραύσματα δέν προέρχονται άπό 
παλαιό τεμαχισμό τοϋ λίθου, Αλλά άπό πρόσφατο, όπως συμβαίνει κατά τήν μετακίνηση λίθων 
πού είναι ήδη ρηγματωμένοι κ.λ.π. ή μετά άπό άποσυγκόλληση κατά τήν έπέμβαση στό κτήριο.

Έφ'όσον ένας λίθος παράγεται μέ στερεά συγκόλληση (καί όχι άπλή ξηρά συναρμογή) άπό 
τά συνανήκοντα θραύσματα, τότε ένας Αριθμός καί μόνον Αρκεί στό έξής γιά τήν Αναφορά στόν 
λίθο αύτό. "Ομως οι άλλοι άριθμοί των θραυσμάτων του δέν καταργοΰνται οΰτε έλευθερώνονται 
γιά νά δοθοϋν σέ άλλους λίθους: άπλώς άδρανοποιοϋνται. Στήν δελτιοθήκη καί στό ευρετήριο 
είναι άπαραίτητες οί προσθήκες σχολίων συσχετισμού καί οι προσθήκες νέων παραπεμπτικών 
δελτίων στις θέσεις πού τυχόν έκκενώνονται κατά τήν Αλλαγή τής θέσεως τών Αρχικών δελτί
ων, όταν αύτά συγκεντρώνονται σέ μία νέα θέση ώς Αναφερόμενα σέ ένα συνεχή λίθο. ("Ωστε 
νά είναι δυνατή ή εύρεση κάθε λίθου άκόμη καί όταν δέν γνωρίζουμε άλλα άπό τά στοιχεία 
μητρώου πού ίσχυσαν παλαιότερα σέ Αναφορές, έκθέσεις, δημοσιεύσεις κ.λ.π.).

Τό _κωδ ικό_σύστημα

Τό γραμματικό μέρος τοϋ κωδικού συμβολισμού άποτελεΐται άπό ένα στοιχειώδη γραμματι
κό συμβολισμό ή άπό τόν συνδυασμό δύο ή καί τριών στοιχειωδών γραμματικών συμβολισμών. 
Ένώ οί συνδυασμοί αύτοί Ανέρχονται σέ σημαντικό Αριθμό καί ò καθένας δύναται νά Αποτε- 
λειται άπό τρία ή καί τέσσερα γράμματα, ò Αριθμός των στοιχειωδών γραμματικών συμβολι
σμών δέν είναι μεγάλος. 'Εκτός Από τίς έπίσημες συντομογραφίες τών σημείων τοϋ ορίζοντα, 

χρησιμοποιούνται άλλοι 35 στοιχειώδεις γραμματικοί συμβολισμοί (ήτοι συντομογραφίες) άπο- 
τελούμενοι καθένας άπό ένα ή τό πολύ δύο γράμματα. Ή έκμάθησή τους είναι εύκολη διότι 
τά γράμματα καθ'ένός Αντιστοιχούν στήν όρολογ ία τοϋ ύλικοϋ, ώς Αρχικά ή Αρχικά καί δεύτε
ρα ή τέλος ώς Αρχικά τών έπί μέρους συνθετικών, όταν οί Αντίστοιχοι όροι είναι λέξεις 
σύνθετες. (Παραδείγματα: Τοίχος = Τ, ΤΥ = Τύμπανον, ΤΒ = Τοιχοβάτης).

Οί χρησιμοποιούμενοι στοιχειώδεις γραμματικοί συμβολισμοί (ή συντομογραφίες) είναι 
οί έξής:

A Ανατολικός, -ή, -ό έπίσης:Ανατολικό πτερό ΒΑ βορειοανατολικός
Β βόρειος, -α, -ο βόρειο πτερό ΝΑ νοτ ιοανατολικός,
Ν νότιος, -α, -ο νότιο πτερό ΒΔ βορειοδυτικός, -ι
Δ δυτικός, -ή, -ό δυτικό πτερό ΝΔ νοτιοδυτικός, -ή



214 Π Πρόναος 
Η Κυρίως ναός 
I Δυτικό Διαμέρισμα 

0 Όπισθόναος
Β1 Πρώτος άναβαθμός τοϋ ναοϋ 
Β2 Δεύτερος άναβαθμός τοϋ ναοϋ 
Β4 Πρώτος άναβαθμός τοϋ σηκοϋ 
Σ Στρώμα (=δάπεδο)
ΣΒ Στυλοβάτης 
ΤΒ Τοιχοβάτης 
ΟΣ'Ορθοστάτης 
ΠΣ Παραστάς 

Τ Τοίχος 
K Κ ίων 
ΕΚ'Επίκρανο 
ΚΚ Κιονόκρανο 
ΛΠ Λιθόπλινθος 
ΤΕ Έπίτοιχο έπιστύλιο 
ΘΣ Θράνος Σηκοϋ

Ε 'Επιστύλιο 
Ζ Ζωφόρος 
TP Τρίγλυφος 
MO Μετόπη 
ΔΖ Διάζωμα 

Γ ΓεΤσον
θ θράνος περιστάσεως 

ΕΔ 'Ελεύθερη δοκός 
ΗΔ Ήμιδοκός 

ΤΔ Τοιχοδοκός
ΜΔ Μεταδόκια δοκός (ή πλάκα)
ΘΔ Δοκός έπί θριγκοϋ 
Φ Φατνωματική πλάκα 
ΤΥ Τύμπανον
ΤΑ Άντιθηματικός τοΤχος άετώματος 
ΠΕΣ Πεσσοί στέγης 
ΣΤ Στέγη 
ΚΕ Κεράμωση
ΑΘ Άντίθημα (πάσης (ρύσεως)
ΠΛ Λίθος πληρώσεως (πάσης φύσεως)

01 σύνθετοι γραμματικοί συμβολισμοί άντιπροσωπεύουν όλα τά έπί μέρους είδη τών λίθων 
τοϋ ναοϋ. Κατά την σύνθεση τους άπό τούς στοιχειώδεις γραμματικούς συμβολισμούς προτάσσε
ται ô συμβολισμός τοϋ προσανατολισμού ή τοϋ χώρου τοϋ ναοϋ ή τέλος τών μεγάλων βασικών 
στοιχείων τοϋ κτηρίου καί έπιτάσσεται ò συμβολισμός τών έπί μέρους στοιχείων, π.χ. Α.Τ.= 
άνατολικός τοίχος, Ν.Γ.=γεΐσον νότιας πλευράς, Π.Κ.=κίονες ή κιονοστοιχία Προνάου κ.λ.π.
*0 πλήρης συμβολισμός κάθε έπί μέρους λίθου σχηματίζεται μέ τήν προσθήκη ένός άριθμοϋ στά 
δεξιά τοϋ γραμματικοϋ μέρους. Πρόκειται γιά τόν αΰξοντα άριθμό τοϋ κάθε λίθου μέσα στό 

συμβολιζόμενο άπό τό γραμματικό μέρος σύνολο όμοειδών λίθων.

01 λίθοι τοϋ στρώματος τών έσωτερικών χώρων τοϋ σηκοϋ, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
στυλοβατών τών έσωτερικών κιόνων, οί λίθοι τών τοίχων καί οί λίθοι τής κεραμώσεως, λόγω 
τής παρουσίας τους σέ πολλαπλές παράλληλες ή έπάλληλες σειρές, έχουν διπλό τό άριθμητικό 
μέρους τοϋ κωδlkoó συμβολισμοϋ τους. Τό πρώτο μέρος άναφέρεται στόν άριθμό τής σειράς καί 
τό δεύτερο, χωριζόμενο μέ κόμμα (,) άπό τό πρώτο στόν άριθμό τοϋ λίθου έντός τής σειράς.

Διεύθυνση των σειρών γιά τούς λίθους τών δαπέδων καί τής κεραμώσεως είναι αυτή τοϋ ά- 
Εονος τοϋ ναοϋ. 'Εννοείται ότι στούς τοίχους σειρές εΓναι αύτές οί στρώσεις. ('Επαναλαμβά

νεται δτι οί άριθμοί αύξάνουν άπό A πρός Δ, άπό Β πρός Ν καί άπό κάτω προς τά άνω). Στήν 
περίπτωση τής κεραμώσεως υπερισχύει ή τάξη τών σειρών άναλόγως τοϋ ϋψους καί όχι αύτή κα
τά τόν άξονα Β—>Ν.(ώστε καί γιά τήν νότια πλευρά νά τηρείται ή σειρά τής τοποθετήσεως) .

'Επειδή στούς μέν μακρούς τοίχους οί άρτιου άριθμοϋ τάξεως στρώσεις άποτελοΰνται άπό 
παραμήκος λίθους σέ δύο παράλληλες σειρές καί έπειδή τό σύστημα αυτό διαταράσσεται στίς 
θέσεις συμβολής μέ τούς άλλους τοίχους, τέλος έπειδή τό πλάτος τών στρώσεων τών θυραίων 
τοίχων προκύπτει συνήθως άπό περισσότερους τοϋ ένός λίθους, ή δέ κατανομή τών διατόνων 
είναι έν μέρει μόνο γνωστή, τό άριθμητικό μέρος τοϋ κωδικοΰ συμβολισμοϋ τών λίθων αύτών 

δέν προκύπτει γιά κάθε ένα χωριστά, άλλά άναφέρεται γιά κάθε διάστημα άρμών ώσεως σέ όλό- 

κληρο τό πάχος τοϋ τοίχου, ή δέ διάκριση τών συνήθως δύο παραμήκος λίθων πού καταλαμβά
νουν τό πάχος, γίνεται μέ τήν άναγραφή κατάλληλων συντομογραφιών δεξιά τοϋ άριθμητικοϋ 
μέρους. ΕΞ=έξωτερικός λίθος, ΕΣ=έσωτερικός λίθος καί.άκόμη, ίδίως γιά τούς κατ'έξαίρεση 
διάτονους λίθους τών παραμήκος στρώσεων ΔΤ=διάτονος. Ή άναγραφή αύτή πρός τά δεξιά τοϋ 

άριθμητικοϋ μέρους έχει σημασία καί όταν δέν ύπάρχει, διότι τότε σημαίνει άγνοια τοϋ τρό
που συνθέσεως τοϋ πάχους στήν άναφερόμενη άπό τόν άριθμό θέση τοϋ τοίχου. Γιά τούς λίθου? 
τών στρώσεων τών μακρών τοίχων, περιττού άριθμοϋ τάξεως, καί γιά όλους τούς λίθους τοϋ 

μεσοτοίχου ή άναγραφή ΔΤ είναι προαιρετική.



215"Ενα άλλο ζήτημα είναι αυτό τοϋ συστήματος άριθμήσεως των λίθων σειρών πού συναντιόν
ται στις γωνίες τής περ ιστάσεως ή τοϋ σηκοϋ. Οί γωνιόλιθοι των σειρών αυτών μετέχουν πε
ρισσότερο ή λιγότερο καί στις δύο πλευρές. "Ομοιο ζήτημα είναι καί αύτό τών γωνιαίων κιό
νων τής περιστάσεως. "Ολοι αύτοί οι λίθοι, όπως καί οί έν λόγω κίονες, όρίζονται μέ πρό
ταξη τών συντομογραιριών τοϋ προσανατολισμοϋ ΒΑ, ΝΑ, ΒΔ, ΝΔ. ‘Η άρίθμηση τών έπόμενων dp- 
χίζει γιά τούς κίονες μέ τόν άριθμό 2 (π.χ. ΒΑ.Κ, ΑΚ.2, ΑΚ.3,... ΑΚ.7, ΝΑ.Κ), γιά τούς 
λοιπούς λίθους έφ'δσον ώς άγελαΐοι διαφέρουν ούσιωδώς άπό τούς γωνιαίους, ή άρίθμηση άρ- 
χίζει άπό τό 1, όπως στις τριγλύφους, τά γείσα, τούς λίθους τών μακρών τοίχων (πού δια- 
κρίνονται άπό τούς "παρασταδόλιθους": π.χ. ΒΑ.ΠΑΙ, ΒΑ.ΠΑ.2,...,ΒΑ.ΠΑ.17) καί τούς λίθους 
τής κεραμώσεως (πού διακρΐνονται άπό τις έπαετίδες).

01 έξωτερικοί γωνιαίοι λίθοι τοϋ έπιστυλίου άριθμοϋνται ώς πρώτοι καί τελευταίοι στις 
προσόψεις, έξωτερικές καί σηκοϋ καί όχι στις μακρές πλευρές.

01 γωνιόλιθοι τής ζωφόρου λόγω τής πλαστικής πού φέρουν, διακρΐνονται ώς γωνιαίοι ΒΑ, 
ΝΑ κ.λ.π. , οι δέ προσκείμενοι πρός Δ ή πρός Ν άριθμοϋνται (όπως γίνεται γιά τήν περίστα
ση) ώς δεύτεροι καί όχι ώς πρώτοι, ώστε ή ενότητα κάθε πλευράς τής ζωφόρου νά διατηρείται 
καί στό κωδικό σύστημα συμβολισμού τών λίθων της. 'Εννοείται ότι παράλληλα ισχύει καί ή 
ΰπάρχουσα λατινική άρίθμηση.

Τέλος, ιδιαίτερη κατηγορία άποτελοϋν οί άσχετοι πρός τήν άρχιτεκτονική σύνθεση λίθοι, 
πού καταλαμβάνουν μέρος τοϋ πάχους τών θριγκών ή τών παχέων θυραίων τοίχων,περιβαλλόμενοι 
πανταχόθεν άπό άλλους λίθους. Οί άθέατοι αύτοί λίθοι έχουν οικοδομική μόνον άξια καί μά
λιστα περιορισμένη, έξ οδ καί ή χαλαρή σύνδεσή τους μέ τούς περιβάλλοντες λίθους. Οι λί
θοι αύτοί όνομάζονται λίθοι πληρώσεως ή κρυφά άντιθήματα (συντομογραφικώς ΠΛ) καί άριθ- 
μοΰνται μέ αΰξοντα άριθμό χωρίς αυστηρή σειρά. 'Επειδή πολλοί άπό αυτούς έχουν τήν άρχι- 
τεκτονική καί οικοδομική μορφή ένός προηγούμενου προορισμού δύνανται νά συμβολίζονται καί 
σύμφωνα μέ τόν άρχικό προορισμό τους, προτασσομένης τής συντομογραφίας πΡ (=πρώην):

Δ.ΟΣ, ΠΛ.3 ή πρ.ΤΒ.Προπαρθ. (πρώην τοιχοβάτης Προπαρθενώνος).

‘0 όρος άντίθημα άν καί δόκιμος, δέν έξυπηρετεΐ άπό έννοιολογικής άπόψεως τήν άναφορά 
στους άντίστοιχους λίθους τοϋ Παρθενώνος. Στήν περίπτωση τοϋ έπιστυλίου ot τρεις κατά τό 
πάχος λίθοι θεωρούνται ώς πρώτος, δεύτερος καί τρίτος καί συμβολίζονται μέ τούς άριθμούς 
1, 2, 3, άναγραμμένους μετά άπό κόμμα(,), δεξιά τοϋ αΰξοντος άριθμοϋ τοϋ έκάστοτε έπιστυ
λίου. Στήν περίπτωση τής άντίθετης πρός τις τριγλύφους καί τις μετόπες στρώσεως προτιμα- 
ται ή όνομασία διάζωμα (ΔΖ). Τό αύτό ισχύει καί γιά τήν όμόλογη στρώση τοϋ Όπισθονάου, 
πίσω άπό τήν ζωφόρο καί έπάνω στόν δυτικό τοίχο: Ο.ΔΖ=Διά.ζωμα Όπισθονάου. 'Εν τούτοις 
είναι πρακτικός καί χρησιμοποιείται 6 όρος άντιθηματικός τοίχος τοϋ άετώματος (ΑΕ.ΑΘ) γιά 
τόν πίσω άπό τό τύμπανο τοίχο.
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Γ.2. Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ

'Η ποσοτική διατήρηση του Παρθενώνος είναι πολύ μεγαλύτερη Απο Εκείνη των περισσότε
ρων άλλων Αρχαίων Ελληνικών ναών. Στην διαπίστωση αύτή καταλήγει ό κάθε προσεκτικός Επι

σκέπτης των έλληνικών μνημείων.

"Οταν γίνεται λόγος γ ιά τήν ποσοτική διατήρηση ένός μνημείου, είναι άπαραίτητη ή διά
κριση των άποσπασμένων άπό τό κτήριο τμημάτων σέ σωζόμενα στο άμεσο περιβάλλον, σέ σωζό- 

μένα οπουδήποτε άλλου, σέ Αγνοούμενα και σέ Ασφαλώς κατεστραμμένα, των δε σωζομενων στον 
οικοδομικό όργανισμό τοϋ κτηρίου τμημάτων, σέ τελείως αύθεντικά, σέ Αναστηλωμένα μέ αύ- 
θεντικό υλικό καί σέ Αναστηλωμένα μέ νέο υλικό. Στις κατηγορίες αυτές συχνά προστίθεται 
καί ή κατηγορία των τμημάτων έκείνων πού όιρείλονται σέ Ενδιάμεσες φάσεις της ιστορίας τοϋ 
μνημείου. "Αν καί ή πρώτη Ακόμη θεώρηση Επιτρέπει μέ κάποια προσέγγιση τήν Εκτίμηση των 
ποσοστών διατηρήσεως τοϋ μνημείου, τελικώς ή έπίτευζη τής προσεγγισεως πού Απαιτείται γιά 
τήν σύνταξη μιας ειδικής μελέτης συντηρήσεως καί συμπληρώσεως δέν είναι δυνατή χωρίς τήν 

προηγούμενη προσεκτική καταμέτρηση τοϋ ύλικοϋ κάθε μιας κατηγορίας χωριστά.

Κύριο όργανο τής άναλύσεως αυτής είναι οί στήλες 10 μέχρι 17 τοϋ Πίνακος των Μαρμάρων.

Γ.2.1. *0 "Πίνακας των Μαρμάρων" Εχει πολλαπλή λειτουργία Αντίστοιχη πρός τήν πολλαπλή του

σύνθεση: Στούς περίπου 430 στίχους τοϋ πίνακος περιέχονται όλα τά μάρμαρα τοϋ Παρθενώνος 
είτε μεμονωμένα, έφ'όσον Εχουν μορφή Εμφανιζόμενη άπαξ, είτε σέ όμάδες όμοιων Εν σειρά 
λίθων. "Η διαδοχή των στίχων Ακολουθεί τήν συστηματική οικοδομική ύποδιαίρεση τοϋ κτηρίου 
καί Ετσι καί ò πίνακας ύποδιαιρεϊται καθ'ϋψος σέ 17 μέρη ή σελίδες, πού τό κάθε ενα άνα- 
φέρεται σέ όρισμένη περιοχή ή ορισμένα τμήματα τοϋ κτηρίου. Γιά κάθε λίθο ή όμάδα λίθων 
δίνονται: ή Αναλυτική όνομασία, ò κωδικός συμβολισμός, οί διαστάσεις, ò όγκος καί τό βά
ρος τής τελικής όπως καί τής άπεργης μορφής, ό Αριθμός καί ò συνολικός όγκος τών λίθων 
τής όμάδος, μάλιστα μέ τέσσερεις χωριστές τιμές: τήν Αρχική, τήν σημερινή στά τμήματα πού 
σώζουν τήν αύθεντική τους δομή, τήν σημερινή στά τμήματα πού Εχουν Αναστηλωθεί καί τήν 
σημερινή Εκτός οικοδομικού όργανισμοϋ, ιδίως στό μεγάλο πλήθος Αρχαίων μαρμάρων πού καλύ
πτουν μέ ποικίλη πυκνότητα τήν 'Ακρόπολη. ΤΑ στοιχεία αυτά δίνονται στόν βαθμό πού Επι
τρέπουν οί σημερινές μας γνώσεις καί μέ τρόπο πού Ανακλά τήν χρησιμοποιούμενη πρός τό πα
ρόν μέθοδο. Επομένως είναι πιθανόν ότι μέ τήν πρόοδο τοϋ έργου όχι μόνο θά Αποκτηθούν 
νέες πληροφορίες γιά τήν συμπλήρωση τοϋ πίνακος, Αλλά Ακόμη θά Επιβληθούν ορισμένες ανα
θεωρήσεις .

Τά περιεχόμενα στόν πίνακα στοιχεία είναι όργανωμένα κατά τήν έννοια τοϋ πλάτους σέ 
στήλες ή ενότητες κατά τρόπον ώστε να διακρίνονται οί τέσσερεις βασικές λειτουργίες τοϋ 
Πίνακος:

1) ‘Η Ανοματολογία τοϋ ύλικοϋ (στλ. 2)
2) "Η κωδικογράφηση τοϋ ύλικοϋ (στλ. 1)
3) Τό εύρετήριο τών διαστάσεων, όγκων καί βαρών (στλ. 3-S)
4) Τό εύρετήριο τοϋ Αρχικού Αριθμού καί τοϋ όγκου τών μαρμάρων τοϋ ναού (στλ. 10-11) καί 

ή Αριθμητική Εκφραση τής ποσοτικής διατηρήσεως τοϋ μνημείου (στλ. 12-17) .

Κατά συνέπεια τών ώς άνω, ό πίνακας συνδυάζεται μέ περισσότερα καί όχι μέ ενα μόνο 
κεφάλαια τής μελέτης. Π.χ. οί στήλες 3-9 καί 10-11 ολοκληρώνουν τό κεφάλαιο τής οικοδομι
κής συνθέσεως.

Γ.2.2. Τό ποσοστό διατηρήσεως τοϋ Μνημείου

"Οταν γίνεται λόγος γιά ποσοστά διατηρήσεως τοϋ μνημείου, έκτος Από τις διακρίσεις 
τών κατηγοριών πού Αναφέραμε ήδη (Γ.2.1.) ώς Αναγκαίες, είναι Επίσης αναγκαίες καί οί πε
ραιτέρω διακρίσεις τών ποσοστών κάθε κατηγορίας σέ μεγέθη Επιφανειακά καί σέ μεγέθη όγ
κου. Τό ζήτημα έχει, βέβαια σημασία καί Απλ οικονομοτεχνικής Απόψεως, όμως πολύ περισσότε
ρο βαρύνουσα είναι ή σημασία του Από οπτικής Απόψεως. 'Ακόμη Εχει σημασία ή Αντιδιαστολή 

τώς ώς άνω ποσοστών έναντι τών Αριθμητικών ποσοστών πού Αναφέρονται απλώς στό πλήθος τών 
λίθων κάθε σειράς, Ανεξαρτήτως τών όγκων πού Αντιπροσωπεύουν. Βέβαια ή σημασία τοϋ άρ ιθ-



234 μοϋ είναι έναντι τοΰ όγκου πολύ μεγαλύτερη γιά την μελέτη καί γνώση τοϋ μνημείου, όμως 
καί έδώ άπό άπόψεως γενικής όπτικής έντυπώσεως, μάλιστα άπό μιά ορισμένη άπόσταση καί πέ
ρα, πολύ μεγαλύτερη είναι ή σημασία των όγκων καί ίδίως των έπιφανειών. Π.χ. ή όπτική πα
ρουσία ένός όρθοστάτου είναι διπλάσια άπό ένός ίσου όγκου λίθου των στρώσεων τοϋ τοίχου, 
έπίσης είναι φανερό ότι ή διατήρηση ίσου ποσοστού τοϋ άρχικοΰ άριθμοϋ των λίθων τοϋ έπι- 
στυλίου, όπως καί στην στρώση τοϋ θράνου μέ κανένα τρόπο δέν άντιστοιχεΧ σέ ίση συμμετο
χή στήν συνολική διατήρηση τοϋ μνημείου.

'Αλλά έκτος άπό τά διάφορα ποσοστικά χαρακτηριστικά τής δ ιατηρήσεως καί άνεξαρτήτως 
τής άναφοράς τους σέ άριθμούς, όγκους ή έπιφάνειες, ή τελική εικόνα τής δ ιατηρήσεως δια

μορφώνεται καί άπό τήν έμφατικότητα καί τήν σημαντικότητα των διαφόρων άρχιτεκτονικών με
λών. Είναι φανερό ότι τό κιονόκρανο άν καί ισοδύναμο πρός τόν κατώτατο σπόνδυλο, ώς πρός 
τόν όγκο καί τήν έπιφάνεια, υστερεί αύτοΰ ώς πρός τό φαινόμενο μέγεθος, υπερτερεί όμως σέ 
πολλαπλάσιο βαθμό ώς πρός τήν σημασία τής οικοδομικής καί τής αισθητικής λειτουργίας, ώς 
πρός τήν έκταση τοϋ περιρρέοντος χώρου τόν όποΧο έΕουσιάζει αίσθητικά καί ώς πρός τήν έ
κταση των άρχιτεκτονικών μορφών κάτω, πίσω καί πάνω άπ’αύτό πού κατά τήν σύνθεσή τους ή 
τήν οπτική έντύπωση πού παρέχουν, δέχτηκαν καί δέχονται τήν έπίδρασή του (τοϋ κιονοκρά- 
νου). "Ενα γωνιαίο γείσο, ίσοδύναμο μέ ένα κιονόκρανο καί ώς πρός τίς κατηγορίες πού άνα- 
φέρθηκαν άμέσως πριν, τελικώς ύπερτερεΐ άπό πλευράς ίδιαιτερότητος έφ’όσον ò άριθμός τών 
κιονοκράνων είναι ύπερπολλαπλάσιος τών γωνιαίων γείσων, υπερτερεί ώς πρός τήν λειτουργία 

τονισμού τοϋ όγκου τοϋ ναοΰ λόγω τής έξέχουσας καί υψηλότερης θέσεώς του, μειονεκτεΐ ό
μως ώς πρός τήν αύτάρκεια καί αύτοτέλεια τής μορφής, ιδιότητες ώς πρός τίς όποΧες προφα
νώς θεωρείται υποταγμένο στήν μεγάλη οριζόντια μορφή τοΰ συνόλου τών γείσων. Δέν χρειά
ζονται περισσότερα παραδείγματα γιά νά καταδειχθεΧ ότι στήν όπτική έντύπωση πού άποκομί- 
ζει ò παρατηρητής άπό τήν ποσότητα δ ιατηρήσεως, έκτος άπό τά άριθμητικά, όγκομετρικά καί 
έπιφανειακά στοιχεία, είναι έπιφανειακή καί ή θεώρηση τής αισθητικής ποσότητος.

Ό ώς άνω καθορισμός τών ποσοτήτων θά έκάλυπτε έπαρκώς τό θέμα έάν όλα τά αωζόμενα 
μέλη τοϋ ναοϋ διατηροϋσαν έ£ ίσου τίς άρχικές έπιφάνειές τους, στίς όποΧες άλλωστε έγκει
ται καί ή ουσία τής λιθοΕοϊκής καί γλυπτικής μορφής καί ύφής τοϋ μνημείου.

'Επειδή όμως μεγάλο μέρος τοϋ σωζόμενου στό μνημείο καί στό έδαφος υλικού όχι άπλώς 
δέν διατηρεί καλά, άλλά ούτε κάν σώζει όλες τίς άρχικές έπιφάνειες, οι ώς άνω ποσότητες 
άποδίδουν μόνο τήν γενική έντύπωση τοϋ οίκοδομικοϋ όγκου καί όχι τήν έντύπωση τής τέλει
ας άρχιτεκτονικής μορφής. Προκειμένου νά προσδιορισθεΧ καί τό ποσοστό διατηρήσεως τής τέ
λειας άρχιτεκτονικής μορφής, θά έπρεπε νά ύπολογ ισθοϋν μόνο τά σωζόμενα μήκη τών διαφόρων 
άκμών τών λίθων καί άκόμη τά έμβαδά όλων τών σωζάμενων όρατών έπιφανειών. * Ο τελευταΧος 
αύτός υπολογισμός δέν έγινε ώς τώρα, έν τούι^οις οί καλά εξοικειωμένοι μέ τό μνημείο έπι- 
σκέπτες καί μελετητές είχαν πάντοτε, όπως καί σήμερα, μία έπαρκή άντίληψη τοϋ ζητήματος.

Μέ τήν έπιφύλαζη λοιπόν νά έπανέλθουμε στό θέμα τής αισθητικής ποσότητος καί τοϋ πο
σοστού διατηρήσεως τών τέλειων άρχιτεκτονικών μορφών, θά άρκεσθοϋμε πρός τό παρόν μόνο 
στά ποσοτικά στοιχεία τών στηλών 10èl7.
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Όψεις χοϋ Παρθενώνος.
"Ανω: Ή άναχολική δψη σέ άναπαράσχαση (χωρίς χήν προβολή χοϋ σηκοϋ καί χωρίς χ&ν γλυπχι-

κό χης διάκοσμο). Σχή μέση ή άναχολική όψη χοϋ ναοϋ σέ ύπάρχουσα καχάσχαση.
Κάχω: Ή δυχική δψη χοϋ ναοϋ σέ ύπάρχουσα καχάσχαση.
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.Τομή κατά πλάτος τοΟ ναοϋ μέ προβολή τής έ£αστυλης άνατολικής προστάσεως. 
Άνω: 'Αναπαράσταση τής άρχικής μορφής (Α. Όρλάνδος) .
Κάτω: Σημερινή κατάσταση





Άνω: 'Αναπαράσταση της Αρχικής του μορφής
Κάτω: Ύπάρχουσα κατάσταση.

L
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"■*

t
*0 δυτικός τοίχος τοΰ σηκού στήν κατάσταση μεταξύ τοϋ 1872 καί των όργασιών Μπαλάνου

(1926-27).
Άνω: Σέ όψη άπό τά δυτικά
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Γ.3.1. Τά είδη καί ή ορολογία των γεωμετρικών μεταβολών

Σε παλαιότερη έργασία (ΥΠΠΕ, "Έρέχθειο", 1977, σ. 540) είχε έπιχειρηθεΧ μιά πρώτη 
προσέγγιση τοϋ ζητήματος τής διακρίσεως καί τής όνομασίας των διαφόρων γεωμετρικών μετα
βολών. Στό παρόν κεφάλαιο ή προσέγγιση αύιή έπιχειρείται γιά μιά άκόμη φορά μέ τήν πρό

θεση νά βελτιωθεί καί νά συμπληρωθεί ή παλαιότερη αυτή έργασία. Γιά λόγους γενικεύσεως 
καί ένοποιήσεως του τρόπου θεωρήσεως του φαινομένου, θά προσεγγισθοϋν καί οί γεωμετρικές 

μεταβολές τοϋ μεμονωμένου λίθου.

Ή θεώρηση είναι συνολική ώστε νά περιλαμβάνει δποιοδήπττε είδος μεταβολής γεωμετρι
κής φύσεως Ανεξαρτήτως τής τάξεως μεγέθους καί τής αίτιας .rie. Ετσι, ή μ προσκοπική θερ
μοκρασ ιακή διαστολή ή ή Αποκόλληση ένός θραυσμένου τμήματος είναι φαινόμενα πού περιλαμ

βάνονται έξ ίσου στήν προσέγγιση πού Ακολουθεί.

Οι σημαντικότερες γεωμετρικές μεταβολές των λίθων τοϋ ναοϋ είναι:

Γ.3.1.1. Θερμοκρασιακές δ ιαστολοσυστολές.
Τό μάρμαρο τής ΙΤεντέλης έχει συντελεστή γραμμικής διαστολής (β) = 6.10 6 (κυβικής: 

γ = 18.ΙΟ-6). "Ετσι ένα μαρμάρινο, πρίσμα μήκους 1.50 μετρημένο ύπό θερμοκρασία 0° θά 

πρέπει υπό θερμοκρασία 40° νά παρουσιάζει αύξηση τοϋ μήκους του ίση πρός 4/10 τοϋ χιλιο

στομέτρου. Τό φάσμα των θερμοκρασιών σέ ένα έτήσιο κύκλο Ασφαλώς φθάνει καί υπερβαίνει 
τούς 40°. Τό φαινόμενο Αν καί τόσο απλό στή γενική του διατύπωση, τελικώς παρουσιάζει 

πολλές Ανερμήνευτες ώς τώρα λεπτομέρειες, Από τις οποίες σοβαρότερη καί Αποφασιστικότερη 
είναι ή διατήρηση τών Αρμών τής κρηπίδας τοϋ ναοϋ, ερμητικά κλειστών καθ'όλο τό έτος. 
Ούδείς Αρμός παρουσιάζει διεύρυνση μεγαλύτερη Από 1/100 τοϋ χιλιοστομέτρου (, ένώ πολ
λοί Αρμοί έκτιμαται δτι έχουν εύρος μικρότερο τοϋ 1/1000 τοϋ χιλιοστομέτρου (!'.) καί αυ
τό καθ'δλη τή διάρκεια τοϋ έτους. Ή έξέταση τοϋ αινίγματος αύτοϋ θά έπιχειρηθεΐ σέ άλλη 

θέση (Γ . 3.6 . ) .

Γ.3.1.2. Αύξηση τών διαστάσεων τοϋ όγκου, τηρουμένου συμπαγούς, δηλαδή όχι έξ αίτιας σχημα
τισμού ρωγμών μέ αύιξουσα διάσταση τών παρειών τους. Τό φαινόμενο αυτό δέν είχε μελετηθεί 
ώς τώρα στά μάρμαρα τής Πεντέλης, έπειδή είναι τόσο μικροσκοπικό ώστε νά γίνεται δύσκολα 

Αντιληπτό. Ό F. Penrose (Principles 1, 28, σημ. 5) ύποθέτει τήν ύπαρξη Ανάλογου φαινομέ
νου, όφειλόμενου στήν παρουσία μεγάλων πιέσεων σέ έννοια κάθετη πρός αυτήν τής αύξήσεως 
τών διαστάσεων. Κατόπιν ιδιαίτερης μελέτης ό γράφων συνεπέρανε δτι πρόκειται γιά ειδικής 
μορφής έρπυσμό, τοϋ όποιου ή δράση περιορίζεται στήν περιοχή τής έπιφανείας τοϋ λίθου:Ε
πιφανειακός χαλαρωτ ικό)ς ερπυσμός. Μεγσ,λύτερη Αναφορά στον έρπυσμό γίνεται στό έπόμενο 
κεφάλαιο (Γ.4.3.).

Γ.3.1.3. 'Ελαστικές παραμορφώσεις

Καθώς ci έλαστικές Αντοχές τοϋ μαρμάρου είναι έξαιρετικά ύψηλές (θλιπτική μέχρι 1000
2 2Κρ/οη καμπτική μέχρι 180 Κρ/οη καί πλέον,(βλ. ΥΠΠΕ, "Έρέχθειο", 240), οί δέ δ ιατομές τών

Αρχιτεκτονικών μελών τοϋ ναοϋ πολύ μεγάλες, οί μέγιστες Αναπτυσσόμενες τάσεις rivai σχετι- 
» * 2κά μικρές, δέν υπερβαίνουν τήν τάξη τών 10 Κρ/οη . Ή ψαθυρότητα τοϋ υλικού, ή μικρή έντασή 

του καί οί μεγάλες διατομές του έχουν ώς συνέπεια οί θεωρητικώς υπαρκτές έλαστικές παρα
μορφώσεις νά μή υπερβαίνουν τιμές πού πρακτικώς μπορούν νά θεωρηθούν μηδενικές.

Έν τούτοις ορισμένες περιοχές τοϋ ύλικοϋ, δταν συμβαίνει νά Αποχωρίζονται Από τήν ύ- 
πόλοιπη μάζα καί νά παραμένουν μέ μικρό ίδιο πάχος, δύνανται νά καμφθούν καί νά παρουσιά
σουν μετρήσιμη παραμόρφωση όχι μόνο λόγω έλαστικότητος, άλλά κυρίως έπειδή ή έπίδραση τοϋ 

έπιφανειακοϋ χαλαρωτικού ερπυσμού είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερο είναι τό πάχος τοϋ 
καμπτόμενου στοιχείου.



250 Γ.3.1.4. Πλαστικές παραμορφώσεις

Συμβαίνουν μόνο σέ μικρού πάχους μάρμαρα καί έπομένως 6έν έμφανίζονται στοάς άκέραι- 
ους λίθους τοΰ ναοϋ άλλά μόνο σέ μικρού πάχους θραύσμα αυτών των λίθων. Γιά τοϋτο οί πα
ραμορφώσεις αύτές θά έζετασθούν αμέσως μετά την έζέταση των θραύσεων καί σέ συνδυασμό μέ 
τόν έπιφανειακό χαλαρωτικό έρπυσμό. ‘Η βαθύτερη μελέτη των θεωρητικών ζητημάτων της ιδιό
τυπης έλαστικότητος τού λευκού μαρμάρου σέ συνδυασμό μέ τά έρπυστικά καί πλαστικά φαινό
μενα έχει προγραμματισθεΐ γιά τό άμέσως προσεχές μέλλον.

Γ.3.1.5, 'Ελάττωση τών διαστάσεων έζ αιτίας έπιφανειακης άπομειώσεως τού υλικού. Ή άπομείω- 
ση έκδηλώνεται μέ την άπώλεια τών άρχικών μικρολεπτομερειών της λαζεύσεως. Χαρακτηριστι
κό παράδειγμα είναι ή προοδευτική ελάττωση τής εύκρίνειας τών έπιγραφών. Τό ποσόν τής ά
πομε ιώσεως μαρτυρούν ορισμένα έζάρματα τού υλικού πού λόγω τής διαφορετικής συστάσεώς 
τους δέν ΰπόκεινται στην διαδικασία τής άπομειώσεως. Τά έν λόγω έζάρματα έπέχουν θέση πο
λύτιμων) μαρτύρων καί έπιτρέπουν, έφ'όσον ΰφιστανται σέ ικανό άρ ιθμό ( > 3 σέ κάθε έδρα), 
τόν άκριβή υπολογισμό τών διαστάσεων πού θά είχε σήμερα τό μάρμαρο έάν δέν είχε άπομειω- 

θεί.

Γ.3.1.6. Αϋζηση τών διαστάσεων έ£ αίτιας προσκολλήσεως ύλικού όμοιου μέ αύτό τοΰ λίθου. Πρό
κειται γιά τήν χημική άπόθεση καί τήν άνακρυστάλλωση άλάτων προερχόμενων άπό τήν διάλυση 
καί άποκόμιση ύλικού άπό άλλα σημεία τής άνωδομίας τοΰ κτηρίου. "Οταν ή άνακρυστάλλωση 
συμβαίνει στήν μαρμάρινη άνωδομία, τό σχηματιζόμενο νέο σώμα άναμιγμένο μάλιστα μέ αίω- 
ρούμενα σωματίδια αιθάλης, κονιορτοΰ κ.λ.π. είναι άπό κάθε άποψη £ένο πρός τό μάρμαρο 
(χρωματισμός, ύφή, σκληρότητα, υλική δομή κ.λ.π.) καί έπομένως δέν μπορεί νά γίνεται λό
γος γιά έπαύζηση τοΰ λίθου. Τό φαινόμενο είναι κατ'ούσία στερεά ρύπανση. "Ομως όταν ή ά
πόθεση συμβαίνει στούς άσβεστολίθους τού στερεοβάτου, τότε σέ άρκετές περιπτώσεις τό σχη- 
ματιζόμενο νέο σώμα είναι άπό πολλές άπόψεις τόσο άρμονικά συνενωμένο μέ τόν άρχ ικό λίθο 
(χρωματισμός, ύφή, λάμψη κ.λ.π.) ώστε δέν είναι ύπερβολή νά γίνεται λόγος γιά έπαύξηση 
τού λίθου. Τό φαινόμενο στήν τελευταία αύτή περίπτωση έμεινε ώς τώρα άπαρατήρητο έπειδή 
άκρ ιβώς ή έναρμόνιση τού νέου σώματος μέ τόν άρχ ικό λίθο είναι σχεδόν άπόλυτη.

Ή άνάπτυζη τού ζητήματος τής άπομειώσεως καί τής έπαυζήσεως τών λίθων έ£ αίτιας χημι
κής διαλύσεως ή άνακρυσταλλώσεως γίνεται σέ άλλη θέση άπό τούς ειδικούς μελετητές χημι
κούς μηχανικούς.

Γ.3.1.7. Μιά εύρύτερη κατηγορία πολύ σοβαρότερων παραμορφώσεων τών επί μέρους λίθων σχετί
ζεται μέ τις βλάβες. Στούς ρηγματωμένους λίθους έπέρχεται συχνά αϋζηση τών διαστάσεων ό- 
ιρειλόμενη σέ διεύρυνση τών ρωγμών. "Οταν οί ρωγμές δέν είναι διαμπερείς, ή διεύρυνσή τους 
έμποδίζεται άπό τήν άκαμψία πού διαθέτει τό μάρμαρο, ώς ψαθυρό υλικό. Ή διεύρυνση είναι 
δυνατή έφ'οσον ή ρωγμή διατρέχει τό μέγιστο τού πάχους τής δ ιατομής ώστε ή έναπομένουσα 
διατομή νά είναι διαστάσεων πού έπιτρέπουν τήν παραμόρφωση καί τήν άποτελεσματικότητα 
τών τάσεων τού χαλαρωτικού έρπυσμού στήν περιοχή της.

Στήν παρούσα μελέτη θά χρησιμοποιείται καί ό όρος δ ιάκλαση μέ τόν οποίο άποδίδεται τό 
φαινόμενο πλήρους χωρισμού τού λίθου σέ τμήματα έζ αίτιας διαμπερούς ή διαμπερών ρηγμάτων. 
Άναλόγως μέ τήν καθ'ϋψος διεύθυνση τών ρηγμάτων θά διακρίνομε τις έζής περιπτώσεις:

"Υπτιο ρήγμα καί ύπτια διάκλαση μέση κλίση 0^-20°

Ύπτιοπλάγιο ρήγμα καί ύπτιοπλάγια διάκλαση μέση κλίση 20°-35°
Πλάγιο ρήγμα καί πλάγια διάκλαση μέση κλίση 35°-55°

Όρθοπλάγιο ρήγμα καί όρθοπλάγια διάκλαση μέση κλίση 55°-70°
'Ορθό ρήγμα καί ορθή διάκλαση μέση κλίση 70°-90°.

Αναλόγως με τον προσανατολισμό τού ρήγματος, δηλαδή τής μέσης οριζόντιας τομής του, ι
σχύουν γιά τούς πρισματικούς λίθους καί οί όροι: διαμήκης διάκλαση, έγκάρσια διάκλαση, 
δ ιαγών ια δ ιάκλαση .

‘Η διεύθυνση τών ρηγμάτων είναι καθοριστική γιά τήν ποιότητα τής βλάβης πού προκαλοϋν.



251Ό παράγων τής διευθύνσεως δέν έπιδρά μόνος άλλά σέ συνδυασμό μέ τόν παράγοντα της 
μορφής των θραυστικών έπιφανειών. Ή άνάπτυζη του ζητήματος αϋτοΰ γίνεται σέ άλλη θέση

(Γ.4.3, Γ.4 .4 .) .

Άναλόγως μέ τήν διάταζη καί τήν άμοιβαία σχέση των ρηγμάτων δ ιακρίνονται:

Πρωτογενές ρήγμα - πρωτογενής διάπλαση, άμφότερα τά πέρατα τερματίζουν στήν έπιφά- 

νεια τοΰ λίθου.

Δευτερογενές ρήγμα — δευτερογενής διάπλαση, τουλάχιστον ένα πέρας τερματίζει έπάνω 
σέ πρωτογενές ρήγμα. Συχνά άμφότερα τά πέρατα τερματίζουν σέ πρωτογενή ρήγματα όταν βέ

βαια ύφίστανται περισσότερα πρωτογενή ρήγματα.

Τρ ιτογενές ρήγμα - τριτογενής διάπλαση, τουλάχιστον ένα πέρας τερματίζει σέ δευτερο
γενές ρήγμα. Τό άλλο πέρας μπορεί νά τερματίζει σέ έζωτερική έπιφάνεια, σε πρωτογενές ή 

καί σέ δευτερογενές ρήγμα.

Μιά ειδική μορφή ρηγματώσεως καί διακλάσεως είναι ή φλοίωση. "0 όρος αυτός θά άποδί- 
δει στό έζης έκείνη τή μορφή ρηγματώσεως (ή διακλάσεως) κατά τήν όποια όλα τά πέρατα τοΰ 
ρήγματος τερματίζουν στήν αυτή απλή έπιφάνεια τοΰ λίθου, δηλαδή σέ μία καί μόνη έπίπεδη 
πλευρά ή έδρα ή στήν θραυστική έπιφάνεια ένός καί μόνου ρήγματος. Στήν τελευταία αύτή πε

ρίπτωση ή φλοίωση θά ονομάζεται εσωτερική φλοίωση.

Άναλόγως πρός τόν άριθμό ρωγμών καί των ρηγμάτων διακρίνονται οί έξης περιπτώ

σεις: ‘Απλή ρηγμάτωση - άπλή διάπλαση ήτοι χωρισμός σέ δύο τμήματα.
Πολλαπλή ρηγμάτωση - πολλαπλή διάπλαση ήτοι χωρισμός σέ περισσότερα τμήματα ώς 

έξης: Διπλή διάπλαση = χωρισμός σέ τρία τμήματα
Τριπλή διάπλαση = χωρισμός σέ τέσσερα τμήματα κ.λ.π.

Γιά μεγαλύτερη σαφήνεια είναι συχνά σκόπιμος è συνδυασμός τοΰ ποσοτικού μέ τό ποιο

τικό στοιχείο της ορολογίας όπως π.χ.: διπλή πρωτογενής, άπλή δευτερογενής, τετραπλή τρι- 

τογενής διάπλαση κ.λ.π.

Γ.3.1.8. Στά ώς άνω ύπόκεινται όλοι οί λίθοι τοΰ κτηρίου είτε ύφίστανται κατά χώραν είτε 
κεινται στό έδαφος.

Π ιό κάτω συνοψίζονται οί εύρύτερες γεωμετρικές μεταβολές πού έμφανίζονται στό κτήριο 
ώς άποτέλεσμα ποικίλων μεταβολών της θέσεως των διαφόρων λίθων, άλλά ακόμη καί ώς άποτέ- 
λεσμα κάποιας τοπικής παραμορφώσεως τοΰ έδάφους, πού ευτυχώς είναι ή μόνη αυτού τοΰ εί
δους. 'Ενώ γιά τόν ορισμό της θέσεως ένός σημείου άρκοΰν τρία (3) γραμμομετρικά στοιχεία 

καί γιά έκεϊνον της ευθείας εξ (6), γιά τόν ορισμό της θέσεως ένός στερεού χρειάζονται 
έννέα (9). 'Εάν χρησιμοποιηθούν γωνιομετρικά στοιχεία, τά όποια ώς γνωστόν ίσοδυναμοΰν 
καθένα πρός δύο γραμμομετρικά στοιχεία, c ορισμός τοΰ σημείου άπαιτεί ένα γωνιακό καί έ
να γραμμικό στοιχείο (πολικές συντεταγμένες), ό ορισμός της ευθείας άπαιτεί τρία γραμμι
κά καί δύο γωνιακά ή ενα γραμμικό καί τέσσερα γωνιακά, ò δέ ορισμός τού στερεού τρία γραμ
μικά καί τρία γωνιακά.

8



252 Τό ζήτημα τοϋ ορισμού των θέσεων των λίθων τοΰ Παρθενώνας υπάγεται προφανώς στά πιό 
πάνω. Ή θέση ένός λίθου θεωρούμενου ώς ένιαίου στερεού, ορίζεται τελείως μέ έννέα γραμ
μικά στοιχεία έφ'δσον αποτελούν γενικώς συντεταγμένες τριών σημείων τοϋ λίθου πού δέν 
κείνται έπί μιας εύθείας ή μέ τίς συντεταγμένες ένός ορισμένου σημείου του καί τά στοι
χεία προσανατολισμού δύο εύθειών του πού διέρχονται άπό τό έν λόγω σημεΧο, ήτοι τρία γω- 
νιομετρικά στοιχεία: π.χ. τό κέντρο Βάρους τοϋ λίθου καί δύο άπό τούς τρεις άξονες του.

‘Ο ορισμός περισσότερων στοιχείων άποιελεΐ πλεονασμό (ύπερορισμό) π.χ. ή διεύθυνση 
τοϋ τρίτου άξονος υπολογίζεται άπό τήν σχέση του πρός τούς δύο άλλλους άξονες κ.λ.π. Γιά 
πρακτικούς λόγους είναι προτ ιμότερος,στον βαθμό πού είναι καί άμεσος, ό ορισμός τοΰ σημεί
ου ή τών σημείων καί των άξόνων, στην έπιφάνεια τοϋ λίθου. Τό σύστημα πού περιγρά^αμε έφ' 

όσον γιά όλες τίς περιπτώσεις τής παρούσης καί τής αρχικής θέσεως τοϋ λίθου άναφέρεται 
σέ ενα κοινό σύστημα άξόνων μεταφοράς, λέγεται άπόλυτο σύστημα ορισμού τής θέσεως, άλλά 
καί τής μετακινήσεως τών λίθων.

Σέ πολλές περιπτώσεις τό σύστημα τών γραμμικών καί γωνιακών αυτών στοιχείων δέν άνα- 
φέρεται στο κοινό σύστημα άξόνων, άλλά σέ ενα τοπικό σύστημα πού μπορεΧ νά είναι π.χ. οι 
άξονες ένός γειτονικού λίθου, οπότε λέγεται τοπικό σύστημα ορισμού τής θέσεως. "Ο ορισμός 
τής άλλαγής τής θέσεως ένός λίθου μέ στοιχεία τοΰ τοπικού συστήματος ονομάζεται σχετικός 
π.χ. ή μετακίνηση τοϋ έπιστυλίου ώς πρός τό κιονόκρανο.

Τά άπόλυτα στοιχεία τής άρχικής θέσεως, έν γένει, δέν είναι δεδομένα, έπίσης γιά λόγους 
θεωρητικής συνέπειας δέν πρέπει νά θεωρούνται δεδομένα, μπορούν όμως νά υπολογίζονται έφ' 
όσον τά σωζόμενα στοιχεία επαρκούν, μέ διαδοχική άναγωγή τών τοπικών συστημάτων σέ εύρύ- 
τερα τοπικά συστήματα σέ μία πορεία πού τείνει πρός έκεΧνο τό τοπικό σύστημα στό όποΧο 
κατά τεκμήριο οι άξονες διατηρούν τήν αρχική τους θέση ή έφ'οσον τούτο δέν ύπαρχε ι ή δέν 
άναγνωρίζεται, πρός ένα συμβατικό σύστημα ίσοσταθμίσεως τών μετακινήσεων.

Στό'ν Παρθενώνα οί ύπό τούς κίονες τής περιστάσεως λίθοι ορίζουν ενα σύστημα ανα
φοράς πού μπορεί νά θεωρηθεΧ άπόλυτο καί νά άποτελέσει τήν βάση τών άξόνων άναφοράς. Κα
τόπιν αΰτοϋ ή θέση τών λίθων τοϋ ναοϋ ορίζεται ώς πρός τούς έν λόγω άξονες, ήτοι διαμή
κης ή άνατολοδυσμικός, έγκάρσιος ή βορειονότιος καί καθ’ϋψος ή κατακόρυφος. Ό προσανατο
λισμός όλων τών λίθων τοϋ ναοϋ σύμφωνα μέ τούς έν λόγω άξονες, έπιτρέπει νά όνομάζονται 
καί οί άξονες καθ’ένός λίθου έπίσης άνατολοδυσμικός, βορειονότιος καί καθ’ϋφος. Έφ'οσον 
οί λίθοι έχουν πρισματική μορφή μέ άνισες πλευρές, οί άξονες τους μπορούν νά ονομάζονται 
άναλόγως διαμήκης, εγκάρσιος, κατακόρυφος.

‘Η μετακίνηση ένός λίθου άκολαυθεΐ μέ τήν πάροδο τών αιώνων μιά άκανόνιστη δια
δρομή, τής οποίας τά ενδιάμεσα σημεία είναι δύσκολο ή καί άδύνατο νά ύπολογισθοϋν. Πάν
τως σέ κάθε περίπτωση τό διάνυσμα. πού ενώνει τήν άρχή καί τό τέλος τής διαδρομής αύτής 
άναλύεται σέ μία διαμήκη, σέ μία έγκάρσια καί σέ μία κατακόρυφη συνιστώσα. Άντιστοίχως 
ή άλλαγή τοΰ προσανατολισμού τοϋ λίθου, δηλαδή ή συνισταμένη στροφή, άναλύεται. σέ γωνια
κές συνιστώσες ώς εξής:

‘Οριζόντια στροφή δηλαδή στό οριζόντιο έπίπεδο
Διαμήκης στροφή δηλαδή στό διάμηκες (κατακόρυφο έπίπεδο)

'Εγκάρσια στροφή δηλαδή στό (κατακόρυφο) έγκάρσιο έπίπεδο.

Οί τιμές τών γραμμικών μεγεθών είναι θετικές κατά τόν άνατολικό, τόν βόρειο καί ώς πρός 

το άνω ήμιάξονα τοϋ συστήματος τών άξόνων. Οί στροφές έχουν θετικές τιμές κατά τήν φορά 

τών δεικτών τού ώρολογίου οί οριζόντιες καί κατά τήν φορά στροφής τών θετικών ήμιαξόνων 
πρός τά κάτω.

'Εάν θεωρήσουμε μιά άλληλουχία λίθων τής όποιας ένας άποτελεΧ μέρος τοϋ άπόλυτου συ
στήματος, ονομάζεται σταθερός, τότε τά άπόλυτα γραμμικά καί γωνιακά μεγέθη τής μετακινή- 
σεως ένός τυχόντος λίθου τής άλληλουχίας ίσοϋνται κάθε ενα μέ τό άντϊστοιχο άλγεβρικό 
άθροισμα τών όμοιων σχετικών μεγεθών τών λίθων πού παρεμβάλλονται μεταξύ τοϋ τυχόντος 
καί τοϋ σταθερού λίθου, καθ'ένός ώς πρός τόν άμέσως προηγούμενο, τής διαδοχής θεωρουμέ- 
νης μέ άρχή τόν σταθερό λίθο. Π.χ. ή άπόλυτη οριζόντια στροφή μιας τριγλύφου ίσοϋται πρός 
τό άλγεβρικό άθροισμα πού άποτελοΰν ή σχετική στροφή τής έν λόγω τριγλύφου πρός τό ύπο-



253κείμενο έπιστύλιο, της σχετικής στροφής εκείνου προς ένα άπό τά υποκείμενα κιονόκρανα, έ- 
κείνου πάλι πρός τόν υποκείμενο σπόνδυλο κ.ο.κ. μέχρι τοϋ μέλους εκείνου πού είναι σταθε
ρό, π.χ. ò κορμός μέχρι καί τόν 5ο σπόνδυλο, ή π.χ. 6 πρός Β. τοϋ άζονος τοϋ κίονος λίθος 
τοϋ στυλοβάτου κ.λ.π. 'Ομοίως ισχύει καί γιά τις έγκάρσιες καί τις διαμήκεις στροφές. Λί

θοι θραυσμένοι θεωρούνται ώς σύνολο διακεκριμένων στερεών π:.·ύ τό κάθε ένα παρουσιάζει ι

διαίτερα στοιχεία άλλαγής θέσεως.

Ή απόλυτη άρχική θέση ένός λίθου υπολογίζεται άπό τά στοιχεία τής σημερινής θέσε- 
ώς του ώς πρός τό άπόλυτο σύστημα άναφοράς μέ άφαίρεση των άυτίστοιχων άπολυτων στοιχείων 
μεταθέσεως καί στροφής. Άναλόγως υπολογίζεται άπό τά τοπικά στοιχεία ή σχετική άρχική 

θέση ένός μέλους ώς πρός ενα γειτονικό.

Γ.3.1.9. ‘Ενώ τά πιιό πάνω καλύπτουν πλήρως τις θεωρητικές άνάγκες μιας περιγραφής, τελικώς 
είναι σκόπιμη στόν βαθμό πού είναι καί πρακτική μίσ. πι.ό έζε ιδ ικευμένη οικοδομική ορολογία 
ικανή νά άποδίδει τά φαινόμενα όπως έμφανίζονται στόν οικοδομικό οργανισμό τοϋ Παρθενώνας.

Τό πρόσημο των στροφών θεωρείται ώς έζής: α) 0Ì οριζόντιες είναι θετικές κατά τή 
φορά τών δεικτών τοϋ ώρολογίου δεζιάστροφες καί άντιστρόφως άονητικές ή άριστερόστροφες. 

0Ì στροφές λίθων τής άνωδομίας σέ κατακόρυφο έπίπεδο θεωρούνται: βΐ) κατά τήν έννοια τής 
οικείες κιονοστοιχίας καί τοϋ οικείου τοίχου καί όνομάζονται μέ τις κύριες διευθύνσεις 

πρός τις οποίες δείχνει τό βέλος στροφής ατό έπάνω μέρος κύκλου πού συμβολίζει τήν στρο

φή καί β2) κατά τήν κάθετη έννοια είτε μέ τόν αυτό- ώς άνω κανονσμό, είτε μέ τις διακρί
σεις "πρό·ς τά έζω" καί "πρός τά μέσα" άναλόγως έάν τό ώς άνω βέλος τοϋ κύκλου τής στροφής 
δείχνει πρός τό έσωτερικό; ή πρός τό έζωτερικό τοϋ vac Ο.

Στήν ορολογία τών γεωμετρικών μεταβολών άτ.οφεύγετα ι ή χρησιμοποίηση τών c-ρων κλίση 
καί άπόκλιση, οί όποιοι προτιμάται νά άναφέρονται στις έκ κατασκευής κλίσεις τών έπιιρα- 
νειών του κτηρίου.

Οί μετακινήσεις τών λίθων όιακρίνονιαι άναλόγως πρ<τς τό· είδος τους καί ονομάζον
ται άντιστοίχως ώς έζής:

α) Μετατόπιση, δηλαδή μετακίνηση όριζό-ντιο. rp-ίς οί.ανδήποτε διεύθυνση μέ άμετάβλητη τή 
διεύθυνση τοϋ καθ'ύφος άζονος.

al ) Προχώρηση, ιδιαίτερη όνομασία. μιας με τατοπ.ίοεως πρός τά έβω. 

α2)Οπισθοχώρηση, ιδιαίτερη ονομασία μιας μετατοπίσεως πρός τά μέσα ή πίσω. 
α3)Μετάθεση, ιδιαίτερη όνομασία μιας μετατοπίσεως κατά τήν έννοια τοϋ χραμμικοϋ τμήματος 

στό όποιο άνήκει à λίθος, π.χ. τείχος, θριγκός κ.λ.π.

Οι μετατοπίσεις (a, al, α2 , α3) άναλόγως μέ τήν μορφή τους δ ιακρ ί. νονται σέ όμοιιόμορ- 
φες και. σε μονόπλευρες ή διαφορικές, όταν συμβαίνει καί οριζόντια στροφή.
Οί ως άνω μετατοπίσεις δύναναι νά άναφέρονται. είτε ώς απόλυτες είτε ώς σχετικές πρός 

γειτονικά ή άλλα μέρη τοϋ κτηρίου.
β) Υποχώρηση, δηλ.αδή μετακίνηση προς τά κάτω έή αίτιας βλάβης μέρους τής δομής, 
γ) Καθίζηση, δηλαδή μετακίνηση τιρ-ίς τά κάτω έζ αιτίας ϋποχωρήσεως τοϋ έδάφους. 
δ) ‘Ανύψωση, δηλαδή μετακίνηση πρό.'ς τά άνω.

Οί ώς άνω μετακινήσεις (β, γ και δ) δόνανται νά άναφέρονται είτε ώς άπόλυτες είτε ώς 
-σχετικές κ.λ.π. και δ ιακρινονται. άναλόιγως πρός τήν μ-: ριρή τους σέ όμοιόμορΦες καί σέ 
μονόπλευρες ή διαφορικές όταν συμβαίνει καί κατακόρυψη στροφή, 

ε) Περιστροφή, οριζόντια οτροφη τού μέλους χωρίς άλ.λαγή διευθύνσεως τού καθ’ύύος άζονος. 
Το άποτέλεσμα τής περιστροφής ορίζεται είτε μέ τήν γωνία στροφής είτε μέ τήν οριζόν

τια έκτροπη. Οριζόντια έκτροπή θά ονομάζεται π άτιό-σταση ενό·ς σημείου άπό τήν υποθε
τική θέση που θά είχε έάν κατά τήν μετατόπιση δέν είχε συμβεΐ καί περιστροφή, 

στ) Εγκάρσια στροφή ώς ορίζεται στά πρηγούμενα. 
ζ) Διαμήκης στροφή ώς ορίζεται στά προηγούμενα.

Οι ως άνω στροιρες στ και ζ δυνανται νά αναφερυνται είτε ώς άπόλυτες είτε ώρ σχετικές 
πρός γειτονικά υποκείμενα ή άλλα μέρη τοϋ κτηρίου.



254 η) 'Ανατροπή όνομάζεται ή σχετική έγκάρσια στροφή ώς πρός ενα άμέσως υποκείμενο μέλος. 
Διακρίνεται σέ έγκάρσια Ανατροπή καί σέ διαμήκη Ανατροπή. Τό Αποτέλεσμα των κατακόρυ- 
φων στροφών ορίζεται είτε μέ τήν γωνία στροφής είτε μέ τήν κατακόρυφη έκτροπή. Κατα- 
κόρυφη έκτροπή θά ονομάζεται ή Απόσταση ενός σημείου Από τήν υποθετική θέση πού θά 
είχε, έάν δέν συνέβαινε ή κατακόρυφη στροφή ή ή Ανατροπή. Ή κατακόρυφη έκτροπή δια- 
κρίνεται σέ έγκάρσια καί διαμήκη,έπίσης σέ Απόλυτη καί σέ σχετική κ.λ.π., όπως καί 

στίς Ανάλογες ώς άνω περιπτώσεις.

Γ.3.1.10. Στήν περίπτωση των θραυσμένων λίθων καί των έπί μέρους θραυσμάτων τους ισχύουν ό
λες οί Ανωτέρω μορφές καί όνομασίες μετακινήσεων, πλέον αύτών δέ καί οί Ακόλουθες:

θ) Διακλαστική μετατόπιση, μετατόπιση θραύσματος ώς πρός τόν υπόλοιπο λίθο κατόπιν δ ια- 

κλάσεως.
ι) Διακλαστική περιστροφή, Ανατροπή, έκτροπή κ.λ.π.: κατόπιν διακλάσεως μετατόπιση έπί 

μέρους θραύσματος ώς πρός τόν ύπόλοιπο λίθο κατά τρόπο Αντίστοιχο πρός τόν δηλούμενο 
Από τό δεύτερο συνθετικό των Αναφερόμενων όρων.

κ) Μετάπτωση, δηλαδή μετατόπιση θραύσματος συνδυαζόμενη μέ υποχώρηση, στροφές κ.λ.π. λό
γω όλισθήσεώς του σέ κεκλιμένη έπιφάνεια θραύσεως.

λ) Διολίσθηση, σχετική μετατόπιση θραύσματος ώς πρός περιβάλλοντα θραύσματα τοΰ αύτοϋ λί

θου. Δύναται νά είναι μονόδρομη, παλίνδρομη ή άμφίδρομη άναλόγως μέ τήν σχέση τής κι- 
νήσεως τοΰ ύπ'όψιν θραύσματος πρός τήν τυχόν κίνηση των περιβαλλόντων θραυσμάτων.

μ)Έπώθηση, μετατόπιση θραύσματος κατά τρόπον ώστε νά έπιτεθει έπάνω σέ παρακείμενο λίθο 
ή θραύσμα.

ν) Κύρτωση, παραμόρφωση θραύσματος μικρού πάχους. Διακρίνεται σέ πλαστική κύρτωση καί σέ 
κλαστική κύρτωση. Ή κύρτωση αυτή συμβαίνει συχνά μετά Από φλοίωση υπό τήν έπίδραση όρ- 

θών δυνάμεων. Πρόκειται κυρίως γιά φαινόμενο λυγ ισμοϋ έξ αίτιας των ώς άνω όρθών δυνά
μεων μέ μεγάλη έπίδραση τοΰ έπιφανειακοϋ χαλαρωτικού έρπυσμού τού μαρμάρου. 'Επειδή 
μεταξύ φλοιού καί έσώτερης μάζας τού λίθου είναι εύκολη ή διείσδυση ϋδατος καί άλλων 
παραγόντων, ή κύρτωση έκτός Από τόν παράγοντα τού λυγισμοϋ περιλαμβάνει καί τόν παρά
γοντα τής καμπτικής φορτίσεως.

Γ.3.1.11. Ή πρόοδος των ώς άνω φαινομένων Ακολουθεί τά έξής στάδια:

ι Μικροσκοπική φάση, πρώτη έμφάνιση των ρηγμάτων.
ιι Εύσταθής φάση, Αποκόλληση καί έναρξη των διαφόρων δυνατών μικρομετακινήσεων όπως 

μετάπτωση, διολίσθηση, κύρτωση κ.λ.π. Κατά τήν εύσταθή φάση ή ισορροπία των θραυ
σμάτων μεταβάλλεται Ανεπαίσθητα χωρίς κίνδυνο άρσεώς της.

ιιι 'Ασταθής φάση, συνέχιση των ώς άνω μετακινήσεων μέ σημαντική μείωση τής εύσταθείας 
μέχρι τελικής λύσεως.
Πτώση. Συμβαίνει μετά άπό πλήρη κατάργηση τής εύσταθείας.ιι 11
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Σέ προηγούμενο κεφάλαιο Αναπτύχθηκαν τά σπουδαιότερα σημεία τής έν ξηρψ δομής τού μνη
μείου (Α. 6.4., Α. 6.7. καί Α. 6.17.), ένώ σέ επόμενο (Γ.4.1.) Αναψέρονται συνοπτικώς οί 

μηχανικές ιδιότητες τού μαρμάρου.

Οί Ασχολούμενοι μέ τεχνικά θέματα μπορούν ασφαλώς νά εκτιμήσουν τήν χρησιμότητα τής 
γεωμετρικής Ακρίβειας των οικοδομικών γραμμών τού κτηρίου. ‘Η πρακτικώς μηδενική παραμορ- 
φωσιμότητα τού μαρμάρου θέτει θεωρητικώς Αξεπέραστες προϋποθέσεις, χωρίς τήν ικανοποίηση 
των οποίων ή έπαφή καί ιδίως ή ομοιόμορφη έδραση τών λίθων είναι άνέφικτη. Π,χ. έάν ή έγ- 

κάρσια κλίση δύο κιονοκράνων διαφέρει κατΑ 2/10 τού χιλιοστομέτρου έφ δλης τής πλευράς 
(2.00) καί ή έδρα τού έπιστυλίου είναι τελείως έπίπεδη, τότε ή έδρασή του στον ένα Από
τούς δύο Αβακες θά περιορίζεται σέ μιά γραμμή άντί νά γίνεται σέ όλη τήν έπιφάνεια καί ή

2 , . ... πίεση έδράσεως άντί τής κανονικής τιμής 2 kp/cm θα έφτανε, στην περίπτωση αυτή, μια
2τιμή τής τάξεως τών 1000 Kp/cm ή καί πλέον.

"Ομως πώς είναι τεχνικώς έφικτή ή λάξευση δύο επίπεδων έπιφανειών σέ άμοιβαία Απόστα
ση μερικών μέτρων κατά τρόπο ώστε νά συμφωνούν απολύτως ώς πρός τις κλίσεις καί ή μία νά 
Αποτελεί τέλεια προέκταση τής άλλης; Προβλήματα όπως αυτό είναι άπό τά μεγαλύτερα πού Αν
τιμετώπισε ποτέ ή τεχνολογία καί πουθενά άλλού δέν υπήρξε ώς τώρα οικοδομική μέ τόσο υψη
λές Απαιτήσεις Ακρίβειας. Έάν θεωρούσαμε τήν λύση τού προβλήματος τής κατασκευαστικής Α

κρίβειας δεδομένη, καί πάλι οί πιθανότητες έπιτυχίας τής οικοδομικής αυτής έντός τών προ

διαγραφών τού Παρθενώνος θά ήταν καταδικασμένη, χωρίς τήν προϋπόθεση ότι καί τό έδαφος έ

δράσεως είναι Απολύτως Απαραμόρφωττ )όπως ήδη άναφέραμε καί πριν (Α.6.10.1-2 καί Α.6.17). 
Πράγματι θά Αρκούσε μία τοπική ύποχώρηση τού βράχου κατά μερικά χιλιοστόμετρα γ ιά νά δ ια-
ταρα^θεί γιά πάντα ή έπαφή τών λίθων τού Παρθενώνος καί γιά νά Ανέβει ή τιμή τών τάσεων 

2 2Από 8 Kp/cm σέ 5.000 Kp/cm (I). Τέτοιες τάσεις θά ήταν καταστροφικές καί φυσικά τήν Α
νάπτυξή τους δέν θά μπορούσε κανείς καί τίποτα νά Αποτρέψει καί προφανώς όχι οί σύνδεσμοι.

Ευτυχώς παρά τήν εικασία παλαιότερων έρευνητών ότι ό ναός αρχικά έπίπεδος Απέκτησε 
τις καμπύλες του μέ προοδευτική διαφορική καθίζηση τού βράχου (Bötticher, Durm) είναι σή

μερα περισσότερο άπό βέβαιο ότι ò βράχος, τουλάχιστον στην περιοχή τού ναού, είναι Απολύ
τως Ανένδοτος. 'Ανάλογες σκέψεις γιά τό θεμέλιο τού ναού διαψεύδονται έξ ίσου κατηγορημα
τικά άπό αύτό τό ίδιο, όπως έδειξε ò Ε. Ziller (Zeitschrift f. Bauwesen 1865) (βλ. καί 
A.5.1.). ‘Η πρόσφατη μελέτη τού ΙΓΜΕ (1976, σ. 41) κατέληξε στά αυτά συμπεράσματα γιά 
τόν βράχο. Ή διατήρηση τής σπάνιας αυτής προϋποθέσεως, μάλιστα δέ έπί 25 αιώνες έπέτρε- 

ψε την τελεία ως τώρα διατήρηση τών έξαιρετικώς λεπτότατων γραμμών τού ναου.

"Ομως παρά ταύτα υπάρχουν μερικά σημεία τού ναού πού παρουσιάζουν είτε καθίζηση είτε 
κατάργηση τών έδράσεων, τά έξής:

Στό βόρειο κλιτός σέ διάστημα 8-10 μέτρων πρός Ανατολάς τής θέσεως τού Αγάλματος, τό 
δάπεδο του ναού παρουσιάζει έντυπωσ ιακή καθίζηση γιά τήν όποια ήδη έγινε λόγος (Α.5.Ι.5.).

Οί λόγοι πού ανάγκασαν τούς Αρχαίους νά άποφύγουν τήν κατασκευή στερεάς ύποδομής στήν 
περιοχή αυτή τού ναού πρέπει νά υπήρξαν πολύ σπουδαίοι, διότι ή Αποφυγή τού ύποβάθρου αύ- 
τού δέν περιορίζεται μόνον ύπό τό δάπεδο, Αλλά έχει έκταθει καί κάτω Από τόν στυλοβάτη 
τών έσωτερικών κιόνων, όπως δείχνει ή διαφορική καθίζησή του πρός τά βόρεια. "Αν καί εί
ναι άπό κάθε Αποψη εύλογο ότι ή διαφορική καθίζηση έξελίχθηκε μέ τήν πίεση τής έκρήξεως 
καί στήν συνέχεια μέ τήν έκθεση τού δαπέδου στις βροχές έπί τρεις αιώνες, 6 γράφων έχει 
λόγους νά πιστεύει ότι ή έναρξη τής καθιζήσεως θά πρέπει νά συνέβη ήδη κατά τήν Αρχαιότη
τα καί νά προκάλεσε άπό τότε μία Ανατροπή δύο έσωτερικών κιόνων κατά μερικά έκατοστόμετρα 

πρός Β. μαζί μέ μία Ανομοιόμορφη έδρασή τους μέ Αποτέλεσμα τήν υπέρμετρη καταπόνηση τής 
νότιας πλευράς τής κάτω έδρας τους.

Ή μικρή διείσδυση τών λίθων τών μεγάλων Αναβαθμών ύπό τούς ΰπερκείμενούς τους μάς α
πασχολεί καί σέ άλλη θέση (Α.5.2.Ι., Α.6.16.1, Γ.4.8.). ‘Η οικοδομική αύτή ιδιομορφία συ- 
νιστά Αδυναμία καί έχει προκαλέσει τήν Ανατροπή Αρκετών λίθων τών Αναβαθμών κατά μερικά 
χιλιοστόμετρα, ένώ σέ συνδυασμό μέ τήν ποιότητα καί κατάσταση τής πώρινης υποδομής καί



256 τής δκκεντρης έδράσεως τοϋ ΒΑ κίονος φαίνεται ότι έπέτρεφε τήν Ανατροπή τοϋ ΒΑ στυλοβάτου 

κατά ,1-τ-,2 περίπου (1).

Στην άνωδομία ή Ανομοιόμορφη έδραση είναι Αρκετά συχνό φαινόμενο. Σέ μία περίπτωση 

τουλάχιστον οφείλεται στην Αρχική κατασκευή (Α.6.4.2.)."Ομως στίς υπόλοιπες περιπτώσεις 
όφείλεται σέ μεταγενέστερες αιτίες. 0Ì. σπουδαιότερες περιπτώσεις κακώς έδραζομένων λίθων 
ή τμημάτων είναι:

α) *0 ΒΑ κίων παρουσιάζει Ανατροπή προς Α, περίπου κατά ,02 στό ύφος τοϋ κιονοκράνου μέ 

Αποτέλεσμα τήν συγκέντρωση τάσεων ίσως τής τάζεως των χιλιάδων Kp/cm σέ μικρό τμήμα 
τής άνατολικής πλευράς τής έδρας του.

β) ‘Ο 5ος κίων τής Ν πλευράς παρουσιάζει τήν μέγ ιστη Ανατροπή πρός τά ΔΝΔ Από τόν 2ο 

σπόνδυλο καί άνω.

γ) Τά έπιστύλια έπάνω Από τόν ΒΑ κίονα παρουσιάζουν διαμήκη καί εγκάρσια στροφή έζ αίτι
ας τής Ανατροπής τοϋ κίονος. Κατά συνέπεια, καί έδώ ή πίεση μεταζύ κιονοκράνου καί έπι- 
στυλίου ζεπερνά τά έπιτρεπιά όρια.

6) Στήν Ανατολική πλευρά ή διολίσθηση τοϋ μισοϋ πρώτου σπονδύλου τοϋ 4ου κίονος καί τοϋ 
μισοϋ ένδέκατου σπονδύλου τοϋ 7ου κίονος έχει προκαλέσει Ανεπαίσθητη, πάντως θεωρητι- 
κώς υπαρκτή, Ανατροπή σέ άμφότερους καί τούτο διότι ώς γνωστόν οι έδρες των ώς άνω 
σπονδύλων δέν είναι παράλληλες άλλά συγκλίνουν.

ε) Στήν νότια πλευρά τά έπιστύλια τοϋ μεταζονίου 4-5 παρουσιάζουν όμοιο πρόβλημα, όπως 

(γ) .

στ) *0 7ος κίων τής Ανατολικής πλευράς παρουσιάζει Ανατροπή πρός Α κατά 2, περίπου συνο- 
δευόμενη άπό άντίστοιχη Ανατροπή των οικείων λίθων τοϋ στυλοβάτου καί Από ύποχώρηση 
τής όφεως των αυτών λίθων τοϋ στυλοβάτου καί των ύπερκειμένων στοιχείων τοϋ θριγκού.
Ή ύποχώρηση αύτή συνδέεται καί μέ τήν μεγάλη διάκλαση τοϋ έζωτερικοϋ λίθου τοϋ 7ου 
έπιστυλίου καί τό παρουσιαζόμενο "άλμα" στήν κάτω έδρα του, όπως έπίσης μέ τήν Ατελή 
έδραση τών λίθων τοϋ έπιστυλίου καθώς καί τής 13ης τριγλύφου. Τήν περίπτωση αύτή με

λέτησε ιδιαιτέρως ò Penrose (πίν. X σ. 28 καί σημ. 6).

Στίς περιπτώσεις πού Ακολουθούν, αίτια δέν είναι κάποια γενικότερη γεωμετρική μετα
βολή, άλλά μόνο διογκώσεις ύποκειμένων κυρίως σιδήρων.

ζ) Στό άνατολικό άέτωμα οί περισσότεροι λίθοι είναι άνασηκωμένοι κατά ,1 μέχρι 1,2 έζ αί
τιας σιδήρων πού διογκώθηκαν.

η) Τό αύτό όπως πριν παρατηρειται καί σέ Αναστηλωμένα τμήματα τών μακρών τοίχων έζ αίτι
ας Ασυμφωνίας τών λίθων πού χρησιμοποιήθηκαν σέ γειτονικές θέσεις καί έζ αίτιας τής 
δ ιογκώσεως τών γόμφων.

θ) Ή τελευταία έπίτοιχη δοκός τοϋ νότιου τοίχου παρουσιάζει ανασήκωση τοϋ Ανατολικού ά
κρου της κατά ένα σχεδόν έκατοστόμετρο, ή όποια προκλήθηκε άπό σεισμική ώθηση (1981) 
τής δοκού, πρός Α, ένώ ύπό τό άνατολικό άκρο τής δοκού ύπήρχε ήδη γόμφος τής άναστηλώ- 
σεως (1900) πού δέν έπέτοεπε τήν τέλεια οριζόντια ολίσθηση τής δοκού, οπότε καμφθείς 
Από τήν ύπέρτερη δύναμη τήν Ανάγκασε νά τόν ύπερπηδήσει (έπώθηση τής δοκού έπί τοϋ 
γόμφου).

ι) Μερικοί λίθοι, λείφανα γείσων τών μακρών πλευρών. Ακροβατούν τυχαίως σέ διάφορα σημεία 
έπάνω άπό τήν δωρική ζωφόρο έζ αιτίας Απώλειας τών εδρών τους.

κ) Ή ΒΑ τρίγλυφος καί τά ύπερκεΐμενα τεμάχια τοϋ γείσου καί τοϋ Αετώματος παρουσιάζουν 
στροφή καθ'ύφος πρός Α.

0 πιό πάνω κατάλογος περιέχει τις σοβαρότερες άπό τις γνωστές στόν γράφοντα περιπτώ
σεις, χωρίς νά είναι έζαντλητικός. 'Εννοείται ότι μέ τήν πρόοδο τών έργασιών θά δοθοϋν 
οί εύκαιριες γιά μιά σχολαστική καταγραφή όλων αύτών τών περιπτώσεων.





'Ατελής £6ραση μελών έξ αιτίας γεωμετρικής μεταβολής τών φερόντων.Άνω Ατελής 66ρα- 

ση τής Α.ΤΡ.14 συνεπεία ύποχωρήσεως καί μικροανατροπής τοΟ βορείου τμήματος τοΟ νο

τιότερου έπιστηλίου. Κάτω Ατελής έδραση τοβ 4ου έπιστηλίου τής νότιας πλευρ&ς έξ' 

αίτίας τής Ανατροπής τοϋ 5ου κίονος.
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Γεωμετρικές μεταδολές στόν Παρθενώνα.

Ανω: Η τελευταία πρός τά δυτικά έπιτοίχια δοκός, πού άνυφώθηκε άπό τόν σεισμό τού 1981

πάνω άπό τόν γόμφο Ò όποιος έν μέρει άνετράπη (έπώθηση)

Κάτω: "Ανύψωση ούρας γείσου τΐΊς νοτίας πλευράς όψειλόμενη σέ μοχλεύσεις τίίς διαρπαγής 

"Ελγιν.
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9

"Εβδομος κίων της 'Ανατολικής πλευράς.
'Αριστερά: Όρθοπλάγιο ρήγμα τοϋ άνωτάτου σπονδύλου. Τό μικρό τμήμα κινήθηκε πρός τά 
δυτικά μαζί μέ τό κιονόκρανο.
Δεξιά: Ή μετακίνηση τοϋ κιονοκράνου ώς πρός τόν κορμό τοϋ κίονος μαρτυρεΐται άπό τό 
κενό πού σχηματίστηκε μεταξύ τοϋ μαρμάρου καί τόϋ νεώτερου σιμεντοκονιάματος αρμολο
γήματος .

Οικοδομικές βλάβες μασχαλιαίου όρθοστάτου της ΒΔ παραστάδος. 
Δευτερογενής διάρρηξη,μετατόπιση(β) καί ΰποχώρηση-μετάπτωση(α) 
έξ αιτίας θερμικής θραύσεως.Επιδείνωση τής καταστάσεως λόγω 
προσκρούσεως βλήματος(1687) καί πρσχωρήσεως τών ϋπερκειμένων 
λίθων

Οικοδομικές βλάβες όρθοστάτου τοϋ Β τοίχου. 
Άπσκόλληση-μετάπτωση τμήματος εξ αίτιας διόγκωσε 
συνδέσμου καί παρουσίας κσμμοΰ(άνω) άποκόλληση γ 
λυγισμός λεπτού φλοιού έξ αίτιας της πιέσεως ι 
ως άνω τμήματος.



Γ.3.3. Où κυριότερες γεωμετρικές μεταβολές τοϋ κτηρίου 261
“Η τεκμηρίωση τώυ οριζόντιων γεωμετρικών μεταβολών έμπεριέχεται στά διάφορα σχέδια 

τίϊς μελέτης μας μέ την μορφή άριθμητικών πληροφοριών καί σύντομων σχολίων. Στίς περισσό
τερες περιπτώσεις δίνονται ζεύγη τιμών πού Αποδίδουν την κατάσταση πρίν καί μετά τόν 
σεισμό τοϋ 1981. Μ ιά άκόμη παλαιότερη κατάσταση μας είναι γνωστή γιά όρισμένα τμήματα τοϋ 

ναοϋ άπό τά σχέδια Penrose καί Ziller (βλ. Γ.Ι.Ι.).

Πιό κάτω συνοψίζονται καί σχολιάζονται οι σημαντικότερες άπό τις οριζόντιες γεωμετρι

κές μεταβολές.

Γ.3.3.1. Στήν κρηπίδα οί περισσότεροι λίθοι τοϋ πρώτου καί τοϋ δεύτερου άναβαθμοϋ παρου
σιάζουν ποικίλες μετατοπίσεις κυρίως πρός τά έΕω. Οι μετατοπίσεις αυτές προκλήθηκαν άπό 
έσωτερικές ιδίως δυνάμεις (θερμοκρασιακές κυρίως) άλλα καί έζωτερικές, όπως είναι οί κρα

δασμοί καταρρεύσεως καί προσκρούσεως μεγάλων λίθων τής άνωδομίας, σεισμικές δυνάμεις 
κ.λ.π. Οί μετατοπίσεις αύτές θά είχαν πολύ μικρότερο μέγεθος έάν ή πλοκή τών έζωτερικών 
λίθων τής κρηπίδος δέν ήταν τόσο μικρή (Α.5.2.Ι., Α.6.16.1., Γ.4.8.). ‘Η μετατόπιση πα
ρουσιάζει μεγάλες τιμές καθώς καί άνομοιομορφία κατά μήκος τής Ν πλευράς, ένώ κατά μήκος 
τής Β πλευράς παρουσιάζει μικρότερες τιμές πού αύξάνουν προοδευτικά πρός τά άκρα. Τό φαι
νόμενο αύτό μέ τήν τόση κανονικότητά του παραπλάνησε Αρκετούς έρευνητές, οί όποιοι νόμι
σαν ότι πρόκειται γιά όριζόντια καμπυλότητα τής Αρχικής κατασκευής (Μπαλάνος 83 καί πίν.3ί

*0 στυλοβάτης παρουσιάζει προχωρήσεις (δηλαδή μετατοπίσεις τοϋ μετώπου του πρός τά 
έΕω). Οί προχωρήσεις αύτές είναι πολύ μεγαλύτερες στούς λίθους τοϋ μέσου τών μετακιονίων. 
Τό βάρος τής κιονοστοιχίας μέ δύναμη 100-150 τον. άνά κίονα περιορίζει στό έλάχιστο τήν 
έλευθερία κινήσεως τών φερόντων λίθων τοϋ στυλοβάτου . Έν τούτοις καί οί λίθοι αυτοί.Αλλά 
σέ πολύ μικρότερο βαθμό,παρουσιάζουν μερικές μετατοπίσεις πρός τά έξω. Οί τελευταίες αύ
τές προχωρήσεις δέν είναι όλες τόσο μεγάλες όσο (ραίνονται (άπό 0,1 μέχρι 3 χιλιοστόμε
τρα). Σέ πολλές περιπτώσεις οί λίθοι πού τις παρουσιάζουν έχουν ύποστεϊ έσωτερική όρθή ή 

όρθοπλάγια διάκλαση πλησίον τοϋ μετώπου, ή 6έ παρατηρούμενη μετατόπιση δέν είναι συνολι
κή, άλλά μόνο τοϋ έΕωτερικοΰ τμήματος ή έπιμερίζεται καί στά δύο τμήματα, πάντως λιγότε
ρο στό έσωτερικό (μεγαλύτερο καί σταθερότερο).

Γ.3.3.2. 'Η διερεύνηση τοϋ όλου ζητήματος φανερώνει ότι τό φαινόμενο συνδέεται μέ τις θερ- 
μοκρασιακές συστολοόιαστολές, κατά τήν συντέλεση τών όποιων ορισμένοι λίθοι δέν έπανα- 
κτοϋν τήν άρχική θέση τους. Συνθήκες όπως ή μικρή κλίση τών έδρών λόγω τών καμπυλώσεων, 
όπως οί μικροδιαφορές τοϋ συντελεστοϋ τριβής στίς δύο Αντίθετες κατευθύνσεις τών διολι
σθήσεων καί άκόμη μιά άνεπαίσθητη διαφορά διαστολής γειτονικών λίθων, όφειλόμενη στόν δια
φορετικό προσανατολισμό τών γεωλογικών στρώσεων, φαίνεται ότι εύθύνονται γιά τήν άνάπτυ- 
Εη τοϋ φαινομένου. "Η ένταση τοϋ φαινομένου έΕαρτάται άπό τήν έλευθερία κινήσεως τών έκά- 
στοτε λίθων. "Οπως άναφέρθηκε ήδη στό Γ.4.5., ή έσωτερική μηχανική Αντίσταση τοϋ κτηρίου 
στήν διαστολή μειώνεται μαζί μέ τήν Απόσταση άπό τις γωνίες. Είναι τεχνικώς όρθή ή υπόθε
ση ότι ή χαλάρωση τοϋ κτηρίου συντελεΐται κυρίως στίς γωνίες πού Αποτελούν τά έΕωτερικά 
πέρατα, όμως όχι μόνον έκεΐ . Μέ τήν λάΕευση τών αύλάκων στό δάπεδο τοϋ σηκοϋ καί τήν συν- 
επακόλουθη καταστροφή τής άναθυρώσεως έπαφής τοϋ στρώματος πρός τόν στυλοβάτη, Αναιρέθη
καν οί διασταλτικές ώσεις τοϋ στρώματος πρός τόν στυλοβάτη καί καθ’όμοιο τρόπο οί δευτε- 
ρεύουσες αύλακες πού έκβάλλουν σέ 16 διαφορετικά μετακιόνια λαΕευμένες κατά μήκος άρμών 
ώσεως τοϋ στυλοβάτου, άναιροΰν, σέένα βαθμό, τήν αύτοενσφήνωση τών πλησίον λίθων. "Ετσι 
τό σύστημα τών αύλάκων συνιστά καί σύστημα έσωτερικών περάτων όπου ή συνέχεια τής κατα

σκευής μειώνεται σημαντικά. ‘Ασφαλώς δέν είναι τυχαίο ότι οί μεγαλύτερες προχωρήσεις έ
χουν πραγματοποιηθεί άπό λίθους πού γειτνιάζουν όχι μόνο μέ τις γωνίες, άλλά άκόμη καί 
μέ κάποιες άπό τις αύλακες τών μετακιονίων. "Ενα σημαντικό φαινόμενο,πού θά μπορούσε ί
σως νά είναι τό κλειδί γιά τό πρόβλημα τής θερμοκρασιακής δ ιαστολής, συναντάται στήν Ανα

τολική πλευρά τοϋ ναοϋ. Έδώ ή Ανάλυση τών Αποστημάτων τοϋ μετώπου τοϋ στυλοβάτου άπό νο

ητή γραμμή παράλληλη σ’αύτόν, μετά άπό άπάλειψη τών τοπικών Ανωμαλιών, άποκαλύπτει ότι τό 
μέτωπο βορείως τοϋ 6ου κίονος, συμπεριλαμβανομένου καί αύτοϋ, προέχει τοϋ λοιπού μετώπου



262 κατά 5 περίπου χιλιοστόμετρα. Δεδομένου ότι ό 7ος κίων (βλ. Γ.3.3.) παρουσιάζει τήν γνω
στή άπό τόν Penrose άνατροπή πρός τά έμπρός, θά μπορούσε νά δεχθεί κανείς.δτι αυτό πού 
συμβαίνει στον άνατολικό στυλοβάτη^είναι μία όπισθοχώρηση στήν περιοχή τοϋ 7ου κίονος συ- 
ναρτημένη μέ τήν άνατροπή του, τήν οποία έπέτρεφε ή άπουσία άντιστάσεως έκ μέρους τοΰ 
στρώματος, λόγω τής παρεμβολής τής αϋλακος. "Ομως ή όπισθοχώρηση αυτή έμφανίζεται έξ ί
σου καί στον βατήρα τοϋ ΝΑ κίονος, όπου όμως άπουσιάζει μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ δεύτερου ή 
τοϋ τρίτου κίονος τής νότιας πλευράς ή όποιαδήποτε αύλακα, πού θά έπέτρεπε τήν υποχώρηση 
τοΰ έν λόγω βατήρος. Έάν λοιπόν δέν πρόκειται γιά μιά άνωμαλία τοϋ μετώπου έκ κατασκευής, 
πού κατά τόν γράφοντα πρέπει νά θεωρείται άπίθανη περίπτωση, θά πρέπει τό φαινόμενο νά 
συνδέεται μόνο μέ μία ιδιομορφία τοΰ συστήματος των αύλάκων, ή οποία έντοπίζεται άκριβώς 

καί μόνο στήν περιοχή άπό τόν 6ο κίονα τής άνατολικής πλευράς ώς καί τό δεύτερο μετακιό
νιο τής βόρειας. Τό διάστημα αύτό είναι τό μόνο στό όποιο ή πορεία τής περιμετρικής αΰλα- 
κος διακόπτεται καί κατά συνέπεια αύτό όπου διατηρείται άκέραια ή αρχαία επαφή στρώματος 
καί στυλοβάτου! Στόν βαθμό πού οί προηγούμενες ερμηνείες δέν ικανοποιούν, πρέπει νά δεχ

θούμε ότι στόν άνατολικό στυλοβάτη δέν πρόκειται γιά ύποχώρηση τοΰ νότιου τμήματος καί 
σταθερότητα τοϋ βόρειου, άλλα μάλλον γιά τό άντίθετο, δηλαδή γιά προχώρηση τοϋ άνατολικοϋ 
τμήματος, λόγω ώσεως έκ μέρους τοϋ στρώματος καί μάλιστα δτι ή προχώρηση αύτοϋ τοϋ είδους 
είναι μοναδική στόν ναό δεδομένης τής διαδρομής τής περιμετρικής αϋλακος.

Κάπως Ιδιόρρυθμη είναι ή περίπτωση τής σχέσεως τής αϋλακος πρός τις προχωρήσεις τοϋ 

δυτικοϋ στυλοβάτου, έπειδή ή μέν αύλακα κατέστρεψε μέρος μόνο τής αρχικής έπαφής στυλοβά
του καί στρώματος ένώ δύο κλάδοι της διακόπτουν τήν συνέχεια τοϋ στυλοβάτου μεταξύ 15ου 
καί ΝΔ κίονος καί έπειδή ή δυτική πλευρά έχει ύποστεΐ πολύ περισσότερες καί ποικιλότερες 
μηχανικές καταπονήσεις άπό τήν άνατολική πλευρά. Παρ'δλα αύτά ή διερεύνηση τής γεωμετρίας 
τοϋ δυτικοϋ στυλοβάτου δείχνει δτι ένα μέρος τοΰ φαινομένου τής προχωρήσεως των λίθων του 
οφείλεται σέ δμοιο μηχανισμό ώσεων, όπως καί στόν άνατολικό στυλοβάτη. Καί έδώ τό ποσόν 
τής προχωρήσεως πού μπορεί νά συνδεθεί μέ τήν ώση τοΰ στρώματος είναι τής τάξεως τοϋ μι
σού έκατοστομέτρου. Καθώς τό ποσόν τοϋ μισοΰ έκατοστομέτρου είναι πολλαπλάσιας τάξεως με
γέθους άπό αυτήν τής διαστολής τοΰ δαπέδου τοϋ άνατολικοϋ ή τοϋ δυτικοϋ πτερού, θά πρέπει 
ίσως νά θεωρηθεί ώς όφειλόμενο καί σέ μιά διαμήκη διαστολή τοΰ σηκού καί μαζί σέ κάποιο 
έρπυσμό τοΰ δαπέδου, χωρίς όμως νά είμαστε σέ θέση νά έπιμερίσουμε τό ποσόν τής προχωρή
σεως σέ κάθε ένα άπό τούς δύο παράγοντες. Έάν ή άνωτέρω έξήγηση είναι ορθή, τότε, δπως 
ήδη άναφέραμε, άποτελεϊ ένα κλειδί γιά τήν γνώση ενός άνεπαισθητου καί πάντως βραδύτατης 
έξελίξεως σύνθετου φαινομένου θερμοκρασιακής μεταβολής καί ερπυσμού τοΰ συνόλου τής βάσε- 
ως τοΰ ναοΰ. Ίσως δέν είναι ύπερβολή άν ύποθέσουμε δτι οί σημερινές διαστάσεις τοϋ στυ
λοβάτου δέν ξεπερνούν τις άρχικές μόνο κατά τό άσήμαντο άνοιγμα χαλαρώσεως μερικών αρμών, 
άλλά άκόμη κατά τό πολύ μεγαλύτερο διάστημα τάξεως 10 περίπου χιλιοστομέτρων έξ αιτίας 
θερμοκρασιακών διαστολών πού παγιώθηκαν ώς ερπυσμός.

Γ.3.3.3. Οί πρόσθετες προχωρήσεις ορισμένων λίθων δέν συνδέονται μόνο μέ τήν άσύμμετρη συ- 
στολοδιαστολή πού άναφέρεται στήν άρχή, άλλά άκόμη καί μέ τό σεισμικό φαινόμενο, δπως 
διαπιστώσαμε τήν έπομένη τοϋ σεισμού τοϋ Φεβρ. 1981. ‘Ο ΒΔ λίθος τοϋ στυλοβάτου καθώς καί 
ò έπόμενος πρός Ν ύπέστησαν μία μικρή μετατόπιση άντιληπτή κυρίως στόν δεύτερο λίθο, ίσως 
έξ αίτιας των κραδασμών λόγω τής δυναμικής συμπεριφοράς τοϋ δεύτερου κίονος τής Δυτικής 
πλευράς κατά τήν διάρκεια τοϋ σεισμοΰ.

'Ανάλογες προχωρήσεις πρός τόν στυλοβάτη τής περιστάσεως παρουσιάζουν καί οί λίθοι 
τής κρηπίδος τοΰ σηκοΰ, έκεΐνοι τοΰ πρώτου άναβαθμοϋ μάλλον μικρές λόγω τής άντιστάσεως 
τοΰ στρώματος τοϋ πτεροΰ, ένώ έκεΐνοι τοϋ δεύτερου άναβαθμοϋ σημαντικά μεγαλύτερες. Ή 
γνωστή στήν βιβλιογραφία ώς κατασκευαστική έκκεντρότητα τοϋ σηκοϋ πρός τά βόρεια φαίνεται 

δτι στό μεγαλύτερο μέρος της δέν είναι παρά ύστερογενής, όφειλόμενη σέ μεγαλύτερες προχω
ρήσεις τών λίθων τής βόρειας πλευράς.

Γ.3.3.4. Ενα άλλο γνωστό φαινόμενο άξίζει άσφαλώς πολύ έκτενέστερες παρουσιάσεις άπό αύ- 
τήν πού τοϋ γίνεται έδώ' πρόκειται γιά τήν προχώρηση καί περιστροφή τοΰ ΒΑ λίθου τοΰ δεύ
τερου άναβαθμοϋ τοϋ σηκοϋ κατά σαράντα καί πλέον έκατοστόμετρα πρός τά ΑΒΑ, χωρίς τήν πα-



263ραμικρή διαταραχή της έπαφής του μέ τό κατώτερο τμήμα του κίονος. 'Επειδή τό μέγεθος της 
μετατοπίσεως άποκλείει τόν σεισμό ώς αίτια της, είναι φανερό δτι την κινητήρια δύναμη έδω
σε ή άνατι'ναζη τοϋ μνημείου τό 1687. ‘Από τήν φύση καί τόν μηχανισμό τοϋ φαινομένου ή δύ
ναμη ήταν Αδύνατον νά Ασκηθεί στόν στυλοβάτη. Τό σώμα πού τήν ύπέστη ήταν μόνος è κΐων. 
Είναι έπομένως φανερό δτι ò στυλοβάτης Ακολούθησε στήν κίνησή του τόν κίονα,συμπαρασυρό- 
μένος Από τίς δυνάμεις έπαφής τού κίονος στόν στυλοβάτη. “Ομως έάν η οριζόντια συνιστώσα 
των δυνάμεων ήταν μόνη ή τριβή όλισθήσεως, τότε λαμβανομένης ύπ'δψιν καί τής Αντιστάσεως 

του στυλοβάτου στήν κίνηση λόγω άδρανείας, θά ήταν έντελώς Απίθανη ή συντέλεση τής όλι- 
σθήσεως στήν άνω έδρα τοϋ πρώτου άντί σ'έκείνη τοϋ δεύτερου άναβαθμοϋ. Είμαστε λοιπόν Α
ναγκασμένοι νά δεχθοϋμε καί έδώ τήν παρουσία τοϋ φαινομένου τής προσρύσεως καί ίσως Ακό

μη καί τής συμφύσεως των έπιφανειών έπαφής.

Γ.3.3.5. 0Ì κίονες καί οΐ τοίχοι παρουσιάζουν μετατοπίσεις πολυσύνθετες. 0Ì μετατοπίσεις 

αύτές στήν περίπτωση των τοίχων είναι ιδιαίτερα αισθητές στις δύο παραστάδες τής δυτικής 
πλευράς, των οποίων ή μετατόπιση έμφανίζεται κυρίως Αμέσως έπάνω Από τόν όρθοστάτη δπου 

ύπερβαίνει τά 2 εκατοστόμετρα σέ δυτική διεύθυνση. Πιό ψηλά οί σχετικές μετατοπίσεις έ
χουν πολύ μικρότερες τιμές ( τής τάξεως τοϋ ,1 ή ,2). “Ομως στό σύνολο των 17 στρώσεων 
προσθέτουν καί αύτές στό φαινόμενο. Σέ πλειστες θέσεις ή έμφανιζόμενη προχώρηση λιθοπλίν- 
θων δέν Αποτελεί μέρος τοϋ προηγούμενου φαινομένου, Αλλά μόνο τήν έπιφανειακή έκδήλωση 
έσωτερικών διακλάσεων έζ αίτιας διογκώσεως σιδήρων ή καί έΕ αιτίας τής θερμικής θραύσεως 
προκειμένου γιά τίς σωζόμενες Αρχικές έπιφάνειες των τοίχων πρός τό έσωτερικό τοϋ σηκοϋ.
Ή διάκριση των έπιφανειακών αύτών φαινομένων άπό τίς γνήσιες συνολικές μετατοπίσεις δό
μων είναι έΕαιρετικά δυσχερής,έπειδή στις περισσότερες περιπτώσεις οί ύπ'όψιν λίθοι δέν 
είναι μετρήσιμοι στήν Αντίθετη πλευρά τους είτε έπε ιδή δέν τήν σώζουν,είτε έπειδή αύτοί 
οί ίδιοι δέν είναι διάτονοι. Ό μελετητής πρέπει νά διαθέτει πολύ προχωρημένη έμπειρία 
καί άκόμη περισσότερο Αντίληψη των μηχανισμών τών φαινομένων, προκειμένου νά προσεγγίσει 
τήν όρθή τιμή καθ'ενός. Απαραίτητη όχι μόνο γιά τήν τεκμηρίωση τών διαφόρου αιτιολογίας 
βλαβών (σεισμός, άνατίναζη, πυρκαϊά), Αλλά Ακόμη καί γιά τήν γνώση τής Αρχικής γεωμετρί
ας τοϋ κτηρίου (κλίσεις τοίχων, Ανεπαίσθητη μείωση μακρών τοίχων κ.λ.π.).

"Ομοιο είναι καί τό ζήτημα τών γεωμετρικών μεταβολών τών κιόνων πού ήδη τό θίζαμε Α

πό τήν Αποψη τής μεθόδου τεκμηριώσεως (Γ.1.1.).

0Ì περισσότεροι κίονες έμφανίζουν σχετικές μετατοπίσεις καί στροφές τών σπονδύλων 
καί τοϋ κιονοκράνου τους,όπως έπίσης καί συνολικές ώς πρός τήν Αρχική τους θέση καί μορ
φή, ένώ σημαντικά τμήματά τους διατηροΰν άδιατάρακτη τήν συνέχεια Από σπόνδυλο σέ σπόνδυ
λο. Τά Αδιατάρακτα τμήματα, Αλλοτε μικρά έναλλάσσονται μέ περισσότερους μετατοπισμένους 
σπονδύλους, Αλλοτε μεγαλύτερα Αποτελούν τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ κίονος, τό όποιο ΑνεΕαρ- 
τήτως Αν είναι άμετακίνητο έχει μετατοπιστεί ή καί στραφεί, φαίνεται ότι συμπεριφέρθηκε 

μέχρι τώρα ώς μονόλιθος. 'Ορισμένοι κίονες διατηροΰν στό σύνολό τους τήν Αρχική μορφή καί 
συνέχεια, όμως δχι καί τήν θέση τους. "Εχουμε λοιπόν καί έδώ μονολιθική συμπεριφορά. ‘Η 
συμπεριφορά αύτή, όπου ύπάρχει, άποτελεΐ καί πάλι ένδειΕη τής παρουσίας τοϋ φαινομένου 
τής προσφύσεως ή καί συμφύσεως, Ακριβώς όπως καί στήν περίπτωση τοϋ πρώτου κίονος τής Α
νατολικής προστάσεως.

Γ.3.3.6. "Ενα μέρος τοϋ ζητήματος πού άπαιτεϊ ιδιαίτερη προσοχή είναι τό σύστημα Αναφοράς 
τών έσωτερικών μετατοπίσεων καί στροφών τοϋ κίονος. "Αν καί σέ πολλές περιπτώσεις στρο
φής είναι σχετικά εύκολος ò έντοπισμός τοϋ έκάστοτε φυσικοϋ σημείου στροφής, συνήθως στήν 

περίμετρο ή καί πιό μέσα, έφ'όσον έχει καταστραφεί ή περίμετρος, σέ πολλές άλλες περιπτώ

σεις τό νοητό κέντρο στροφής κεΧται είτε έκτος τοϋ κίονος ή έντός, σέ θέση πού δέν ύπάρ- 
χει τό φυσικό έκεϊνο σημείο πού θά μποροΰσε νά είχε λειτουργήσει ώς κέντρο στροφής. Στις 
περιπτώσεις αύτές πρόκειται γιά συνδυασμό τής στροφής μέ παράλληλη μετατόπιση ή έξ ίσου 

πιθανόν γιά διαφορική μετατόπιση. "Αλλοτε πάλι τό νοητό κέντρο στροφής συμπίπτει μέ φυσι

κό σημείο πού θά μποροΰσε νά είχε αύτή τήν λειτουργία, χωρίς όμως αύτό νά μπορεί νά άπο- 
δειχθεί άπό τά χαρακτηριστικά τής περιοχής ή άκόμη χωρίς κάν νά έχει πραγματικά συμβεί, 
άφοϋ μιά τέτοια σύμπτωση θά μποροΰσε νά είναι καί τυχαίος συνδυασμός τής πραγματικής στρο-



264 φής ώς πρός ένα κέντρο όχι. Αμέσως Αναγνωρίσιμο καί μιας μετατοπίσεως. “Οπως Αναφέραμε καί 
σέ Αλλη θέση (Γ.3.1.) τό διάνυσμα τής κινήσεως Αποδίδει την Αφετηρία καί τό τέρμα της^όχι 
Αμως καί τήν συχνά πολυσύνθετη διαδρομή καί τούς ένδιάμεσους σταθμούς. Στόν βαθμό πού ή 
συνθήκη αυτή ισχύει γ ιά τούς περισσότερους σπονδύλους πού έχουν μετατοπιστεί, αλλά καί έ- 

πειδή Απαιτείται ένας κοινός τρόπος Αναλυτικής έκρράσεως των ώς άνω μετατοπίσεων καί 
στροφών, φαίνεται ότι τό όρθότερο σύστημα Αναφοράς είναι δ κεντροβαρικός άξων τοϋ κϊονος 
καί οί διασταυρούμενοι μέ αύτόν άξονες των κύριων διευθύνσεων του όρίζοντος. Το σύστημα 
αύτό είναι πρακτικό καί γιά τήν έκτέλεση ύπολογισμών μεταβολών, όταν τό θεωρούμενο τμήμα 
τοϋ ναού περιλαμβάνει περισσότερους κίονες. 'Επίσης είναι πρακτικό γlA στατικούς ύπολογι- 
σμούς, δπου ή Απλούστερη σύμβαση τής άντ ιπροσωπεύσεως κάθε κϊονος Από μία ιδεατή γραμμή 
Απαιτεί τήν Αντικατάσταση τών διαφόρων μεγεθών, πού ύπεισέρχονται. στόν υπολογισμό, μέ άλ
λα ισοδύναμα Ανοιγμένα στή γραμμή αυτή (πού έν προκειμένω δέν μπορεί νά είναι άλλη Από 
τόν άξονα τοϋ κϊονος). Τό σύστημα αύτό τηρείται καί στήν παρούσα μελέτη. (‘Ο τρόπος με- 
τρήσεως καί Αναλυτικού ύπολογ ισμοϋ τών στοιχείων μετατοπίσεως καί στροφής δόθηκε ήδη σέ 

προηγούμενο κεφάλαιο Γ.Ι.Ι.).

Ένώ δμως τό σύστημα αύτό διαθέτει συνέπεια καί προσφέρεται ώς τό μόνο γενικής έφαρ- 
μογής, γίνεται Από τις ίδιες τις συμβάσεις του άφηρημένο, στόν βαθμό πού δέν πληροφορεί 
γιά τά πραγματικά σημεία στροφής, όταν τά τελευταία είναι Αναγνωρίσιμα καί παρά τό γεγο
νός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ώς βοηθητικά στοιχεία γιά τήν Αναγωγή ώς πρός τόν άξονα.
Γιά τούτο έχει ξεχωριστή Αξία ποιοτικής πληροφορίας ή παράλληλη Αναφορά καί τών συγκεκρι
μένων φυσικών σημείων στροφής στόν βαθμό πού έχουν ΑναγνωρισθεΤ σάν τέτοια.

Γ.3.3.7. "Οπως στούς τοίχους έτσι καί στούς κίονες οί διακλάσεις καί οί παραγόμενες Απ' 

αύτές μερικές γεωμετρικές μεταβολές παρεμβάλλονται στό σύστημα τών γενικών μετατοπίσεων 
καί στροφών καί τό Αλλοιώνουν. Οί διακλάσεις αύτές λόγω τής μορφής τοϋ κϊονος είναι πιό 
προσιτές σέ παρατήρηση καί σέ μετρήσεις μέ σκοπό τήν θεωρητική Απάλειψή τους κατά τούς υ
πολογισμούς τής γεωμετρίας τών διαφόρων φαινομένων.

Γ.3.3.8. Ή έπαφή έπιστυλίου-κιονοκράνου είναι Ατελέστερη έναντι έκείνης μεταξύ σπονδύλων, 
δμως έχει Αρκετά μεγαλύτερη έκταση καί συνεπικουρεΐται Από γόμφους. Έτσι στις διάφορες 
μετατοπίσεις καί στροφές πού συνέβησαν κατά καιρούς, τά κιονόκρανα παρακολούθησαν πολύ 
περισσότερο έκεινες τών έπιστυλίων παρά έκεΐνες τών κιόνων.

Οί διάφορες γεωμετρικές μεταβολές τών έπιστυλίων έχουν συμβεΧ μέ τήν ισχύ κάπως δια
φορετικών συνθηκών Αναπτύξεως έναντι τών σπονδύλων τών κιόνων. 'Η σημερινή γραμμική συνέ
χεια τών έπιστυλίων, ή συνάντησή τους στις τέσσερεις γωνίες τού ναού καί ή Αρχική έγκάρ- 
σια σύνδεση τού θριγκού μέ τόν σηκό Αποτελούν τις σημερινές καί Αρχικές συνθήκες έλευθε- 
ρίας τών έπιστυλίων.

Γιά τά μέν μεσαία έπιστύλια, ή διαμήκης έλευθερία είναι μικρή, ή δέ έχκάρσια έλευθε- 
ρία πολύ μεγαλύτερη, γιά τά δέ γωνιαία ή διαμήκης έλευθερία ύπαρχει μόνο πρός τό γωνιαίο 
κιονόκρανο, ή δέ έγκάρσια έλευθερία τους, έπάνω Από τόν γωνιαίο κίονα, υπάρχει μόνο κατά 
τόν ήμιάξονα τής διαμήκους έλευθερίας τών κάθετων σ'αύτά γωνιαίων έπιστυλίων. Φυσική συ
νέπεια τών συνθηκών αυτών έλευθερίας είναι ή δυνατότητα παραμορφώσεως τών γωνιών μόνο 
πρός τά έξω, συνήθως μάλιστα κατά τήν διαγώνιο. 'Επειδή πρόκειται γιά θέμα έλευθερίας κι- 
νήσεως, τό Αποτέλεσμα είναι τελικώς τό αύτό, Ανεξαρτήτως Αν κινητήρια δύναμη είναι ένας 

σεισμός ή ή διόγκωση σιδήρων, κάποια παγοπληξία ή ή Ανάπτυξη βλαστήσεως μέ ρίζες ικανές 
νά έξαρθρώσουν τήν δομή κ.λ.π. "Οπως ήδη άναφέραμε, τά κιονόκρανα Ακολουθούν περισσότερο 
τό έπιστύλιο, έτσι ή διαγώνια έξοδος τών γωνιών συναντάται καί στά Αντίστοιχα κιονόκρανα 

Ακόμη δέ καί στούς γωνιαίους κίονες,όχι μόνο έξ αίτιας τών κιονοκράνων. Αλλά καί αύτστελώς. 

'Επάνω Από τά μεσαία κιονόκρανα οί έγκάρσιες σχετικές μετατοπίσεις τών έπιστυλίων ώς πρός 
άλληλα συνοδεύονται συχνά καί Από Αντίστοιχες περιστροφές τών κιονόκρανων. 'Ιδιαίτερα έν
τονη είναι ή προχώρηση τών έπιστυλίων τών δύο προσόψεων μέ Αξιοσημείωτες σχετικές μετατο
πίσεις στήν δυτική καί τελικό γενικό Αποτέλεσμα στόν σχηματισμό πολυγωνικής γραμμής μέ 

τά κοίλα πρός τά έξω καί μέγιστο βέλος ίσο πρός -07 περίπου ('.) . Τήν πολυγωνική αύτή



265γραμμή Ακολουθούν τά κιονόκρανα, ή δωρική ζωφόρος καί μέ άκόμη μεγαλύτερες προχωρήσεις τά 
γείσα καί τό τύμπανο. (Ή θεωρία δτι αυτές οί πολυγωνικές γραμμές αποτελούν αυθεντικές ο
ριζόντιες "καμπύλες", άν καί καταρρίφθηκε τελεσιδίκως άπό τόν Penrose, συνέχισε νά βρίσκει 
σποραδικούς οπαδούς μάλλον μεταζύ όσων δέν είχαν επαφή μέ τά τεχνικά καί οικοδομικά ζητή- 

1ματα, Principles , 12 κ.ε,).

“Ομοια είναι καί ή γεωμετρική μεταβολή τοϋ θριγκού τής δυτικής προστάσεως πού πρέπει 
νά θεωρείται συναρτημένη καί μέ τις προχωρήσεις των παραστάδων πού άναφέραμε ήδη.

Γ.3.3.9. Τήν μορφή των γενικών οριζοντίων παραμορφώσεων των γραμμών τοϋ κτηρίου στό ύφος 

τοϋ στυλοβάτου, των κιονοκράνων, των έπιστυλίων καί τοϋ γείσου μέ τις κάθετες πρός τήν 
έκάστοτε πρόσοψη τιμές τους, θά βρε! ό άναγνώστης στούς οικείους πίνακες καί γιά τούτο 
περιττεύει ή γενική περιγραφή τους καί έδώ. Τό αυτό ισχύει καί γιά τούς κίονες τής περ ι- 
στάσεως έκ των οποίων δίνεται, στούς πίνακες πού άκολουθοϋν, μ ιά έπιλογή μόνο. Οί περ ιεχό- 
μενες σέ δύο παλαιότερα έργα διαγραμμαχ ικές Απεικονίσεις τής οριζόντιας παραμορφώσεως 
τής κρηπίδος καί τής κρηπίδος τοϋ σηκού δέν ικανοποιούν έπειδή έχουν σχηματιστεί μέ άφη- 
ρημένη σύνδεση των διαφόρων τετμημένων, χωρίς νά Αποδίδουν τήν πραγματικότητα, δηλαδή 
τήν άλληλουχία συγκεκριμένων σχετικών προχωρήσεων ορισμένων λίθων.

Γ.3.3.10. “Οπως άναφέραμε ήδη, ενα ιδιαίτερο σύνολο γεωμετρικών μεταβολών πού συνοδεύουν 
τίς γενικές μεταβολές περιέχει όλες αύτές πού οφείλονται σέ διαπλάσεις κ.λ.π.Οί διαπλά
σεις Ακολουθούνται συνήθως άπό σχετικές μετατοπίσεις καί διολισθήσεις, ιδίως όταν τά ρήγ
ματα είναι όρθοπλάγια ή ορθά, τά δέ θραύσματα μεγάλα καί περιλαμβάνουν ικανά τμήματα τών 
έδρών. “Οταν τά ρήγματα είναι πιο πλάγια καί δέν διατίθενται έπαρκεϊς έπιφάνειες έδράσε- 
ως τών θραυσμάτων, έμφανίζεται τό φαινόμενο τής μεταπτώσεως πού έχει ώς αποτέλεσμα τήν 
μερική κατάργηση τής έδράσεως. Μερική κατάργηση τής έδράσεως έχουμε καί σέ απλές μετατο
πίσεις, χωρίς τήν παραμικρή δόση μεταπτώσεως, όταν συμβαίνουν στον πρώτο καί τελευταίο 
σπόνδυλο, ιδίως στούς κίονες τής περιστάσεως καί μάλιστα μέ σημαντική συνιστώσα διεύθυν
ση κάθετη στό έπίπεδο τής έκάστοτε προσόψεως. Τούτο συμβαίνει έζ αιτίας τής μή παραλλη
λίας τών έδρών τών ώς άνω σπονδύλων, όπότε κατά τήν άπομάκρυνση τών τμημάτων σχηματίζε
ται κενό έπάνω άπό τό έκάστοτε υψηλότερο τμήμα, δηλαδή καταργειται ή κανονική κατανομή 
τών φορτίων.

0Ì διαπλάσεις τών σπονδύλων είναι ιδιαίτερα έπικίνδυνες όταν εγκυμονούν κινδύνους με
ταπτώσεων πού σέ ορισμένες περιπτώσεις θά μπορούσαν νά προκαλέσουν βαρύτατες βλάβες, ό
πως συμβαίνει μέ τούς κατώτατους σπονδύλους τοϋ 3ου καί 4ου κίονος τής δυτικής προστάσε
ως. Οί σημαντικότερες άπό τίς διαπλάσεις τών σπονδύλων περιέχονται στά σχέδια τών γεωμε
τρικών μεταβολών τών κιόνων.

Στό παρόν άναφέρθηκαν τά προβλήματα χωρίς τήν ιδιαίτερη έρμηνεία τους. Σέ έπόμενα 
κεφάλαια ερμηνεύονται ορισμένα άπό τά φαινόμενα πού μάς άπασχολοϋν καί άποδίδονται καί 
συσχετίζονται μέ τίς αιτίες τους (Γ.5.1. σεισμός, Γ.5.2. πυρκαϊά, Γ.5.5. άνατϊναζη).

Στό Γ.5.1. γίνεται λόγος καί γιά τίς μετατοπίσεις τών στοιχείων τών οροφών.
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Γενικές μετρήσεις μηκών καί όριζόντιας τιαραμορφώσεως τής έξωτερικής όφεως τσϋ έπιστυλίου 
τής δυτικής προστάσεως (Αύγ. 76). Τά μήκη μετρήθηκαν άμέσως κάτω άπό τούς κανόνες. To ΟΕ2 
(τής άναστηλώσεως 1898-1900) έχει κοπεί έξ Ανάγκης μακρύτερο άπό τό άρχικό, πού βρίσκεται 
σήμερα δυτικά τοϋ ναού, ώστε νά συμφωνεί μέ τίς σημερινές διαστάσεις τοϋ μεταξονίου (μεγα

λύτερες έξ αίτιας μετακινήσεως μέρους τοϋ 1ου κίονος).

Ή έν κατόφει κοίλανση τής έξωτερικής πλευράς τοϋ έπιστυλίου δέν οφείλεται σέ υποχώρηση 
τοϋ μέσου άλλά κυρίως σέ προχώρηση των άκρων πρός τά δυτικά. Ή προχώρηση αύτή οφείλεται 
σέ ώθηση των γωνιών μακρών καί δυτικοϋ τοίχου μεταβιβαζόμενη μέσω τών πλευρικών επιστυλί
ων. ‘Η ώθηση τών γωνιών τοϋ έπιστυλίου μεταφέρεται άπό τίς γομφώσεις στά κιονόκρανα καί 
σε μέρος τών κορμών τών γωνιαίων κιόνων. ('Η κύρια άφετηρία τοϋ φαινομένου γίνεται Αντιλη
πτή ιδίως ώς άποσυμπλοκή λίθων καί διάνοιξη αρμών λίγο άνατολικότερα άπό τίς δυτικές παρα- 
στάδες, βλ. καί σ. 276 καί 277).

ίΟ Μ

Μετατοπίσεις λίθων τοϋ στυλοβάτου τής Ανατολικής πλευράς.

(Μετρήσεις Μ. Κορρές καί Κ. Καζαμιάκης, 1982).
Παρατηρητέα ή πολύ μεγάλη προχώρηση τοϋ δεύτερου καί τοϋ προτελευταίου λίθου ώς καί τεσσά

ρων άκόμη λίθων (5ος, 8ος, 14ος, 17ος). "Ολοι Ανεξαιρέτως οί λίθοι πού παρουσιάζουν προχώ
ρηση άνήκουν στό μέσον μετακιονίων, δηλαδή δέν είναι φέροντες (έρμηνεία βλ. σ. 261 καί 

262) .
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Τμήμα τοϋ βορείου τοίχου τοϋ σηκοϋ ( έξωτερική του άποψη). Διακρίνεται ή άποσυμπλοκή 

τών λίθων (πού όφείλεται σέ 6ντονη δυναμική του καταπόνηση) καθώς καί ή ρηγμάτωση λό

γω διογκώσεως άρχαίων γόμφων.
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Γ.4. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 279
Γ. 4.1. τό Μάρμαρο τοϋ ναοϋ

Τά φαινόμενα των γεωμετρικών καί φυσικών-χημικών μεταβολών τοϋ κτηρίου ώς συνόλου και 
των λίθων του ενός έκαστου δέν διαφέρουν ούσιωδώς άπό τά άντίστοιχα γεωλογικά φαινόμενα 
πού παρατηρούνται στά πετρώματα τής έπιφανείας τής γης, φαινόμενα πού συμβαίνουν παντοϋ 
καί άπό τούς πρώτους αιώνες τής ιστορίας τοϋ πλανήτη μας καί πού είχαν ώς σταθερό και Ανα

πότρεπτο Αποτέλεσμα την συνεχή Αποδόμηση καί διάλυση των έπκρανειακών πετρωμάτων. Σε μα
κροχρόνια θεώρηση είναι βέβαιο ότι τά φαινόμενα αύτά τείνουν νά παρασύρουν τήν φθειρόμενη 
ϋλη τοϋ κτηρίου πίσω στην γή Απ'όπου Αλλωστε προήλθε (ώς πρώτη ϋλη τής κατασκευής). Τά πο
λύπλοκα αύτά φαινόμενα συντελούνται Από συνδυασμό φυσικών παραγόντων όπως είναι κυρίως ή βαρύτητα, 
ή θερμότητα τοϋ περιβάλλοντος, ò άνεμος καί τό νερό ώς κινούμενα σώματα, τό νερό ώς φορέας 
χημικώς ένεργών ούσιών πού Αντιδρούν μέ τό πέτρωμα, τό νερό ώς μεταφορικό μέσον, τό νερό 
ώς πάγος, οί διάφοροι μικροσκοπικοί ή μικροί οργανισμοί καί ή βλάστηση, γ ιά νά περιορι

στούμε στά σπουδαιότερα.

Ή μόνη διάκριση πού μπορεί νά γίνει, είναι ότι ò Παρθενών είναι πέτρωμα σέ τεχνητή 

καί όχι σέ φυσική μορφή καί ότι πλεονεκτεί έπειδή οί άρμοί του έχουν ώς πρός τήν βαρύτητα 
πολύ ευνοϊκότερη διάταξη Από έκείνη των βράχων καί ότι ή φυσική του Αντοχή είναι μεγαλύ

τερη, έπειδή Αποτελεΐται άπό μιά έπιλογή τών καλύτερων μερών τοϋ φυσικού βράχου, ένώ ό 
φυσικός βράχος συνίσταται άπό όλες τις ποιότητες πού έτυχε νά έχει τό πέτρωμά του.

Πάντως σέ κάθε περίπτωση ή καλύτερη προσέγγιση τών φαινομένων πού συμβαίνουν στό κτή
ριο είναι ή γεωλογική. Στά υποκεφάλαια πού Ακολουθούν έξετάζεται ò μηχανικός καί ò γεωμε
τρικός παράγων τών φαινομένων, μάλιστα σέ δύο κλίμακες: στήν κλίμακα τών μικροσκοπικών λε
πτομερειών καί στήν κλίμακα τοϋ κτηρίου. Ό χημικός παράγων Αναπτύσσεται σέ άλλη θέση άπό 
τούς ειδικούς μελετητές του μαζί μέ τις σχετικές προτάσεις άντιμετωπίσεώς του ώς προβλή

ματος .

Σχεδόν όλες οί Αναφερόμενες στον τίτλο μεταβολές συνεπάγονται ή Ακολουθούν Αντίστοι
χες γεωμετρικές μεταβολές. ‘Επομένως ή συνοπτική έπισκόπηση πού Ακολουθεί, άναφέρεται καί 
στά φαινόμενα πού ήδη έξετάσθηκαν άπό γεωμετρικής άπόψεως στό προηγούμενο κεφάλαιο.

Σέ πολλές περιπτώσεις, ή παρούσα έπισκόπηση άρκειται σέ μιά γενική μόνο προσέγγιοπι, 
είτε έπειδή πρόκειται γιά θέματα πού θά Αναπτυχθούν πολύ διεξοδικότερα άπό τούς ειδικούς 
μελετητές χημικούς μηχανικούς, είτε έπειδή σέ όρ ισμένα άλλα θέματα ή γνώση μας παρουσιά
ζει σημαντικά κενά. 'Επειδή ή φύση τοϋ μαρμάρου ώς ύλικοϋ έπιδρά Αποφασιστικά σέ πολλά ά
πό τά φαινόμενα πού θά μάς Απασχολήσουν, έξετάζεται κατ'άρχήν τό μάρμαρο τοϋ Παρθενώνος 
ώς δομικό υλικό.

Γ.4.1.1. "Ηδη σέ προηγούμενο κεφάλαιο δόθηκαν οί βασικότερες πληροφορίες γιά τό μάρμαρο 
τοϋ ναοϋ καί τόν τρόπο τής έζορύξεώς του (βλ. Α.4.3.Ι.). Στις πληροφορίες αυτές είναι χρή
σιμο νά προστεθοΰν τά Ακόλουθα στοιχεία πού άφοροϋν στά ζητήματα τοϋ παρόντος κεφαλαίου.

Ό ιστός τοϋ μαρμάρου τοϋ Παρθενώνος παρουσιάζει κόκκους εύδιάκριτους μέ γυμνό μάτι, 

τών όποιων οί μέσες διαστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 2/10-8/10 τοϋ χιλιοστομέτρου" ώς έκ 
τούτου τό μάρμαρο τοϋ ναοϋ χαρακτηρίζεται μάλλον ώς λεπτοκοκκώδες.

'Εάν γιά περισσότερη απλότητα θεωρήσουμε μιά τελείως άμιγή περιοχή τοϋ μαρμάρου, μπο
ρούμε νά φαντασθοϋμε ότι Αποτελεΐται άπό ένα κρυσταλλικό πλέγμα μορίων άνθρακικοϋ Ασβε
στίου (Ασβεστίτου). Τό πλέγμα, καθώς παράγεται άπό τήν όμοια έπανάληψη όμοιων μορίων, έ

χει Απλή γεωμετρική μορφή Αποτελούμενη άπό παράλληλες γραμμές καί στις τρεις διευθύνσεις 
τοϋ χώρου. Λόγω τών διαφόρων συνθηκών πού έπικρατοϋν κατά τόν σχηματισμό τοϋ πλέγματος 

(κρυστάλλωση), τό διάστημα ή καλύτερα ò χώρος,μέσα στόν όποιο τό πλέγμα διατηρεί τήν τέ
λεια γεωμετρική έπανάληψη τών μορίων, είναι πεπερασμένος,έπειδή πάντοτε ύπάρχει ένα ποσο

στό μορίων πού κατά τήν κρυστάλλωση δέν είχαν στήν κατάλληλη στιγμή τήν εύκαιρία νά έντα- 
χθοϋν στό πλέγμα μέ τόν κανονικό τρόπο, μέ Αποτέλεσμα οί γραμμές τοϋ πλέγματος νά Αναγκά

ζονται νά συγκλίνουν, νά άποκλίνουν, νά τερματίζουν κ.λ.π. (Σχετικά βλ. Β.Ε. Kobbs κ.ά., 
Structural geology, 73-140, ιδίως 96 κ.έ.).



280 Τά Φαινόμενα αυτά άκολουθοϋν όρισμένους γεωμετρικούς καί στατιστικούς κανόνες με άπο- 
τέλεσμα τήν έναλλαγή μέσα στην μάζα τοΰ ΰλικοϋ περιοχών μέ πλήρες κανονικό πλέγμα και δ ια- 
χωριστικών μεταξύ αυτών νοητών έπιφανειών μέ άτελές πλέγμα, μέσω των όποιων συμβαίνει ή 

άλλαγή προσανατολισμού των γραμμών τοϋ πλέγματος άπό τήν μία περιοχή πρός τήν άλλη. 01 
περιοχές πού σέ κάθε μία τό πλέγμα διαθέτει κανονική συνέχιση, άποτελοϋν τούς κόκκους ή 
κρυστάλλους τοϋ ΰλικοϋ, ένώ οΐ νοητές έπιφάνειες άλλαγής προσανατολισμοϋ τοϋ πλέγματος 
(μεταβατικές έπιφάνειες άπό κόκκο σέ κόκκο) άποτελοϋν τά όρια τών κόκκων ή άλλως μεσοκρυ- 

σταλλικές έπιφάνειες.

Ένώ στό έσωτερικό ένός κόκκου μία "στρώση" τών μορίων συνέχεται πρός τήν επόμενη μέ 
άριθμό κρυσταλλικών δεσμών ίσο σχεδόν πρός έκεινο τών μορίων τής "στρώσεως", στις περιο
χές άλλαγής διευθύνσεως τοϋ πλέγματος ό άριθμός τών κρυσταλλικών δεσμών, έξ αίτιας τοϋ 
γεωμετρικοϋ παράγοντος, είναι μικρότερος άπό τόν άριθμό τών έκεΧ μορίων, μάλιστα τόσο μι
κρότερος όσο μεγαλύτερη είναι ή γωνία άλλαγής τοϋ προσανατολισμοϋ τοϋ πλέγματος άπό κόκκο 
σέ κόκκο. Ή γωνία αύτή είναι λοιπόν άποωασιστική γιά τήν αντοχή τοϋ ΰλικοϋ: Λόγω τής ά- 
ραιότερης κρυσταλλικής συνδέσεως στις περιοχές άλλαγής προσανατολισμοϋ (μεσοκρυσταλλικές 
έπιφάνειες) οι περιοχές αύτές έχουν μικρότερη άντοχή ιδίως σέ έφελκυστικές καταπονήσεις, 
ώστε νά είναι συχνότερα έκεϊνες όπου συντελεΐται ή ρηγμάτωση τοϋ ύλικοϋ. Σύμφωνα μέ τις 

ιδιαίτερες συνθήκες πού έπικρατοϋσαν κατά τήν κρυστάλλωση, οί μέσες διαστάσεις τών κόκ
κων κυμαίνονται. (Γενικώς τό μέσο μέγεθος τών κόκκων είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μικρότερη 
ήταν ή άσκούμενη πίεση κατά τόν σχηματισμό τοϋ πετρώματος). Κατά τήν ρηγμάτωση ή καλύτερα 

μέ τήν πλήρη άπόσπαση κόκκων άπό τό μάρμαρο, άποκαλύπτεται τό άκανόν ιστό πολυεδρικό σχήμα 
τών κόκκων. Οί έπί μέρους έπιφάνειες πού άποτελοϋν τήν επιφάνεια κάθε κόκκου ονομάζονται 
έδρες καί είναι πρακτικώς έπίπεδες. Κατά τήν ρήξη τοΰ μαρμάρου σχηματίζονται ρηξιγενείς 
έπιφάνειες πού διέρχονται πάντοτε μεταξύ τών κόκκων καί ώς έκ τούτου έχουν άνάγλυφη μορφή 
μέ λεπτομέρεια τής τάξεως τοϋ 1/2 χιλιοστομέτρου (γιά τό μάρμαρο τοϋ ναοϋ). ‘Η άνάγλυφη 
αύτή λεπτομέρεια άπουσιάζει μόνο στις έπιφάνειες τών κομμών (Α.4.3.1.) πού όπως διαπιστώ

σαμε καί μέ τήν βοήθεια μεγεθύνσεων Χ8 καί Χ40 έχουν συνεχή έπιφάνεια, δηλαδή οί έλεύθε- 
ρες έπιφάνειες τών κρυστάλλων κατά τήν έκταση τοΰ κομμοϋ πρακτικώς συμπίπτουν σέ μία (στήυ 
πραγματικότητα καί έδώ υπάρχει κάποια άνάγλυφη μορφή άλλά είναι τουλάχιστον 10 φορές "χα
μηλότερη" άπό αύτή τών έπιφανειών θραύσεως). ‘Επομένως τελείως λείες έπιφάνειες είναι έ- 
Φΐκτές μόνον έφόσον κατά τήν τμήση τοΰ μαρμάρου τέμνονται καί οί κόκκοι στό έπιθυμητό έ- 
πίπεδο ή έφόσον τό ύλικό ΰφίσταται λειοτρίβηση. Ή πρώτη περίπτωση είναι έφικτή μόνο μέ 
τήν λάξευση όταν τά χρησιμοποιούμενα έργαλεΧα διαθέτουν όξύτατες μεγάλης σκληρότητος κο- 
πτικές άκμές. "Η δεύτερη περίπτωση δέν υπάρχει μόνο στήν κατεργασία άπό τόν άνθρωπο, άλλά 
άκόμη μία φορά στήν φύση μέ τή μορφή τών κροκαλών καί τών χαλίκων. (Είναι ένδιαφέρον ότι 
όταν οί κροκάλες βρίσκονται στό πλέον προχωρημένο στάδιο τής έξελϊξεώς τους παρουσιάζουν 
άναλογίες άξόνων πού άντιστοιχοϋν στις διαφοροποιημένες μηχανικές άντοχές τοϋ πετρώματος 
σέ δύο ή καί σέ τρεις διακεκριμένες έννοιες).

Παρά τήν τυχαιότητα τών σχημάτων τους, οί κόκκοι θεωρούμενοι σέ μεγάλο σύνολο, δέν 
παρουσιάζουν έντελώς τυχαία διάταξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φανερή ή γενικό
τερη διάταξη στρώσεων πού παρουσιάζουν κυματοειδή μορφή άσθενή κατά τήν μία έννοια ("μή
κους") καί πολύ ισχυρότερη κατά τήν άλλη ("πλάτους"). Οί στρώσεις αύτές άνάγονται στήν έ- 
πσχή τής μεταμορφώσεως τοΰ πετρώματος καί μαρτυρούν τήν διεύθυνση τής πιέσεως λόγω τοϋ ύ
περκείμενου βάρους καί έκείνη λόγω μεγάλων πλευρικών δυνάμεων κατά τήν διάρκεια πτυχώσεων 
τοϋ έδάφους. Τήν φυσική έμφάν ιση τοϋ πετρώματος συμπληρώνουν οί έγχρωμες ή άχροες ένστρώ- 

σεις άλλων συστατικών του: δολομιτικές προσμίξεις, χλωρττικές, μαρμαρυγικές φλέβες κ.λ.π. 
Ή δομή -τοϋ μαρμάρου στό σύνολό της (κρυσταλλικό πλέγμα, κόκκοι ή κρύσταλλοι, στρώσεις, 
κομμοί, φλέβες καί λοιπές προσμίξεις) είναι καθοριστική γιά τήν άντοχή καί τήν διατήρηση 
τών λίθων τοϋ ναοϋ.

Γ.4,1.2. Τό μάρμαρο τής Πεντέλης συγκρινόμενο μέ άλλα έλληνικά μάρμαρα διαπιστώθηκε (Τεχνι
κά Χρονικά 1973, 151 κ.έ.) ότι κατατάσσεται μεταξύ τών άσθενέστερων έναντι τριβής, ότι 
είναι κάτω τοΰ μέσου όρου σέ άντοχή, σέ θλίψη (1160 Kp/cm ), ότι έχει σχετικά μικρή ύδρα- 
πορροφητ ικότητα (ό.π., πίν. Vii), ότι η συγκρατούμενη ποσότητα ϋδατος είναι έξαιρετικά μι-



281κρή (δ.π., πίν· VI), τέλος ότι ή άντοχή του στις καιρικές μεταβολές είναι μάλλον μικρή 
(δ.π., ιτίν. IX). Τά ώς άνω συμπεράσματα είναι πολύτιμα λόγω τής έξαγωγής του μέσα άπό έρ- 
γαστηριακή σύγκριση μέ 26 άλλα είδη μαρμάρου, όμως σέ δύο σημεία χρειάζονται κάποιες έπϊ 

πλέον διευκρινίσεις: α) Ή ύδραπορροφητ'-κότητα είναι ιδιότητα γενική τής μάζας τοϋ μαρμά

ρου ή μόνο μιας ζώνης της, βάθους ορισμένων χιλιοστομέτρων άπό τήν έπιφάνεια, στην όποια 
ένδεχομένως συμβαίνει χαλαρωτικός έρπυσμός ) Ρ-) Ή μικρή σχετικά άντοχή σέ καιρικές μετα
βολές άναφέρεται μόνο στήν άντοχή τής έπιδερμίδος καί όχι τής μάζας. Άντιθέτως είναι γνω
στό ότι πολλά άπό τά μάρμαρα μέ άνθεκτικότερη έπιδερμίδα άπό αυτήν τοϋ πεντελήσιου έχουν 
πολύ μικρότερη διάρκεια καί ΰφίστανται σαθρωτικά φαινόμενα μεγαλύτερων διαστάσεων δπως ά-
ποφλοιώσεις "σκασίματα" κ.λ.π. Ή θερμική άγωγιμότητα τοϋ μαρμάρου ίσοϋται προς 0,008 cal.

-1 -1 -1sec. .cm .grad (είναι διπλάσια τοϋ σκυροδέματος, τετραπλάσια τής ύάλου άλλά σαράντα 
φορές μικρότερη τοϋ σιδήρου καί διακόσιες τριάντα φορές μικρότερη τοϋ χαλκοϋ).

Ό συντελεστής γραμμικής θερμοκρασιακής διαστολής τοϋ μαρμάρου ίσοϋται πρός 6.10 6Ι. 

grad . Είναι μικρότερος τής ύάλου (1:1 /2),τοΰ σιδήρου (1:2), τοϋ χαλκοϋ (1:3) καί πολύ 
μικρότερος τοϋ μολύβδου (1:5).

Γ.4.1.3. Μηχανική Άντοχή καί ‘Ελαστικότητα τοϋ μαρμάρου.

Τό μάρμαρο είναι ψαθυρό υλικό καί ή μηχανική συμπεριφορά του δπως καί ή θραύση του ψα- 
θυρά. 'Υπό κανονική πίεση καί θερμοκρασία, ή άντοχή των μαρμάρων σέ θλίψη μέχρι θραύσεως 
κυμαίνεται άναλόγως τοϋ είδους τοϋ μαρμάρου μεταξύ 500 καί 4.000 Kp/cm2 ή καί πλέον (Τε
χνικά Χρονικά 1973, 162, J.C. Jaeger and N.G.W. Cook, Fundamentals of rock mechanics2, 

144-6).

Τό μέτρον έλαστικότητος E τοϋ μαρμάρου, δπως καί γιά τά περισσότερα είδη λίθου ύπολο- 
γίζεται ευκολότερα μέ θλιπτική καταπόνηση παρά μέ έφελκυστική (Ε=-|-) (1). Ό άξονικός έ-

φελκυσμός σέ έργαστηριακές δοκιμές παρουσιάζει πολλές δυσχέρειες καί γι'αύτό ή έφελκυστι
κή άντοχή καί τό άντίστοιχο Ε ύπολογίζονται μέ καμπτική δοκιμασία ή όποια δέν παρουσιάζει 
πρακτικά προβλήματα, ένώ είναι ή μόνη πού παράγει παραμόρφωση αισθητή καί διά γυμνοϋ όφ- 
θαλμοϋ, πού έπομένως είναι εύρύτατη γ ιά τήν εύαισθησία των χρησιμοποιουμένων όργάνων, ώ
στε νά παρέχει σειρά εύκολα διακρινόμενων τιμών κ.λ.π. (E=pl3/48 ]xf). (2).

Κατά τούς Jaeger καί Cook (δ.π., 167 κ.έ. μέ άναφορά πηγών), περιέργως οί τιμές τοϋ Ε 

πού ύπολογίζονται μέ τήν καμπτική δοκιμασία είναι μεγαλύτερες άπό έκεϊνες πού δίνει ό ά
ξονικός έφελκυσμός καί έπομένως κατά τήν κάμψη ή ούδέτερη γραμμή δέν είναι κεντροβαρική 
άλλά έκκεντρη. Κατά συνέπεια, ή έφελκυόμενη περιοχή είναι μικρότερη άπό τήν θλιβόμενη καί 
οί έπιμηκύνσεις μεγαλύτερες άπό τις άντίστοιχες βραχύνσεις. Κατά τούς αυτούς συγγραφείς ή 

έρμηνεία τοϋ φαινομένου πρέπει νά άναζητηθεΧ στήν παρουσία τών "μικρορωγμών τοϋ Griffith" 

ήτοι άσυνεχειών πού συμπίπτουν μέ διάφορες μεσοκρυσταλλικές έπιφάνειες.

Σέ καμπτική δοκιμασία δύο πλακών λευκοϋ μαρμάρου τών Κυκλάδων, στό έργοτάξιο τοϋ Διο
νυσιακού Θεάτρου διαπίστωσε ό γράφων, δτι ή έπιμήκυνση παρουσίασε τιμές διπλάσιες άπό έ- 
κεινες τής βραχύνσεως. Ή φύση τοϋ φαινομένου είναι τόσο πολύπλοκη ώστε δέν έπιτρέπεται ή 
συναγωγή συμπερασμάτων έάν προηγουμένως δέν έκτελεσθοϋν πολυάριθμα πειράματα μέ τήν βοή
θεια τών πλέον εύαίσθητων όργάνων, ώστε νά περιοριστεί ή άβεβαιότητα ώς πρός τήν έκταση 
τής πλαστικής περιοχής καί παρακαμφθεϊ ό παράγων τών μικροκομμών πού άσφαλώς μειώνουν τήν 
έφελκυστική άντοχή χωρίς όμως νά έπηρεάζουν τήν θλιπτική άντοχή. Γ ιά τούς μεγαλύτερους
κομμούς δέν γίνεται λόγος μιά καί ή συχνότητά τους είναι μικρότερη, ή δέ παρουσία τους

. . . . . 2γίνεται εύκολα άντιληπτή όταν ή έπιφανεια τους υπερβαίνει το 1cm .

Ένώ τά πιό πάνω άφοροϋν τήν άναζήτηση τής μηχανικής συμπεριφοράς τοϋ κατά τό δυνατόν 
ίσότροπου μαρμάρου, στήν πράξη είναι άναγκαία ή άποδοχή τής παρουσίας τών κομμών κάθε τά-

ξεως μεγέθους (άπό Imm καί άνω) οί οποίοι άσφαλώς άλλάζουν τήν άναλογία τής έφελκυόμενης
2πρός τήν θλιβόμενη περιοχή. Έτσι τό Ε παρουσιάζει τιμές μεταξύ 500.000 kp/cm (θλίψη)

2καί 150.000 kp/cm (δυσμενείς έφελκυστικές περιπτώσεις).

Λόγω τής μικρής παραμορφωσιμότητος τοϋ μαρμάρου, ή κάμψη του είναι πολύ άσθενέστερη 
άπό έκείνη άλλων ύλικών καί μπορεί έπομένως νά θεωρηθεί χωρίς φόβο σφάλματος δτι ή έλαστι-



282 ηγ) γραμμή (Αντιστοιχεί σέ τόξο κύκλου, δεδομένου ότι ή διαφορά μεταξύ κύκλου καί παραβολής 

είναι άμελητέα γιά τόξα μικρού μέτρου. Σύμφωνα με την πιό πάνω παραδοχή εχομε:

R=h (3), (4),2x 2R
|AlU| + |Δ1°| =8fr (5)

όπου 1, X, f τό μήκος, τό ϋφος καί τό βέλος κάμψεως τοϋ στοιχείου, |Δ1°|, |A1U| ή βράχυν

ση καί ή μήκυνση καί τέλος α καί R fi γωνία στροφής τών άκρων καί ή άκτίνα καμπυλώσεως της 

έλαστικής γραμμής.

Γ.4.2. 0 ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (υπό κανονική πίεση καί θερμοκρασία),

'Ενώ ή σπουδή τών έλαστικών καί τών μικρής σημασίας πλαστικών παραμορφώσεων τοΰ μαρ
μάρου είναι έφικτή καί ένδείκνυται νά διεξάγεται στό έργαστήριο, οι παρουσιαζόμενες σέ 
παλαιά μάρμαρα μόνιμες παραμορφώσεις, στον βαθμό πού συναρτώνται μέ τόν χρόνο, είναι δυ
νατόν νά μελετηθούν μόνον έπάνω στά ίδια τά παλαιά μάρμαρα πού τις παρουσιάζουν.

Γ.4.2.1. ‘Η έντονη κύρτωση μαρμάρινων πλακών σέ διάφορα σημεία οικοδομικών κατασκευών είναι 

φαινόμενο πολύ σύνηθες. Άντιθέτως οί όγκοι μεγάλου πάχους ούδέποτε εμφάνισαν τίς παραμι
κρές παραμορφώσεις αύτοϋ τοϋ είδους. Έν πρώτοις θά μπορούσε νά υποθέσει κανείς ότι δέν 
πρόκειται γιά παράδοξο άλλά γιά τήν κανονική έμφάν ιση τών έλαστικών παραμορφώσεων πού ά- 
σφαλώς στίς πλάκες λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερες τιμές έξ αίτιας τής διαφορετικής γεωμετρί
ας άφ’ένός καί άφ'έτέρου έξ αίτιας τών υψηλότερων τάσεων πού άναπτύσσονται στίς έν λόγω 

πλάκες λόγω τοϋ μικροϋ πάχους τους.

"Ομως μέχρι ποιο βαθμό μπορούν οί παραμορφώσεις τών πλακών νά θεωρηθοΰν ώς φυσιολογι
κά μεγαλύτερες άπό έκεϊνες τών όγκων; "Οταν μάλιστα αυτές τ ίς τελευταίες δέν τίς διακρί
νουμε καί άπλώς τίς υποθέτουμε.'Αλλωστε ή ψαθυρότητα τοΰ ύλικοΰ είναι τόσο έντονη ώστε ά- 
κόμη καί οί πλάκες, όσο λεπτές καί έκτεταμένες κι άν είναι, νά παρουσιάζουν συγκρ ινόμενες 
μέ άλλα ύλικά τόσο μικρά περιθώρια παραμορφώσεως ώστε ή θραύση τους κατά τήν δοκιμασία 
κάμψεως νά έπέρχεται μόλις άρχίζουν νά παράγονται οί πρώτες αισθητές παραμορφώσεις.

Γ.4.2.2. Στίς 18.5.75 καί 27.7.82 έκτέλεσε ò γράφων καμπτικές δοκιμασίες λεπτών έπίμηκων 
πλακών μαρμάρου Πεντέλης (Διονύσου) καί Κυκλάδων (Νάξου). Τά δοκίμια πεντελικοϋ μαρμάρου 
έδωσαν τά άκόλουθα άποτελέσματα:

Δοκίμια
It

(mm)
b

(mm)
h

(mm)
lo lo/h fel.

mm
fdpOUXJ.

mm
oel 2 

kp/crn
cjmax E 2 

kp/cm
1 Πεντέλης 714 95 21 ,5 690 32 0,55 0,9 0+ 80 122 550.000
2 714 95 21 ,5 690 32 0,65 0,95+ 110 160 500 .000

'Αξίζει νά σημειωθεί ότι τά ώς άνω δοκίμια είχαν κοπεί τό 1963 καί ήταν λειασμένα άπό τή 
μιά πλευρά ή οποία ήταν αύτή πού ύπέστη τόν έφελκυσμό.

Ή φόρτιση έγινε σέ δύο συμμετρικά σημεία πού διαιρούσαν τό Ιο σέ τρία ίσα μέρη. Έ- 
κτελέσθηκαν διπλές σειρές βαθμιαίων φορτίσεων καί άποφορτίσεων ώστε νά μετρηθούν καί οί 
τυχόν παραμένουσες παραμορφώσεις πού όντως σημειώθηκαν : όταν τό βέλος κάμψεως ύπερέβη τά
0.55 mm , κατά τήν άποφόρτιση παρέμεινε άνεπαίσθητο μόνιμο βέλος 0,05 mm, όταν τό βέλος 

έφθασε τά 0,90 run μετρήθηκε μόνιμο βέλος 0,12 mm.

Τά ώς άνω άποτελέσματα, παρά τίς χαμηλές τιμές σ μπορούν νά θεωρηθούν ώς άντιπροσω- 
πευτικά μιας όρισμένης ποιότητος μαρμάρου. Ή παραμορφωσιμότητα άποδείχθηκε έξαιρετικά 
μικρή: σύμφωνα μέ τόν τύπο (5) τό άθροισμα έπιμηκύνσεως καί βραχύνσεως έφθασε τήν μέγι- 

στη τιμή τού 0,25 mm, ήτοι τό 2_760 το'-1 ^Ιίκουε τού δοκιμίου (!) κατά πάσα πιθανότητα,
όπως συνέβη καί στά δοκίμια νάξιου μάρμαρου(Δ1υ ,Δ1°,έπιμήκυνση = gô5—ÔÔÔ μέτρο μή
κους καί Κρ, ό ύπολογ ισμός μέ τόν τύπο , 23ρ13 . . ^ ... ...

f=648Ëj δίνει Ε= 580.000

Γ.4.2.3. ‘Ενώ λοιπόν οί τιμές τών σ καί τών Ε όπως καί οί δοκιμασίες πού τις επιβεβαιώνουν 
φανερώνουν τήν μικρότατη τιμή τής έλαστικής καί μικρής πλαστικής παραμορφωσιμότητος, οί 

μεγάλες κυρτώσεις σέ πολυάριθμες παλαιές πλάκες μαρμάρων διαφόρων ηλικιών καί προελεύσε
ων άποδεικνύονται ώς έρπυσμός.



283'Ιδανικό πεδίο μελέτης τοΰ φαινομένου αύτοΰ είναι τά διάφορα νεκροταφεία όπου ô μελε
τητής βρίσκει τό υλικό όχι μόνο συγκεντρωμένο άλλά καί χρονολογημένο, ένώ τά είδη, οί ποι

ότητες καί τά μεγέθη των πλακών προσφέρονται σέ μεγάλη ποικιλία.

Κατά κανόνα οί πλάκες κάμπτονται πρός τά κάτω έΕ αίτιας τοΰ βάρους καί έπειδή στηρί
ζονται μόνο κατά τήν περίμετρό τους.(Μερικές άπό τις πλάκες έχουν τήν κυρτωση προς τά ά
νω, χωρίς νά πρόκειται γιά διαφορετικό φυσικό φαινόμενο, άπλώς έχουν άνατοποθετηθεϊ ανά

στροφες) .

*0 γράφων, μετά άπό παρατηρήσεις καί μετρήσεις πολυάριθμων πχακών, διαπίστωσε βέλη 
κάμψεως τής τάζεως των δύο, των τριών, άκόμη καί τών τεσσάρων εκατοστόμετρων σε πλάκες 
πού τό πάχος τους δέν είναι μικρότερο άπό 0.03 ή έστω 0 .2^/^ καί τό πλάτος τους δέν υπερ

βαίνει τό 1.00 (ί).

Κατόπιν μετρήσεων καί ύπολογισμοΰ διαπιστώθηκε ότι ή έρπυστική παραμόρφωση τών ύπ'ό- 
ψιν πλακών Εεπερνά σέ ορισμένες περιπτώσεις τήν άντίστοιχη έλαστ ική παραμόρφωση κατά 250 

φορές, ένώ σέ άλλες Εεπερνά τό όριο θραύσεως μέχρι καί κατά 40 φορές ('. ) .

"Ομως ένώ οί όριζόντιες πλάκες βρίσκονται λόγω τοΰ ίδιου βάρους σέ κάποια καμπτική 
τάση τής τάζεως τών 5-15 kp/cirt2, παρατηρείται συχνά ή κύρτωση καί κατακόρυφων πλακών όρ- 

θομαρμαρώσεων όταν τυχαίνει νά διατηρούνται στήν θέση τους άποκολλημένες όμως άπό τόν ά
καμπτο τοίχο καί μάλιστα έπί μακρό διάστημα. Σέ μία τέτοια περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ή 
κύρτωση ύπερβαίνει τά 3/100 τοΰ ύψους τής πλακάς (περίθυρο εισόδου οικίας έπί τής όδοϋ 
Δωδεκανήσου). Μία άπό τις πλάκες τοΰ περιθύρου, ήλικίας πενήντα περίπου έτών, παρουσιά
ζει τιμή I All κατά σαράντα Φορές μεγαλύτερη άπό τήν οριακή τιμή θραύσεως καί τοϋτο χωρίς 

τήν παραμικρή καμπτ ική φόρτιση (!).

Γ.4.2.4. ‘Εάν καί οί όγκοι παρουσίαζαν μόνιμες παραμορφώσεις τοΰ αύτοϋ βαθμού μέ τών πλακών 
τότε παρά τό πάχος καί τήν δυσκαμψία τών όγκων θά έπρεπε αυτές οί μόνιμες παραμορφώσεις 

νά είναι εύκολα άντιληπτές άκόμη καί σέ πρώτη θεώρηση.

‘Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι στούς όγκους οί παραμορφώσεις είναι μικρές ή ίσως άσήμαν- 
τες, αυτομάτως θά διαπιστώσουμε καί τήν μεγάλη δυσκολία ή τό άδύνατον τής μετρήσεώς τους. 
‘Εάν πρόκειται γιά μεγέθη τής τάΕεως του ένός ή τών δύο χιλιοστομέτρων, πώς μπορούμε με
τά άπό τήν μέτρηση νά είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται γιά μηχανική παραμόρφωση καί όχι γιά 
γεωμετρική άνακρίβεια τών λίθων, όταν μάλιστα πρόκειται γιά όγκους μέ τέτοιες διαστάσεις 
γιά τις όποΙες οί άνακρίβειες είναι άκόμη καί σήμερα πρακτικώς άναπόφευκτες παρά τήν ραγ
δαία έζέλιΕη τής τεχνολογ ίας_} (έάν πάλι περιορίζαμε τήν έρευνα σέ μικρότερων διαστάσεων 
όγκους, γιά τις όποιες θά ήταν μικρότερη ή πιθανότητα άνακριβειών, άσφαλώς θά έπρεπε νά 
παραιτηθούμε άπό τήν έλπίδα νά είναι μετρήσιμες οί άναζητούμενες παραμορφώσεις).

Οί πιό πάνω φόβοι είναι βάσιμοι στόν βαθμό πού οί κατασκευαστικές άνακρίβειες τής τά

Εεως τών χιλιοστομέτρων ένυπάρχουν άκόμη καί στά πιό έπιμελημένα οικοδομικά έργα όλων τών 
έποχώ ν.

Είναι έπομένως πολύ εύνοϊκή γιά τήν παρούσα μελέτη ή ύπαρζη, καί μάλιστα έδώ, μιας 
παγκόσμιας έΕαιρέσεως στόν τομέα τής κατασκευαστικής άκρίβειας. Σέ όσα άναφέραμε σέ προη
γούμενο κεφάλαιο σχετικά μέ τήν άκρίβεια κατασκευής τού Παρθενώνος (βλ. Α.6.17) έχει ση
μασία νά προσθέσουμε ότι è γράφων μετά άπό σχολαστικές μετρήσεις καί παρατηρήσεις στις 
πλευρικές έπιφάνειες μεγάλου μήκους δοκών τών κλασσικών άθηναϊκών μνημείων διαπίστωσε 
πάντοτε ότι καί στις έπιφάνειες αυτές συναντάται ή γεωμετρική άκρίβεια πού περιγράψαμε 
ειδικότερα γιά τόν Παρθενώνα (βλ. Α.6.17).

Τό πλήθος τών έλέγχων (δύο δοκοί τοΰ ‘Ηφαιστείου, δύο δοκοί τοΰ Έρεχθείου, δύο δοκοί 
τών Προπυλαίων σέ μεγάλα τεμάχια, μία δοκός τού ναού τού Άρεως σέ δύο τεμάχια καί όλες 
οί οωζόμενες δοκοί τού Παρθενώνος) έπιτρέπει νά ύποθέσομε μέ στατιστική βεβαιότητα ότι 

άρχικά ή πλάγια όψη τών γραμμών τών δοκών ήταν τό ίδιο τέλεια εύθύγραμμη όσο είναι άκόμη 
και σήμερα ή κάτοψη τών αύτών γραμμών. ‘Επομένως, ή έλαφρά καμπύλωση πού παρουσιάζουν οί 

δύο κατά χωράν δοκοί τού Ερεχθείου πρέπει νά θεωρηθεί στό σύνολό της άποτέλεσμα μηχανι
κής παραμορφώσεως, έπιφυλασσόμενου ένός μικρού ποσού άσφαλώς μικρότερου τού 1/2 χιλιοστο-

!0



284 μέτρου ώς Ενδεχομένως όφειλόμενου σέ κάποιες άσήμαντες άνακρίβειες. Την πρόταξη της προΰ- 

ποθέσεως της κατασκευαστικής άκρίβειας έκανε άναγκαϊα ή τάξη μεγέθους των βελών κάμψεως 
πού ô γράιρωυ καί ò Κ. Ζάμπας διεπίστωσαν σέ άνεξάρτητες μετρήσεις των δύο κατά χώραν δο

κών τοϋ Έρεχθείου.

Γ.4.2.5. Τό βέλος κάμψεως τής 1ης δοκοϋ τής Βόρειας Προστάσεως του Έρεχθείου δέν υπερβαί

νει το 1 mm (!). Ή 2η δοκός παρουσιάζει περίπου τριπλάσιο βέλος κάμψεως. ‘Η διαφορά αυτή 
πρέπει νά όφείλεται κυρίως στήν προσβολή τής 2ης δοκοϋ άπό φλόγες, όπως δείχνει ή φθορά 

τής Επιφάνειας της.

Σύμφωνα μέ τούς μηχανικούς Κ. Ζάμπα καί Μ. Ίωαννίδου (ΥΠΠΕ,"Έρέχθειο", 543,4):

Mmax = 7.371 Mpm Jx =0.026 m3
σ.° =-11.91 Kp/cm2 ou =10.77 Kp/cm2

Σύμφωνα μέ τά πιό πάνω στοιχεία καί μέ τις διαστάσεις, τό βέλος Ελαστικής κάμψεως τής 

δοκοϋ 1 θά έπρεπε νά είναι:

737.100^ 325.000 
9,6_.~500 7ÖÖÖ_. 2.600.000 0,2 mm

Παρατηρούμε ότι λαμβανομένου ύπ'όψιν καί τοϋ πιθανοϋ μεγέθους τής κατασκευαστικής α
νακρίβειας, ή παραμόρφωση τής δοκοϋ σήμερα είναι μεγαλύτερη τής θεωρητικής Ελαστικής τό 

πολύ κατά τέσσερεις ή πέντε φορές.

Γ.4.2.6. Ή παραβολή τών.όγκων πρός τις πλάκες άπεκάλυψε ότι è Ερπυσμός τών πλακών πού Ε
ξετάσαμε είναι Εντονότερος κατά μερικές δεκάδες φορές άπό Εκείνον πού συμπεράναμε γ ιά 
τούς όγκους. Επειδή καί στις δύο περιπτώσεις τό ύλικό είναι τό ίδιο καί οί νόμοι τής 
μηχανικής ισχύουν άσφαλώς Εξ ίσου, θά πρέπει ή έρμηνεία πού θά διατυπωθεί νά είναι Ενι
αία γιά τό φαινόμενο παρά τήν διαφορά τών άποτελεσμάτων του. "Εάν ύποθέσουμε ότι συμβαί
νει Ερπυσμός στις πλάκες, τό ίδιο θά πρέπει νά ύποθέσουμε καί γιά τούς όγκους. Τότε ή 
διαφορά τών παραμορφώσεων θά μποροΰσε νά Ερμηνευθεΐ ικανοποιητικά μέ τήν ύπόθεση δτι 6 
Εν λόγω Ερπυσμός έχει μεγάλη ένταση μόνο κατά τήν Επιφάνεια καί τήν πλησίον σ'αύτήν μάζα 
τοϋ ύλικοϋ καί ότι σέ μεγαλύτερο βάθος τό φαινόμενο είναι πρακτικώς άμελητέο. Έάν ή πιό 
πάνω ύπόθεση άληθεύει, τότε τά κυριότερα σημεία τοϋ ζητήματος μποροϋν νά περ ιγραφοϋν καί 
Ερμηνευθοϋν ώς έξης.

'Ανεξαρτήτως τής μορφής τής φορτίσεως, συμβαίνει μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου μιά προο
δευτική μικροσκοπική χαλάρωση τής δομής τοϋ μαρμάρου σέ όλες τις Επιφάνειες καί σέ κά
ποιο μικρό βάθος άπ'αύτές.'Η χαλάρωση αυτή συντελειται στις μεσοκρυσταλλικές Επιφάνειες 
καί τείνει μέ σημαντικές τάσεις πού άναπτύσσει πρός όλες τις διευθύνσεις χωρίς όμως νά 
μπορεί νά πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις διευθύνσεις Εκείνες όπου διαθέτει Ελευθερία ή 
όπου οί άντιτιθέμενες δυνάμεις είναι μικρότερες άπό τις έρπυστικές τάσεις. Διάφορες χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις Ελευθερίας συνοψίζονται μέ κάποια άπλούστευση ώς Εξής:

α) Σέ Ελεύθερες πλάκες μικρού πάχους ή Εμφάνιση τοϋ φαινομένου στήν μία μεγάλη Επιφά
νεια ή καί στις δύο, άλλά μέ διαφορετικές Εντάσεις, συνοδεύεται άπό κύρτωση τών πλακών Ε
πειδή ή άκαμψία τους δέν μπορεί νά άντισταθμίσει τις διασταλτικές έρπυστικές τάσεις.

β) Έάν καί οί δύο Επιφάνειες παρουσιάζουν ίσου μεγέθους Ερπυσμό, τότε οί διασταλτικές 
τους τάσεις προκαλοΰν μιά μικρή αύξηση τοϋ μήκους καί τοϋ πλάτους τής πλάκας. Καί στις 
δύο ώς άνω περιπτώσεις ή τρίτη διάσταση τοϋ Ερπυσμού προκαλεΐ καί αύξηση τοϋ πάχους τής 
πλάκας.

γ) Έάν ή αύξηση τοϋ μήκους καί τοϋ πλάτους Εμποδίζεται άπό άνένδοτο πλαίσιο, τότε ô 
Ερπυσμός συντελειται μόνο κατά τό πάχος, ίσως μάλιστα στήν διεύθυνση αύτή βρίσκει διέξο
δο καί ô Εμποδιζόμενος κατά τήν έκταση Ερπυσμός.

δ)Έάν ή πλάκα ύφίσταται καμπτική φόρτιση, ό Ερπυσμός κατά τήν Επιφάνεια διευκολύνε
ται στήν Εφελκυόμενη πλευρά, στήν όποια καί συντελείται κατά προτεραιότητα ώς πρός τόν 
Εγκάρσιο, Ενώ στήν θλιβόμενη πλευρά Εμποδίζεται σέ κάποιο βαθμό ή καί τελείως, όπότε άνα- 
λόγως βρίσκει μεγαλύτερη διέξοδο κατά τήν έννοια τοϋ πάχους.



285ε) Σχούς όγκους μέ μεγάλο πάχος υπερισχύει, ή έσώτερη μάζα πού δέν ένδίδει στίς έρπυ- 
στικές χάσεις τής έπιφανείας πού χείνουν νά τήν έπιμηκύνουν ή νά τήν κυρχώσουν όπόχε ò 
έρπυσμός συντελεΐται σχήν μόνη έλεύθερη έννοια, δηλαδη καθέχως πρός χήν έπιφάνεια.

σχ) 'Εάν καί καχά χήν έννοια καθέχως πρός χήν έπιφάνεια υπάρχει άνένδοχο έμπόδιο ό
πως π.χ. ένας άλλος όγκος μαρμάρου σέ έπαφή, χότε ή έρπυστική διασχολή έμποδίζεται καί σ' 
αύχήν χήν έννοια. 'Εάν ή έπαφή παρουσιάζει χοπικά κενά, χότε 6 έρπυσμός συνχελεϊχαι σχίς 
θέσεις αύτές μέ άποχέλεσμα χήν έμφάνιση τοπικών έζογκώσεων. 0Î τοπικές αυτές έζογκώσεις 
άποχελοϋν πολύτιμες άποδείΕεις τής παρουσίας τοϋ φαινομένου καί στά Μνημεϊα τής Άκροπό- 
λεως. Χαρακτηριστική περίπτωση άποτελοϋν οι κατακόρυφοι άρμοί των ορθοστατών τής Στοάς 
τοϋ Εύμένους, σχούς όποιους παρουσιάζονται τοπικοί κυματισμοί τών άναθυρώσεων πού όφεί- 
λονται σέ χαλάρωση τών κόκκων καθέχως πρός χήν έπιφάνεια τού άρμου, έκεΐ όπου ή άντιμέτω- 
πη έπιφάνεια τοϋ έπόμενου λίθου διακόπτεχαι, ίδίως έΕ αίτιας θραύσεως καί πτώσεως τεμαχί

ων της.

ζ) Φαίνεται ότι οί συνεχείς μεταβολές τών συνθηκών τού περιβάλλοντος, ιδίως δέ οί 
θερμοκρασιακές, συνδέονται στενά μέ τήν ένταση τοϋ φαινομένου.

Ή σύντομη δ ιερεύνησή μας τοϋ έπιφανειακοϋ χαλαρωτικού έρπυσμοϋ τοϋ μαρμάρου τών 
μνημείων τής Άκροπόλεως δέν είναι δυνατόν νά προχωρήσει σέ περισσότερες λεπτομέρειες 
καί μεγαλύτερο βάθος, λόγω τής μικρής άρμοδιότητος τοϋ γράφοντος καί λόγω τής έζαιρετι- 
κής πολυπλοκότητος τοϋ θέματος. Παρά τούς δύο αύτούς λόγους, ή πρώτη αύτή παρουσίαση έ- 
πιχειρήθηκε έπειδή τό όλο θέμα, όπως φαίνεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιά τήν έρμηνεία 
ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών τών άρχαίων μαρμάρων καί τών οικοδομικών λεπτομερει
ών τών μνημείων, όπως είναι κυρίως οί άρμοί καί έπειδή είναι συναρτημένο μέ δύο άλλα 

σπουδαία φαινόμενα: τήν θερμοκρασιακή μεταβολή τών διαστάσεων καί μέ τήν μηχανική άποσά- 
θρωση καί γήρανση τών μαρμάρων τοϋ ναοϋ (βλ. έπίσης Α.6.6.3).

Γ.4,3.*Η θραύση τών λίθων τοϋ Παρθενώνος.

'Ελάχιστοι λίθοι τοϋ ναοϋ διατηρούν άκέραιο τό άρχικό σχήμα τους. Οί ύπόλοιποι είναι 
θραυσμένοι κατά ποικίλους τρόπους. Τά μικρότερα θραύσματα πού έχουν μέ διάφορους τρόπους 
άποσπασθει άπό τούς λίθους, στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν σώζονται πλέον, τουλάχιστον 
στίς έπιφάνειες τής Άκροπόλεως. Κατά σειρά μεγέθους, πού έκτιμήθηκε μετά άπό προσεκτική 
σπουδή όλων τών λίθων, οί αίτιες καί συνθήκες τής θραύσεως τών λίθων τοϋ Παρθενώνος είναι:

1) Υπερθέρμανση κατά τήν διάρκεια μιας μεγάλης ή περισσότερων μεγάλων πυρκαϊών στό 
παρελθόν, καθώς καί τοπικώς άπό διάφορες πυρές.

2) Διόγκωση τών σιδηρών στοιχείων συνδέσεως τών λίθων έΕ αίτιας όζειδώσεως.

3) ΈκκρηΕη γομώσεων πυρίτιδος στό έσωτερικό τών λίθων μέ σκοπό τόν άδρομερή τεμαχι
σμό (άνατίναζη).

4) 'Εκτεταμένη σφυροκόπηση μέ βαρειά έργαλεΐα μέ σκοπό τόν άδρομερή καί λεπτομερή τε- 
μαχισμό.

5) Βίαια πρόσκρουση βλημάτων κατά τήν διάρκεια πολεμικών έπιχειρήσεων.

6) Βίαια πρόσκρουση κατά τήν στιγμή καταρρεύσεων διαφόρων τμημάτων τοϋ κτηρίου.

7) Κυκλικές μεταβολές τής θερμοκρασίας τοϋ περιβάλλοντος - καιρική άποσάθρωση.

8) Άλληλοσύγκρουση μελών κατά τήν διάρκεια ισχυρών σεισμών.

9) 'Υπέρταση συνδετικών στοιχείων κατά τήν διάρκεια σεισμών ή καταρρεύσεων έφ'δσον ή 

περιοχή άγκυρώσεων τών στοιχείων αυτών στό μάρμαρο παρουσίαζε μειωμένη άντίσταση έΕ αί

τιας έλαττώματος ή προϊούσης ρηγματώσεως λόγω τής ώς άνω ύπ'άριθ. 2 αίτιας.

10) Καταστροφική άνισοκατανομή φορτίων άπό λίθο σέ λίθο καί μεγάλη συγκέντρωση τάσε
ων έΕ αίτιας διαφόρων γεωμετρικών μεταβολών (Γ.3.).

11) ΠαγοπλήEia.

12) Βανδαλισμοί διαφόρων άτόμων.



286 Ανάλογα μέ τήν διάδοση καί τόν προσανατολισμό των ρηγμάτων της θραύσεως διακρίνονται 
τά είδη ρηγματώσεως όπως άναλόονται ατό προηγούμενο κεφάλαιο Γ.3.1.7.

Μετά τήν διαπίστωση ότι ή μορφή τής θραύσεως τών λίθων τοϋ Παρθενώνος έχει έζαρτηθεΐ 
άπό τό έκάστοτε αίτιο καί ότι συνολικώς ύπάρχουν δύο σαφώς διακρ ινόμενες μορφές θραύσεως 
(πού περιγράφονται στήν συνέχεια), οί ώς άνω περιπτώσεις ταζινομοϋνται ώς έζής :

Πρωτογενής 
Θερμική θραύση Φορτιακή θραύση

βραδεία στατ ική δυναμική ή 
κρουστ ική

(1) Πυρπόληση (7) Θερμοκρασιακές 
μεταβολές περι
βάλλοντος

(2) Διόγκωση σιδήρων
(3) Άνατίναζη
(9) 'Υπέρταση συνδετι

κών στοιΧε ίων
(10) Καταστροφική άν ι

σοκατανομή τάσεων
(11) Παγοπληζία

-> Δευτερογενής 
θερμική θραύση

(4)
(5)
(6) 

(8)

(12)

ΣΦυροκοπηση 
Βομβαρδ ισμός 
Πρόσκρουση πτώσεως
Άλληλοσυγκρούσεις 
κατά τήν διάρκεια 
σεισμού
Βανδαλισμοί

Ή θραύση τοϋ μαρμάρου είναι ψαθυρά. Συμβαίνει όταν οί τάσεις υπερβαίνουν τις άντο- 
χές του. Λόγω τής μικρότατης έλαστικής παραμορφωσιμότητος τοϋ μαρμάρου, ή θραύση συμβαί
νει συχνά πριν νά γίνη άντιληπτή ή παραμικρή έλαστική παραμόρφωση. Πλαστική παραμόρφωση 
δέν έγινε ώς τώρα άντιληπτή σε μεγάλου όγκου μάρμαρα παρά μόνο σέ πλάκες μικροϋ πάχους.

"Αν καί πρόκειται γLà φαινόμενα συνήθη καί καθημερινά, οί διάφορες περιπτώσεις θραύ
σεως παραμένουν άκόμη καί σήμερα σέ μεγάλο βαθμό άνερμήνευτες όσον άφορά στούς νόμους, 
στούς μηχανισμούς καί στά μικροσκοπικά φαινόμενά τους. Τά πολύπλοκα ζητήματα τής θραύ

σεως τοϋ στερεού σώματος έρευνα σήμερα ιδιαίτερος κλάδος τής μηχανικής, ή μηχανική τής 
θραύσεως (Bruchmechanik, Fracture mechanics).

Ή πολυπλοκότητα τοϋ ζητήματος δέν μάς έπιτρέπει παρά μόνο μιά άπλουστευμένη προσέγ
γιση τής όποιας τά περισσότερα στοιχεία είναι έμπειρικά καί έχουν συγκεντρωθεί μέ σειρά 
παρατηρήσεων όχι μόνο στον Παρθενώνα καί τήν Ακρόπολη, άλλά σέ ενα εύρύτερο σύνολο λίθι

νων κατασκ ε υών.

Έάν κατ‘άρχήν υποθέσουμε ενα πρίσμα μαρμάρου (1) άπαλλαγμένο άπό κομμούς καί άλλα 
φυσικά έλαττώματα καί κατά τό δυνατόν ομοιογενές, μπορούμε νά δεχθούμε ότι σέ κάθε ση
μείο του παρουσιάζει ορισμένη διατμητική άντοχή. Λόγω τής δομής του ("στρώσεις" κ.λπ.), 
ή διατμητική άντοχή κυμαίνεται άνάλογα μέ τήν θεωρούμενη διεύθυνση. Τις διάφορες τιμές 

τής άντοχής αυτών άποδίδει τό έλλειφοειδές τών τάσεων (2).

ππτππππττπτπτCD cd . .
Ανα^ρσιμμα BiokTpn-riunQ αντο-χ/ης
(<Jt ΤΤο'λΐΙΑ.Ο G-ócTVà.puX CXV CXpOpcks)

C3) _ .
αντοχ-νις

(oc ορΘοflu>sMo οόότημοι cxvcvîopâs»)



287"Ας θεωρήσουμε έξωτερικό φορτίο κάθετο καί κατανεμημένο στήν άνω έδρα τοϋ πρίσματος 
καί νοητή έπίπεδη δ ιαχομή S με κλίση θ ώς τχρός την όρθη διατομη F τοϋ πρίσματος- Οί δ ιατ- 

μητικές τάσεις αύτής τής διατομής έχουν τιμή α3=- ημ. 2θ δπου σ = p/F.

Παρατηρούμε δτι ή μεγίστη σε σημειοϋται δταν θ=45°. Τό διάγραμμα τής διατμητικής τάσεως 

συναρτήσει τής θ έχει τήν άκόλουθη μορφή.

'Επειδή, δπως είδαμε, ή διατμητική άντοχή τοϋ πρίσματος κυμαίνεται, ή κλίση τής δια- 
τομής μέ τήν μεγαλύτερη πιθανότητα διατμήσεως ύπολογίζεται μέ έπΐλυση τοϋ συστήματος των 
έξ ισώσεων τοϋ έλλειψοειδοϋς των άντοχών καί τής διατμητικής δυνάμεως συναρτήσει τοϋ θ, ή 
πιό άπλά μέ τήν σύνθεση των ώς άνω διαγραμμάτων (3) καί (4) ώς έξής:

90° βθ· το* 60* 90* ΑΟ" 50* 20* ίο* ο*

Τό σημείο Σ έπαφής τής καμπύλης (3) μέ τήν καμπύλη (4) ορίζει τήν γωνία κλίσεως τής πιθα
νότερης έπιφανείας διατμήσεως.

Έφ'δσον, δπως υποθέσαμε, τό υλικό δέν περιέχει έλαττώματα καί άνισοτροπίες, ή διάτ
μησή του πρέπει νά γίνει κατά τήν έπιφάνεια S ύπό κλίση θ κατά τήν μηχανικώς συντομότερη 
όδό. Μέ άλλες λέξεις ή έπιφάνεια θραύσεως θά έπρεπε νά είναι κατά τό δυνατόν εύθυτενής μέ 
μόνη λεπτομέρεια τό άνάγλυφο των έπιφανειών των κόκκων άνάμεσα στούς όποιους θά διήρχετο. 
"Ομως ή κυματοειδής μορφή των "στρώσεων" τοϋ μαρμάρου συνεπάγεται καί άνάλογη άλλαγή προ
σανατολισμού τοϋ έλλειψοειδοϋς τών τάσεων καί έπομένως άνάλογη καμπύλωση τής έπιφανείας 
θραύσεως.

Ή παρουσία τών άσθενών σέ έφελκυσμό καί διάτμηση στρώσεων καί κομμών είναι πού τελι- 
κώς δίνει στις έπιφάνειες θραύσεως τοϋ μαρμάρου τήν γνωστή πολυμορφία καί τυχαιότητα πού 
τίς διακρίνει. Ή ρωγμή, άμέσως μετά τήν έκκίνησή της, προσανατολίζεται πρός τούς έκάστο- 
τε κομμούς κ.λ.π. πού τυχαίνει νά βρίσκονται στόν δρόμο της. Οί κομμοί πού συναντοϋνται 
άπό τήν ρωγμή τής έπιτρέπουν εύκολότερη διέλευση, τήν παρασύρουν δμως σέ νέες κατευθύν
σεις. "Οταν ή ρωγμή διανύσει όλο τό μήκος τοϋ κομμού, είναι άναγκασμένη νά είσδύσει έκ 
νέου στήν άκόμη στερεά μάζα τοϋ ύλικοϋ καί κατά τήν νέα της αύτή διείσδυση άκολουθεΐ καί 
πάλι τήν διεύθυνση πού ορίζει τό διάγραμμα (5) (γιά τήν περιοχή δπου τώρα διέρχεται).
Στήν νέα της διείσδυση συναντά καί άλλους μικρούς ή μεγάλους κομμούς, κάποιες ένστρώσεις 
κ.λ.π. καί άνάλογα άλλάζει καί πάλι διεύθυνση μέχρ ις δτου, άφοϋ διασχίζει δλο τό δρόμο 
της, έκβάλλει στήν έπιφάνεια τοϋ λίθου προκαλώντας τόν τεμαχισμό του σέ δύο.

Παρά τήν μεγάλη μορφολογ ική ποικιλία τους, οί έπιφάνειες πού παράγονται μέ τόν ώς ά
νω τρόπο, άκολουθοϋν όρισμένους γενικούς μορφολογ ικούς "κανόνες": Είναι πολυμερείς άλλά 

6 ιατηροϋν μία κατά τό δυνατόν σύντομη διαδρομή καί χαρακτηρίζονται άπό μία έναλλαγή έπί 
μέρους έπιφανειών πού σχηματίζουν μεταξύ τους άμβλεΐες γωνιώδεις άκμές έν έσοχή καί έν έ- 

ζοχή .

Τά ποικίλα αίτια πού προκάλεσαν τις ώς άνω φορτιακές θραύσεις θά περιγραφοϋν στό επό

μενο κεφάλαιο.
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Μέ τόν όρο θερμική θραύση τού λίθου ονομάζεται έδώ γ ιά πρώτη φορά τό είδος τής θραύ
σεως πού προκαλεΐται άπό τήν άπότομη αΰζηση τής θερμοκρασίας τοϋ περιβάλλοντος ένός λί
θου. Τό φαινόμενο είναι στιγμιαίο καί συνοδεύεται άπό εκρηκτικό τριγμό ή καί κρότο.

'Αποφασιστικοί παράγοντες πού οδηγούν στήν θραύση αύτή είναι:

- Ή μικρή έλαστική παραμορφωσιμότητα τού μαρμάρου ώς ψαθυροΰ υλικού.

- Ή μικρή θερμική άγωγιμότητά του καί

- Ή υψηλή άντοχή του.

Ή έξεταζόμενη στό έπόμενο κεφάλαιο θραύση (Γ.4.5.) πού προκαλεΐται άπό μικρής έντά- 

σεως άλλά Απεριόριστης έπαναληπτικότητος συστολοδ ιαστολές έζ αίτιας των θερμοκρασιακών 
μεταβολών τού περιβάλλοντος, είναι έπίσης θερμική άν καί συνδυάζεται μέ τήν δράση τού ύ- 

δατος, μέ τόν έρπυσμό καί μέ τήν "κόπωση" τού υλικού.

Ή θερμική θραύση, όπως παρατηρεΐται στούς οικοδομικούς λίθους, άναλογεΐ τελείως μέ 
τό γεωλογικό φαινόμενο τής άποφλοιώσεως (exfoliation) ή τής λεγάμενης σφαιροειδούς θραύ

σεως (spheroidal fracture).

Γ.4.4.1. "Ας θεωρήσουμε μαρμάρινο πρίσμα διαστάσεων 1, b, x, τού όποιου ή μία πλευρά έπι- 
φανείας S=lxb έρχεται σέ έπαφή μέ πηγή θερμότητος. Σύμφωνα μέ τόν νόμο άγωγής τής θερμό- 
τητος σέ στερεό σώμα (Fourier) ισχύει ή σχέση Q =-K.S.~.t (1), όπου Q ή άγόμενη θερμότη
τα, Κ ό συντελεστής θερμικής άγωγιμότητος, S ή διατομή τού υλικού όιά τής οποίας συντε- 
λεΐται ή άγωγή, Δθ ή διαφορά θερμοκρασίας δόο σημείων καί Δχ ή διαφορά τής άποστάσεως των 
αύτών σημείων άπό τήν θερμαινόμενη έπιφάνεια καί t ό χρόνος. Γ ιά τήν άνάπτυζη μηχανικών 
τάσεων λόγω διαστολής, σημασία έχει τό πηλίκον -- δηλαδή ή θερμοβαθμίδα:

Δχ= t" kV (2), Κ=0,008 cal.sec. ^ cm ^ grad ^
όπου τό -2- καλείται θερμική ροή καί έξαρταται άπό τήν ίσχύ τής θερμικής πηγής. Ό τύπος 

φανερώνει πώς ή μικρή τιμή τού Κ συνοδεύεται άπό μεγάλες τιμές τής θερμοβαθμίδος.

Γ.4.4.2. Ή θέρμανση τού πρίσματος προκαλεϊ γεωμετρική μεταβολή Ανάλογη τής θερμοκρασίας. 
‘Επειδή ή θερμοκρασία διαφέρει μεταζύ τής θερμαινόμενης καί τής άντίθετης σ'αύτήν πλευράς 
ή μεταβολή τών μηκών τών δύο αύτών πλευρών θά είναι Αναλόγως διαφορετική, μέ Αποτέλεσμα 
τό πρίσμα νά κυρτωθεί πρός τήν θερμαινόμενη πλευρά.Έάν ή κατανομή τής θερμάνσεως είναι 

όμοιόμορφη τότε έφ'όλου τού μήκους 1, ή θερμοβαθμίδα ~ έχει σταθερή τιμή καί ή μορφή τής 
παραμορφώσεως Ακολουθεί τόξο κύκλου.

Έάν α =αΤ οί γωνίες στροφής τών άκρων τού δοκιμίου λόγω τής κυρτώσεως, έχουμε: 

ημα = (3)

όπου Δ1 είναι ή διαφορά τού μήκους τών δύο άντίθετων πλευρών λόγω διαφορετικής θερμοκρα
σίας

Δΐ=1 tn 1 Δθ (4) 
omo

όπου ό συντελεστής γραμμικής διαστολής τού μαρμάρου.

Ή (3) γράφεται σύμφωνα μέ τήν (4):

ημα = ^£ ( 1+η Δθ) (5) 
x m

Γ.4.4.3. Ή παραμόρφωση τού δοκιμίου Ισοδύναμε! μέ τήν παραμόρφωση λόγω όρθής κάμψεως πού 
θά προκαλούσε μία πίεση S κάθετη στό έπίπεδο 1, b, κατανεμημένη σέ όλο τό μήκος τού δοκι
μίου, κατά τρόπο ώστε ή ουδέτερη γραμμή νά συμπίπτει μέ τήν ψυχρή πλευρά καί όχι μέ τόν 

κεντροβαρικό άζονα. 'Εάν χάρ ιν άπλότητος παραβλάψουμε τήν Ακριβή μορφή τής παραμορφώσεως, 
δεδομένου ότι ή διαφορά κύκλου καί παραβολής είναι Ασήμαντη γιά μικρού μέτρου τόζα, μπο
ρούμε νά υπολογίσουμε τήν μέγιστη τάση καί τήν γωνία στροφής έζ αίτιας τής υποθετικής αυ

τής πιέσεως ώς έζής:
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(6) ημα (7)

Εάν Αντικαταστήσουμε τό ημα σύμφωνα μέ τήν (5) έχουμε

S = E.---r (1+ηΔθ) (8)
31ο^

(8)

"Ag υποθέσουμε ότι τό δοκίμιο μας είναι προσκολλημένο μέ τήν πλευρά 1, b, σέ άκαμπτη 

μάζα, ικανή νά έμποδίσει τήν κύρτωση, τότε:

1) Καθέτως στις διατομές b,x, θά Αναπτυχθούν τάσεις διαμήκους δ ιατμήσεως σ'ισοδύναμες 
πρός τις τάσεις σ πού θά παρήγε ή υποθετική καμπτική φόρτιση (Οι τάσεις σ'θά έτειναν νά 

κυρτώσουν καί νά έπιμηκύνουν τό δοκίμιο)

2) Στην έπιφάνεια τής υποθετικής αυτής συγκολλήσεως θά Αναπτυχθούν καθετως πρός την 
έπιφάνεια l,b, τάσεις άποκολλήσεως S' ισοδύναμες μέ τήν υποθετική πίεση S, /S'/=/S/

Μέ τά πιό πάνω φάνηκε δτι ή περίπτωση τής έλεύθερης κάμψεως συμφωνεί μέ έκεινη τής 
έμποδιζόμενης κυρτώσεως ως πρός τίς τιμές των τάσεων, μόνο πού μεταζύ των δύο έναλλάσσον- 

ται οί σχέσεις αιτίας πρός Αποτέλεσμα.

’Εάν τέλος ύποθέσουμε ότι τά άκρα τού δοκιμίου δέν είναι έλεύθερα Αλλά συνέχονται με 
τήν ευρύτερη άκαμπτη μάζα στήν οποία τό δοκίμιο θεωρείται προσκολλημένο, ή τάση τού δοκι
μίου νά έπιμηκυνθει θά προκαλέσει τήν άνάπτυζη πιέσεων στίς ψυχρές μάζες έκείθεν των ά
κρων του, Αλλά καί οί έν λόγω μάζες μέ τήν σειρά τους, έφ’δσον δέν ένδώσουν θά έπιβάλλουν 

ίσοδύναμες Αντιδράσεις πρός τό δοκίμιό μας κατά τήν έννοια 1.

Γ.4.4.4. Ή ώς άνω θεωρητική προσέγγιση άσφαλώς μέ κανένα τρόπο δέν μπορεί νά θεωρηθεΧ 
δ ιεζοδική, άπλώς έπιτρέπει μιά άπλοποιητική έπαφή μέ τό ζήτημα καί μέ τήν τάζη μεγέθους 

καί σχέσεως τών κυριότερων τάσεων.

Στήν πραγματικότητα οι άναπτυσσόμενες τάσεις είναι περισσότερων είδών, ή κατανομή 
τους είναι πολυπλοκότερη καί ή διάκριση μεταζύ τού θεωρητικώς δοκιμαζόμενου τμήματος καί 

τής υπόλοιπης "ψυχρής" περιοχής πού τό περιβάλλει Ασαφέστερη. "Οσον Αφορά στό τελευταίο 
αυτό σημείο, δηλαδή στήν διάκριση τής δοκιμαζόμενης περιοχής, είναι περιττό νά τονισθει 
ότι στίς πραγματικές περιπτώσεις δέν πρόκειται γιά γραμμικές ζώνες Αλλά γιά έπιφανειακές 
ζώνες μέ άνώμαλα περιγράμματα (ή σχέση τού δοκιμίου μας πρός τίς πραγματικές ζώνες Αναλο
γεί μέ σχέση Αμφιέρειστης δοκού μέ κανονική μορφή καί φόρτιση πρός "περιέρειστη" πλάκα μέ 
Ακανόνιστες όλες τίς διαστάσεις (έκτάσεως καί πάχους) καί μέ Ακανόνιστες τίς φορτίσεις).

Πιό κάτω θά συνοψίσουμε τά πρώτα συμπεράσματα αύτής τής προσεγγίσεως καί στή συνέχεια 
θά τά συμπληρώσουμε μέ έμπειρικά συμπεράσματα στά όποια οδήγησε ή λεπτομερής παρατήρηση 
πολλών έκατοντάδων λίθων πού έχουν ύποστεΐ θερμική θραύση όχι μόνο στήν ’Ακρόπολη καί κα
τά τήν Αρχαιότητα, Αλλά σέ πολλούς άλλους τόπους καί σέ διαφορετικές έποχές μέχρι καί σή

μερα.

§1. Κατά τήν θέρμανση τού λίθου καί έφ’όσον ή θέρμανση διαρκει, οί τιμές τής θερμοκρασίας 
είναι Αντιστρόφως Ανάλογες πρός τό βάθος ή τήν Απόσταση Από τήν θερμαινόμενη έπιφάνεια.
Τά σημεία μέ ίση θερμοκρασία σχηματίζουν ισόθερμες έπιφάνειες.

§2. Τό φαινόμενο συνοδεύεται είτε άπό γεωμετρική μεταβολή πού είναι Ανάλογη μέ τήν θερμο
κρασία είτε άπό τήν Ανάπτυζη έσωτερικών τάσεων στήν περίπτωση καί στόν βαθμό πού ή γεωμε
τρική μεταβολή εμποδίζεται άπό τήν στερεότητα τής μή θερμαινόμενης περιοχής τού σώματος ή 
άπό τήν Ανένδοτη έπαφή άλλων σωμάτων.

§3. Ή διαφορά γεωμετρικής μεταβολής ή έσωτερικών τάσεων συναρτήσει τού βάθους είναι Ανά
λογη μέ τήν "πυκνότητα" τών ισόθερμων έπιφανειών Δθ/Δχ (πού είναι Ανάλογη μέ τήν ισχύ, 
θερμότητα/χρόνος, τής θερμικής πηγής καί άντιστρόφως άνάλογη πρός τήν θερμική Αγωγιμότη

τα τού υλικού) (τύποι 1, 2).

§ή. Ή μικρή θερμική άγωγιμότητα τού λίθου είναι ό κύριος παράγων τής έντονης διαφοράς 

θερμοκρασίας συναρτήσει τού βάθους κατά τήν διάρκεια τής θερμάνσεως (τύπος 2).

σ'= Ε(1+ηΔΘ) (9) /σ’/=/σ/
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υψηλών τιμών έσωτερικών τάσεων καί παραμορφώσεων (τύποι 8, 9 καί 4, 5).

§6. Άναλόγως μέ τήν έκταση της θερμαινόμενης έπιφάνειας διακρΐνονται οί περιπτώσεις: 1)
Τοπική θέρμανση, 2) μονόπλευρη, 3) πολύπλευρη καί 4) ολόπλευρη θέρμανση.

§7. Στην περίπτωση τής τοπικής θερμάνσεως, ή θερμαινόμενη ζώνη τοϋ ύλικοϋ έάν ήτο έλεύθε- 

ρη θά διεστέλετο καί στις τρεις διαστάσεις της καί έπί πλέον θά έκυρτώνετο άπό τήν πλευρά 

τής υψηλότερης θερμοκρασίας.

§8. Ή παρεμπόδιση αύτής τής παραμορφώσεως άπό τήν υπόλοιπη μή θερμαινόμενη μάζα τοΰ λί
θου έχει ώς άποτέλεσμα τήν άνάπτυζη έσωτερικών τάσεων πού τείνουν νά πραγματοποιήσουν 

τήν παρεμποδιζόμενη παραμόρφωση.

§9. Ή διαστολή καί ή κύρτωση, δεδομένης τής ψαθυρότητος τοϋ λίθου, τείνουν νά άποκολλή- 

σουν τήν θερμαινόμενη ζώνη άπό τήν έσώτερη μάζα τοϋ λίθου, προκαλώντας θραύση ιδιαίτερου 
είδους τήν όποια στό έζής θά όνομάζουμε θερμική θραύση καί μάλιστα πρωτογενή θερμική θραύ

ση έπειδή προκαλεΐται άμέσως άπό τήν θέρμανση.

§10. Ή θερμαινόμενη ζώνη καθώς τείνει νά διασταλεΐ, άσκεΐ κατά τήν περίμετρό της ώστικές 

δυνάμεις πάνω στήν περιβάλλουσα μάζα τοϋ λίθου καί ύφίσταταιτίς ισοδύναμες άντίθετες άν- 
τιδράσεις αύτών των ώσεων. Ή έκτόνωση αύτών τών ώσεων ή τών άντιδράσεων σ'αύτές πραγμα
τοποιείται είτε μέ τήν άπόθραυση τής άντιστεκόμενης μάζας τοΰ λίθου είτε μέ τόν κερματι
σμό τής άποκολλούμενης ζώνης λόγω λυγισμοϋ. Οί τελευταίες αύτές θραύσεις καί ci έπιφάνει- 
ές τους άνήκουν στήν κατηγορία τής θραύσεως λόγω φορτίσεως, όμως προτείνεται νά όνομάζον- 
ται δευτερογενείς θερμικές θραύσεις διότι οφείλονται έμμεσα στήν θέρμανση.

§11. Ή συνολική έπιφάνεια θραύσεως είναι σύνθετη: Ένα μέρος της άντιστοιχεί στήν πρωτο

γενή θερμική θραύση καί έχει κατά κανόνα κυρτή μορφή πού κατά προσέγγιση άκολουθεΐ κάποια 
ισόθερμη έπιφάνεια, ένώ ή ύπόλοιπη άντιστοιχεί στήν δευτερογενή θραύση καί έχει όλα τά 
χαρακτηριστικά τής θραύσεως λόγω φορτίων, είναι γωνιώδης, συνδυάζεται σέ ένα βαθμό μέ τόν 
φυσικό σχισμό τοϋ πετρώματος καί χωρίζεται άπό τήν πρωτογενή θραυστική έπιφάνεια μέ σα
φείς άκμές (τήν περιγραφή τής ώς άνω περιπτώσεως συμπληρώνει ή παράγραφος 13).

§12. Στήν περίπτωση τής μονόπλευρης θερμάνσεως (δηλαδή σέ μία πλευρά συνολικώς) ή θερμαι
νόμενη ζώνη συμπίπτει μέ μία ολόκληρη πλευρά τοϋ λίθου καί άπό τήν άποψη αύτή δέν ύπάρχει 
περιμετρική έπιφανειακή Αντίσταση στήν διαστολή τής ζώνης, άλλά μόνο έσωτερική διατμητική 
Αντίσταση πού αύζάνει πρός τά άκρα. ‘Η προκαλούμενη θραύση είναι πρωτογενής θερμική καί 
παράγει ένιαία έπιφάνεια θραύσεως μέ μορφή κατά κανόνα κυρτή πού στή μεσαία περιοχή της 
Ακολουθεί κάποια ισόθερμη έπιφάνεια, ένώ στά άκρα της κυρτώνεται προοδευτικά, καθώς έπί- 
σης προοδευτικά αΰζάνει ò παράγων τής διατμητικής θραύσεως λόγω τής διαστολής τής ζώνης 
(τήν ώς άνω περιγραφή συμπληρώνει ή επόμενη παράγραφος).

§13. Στήν περίπτωση τής τοπικής θερμάνσεως, όταν ή άπομένουσα μή θερμαινόμενη περιοχή τής 
δοκιμαζόμενης πλευράς τοϋ λίθου είναι σχετικά μικρή, δηλαδή όταν τά όρια τής θερμαινόμε

νης περιοχής δέν άπέχουν πολύ άπό τά άκρα, άλλά καί στήν προηγούμενη περίπτωση (παρ. 8) 
καί άκόμη στις περιπτώσεις όπου σέ ένδιάμεσες Αποστάσεις υπάρχουν φλέβες, κομμοί ή τριχο
ειδείς έπιφάνειες σχισμοϋ πού συναντοϋν τήν θερμαινόμενη έπιφάνεια ύπό κάποια γωνία ή ά- 
πλώς τήν πλησιάζουν έντός τών δρίων είσδύσεως τής θερμότητος, ή έπιφάνεια θραύσεως έφ'δ- 

σον πλησιάζει τό τέρμα τοϋ λίθου ή έφ'όσον πλησιάζει τις έπιφάνειες έσωτερικής Ασυνέχει
ας ή μειωμένης συνεχείας τοΰ λίθου, άλλάζει προοδευτικά διεύθυνση, δηλαδή διατρέχει καμ
πύλη διαδρομή, είσδύοντας σέ μεγαλύτερο βάθος καί προχωρεί μέχρι συναντήσεως τών έν λόγω 
έξωτερικών ή έσωτερικών έπιφανειών ύπό γωνία πού στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τής 
τάζεως τών 45°i 5°-10°.

Τό φαινόμενο είναι νομοτελειακό. Ή θραύση έφ'όσον πλησιάζει τά έζωτερικά πέρατα ή 

τά τοπικής φύσεως έσωτερικά πέρατα τοϋ ύλικοϋ, συναντά όλονέν μικρότερη άντίσταση, ένώ 
συγχρόνως οί πρός τά πέρατα αύτά περιοχές τοϋ ύλικοϋ καθίστανται ένδοτικότερες κατά τήν 
διεύθυνση τής θερμαινόμενης έπιφανείας καί ύφίστανται τήν διασταλτική ώση τών θερμαινόμε

νων φλοιών, όπότε καί διατέμνονται σύμφωνα μέ αύτά πού ισχύουν καί γιά τήν θραύση έ£ αί-
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προηγούμενο κεφάλαιο ( Γ. 4.3. ) στις έκάστοτε διαφορετικές διευθύνσεις των άζόνων τοϋ
έλλειψοειδοϋς των τιμών τής άντοχής τοϋ ύλικοΰ σέ διάτμηση, άλλά άκόμη καί στην τοπική 

παρουσία διαφόρων άνομοιογενειών τοϋ ύλικοϋ.

§14. Στήν περίπτωση τής πολύπλευρης η τής ολόπλευρης θερμάνσεως προκαλειται θερμική θραύ
ση πού ισοδύναμει μέ την έπέκταση τής προηγούμενης περιπτώσεως σέ όσες πλευρές ύφίσταν- 
ται τήν θέρμανση. Ή έπιφάνεια θραύσεως πού προκύπτει είναι ένιαία καί άκολουθεΐ κάποια 

ισόθερμη έπιφάνεια.

§15.Ή έν γένει έπάλληλη διάταζη των ισόθερμων έπιφανειών σέ άντιστοιχία πάντα πρός τήν 
έζωτερική έπιφάνεια τοϋ λίθου, έχει ώς συνέπεια τήν όμοια μορφή των ζωνών τοϋ ύλικοϋ που 
ύπόκεινται στην θερμική θραύση. Οί ζώνες αύτές σχηματίζουν μία ή περισσότερες έπάλληλες 
στοιβάδες ή φλοιούς. Άναλόγως συμβαίνει ή άπόσπαση μιας ή περισσότερων διαδοχικών έπάλ- 

ληλων στοιβάδων τής θερμικής θραύσεως καί άντιστοίχως ή θραύση μπορεί νά χαρακτηρισθεΐ 
άπλή ή έπάλληλη θερμική θραύση, άπλή ή έπάλληλη άποφλοίωση.

Ή διαμόρφωση των στοιβάδων τής θερμικής θραύσεως άκολουθεϊ κατ’έζοχήν τις"ισόθερμες" 
καί έλάχιστα έκτρέπεται άπό άλλους παράγοντες, όπως είναι ή διάστρωση τοϋ λίθου καί οί 

θέσεις άσκήσεως των τυχόν έζωτερικών δυνάμεων.

§16. Μέ άρκετή συχνότητα οί έπκράνειε.ς θραύσεως, μετά άπό τήν τυπική κυρτή πρός τά άκρα 
τοϋ λίθου διαδρομή τους, συμβαίνει νά τερματίζουν σέ γραμμή πού συναντά τις έσωτερικές 
άκμές τών λίθων στις θέσεις συνδέσμων ή γόμφων. Ή συνάντηση αύτή όφείλεται πολύ περισ
σότερο στό γεγονός ότι ή έπιφάνεια τής θερμικής θραύσεως ούτως ή άλλως κατευθύνεται πρός 
βαθύτερα σημεία, έφ'όσον πλησιάζει τά άκρα τοϋ λίθου, έπειδή προοδευτικά άναλαμβάνει τήν 
διάτμηση τών άκραίων περιοχών καί προσανατολίζεται πρός τήν γωνία διατμήσεως (45°+) καί 

βεβαίως έπιδιώκοντας νά διέλθει άπό κάθε άλλη έπιφάνεια άσυνεχείας τοϋ ύλικοϋ πού θά έ- 
πέτρεπε τήν μηχανικώς συντομότερη διάδοσή της (κομμοί κ.λ.π.) καί άσφαλώς οί έντορμίες ά- 

ποτελοϋν καί αύτές θέσεις άσυνεχείας τοϋ ύλικοϋ.

‘Η όρθότητα τής άπόφεως καταδεικνύεται άπό τήν μορφή τής θραύσεως πού είναι ή αύτή ά- 

κριβώς καί χωρίς τήν παρουσία έντορμιών ή πού σέ ορισμένες περιπτώσεις ένώ ύπάρχουν οί 
έντορμίες καί τά έντός αύτών μέταλλα, τις πλησιάζει ή τις προσπερνά χωρίς όμως τελικώς 
νά καταλήγει σ'αύτές.

Μέ τά προηγούμενα δέν άποκλείεται ò ρόλος τών συνδέσμων καί γόμφων στήν διαμόρφωση 
τών θερμικών θραύσεων, άπλώς διευκρινίζεται ότι ò ρόλος αύτός δέν είναι τόσο γενικός καί 
ότι σέ κάθε περίπτωση ή θερμική θραύση τοϋ λίθου είναι αύτάρκης. Ό παράγων τών συνδέσμων 
καί γόμφων άπλώς τήν ενισχύει ή έπηρεάζει τήν τελική μορφή τών θραύσεων "προσελκύοντας" 
τις έπιφάνειές τους πρός τις έντορμίες.

§17. Μποροϋμε νά διακρίνουμε δύο ύποθετικές περιπτώσεις: ταχείας θερμάνσεως καί βραδείας 
θερμάνσεως.

Στήν πρώτη περίπτωση τό Δθ λαμβάνει μεγάλες τιμές καί προκαλεΐ εκρηκτική θραύση τοϋ 
μαρμάρου αύτοτελώς.

Στήν δεύτερη περίπτωση τό Δθ έχει χαμηλές τιμές, προκαλεΐ λοιπόν άργή καί πιό ομοιό
μορφη θέρμανση, χωρίς νά άναγκάζει τό μάρμαρο σέ θραύση. Λόγω τής βραδείας έζελίζεως ή 
θερμότητα φθάνει άνέτως ώς τό βάθος τοϋ ύλικοϋ καί φυσικά καί έκεΐ πού ύπάρχουν σύνδεσμοι 
καί γόμφοι. Άνερχομένης άργά τής θερμοκρασίας, τά σίδερα καί ό μόλυβδος διαστέλλονται καί 
άσκοϋν τάσεις διαρρήζεως τοϋ μαρμάρου μέ τόν αύτό τρόπο, όπως όταν διογκοϋνται τά σίδερα 
έξ αίτιας διαβρώσεως, μόνο πού τώρα τό φαινόμενο συμβαίνει σέ όλα συγχρόνως, μέ Αποτέλε

σμα οί έπιφάνειες θραύσεως νά συμβάλλουν σέ μιά γενική έπιφάνεια. Ή συμβολή αύτή ύποτί- 
θεται ότι εύνοεΐται άπό τήν έν κατόψει σύμπτωση τοϋ σιδήρου σέ ορισμένες εύθεΐες γραμμές 
πλησίον τών παρειών τών τοίχων καί άκόμη ότι εύνοεΐται άπό τήν γενική θερμική καταπόνηση 

τοϋ μαρμάρου κατά τήν διάρκεια τών πυρκαϊών πού πρόσβαλαν τούς έν λόγω τοίχους.

§18.‘Η δεύτερη αύτή άποψη θεωρητικώς είναι δυνατή. 'Απομένει λοιπόν νά διερευνηθεΐ ή ι

σχύς τών πυρκαϊών πού προκάλεσαν τις θραύσεις άφοϋ άναλόγως μέ τήν ίσχύ αύτή είναι δυνα-



292 τή καί ή πρώτη καί ή δεύτερη περίπτωση.

Πάντως ό γράφων μετά άπό πολυάριθμες παρατηρήσεις σέ πλήθος χαμμένων κτηρίων (σέ μία 
μάλιστα περίπτωση ήταν παρών κατά τήν διάρκεια τής πυρκα'ίάς) είναι άπολύτως βέβαιος ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις ή θερμική καταστροφή προκλήθηκε άπό τόσο ισχυρές φλόγες ώ
στε ή θερμική θραύση των λίθων ύπήρξε όχι μόνο ταχύτατη καί σφοδρότατη, άλλά άκόμη πολλα
πλή καί έπάλληλη όπως βεβαιώνουν οί θερμικές θραύσεις των λίθων τοΰ Παρθενώνος πού έμφα- 
νίζονται σ£ άρκετά διαδοχικά, έπάλληλα στρώματα πριν φθάσουν καί στούς συνδέσμους χωρίς 
όμως καί έκεϊ νά είναι τελικές, άκολουθούμενες καί άπό άλλες άκόμη βαθύτερες.

§19.Είναι χαρακτηριστικό ότι άκόμη καί τά μάρμαρα μέ τήν πιό έντονη διάστρωση παρουσιάζουν 
έπιφάνεια θερμικής θραύσεως πού σέ μεγάλο βαθμό άγνοεΐ τίς διευθύνσεις τοΰ εύκολου σχι- 
σμοϋ τοΰ πετρώματος καί άκολουθεϊ κατά κύριο λόγο τίς ισόθερμες έπιφάνειες μιας ορισμένης 

θερμάνσεως.

§20. Άπό όσα περιγράφονται πιό πάνω, γίνεται σαφές ότι ή θερμική θραύση έχει ενα ορισμένο 

άπλό μηχανισμό πολύ διαφορετικό άπό αύτόν τής θραύσεως λόγω φορτίων καί συνεπώς ότι έζ ί
σου διαφορετική είναι ή μορφολογία των άντίστοιχων έπιφανειών θραύσεως.

Ή μορφολογία τής θραύσεως έπιτρέπει μέ άπόλυτη βεβαιότητα τήν διάγνωση των τρόπων 
θραύσεως καί τήν διάκριση τής θερμικής άπό τήν φορτιακή θραύση. Οί κτυπητές διαφορές τών 
φαινομένων συνοψίζονται στά έζής:

Κατά τήν θραύση λόγω φορτίου κυριαρχεί κάποια διεύθυνση καί κάποια συνισταμένη δυνά
μεων πού προσδιορίζει τήν διεύθυνση τής έπιφανείας θραύσεως. Ή έπιφάνεια θραύσεως δια
τρέχει τήν μηχανικώς συντομότερη διαδρομή. Κατά τή θερμική θραύση δέν υπάρχουν φορτία, ά- 
ναπτύσσονται όμως τάσεις πρός κάθε κατεύθυνση πάνω σέ έκτεταμένες έπιφάνειες. Ή έπιφά- 
νεια θραύσεως είναι πολύ έκτενέστερη καί άκολουθεϊ κατά προσέγγιση τίς ισόθερμες έπιφά- 
νειες κατά τρόπο ώστε νά αναπαράγει σέ καμπυλόγραμμη σχηματοποίηση τήν άρχική μορφή του 
λίθου.

Σέ κάθε περίπτωση, τά έζωτερικά φορτία καί άλλες άσκούμενες δυνάμεις π.χ. άπό μεταλ
λικά συνδετήρια στοιχεία, όπως καί οι άνομοιογένειες καί ό φυσικός σχισμός τοϋ ύλικοϋ, 
άσφαλώς έπιδροΰν έν συνθέσει στήν τελική μορφή τής θερμικής θραύσεως, όμως ποτέ περισσό
τερο άπό όσο μόνος του ό μηχανισμός τής θερμικής θραύσεως.

Ή έζέταση μεγάλου άριθμοϋ λίθων τόσο τών μνημείων τής Άκροπόλεως (Παρθενών, Έρέχ- 
θειο) όσο καί άλλων άρχαίων καί νεώτερων μνημείων, έδειζε ότι ή θερμική θραύση τούς άφη
σε πολύ έντονότερα τήν σφραγίδα της άπό όσο ή θραύση λόγω άπλής φορτίσεως ή λόγω φυσικών 
σχισμών. Ή έζήγηση γίνεται πολύ άπλή έάν συγκρίνουμε τήν ένέργεια πού συνοδεύει τούς 
διαφορετικούς τρόπους θραύσεως. Πολύ χονδρικά άς άναφερθεϊ ενα παράδειγμα:

Τό έργο τής πτώσεως ένός μαρμάρου βάρους 1 τον. άπό ύψος 10 μ. (0.03KWh) ίσοΰται πε
ρίπου μέ συνεχή χειρωνακτική σφυροκόπησή του άπό 4 έργάτες έπί 2 ώρες ( 24 Kcal),
άλλά είναι πολύ μικρότερη άπό τήν θερμική ένέργεια τής καύσεως (175 Kcal) ένός μαδεριού 
κανονικών διαστάσεων (4.00X.25 χ.05) τής όποιας μεγάλο ποσοστό μπορεί νά μετατραπεί σέ μη
χανικό έργο όταν οί συνθήκες καί ιδίως ό χώρος τής καύσεως τό έπιτρέπουν.

‘Ο Περίκλειος Παρθενών όπως διατηρείται σήμερα μετά άπό τόσες κακουχίες μεταζύ τών 
όποιων καί ό έμπρησμός του κατά τήν ύστερορρωμαϊκή έποχή, άποτελεΐ τό κατ‘έζοχήν πρόσφο

ρο πεδίο γιά τήν μελέτη τών άποτελεσμάτων τής θερμικής θραύσεως. Δυστυχώς οί έρευνητές 

του παρασυρθηκαν μέχρι σήμερα άπό μία πλάνη άποδίδοντας τήν άπομείωση τών τοίχων σέ άσβε- 
στοποίηση, ένώ πρόκειται γ ιά θερμική θραύση. Ή άσβεστοποίηση είναι βέβαια καί αύτή άπο- 
τέλεσμα τής θερμάνσεως, συμβαίνει όμως σέ πολύ ύψηλή θερμοκρασία 800°C περίπου καί συνι- 
στά χημική μεταβολή τής ύλης τοΰ λίθου, ένώ ή θερμική θραύση άρχίζει σέ πιό χαμηλές θερ
μοκρασίες (άπό 150°-200°) καί συνιστά μόνο μηχανική μεταβολή τοϋ λίθου. Ή μέχρι τώρα έ- 

Εέταση τοϋ ύλικοϋ δείχνει ότι άσβεστοποίηση συνέβη σέ έλάχιστους μόνο λίθους καί μάλιστα 
μόνο στήν έπιδερμίδα τους σέ βάθος μέχρι 1/2 cm.
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0Ì παρουσιαζόμενες πιό κάτω θεωρητικές έρμηνείες άποτελοϋν ύποθέσεις των οποίων ò έ

λεγχος δέν έχει άκόμη πραγματοποιηθεί. "Οπως άναφέραμε ήδη ή μεταβολή τής θερμο
κρασίας συνοδεύεται καί άπό μεταβολή των διαστάσεων τοϋ μαρμάρου, έπισης ή μεταβολή τής 
θερμοκρασίας συνεπάγεται άνάπτυζη μηχανικών τάσεων όταν ή μεταβολή των διαστάσεων έμποδι- 
ζεται σέ κάποιο βαθμό είτε άπό τό ίδιο τό θερμαινόμενο σώμα είτε άπό τό μηχανικό του 
πλαίσιο (Γ.3.5.). "Οπως έπισης άναφέραμε οί άρμοί τοϋ στυλοβάτου τής βόρειας
πλευράς ούδέποτε παρουσιάζουν έστω καί τό μικροσκοπικότερο δυνατό κενό πού σύμφωνα μέ τό 
μήκος τών λίθων θά έπρεπε, κατά τις ψυχρότεοες ώρες τοϋ έτους, νά φθάνει τουλάχιστον τά 
3/10τοϋ χιλιοστομέτρου. Ή έμπόδιση τής θερμοκρασιακής διαστολής τοϋ μαρμάρου συνεπάγεται 
άνάπτυζη τάσεως σ=ΕηΔθ=5.ΙΟ5.6.10-6=3Κρ cm-2.grad-1 ή 50Kp/cm2 μεταζύ ψυχρότερης καί 

θερμότερης έποχής. Ή έμποδίζουσα δύναμη πρέπει νά έχει τιμή F= So όπου S ή δ ιατομή τοϋ 
στυλοβάτου ήτοι F=500 Μρ (1). 'Επειδή μόνη άντιτιθέμενη δύναμη στήν διαστολή είναι ή τρι

βή έδράσεως μέ συντελεστή τής τάζεως τοϋ 0,6 περίπου, άπαιτεΧται κατακόρυφο φορτίο 800 
τόννων σέ κάθε άκρο τοϋ ναοϋ γιά τήν έμπόδιση τής διαστολής, ήτοι πέντε κίονες σέ κάθε 
άκρο μέ όλα τά ύπερκείμενα τμήματα. Επομένως στό διάστημα άπό τόν 4ο ώς τόν 12ο κίονα ή 
διαστολή τοϋ στυλοβάτου έμποδίζεται άπό τά ίδια βάρη τής κιονοστοιχίας, ένώ άπό τόν 5ο ώς 
τόν Ιο καί άπό τόν 12ο ώς τόν 17ο κίονα ή έμπόδιση μειοϋται προοδευτικά καί άντιστοίχως 
αύζάνει ή έλευθερία μετατοπίσεως λόγω διαστολής. Άναλόγως μέ τό μέγεθος τής έλευθερίας 
αύτής, ή μετατόπιση προϋποθέτει εύρος θερμοκρασιών πού μειοϋται πρός τά άκρα. Σύμφωνα μέ 
τά ώς άνω, ή διαστολή καί τοϋ μήκους καί τοϋ πλάτους τοϋ ναοϋ υπολογίζεται μέ διαφορετι
κή τιμή γιά κάθε μεταξόνιο τής περιστάσεως καί έπειδή στά οκτώ μεσότερα μετακιόνια τών 
μακρών πλευρών μηδενίζεται, τελικά προκύπτει τό αυτό ποσόν γιά όλες τις προσόψεις τοϋ 
ναοϋ, ήτοι περίπου 3 μέχρι 4 χιλιοστόμετρα (έάν ή διαστολή ήταν άνεμπόδ ιστη τό συνολικό 
ποσόν γιά τις μακρές πλευρές θά έφθανε τά 13 χιλιοστόμετρα).

'Επειδή βεβαίως ή έμπόδιση έδραιώθηκε μόνο μέ τήν πλήρη οικοδόμηση τής περιστάσεως 
καί έπειδή ή οικοδόμηση αύτή άσφαλώς διήρκεσε δύο, τρία ή καί τέσσερα έτη, έπεται ότι κα
τά τήν περίοδο τής τοποθετήσεως τοϋ στυλοβάτου, οπότε ή τριβή έδράσεως ήταν άκόμη μικρή 

(χωρίς τά βάρη τής άνωδομίας), θά συνέβη μιά πρώτη διαστολή σέ όλο τό μήκος καί κατά τήν 
διάρκεια τών πρώτων δύο ή τριών έτήσιων κύκλων θερμόκρασιακής μεταβολής. 'Επομένως ò στυ- 
λοβάτης διατηρεί μέ καλύτερη προσέγγιση τις άρχικές διαστάσεις του έφ'δσον οί διαστάσεις 
αύτές καθορίστηκαν κατά τήν διάρκεια θερινών μηνών. 'Επίσης τόν πρώτο καιρό οί αρμοί τοΰ 
στυλοβάτου ίσως παρουσίαζαν κάποια μικροσκοπική διάνοιζη κατά τούς χειμερινούς μήνες. Τό 
γεγονός ότι σήμερα αύτό δέν συμβαίνει, έάν ή προηγούμενη ύπόθεση άληθεύει, άποτελεΐ άλλη 
μία άπόδειζη τοϋ έρπυσμοϋ, ò όποιος όπως φαίνεται, έπέφερε τήν έζουδετέρωση τής χειμερι
νής συστολής μέ άποτέλεσμα τή συνεχή πλήρη καί έρμητική έπαφή τών άρμών ώς σήμερα.

Έζ αιτίας τών άναθυρώσεων συμβαίνει συγκέντρωση τών διαμήκων τάσεων τοϋ στυλοβάτου 
μόνο στις ταινίες έπαφής. 'Εάν έκτος αύτοΰ ληφθεΧ ύπ'όψιν ότι οί θερμοκρασιακές διακυμάν
σεις είναι μεγαλύτερες στήν έπιφάνεια καί μειώνονται συναρτήσει τοϋ βάθους, είναι έπιτρε- 
πτή ή ύπόθεση ότι έφ'δσον δέν συντελειται άλλαγή διαστάσεων, ή θερμοκρασιακή διακύμανση 
συνοδεύεται άπό ταυτόχρονη διακύμανση τής τιμής τών διαμήκων τάσεων σέ διάστημα πού άρχι
ζε ι άπό κάποιες χαμηλές τιμές καί φθάνει ή ίσως καί υπερβαίνει τά 200 Kp/cm2, οί άκριβεΧς 

τιμές είναι πρός τό παρόν άδύνατον νά ύπολογισθοϋν έπειδή δέν έχουμε άκριβή στοιχεία ούτε 
γιά τήν έζέλιξη τοϋ έρπυσμοϋ μήτε καί γιά τήν θερμοκρασιακή διακύμανση στό έσωτερικό τοϋ 
μαρμάρου πού όπωσδήποτε πρέπει νά είναι πολύ μικρότερη άπό αύτή τοϋ μετεωρολογικοϋ δελτίου.

Ή συνεχής διακύμανση τών διαμήκων τάσεων τοϋ στυλοβάτου έχει τιμές πού αύζάνουν πρός 
τήν άκμή, έπειδή ό γεωμετρικός παράγων έπηρεάζει καί τήν κατανομή τών θερμοκρασιών κάτω 

άπό τήν έπιφάνεια τοϋ μαρμάρου, άλλα καί τήν πυκνότητα τών έντατικών γραμμών τοϋ ύλικοϋ.
'Αποτέλεσμα όλων τών ώς άνω είναι ή έζέλιζη ρηγματώσεων δ ιαμήκους δ ιατμήσεως τοϋ ύλικοϋ.
Οί ρηγματώσεις αύτές συχνά συνεχίζονται έκεΧθεν τών άναθυρώσεων καί σέ γειτονικούς λίθους 
όπως άκριβώς θά συνέβαινε έάν δέν υπήρχε διαχωρ ιστικός αρμός καί τό ύλικό ήταν σέ πλήρη 
συνέχεια, μάλιστα καί όταν άκόμη ό ιστός τοϋ μαρμάρου παρουσιάζει έντελώς διαφορετικές 

διευθύνσεις ένθενκαί ένθεν τοΰ άρμοϋ. Τό φαινόμενο δέν είναι μοναδικό, άντιθέτως είναι



294 συχνότατο σέ μαρμαρεπενδύσεις συγχρόνων κτηρίων στά όποια ή αίτιολογ ία του είναι άλλοτε 

στατική καί άλλοτε θερμοκρασιακή. "Ομως ένώ στίς έπενδύσεις ή παρουσία τοϋ τσιμέντου συ
νεπάγεται μηχανική συνέχεια, στον Παρθενώνα τό ίδιο φαινόμενο προκαλεΧ θαυμασμό διότι ή 
δομή είναι ξηρά. Ή παρουσία τοϋ φαινομένου σέ πολλά σημεία τοϋ ναοϋ, καθώς καί σέ άλλα 
άρχαΧα μνημεΧα πιστοποιεΧ τήν τελειότητα τής έπαφής των μαρμάρων.

Σέ όσες θέσεις, μετά άπό πτώση των θραυσμένων τμημάτων άποκαλύπτεται ή θραυστική έπι- 
φάνεια, διαπιστώνεται άπό τήν μορφή της ότι τό φαινόμενο παρουσιάζει μεγίστη ομοιότητα 
μέ τήν θερμική θραύση, μόνο πού συμβαίνει μέ μακρές καί βραδεΧες, όμως διαρκείς καί έπα- 
ναληπτικές καί γιά τοΰτο πολύ δραστικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Κατά τά άλλα καί έδώ διακρίνεταί κατά περίπτωση ή θραύση σέ πρωτογενή, δευτερογενή 
κ,λ.π. Τό φαινόμενο ύφίσταται κυρίως στήν κρηπίδα καί πολύ λιγότερο στήν κρηπίδα τοϋ ση
κού, ένώ πρός τά άνω γίνεται πολύ σπάνιο. 'Η έρμηνεία τοϋ τρόπου κατανομής στήν άνωδομία 
τοϋ ναοϋ έπιβεβαιώνει τήν ίδια τήν έρμηνεία τοϋ φαινομένου: Ή έλευθερία διαστολής τής 
οίκοδομής μεγαλώνει συναρτήσει τοϋ ύφους. Στήν σημερινή μάλιστα κατάσταση μόνο ή κρηπίδα 
μπορεί νά άναπτύξει, άλλά καί νά άντισταθεϊ στίς τόσο μεγάλες τάσεις τής θερμοκρασιακής 
μεταβολής, ένώ τά υπόλοιπα τμήματα παρουσιάζουν χαλάρωση τών άρμών ώσεως καί έπομένως κα
ταπονούνται πολύ λιγότερο λόγω θερμοκρασιακών διαστολών. "Ομως οί άρμοί έδράσεως κατά κα
νόνα είναι έρμητικά κλειστοί. "Εν τούτοις τό φαινόμενο δέν παρουσιάζει παρά μικρές δια

στάσεις κατά τήν έννοια τοϋ ϋφους, ή δέ παρουσία του περιορίζεται σχεδόν μόνο στούς κίο
νες. Ή έρμηνεία τής μικρότερης έντάσεως τοϋ φαινομένου κατά τήν έννοια τών καθ'ύψος τά
σεων έπιβεβαιώνει καί αύτή τήν έρμηνεία τοϋ ίδιου τοϋ φαινομένου. ‘Η έλευθερία τής οικο
δομής νά διασταλεϊ καθ'ϋφος είναι πρακτικώς άπεριόριστη άφοϋ οί μόνες κατακόρυφες πιέ
σεις είναι αύτές τοϋ ίδιου βέρους καί σέ καμία περίπτωση δέν υπερβαίνουν τά 6 μέχρι 10 
Kp/cm2.

Γιά τόν έλεγχο τής ώς άνω θεωρίας έχουν προγραμματισθεΧ δύο είδη μετρήσεων: α) μετρή
σεις μεγάλων μηκών, περιμέτρων κιόνων καί ύφών κιόνων μέ μεγάλης άκριβείας καί πρακτικώς 
άδιάσταλτο σύρμα INVAR (n=9.10 7, ήτοι 6,6 φορές μικρότερο τοϋ η τοϋ μαρμάρου) σέ δ ιάφο- 

ρες ήμέρες τοϋ έτους μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή διαφορά θερμοκρασίας καί μετρήσεις τής θερ
μοκρασίας όγκων μαρμάρου συναρτήσει τοϋ βάθους άπό τήν έπιφάνεια μέ τήν βοήθεια θερμομέ
τρων τοποθετημένων σέ τρήματα ποικίλου βάθους.

Γ.4. 6. Ή παγοπληξία

"Οταν ή θερμοκρασία ταπεινώνεται ώς τό 0° τής κλίμακος Κελσίου ή καί πιό χαμηλά, τό 

νερό έφ'όσον είναι στάσιμο παγώνει καί διαστέλλεται κατά 9,3% περίπου. Έφ'δσον ή διαστο
λή τοϋ πάγου έμποδίζεται, άναπτύσσεται στόν πάγο θλιπτική τάση μέχρι 150 Kp/cm2, ή οποία 

συνεπάγεται ισοδύναμη πίεση στό άνθιστάμενο σώμα πού τόνπεριβάλλει. 'Επειδή ή ταπείνωση 
τοϋ σημείου πήξεως συναρτήσει τής πιέσεως είναι μικρή, ή στερεότητα τοϋ λίθου συχνά δέν 
άρκεΧ γιά τήν έμπόδιση τής πήξεως καί τών έπακολούθων μηχανικών βλαβών τής κατασκευής.
Τό μέγεθος καί τό σχήμα τών έσωτερικών κοιλοτήτων τοϋ ύλικοϋ (μικρορωγμές, ρωγμές, άρ
μοί, τεχνητές μικροκοιλότητες κ.λ.π.) έπηρεάζει τήν έξέλιξη καί τήν σφοδρότητα τής παγο
πληξίας. Τέλος ή καταστροφικότητα τής παγοπληξίας έξαρταται άπό τόν άριθμό τών κύκλων 
πήξεως-τήξεως καί όχι άπό τήν διάρκεια καί τήν ένταση τοϋ Φύχους πού προκαλεΧ τήν πήξη 

τοϋ νεροϋ. ‘Η έξέλιξη τοϋ φαινομένου ένισχύεται άπό όλες έκεΧνες τίς συνθήκες πού εύνο- 
οϋν τήν διείσδυση καί κυκλοφορία τοϋ νεροϋ στό έσωτερικό τής κατασκευής καί τών λίθων 
(χαλάρωση άρμών άπό δυναμικά αίτια, άπό θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές, άπό διογκώσεις 

σιδήρων κ.λ.π. ρηγματώσεις φορτιακής, θερμικής ή καιρικής αίτιολογίας, χαλάρωση τοϋ Ì- 

στοΰ κ.λ.π.).
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296 Γ.4.7. Βλάβες έΕ αιτίας διογκώσεως σιδηρών δομικών καί συνδετικών στοιχείων καί άλλα προ

βλήματα των έν λόγω στοιχείων.

Γ.4.7.1. Σχετικά μέ τήν λειτουργία, τήν μηχανική καί τήν χρονική άντοχή τοϋ σιδήρου τοϋ 

Παρθενώνος έγινε λόγος σέ άλλη θέση (Α.6.10, 11, 12, 13, 14).

"Οπως ήδη άναφέραμε (Α.6.10.6, 7, 8) οί διαστάσεις των άρχαίων συνδέσμων ήταν σκοπί
μως έκλεγμένες κατά τρόπο ώστε σέ περίπτωση καταστροφικής φορτίσεως νά μή θραϋεται τό 
μάρμαρο άλλά ό σίδηρος. ‘Επομένως ή ίδια ή λειτουργία τών συνδέσμων ήταν τελείως άσφαλής 

γ ιά τό κτήριο. 'Ακόμη (Α.6.10.5) ή αύτοπροστασία τών άρχαίων συνδέσμων ήταν υψηλή καί πα

ραμένει άκόμη καί σήμερα ικανοποιητική, έκει όπου ή δομή διατηρεί τήν άρχαία "άρμονία".

Σέ κτυπητή άντίθεση πρός τούς άρχαίους συνδέσμους, οί διαστάσεις τών νέων συνδέσμων 
(Ν. Μπαλάνος) είναι έκλεγμένες τυχαίως καί κατά κανόνα έχουν διατομή τέσσερεις ή πλέον 
Φορές μεγαλύτερη άπό τήν πρέπουσα γιά τό μήκος τους. Σέ περίπτωση καταστροφικής φορτίσε
ως τήν βλάβη θά ύποστεϊ τό μάρμαρο καί όχι & σύνδεσμος. "Ομως, ένώ στήν ώς τώρα σύντομη 
ιστορία τών νέων συνδέσμων εύτυχώς δέν έτυχε καί σεισμός μέ ένταση τόση ώστε νά προκλη- 
θεϊ καταστροφική φόρτιση τών μεγάλων σιδηρών συνδέσμων, δυστυχώς συνέβη μία άνευ προηγου
μένου διάβρωση καί διόγκωση μέ δραματικά άποτελέσματα.

"Η έκλογή τών τόσο έσφαλμένων διατομών τών συνδέσμων τής άναστηλώσεως όφείλεται όχι 
μόνο σέ παράλειψη στοιχειώδους μέρους τής μελέτης (σέ κάθε κατασκευή όπως π.χ. στις σιδη
ρές, υπάρχουν κανόνες διαστασιολογήσεως διατομών συνδετηρίων στοιχείωμ), άλλά καί σέ ά- 
γνόηση τών πανταχοΰ παρόντων καί προσφερομένων σέ παρατήρηση άρχαίων συνδέσμων. Είναι χα

ρακτηριστικό δτι ή άγνόηση αύτή συναντάται καί σέ πολλά έγχειρίδια καί συγγράμματα, όπου 
οί είκον ιζόμενοι στά σχέδια σύνδεσμοι έχουν σχεδιασθεϊ κατά πρώτη έκτίμηση μέ βάση τις 
έντορμέες καί όχι μετά άπό παρατήρηση τών ίδιων τών συνδέσμων, προφανώς έπειδή είναι πο
λύ πιό δύσκολη ή παρατήρηση τών συνδέσμων (έΕ αίτιας τής άποκρύψεώς τους άπό τόν μόλυβδο 
ή τήν ίδια τήν σκουριά τους) άπό αύτή τών έντορμιών. "Ομως καί ή ίδια ή τεχνολογία τών 
νέων συνδέσμων φανερώνει έλλειψη τεχνικής καί τραγική άπρονοησία. ‘Η διάθεση νά θεωρεί
ται ή περίπτωση ώς μή - καταλογιστόν - σφάλμα μέ τόν ισχυρισμό ότι κάθε έπόμενη έποχή ά- 
νακαλύπτει λάθη πού έν άγνοια της έπραΕε ή προηγούμενη γενιά, στήν προκειμένη περίπτωση 
δέν έχει τήν παραμικρή δικαιολογία καί μπορεί νά χαρακτηρισθεί αποπροσανατολισμένη καί 
μοιρολατρική. ‘Η κατηγορηματική γνώμη τοϋ J. Durm διατυπώθηκε καί έγκαίρως (1895) καί έγ- 
γράφως στά πλέον έπίσημα έπιστημονικά περιοδικά, όχι μόνο στά γερμανικά, άλλά καί ελληνι
κά (ΑΕ 1895, 36): "...Σύνδεσμοι δέ, πρέπει νά χρησιμοποιηθώσιν όρειχάλκivoι, διότι ήμεΐς 
δέν έχομεν πλέον τόν άρχαϊον σίδηρον τόν διά Ευλανθράκων κατεργαΕόμενον καί τά μάρμαρα 
πρέπει νά προφυλάΕωμεν άπό πάσης διαρρήΕεως καί διασπάσεως...". Μάλιστα ή γνώμη δέν ήταν 
άναρμοδίου άλλά άκριβώς έκείνου πού ή ‘Ελληνική Κυβέρνηση τοϋ τήν ζήτησε, έπειδή ήταν έ- 
πιστήμων μέ παγκόσμια άναγνώριση, όχι μόνο γιά τά θεμελιώδη συγγράμματά του γιά τήν άρ

χαία άρχιτεκτονική άλλά καί γιά τήν ένεργό τεχνική του δράση.

'Εάν είχαν χρησιμοποιηθεί όρειχάλκινοι σύνδεσμοι, ή διάρρηΕη τών μαρμάρων θά είχε τε
λείως άποφευχθεΐ ή μάλλον σχεδόν, δεδομένου ότι ό χαλκός ένώ μέν δέν όΕειδοϋται καί δέν 
διογκοϋται εύκολα, έχει τό μειονέκτημα υψηλότατης θερμοαγωγιμότητος καί μεγάλου συντελε- 
στοϋ θερμοκρασιακής διαστολής: 18.ΙΟ-6, (σίδηρος 12.ΙΟ-6, μάρμαρο 6.ΙΟ-6) καί έτσι σέ 

άρκετές περιπτώσεις θά μποροϋσε νά προκαλέσει κάποιες διαρρήζεις, βεβαίως άμελητέες σέ 
σύγκριση πρός έκεΐνες πού προκάλεσε ό σίδηρος. Δυστυχώς οί L. Magne καί F. Penrose δέν 
πρόσεΕαν τό ζήτημα αύτό όσο ό Durm, μία άκόμη όρθή γνώμη θά είχε ίσως άρκέσει γιά τήν ά- 

ποτροπή τοϋ μεγάλου σφάλματος.

‘Η γνώμη τοϋ Durm καθώς δέν είχε προβληθεί αύτοτελώς άλλά άπλώς είχε παραταχθεί στις 
πολυάριθμες προτάσεις πού δημοσίευσε ό ίδιος τόν Φεβρ. 1895, δυστυχώς δέν έπικράτησε καί 
τοϋτο μάλλον έπειδή δέν δόθηκε στό ζήτημα αύτό ή πρέπουσα προσοχή έκ μέρους τών Penrose 
καί Magne, ίσως έπειδή ή γνώμη είχε διατυπωθεί πολύ καιρό πριν συναντηθούν μέ τόν Durm 
ώς μέλη τής αύτής έπιτροπής καί ίσως έπειδή δέν δόθηκε άργότερα στόν Durm ή εύκαιρία νά 
τήν προβάλλει.



297Σχετικά μέ τό ιστορικό των έπίσημων συζητήσεων, άποφάσεων καί έργασιών των παλαιών d 

ναστηλώσεων βλ. Β.2. καί τίς άναφερόμενες στις σημειώσεις τοϋ Β.2. πηγές.

Γ.4.7.2. Οί σύνδεσμοι τής άναστηλώσεως έμφανίζουν ποικίλη τεχνολογία, άλλοι είναι γαλβανι- 

σμένοι έλβετικής προελεύσεως — στήν Δυτική Προσταση — άλλοι είναι άπλοι σίδηροι με μολυ— 
βδινη μόνωση καί άλλοι έπίσης άπλοι μέ τσιμεντένια έπικάλυψη (Μπαλάνος, 77). Τέτοιοι σύν
δεσμοι έφαρμόσθηκαν σέ δλα τά σημεία τής έπεμβάσεως, άκόμη καί στούς κίονες (στις νεώτε- 
ρες έργασίες συντηρήσεως π.χ. 1972, χρησιμοποιήθηκαν όρειχάλκινοι σύνδεσμοι τελείως ακίν

δυνοι γιά τό μνημείο).

"Ομως πολύ βαρύτερη καί έπιζήμια υπήρξε ή ένσωμάτωση μεγάλων σιδηρών στοιχείων, όπως 
ράβδων, έλασμάτων καί σιδηροδοκών μέ μήκη πού σέ όρισμένες περιπτώσεις φθάνουν τά τέσσερα 

μέτρα:

α) Στήν Δυτική Πρόσταση ράβδος στό κιονόκρανο τοϋ 2ου καί στόν τελευταίο σπόνδυλο τοϋ 5ου 
κίονος, άκόμη δέ δοκός ΙΡΒ 100(;) στό κιονόκρανο τοϋ 3ου κίονος (Μπαλάνος, πίν. 5 καί 

6, 99) .

β) Στήν 'Ανατολική Πλευρά τέσσερεις ράβδοι, δύο ζεύγη έλασμάτων (β=3.30), μία δοκός (ΙΝΡ 
100 L=3.50) , τρεις άγκυρες JZl 50 (Μπαλάνος, πίν. 12) στό νοτ ιοανατολ ικό γ ε ισο καί δο

κοί ΙΝΡ 100 ώς καί ράβδοι σέ δλα τά άναστηλωμένα καταέτια γείσα. Μεγάλα έλάσματα στό 

τύμπανο.
γ) Στήν Δυτική Πλευρά δύο έλκυστήρες 3.50/0.06/0.ΟΙ5 μέχρι τό ΒΔ γείσο (Μπαλάνος, 103 

καί πίν. 7). 'Επίσης μεγάλου μήκους έλάσματα στό τύμπανο τοϋ άετώματος.

δ) Στήν Βόρεια Πλευρά δοκοί ΙΝΡ 220 (;) στό έσωτερικό τοϋ έξωτερικοϋ λίθου όρισμένων έ- 
πιστυλίων καί δύο δοκοί ΙΝΡ 200 στήν επάνω πλευρά τοϋ μεσαίου λίθου τοϋ έπιστυλίου 

6-7 μέ τέσσερις ράβδους (1.35) άναρτήσεως τοϋ λίθου (Μπαλάνος, 108, είκ. 93β).

ε) Στό άνώφλιο τής δυτικής θύρας μεγάλη δοκός 2 ΙΝΡ 330 μήκους περίπου 5.50 (;) (Μπαλά

νος, 122, ε ίκ. 143 ) .

στ) Στά περισσότερα γείσα τών μακρών πλευρών ένσωματώθηκαν άπό δύο δοκοί ΙΝΡ 100 (Μπαλά

νος , είκ. 94β) .

Γ.4.7.3. Τά συνδετήρια στοιχεία τών άναστηλώσεων δέν διαφέρουν άπό τά άρχαΐα μόνον ώς πρός 
τίς άναλογίες τών διαστάσεων, τήν μεταλλουργία καί τόν τρόπο μονώσεως, άλλά άκόμη καί ώς 
πρός τήν τυπολογία καί τήν κατανομή τους στό κτήριο. 'Ενώ οί αρχαίοι σύνδεσμοι ήταν κατά 
κανόνα ένσωματωμένοι στό έσωτερικό τοϋ πάχους τών λίθινων τμημάτων τοϋ ναοϋ, πολυάριθμοι 
σύνδεσμοι τής άναστηλώσεως είναι έμφανείς, άλλοϋ έπειδή άπουσιάζουν ύπερκείμενοι ή προσ
κείμενοι λίθοι, άλλοϋ πάλι έπειδή οί συνδέσεις έγιναν κατ'άνάγκη σέ έπιφάνειες τυπικά έ- 
ζωτερικές, δπως στά κιονόκρανα καί τόν θριγκό τής δυτικής πλευράς καί σέ πολλούς σπονδύ
λους καί κιονόκρανα τής βόρειας καί νότιας πλευράς, καθώς καί στόν 6ο κίονα τής άνατολι- 
κής προστάσεως.

Ή τυπολογία τών νεώτερων συνδετικών στοιχείων είναι πλουσιότατη: Εκτός άπό συνδέ
σμους μορφής διπλοϋ ταΰ υπάρχουν πολυάριθμοι μορφής πεΧ, σίδηροί (Ν. Μπαλάνου) δπως καί 
όρειχάλκινοι (1972 στήν έπάνω έπιφάνεια τοϋ θριγκού τών μακρών πλευρών ίδίως πρός τά δυ
τικά) . Άκόμη υπάρχουν κατακόρυφες άγκυρώσεις μέ ισχυρές ράβδους δ ιατομής 40/40 τών γωνι
αίων γείσων έπί τών γωνιαίων τριγλύφων τουλάχιστον στήν άνατολική πλευρά. Οί άγκυρώσεις 
αύτές τοϋ Ν. Μπαλάνου προσέφεραν άνεκτίμητη υπηρεσία στήν άσφάλεια τοϋ μνημείου κατά τόν 
μεγάλο σεισμό τοϋ 1981 (βλ, Γ.5.Ι.).

Γ.4.7.4. Στά διάφορα σίδερα πού μάς άπασχολοΰν έδώ πρέπει νά προστεθούν καί τά ποικίλα ύ- 
ποθήματα μορφής άπλοΰ έλάσματος πού είναι ένσφηνωμένα στούς άρμούς, ίδίως τών άναστηλωμέ- 
νων τμημάτων τών τοίχων, ώς καί όρισμένες ράβδοι ύποστηρίξεως μελών σέ θέσεις όπου άπου

σιάζουν τά άναγκαια γιά τήν ισορροπία υποκείμενα μέλη. Τά ένσφηνωμένα σίδερα μορφής έλά

σματος τοποθετήθηκαν τά περισσότερα τουλάχιστον, κατά τίς άναστηλώσεις τοϋ 1844 καί εΐ-



298 χαν υπηρετήσει τότε τόν συμβιβασμό των μικροδιαφορών τοΰ ϋφους πού προέκυπταν λόγω μή ύ- 
πάρξεως κατά τήν άναστήλωση των Αρχικών συνθηκών συναρμογής τών λίθων. Σήμερα τά σίδερα 
αύτά είναι, διογκωμένα μέ Αποτέλεσμα τήν διατάραξη τών όποιων συνθηκών ίσορροπίας πού εί

χε έπιτύχει ή άναστήλωση του 1844.Ή προκαλούμενη άπό τήν διόγκωσή τους άνασήκωση τών ύ
περκείμενων λίθων, συνήθως μονόπλευρη, συνεπάγεται όχι μόνο τήν μή κανονική έδραση καί 
άνατροπή τοΰ έκάστοτε άμέσως θίγόμενου λίθου, άλλα όπως είναι φυσικό τήν έπέκταση τού 

φαινομένου στό σύνολο τών ύπερκείμενων λίθων.

Οί παραμορφώσεις αύτοϋ τού είδους δέν προκαλοϋνται μόνον άπό τά σιδηρά παρεμβλήματα 
τών Αρμών. Προκαλοϋνται καί άπό κάθε άλλο σίδερο Αρχαίο ή νέο πού ό χώρος του περιορίζε
ται καί έκ τών άνω άπό κάποια μαρμάρινη μάζα. Μέ τήν άνασήκωση ή έπιφάνεια έδράσεως τών 
λίθων περιορίζεται μόνο σέ ορισμένα σημεία μέ Αποτέλεσμα τήν συγκέντρωση τών τάσεων, μέ 
άλλες λέξεις τόν έπικίνδυνο πολλαπλασιασμό τής τιμής τους. Καθώς τό όριζόμενο άπό τά ση
μεία στηρίξεως σχήμα έχει μικρότερες διαστάσεις άπό τήν άρχική έπιφάνεια έδράσεως, τό 
φαινόμενο έκτος άπό τήν έπικίνδυνη συγκέντρωση τών τάσεων συνεπάγεται καί τήν συχνά έπι- 
κίνδυνη μείωση τής ροπής εύσταθείας.

.4.7.5. "Ομως ένώ ή ύψηλή θλιπτική άντοχή τοΰ μαρμάρου τοϋ έπιτρέπει συνήθως νά ύπομέ- 
νει έπιτυχώς τήν έπικίνδυνη συγκέντρωση τών τάσεων έξ αίτιας κακής έδράσεως, δέν συμβαί
νει τό ίδιο καί μέ τις έφελκυστικές ή διαρρηκτικές καί διατμητικές τάσεις πού Αναπτύσσον
ται γύρω άπό τίς έντορμίες μέ τήν διόγκωση τών ένσωματωμένων σιδήρων. ‘Η διόγκωση αύτή, 
Αποτέλεσμα τής χημικής άντιδράσεως τής όΕειδώσεως τοϋ σιδήρου, άσκει τάσεις στά τοιχώμα

τα τής έντορμίας στόν βαθμό πού αύτά είναι περιοριστικά καί Ανένδοτα. Στον αύτό βαθμό οί 
τάσεις αύτές άσκοϋνταί μέ άντίστροφη φορά στά ίδια τά σίδερα πού τίς παράγουν ώς Αντιδρά
σεις τών τοιχωμάτων τής έντορμίας, αύξάνοντας συνεχώς τήν πίεση ύπό τήν όποια συντελεί - 
ται ή όξείδωση. Φαίνεται ότι ή αύξηση τής πιέσεως αύτής πάνω άπό όρισμένες πολύ ύψηλές 
τιμές μπορεί νά έπιβραδύνει ή άκόμη καί νά καταστείλει τήν όξείδωση, πράγμα πού συμφωνεί 
άλλωστε καί μέ τίς γενικές άρχές τής χημείας. Δυστυχώς ή Αντίσταση τών τοιχωμάτων συνήθως 
δέν Αρκεί γιά τήν επίτευξη τής πιέσεως έκείνης πού θά σταματούσε τήν βλάβη καί έτσι έπέρ- 
χεται ή διάρρηξη.

Στήν προκειμένη περίπτωση, ύπάρχουν έκ μέρους τών έντορμιών τά έξής δυσμενή γεωμετρι
κά στοιχεία:

- Τό σχήμα. Τά τοιχώματα τών έντορμιών σχηματίζουν όρθές δίεδρες γωνίες. "Οπως είναι γνω
στό, άπό τήν "‘Αντοχή τών ‘Υλικών" οί Ακμές αύτών τών γωνιών Αποτελούν θέσεις συγκεντρώ- 
σεως τών τάσεων, μέ Αποτέλεσμα τήν έναρξη τών ρηγματώσεων πάντοτε στις θέσεις αύτές. "Ο
πως είναι έπίσης γνωστό ό σχηματισμός τής πρώτης ρηγματώσεως Αποτελεί συνάμα τήν συνθήκη 
γιά τήν Αδιάκοπη έπέκταση τής ρηγματώσεως, άφοΰ οί ύφηλές τάσεις αύτομάτως έντοπίζονται 
στήν αιχμή τών ρηγματώσεων. "Εχει παρατηρηθεί ότι οί κυκλικής διατομής έντορμίες μέ λεία 
τοιχώματα είναι πολύ άνθεκτικότερες σέ διαρρηκτικές καταπονήσεις.

- Ή θέση. "Οπως άναφέρθηκε ήδη (Α.6.12.2.) τά συνδετήρια στοιχεία έφ'όσον έφαρμόζονται 
σέ διπλές σειρές, έπιδιώκεται νά πλησιάζουν τίς έξωτερικές παρειές γιά μεγαλύτερη συμβο
λή στήν άκαμφία τής κατασκευής, τηρουμένων μόνον ορισμένων Αποστάσεων Ασφαλείας άπό τίς 
καρειές. Οί άποστάσεις αύτές Ασφαλίζουν τίς περιοχές άγκυρώσεως τών συνδέσμων έναντι 
διατμήσεως λόγω όριακοϋ έφελκυσμοϋ τών συνδέσμων, Αλλά φυσικά είναι πολύ μικρές γιά τήν 

άντίταξη έκείνων τών Αντιδράσεων πού θά έξουδετέρωναν τήν διαρρηκτική δύναμη τών σιδήρων 
έξ αίτιας διογκώσεως.

Τυπική περίπτωση όπου ή άντίσταση τής έντορμίας ύπερτερεϊ τής διαρρηκτικής δυνάμεως 
είναι στις γομφώσεις τών κυλινδρικών βυσμάτων στερεώσεως τών Αρχαίων Ασπίδων στό έπιστύ- 

λιο. Τό κυλινδρικό σχήμα τών έντορμιών καί ή πολύ μεγάλη Απόστασή τους άπό τά άκρα τοΰ 
λίθου καί τέλος τό μικρό μέγεθος τών έντορμιών καθ'αύτών,είναι προφανείς γεωμετρικοί παρά

γοντες. "Οπως φαίνεται, ή έλευθερία όξειδώσεως καί διογκώσεως τών γομφίσκων είναι Απεριό
ριστη μόνο κατά τήν κάθετη στό έπιστύλιο (πρός τά έξω) έννοια. Πιθανόν στήν ίδια περίπτω
ση έμπίπτουν καί πολλά άπό τά σιδηρά βύσματα τής ύστεροροωμαϊκής έπισκευής τών κιονοκρά-

νων.



299Γ.4.7.6. Στά Αναστηλωμένα τμήματα άλλά καί σέ μερικά έκ των κατά χώραν, τΛ σίδερα των Ανα- 
στηλώσεων παρουσιάζουν σήμερα υψηλότατο ποσοστό καταστροφής ιδίως στό άνατολικό μέρος τοΰ 

ναοΰ, παρά τό γεγονός ότι έκεΧ η ηλικία τους φθάνει μόλις τά 52 έτη ('.) . Στον Θρανο της 
Δυτικής Προστάσεως τά γαλβανισμένα έλβετικά σίδερα (1902) έχουν προκαλέσει ήδη καταστρο
φές σέ ποσοστό -15%. Συγκρινόμενα μέ αύτά της Ανατολικής πλευράς φαίνονται νά άντέχουν 

περισσότερο.

Τήν μέγιστη καί μάλλον άνυπολόγιστη καταστροφή έχουν προκαλέσει τά μορφής δοκοϋ<ΙΝΡ 
100>σίδερα των γείσων όλων των πλευρών τοΰ ναοΰ. Μέ έλάχιστες μόνον έξα ιρέσεις παρουσιά
ζεται τό τυπικό φαινόμενο της διαμπερούς διαρρήξεως τών λίθων έφ’όλου τοΰ μήκους των έν 
λόγω σιδήρων καί (ΐέ^ριτό μέτωπο κάθε γείσου. Τά ρήγματα συναντούν τήν κάτω, τήν έπάνω ή καί 

τις δύο μαζί έπιφάνειεςΐ

Ή καταστροφή της έπιφανείας τών συμπληρώσεων άπό οπλισμένο σκυρόδεμα, έξ αίτιας ό- 
ξειδώσεως τοϋ οπλισμού, άποτελεϊ βλάβη πού άπό αισθητικής πλευράς είναι πολύ σοβαρή.

Γ.4.7.7. Ή ώς τώρα διατήρηση πολυάριθμων άρχαίων σιδήρων τοΰ κτηρίου σέ σχετικώς καλή κα
τάσταση, χωρίς βεβαίως νά Αναιρεί τό γεγονός ότι è σίδηρος είναι υπό όποιεσδήποτε συνθή

κες εύοξείδωτος, μας δίνει τό δικαίωμα νά συμπεράνουμε ότι:

α) *0 συγκεκριμένος σίδηρος τοϋ Παρθενώνος σέ σχέση μέ άλλες ποιότητες σφυρήλατου σιδή

ρου πρέπει νά θεωρείται πολύ λιγότερο εύοξείδωτος. 

β) Οί μολυβδοχοήσεις μέ τό πολύ μεγάλο πάχος τους (Α.6.10.7.) καί έξ ίσου οι άρμοί μέ 
τήν άπίστευτη έρμητικότητά τους έξασφάλιζαν μία τέλεια μόνωση τοϋ σιδήρου άπό τόν Αέ

ρα καί τήν υγρασία.
2+ .γ) "Οτι μόνος ό μηχανισμός της διαβρώσεως διά διαχύσεως ιόντων Fe πρός τό διαβρωτικό 

περιβάλλον δέν είναι έπαρκής νά δώσει ποσοτικά Αποτελέσματα τόσο μεγάλα, δηλαδή τόσο 
προχωρημένη διόγκωση ώστε νά προκληθοϋν καταστροφές.

δ) "Οπου φαίνονται καταστροφές, πρέπει νά υπήρξαν οί συνθήκες γιά τήν Αμεση χημική Αντί
δραση καί τέτοιες συνθήκες όντως υπήρξαν Από τήν στιγμή πού διάφοροι σεισμοί έπέφεραν 
χαλάρωση τών άρμών καί στή συνέχεια έκτος άπό άλλους έπόμενους σεισμούς συνέβησαν διά
φορες καταστροφικές δοκιμασίες όπως ή πυρκαΧά καί έπιζήμιες έπεμβάσεις όπως ή άφαίρε- 
ση στεγών καί όροφών. Ή διείσδυση τοϋ νεροΰ άρχισε πριν άπό μία καί μισή χιλιετία 
καί συνεχίζεται ώς τώρα μέ συνεχώς μεγαλύτερη πρόοδο. Έτσι έκτος άπό τήν διάβρωση 
τών άναθυρώσεων συμβαίνει συνεχώς καί διάβρωση τών σιδήρων καί είναι μία μάλλον ικα
νοποιητική έκπληξη ή διαπίστωση ότι μέ τέτοια χρονική καί γεωμετρική κλίμακα τό φαινό
μενο αύτό δέν παρουσιάζει συμπτώματα καταστροφής τόσα, όσα συμβαίνει νά δείχνουν τά 
σίδερα τών άναστηλώσεων πού η ήλικία τους είναι τουλάχιστον 30 φορές μικρότερη.

Γ.4.7,8. Τά καταστροφικά Αποτελέσματα τών άρχαίων σιδήρων συνίστανται στήν αυτοτελή διάρ
ρηξη τοϋ μαρμάρου σέ ένα ποσοστό πού φθάνει τό 20% τοϋ άριθμοΰ τών συνδέσμων στά κατά χώ
ραν τμήματα τοϋ κτηρίου καί τό 40-50% στούς κείμενους λίθους. Μεταξύ τών άρχαίων σιδήρων 
τό μεγαλύτερο ποσοστό καταστροφής παρουσιάζουν οί γομφώσεις τών θράνων της περιστάσεως.
Οί έν λόγω γόμφοι μέ δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις προκάλεσαν πρό πολλοϋ μιά γενική καί 

συστηματική διάρρηξη στό μέσο της έπάνω έδρας κάθε λίθου τοϋ διαζώματος. 01 παράγομφοι 
ώς γυμνοί πού ήταν, έχουν όλοι καταστραφεί πλήν μερικών μόνο, χωρίς όμως νά προκαλέσουν 
Αξιόλογες βλάβες τών λίθων, έπειδή οί έντορμίες τους ήταν πολύ ΑβαθεΧς.

01 ειδικοί μεγάλοι ημίγυμνοι γόμφοι στις τέσσερεις γωνίες της κεραμώσεως έχουν προκα- 
λέσει βλάβη μόνο στό ΝΑ καί στό ΒΑ γείσο, ένώ οΐ ημίγυμνοι γόμφοι τών γωνιαίων γείσων άν 
καί διατηρήθηκαν σχεδόν μέχρι τήν έποχή μας στή θέση τους, δέν έβλαψαν τίς γωνιαίες τρι
γλύφους. 01 σύνδεσμοι τών έπιστυλίων παρουσιάζουν ποσοστό καταστροφής πού είναι Από τά 
μεγαλύτερα στό κτήριο (-50%). Παρά τό ποσοστό τους οί καταστροφές τών συνδέσμων τών έπι

στυλίων κρίνονται πολύ μικρότερης βαρύτητος άπό έκεΐνες τών γόμφων τών Ιδιων έπιστυλίων. 
Άν καί στήν τελευταία αύτή περίπτωση τό ποσοστό καταστροφής είναι μικρότερο, ή έντελώς 
ιδιαίτερη σημασία της Ασφάλειας τών κιονοκράνων τίς καθιστά βαρύτατες έκεΧ πού έχουν συμ-

21



300 βει καί άκρως άνησυχητικές έκεΐ δπου μπορεί νά έχουν ήδη συμβεϊ χωρίς νά φαίνονται, ή έκεΐ 
ποΰ θά μπορούσαν νά συμβοΰν.

Ή καταβίβαση γιά λόγους άσφαλείας τής ΝΑ γωνίας του ΒΔ κυανοκράνου (10.7.83) πού εί
χε καταστεί Ετοιμόρροπη με τόν σχηματισμό διαμπερούς ρήγματος άπό τίς 24.2.81 (μεγάλος 

σεισμός) έπέτρεψε τήν διαπίστωση ότι ò σεισμός ύπήρΕε μόνο τό έναυσμα γιά τήν έκδήλωση 
του φαινομένου καί ότι ή πραγματική αίτια ήταν ή διόγκωση τοϋ μεγάλου γόμφου τής έσωτερι- 
κής γωνίας τοϋ έπιστυλίου. Διαπιστώθηκε ότι τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ ρήγματος ήταν προε
τοιμασμένο άπό τό γόμφο. Χωρίς νά έκδηλώνεται στήν έπιφάνεια τοϋ κιονοκράνου, ή άνάπτυΕή 
του ήταν τόση ώστε νά μειώνει τήν καμπτική άντοχή τοϋ λίθου κατά δέκα τουλάχιστον φορές. 

Διαπιστώθηκε ότι όλα τά κιονόκρανα τής δυτικής πλευράς έχουν βλαφθεί ήδη τό καθένα τουλά
χιστον άπό ένα έκ των τριών γόμφων πού φέρουν, σέ βαθμό κυμαινόμενο άπό τήν έντονη εκδή
λωση των ρηγμάτων μέχρι τήν πλήρη απόσπαση καί πτώση μεγάλου άπό τά προέχοντα μέρη. Στήν 
άνατολική πλευρά ίσχύει τό αυτό σέ τέσσερα τουλάχιστον κιονόκρανα.

Ή πρόγνωση τοϋ φαινομένου είναι ή βαρύτερη όλων, λόγω τής μοναδικότητος των κιονο- 
κράνων, μάλιστα άπό κάθε άποψη (μέγεθος) οίκοδομικής, στατικής καί αίσθητικής σημασίας 

(βλ. Γ.2.2. καί Γ.4.8.) .
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1

I

1. ‘Ο 7ος σπόνδυλος τοϋ 10ου κίονος της Ν. πλευράς τοπική ρηγμάτωση ég αίτιας 

διογκώσεως νεώτερου συνδέσμου συρραψής.
2. 14ο γείσο τής ανατολικής πλευράς. Τό έμπρόσθιο τμήμα (άναστήλωση) συγκροτεί
ται μέ δύο έσωτερικές ράβδους καί δύο μακρεϊς συνδετήρες-έλκυστήρες πού μέ τήν 

διόγκωσή τους προκαλοϋν νέες βλάβες. Διακρίνεται νεώτερος λύκος άναρτήσεως.
3. 'Επιστύλιο ΝΑ γωνίας-διάνοιξη άρμου καί παράλληλη καταστροφή τής άρχαίας 

συνδέσεως.
4. Νέος σύνδεσμος στην θέση άρχαίου στον θράνο τής δυτικής πλευράς τής περιστά- 

σεως. Ό νέος σύνδεσμος προκάλεσε ήδη σημαντική βλάβη στό μάρμαρο.
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'Εσωτερική γωνία τοϋ κιονοκράνου τοϋ ΒΔ κίονος. *Η περιοχή παρουσίασε διαμπερές ρήγμα Αμέσως μετά 

τόν σεισμό τοϋ 1981. ‘Η προγραμματισμένη άφαίρεση του θραύσματος ύπαγορευθεΐσα λόγω έτοιμορροπίας 

άπεκάλυψε ότι τό ρήγμα ήταν πολύ παλαιότερο καί ότι είχε προκληθει άπό άρχαΐο σιδερένιο γόμφο. ‘θ 

σεισμός άπλώς προκάλεσε μία πρόσθετη αύληση των διαστάσεων τοϋ ρήγματος, φωτ. Σ. Μαυρσμμάνης



306 Γ.4.8. Ή έπίδραση της Αρχιτεκτονικής καί τής οικοδομικής συνθέσεως στις φυσικές μεταβολές 

τοϋ οίκοδομικοϋ όργανισμοϋ τοϋ ναοϋ.

01 Αρχιτεκτονικές μορφές, παρά τήν έπίδραση πού έλαβαν κατά τήν μακρά τους έξέλιξη Α
πό τήν οικοδομική καί τήν τεχνική σκοπιμότητα, τελικώς είναι, καί δικαίως, αυτόνομες γ ιά 
τούς γνωστούς λόγους (Α.Ι.3., Α.2.3.), σέ βαθμό μάλιστα πού οί ίδιες γίνονται συχνά δυσμε
νείς γιά τήν οικοδομική σύνθεση όσον Αφορά στήν στατική λειτουργία, στον βαθμό στατικής 
ισορροπίας τμημάτων καί Ασφάλειας μελών καί στήν δυνατότητα αύτοπροστασίας Από τήν Ατμο
σφαιρική διάβρωση. Έτσι ή σκοπιμότητα τής κατεργασίας καί λαξεύσεως ύπαγορεύει προσανα
τολισμό των Αντοχών διαφόρων λίθων κατά τρόπο δυσμενή γιά τήν στατική λειτουργία, όπως 
συμβαίνει στά γωνιαία έπιστύλια, σέ πολυάριθμους λίθους των γείσων καί σέ όρισμένες άλλες 
λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις (Α.4.3.8., 9.). Έπί πλέον γιά λόγους οικονομίας έχουν χρη
σιμοποιηθεί σέ πολλές άλλες περιπτώσεις λίθοι μέ μειωμένη καταλληλότητα, είτε έξ αίτιας 
τής διευθύνσεως τοϋ ίστοϋ, είτε έξ αίτιας έλαττωμάτων έκεΧ όπου τό δυσεύρετον των έπιθυ- 
μητών μεγάλων μεγεθών έπέβαλε συμβιβασμούς ώς πρός τις ποιοτικές Απαιτήσεις. Χαρακτηριστι
κό παράδειγμα προσφέρουν πολλοί λίθοι τοϋ έπιστυλίου Αλλά Ακόμη καί πολλοί σπόνδυλοι.

Ή δυσμενής διεύθυνση τοϋ ίστοϋ τοϋ μαρμάρου στά έπιστύλια καίστούς ορθοστάτες, παρά 
τήν Απουσία καμπτικής καταπονήσεως στούς τελευταίους, υπήρξε ζημιογόνος στόν βαθμό πού 
οί περισσότεροι άπό τούς ώς άνω λίθους έχουν κατά καιρούς θραυσθει, είτε έπί τόπου είτε 
κατά τήν στιγμή τής καΐαρρεύσεως, είτε έκ τών ύστέρων στό έδαφος.

Ή υπερβολική φειδώ κατά τήν χρησιμοποίηση τοϋ μαρμάρου τών Αναβαθμών τής κρηπίδος 
μέχρι σημείου νά μήν ύπηρετοϋν σχεδόν τήν έδραση τών ύπερκείμένων τους, είχε ώς δυσάρεστη 
συνέπεια τήν δυσανάλογα μεγάλη έγκάρσια μετατόπιση καί σέ όρισμένες περιπτώσεις Ακόμη καί 
στροφή λίθων τών άναβαθμών πρός τά έξω μέ Αντίστοιχη παραγωγή τών προϋποθέσεων γ ιά άλλα 
έπιζήμια φαινόμενα όπως είναι ή διείσδυση τοϋ νεροϋ, ή διάβρωση καί ή Ανάπτυξη βλαστήσε- 

ως (A.5.2.1.).

Ή Απόληξη τοϋ κίονος πρός τά άνω, ένώ άπό αισθητικής πλευράς είναι τό Ισχυρότερο 
στοιχείο του, Από στατικής είναι τό πλέον έκτεθειμένο σέ δυσμενείς καταπονήσεις. Έτσι 
παρά τήν ποιότητα τοϋ μαρμάρου τών κιονοκράνων, πού Ασφαλώς είναι ή Αρίστη πού συναντάται 
στόν ναό, τά κιονόκρανα παρουσιάζουν βλάβες άπό τις όποιες πολλές προκλήθηκαν άπό υπερβο
λική καταπόνηση, προφανώς κατά τήν διάρκεια σοβαρών σεισμών. Ή ιδιαίτερα μεγάλη προεξοχή 
τών γείσων τοϋ ναοϋ - γνώρισμα καί τών παλαιότερων Αθηναϊκών ναών - συνεπάγεται δυσανάλο
γη συγκέντρωση φορτίων στήν περιοχή τών κεφαλών τών τριγλύφων καί τών μετοπών (Α.5.9. άν- 
τιθέτως πρός τήν διαδεδομένη γνώμη ότι οί μετόπες είναι άφόρτιστες), ένώ τό γείσο καθ'αύ- 
τό παρουσιάζει μεταξύ όλων τών άλλων τμημάτων τοϋ ναοϋ τήν δυσμενέστερη σχέση ίδιου βάρους 
πρός ροπή Ανατροπής.

Ή πλοκή τής δομής είναι στις γωνίες τοϋ θριγκού Ασθενέστερη άπό τήν κανονική (σύμ
πτωση άρμοϋ έπιστυλίου μέ άρμό δωρικής ζωφόρου), ένώ ή γωνία τής κεραμώσεως θά ήταν πολύ 
άσφαλέστερη έάν τό βάθρο καί τά γειτονικά ή ύποκείμενα μέλη Αποτελούσαν ένιαίο λίθο.

Μία Από τις σοβαρότερες έγγενεΧς Αδυναμίες τής οικοδομής τοϋ ναοϋ υποθέτουμε ότι ύ- 
πήρξε στό βόρειο ήμισυ τοϋ Ανατολικού τοίχου. Σύμφωνα μέ βάσιμες ένδείξεις φαίνεται ότι 
στό τμήμα αυτό μεταξύ θύρας καί παραθύρου, ό τοίχος δέν ήταν συμπαγής, Αλλά περιεΧχε έσω- 
τερική κρυφή κλίμακα πού όδηγοΰσε στή στέγη. Έτσι τό τμήμα αύτό, χωρίς νά ύστερεΧ σέ 
φορτία τών τριών άλλων όμολάγων του, τελικώς διέθετε πολύ μικρότερη στερεότητα άπό έκεΧ- 
να, ή όποια μάλιστα μετά Από τήν μεγάλη πυρκαϊά θά πρέπει νά παρουσίαζε μείωση μέχρι έ- 

τοιμορροπίας.



Γ.4.9. Σχέση κατεργασίας» υλικής δομής καί διαβρώσεως τοϋ μαρμάρου. 307
Γ.4.9.1. "Οπως άναφέραμε καί προηγουμένως, ή τελική λάξευση γιά την έπιπέδωση τοϋ μαρμάρου 

έκτελειται μέ λεπτά κοπτικά έργαλεΐα κατά τρόπο ώστε νά άποτέμνονται οί κόκκοι τοϋ μαρμά
ρου σέ ένα τελικό έπίπεδο χωρίς νά άποσπώνται. 'Εάν μάλιστα άκολουθεΐ λείανση, προκύπτει 
ίδανική έπίπεδη έπιφάνεια πού τέμνει τούς κόκκους καί τίς μεσοκρυσταλλικές έπιφάνειες καί 
παρουσιάζει όψη μωσαϊκού συντιθέμενου άπό ποικίλου σχήματος μικρότατα πολύγωνα σε τέλεια 
έποψή καί συνέχεια. Οί "αρμοί" αύτοΰ τοϋ μωσαϊκοϋ άποτελοϋν τήν μόνη έκδήλωση των άρχικών 
έπιψανειών των κόκκων στήν έπιφάνεια τοϋ οικοδομικού στοιχείου. Μιά καθαρά γεωμετρική συ
νέπεια των προηγουμένων είναι ότι οί κόκκοι πού άπαρτίζουν κάθε τεχνητή τελείως έπιπεδη 
έπιφάνεια μαρμάρου έχουν μέσο μέγεθος ίσο πρός τό μισό (1/2) τοϋ άρχικοϋ. Κατ'έπέκταση 
οί κόκκοι πού άπαρτίζουν τίς άκμές, δηλαδή τίς συναντήσεις τών ώς άνω έπιφανειών, έχουν 
μέσο μέγεθος ίσο πρός τό ένα τέταρτο (1/4) τοϋ άρχίκοϋ.Κατά συνέπεια ή σύνδεση τών κόκκων 

πρός τήν υπόλοιπη μάζα είναι στις άκμές δύο φορές άσθενέστερη άπό όσο στήν υπόλοιπη έπι- 
φάνεια. Φυσικά στήν αύτή περίπτωση άνήκουν καί οί κόκκοι έπιφανείας κατά μήκος τών άρμών. 
"Οσο άπόλυτη καί έάν είναι ή έπαφή δύο λίθων στον άρμό, οί έξωτερικοί κόκκοι κατά μήκος 
τής λεπτής αύτής γραμμής διαφέρουν άπό τούς υπόλοιπους ώς πρός τήν συνοχή τους μέ τήν υ

πόλοιπη μάζα.

Γ.4.9.2. "Ο,τι Ισχύει γιά τούς άρμούς ισχύει καί γιά τίς γραμμές συναντήσεως κομμών, μι- 
κροκομμών καί άλλων έπιφανειών έσωτερικής άσυνεχείας ή άσθενοϋς συνδέσεως μέ τήν τεχνη
τή έξωτερική έπιφάνεια. Τέλος έπειδή τό άπομένον μέγεθος καί σχήμα τών έπί μέρους κόκκων 
τής έπιφανείας κυμαίνεται σέ μεγάλο διάστημα έκατέρωθεν τοϋ μέσου όρου "1/2", είναι φυσι
κό νά κυμαίνεται καί ή άνθεκτικότητα τής συνδέσεως τους πρός τούς έσώτερους κόκκους. Ε
πίσης ò προσανατολισμός καί οί διακυμάνσεις τοϋ προσανατολισμού τών κόκκων έπιδροϋν στή 
συχνότητα παρουσίας ισχυρότερα ή άσθενέστερα συνδεόμενων κόκκων στις διάφορες έπί μέρους 
περιοχές τής έπιφανείας.

Πριν άναφερθοΰμε στό φαινόμενο τής πτώσεως τών κόκκων τής έπιφανείας, έχει μεγάλη ση
μασία νά τονίσουμε ότ ι ή έπαφή τών άρμών είναι τόσο ερμητική, ιδίως στήν κρηπίδα, ώστε 6- 
ρισμένοι νά είναι σχεδόν άόρατοι άκόμη καί σέ όπτική μεγέθυνση (Χ60) φορητού μικροσκοπί

ου ( ·. ) . Άλλωστε πολλά φαινόμενα πού προϋποθέτουν μηχανική συνέχεια όπως π.χ. ή διάδοση 
ρωγμών έχουν ένιαία έζέλιξη έκατέρωθεν τών άρμών, μάλιστα πολύ πιό εύκολα άπό όσο έκατέ
ρωθεν τών κομμών (!). Είναι λοιπόν σαφές ότι ή έπιφάνεια διατηρεί τήν τέλεια συνέχειά 
της άκόμη καί στή θέση τών άρμών (βλ. έρμηνεία Γ.4.2. καί Γ.4,5.).

Σήμερα οί έξώτεροι άρχικοί κόκκοι (τοϋ "1/2") άπουσιάζουν άπό τό μεγαλύτερο μέρος τών 
έπιφανειών τοϋ μνημείου, άλλά όχι μόνο αυτοί, στήν πτώση τους άκολουθοϋν καί άλλοι έσώτε- 
ροι κόκκοι. Τό φαινόμενο έχει τίς μηχανικές καί τίς χημικές αιτίες του, όπως ή γήρανση 
(σύστολοδιαστολές, έρπυσμός κ.λ.π.) καί ή χημική διάβρωση τήν οποία μελετούν οί ειδικοί 
μελετητές. Είναι ιδιαίτερα γνώριμο τό φαινόμενο ότι σέ ορισμένες θέσεις μιας καί τής αύ
τής έπιφανείας ένός μαρμάρου, ή διάβρωση προχωρεί σέ πολύ μεγαλύτερο βάθος άπό όσο σέ άλ
λες, σχηματίζοντας πολύπλοκες κατά τό σχήμα "νησίδες".

*0 μηχανισμός τοϋ φαινομένου άσφαλώς είναι πολυσύνθετος. Πάντως ένας άπό τούς παρά- 
γοντές του είναι γεωμετρικός καί σχετίζεται άμεσα μέ τήν οικοδομική δομή.

Γ.4.9.3. Καθ'δλο τό ύψος τών άρμών τής κρηπίδος έμφανίζεται διάβρωση τελείως όμοια μέ έ- 
κείνη τών νησίδων πού περιγράψαμε πριν καί όμοια γραμμική διάβρωση παρουσιάζεται καί 
στις άνάλογες μέ τούς άρμούς, άλλά φυσικής προελεύσεως γραμμές τής έπιφανείας πού άντι- 
στοιχοϋν στούς κομμούς κ.λ.π.

Ό τύπος τής γραμμικής αύτής διαβρώσεως προφανώς σχετίζεται μέ τόν γεωμετρικό παρά

γοντα καί όχι μέ τήν σύσταση τοϋ ύλικοΰ, στόν βαθμό πού οί άρμοί είναι άσχετοι μέ τήν 
σύσταση.

Ή έκλεκτικότητα τοϋ φαινομένου στούς άρμούς μπορεί νά έρμηνευθεϊ ικανοποιητικά μόνο 
μέ τήν μειονεκτικότητα τών κόκκων τοϋ "1/4" έναντι έκείνων τοϋ "1/2". 01 κόκκοι τοϋ "1/4"



308 είναι πού άποσπάσθηκαν πρώτοι άπό τήν επιφάνεια Αφήνοντας μιά μικροσκοπική άβαθή αύλακα 
(πλάτους 1/2 mm, βάθους 1/4 mm) έκεΐ όπου Αρχικά υπήρχε μιά Αόρατη σχεδόν γραμμή πρακτι- 
κώς μηδενικού πλάτους. ‘Η αύλακα αυτή έδωσε τό γεωμετρικό υπόβαθρο γιά τήν πρώτη συγκρά
τηση σταγονιδίων δρόσου καί βροχής. Μακροχρονίως τό υπόβαθρο αυτό έπέτρεψε μία συνεχώς 
μεγαλύτερη πρόοδο τού φαινομένου, μιά πρόοδο πού όπως είναι φανερό Ακολουθεί συσσωρευτι- 
κή διαδικασία: όσο βαθύτερη ή διάβρωση τής αΰλακος, τόσο μεγαλύτερη ή περιεκτικότητά της 

σέ συγκροτούμενα σταγονίδια. Μάλιστα έπειδή στό έξώτερο μάρος τά σταγονίδια έξατμίζονται 
ταχύτερα, ή χημική δράση των διαλυμάτων είναι διαρκέστερη στό βάθος τής αΰλακος μέ Αποτέ
λεσμα τήν αύξηση τού βάθους καί τού πλάτους συνεχώς καί περισσότερο, ένώ τό έξωτερικό 
εύρος υστερεί όλο καί περισσότερο τού έσωτερικοϋ σέ διάνοιξη, έξ αιτίας τής έξατμίσεως 
πού τό άπαλάσσει Από τό υγρό στοιχείο νωρίτερα άπό κάθε άλλο σημείο τής κοίλης αΰλακος.

Γ.4.9.4. Όμοια Ακριβώς είναι καί ή έξέλιξη τού φαινομένου κατά μήκος των γραμμών τών κομ
μών καί τών άλλων συναφών μικρότερης Αντοχής θέσεων. “Ομοιο συσσωρευτικό χαρακτήρα καί ό
μοια έξέλιξη έχει τό φαινόμενο καί στις διάφορες περιοχές "νησίδες" γιά τίς οποίες όμως 
θά έπρεπε νά διερευνηθει περισσότερο ή έκλεκτικότητα ένάρξεως.

Γ.4.9.5. “Ομοιο είναι τό φαινόμενο καί στούς υπόλοιπους αρμούς τού κτηρίου, ιδίως έκεΧ 

πού έξ Αρχής ύπήρχε έτοιμη ή κοιλότητα, όπως συμβαίνει μέ τίς προστατευτικές ταινίες τών 
έδρών τών Αναβαθμών, τών ορθοστατών, τών κορμών τών κιόνων, τών κιονοκράνων, τών έπιστυ- 
λίων, τών τριγλύφων κ.λ.π. ή άκόμη καί έκεΐ πού δέν ύπήρχε μέν έξ Αρχής ή κοιλότητα, Αλ
λά όπου προέκυψε τέτοια άπό διάνοιξη αρμών μετά Από σεισμούς καί άλλες έπιβαρύνσεις (τήν 
έποχή τής έκρήξεως τά φαινόμενα αύτά ήταν ήδη σέ πλήρη πρόοδο). "Ετσι ή μόνη διαφορά 
τής περιπτώσεως τών Αρμών τής κρηπίδος (καί όσων άλλων έτυχε νά μένουν έρμητικά κλειστοί 
είναι ότι ή έναρξη τού φαινομένου έπηρεάστηκε μόνον Από τόν γεωμετρικό παράγοντα τών κόκ
κων, όπως ήδη περιγράψαμε (καί έκεΐ Ακριβώς έγκειται ή Αξία τής περιπτώσεως γιά τήν συνα
γωγή συμπερασμάτων πού άφοροϋν τό σύνολο τού φαινομένου).

Γ.4.9.6. Ό ρόλος τής γεωμετρίας τών έπιφανειών γιά τήν καλύτερη διατήρησή τους είναι πο
λύ γνωστός: όσο πιό λεία ή έπιφάνεια τόσο δυσκολότερο τό έργο τής χημικής διαλύσεώς της, 

άφοϋ ή συγκράτηση σταγονιδίων είναι μικρή, άλλά καί ή διατήρησή τους συντομότατη έξ αί
τιας τής πλήρους έκθέσεώς τους στήν έξάτμιση.

"Ομως ένώ τό κτήριο Αρχικά ήταν έξ ίσου λειασμένο σέ όλα τά σημεία του, ή φθορά τής 
έπιδερμίδος του δέν έπηρεάζεται μόνον άπό τόν παράγοντα πού ήδη άναφέραμε (κομμοί, άρμοί 
κ.λ.π.) ούτε μόνον άπό τόν παράγοντα τής διάρκειας τού υγρού στοιχείου πού θά άναφερθεΧ 

Αργότερα. 'Επηρεάζεται καί άπό τά στάδια κατεργασίας πού προηγήθηκαν τής τελικής καταξέ- 
σεως καί λειάνσεως.

Γιά εύνόητους λόγους ή λάξευση τών έπιφανειών σέ όλα τά στάδια, άπό τά άπεργα ώς τό 
τέλος, γίνεται μέ περισσότερα ήπια κτυπήματα στήν περίμετρο καί μέ λιγότερα, ισχυρότερα 
καί "συνοπτικότερα" κτυπήματα στήν ύπόλοιπη έπιφάνεια, προφανώς έπειδή τά άκρα είναι εύ
θραυστα. 'Επειδή μάλιστα τά κτυπήματα στά άκρα έπρεπε νά οδηγούνται ακριβώς, ή λάξευσή 
τους μέ τά θραπινόσχημα έργαλεΧα τής έποχής (βλ. Αρχ. 6.5.) ήταν καί άπό αύτή τήν άποψη 
Απαγορευμένη, οπότε καί γινόταν μέ τόν τρόπο πού Ακολουθούμε σήμερα γιά τό σύνολο τής λα- 
ξεύσεως, δηλαδή μέ κοπτικά έλάσματα ("λιθουργικά σιδήρια") καί σφυρί (μαντρακά ). Ιδιαί

τερα "μαλακή" ήταν ή λάξευση τών οδηγών ταινιών (περιταινιών, ύποτομών κ.λ.π.). Φυσικά 
μετά τήν κατάξεση έπήλθε πλήρης ενοποίηση τών έπιφανειών οι όποιες καί έλειάνθησαν. Σήμε
ρα τά κανονικού σχήματος νοητά τμήματα τών έπιφανειών πού πριν τήν κατάξεση είχαν διατε- 
λέσει ώς οδηγοί καί ταινίες παρουσιάζουν κατά κανόνα μεγαλύτερη Αντίσταση στήν διάβρωση 
άπό όσο ή υπόλοιπη έπιφάνεια, παρά τό γεγονός ότι καί αύτή υπήρξε λειασμένη.

H έ£ήγηση τού φαινομένου έγκειται στήν διαφορετική κρουστική καταπόνηση πού ύπέστη 
τό υλικό στά ένδιάμεσα στάδια τής έργασίας. Βγαίνει λοιπόν τό Αναντίρρητο συμπέρασμα ότι 
κατά τήν διάρκεια τής κατεργασίας διά κρούσεως, τό υλικό ύφίσταται κάποια Ασήμαντη βέβαια 
μικροδιαταραχή σέ βάθος καί βαθμό πού άναλογεΤ πρός τήν σφοδρότητα τών κρούσεων. 'Εκτός



άπό τόν παράγοντα αυτό συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση τοϋ φαινομένου τό γεγονός ότι καί 
ή λείανση υπήρξε πάντοτε έπιμελέστερη στις περιοχές των οδηγών ταινιών κ.λ.π. άπό όσο 

στην υπόλοιπη έπιφάνεια τοϋ κτηρίου.

Γ.4.9.7. Μεγάλα τμήματα τών άρχικών λειασμένων έπιφανειών τοϋ κτηρίου διατηροϋν μόνον οί
κίονες. Πρόκειται γιά τίς περιοχές τους μέ τήν θερμή πυρόξανθη χρώση. .'Επίσης ή δυτική ό-

, . , αεψη τοϋ δυτικοϋ τοίχου καί ή ΝΔ παρασπάδα είναι περιοχές που διατηρούν σημαντικό ποσοστο 

τίς άρχικές έπιφάνειες.

Ή άνατολική όψη τοϋ έπιστυλίου τής άνατολικής πλευράς καί ή δυτική όψη τοϋ θριγκοϋ 
τής δυτικής προστάσεως διατηροϋν τίς άρχικές έπιφάνειες σέ σημαντικό ποσοστό. Άντιθέτως 
ή κρηπίδα έχει φθαρεί σέ δλη τήν έκτασή της καί έτσι είναι πραγματική εϋνοια τής τύχης ό
τι τό μέτωπο τοϋ στυλοβάτου πρό τοϋ τρίτου κίονος τής δυτικής πλευράς διατηρεί ενα μεγάλο 
τμήμα άρχικής λειάνσεως. Στό τμήμα αυτό αντιπροσωπεύεται ή άρχ ική ποιότητα τοϋ συνόλου 

καί έκεΐ Ασφαλώς είναι πού 6 άπαιτητικός έπισκέπτης μπορεί νά συνδυάσει τήν έκπληξη μέ 

τήν άπόλαυση.

‘Η νότια πλευρά τοϋ ναοϋ, ή εκτεθειμένη περισσότερο στήν αύρα καί στόν ήλιο παρουσιά
ζει γενική (πλήν μικρών μόνο τμημάτων), άλλά ομοιόμορφη, Απώλεια τής άρχικής έπιδερμίδος 

τοϋ μαρμάρου, συνάμα δέ τήν ανοικτότερη Απόχρωση τοϋ λευκοϋ τών άρχαίων μαρμάρων τοϋ μνη

μείου.

'Η βόρεια πλευρά παρουσιάζει έπίσης γενική διάβρωση, όμως κάθε άλλο παρά ομοιόμορφη. 
Έδώ τό φαινόμενο τών "νησίδων"βαθύτερης διαβρώσεως παρουσιάζει τήν μεγαλύτερη διάδοση.

Άπό τούς ποικίλους παράγοντες πού συμμετέχουν στήν διαφοροποίηση τής διαβρώσεως τών 

πλευρών, ô γενικός προσανατολισμός (ήλιασμός, νότιος άνεμος, σκιασμός, βόρειος άνεμος 
κ.λ.π.) είναι ασφαλώς ό πλέον καθοριστικός γιά τήν συστηματικότητα αύτών τών διαφοροποι

ήσεων .

Μέ την δημιουργία τεχνητών έπιφανεεών προκύπτει σύνολο κόκκων "1/2" (είκ. 2) καί "1/4" (ακμές, είκ. 3). 'Η απόσπαση 

των κόκκων αύτών είναι πιθανότερη καί οδηγεί σέ σχηματισμό θέσεων έκλεκτικής ένάρξεως καί πιθανότερου προβαδίσματος 

τής διαβρώσεως. Τό προβάδισμα συνεπάγεται επίταση καί συνεχή επιτάχυνση τοϋ ρυθμοΰ τής φθοράς μέ αποτέλεσμα τόν σχη
ματισμό κοιλωμάτων καί άλλων μορφών διαβρώσεως κατά μήκος αρμών,κομμών κ.λ.π. (βλ. περιγραφή σ. 307 κ.έ.).
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Διάβρωση τοϋ μαρμάρου:

Άνω: Διαφορετικός βαθμός διαβρώσεως όφειλόμενος στήν ύπαρξη σέ έποψή ένός βάθρου στή 

θέση αύτή τής κρηπίδος.

Κάτω: Τοπική διάβρωση στόν στυλοβάτη τής βόρειας πλευράς καί άποφλοίωση άγνωστης αίτίας.
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Διάβρωση καί. ρηγμάτωση τοϋ μαρμάρου.
"Ανω: Τμήμα της κρηπίδος της βορείας πλευράς. Παρατηρητέα: Ή διαφορά της διαβρώσεως δύο 
λίθων πού όφείλεται σέ διαφορές συστάσεως καί δομής τού ΰλικοΟ. Τό ίχνος ένός βάθρου 

πού έδραζόταν στην έπιψάνεια του άναβαθμοϋ. Τό ίχνος άλλου βάθρου, δεξιά.
Κάτω: Διαφορά διαβρώσεως στην έδραση τοϋ 5ου άπό τά άνατολικά κίονος της βόρειας πλευράς. 
Παρατηρητέα ή συνέχιση τής ρωγμής άπό τόν ένα λίθο τοϋ στυλοβάτη στόν έπόμενό του πού μαρ
τυρεί τήν τέλεια μηχανική συνέχεια των λίθων λόγω τής έρμητικής τους έπαφής.
‘Ο άρμός παρουσιάζει έττι.ττόλαια διάβρωση.
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“Ανω: Διαψορά τοΟ βαθμού διαβρώσεως της έπιφανείας τής κρηπίδος (στή βόρεια πλευρά) 

όφειλόμενη στήν διαφορά άρχικής έπεξεργασίας τοΟ μαρμάρου.

Κάτω: Τμήμα τού τοιχοβάτη τής νότιας πλευράς σέ άντιπαράθεση μέ τήν προηγούμενη φω

τογραφία προκειμένου νά φανεί ò πολύ μικρότερος βαθμός τίγς διαβρώσεως. Παρατηρητέα 

έπίσης τά ύπολείμματα των κονιαμάτων παλαιοχριστιανικών προσκτιαμάτων, καθώς καί τό 

ίχνος παλαιοτέρας ύποτομής στόν τοιχοβάτη.



317

2 o a <q

($ ο
if S

< e *3 g



318

^QK\



Γ.4.10. 'Αρχιτεκτονική - οικοδομική δομή καί διάβρωση 319
Γ.4.10.1. Στά φαινόμενα φθοράς πού σέ ένα βαθμό έπηρεάζονται καί άπό τήν άρχιτεκτονική καί 

οικοδομική δομή, περιλαμβάνεται καί ή διάβρωση.

Τό πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα μάς παρέχει ή δωρική ζωφόρος στις προσόψεις τοΰ 
ναοϋ, όπου οί τρίγλυφοι καί οΐ μετόπες είναι σέ δραματικό βαθμό διαβρωμένες, όμως όχι καθ' 
όλο τό ύψος, άλλα μόνον άπό τήν μέση καί άνω. Ή συστηματικότητα τοΰ φαινομένου πείθει ό
τι ή διαφορά δεν συνδέεται βέβαια μέ τήν σύσταση τού μαρμάρου, άλλα μόνο μέ τήν σκιά τοΰ 
γείσου. Είναι τελείως φανερό ότι τό νερό πού διαβρέχει τις έπιφάνειες έξατμίζεται πολύ 
ταχύτερα όταν έκτίθεται στόν ήλιο, ένώ διατηρείται έπί πολύ μακρότερο διάστημα στις σκια- 
σμένες περιοχές μέ τήν χαμηλότερη θερμοκρασία. "Επομένως ή δράση των διαλυμένων στό νερό 
αύτό όξέων είναι πολύ πιό παρατεταμένη στήν σκιασμένη περιοχή."Η διαβροχή αύτή μπορεί σέ 
ένα βαθμό νά όφείλεται καί σέ συγκέντρωση υδρατμών λόγω τής ψυχρότερης καταστάσεως τής 
σκιασμένης περιοχής, όμως ό παράγων αύτός άποδεικνύεται πολύ άσθενής σέ σχέση μέ τό νερό 
πού διαρρέει τόν θριγκό κατά τήν διάρκεια καί μετά άπό βροχή. Τήν άπόδειξη παρέχει τό γε
γονός ότι οί γωνιαίες τρίγλυφοι έξαιροϋνται τοΰ φαινομένου, προφανώς έπειδή είναι οί μό
νες έπάνω άπό τις οποίες τό γείσο δέν περιέχει άρμούς. ‘Η άναντίρρητη συστηματικότητα τοΰ 
φαινομένου ύπογραμμίζεται άπό τό παράλληλο φαινόμενο τοϋ σχηματισμού άποθέσεων μίγματος 
άλάτων άσβεστίου καί αιωρημάτων στήν κάτω έπιφάνεια τοϋ γείσου: Τοϋ φαινομένου έξαιροϋν- 
ται καί πάλι τά δύο άκρα τής έπιφανείας αύτής έκείθεν τής πρώτης καί τελευταίας άγυϊάς. 
Κατόπιν αΰτών ή πορεία τοϋ φαινομένου έχει ώς έξής: Μέρος τοϋ νερού πού ύποδέχεται ή πλα~ 
τειά ύπτια έπιφάνεια τοϋ γείσου, όσο δέν ρέει στις έξωτερικές έπιφάνειες, εισρέει στούς 
άρμούς διευκολυνόμενο καί άπό τις κλίσεις τής καμπυλότητος. Μιά ποσότητα συγκεντρώνεται 
καί διαρρέει τις κοιλότητες καί τά μεγάλα κενά στό έσωτερικό τοϋ θριγκού, ένώ τό 1/3 τοϋ 
νεροϋ έκβάλλει άπό τούς άρμούς στις συνεχόμενες μ'αύτούς παρειές τών προμόχθων καί στις 
έπιφάνειες τών άγυϊών. "Οπως έχει παρατηρήσει κατά τήν διάρκεια πολλών βροχών ό γράφων, 
μεγάλο μέρος τοϋ διερχομένου νεροϋ, καθώς έγκαταλείπει ιούς άρμούς, στάζει συχνά μέ έντυ- 
πωσιακή παροχή στήν κρηπίδα καί ιδίως στόν δεύτερο άναβαθμό. "Ομως ένα σημαντικό μέρος 
του συγκροτείται λόγω συνάφειας άπό τήν άκμή τής προμόχθου καί άπό έκεϊ διαβρέχει στάγδην 
τήν κάτω έπιφάνεια τοϋ γείσου κινούμενο ύπό τήν έπίδραση τής βαρύτητος λόγω τής διπλής 
κλίσεως τής έπιφανείας πρός τά έξω, άλλά καί πρός τις γωνίες τοΰ ναοϋ καί άκόμη ύπό τήν 
έπίδραση τοπικών ρευμάτων άέρος. "Η κίνηση είναι βραδεία καί προκαλεΐ διαβροχή τής δια
δρομής κάθε σταγόνος. Μέ τόν χρόνο, τό φαινόμενο οδήγησε στόν σχηματισμό άνώμαλων στρωμά
των καί έξαρμάτων έπικαθήσεων ρυπαρής έμφανίσεως καί σπογγώδους υφής. "Η δόμηση τών έξαρ
μά των κατευθύνεται άπό τά τοπικά ρεύματα τοΰ άέρος καί όδηγείται σέ μία συνολική μορφή 
πού άνταποκρίνεται τελείως στις γραμμές ροής τοϋ άέρος. Τό φαινόμενο είναι συσσωρευτικό, 
τό σχηματιζόμενο άνάγλυφο διευκολύνει τήν συγκράτηση συνεχώς περισσότερου νεροϋ κ.ο.κ., 
άλλά καί "ύπουλο" καθώς παράλληλα ή διάλυση άλλά καί ή άλλοίωση συντελεΐται μεταξύ άποθέ
σεων καί λίθου.

"Ενα άλλο μέρος τοϋ νεροϋ, προερχόμενο άπό τό μέσον τοϋ γείσου, έκβάλλει άπό τούς ά- 
νοικτούς άρμούς ώσεως άλλά καί άπό χαλαρές περιοχές τοϋ όριζόντιου άρμοϋ, (ή χαλάρωση τών 
οριζόντιων άρμών έξετάζεται σέ άλλη θέση) στις κεφαλές τριγλύφων καί μετοπών, διαρρέει 
τις έπιφάνειες πρός τά κάτω καί όταν έξέρχεται άπό τήν σκιά τοϋ γείσου άρχίζει νά έξατμί- 
ζεται. 'Επειδή ή έπιφάνεια είναι όρθή, ή ταχύτητα κινήσεως είναι πολύ μεγαλύτερη άπό έ- 
κείνη στις άνεστραμμένες δριζόντιες έπιφάνειες. "Ετσι ένώ κατά τήν οριζόντια κίνηση ή 
σταγόνα έξατμίζεται έπί τόπου, όπότε παραλλήλως πρός τήν διάλυση συντελεΐται ή άνακρυ- 
στάλλωση, στήν κατακόρυφη κίνηση συμβαίνει κυρίως ή διάλυση πού προοδευτικά οδηγεί στήν 

άπώλεια τής ύλης τοϋ λίθου σέ βάθος πού αύξάνει μέ τό χρόνο. Τό νερό όσο συνεχίζει τήν 
πρός τά κάτω ροή συναποκομίζει τήν διαλυόμενη ύλη μέχρι κορεσμοϋ, οπότε καί παύει νά προ- 

καλεϊ άλλη διάλυση. Έφ'όσον ή πορεία του πρός τά κάτω είναι άπρόσκοπτη σέ λεία έπιφάνεια 
τήν παρέρχεται ταχύτατα, χωρίς νά δημιουργεί άνακρυσταλλώσεις μέχρις δτου καταλήξει στό 

έδαφος ή μέχρις οτου "παγιδευτεί" σέ περιοχές τής άνωδομίας, όπου ή κίνησή του λόγω κλί
σεως ή λόγω άνωμαλίας τής διαδρομής γίνεται βραδεία καί έπαναλαμβάνεται τό φαινόμενο πού 
περ ιγράψαμε γιά τήν κάτω έπιφάνεια τοϋ γείσου.



320 Τέτοιες περιοχές δπου κατά συστηματικό τρόπο συμβαίνει τό δυσάρεστο αυτό φαινόμενο 
είναι οι Ανεστραμμένες οριζόντιες έπιφάνειες των κιονόκρανων των έπιστυλίων καί των γεί

σων. "Ετσι έΕηγεΐται γιατί οί έπιφάνειες τοϋ κτηρίου άλλου διατηρούν την αρχική τους κα
τάσταση, άλλου παρουσιάζουν άπομείωση καί άλλου παρουσιάζουν ρυπαρές έναποθέσεις. ’Επει
δή τό φαινόμενο είναι συσσωρευτικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ή τυχαία παρουσία μικροσκο- 
πικών λεπτομερειών πού μπορεί νά διευκολύνουν τήν έναρΕη τής δ ιαλύσεως ή τής άποθέσεως 
μέ Αποτέλεσμα τήν έκλεκτική έζακολούθηση τοϋ φαινομένου στά σημεία αυτά μέ έπεκτατικές 

τάσεις γύρω άπό αύτά.

Δυστυχώς τό πλήθος τών τυχαίων "σημείων ένάρΕεως" είναι τόσο μεγάλο, όσο ποικίλη εί

ναι καί ή κατανομή τους στόν ναό μέ Αποτέλεσμα τήν παραγωγή τών πλέον δυσάρεστων άπό πά- 

σης άπόψεως φθορών - διαβρώσεων καί ρυπάνσεων.

Χαρακτηριστικά σημεία ένάρΕεως κατακόρυφων ρυπαρών “γλωσσών" έναλλασσόμενων μέ λευ
κές ζώνες διαλυόμενου υλικού είναι οί μικρές Ανωμαλίες πού έχουν προκύψει άπέ τούς Ακρω
τηριασμούς τών κυματίων τών γείσων ή τών Ανώτερων οριζόντιων Ακμών τών διαφόρων λίθων.

Γ.4.10.2. Μερικά μεγάλης κλίμακος φαινόμενα διαβρώσεως σχετίζονται μέ ορισμένες ιδιαίτε
ρες λεπτομέρειες τής μορφής καί λειτουργίας τοϋ κτηρίου κατά τούς χρόνους μετά τήν Αρ
χαιότητα. Τό πλέον έντυπωσιακό άπό αυτά τά φαινόμενα είναι αύτό πού συναντάται στην έ- 
πιφάνεια του στερεοβάτου καί τής κρηπίδος σέ ένα διάστημα πού αντιστοιχεί Ακριβώς πρός 
τό μετακιόνιο μεταζύ 4ου καί 5ου κίονας: ‘Ενώ ή 18η καί ή 19η στρώση τοϋ στερεοβάτου 
διατηρούν τήν έπιφάνειά τους σέ όλο σχεδόν τό μήκος, σέ θαυμάσια κατάσταση, στό ώς Ανω 
διάστημα ή έπιφάνειά έχει διαβρωθει Λμοιόμορφα σέ βάθος 6-7 χιλιοστομέτρων κατά μέσο ο
ροί!). Σέ μικρότερο βάθος έχουν διαβρωθει οί φλέβες (Ασβεστίτης) τοϋ πετρώματος τών λί
θων. Άντιστοίχως, ò στυλοβάτης παρουσιάζει καί αύτός διάβρωση πού όπως δείχνουν οί 

"μάρτυρες", δηλαδή τά έζάρματα δυσδιάλυτων προσμίΕεων τοϋ μαρμάρου, έχει ένα μέσο βάθος 

1 /2-2 χιλιοστομέτρων. 'Επειδή ή διάβρωση προκλήθηκε υπό τήν αυτή παροχή, βγαίνει τό 
συμπέρασμα ότι ò πειραικός άκτίτης διαβρώνεται πολύ ταχύτερα (ίσως τρεις φορές) άπό τό 
μάρμαρο (άντιθέτως ό άκτίτης έχει μεγαλύτερη μηχανική σκληρότητα άπό τό μάρμαρο 31/2~4β 

έναντι 3β). Τό έντυπωσιακό αύτό φαινόμενο πρέπει νά σχετίζεται μέ τά υδραυλικά συστήμα
τα τοϋ κτηρίου κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους καί μέ τήν ύπερχείλιση τών μεσαιωνικών 
στερνών πού κατελάμβαναν τόν χώρο έκατέρωθεν τής άψίδος καί έδέχοντο τό σύνολο σχεδόν 
τών όμβριων τής στέγης. Ή ύπερχείλιση αυτή θά πρέπει νά ήταν διευθετημένη σέ κάποιο ύ
ψος Από τό δάπεδο καί έφ'όλου τοϋ πλάτους τοϋ 4ου μετακιονίου.

Στήν νότια έπίσης πλευρά παρουσιάζεται όμοια διάβρωση τοϋ μετώπου τοϋ στυλοβάτου 
στις θέσεις έκβολής τών μεσαιωνικών αΰλάκων τοϋ δαπέδου τοϋ πτεροϋ.
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Ή 12η τρίγλυφος τής Ανατολικής πλευράς (Φωτ.ύ.Α.Ι 80/457). Είναι χαρακτηριστική ή έΕαρση 

τής διαβρώσεως στύ μέσον καί στήν κεφαλή έν άντιθέσει, πρός τό κατώτερο τμήμα πού διατηρεΐ- 

τια σέ ίκανοποιητικό βαθμό.
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‘Η 13η τρίγλυφος τής άνατολικής πλευράς(Φωτ.D.A.I. 80/456).Παρατηρητέα τά αυτά δ.π. 321.
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Κατάσταση διατηρήσεως των κιονοκράνων τίίς νοτί,ας κιονοστοιχ6ας. Δι,ακρίνονται τά άλατα 

καί. βλάστηση στους άρμούς. Παρατηρητέα ή έκτροτιή τοΟ τετάρτου έτιιστυλίου τιρός Ν.



328 Γ.5.1. Ol Σεισμοί - Ό Σεισμός τοϋ 426 π.Χ. Ό Σεισμός τοϋ 1981

Γ.5.1.1. Οι σεισμοί πού συντάραξαν τόν τόπο τούς τελευταίους 25 αιώνες προκάλεσαν στον Παρ
θενώνα σχετικά μικρές βλάβες. Οι βλάβες αυτές έγκεινται στις γνώριμες μετατοπίσεις των 
κιόνων fi μέρους των κιόνων, καθώς καί σέ παρόμοιες μετατοπίσεις άλλων μερών ή λίθων τοϋ 
ναοϋ στούς τοίχους, τούς θριγκούς ή τις οροφές. 0Ì κίονες τοϋ Παρθενώνος, μέ τήν τέλεια 
συμμετρική δομή καί έδρασή τους, προσφέρονται ώς ένα μεγάλης άξίας πεδίο γιά τή μελέτη 

των αποτελεσμάτων των σεισμών σέ συνδυασμό πρός τό είδος καί τήν έπικρατοϋσα διεύθυνση 
διαδόσεων τών σεισμικών κυμάτων. Είναι άπό πολλές άπόψεις (θεωρητικές, πρακτικές κ.λ.π.) 
σκόπιμο νά γίνουν άπό ειδικούς έρευνητές μελέτες σχετικά μέ τό είδος τών κυμάτων πού πε

ρισσότερο έπηρεάζουν τούς κίονες τοϋ ναοϋ, ένώ θά πρέπει νά ϋπολογισθοϋν τά όρια τών σει
σμικών έπιταχύνσεων πάνω άπό τις οποίες τό κτήριο ύφίσταται γεωμετρικές μεταβολές (βλ. 

σχετικά παράρτημα υπό Κ. Ζάμπα).

Ήδη μέ τόν μεγάλο σεισμό τοϋ Φεβρουάριου 1981 φάνηκε πολύ καθαρά ότι ή τέλεια συμμε
τρία τοϋ ναοϋ, άλλά καί τών επί μέρους στοιχείων του καί ή τελειότητα τών έδράσεων έχει 
ώς άποτέλεσμα οί γεωμετρικές μεταβολές τοϋ κτηρίου έξ αίτιας σεισμοϋ νά δ ιέποντα ι (έφ'6- 
σον συμβαίνουν)άπό κανονικότητα καί ομοιομορφία πού μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ νομοτελειακή: 
Τό έπίκεντρο τοϋ σεισμοϋ έκειτο περίπου πρός τά δυτικά, ή έπικρατοϋσα κίνηση τοϋ εδάφους 
όπως φαίνεται ήταν στήν αυτή διεύθυνση καί όλες οί μετατοπίσεις κιόνων συνέβησαν στήν ί

δια δ ιεύθυνση.

Δυστυχώς τά πιό σημαντικά στοιχεία τής δονήσεως τοϋ 'Αθηναϊκού έδάφους άπό εκείνο τό 

σεισμό έμειναν πρακτικώς άγνωσταίΐ Γιά τόν βράχο τής Άκροπόλεως θά έπ ιθυμούσαμε νά γνω
ρίζουμε τήν μέση καί μεγίστη έπιτάχυνση, τήν ακριβή διεύθυνση, τό μέσο καί τό μέγιστο εύ
ρος τής ταλαντώσεως τοϋ έδάφους. Τελικώς, κανένα άπό τά στοιχεία αύτά δέν μάς είναι έπί- 
σημα γνωστό καί τό πιό πολύ μποροϋμε μόνο έκ τών ύστέρων νά τά έκτιμήσουμε.

*0 γράφων είχε τήν πρόνοια νά άνέβει στή ΒΑ γωνία τοϋ θριγκοϋ τοϋ ναοϋ, άμέσως μετά 
τήν πρώτη δόνηση (6,7 R) καί νά μετρήσει τις διανοίξεις τών άρμών. Ή άμεσότητα αύτής τής 
μετρήσεως ύπήρξε πολύτιμη διότι μετά άπό πέντε ώρες συνέβη ή δεύτερη δόνηση (6,3 R) καί 
έάν οί μετρήσεις αύτές είχαν γίνει τό πρωί, κανείς δέν θά ήταν σέ θέση νά έπιμερίσει τήν 
παραμόρφωση τής περιοχής αύτής τοϋ μνημείου σέ κάθε ένα άπό τούς δύο διαδοχικούς σεισμούς. 
Τώρα γνωρίζουμε άπό τις δύο διαδοχικές μετρήσεις ότι ό'δεύτερος σεισμός δέν προσέθεσε, 
τουλάχιστον στήν ΒΑ γωνία οϋτε τήν παραμικρή έπί πλέον παραμόρφωση σέ έκεΐνες πού προξέ
νησε ò πρώτος. ’Επομένως φαίνεται ότι ύπάρχει ένα σχετικά υψηλό όριο έπιταχύνσεως κάτω ά
πό τό οποίο δέν συμβαίνουν άντιληπτές γεωμετρικές μεταβολές στον ναό καί αύτό συμφωνεί μέ 
τήν καλή κατάσταση τοϋ κτηρίου, άκόμη καί σήμερα, μετά άπό τόση μακρόχρονη σεισμική ιστο
ρία.

Γ.5.1.2. Ή διαπίστωση κάποιας ορισμένης νομοτέλειας ώς πρός τά άποτελέσματα ενός ορισμέ
νου σεισμού οδηγεί στό συμπέρασμα ότι τό σύνολο τών άποτελεσμάτων περισσότερων σεισμών ά- 
ποτελεϊ έπαλληλία τών έπί μέρους άποτελεσμάτων καί έπιτρέπει τήν υπόθεση, ότι ή διεξοδική 
άνάλυση τοϋ συνόλου τών άποτελεσμάτων ίσως κάποτε όδηγοϋσε στήν διάκριση μεταξύ τους, τήν 
ομαδοποίησή τους βάσει κοινών χαρακτηριστικών καί τήν σύνδεση κάθε όμάδος άπό αύτά μέ κά
ποιον ιστορικό σεισμό. "Εχει λοιπόν ò Παρθενών καί αύτό τό προνόμιο νά άποτελεϊ καί άρχεΐο 
τών μεγάλων σεισμών τής περιοχής. Τό άρχείο αύτό θά άξιζε νά μελετηθεί σέ μεγάλο βάθος. 
Πρός τό παρόν έχουν παρατηρηθεί μόνο τά άποτελέσματα τοϋ τελευταίου μεγάλου σεισμού τοϋ 

1981 καί ενός άλλου, πολύ μεγαλύτερου σεισμού, πού ήδη άναφέρθηκε καί πού όπως θά δειχθεϊ 
πιό κάτω πρέπει νά είναι ò πρώτος γιά τό μνημείο, ό σεισμός τοϋ 426-5 π.Χ. (Θουκ. Γ, 89) .

Γ.5.1.3. Ή ΒΑ γωνία τοϋ ναοϋ παρουσιάζει ισχυρή μετατόπιση πρός Β. "Ενα τμήμα, πού περι

λαμβάνει τόν Ιο καί 2ο κίονα τής άνατολικής πλευράς μαζί μέ τό ύπερκείμενο μέρος τοϋ 
θριγκοϋ (2 μεταξόνια καί τό άέτωμα) είναι μετατοπισμένο αύτούσιο, δηλαδή χωρίς έσωτερικές 
μεταβολές, κατά 21/^ εκατοστόμετρα πρός Β.

Ή δ ιαχωρ ιστική γραμμή άνάμεσα στό κινημένο καί τό άμετακίνητο μέρος διέρχεται μετά-



329ξύ τοϋ 2ου καί 3ου σπονδύλου τοϋ 1ου κίονος, μεταξύ τοϋ 5ου καί 6ου σπονδύλου τοϋ 2ου κί- 
ονος καί άπό τόν αρμό ώσεως τοϋ έπιστυλίου έπάνω άπό τόν 3ο κίονα. Οί μετατοπίσεις των 
σμονδύλων φθάνουν τά 21/2 έκατοστόμετρα, ένώ ή διάνοιξη τοϋ άρμοϋ ώσεως τοϋ έπιστυλίου ύ- 

περβαίνει τά 2 έκατοστόμετρα. "Οτι ή έκτεταμένη αύτή μετατόπιση δέν όφείλεται στήν άνατί- 
ναξη τοϋ 1687, βεβαιώνεται μέ την πρώτη άκόμη παρατήρηση τής διευθύνσεως τής μετατοπίσεως 
πού είναι έγκάρσια πρός έκείνη τής ώθήσεως κατά τήν άνατίναξη. Ή αιτία τής μετατοπίσεως 

είναι λοιπόν σεισμική. Στην στρώση των γείσων παρατηρεΐται χαλάρωση των άρμών ύπεράνω τοϋ 
τρίτου μετακιονίου ώστε μποροϋμε νά συμπεράνουμε μέ βεβαιότητα ότι στήν περιοχή τοϋ άετώ- 
ματος ή μετακίνηση συμπαρέσυρε τόν ύπερκείμενο τοϋ τρίτου μετακιονίου λίθο τοϋ τυμπάνου, 

όπως καί τούς άνώτατους άκόμη λίθους τοϋ βόρειου σκέλους τοϋ καταετίου γείσου.

ΠΑΡΘΕΝΟΝ, ΚΥΡΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ («6 π.Χ.)

Πρός τό παρόν δέν έχει γίνει στις άλλες περιοχές τοϋ ναοϋ ή διάκριση των βλαβών πού 
άσφαλώς θά προκλήθηκαν καί έκεϊ άπό τόν ίδιο σεισμό. Πάντως μόνη ή βλάβη τής άνατολικής 
πλευράς είναι πολύ μεγαλύτερη άπό ότιδήποτε άνάλογο στις άλλες περιοχές τοϋ ναοϋ μιά καί 
δέν πρόκειται γιά μεμονωμένες μετατοπίσεις κ.λ.π.άλλά γιά τήν συνολική μετατόπιση τοϋ έ- 
νός τρίτου (1/3) σχεδόν τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ τουλάχιστον κατά 2 έκ. πρός Β(1).

Γ.5.1.4, Έχει παρατηρηθεί πρό πολλοϋ ότι ό 7ος άγελαΐ’ος λίθος τοϋ όριξοντίου γείσου δέν 

άνήκει στη’ν άρχική κατασκευή, άλλά δπ άντικαθιστά τόν άρχικό λίθο, δπως κάνουν φανερό 
σωξόμενες έντορμίες των έκατέρωθεν λίθων, οί όποιες δέν διαθέτουν συνέχεια στόν 7ο λίθο. 
‘Η έπάνω έπιφάνεια, λαξευμένη μέ βελόνι καί δχι μέ όδοντωτή ξοΐδα, δέν είναι όριξόντια, 

άλλά κεκλιμένη πρός Δ, μέ άλλες λέξεις τό ύψος τοϋ λίθου μειώνεται πρός Δ, γεγονός πού κά
νει βέβαιο δτι τήν στιγμή τής άντικαταστάσεως τό τύμπανο ήταν στή θέση του καί έπομένως 
τό νέο γείσο έπρεπε νά περαστεί συρταρωτό άπό έμπρός.

"Ομως αυτή δέν είναι ή μόνη οίκοδομική έπέμβαση γιά τήν άντιμετώπιση των βλαβών τοϋ 

σεισμού: "Οπως άναφέρθηκε ήδη σέ προηγούμενο κεφάλαιο, ό μεσαίος καί μεγαλύτερος άπό 
τούς τρείς συνδέσμους πού συνδέουν τόν γωνιαίο μέ τόν πρώτο άγελαΐο λίθο τοϋ οριζόντιου 
γείσου τής άνατολικής πλευράς, τοποθετήθηκε μετά άπό ύποσκαφή τοϋ ήδη τοποθετημένου τυμ
πάνου (Α.6.12.9.) καί άκόμη: στήν ίδια γωνία τοϋ ναοϋ καί μόνο σ'αύτήν ύπάρχουν συνδέ

σεις τοϋ βάθρου τοϋ άκρωτηρίου καί των έπαετίδων (Α.6.12.10).

Γ.5.1.5. Είναι φανερό δίι ή φύση καί τό μέγεθος τής μετατοπίσεως τής άνατολικής πλευράς 

τοϋ ναοϋ προϋποθέτουν ένα σεισμό άσυνήθιστης άκόμη καί γιά τήν Ελλάδα σφοδρότητος. Κα
μιά άπό δλες τίς άλλες μετατοπίσεις πού προξενήθηκαν στόν ναό έπί 25 αίώνες δέν μπορεί 
νά συγκριθεΐ μέ τήν ώθηση τής ΒΑ γωνίας πρός Β. Επίσης τά σοβαρά άποτελέσματα τοϋ σφο
δρότατου σεισμοΰ τοϋ 1981 (6,7 βαθμοί Richter, άπόσταση έπικέντρου 60 Km) έπάνω στό έ- 
ρειπωμένο κτήριο είναι μηδαμινά σέ σύγκριση μέ αυτά πού έμφανίσθηκαν στήν ΒΑ γωνία καί



330 μάλιστα σέ έποχή πού τό κτήριο διέθετε τό μέγιστο τής άντοχής του. Ή χρονολόγηση τής 
βλάβης καί τής έπισκευής μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ τεχνοτροπική καί τεχνολογική προσεγγι- 
στική χρονολόγηση τού νέου γείσου καί στήν συνέχεια μέ άναζήτηση στήν περίοδο τής χρονο- 

λογήσεως ένός γνωστού άπό τίς πηγές σεισμού.

Άπό τεχνοτροπικής πλευράς ή κάτω επιφάνεια καί τό μέτωπο τού γείσου παρουσιάζουν ά- 
£ιοθαύμαστη ομοιότητα μέ τις ομόλογες έπιφάνειες των αύθεντικών γείσων. Παρατηρεΐται μία 
άνεπαίσθητη διαφορά των σταγόνων (ή ήλων). "Εχουν κάπως μεγαλύτερη διάμετρο καί άνεπαί- 
σθητα μεγαλύτερη καμπυλότητα γενετείρων. Άπό τήν άποψη αύτή οΐ ήλοι ομοιάζουν μάλλον 

πρός έκείνους των Προπυλαίων.

‘Η ταινία τής σκοτίας τού νεροσταλάκτου είναι μόνο κατά 1/2 χιλιοστόμετρο πλατύτερη 
έκείνης των αύθεντικών γείσων. Τέλος ή λείανση των επιφανειών υπολείπεται έλάχ ιστα εκεί

νης των αύθεντικών επιφανειών.

‘Η τεχνοτροπική άρτιότητα τού νέου γείσου, ή έπιτυχής άντιμετώπιση τής δυσκολίας τής 
τοποθετήσεώς του, ή συναρμογή του, όπως ακόμη τό είδος καί ή ποιότητα τών πρόσθετων 
συνδέσμων τής ΒΑ γωνίας, πείθουν ότι πρόκειται γιά έργασία τής κλασσικής έποχής καί μάλι
στα άπό τίς καλύτερες. Ασφαλώς ό έξοικειωμένος άναγνώστης δέν κινδυνεύει νά παρασυρθεΐ 
άπό τήν κατεργασία τής έπάνω έπιφάνειας, σέ άλλα συμπεράσματα. 'Η έπάνω έπιφάνεια ήταν ά-

θέατη καί έπρόκειτο νά καλυφθεί καί αύτή άπό τά έναέτια άγάλματα, ενώ έξ άλλου τό τμήμα
. , . τού ,

της κάτω άπό τό τύμπανο δεν θα μπορούσε έξ αίτιας τού τροπου τοποθετήσεώς γείσου, δηλαδη 
"περαστοϋ", νά λειτουργήσει ώς φέρουσα επιφάνεια.

Συμπέρασμα: ‘Ο σεισμός πού έξάρθρωσε τόσο βίαια τήν ΒΑ γωνία τού Παρθενώνας δέν μπό
ι ònici

ρει νά είναι άλλος τόν πολύ μεγάλο σεισμό πού μνημονεύεται άπό τόν Θουκυδίδη γιά τις τρο
μερές καταστροφές πού προξένησε στήν κεντρική ‘Ελλάδα τό έτος 426 π.Χ. Τό έπίκεντρο τού 
σεισμού ήταν κοντά στήν Θήβα, δηλαδή πρός Β καί αύτή άκριβώς είναι καί ή διεύθυνση τής 
μετατοπίσεως τής A πλευράς.

Γ.5.1.6. Τό γεγονός ότι ή κρούση τού σεισμικού κύματος εξάρθρωσε ένα τόσο μεγάλο τμήμα 
τού ναού καί κατέστρεψε ενα γείσο κάνει περίπου βέβαιο ότι θά προξενήθηκαν ζημιές καί 
στό έναέτια άγάλματα, στό καταέτιο γείσο καί ίσως καί στά άκρωτήρια.

Είναι δύσκολο νά φαντασθοϋμε ότι ή πιό έμφανής καί έπιζήμια άπό αισθητικής πλευράς 
σεισμική βλάβη πού ύπέστη ποτέ τό κτήριο, συνέβη μόνο μιά δεκαετία μετά άπό τήν άποπερά- 
τωση. Είναι δύσκολο νά φαντασθόύμε τά αισθήματα τών δημιουργών τού άριστουργήματος όταν 
άντίκρυσαν καί ήταν ύποχρεωμένοι νά άντικρύζουν στό εξής συνεχώς τόν χαίνοντα άρμό τού έ- 
πιστυλίου μέ τό άνοιγμα τών 2 έκατοστομέτρων καί τήν καταστροφή τής συνέχειας τών δύο 
κιόνων μέ τήν ισχυρή μετατόπιση τού άνώτερου τμήματος έπάνω στό κατώτερο. "Ομως ή άρση 
τής αίσθητικής βλάβης δέν θά άπαιτοϋσε λιγότερη έργασία άπό τήν άπσσυναρμολόγηση πού γιά 
τούς κίονες ήταν μάλλον άδύνατη άπό τεχνικής άπόψεως, καί τήν νέα συναρμολόγηση όλων τών 
λίθων σέ μιά περιοχή ίση πρός τό 1/3 τής άνατολικής πλευράς.
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Λεπτομέρειες τής έδράσεως δύο κιόνων μετά τό σεισμό τοϋ 1981.

'Αριστερά : 'Ενδείξεις μετακινήσεως καί στροφής τοϋ γωνιακοϋ νοτιοανατολικοϋ κίονος. 

Δεξιά: 'Ανάλογες ένδείξεις στό γωνιακό βορειοανατολικό κίονα.
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Αποτέλεσμα του σεισμού τής 24.2.81: 1. Διάνοιξη του άρμου του έπιστυλίου έπάνω άπό τόν ΝΑ κίονα.

2.Θραύση του βόρειου άκρου τοϋ 6ου έπιστυλίου τής άνατολικής πλευράς. 3.'Αποπεράτωση παλαιοτέρου 
ρήγματος τοϋ 7ου έπιστυλίου καί μετατόπιση τοϋ άριστερά τοϋ ρήγματος τμήματος πρός άνατολάς.
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Άνω: Τό Ανώτατο τμήμα τοΟ θριγκοΟ καί τό Ακρο τοϋ Αετώματος στήν περιοχή τής ΒΑ γωνίας, 
δπως φαίνονται άπό δυσμων.
Κάτω: Μετά τήν έκτεταμένη καταστροφή τοΟ γωνιαίου γείσου ή γωνιαία κέραμος καί τό βάθρο 
τοΟ Ακρωτηρίου διατηρούνται Ακόμη σέ τολμηρή ιχροεΕοχή χάρις στή μεγάλη Εκταση καί τή μά
ζα πού διαθέτει τό βάθρο πρός τό πίσω. Άπό τήν βορειότερη όπή άνυψώσεως τοΟ γείσου δια
τηρούνται δόο άπό τίς τέσσερεις πλευρές. ‘Π δίεδρη*γωνία τους καταλαμβάνεται άπό τσιμεν
τένια μορφή πού δέν είναι άλλο παρά ή μόνωση μεγάλης ράβδου άγκυρώσεως(1911)



5η καί 6η μετόπη καί ή μεταξύ αυτών 6η τρίγλυφος. Παρατηρητέα ή τυπική μορφή διαβρώσεως 

τής τριγλύφου ώς καί ή διάβρωση στά διάφορα σημεία τοϋ θριγκοϋ.(Φωτ.Κ.Ζάμπα)
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Αποτελέσματα τοϋ 1981. "Ανω: 6ος κίων της δυτικής πλευράς. Μερική καταστροφή Ρΰο ραβδώ

σεων καθ'δλο τό ϋψος τοϋ 11ου σπονδύλου.
Κάτω: Νότια πλευρά τοΟ όπισθονάου. Μετατόπιση έλεύθερης (7ης δυτικής) καί έπίτοιχης δο

κού πρός τά Ανατολικά. Φωτ. Κ. Ζάμπας
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344 Γ.5.2. Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑ

ΣΚΕΥΗΣ, ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γ.5.2,1. Τήν πορεία της καταστροφής τοϋ Παρθενώνος άπό τήν πυρκαϊά μπορούμε ώς ένα βαθμό 
νά την συμπεράνουμε, όμως χωρίς βεβαιότητα ώς πρός τίς λεπτομέρειες τοϋ τρόπου διαδόσεως 
τής φωτιάς. Αμέσως προσιτά ξύλινα στοιχεία γιά άνάφλεξη ήταν: οί δύο θύρες, τά 14 δια

φράγματα των μετακιονίων των προστάσεων, τά μικρότερα κινητά άντικείμενα καί τό ξύλινο 
μέρος τοϋ κολοσσιαίου άγάλματος τής Παρθένου 'Αθήνας. "Οτι τά διαφράγματα ήταν ξύλινα, 
πιστεύεται γενικώς, χωρίς δμως νά έχει άποδειχθεϊ ώς τώρα. ‘Η άπόδειξη δτι πράγματι ήταν 
ξύλινα διατυπώνεται πιό κάτω. Ή άνάφλεξη όλων των ξύλινων άντικειμένων καί των θυρών 
στον κυρίως ναό ήταν άρκετή γιά νά άνεβάσει τίς φλόγες καί νά μεταδώσει τήν καταστροφή 
στην όροφή τοϋ κεντρικοϋ χώρου. Ή κλιμάκωση τής καταστροφής άπό τήν όροφή σέ ολόκληρη 
τήν στέγη ήταν πλέον άναπόφευκτη. Ό έμπρησμός των ξύλινων διαφραγμάτων πρέπει νά έγινε 
γιά τά περισσότερα άπό αυτά αΰτοτελώς. Λόγω τής άποστάσεώς τους άπό τίς θύρες καί τής πα
ρεμβολής των κιόνων, ή αυτόματη μετάδοση τής φωτιάς καί μάλιστα σέ δλα, δέν θά ήταν δυνα
τή. Αβέβαιες είναι μόνον οί συνθήκες καταστροφής τοϋ δυτικοϋ διαμερίσματος. Ό σχετικός 
προβληματισμός δίνεται πιό κάτω. Πολύ χρήσιμη γιά τήν γνώση τής τύχης των φατνωμάτων εί

ναι ή άνακάλυφη δτι στόν άναφερθέντα τοίχο (βλ. Β.1) μέ τά θραύσματα των κιόνων τοϋ κυρί
ως ναού ήταν ένσωματωμένα έπίσης καί θραύσματα των φατνωμάτων. "Ετσι ô W.B. Dinsmoor Jr. 

οδηγήθηκε στό συμπέρασμα δτι μετά τήν πυρκαϊά ή όροφή τοϋ πτεροϋ καταργήθηκε. Τό ίδιο άλ
λωστε πίστευε καί ό Michaelis, (βλ. Β.1. σημ. 98).

Ή μελέτη των θερμικών βλαβών των λίθων καί τοϋ κτηρίου έδειξε δτι ή σήμερα άνώμαλη 
καί σφαιροειδής έπιφάνεια τών λίθων στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ δέν είναι άποτέλεσμα άσβεστο- 
ποιήσεως τής έξώτερης μάζας δπως λανθασμένα έπιστεύετο. Ή άπότομη άνύψωση τής θερμοκρα
σίας προξένησε μόνο τήν θραύση τών λίθων, λόγω ανομοιόμορφης θερμικής διαστολής, πέρα ά
πό τά έλαστικά δρια άντοχής τοϋ ύλικοϋ (Περιγραφή καί διερεύνηση τοϋ φαινομένου( β'· .Γ.4 .4 .) 

‘Από τήν έκταση καί τό μέγεθος τών βλαβών τών λίθων τοϋ ναοϋ συμπεραίνεται δτι στήν καύ
ση πήραν μέρος δλα ή σχεδόν δλα τά ξύλα.

Γ.5.2.2. Καθώς μέ τήν καύση έξαφανίστηκαν τά ξύλα καί θραύσθηκαν οί λίθοι, χάθηκαν γιά 
πάντα καί οί άμεσες πληροφορίες γιά τήν άκριβή σύνθεση καί τό υλικό τής στέγης, τών ορο
φών τοϋ σηκοϋ, τών πλαισίων τών διαφραγμάτων τών περιστάσεων καί τών πλαισίων τών θυρών. 
"Ομως ή αιτιοκρατική σχέση ξύλου-καύσεως καί θερμικής θραύσεως δίνει στήν θερμική θραύση 
τήν άξία μάρτυρος καί τεκμηρίου γιά τήν άναζήτηση καί τόν έντοπισμό τών μερών τοϋ κτηρί
ου πού ήταν ξύλινα. Ό έντοπισμός αυτός έφ'δσον είναι βέβαιος άνατροφοδοτεΐ τήν μελέτη 

μέ ποσοτικά στοιχεία έκτιμήσεως τής σχέσεως αίτιου καί άποτελέσματος. Τά στοιχεία αύτά 
μέ τήν σειρά τουςείσάγονται στόν έλεγχο τών άβέβαιων έντοπισμών. 'Η δλη διερεύνηση άπαι- 
τεϊ πλήρη κατανόηση τοϋ μηχανισμού τής θερμικής θραύσεως καί έπίσης τοϋ τρόπου καύσεως 
τών ξύλων καί τοϋ τρόπου έκλύσεως καί κατανομής τής θερμότητας γιά τήν συγκεκριμένη τάξη 
μεγέθους τής καύσιμης έπκράνειας καί τοϋ θερμαινόμενου χώρου καί γιά τήν συγκεκριμένη θέ
ση τών ξύλων στόν χώρο καί στά έπικρατοϋντα ή δημιουργούμενα ισχυρά ρεύματα άέρος.

Ή συγκέντρωση ισχυρών θερμικών θραύσεων τών κιόνων τών προστάσεων, κυρίως σέ όλο τό 
ύφος τών ραβδώσεων έκείνων πού γειτνίαζαν μέ τά πλαίσια τών διαφραγμάτων, άποτελεϊ τήν 
μόνη άσφαλή καί έπαρκή ένδειξη, δτι τά πλαίσια ήταν ξύλινα. Καθώς ή διατομή τών πλαισίων 
άποκαθίσταται μέ προσέγγιση τάξεως μεγέθους, οί κίονες τών προστάσεων παρέχουν μιά πολύ
τιμη ποσοτική πληροφορία γιά τήν σχέση καύσιμου ξύλου καί θραύσεως τοϋ μαρμάρου. Κατ'άνά- 
λογο τρόπο άποδεικνύεται δτι καί τά πλαίσια τών θυρών ήταν ξύλινα. Έπίσης ξύλινες ήταν 

καί οί τεγίδες, δπως καί οί περισσότερες δοκοί τής στέγης. Μόνη ή καύση τών τεγίδων εύθύ- 

νεται γιά τήν βαθειά καί πολλαπλή θραύση τοϋ πίσω καί έπάνω μέρους δλων τών γείσων τών 
μακρών πλευρών. Κανένα άπό αύτά τά γείσα στό κτήριο ή στό έδαφος δέν έσωσε τό πίσω μέρος 
του (τήν "ουρά") άκέραιο. Γιά καλύτερη έποπτεία τής ποσότητος τής ξυλείας υπενθυμίζεται 
ότι οί τεγίδες είχαν διατομή περίπου -20*.25 καί άξονικές άποστάσεις .71^/^. Ό τρόπος καί 

ό βαθμός καταστροφής τών γείσων έπιτρέπει τό άσφαλές συμπέρασμα δτι ή έξέλιξη τής καύσεως 

τών τεγίδων καί ή πτώση τους έπάνω στις φατνωματικές πλάκες έπέφερε τήν θερμική θραύση



345χών πλακών καί τίς κατέστησε ετοιμόρροπες. ‘Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλές πλάκες θραύσθη- 
καν σέ τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε παρά την μεταξύ τους στενή έπαφή καί τήν άτυπη λειτουργία 
των γομφώσεων καί ως άγκυρώσεων έναντι ανατροπής, δέν άντεξαν τό βάρος τους καί αυτό των 

πεσμένων κεράμων καί κρημνίσθηκαν στό δάπεδο τοϋ ναοϋ.

Γ.5.2.3. ‘Η διάτρηση των μαρμάρινων όροφών έπέφερε κλιμάκωση τής καταστροφής. 'Ισχυρά οί
νοδικά ρεύματα άέρος άναπτύχθηκαν άπό τό πτερό πρός τά άνω καί έπιτάχυναν τήν συνεχιζό
μενη καύση των ξύλινων διαφραγμάτων των προστάσεων, άνεβάζοντας τίς φλόγες τους γιά πρώ
τη φορά στό ϋψος τής οροφής μέ άποτέλεσμα νά θραυσθοϋν καί έκ των κάτω οί δοκοί τοϋ Προ- 

νάου καί τοϋ Όπισθονάου, καθώς καί ορισμένες τοϋ άνατολικοϋ καί τοϋ δυτικού πτερού. 0Ì 
φλόγες ύψούμενες έβλαψαν τά έπιστύλια των προστάσεων καθώς καί τήν ζωφόρο σέ πάρα πολλά 

σημ εΧα.

Ό βαθμός καταστροφής καί των μαρμάρινων όροφών έπέβαλε άργότερα τήν πλήρη άντικατά- 

σταση τής όροφής τοϋ Προνάου μέ μία άλλη μάλλον εύτελή καί τήν οριστική κατάργηση τής ο
ροφής τοϋ πτερού καί πολύ πιθανόν καί τοϋ Όπισθονάου. Ή οροφή τοϋ δυτικού διαμερίσματος 
καταστράφηκε καί αυτή άπό τήν φωτιά, όμως άπό αύτό τό γεγονός καί μόνο δέν προκύπτει ένα 
οριστικό συμπέρασμα γιά τό είδος τοϋ ύλικοϋ της. Βεβαίως τό ξύλο καταστρέφεται πολύ πιό 
εύκολα, όμως καί στήν περίπτωση μαρμάρινης όροφής ή καταστροφή λόγω θερμικής θραύσεως θά 
ήταν πιθανή. Ή τύχη τής όροφής δέν θά διέφερε πολύ άπό έκείνην τής μαρμάρινης όροφής τοϋ 
πτερού: Οί πολλαπλές θραύσεις θά οδηγούσαν πολλές πλάκες ίσως μάλιστα καί δοκούς σέ κα
τάρρευση. Οί κίονες ήταν δυνατόν νά βλαφθούν μόνον άπό τήν καύση κινητής ξυλείας στό δά
πεδο τοϋ ναοϋ ή άπό τήν καύση ξυλείας τής στέγης πού θά άκολουθοϋσε τήν πτώση των θραυ- 
σμένων λίθων τής όροφής καί θά συνέχιζε φλέγόμενη στό δάπεδο ή τέλος άπό τήν πρόσκρουση 
σέ ένα ή περισσότερους κίονες κάποιων δοκών πού θά έπεφταν θραυσμένες άπό τήν θερμότητα 
τής στέγης. Τά έπιστύλια θά ήταν δυνατόν νά καταρρεύσουν μόνο σέ περίπτωση καταρρεύσεως 

κα ί των κ ι όνων.

'Εάν ή οροφή τοϋ δυτικοϋ διαμερίσματος ήταν ξύλινη, ή μέν καταστροφή της θά ήταν τα

χύτερη καί ολοκληρωτική, ή δέ ποσότητα τής φλέγόμενης ξυλείας πού θά έπεφτε στό δάπεδο 
πολύ μεγαλύτερη. Φυσικά γιά τούς κίονες καί τά έπιστύλιά τους έάν ήταν καί αύτά μαρμάρι
να δέν μένουν άμφιβολίες γιά τήν καταστροφή τους στήν περίπτωση ξύλινης όροφής. Ή πολ
λαπλή διάρρηξή τους θά έπέφερε συνολική κατάρρευση καί άποχωρισμό των πολυάριθμων θραυ
σμάτων τους στό έδαφος.

Ή αύλακα άπορροής τοϋ νεροϋ, ή λαξευμένη πρόχειρα στό κατώφλίο τής δυτικής θύρας καί 
έάν άκόμη είναι τής αυτής ηλικίας μέ τίς όμοιες αύλακες τοϋ πτερού, δέν δίνει παρά μόνο 
άσθενή ένδειξη γιά τόν βαθμό καταστροφής τής όροφής τοϋ δυτικοϋ διαμερίσματος.

Ό βαθμός τής θερμικής καταστροφής των έπιφανειών των στραμμένων πρός τό Δυτικό Δια
μέρισμα, όπως άπλώς φαίνεται στούς κατά χώραν λίθους, είναι πολύ μικρότερος άπό αυτόν 
τής άνάλογης καταστροφής στον κυρίως ναό, όπως διαπιστώνεται στούς πεσμένους στό έδαφος 
λίθους ή στούς σωζόμενους κατά χώραν ορθοστάτες. "Ομως ή διαφορά αυτή στον βαθμό κατα
στροφής είναι φαινομενική, όπως θά δειχθεϊ πιό κάτω καί δέν μπορεί νά άποτελέσει σοβαρό 
έπιχείρημα υπέρ τής δυνατής άπόψεως ότι στό Δυτικό Διαμέρισμα ή φωτιά ήταν πολύ μικρότε
ρη καί ότι επομένως ή οροφή ήταν μαρμάρινη. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή μή διάσωση μαρμάρων 
άναγνωρίσιμων ώς προερχόμενων άπό τήν οροφή τοϋ Δυτικοϋ Διαμερίσματος, δέν αποτελεί τό 
ισχυρό έπιχείρημα πού θά μποροϋσε νά άποκλείσει τήν πιθανότητα ότι ή όροφή ήταν μαρμάρι

νη .
'Ανάλογη άβεβαιότητα ισχύει καί γιά τήν άναζήτηση τοϋ ύλικοϋ τής όροφής τοϋ κλιτούς 

τοϋ κυρίως ναοϋ. Πρός τό παρόν υπάρχει μόνο μία ισχυρή ένδειξη υπέρ τοϋ μαρμάρου ώς υλι

κού των δοκών καί επομένως καί των φατνωμάτων τοϋ δυτικοϋ διαμερίσματος καί τοϋ κλιτούς: 
Οι μεγάλες διαστάσεις καί ή διάταξη των πεσσών των μακρών τοίχων/γιά τό άντίθετο: σ.33).

Στο δάπεδο τοϋ σηκοΰ οί θερμικές θραύσεις έκδηλώθηκαν σέ διάφορα σημεία όπου συνεχί
στηκε ή καύση τής ξυλείας. Οί θερμικές θραύσεις είναι παντοΰ παροϋσες. Πολύτιμα τεκμήρια 
είναι: ι) ή άπουσία θερμικών θραύσεων στίς έπιφάνειες έδράσεως τών άρχικών έσωτερικών 

κιόνων καί ή παρουσία τους άμέσως γύρω άπό τίς έπιφάνειες αυτές κατά τρόπο κυκλοτερή σέ



346 άκτίνα περίπου Ισης τάξεως μεγέθους πρός αύτήν των άρχικών κιόνων. 2) Ή-παρουσία θερμι
κών θραύσεων καί στίς έπιφάνειες έδράσεως των νεώτερων κιόνων, έκεΐ όπου αυτές δέν συμπί

πτουν μέ έκεϊνες των άρχαίων.

Τά τεκμήρια αυτά στηρίζουν τά έξής συμπεράσματα:

1) 01 θερμικές βλάβες τοϋ δαπέδου στό σύνολο τής έκτάσεως τοϋ σηκού όφείλονται μόνο στην 

άρχαία πυρκα'ϊά.

2) 0Ì θερμικές βλάβες λόγω τής έκρήξεως τής πυρίτιδος (1687) είναι έντοπισμένες σέ μι

κρή περιοχή κοντά στό κέντρο τού κυρίως ναού, όπου μάλιστα είναι πολύ βαρύτερες άπό έμει
νες τής άρχαίας πυρκαϊάς, μειώνονται όμως γοργά μέ τήν άπόσταση καί άπόόειξη είναι ή ά- 
πουσία βλαβών σέ θέσεις άρχικών κιόνων πού ήταν άκάλυπτες κατά τήν έποχή τής έκρήξεως.

3) Τά γωνιαία στηρίγματα τής δίτονης κιονοστοιχίας ήταν καί αύτά κίονες καί δχι πεσσοί, 
όπως υποθέτουν όρισμένοι μελετητές. (Είναι σαφή τά κυκλοτερή θερμικά ρήγματα τών κατά 

χώραν ύποβατήρων τών γωνιαίων στηριγμάτων).

4) Τά θερμικά ρήγματα στον ύποβατήρα τοϋ ΒΔ κίονος τοϋ Δυτικοϋ Διαμερίσματος είναι ομό
κεντρα μέ άαθενή διαβρωσιγενή αύλακα κατόψεως τέλειου τόξου κύκλου σέ έσώτερη θέση ώς 

πρός αυτά. ‘0 συνδυασμός τών δύο αυτών στοιχείων άποτελει τήν καλύτερη τεκμηρίωση όχι 
μόνο τοϋ είδους άλλά άκόμη καί τής άκριβοϋς θέσεως τών τεσσάρων στηριγμάτων τής όρο- 
φής τοϋ Δυτικού Διαμερίσματος. "Ετσι έπιβεβαιώνεται ή άξιοπιστία τοϋ Cockerell ώς 
πρός αύτό τό ζήτημα. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά δόθηκε μέ τά σχέδιά μας ή όριστική 
γραφική άποκατάσταση τής θέσεως καί τής κατά καλή προσέγγιση διαμέτρου τών τεσσάρων

κιόνων.

Γ.5.2.4. Κατά τήν διάρκεια τής πυρκαϊάς θά έπικρατοΰσαν στό κτήριο υψηλές θερμοκρασίες.
Ή έμφάνισή του άπό μεγάλη άπόσταση θά ήταν ύποβλητική, ένώ άπό μικρή άπόσταση θά ήταν 

καί άπειλητική.

Ή βοή τών φλογισμένων ρευμάτων, οί συριγμοί καί οί ορυμαγδοί τών ξύλων, οί εκρηκτι
κοί τριγμοί τών θραυόμενων λίθων, οί κραδασμοί καί οί κρότοι άπό τήν πτώση τών λίθων τής 
όροφής καί τής στέγης, οί ψόφοι άπό τήν πτώση τών μεγάλων φλέγόμενων ξύλων, μία συμφωνία 
τρομακτική καί μαζί ενα φρικιαστικό θέαμα, όπου έπικρατοΰσαν οί ορμητικές φλόγες καί τά 
πανύψηλα νέφη τοϋ μαύρου καπνοϋ.

Ή φωτιά πρέπει νά σταμάτησε μόνον όταν δέν έμενε πλέον τίποτε άλλο γιά νά καεϊ.Έπί 
τέλους κάποτε ή καύση σταμάτησε καί άργότερα άποκαταστάθηκε καί ή κανονική θερμοκρασία, 
όμως ή οικοδομική κατάσταση τοϋ σηκού είχε άλλάξει γιά πάντα. Πολλά θραύσματα πού προκλή- 
θηκαυ άπό τήν θερμική θραύση ήταν πεσμένα στό έδαφος.Άλλά καί αυτά άποτελοϋσαν έλάχιστο 
μόνο ποσοστό τής πραγματικής βλάβης πού, άκόμη άφανής,ήταν πολύ μεγαλύτερη άπό όσο θά μπο- 

ροΰσε κανείς νά ύποθέσει. 0Ì λίθοι πού πραγματικά διέφυγαν τήν θραύση ήταν έλάχιστοι. 0Ì 
περισσότεροι έσχίσθησαν μέ ρωγμές παράλληλες πρός τις έζωτερικές έπιφάνειες λόγω πρωτογε
νούς θραύσεως καί μέ ρωγμές κάθετες στίς πρωτογενείς λόγω δευτερογενούς θραύσεως. Τά άνα- 
ρίθμητα τεμάχια πού προέκυψαν άπό τήν θραύση παρέμειναν στήν θέση τους στον βαθμό πού ή 
καλή ένσφήνωση καί πρόσφυση μεταξύ τους καί έπάνω στον άπομένοντα συμπαγή πυρήνα κάθε λί
θου έμπόδιζε τήν αύτοτελή άπόσπασή τους άπό τό σύνολο. Έτσι μόνο σέ μικρό ποσοστό τής 

έκτάσεως τών τοίχων έγιναν άμέσως ορατές οί άμορφες έπιφάνειες τής θερμικής θραύσεως με
τά άπό τήν πτώση τών έξωτερικών θραυσμάτων. "Ομως στό έσωτερικό τών φαινομενικώς άθικτων 
άπό τήν φωτιά λίθων ύπήρχαν άφανεϊς οί ρωγμές. Πολλούς αιώνες άργότερα οί άνθρωποι άσφα- 

λώς θά άπόρησαν όταν μέ τήν κατάρρευση ή κατά τήν κατεδάφιση μέρους τοϋ κτηρίου θά άπο- 

σπάσθηκαν αύτομάτως άπό κάθε λίθο θραύσματα διαφόρων διαστάσεων μέ μορφή κοιλόκυρτων 
φλοιών - πρωτογενής θερμική θραύση - καί μαζί τους άλλα όμοια μέ τά θραύσματα τής σφυρό-, 
κοπήσεως - δευτερογενής θραύση. Τμήματα τοϋ σηκοϋ πού δέν κατέρρευσαν ποτέ διατηρούν ά
κόμη τήν όποια φαινομενική καλή κατάσταση, ένώ στό έσωτερικό τους φαίνεται πώς υπάρχουν 
πάντοτε άφανεϊς οί τυπικές έπιφάνειες τής θερμικής θραύσεως. Αύτή δυστυχώς πρέπει νά εί
ναι ή κατάσταση καί στήν άνατολική πλευρά τοϋ δυτικού τοίχου.

Λίθοι καί μορφές μέ περιβάλλουσα έπιφάνεια έλεύθερη σέ περισσότερες πλευρές γυμνώθη-
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Άνω:Λίθος έδράσεως τοϋ ΒΔ κίονος τοϋ Δυτικού Διαμερίσματος.Τό διακρινόμενο ίχνος διαβρώσεως 
βεβαιώνει ότι ò λίθος έφερε όχι πεσσό άλλά κίονα καί μάλιστα ιωνικό.Τό ίχνος άντιστοιχεϊ στό 
ΝΔ τεταρτημόριο της περιφέρειας της κάτω έδρας της βάσεως καί έπιτρέπει τόν υπολογισμό τοϋ κέντρου 

τοϋ κίονος (βλ.σ.16).'Η θερμική θραύση τοϋ λίθου εισδύει κάτω άπό τόν κίονα σέ μικρό βάθος μέσα 
άπό τήν περιφέρεια τής βάσεως.Κατά τήν διάρκεια τής πυρκαϊας ή καλυπτόμενη άπό τόν κίονα περιοχή 

παρέμενε ψυχρότερη μέ άποτέλεσμα νά συμβεΐ ή θερμική θραύση στήν περιοχή τής θερμοκρασιακής διαφοράς. 

Κάτω:Λίθος έδράσεως τής ΝΔ γωνίας τής δίτονης κιονοστοιχίας.Ή περιμετρική θραύση είναι τής αύτής 
αιτιολογίας ώς άνωτέοω (θερμική) καί άποτελεΐ ένδειξη ότι ò λίθος έφερε κίονα καί όχι πεσσό.

Φωτ. Σ.Μαυρομμάτης. *

*



348 θηκαν έξ άρχής άπό τά θερμικά θραύσματα σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό άπό τούς λίθους των τοί

χων. Άπό τίς άκμές παρασπάδων, σταθμών, έπιστυλίων άνωφλίων καί δοκών καί άπό τήν περι- 
βάλλουσα έπιφάνεια σπονδύλων καί κιονόκρανων, έπεσαν έξ άρχής τά περισσότερα άπό τά έ£ω- 

τερικά κοιλόκυρτα θραύσματα της πρωτογενούς θερμικής θραύσεως. Τά θραύσματα αύτά ύπήρξαν 
συχνά τόσο μεγάλα, ώστε ή άπόσπασή τους άπό κιονόκρανα, έπιστύλια άνώφλια καί δοκούς νά 
ισοδύναμει μέ βαρύτατο άκρωτηριασμό των μορφών καί με κρίσιμη έξασθένηση της στατικής 
λειτουργ ίας.

"Η θερμική θραύση των τοίχων του ναού καί τά άπορρέοντα άπό αύτή προβλήματα μέχρι σήμερα 
Α: Κατά τήν πυρκαϊά, Β: πριν τήν άνατίναξη καί Γ: μετά τήν άναστήλωση.

έγκάρσια πρωτογενής καί δευτερογενής ρηγμάτωση.
Ay δ.π. καί έπί πλέον πτώση θερμικών θραυσμάτων.
Aj δ.π. μέ άνάπτυξη των ρωγμών σέ βάθος,συνδυασμός μέ τή ρηγμάτωση έξ αίτιας των φθαρ

μένων συνδετικών στοιχείων, 
θραύση λόγω όξειδωμένου συνδέσμου 

Β2 θραύση λόγω όξειδωμένου γόμφου.
Β^ πολλαπλή θραύση λόγω συνδυασμού γόμφου καί συνδέσμου
αύτοσυγκράτηση τών θερμικών θραυσμάτων στή θέση τους λόγω σχήματος καί μορφής 

Bg πλήρωση κενού δ.π. Ay μέ κονίαμα
By συμπλήρωση μεγάλου κενού μέ πλάκα μαρμάρου μετά άπό τοπική λάξευση τών άνωμαλιών 

Γ2 λίθος προερχόμενος άπό έξωτερική παρά μήκος στρώση χρησιμοποιημένος κατ'οικονο
μίαν ώς έσωτερικός.

Γ2 ύπόθημα (τάκος) πρός καλύτερη στήριξη ύπερκείμενου λίθου.
λίθος χρησιμοποιημένος άνάστροφα 

Γ4 ώ£ Β4
Tg κρυφό ρήγμα γόμφου. (5iuTtpoj>tvie)

Γγ κενό μετά άπό άπώλεια τής νεώτερης πλάκας ώς By
Γ5 άρχική έπιφάνεια διατηρούμενη ώς καί Β5 έκεΐ δπου ό τοίχος διατηρεί τήν άρχική του 

δομή. 0Ì άναστηλωθέντες λίθοι είναι άκανόνιστοι, διότι κατά τήν πτώση τους γυμνώ

θηκαν αύτομάτως άπό τά μικρότερα θερμικά θραύσματά τους.
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θερμική θραύση σπονδύλου τού 2ου κίονος τής Ανατολικής προστάσεως (άνω) ώς καί λίθου 

τής 20ης στρώσεως τού άνατολικοϋ τοίχου (κάτω)
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355Γ,5.3. Ή έπίδραση τοϋ τρόπου έπισκευής μετά τήν άρχαία πυρκαϊά ώς καί τοϋ τρόπου της χρι

στιανικής μετασκευής στην διατήρηση τοϋ κτηρίου.

"Οπως άναχρέραμε ήδη (Β.Ι.), ò ναός έμεινε γ ιά ένα μεγάλο διάστημα μετά τήν πυρκαϊά 
καί ώς τήν έπισκευη χωρ ί ς στέγη. 'Αλλά καί μετά τήν έπισκευή καί ώς τήν έπόμενη μεγάλη κα
ταστροφή (1687) τό πτερόν συνέχισε νά είναι άστέγαστο, έπειδή ή στέγη τής έπισκευης ήταν 

περιορισμένη μόνον έπάνω άπό τόν σηκό. Μέ τήν άφαίρεση των φατνωμάτων τοϋ πτεροϋ συμπλη
ρώθηκε ή έκθεση τοϋ μνημείου στά στοιχεία τής φύσεως. Τό πολύπλοκο σύστημα των άρμών καί 
των ρωγμών στό έπάνω μέρος τοϋ θριγκοϋ λειτουργεί έκτοτε, δηλαδή έπί δεκαεπτά περίπου αι

ώνες, ώς ένας υποδοχέας τών όμβριων ΰδάτων, τά όποΧα εισδύουν στό έσωτερικό τής κατασκευής 

όπου καί συγκρατοϋνται σέ μεγάλη ποσότητα καί έπί μακρόν.

Γ.5.3.1. Ή συγκράτηση τών νερών δέν όφείλεται μόνο στήν έρμητ ικότητα. τών έπαφών τών άνα- 
θυρώσεων στό κάτω μέρος καί τις πλευρές τοϋ έπιστυλίου, πού άλλωστε έχει πρό πολλοϋ άναι- 
ρεθεΐ στά περισσότερα άπό τά έπιστύλια, άλλά πολύ περισσότερο στήν παρουσία άδρανών γεμι
σμάτων στά κρυβόμενα άπό τις άναθυρώσεις κενά, πού μένουν μεταξύ τών λίθων. Τά γεμίσματα 
αύτά συνίστανται σέ μικρούς λατύπες καί άκόμη λεπτότατα τεμαχίδια έως καί σκόνη μαρμάρου, 
άκόμη άμμο καί σέ άρκετές περιπτώσεις κάποια ποσότητα γαιών. Τό κύριο μέρος τοϋ γεμίσμα
τος άνήκει στήν άρχαία κατασκευή καί προέρχεται άπό τήν έπεργασία τής στρώσεως τοϋ έπι
στυλίου μετά τήν τοποθέτησή της. Τό γαιώδες μέρος είναι υστερογενές καί έχει άποτεθεϊ άρ- 
γά άλλά σταθερά άπό τόν άνεμο καί τήν βροχή, πού καί αυτή άπό καιροϋ εις καιρόν συμπαρα- 
σύρει τήν αίωρούμενη παιπάλη πού μετέφερε ò άνεμος άπό μακρυνούς συχνά τόπους. Τήν σύστα
ση τών γεμισμάτων συμπληρώνουν διάφορα στρώματα άλάτων σχηματισμένα μέ άνακρυστάλλωση 
διαλυμένου άσβεστίτου'προερχόμενου άπό διάλυση άνώτερων τμημάτων τοϋ θριγκοϋ.

Τό ιδιαίτερο αύτό γέμισμα τών άρμών, λόγω τοϋ πολύ μεγάλου άναπτύγματος τής έπιφάνει- 
ας τών άδρανών καί κάποιας, μερικής έστω, στεγανότητος πού έχει διαμορφωθεί σέ διάφορες 
θέσεις, λειτουργεί σέ πολλά σημεία του ώς ύδροφόρο στρώμα στό έσωτερικό τής κατασκευής, 
Ικανό νά παρέχει ροή ϋδατος έπί ημέρες μετά άπό κάθε βροχή καί νά συγκρατεΐ ύγρασία έπί 
έβδομάδες ή καί μήνες. Είναι χαρακτηριστική ή προσοχή πού έδωσε στό φαινόμενο ò J. Durm 
στήν σχετική μέ τόν ναό έκθεσή του τοϋ 1895 (βλ. βιβλιογρ.).

Γ.5.3.2. Μέ τήν άνατίναξη τοϋ μνημείου (1687) ή κατάσταση πού ίσχυε ώς τότε, έπί 14 αιώ

νες γιά τόν θριγκό τής περιστάσεως καί έπί 12 αιώνες καί γιά αυτόν τής άνατολικής προ- 
στάσεως, γενικεύθηκε πλέον γιά τό σύνολο τοϋ έρειπίου, δηλαδή γιά ο,τι άπέμεινε όρθιο 
μετά τήν άνατίναξη. ‘Η έγκατάλειφη τοϋ πτεροϋ άστέγαστου είχε καί πιό χαμηλά, στό δάπε
δο τοϋ πτεροϋ καί τόν στυλοβάτη, συνέπειες άρνητικές γιά τήν διατήρηση τοϋ κτηρίου. Οί 
αύλακες συλλογής τών ύδάτων λαξεύτηκαν είτε στήν θέση άρμών γιά περισσότερη εύκολία είτε 
σέ πολύ μικρή άπόσταση άπό αύτούς, κυρίως στή δυτική πλευρά. Λόγω τών ένυπαρχουσών στον 
στυλοβάτη καί τό στρώμα υψηλών οριζόντιων τάσεων έξ αίτιας τοϋ φαινομένου τής συστολο- 

6ιαστολής καί τοϋ έρπυσμοϋ (πού άσφαλως άγνοοϋσαν οί άνθρωποι τής έποχής), τό μεταξύ αύ— 
λακος καί στυλοβάτου τμήμα τοϋ στρώματος τής δυτικής πλευράς, παρά τό ισχυρό πάχος του 
τών .10-12, διατμήθηκε. Ή διάτμηση αυτή, όπως είναι λογικό καί όπως δείχνει καί ή θέση 
τών ρηγμάτων, συνδυάστηκε μέ καμπτική καταπόνηση λόγω τής έκκεντρότητος τής οριζόντιας 
δυνάμεως (άναθύρωση) ώς πρός τόν κεντροβαρικό όριζόντιο άξονα τής έναπομένουσας διατομής 
κάτω άπό τήν αύλακα. ‘Η άμεση καταστροφή τής άναθυρώσεως ή ή διάτμηση τών πλακών πρός 
τήν άναθύρωση έπέφερε έκτόνωση τών οριζόντιων τάσεων τοϋ στρώματος, καθέτως πρός τόν στυ
λοβάτη μέ άποτέλεσμα τήν χαλάρωση τών παράλληλων στον στυλοβάτη άρμών. Τώρα γιά πρώτη φο
ρά τό νερό άρχισε νά εισδύει ατούς χαλαρούς άρμούς, ένώ πολύ περισσότερο ήταν έκεϊνο πού 

διευκολυνόμενο καί άπό τήν συλλεκτήρια λειτουργία τής αύλακος είσέδυε στήν άναθύρωση εί
τε άμέσως είτε μέσα άπό τά ρήγματα τών πλακών, στήν περίπτωση τής δυτικής πλευράς. Ή 
στεγάνωση τής αύλακος σέ διάφορα σημεία μέ κονιάματα πού φανερώνουν τεχνική βυζαντινής 

έποχής άσφαλώς θά μετρίασε τήν διαρροή γιά μεγάλο διάστημα, όχι όμως γιά πάντα. Ή συνε
χιζόμενη χαλάρωση καί φθορά προκάλεσαν άργότερα τήν μερική άρση αύτοϋ τοϋ μέτρου. Τό γε

γονός ότι μία άπό τις αύλακες τής στέγης όδηγοϋσε τά νερό στον χώρο τής άψίδος, ένώ μία 
άλλη άπαγωγός άπό τό δυτικό πτερό έφαρμόζεται στήν κατάσταση πού διαμορφώθηκε μέ τις
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νολόγηση αυτών των αΰλάκων στην χριστιανική περίοδο τοϋ κτηρίου.

"Αλλες έπεμβάσεις τοπικής φύσεως, όπως λεκανοειδή λαξεύματα καί ò γνωστός μεσαιωνικός 
τάφος στό Ανατολικό άκρο τοϋ βόρειου πτερού, άκόμη ή αφαίρεση πλακών τοϋ δαπέδου καί στό 
δυτικό άκρο τοϋ ίδιου πάντα πτεροΰ, τέλος δέ ή πολλαπλή ρηγμάτωση τοϋ στρώματος, άσφαλώς 

καί έξ αίτιας τής πτώσεως σ'αυτό κάποιων μεγάλων τεμαχίων των φατνωμάτων, άποτελοϋν ένα 
άλλο σύνολο βλαβών πού σιγά σιγά προστέθηκε στήν*συστηματική βλάβη έξ αίτιας τής αϋλακος.

Γ.5.3.3. Δέν μάς είναι γνωστός ò τρόπος τής Απαλλαγής τοϋ πτερού άπό τήν ετοιμόρροπη ορο
φή του κατά τήν διάρκεια τής έπισκευής. Ή Απουσία σοβαρών Ακρωτηριασμών στήν κρηπίδα τοϋ 
σηκοϋ έπιτρέπει νά υποθέσουμε ότι ή έργασία έγινε μέ κάποιο σύστημα πού σκοπούσε στήν ά- 
ποφυγή ζημιών. Έάν θεωρήσουμε δεδομένη τήν έτοιμορροπία των πλείστων πλακών έξ αίτιας 
πολλαπλών θερμικών ρηγματώσεων (συμπέρασμα πού στηρίζεται στήν γενική κατάσταση τοϋ πίσω 
έπάνω μέρους των γείσων των μακρών πλευρών), φαίνεται ότι οί κατεδαφιστές τής οροφής θά 

πρέπει νά έδρασαν μέ διάφορους τρόπους άπό τούς οποίους πιθανότεροι είναι: 1) Καταβίβαση 
των τεμαχίων τών πλακών μέ παλάγκα, μετά άπό προηγούμενη τοπική ύποστήλωση μέ κάποιο κι
νητό μικρό ικρίωμα γιά τήν Αποφυγή Ανεπιθύμητων καταρρεύσεων τεμαχίων. 2) Προστασία τοϋ 
δαπέδου μέ προσωρινή έπίχωση καί έν συνεχείς, κατάρριψη τών τεμαχίων. Στήν περίπτωση αυ
τής τής τεχνικής θά πρέπει νά ύποθέσουμε ότι πάρθηκαν καί κάποια μέτρα γιά τήν προστασία 
τών κιόνων καί ιδίως τών κιονοκράνων, όπως ίσως ή προσωρινή παράθεση μερικών ξύλων ίκανοϋ 
ύφους μέ κατάλληλη κλίση ώστε νά έκτρέπουν τά καταρριπτόμενα ι5γκώδη τεμάχια στήν πιό α
κίνδυνη τροχιά πτώσεως. Τό σύστημα αύτό θά μπορούσε νά είχε έφαρμοστεϊ καί στήν πλευρά 
τοϋ τοίχου.

Γ.5.3.4. Πολύ περισσότερες είναι οί άπορίες μας γιά τήν τύχη καί τις περιπέτειες τοϋ Ανα

τολικού Αετώματος. Θεωρώντας ώς Αναξιόπιστες τις λιγοστές εμφανίσεις του ώς πλήρως διατη
ρούμενου, σέ κάποια συνοπτικά σχεδιάσματα τοϋ 17ου αίώνος, νομίζουμε ότι ή καθαίρεση τοϋ 
κεντρικού τμήματός του θά πρέπει νά τοποθετηθεί στήν εποχή τής χριστιανικής μετασκευής. 
Πιθανότερος τρόπος τής καθαιρέσεως αύτής φαίνεται ή άμεση κατάρριψη τοϋ ύλικοϋ στό έδα
φος Ανατολικά τοϋ ναοΰ. 'Η μορφή, ή θέση, ή Αντιστοιχία καί ή τεχνική έκτελέσεως δύο πο
λύ μεγάλων έντορμιών στό πίσω μέρος καί δύο πολύ μικρότερων στό έμπρόσθιο μέρος τών ύπ' 
άριθ. 5 καί 7 γείσων τής Ανατολικής πλευράς είναι τά στοιχεία πού πείθουν ότι τά δύο αυ
τά ζεύγη λαξευμάτων συνανήκουν σέ μιά κατασκευή πού ώς τώρα είχε μείνει άπαρατήρητη καί 
πού σύμφωνα μέ τά σωζόμενα στοιχεία θά πρέπει νά ήταν μάλλον ένα είδος Ανυψωτικής μηχα
νής τής όποιας ό μικρός ιστός καί οί έπίτονοι είχαν στερεωθεί καί άγκυρωθεϊ στά μεγάλα 
καί τά μικρά λαξεύματα άντιστοίχως. ‘Η εγκατάσταση αϋτή προϋποθέτει ότι τό άέτωμα είχε 
ήδη καθαιρεθεΐ, τουλάχιστον έπάνω άπό τόν τρίτο κίονα καί σέ πλάτος όχι μικρότερο τών 
τριών μέτρων (στήν ίδια θέση πολλούς αιώνες πριν είχε Αντικατασταθεϊ τό 7ο γείσο περα- 
στό κάτω Από το τύμπανο τοϋ Αετώματος, βλ. Γ.5.1.). 'Η θέση τοϋ μηχανήματος Αύτοϋ καί ή 
προβολή τοϋ ίστοϋ του στον χώρο έπάνω Από τήν οροφή τοϋ άνατολικοϋ πτεροϋ ύποβάλλουν τήν 
ιδέα ότι τό μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε μάλλον γιά τήν καταβίβαση μιας ή περισσότερων δοκών 
τής όροφής, χωρίς όμως νά Αποκλείονται καί άλλα στοιχεία τοϋ ναοΰ όπως π.χ. λίθοι τοϋ Α
ετώματος (τοϋ πρός Ν τμήματος).

Τήν έργασία τής καθαιρέσεως τών κιόνων τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ σηκοϋ, όσων τουλάχιστον έ

στεκαν μετά την άρχαία πυρκαίά, έλλείψει στοιχείων, τουλάχιστον πρός τό παρόν μποροΰμε 
να τήν ύποθεσουμε ως έκτελεσθεισα καί πάλι μέ πρόχειρες Ανυψωτικές μηχανές, καθώς καί μέ 

προστατευτικές έπιχώσεις. ‘Ορισμένες έντορμίες στό δάπεδο τοϋ σηκοϋ σχετίζονται ίσως μέ 
τό "έργοτάξιο" τής έπισκευής τοϋ ναοϋ κατά τήν ύστατη Αρχαιότητα, καθώς καί μέ έκεϊνο 

τής χριστιανικής μετασκευής, πού όπως είδαμε ήταν ριζική στό Ανατολικό μέρος τοϋ ναοϋ.

Γ.5.3.5. Στα παθήματα τοϋ Αρχαίου ύλικοϋ τήν έποχή πού έξετάζουμε, πρέπει νά προστεθοϋν 
όλες έκεΐνες οί νέες λαξεύσεις μέ τις όποιες Αφαιρέθηκε μικρό ή μεγάλο μέρος του γιά τήν 

υποδοχή τών ένθετων πλακών συμπληρώσεως, παντού όπου είχε χαθεί ή άρχαία έπιφάνεια καί 
μάλιστα σέ σημαντικό βάθος κατόπιν θερμικής θραύσεως. Τό σύστημα έφαρμόσθηκε όχι μόνο



στους τοίχους άλλά καί στό δάπεδο, όπως συμπεραίνεται άτιό την μελέτη των Εκτεταμένων όρ- 
θογωνίων, τριγωνικών καί λοιπών λαξευμάτων γιά τά οποία άσφαλώς δεν μπορεί νά ύπάρξει άλ

λη Ερμηνεία. ‘Ανάλογο χαρακτήρα έχουν καί τά λαξεύματα γιά τό νέο κατώφλιο τής άνατολικής 
θΰρας. Είναι άζuo προσοχής ότι ένα μικρό λάξευμα συμπληρώματος καταλαμβάνει μέρος τής ε
πιφάνειας έδράσεως κίονος τής Επισκευής στό μέσον περίπου τής βόρειας πλευράς τού Εσωτε
ρικού στυλοβάτου. Μιά άλλη κατηγορία άποτελοΰν οι λαξευτοί άναβαθμοί με τούς οποίους έγι
ναν βατές οί διάφορες είσοδοι τού κτηρίου. Πρόκειται γιά ένα σύνολο βαθμιδών, όχι μικρό

τερο των 18, σέ 11 διαφορετικά σημεία πού άντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο μαρμάρου.

'Ακόμη πρέπει νά προστεθούν μιά κιβωτιόσχημη κτιστή λεκάνη κοντά στήν ΒΔ γωνία τού 
Δυτικού Διαμερίσματος πού ή άρχική της χρήση δέν έχει μελετηθεί έπαρκώς πρός τό παρόν, 
καθώς καί τά λαξεύματα γιά τούς όλμους καί τίς θεωρούμενες ως τροχιές των νέων θυρών. Τόν 

κατάλογο των λαξευμάτων στό δάπεδο τού ναού συμπληρώνουν τά πολυάριθμα Εκείνα κυκλικής, 
τετραγωνικής κ.λ.π. κατόψεως λαξεύματα στά όποια είχαν στερεωθεί κατά καιρούς διάφορα d- 
ναθήματα καί λοιπά στοιχεία τού λειτουργικοϋ έξοπλισμοΰ τής Εκκλησίας καί τού τεμένους.

Τό σύνολο όλων των ποικίλης φύσεως λαξευμάτων πού άναφέραμε, άποτελει ένα ιδιαίτερα 
βλαπτικό παράγοντα γιά τήν διατήρηση τού δαπέδου, Επειδή προσφέρει τίς συνθήκες γιά τήν 
κατακράτηση ϋδατος, χώματος, ρύπου καί τήν λαθραία άνάπτυξη βλαστήσεως καί άκόμη έπειδή 
συνεπάγεται σέ πλεϊστες θέσεις τήν κατάργηση άναθυρώσεων καί τήν έπακόλουθη εύκολη διείσ
δυση νερού στήν υποδομή τού δαπέδου.

Μιά άλλη κατηγορία βλαπτικών δράσεων στό υλικό άποτελοΰν οι νέες λαξεύσεις γιά τήν 

άναπλήρωση τών πολύ κατεστραμμένων τμημάτων τού τοίχου μέ πλάκες ή γιά τήν έδραση φερόν- 
των στοιχείων τής νέας, όροφής καί στέγης τού σηκού ατούς μακρούς τοίχους καί σέ στάθμη 
χαμηλότερη όχι μόνο τής άρχικής, άλλά άκόμη καί Εκείνης τών φατνωμάτων τού πτερού, όπως 
δείχνουν οί σχετικές λαξεύσεις βάθους .20-.24 σέ πολλές σωζόμενες Επίτοιχες δοκούς. Ή 

διάτρηση τών τοίχων σέ πέντε σημεία γιά τίς νέες χριστιανικές θύρες καί σέ έξι τουλάχι
στον γιά τά παράθυρα είχε ώς άποτέλεσμα τήν καταστροφή τών άντίστοιχων ορθοστατών καί λι- 

θοπλίνθων, ώς καί εξι τουλάχιστον λίθων τής ζωφόρου τού σηκού.

.5.3.6. Ό τρόπος τής Επισκευής τού θριγκού καί τής όροφής στό χώρο τού Προνάου ύπήρξε 
γιά τό αύθεντικό υλικό έξ ίσου βλαπτικός μέ τόν τρόπο τής μετά δύο αιώνες χριστιανικής 
μετασκευής,στήν ίδια πλευρά τού κτηρίου. "Η πλήρης άπολάξευση τών Επιφανειών τού θριγκού 
αυτού μέ σκοπό τήν άφαίρεση τών βλαφθεισών άπό τήν φωτιά μαζών καί τήν άναπλήρωσή τους 
μέ νέα στοιχεία έπενδύσεως σέ είδος υλικού πού άκόμη μάς διαφεύγει (μάρμαρο η ξύλο) υ
πήρξε τόσο βάναυση ώστε νά Επιφέρει τήν τέλεια Εξαφάνιση τού πλουσιότερου θριγκού τού 

ναού. 0Ì Ελπίδες καλύτερης τεκμηριώσεως τής ζωφόρου, τήν ύπαρξη τής οποίας πρός τό παρόν 
συμπεραίνουμε μόνο, είναι τόσο μικρές όσο είναι πιθανόν νά διατηρούνται κάπου κάποια ά- 
ταύτιστα θραύσματα ή κάποια άλλα σέ μή άνασκαφεισες ώς τώρα θέσεις τής άρχαίας πόλεως, 
π.χ. όπως συνέβαινε ώς τό 1971 μέ τά θραύσματα τών φατνωμάτων κ.λ.π.) (βλ. Μ. Korres, 
Fenster am Parthenon, Πρακτικά τού Parthenon-Kongress, Basel καί A.7.4.). Στόν βαθμό πού 
είναι Εντελώς άπίθανο οί φλόγες νά μήν άφησαν κάποια τμήματα τού πλούσιου Εκείνου θριγ
κού στήν θέση τους, ή Επισκευή τού θριγκού αυτού, μέ προηγούμενη άπολάξευση, πρέπει νά 
θεωρείται ότι ύπήρξε άκόμη πιό βλαπτική καί άπό αυτή τήν ίδια πυρκαϊά, όσον άφορά τουλά
χιστον στήν άπώλεια τής ζωφόρου καί τού ύπερκείμενου Εξαιρετικής τέχνης θράνου (τού ο
ποίου Ελάχιστο μόνο δείγμα σώθηκε). Οί σωζόμενοι στό Εδαφος θράνοι καί τά επτά μεγάλα 
θραύσματα είναι οί θλιβεροί μάρτυρες τής τεχνικής τής χονδρής άπολαξεύσεως καί τής τε
χνικής τής στερεώσεως τών άγνωστων στοιχείων έπενδύσεως-άναπληρώσεως. Δύο αιώνες άργότε- 
ρα ή νέα κατεργασία πολυάριθμων λίθων γιά τήν οικοδόμηση τής άψίδος καί ή άντίστοιχη χον— 
δρολάξευση ορισμένων Επιφανειών τού 3ου καί 4ου κίονος τής άνατολικής προστάσεως δέν προ- 

καλεσαν τοσο μεγάλη φθορά καί ύποβάθμιση στό υλικό όσο οί προηγούμενες Επισκευές.

.5.3.7. Σύμφωνα μέ τά ώς άνω ή βλαπτικότητα τού τρόπου Επισκευής καί μετασκευής κατά τό 

τέλος τού άρχαίου κόσμου συνοψίζονται σέ δύο κύρια σημεία:

1) 'Αφαίρεση-παραμόρφωση πλείστων κάθε σπουδαιότητος στοιχείων τής άρχιτεκτονικής καί
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2) "Αρση τής μέχρι τότε αύτοπροστασίας τοϋ κτηρίου έναντι των όμβριων καί διαμόρφωση συν
θηκών γ ιά έπιδείνωση τής καταστάσεως στην περίπτωση μελλοντικής καταργήσεως τής στέ

γης.

Ή άφαίρεση τής στέγης καί οί πρώτες δομικές άλλαγές τοϋ κτηρίου δέν έπέδρασαν στην 

στατική κατάσταση άμέσως, μέ τήν έννοια π.χ. τής σημαντικής μειώσεως τής άντ ισεισμικής 
άντοχής, άλλά μάλλον μακροπρόθεσμα, έπειδή άπό τότε κυρίως πρέπει νά άρχισε ή διάβρωση 
τών άρμών καί τών σιδηρών στοιχείων μέ διπλό βλαπτικό άποτέλεσμα τήν μείωση τής στερεό- 
τητος καί τής έφελκυστικής άντοχής τής άνωδομίας καί τήν διαταραχή τής έδράσεως πολλών 
λίθων έ£ αιτίας άνασηκώσεων (διόγκωση σιδήρων) ή διαβρώσεων. Τά ώς άνω φαινόμενα θά πρέ
πει νά είχαν μιά παράλληλη έ£έλι£η καί έμφάνιση έν συνθέσει, όπως καί σήμερα,μέ συνεπα- 

κόλουθη συσσωρευτική άμοιβαία ένίσχυση.
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Καταστροφή μελών κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο.

Άνω: Διαμόρφωση αύλακος γιά τήν παροχέτευση των όμβρίων ύδάτων στήν ΝΔ γωνία τής δυτι

κής προστάσεως.

Κάτω: 'Ανάλογη κατασκευή καί βαθμίδες μεταξύ 5ου καί 6ου κίονος τής δυτικής προσόψεως.
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Καταστροφή των μαρμάρων.

“Ανω: Τομές γ ιά τήν διαρπαγή τοϋ μόλυβδου των συνδέσεων στήν ΒΔ γωνία τής κρηπίδος. 

Κάτω: όριζόντια προχώρηση λίθου τοϋ τρίτου άναβαθμοϋ τής κρηπίδος, στή δυτική πλευρά 

καί χονδροειδής άπολάξευση γ^ά τή δημιουργία βαθμίδων τής παλαιοχριστιανικής περιόδου.
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Γ.5.4. Ή άνατίναξη τοϋ ναοΰ, 1687 365

Γ.5.4.1. Στίς 23.8.1687 τά τηλεβόλα καί. ot όλμοι τοϋ στρατού τοϋ Μοροζίνι, διευθυνόμενα ά
πό τόν στρατηγό του, τόν Σουηδό κόμη Königsmarck, άνο ιξαν τιυρ κατά της Ακροπόλεως. Τά 

περισσότερα τηλεβόλα ήταν στημένα στον λόφο τοϋ Μουσών (Φ ιλοππάπου) . 0Ì συνεπείς βολές έ- 
πέψεραν σημαντικές βλάβες στους κίονες τοϋ ναού, όπως και στά άλλα άρχαια κτήρια της Α- 
κροπόλεως. Τήν τρίτη μέρα άνατινάχθηκε ενα μέρος των Προπυλαίων καί δυστυχώς αύτή ή ήδη 
τεράστια καταστροφή δέν ήταν παρά μόνο τό προοίμιο. Τήν τέταρτη μέρα 26.8.1687 ενα βλήμα 
(μάλλον όλμου) διαπέρασε τήν στέγη τοϋ Παρθενώνος άπό κάποιο παράθυρο καί άνέφλεξε μιά 

μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας, πού ήταν άποθηκευμένη στό ναό για τίς άνάγκες τής άμυνας των 
Τούρκων. Ή έκρηξη υπήρξε συγκλονιστική. Εκτός άπό τήν άνυπολόγιστη ζημιά πού προκάλε- 
σε στό άγέρωχο Μνημείο, έκόστησε καί τήν ζωή τριακοσίων περίπου άνθρώπων. Μετά τήν κατά
ληψη τής Άκροπόλεως, μία άπό τίς ένέργειες τοϋ Μοροζίνι άποσκόπησε καί στην άπόκτηση 
γλυπτών τοϋ Παρθενώνος, κάτω άπό ενα άνάμικτο πνεϋμα λαφυραγωγήσεως, άρχαιολογικοϋ ένδια- 
φέροντος καί καλλιτεχνικού θαυμασμού. Τά έγχείρημα τής άποσπάσεως τών ίππων τοϋ Ποσειδώ- 
νος καί λοιπών γλυπτών όδήγησε στά άντίθετα άπό τά σκοπούμενα άποτελέσματα, καθώς πολλά 
γλυπτά τελικά έπεσαν καί θραύσθηκαν στό έδαφος, έξ αίτιας τής άπειρίας αυτών πού είχαν ά- 

ναλάβει τήν προσπάθεια.

Γ.5.4.2. Γενικώς θεωρείται ώς δεδομένο ότι ή κατάσταση τοϋ άνοικτοϋ έρειπίου πού παρέλαβε 
ή νεώτερη έποχή, όπως τεκμηριώνεται καί μέ τά πολυάριθμα σχεδιάσματα τών περιηγητών, εί

ναι αύτή πού διαμορφώθηκε μέ τήν άνατίναξη. Παρ'όλα αυτά ή έπιστημονική συνέπεια άπαιτεΐ 
τόν έλεγχο τής λογικής αυτής ύποθέσεως, δεδομένου ότι, όπως θά δειχθεΧ στό έπόμενο ύποκε- 
φάλαιο (βλ. Γ.5.5.), ύπάρχουν στοιχεία πού άποδεικνύουν ότι μετά άπό τήν έκρηξη καί σέ 
κάποια έποχή, πού άκόμη δέν μπορεί εύκολα νά χρονολογηθεί, έγιναν καί κατεδαφίσεις πού 
προφανώς έπεξέτειναν τήν έρείπωση τοϋ κτηρίου. Γιά τόν έλεγχο έχουν ιδιαίτερη σημασία τά 

π ιό κάτω σημεία:

1) Στήν βόρεια πλευρά τό κιονόκρανο τοϋ τρίτου κίονος (Β.ΚΚ3) παρουσιάζει θετική στροςή 
4,2%, è δέ 12ος (Β.Κ12) κίων άρνητική στροφή 1,1% άπό τόν τρίτο σπόνδυλο (συμπεριλαμβανο
μένου) μέχρι καί τό κιονόκρανο, χωρίς διαταραχή τής συνεχείας τοϋ πολύλιθου τμήματος πού 
τήν ύπέστη, ώς έάν έπρόκειτο γιά μονόλιθο (βλ, Γ.3.3.5.).

2) Οι δύο αυτοί κίονες άποτελοϋν τά όρια τοϋ κενοϋ τής βόρειας κιονοστοιχίας, όπως ήταν 

πρίν άπό τίς άναστηλώσεις.

3) Οι σεισμοί έχουν προκαλέσει σέ τμήματα τών κιόνων τοϋ ναοΰ στροφές άκόμη έξ ίσου Ισχυ

ρές μέ αύτήν τοϋ 12ου κίονος τής βόρειας πλευράς, όμως ή σύνδεση κιονοκράνου καί θριγκού 
έχει ώς συνέπεια τήν μερική ή καί μηδενική συμμετοχή τών κιονοκράνων στίς στροφές τών κορ
μών, έξαιρουμένων βεβαίως τών γωνιών, όπου ò ίδιος μηχανισμός ύπόκειται σέ έντελώς διαφο
ρετικές συνθήκες (βλ. Γ.3.3.8.).

4) “Ομως στήν περίπτωση πού άναψέραμε πιό πάνω (1) καί ένάντια στήν προηγούμενη διαπί
στωση (3), είναι φανερό ότι τά έν λόγω κιονόκρανα όχι μόνο δέν άντιστάθηκαν στή στροφή, 
άλλά ότι άντίθετα είναι αυτά πού τήν ύπέστησαν κυρίως, κατά τρόπο πού προϋποθέτει τήν ό- 
μοιόστροφη κίνηση τών ύπερκειμένων έπιστυλίων. "Η κίνηση αύτή μέ τή σειρά της είναι τε- 
χνικώς δυνατή μόνο στήν περίπτωση πού όλόκληρο τό διάστημα τοϋ έπιστυλίου μεταξύ 3ου καί 
12ου κίονος είχε ύποστεϊ ίσχυρότατη κύρτωση πρός τά έξω, μιας τάξεως μεγέθους πού δεδο
μένης τής καταστάσεως άλλων τμημάτων τοϋ κτηρίου άποκλείει τό σεισμικό φαινόμενο ώς αί
τια. Τό μέγεθος καί ή μορφή τής κυρτώσεως αύτής είναι άποτελέσματα πού μόνον ή έκρηξη 
θά μπορούσε νά προκαλέσει. ‘Επομένως, στήν βόρεια κιονοστοιχία, τό τμήμα πού κατέρρευσε 
μέ τήν έκρηξη συμπίπτει ώς πρός τό μήκος μέ τό πρό τών άναστηλώσεων κενό τής ίδιας πλευ

ράς. Συμβαίνει όμως τό αύτό καί μέ τό ύψος; Είναι πιθανόν ότι άπό τόν 6ο καί τόν 7ο κίο
να τής πλευράς δέν έμειναν στόν στυλοβάτη ούτε ό 1ος σπόνδυλος τοϋ καθ'ένός καί ότι άπό 
τόν 4ο, 5ο καί 8ο κίονα έμειναν στή θέση τους μόνον ò 1ος σπόνδυλος τοϋ καθ'ένός. Ή σύγ
κριση τών ώς άνω περιπτώσεων μέ τόν 12ο κίονα τής ίδιας πλευράς, τόν 5ο τής νότιας καί
Ιο τοϋ Προνάου δέν άφήνει άμφιβολίες ότι ή μετακίνηση τοϋ κίονος άπό τόσο χαμηλά είναι



366 μία μάλλον φυσιολογική συμπεριφορά.

5) Στή νότια πλευρά ò 5ος κίων παρουσιάζει μία άσυγκρίτως μεγαλύτερη κίνηση άπό αυτή των 
δύο κιόνων της Βόρειας πλευράς, πού ήδη έξετάσαμε. *0 5ος κίων έχει στραφεί σέ άρνητική 
φορά κατά 9,5% καί έχει μετατοπισθεΐ κατά .18 περίπου στό ύψος τοΰ κ ιονοκράνου. Μόνο μέ

ρος του 1ου σπονδύλου μένει άκόμη στή θέση του. Τά πράγματα δέν άφήνουν τήν παραμικρή Αμ
φιβολία ότι έδώ πρόκειται γιά τόν οριακό κίονα πού ύπέστη τήν έκρηξη χωρίς τελικά νά κα- 
ταρρεύσει. Ή πολύ μικρότερη κίνηση των κιόνων τής βόρειας πλευράς πού έξετάσαμε πριν, 
δέν άποτελεΐ έρεισμα γιά άμφισβήτηση τής άναπαραστάσεως τής άνατινάξεως τοΰ μνημείου 
πού προτείνουμε πιό κάτω, άντιθέτως άποτελεΐ πλουτισμό της. "Ας φαντασθοϋμε τόν 4ο κίονα 

τής βόρειας πλευράς άπό τόν όποιο έπίσης μόνον ò 1ος σπόνδυλος διατηρείται στή θέση του, 
κατά τήν στιγμή τής έκρήξεως: *0 κίων ώθούμενος διήλθε ταχύτατα τόσο άπό τήν κατάσταση 
του Β.Κ12, όσο καί άπό αυτήν του Ν.Κ5 καί τελικά βέβαια κατέληξε στή γνωστή κατάσταση των 
έξαπλωμένων κιόνων τής Νεμέας, τής 'Ολυμπίας κ.λ.π. "Εάν τά άέρια πού τόν ώθησαν είχαν 

έκτονωθεΐ μισό δευτερόλεπτο νωρίτερα, ò Β.Κ4 θά κατόρθωνε νά μείνει τήν τελευταία στιγμή 
τής δραματικής πορείας όρθιος, σέ μιά κατάσταση ίσορροπίας άνάλογη ή καί χειρότερη αύτής 
τοΰ ΝΚ5. Ή υποθετική αυτή ιστορία θά μπορούσε νά είναι καί ή άληθινή γιά τόν Β.Κ4 καί ή 
τελική πτώση του θά μπορούσε νά είχε προκληθεΐ άργότερα άπό άλλη αίτια ή καί νά είχε προ- 

κληθεΐ έπίτηδες γιά λόγους προλήψεως τής τυχαίας καί πολύ έπικίνδυνης πτώσεώς του.

6) Στή νότια πλευρά ò 12ος κίων, όριακός τοΰ πριν τίς άναστηλώσεις κενού, δέν παρουσιάζει 
στροφή, ούτε κάν μόνο τού κιονοκράνου του. Ή άπουσία στροφής κ.λ.π. δέν θέτει σέ άμφι- 
σβήτηση ούτε τίς ερμηνείες μας, ούτε τήν καλή πιθανότητα ότι ò Ν.Κ.12 είναι όντως ορια
κός. 'Εάν στήν περίπτωση τού Ν,Κ5 ή πίεση των άερίων διαρκοϋσε μερικά δέκατα τού δευτε
ρολέπτου περισσότερο, ό κίων αύτός χωρίς άμφιβολία θά είχε καταρρεύσει καί τότε τή θέση 

τού οριακού θά έπεϊχε ò Ν.Κ4, ò όποιος καί αύτός όπως 6 Ν.Κ.12 δέν παρουσιάζει τήν παρα
μικρή στροφή.

7) "Ενα άλλο σημείο, ίσως αινιγματικό, πού άξίζει νά προσεχθεί, είναι μιά λεπτομέρεια τής 
έσωτερικής πλοκής τού επιστυλίου καί τής καταστάσεως δ ιατηρήσεώς του έπάνω άπό τόν Ν.Κ12 
πρίν άπό τήν άναστήλωση, όπως φαίνεται συμπτωματικά (σέ δεύτερο έπίπεδο) στίς φωτογραφίες 
τού Ν. Μπαλάνου ύπ'άρ. 121 καί 134β. Τό ύφος των μεσαίων λίθων τού έπιστυλίου τοΰ 10ου 
καί 11ου μεταξονίου, συμπληρώνει λίθος ύφους ~30 πού σώζεται κατά χώραν (σύμφωνα μέ όσα 
άναφέρθηκαν σέ προηγούμενη θέση, βλ. Α.5.7.4.). "Οπως συμπεραίνεται μέ άσφάλεια άπό τίς 

φωτογραφίες, τά έπιστύλια τοΰ 11ου μεταξονίου άποσπάσθηκαν χωρίς νά άφαιρεθεΐ ό ύπερκεί
μενος λίθος πληρώσεως. Τό γεγονός αυτό κάνει μηδαμινή τήν πιθανότητα ότι τό διάστημα με

ταξύ 11ου καί 12ου κίονος τής νότιας πλευράς θά μπορούσε νά είχε άνοιχθεΐ μέ μεταγενέστε
ρη κατεδάφιση. Τά πράγματα δείχνουν, σχεδόν μέ βεβαιότητα, ότι καί ό 11ος κίων είναι ό
ριακός τού κενού πού σχημάτισε ή έκρηξη, έστω καί &ν δέν παρουσίαζε ό ίδιος τίς στροφές 
των τριών άλλων άντιστοίχων μ'αύτόν οριακών κιόνων.

8) Λοιπόν, ή παρουσία τής ισχυρής στροφής των κιονοκράνων είναι θετικό τεκμήριο τού όρί- 
ου τής καταρρεύσεως, όμως ή άπουσία της δέν σημαίνει τό άντίθετο. Στό σημείο αύτό έχει 
σημασία τό άν οί γόμφοι έπάνω στό κιονόκρανο άντιστοιχούν πρός τά έπιστύλια πού ΰπέστη- 
σαν τήν πρός τά έξω στροφή ή πρός τά άλλα πού παρέμειναν άκίνητα.

9) Τά σημεία Β.Κ3, Β.Κ12, Ν.Κ5 καί Ν.Κ12 άντιστοιχούν λοιπόν σέ τέσσερις διαφορετικές κα
ταστάσεις ή φάσεις τής προσβολής καί κινήσεως των κιόνων άπό τήν έκρηξη.

10) Άν άναζητούσαμε στήν περιοχή των ορίων αύτών τέσσερα σημεία ίσης καταπονήσεως άπό 
τήν έκρηξη, έστω όσης ò μέσος όρος των καταπονήσεων πού μαρτυρούν οί κίονες Β.Κ3, Β.Κ12 
Ν.Κ5 καί Ν.Κ12, αύτά θά ήταν:

01. Μεταξύ Β.Κ3 καί Β.Κ4
02. Μεταξύ Β.Κ11 καί Β.Κ12, πάντως πλησιέστερα πρός τόν 12ο

03. Μεταξύ Ν.Κ4 καί Ν.Κ5
04 Μεταξύ Ν.Κ11 καί Ν.Κ12, πάντως πλησιέστερα πρός τόν 11ο.

Παρατηρούμε ότι τελικά τό διάστημα 03-04 είναι μικρότερο τοΰ 01-02 μόνο κατά ενα μεταξό-



367V lo χαί όχι κατά δύο, όπως τελικά διαμορφώθηκε μέ τά συγκεκριμένα άποτελέσματα της έκρή 

ξεως.

11) ‘0 τρόπος της μετατοπίσεως τοϋ 1ου κίονος τοϋ στυλοβάτου μαζί μέ τόν βατήρα του, ό
πως ήδη περιγράψαμε (βλ. Γ.3.3.4.) καί άκόμη τής ΒΑ παραστάδος μαζί μέ τούς υποκείμενους 
λίθους (μέ τούς όποιους ήταν γομφωμένη) κάνει προφανές ότι πρόκειται γιά τήν δράση τής

έκρήξεως καί όχι γιά κατεδαφιστική ένέργεια.

12) Ό έναγκαλισμόρ τοϋ 3ου καί 4ου κίονος τοϋ Προνάου άπό τήν άψίδα δέν θά τούς έπέτρε- 
πε νά έχουν χωριστή τύχη κατά τήν διάρκεια τής έκρήξεως καί έτσι δέν θά μπορούσε ούτε 
καί ò 2ος κίων νά άποφύγει αυτή τήν τύχη, άφοϋ οι εκατέρωθεν κίονες ύπέκυψαν σ'αύτήν. Κα

θώς ô 6ος κίων άντεξε τήν έκρηξη, έστω καί μέ σοβαρές διαταραχές τής συνεχείας του (πού 
άλλωστε μπορεί νά ήταν άσχετες μέ τήν πίεση τής έκρήξεως) δέν είναι καθόλου άπλό νά άπό- 

φανθοΰμε άν è 5ος κίων έπεσε άπό τήν έκρηξη ή άν ύπήρξε θύμα των κατοπινών κατεδαφιστών. 
Ίδια άκριβώς άβεβαιότητα πρέπει νά έχουμε καί γιά τήν ΝΑ παραστάδα.

Μέ τήν ώς άνω άνάλυση περιορίστηκαν σέ πολύ ικανοποιητικά έπίπεδα οί άβεβαιότητες ώς 

πρός τήν πραγματική έκταση τής καταστροφής πού προκάλεσε ή έκρηξη.

Γ.5.4.3. Ή μελέτη τοϋ ζητήματος άπό οικοδομικής καί στατικής πλευράς προϋποθέτει τήν κα
λή γνώση τής πραγματικής καταστάσεως τοϋ ναού, κατά τήν έποχή τής έκρήξεως. Τήν κατάστα

ση αυτή τήν περιγράψαμε ήδη στά προηγούμενα κεφάλαια (Β.Ι., Γ.4.7., Γ.4.8., Γ.5.Ι., 
Γ.5.2., Γ.5.3.). Ή άντίσταση τών τοιχωμάτων τοϋ χώρου τής έκρήξεως ήταν πολύ μικρότερη 
άπό έκείνη πού θά διέθεταν τά ίδια τοιχώματα, έάν δέν είχαν υποστεΐ τήν άρχαία πυρκαϊά 
καί έάν δέν είχε άντικατασταθει ò άνατολικός τοίχος. Ή στέγη ήταν σέ κάθε περίπτωση ή 
ένδοτικότερη πλευρά τοϋ χώρου τής έκρήξεως. Παρά τήν άρχική συμμετρία τοϋ κτηρίου, τά ά- 
ποτελέσματα τής έκρήξεως δέν ύπήρξαν τελείως συμμετρικά καί τοϋτο γιά δύο λόγους:

α) Τό κέντρο τής έκρήξεως, κατά πάσα πιθανότητα, όπως δείχνει τό βάθος τής φθοράς τοϋ 
δαπέδου, βρισκόταν λίγο βορειότερα άπό τόν άξονα τοϋ ναοϋ (βλ. Γ.5.2.3.2.).

β) Μετά τίς καταστροφές καί τις διάφορες οικοδομικές έπεμβάσεις, ώς καί τήν μετατροπή σέ 
χριστιανική έκκλησία, ò μέν μεσότοιχος πού ήταν πάντοτε άσθενέστερος των τοίχων θά 
πρέπει νά είχε καταντήσει σέ οριακή κατάσταση ισορροπίας, δ δέ άνατολικός τοίχος δέν 
διατηρούσε πλέον τήν άρχική ισχυρή κατασκευή του μέ τό έντυπωσιακό πάχος των 2.06, 
παρά μόνο στό νοτιότερο 1/4 τοϋ άρχικοϋ του μήκους (μαζί μέ τό άντίστοιχο άρχαιο παρά
θυρο), ένώ δ υπόλοιπος, μέχρι τήν σύνδεσή του μέ τόν βόρειο τοίχο, θά πρέπει νά ήταν 
κτισμένος μέ πάχος άρκετά μικρότερο άπό τό άρχικό, περιείχε δέ καί τήν άψίδα.

0Ì συνθήκες αυτές ήταν καθοριστικές γιά τό άσύμμετρο άποτέλεσμα τής έκρήξεως.Δέν εί

ναι τυχαίο τό γεγονός ότι δ 1ος κίων τοϋ Προνάου ύπέστη τόσο τεράστια ώθηση καί όχ ι δ 6ος 
πού έστεκε έκειθεν τοϋ ισχυρού άρχαιου τμήματος τοϋ τοίχου. Ό τρόπος τής μετατοπίσεως 
τοϋ 1ου κίονος τοϋ Προνάου μαζί μέ τόν ύποβατήρα του, φανερώνει δτι σέ έκείνη τήν περιο
χή ò άνατολικός τοίχος, εκτός άπό άσθενής πού ήταν , θά πρέπει ίσως νά περιείχε ένα άκό
μη άνοιγμα σέ χαμηλότερη στάθμη, έπί πλέον δηλαδή τοϋ υποθετικού νεώτερου παραθύρου τοϋ 
βόρειου κλιτούς. Ό μεσότοιχος, άν καί τελείως έξασθενημένος, άνέκοψε κάπως τήν δρμή των 
άερίων πρός τό Δυτικό Διαμέρισμα. Δέν είναι έπίσης τυχαίο δτι οί μακροί τοίχοι κατέρρευ- 
σαν σέ πολύ μικρότερο ποσοστό στο διάστημα δυτικότερα άπό τήν θέση συνδέσεώς τους μέ τόν 
μεσότοιχο. Τέλος συνέπεια τής μορφής, τοϋ όγκου καί τής θέσεως τοϋ χώρου τής έκρήξεως 
(κυρίως ναός) ώς καί τής ιδιαίτερης θέσεως τής πυρίτιδας, ήταν ή θέση καί ή έκταση τής 
καταρρεύσεως των μακρών κιονοστοιχιών καί μάλιστα άκόμη καί ή μικρή διαφορά τής έκτάσεως 
αύτών, μεταξύ βόρειας καί νότιας κιονοστοιχίας, τήν όποια διερευνήσαμε ήδη.

Γ.5.4.4, "Ενα άκόμη σημαντικό ζήτημα γιά τήν άναπαράσταση τής έκρήξεως είναι ή έκτίμηση 
τοϋ μεγέθους τής τροχιάς πού διέγραψαν τά διάφορα οικοδομικά στοιχεία τοϋ κτηρίου, τά ό

ποια ύπέστησαν τήν πίεση τής έκρήξεως. Σχετικά μέ τό ζήτημα έχουν σημασία τά εξής έπί 
πλέον στοιχεία:

13) Οί μακρές κιονοστοιχίες κατέρρευσαν σέ έκταση δχι τόσο πολύ μικρότερη άπό όση, οί μα-



368 xpoί τοίχοι καί τούτο παρά τό γεγονός ότι οΐ τοίχοι άπορρόφησαν μεγάλο μέρος της ώθήσεως 
πρίν αύτή προλάβει νά άσκηθεΐ καί στους κίονες καί ότι οΐ κιονοστοιχίες μέ τά μεγάλα ά- 
νοίγματα των μετακιονίων έπέτρεπαν τήν διαφυγή τοϋ μεγαλύτερου μέρους των άερίων σχεδόν 
άπρακτου (δχι τελείως βέβαια, άφοϋ ή ίσχυοή ροή άνάμεσα στά μετακιόνια άσφαλώς καί θά ά- 

νέπτυξε άεροδυναμικά φαινόμενα ΰποπιέσεως στήν έξωτερική όφη κάθε κίονος).

14) Ή κατάρρευση καί οί έπακόλουθες κακουχίες των κιόνων δέν έπιτρέπουν σήμερα μετά τήν 

άναστήλωσή τους συμπεράσματα ώς πρός τόν βαθμό προσβολής των κιόνων άπό λιθόπλινθους των 
μακρών τοίχων πού έκτινάχθηκαν μέ δρμή πρός τά έξω. Παρ'δλα αύτά, όσα άναφέρθηκαν στήν 

προηγούμενη παράγραφο, δέν άφήνουν άμφιβολίες ότι αύτό θά συνέβη.

15) Άντιθέτως ή άπουσία άξιόλογων κακώσεων στίς έσωτερικές έπιφάνειες των κιόνων τής ά- 

νατολικής πλευράς καί ή διατήρηση τοΰ 6ου κίονος τοϋ Προνάου όρθιου, κάνουν πιθανόν ότι 
έκεΐ δέν συνέβησαν όρμητικές προσκρούσεις ύπό τήν πίεση των άερίων.

Φαίνεται λοιπόν ότι οί μεγάλες διαστάσεις τοΰ χώρου τής έκρήξεως, ή σχετική έλαφρό- 
τητα τής στέγης καί ή έπίπεδη καί όμοιόμορφη συμπεριφορά τών μακρών τοίχων, ή μικρή άπό- 
σταση τών μακρών τοίχων άπό τό κέντρο τής έκρήξεως, ή πολύ μεγαλύτερη άπόσταση τοϋ άνα- 
τολικοϋ τοίχου καί άκόμη περισσότερο τών έκεΧθεν αύτοϋ κιόνων τοϋ Προνάου υπήρξαν τά κα
θοριστικά στοιχεία γιά τήν έξέλιξη τής έκρήξεως καί τήν τελική διαμόρφωση τών άποτελε- 

σμάτων της.

Ταυτοχρόνως μέ τήν έκτίναξη τής στέγης στά ύψη συνέβη καί ή έκτίναξη τών τοίχων πρός 
τά έξω, άλλά μέ σημαντικά μικρότερη έπιτάχυνση, λόγω τής μεγάλης μάζας τών μαρμάρων. "Ωσ
που νά δ ιανύσουν οί λιθόπλινθοι τά τρία μέτρα πού τίς χώριζαν άπό τούς κίονες, ασφαλώς 
θά είχαν ήδη άποχωριστέϊ μεταξύ τους σέ βαθμό ώστε ίσχυρές άκτίνες τών άερίων θά πίεσαν 
τήν κιονοστοιχία διαπερνώντας άπό τούς συνεχώς διανοιγόμενους αρμούς τών τοίχων. "Ενα με
γάλο μέρος τής μάζας τών τοίχων θά έπεσε στούς κίονες μέ τόση όρμή, ώστε νά τούς άναγκά- 
σει νά άνατραποϋν. Οί λιθόπλινθοι πού προσέκρουσαν στούς κίονες άσφαλώς θά έχαναν καί 
τήν περισσότερη ένέργειά τους, μέ άποτέλεσμα νά τερματίζουν τήν τροχιά τους μέσα στόν 
χώρο τοΰ πτεροϋ, ένώ άλλες θά προσπέρασαν μέ ταχύτητα τούς άνατρεπόμενους κίονες περνών
τας ορμητικά καί χωρίς νά συναντούν άντίσταση μέσα άπό τά μετακιόνια.

‘Η πίεση στόν άνατολικό τοίχο θά ήταν, λόγω τής μεγαλύτερης άποστάσεως άπό τό κέντρο 
τής έκρήξεως, τουλάχιστον τρεις φορές μικρότερη άπό όσο έπάνω στό βόρειο ,τοΧχο καί επο
μένως θά προκάλεσε μία πολύ λιγότερο ορμητική φόρτιση, μέ άποτέλεσμα τήν έξάρθρωση καί ά- 
νατροπή, όχι όμως καί τήν έκτίναξη τοϋ οίκοδομικοϋ ύλικοϋ. Σχεδόν στό σύνολό του τό ύλι- 
κό τοϋ τοίχου, τής άψι'δος, τών παραστάδων καί τής προστάσεως πρέπει νά σωριάστηκε στό χώ
ρο του Προνάου καί τοϋ άνατολικοϋ πτεροϋ. Τήν υπόθεση αύτή βεβαιώνει καί παλαιά φωτογρα
φία τής πλευράς αυτής (πρίν τό 1860) όπου ό γράφων διέκρινε καί ταύτισε τούς διάφορους 
λίθους τοϋ έπιστυλίου τής προστάσεως μέσα στό χώρο τοϋ άνατολικοϋ πτεροϋ. Σήμερα, μετά 
άπό τίς έργασίες έλευθερώσεως τοϋ έρειπίου, έλάχιστοι λίθοι παρέμειναν στό έσωτερικό τοϋ 
ναοϋ. Μεταξύ αύτών άξιοι μνείας είναι: τό μεγαλύτερο άπό τά τέσσερα ταυτ ισθέντα θραύσμα
τα τοϋ κιονοκράνου τοΰ 1ου κίονος τοϋ Προνάου, μεγάλο θραύσμα τοϋ έπικράνου τής ΒΑ παρα- 
στάδος, τό 1/3 τοϋ δεύτερου λίθου τοϋ άνωφλίου τοϋ νότιου άρχαίου παραθύρου καί ένα με
γάλο θραύσμα τοϋ 7ου λίθου τής ΝΑ παραστάδος.

Γ.5.4.5. Εκτός άπό τίς ώσεις πού άσκησαν τά άέρια άμέσως έπάνω στούς λίθους, υπήρξαν καί 
άλλες παράγωγες ώθήσεις, πού γεννήθηκαν άπό τόν τρόπο παραμορφώσεως τών άμέσως ωθούμενων 
τμημάτων, έφ'όσον διαρκοϋσε ή έκτίναξη ή ή άνατροπή καί ή κύρτωση τών τοίχων καί τών 
θριγκών. Πρόκειται γιά τό άπλό γεωμετρικό φαινόμενο τής μηκύνσεως τών στρώσεων, έξ αι
τίας τής οριζόντιας ή άλλης στροφής τών διαφόρων λίθων τους (ίδιαίτερη έμφαση έδωσε στό 
φαινόμενο è Ziller, Zeitung für Bauwesen 1865, 35 κ.έ., είκ. 10, πρβλ. ΥΠΠΕ, Έρέχθειον, 

512). 01 δευτερογενείς αυτές ωθήσεις, στόν βαθμό πού δέν προκάλεσαν μόνιμες μετατοπίσεις 
τών άκρων κατά τήν μέγιστη τιμή τους, άσφαλώς άκολουθήθηκαν άπό μερικές έπαναφορές, άμέ
σως μετά τήν άπόσπαση τών λίθων πού έδωσαν τίς άρχικές ώθήσεις. Οι (ώθήσεις αύτές μαζί μέ 
τίς όποιες έπαναφορές πού τίς άκολούθησαν, συνέστησαν ίδιαίτερη δυναμική δοκιμασία τοϋ 
κτηρίου, συγγενή μέ τήν σεισμική, μέ μόνη διαφορά τήν ήρεμία τοϋ έδάφους καί τήν έμφάνι-



369ση της άποσβέσεως, Αμέσως μετά την Αρχική ώθηση. Τό φαινόμενο αύτό θά πρέπει νά είχε πρα

κτικές διαστάσεις, κυρίως στην ΒΑ καί τήν ΝΑ γωνία που σέ σχέση μέ τίς άλλες γωνίες του 

ναοϋ Απείχαν πολύ λιγότερο Από τήν περιοχή πού υπέστη την έκρηξη.

Τελειώνοντας τόν σχολιασμό τοϋ τρόπου δράσεως τής έκρήΕεως ΑΕίζει νά. Αναφερθε ι ότι 

διαφέρει τοϋ σεισμικού ώς πρός τά έΕής:

Ή ένέργειά της είναι συντομότατη χωρίς έπανάλειψη καί μονόδρομη. Τό φορτίο είναι ά- 
Vισοκατανεμημένο μέ Αναλογία πρός τίς διάφορες μετωπικές έπιφάνειες πού δέχονται τήν πίε

ση καί ή ένταση μειοϋται μέ τήν Απόσταση Από ενα κέντρο στό έσωτερικό τοϋ χώρου τής έ- 

κρήΕεως.

Ή ένέργειά τοϋ σεισμού διαρκεΐ πολύ περισσότερο, είναι άμφίδρομη, έπαναληπτική, τό 
φορτίο είναι ισοκατανεμημένο μέ Αναλογία πρςς τίς μάζες καί μέ έπιτάχυνση σταθερή σέ όλα 
τά σημεία τοϋ κτηρίου, έκάστοτε γιά τήν αύτή χρονική στιγμή. Προφανώς ή ένέργειά τοϋ σει- 
σμοϋ είναι μεγαλύτερη, όμως τά Αποτελέσματα τής έκρήΕεως είναι πολύ πιό μεγάλα, έπειδή 
ή ίσχύς τής έκρήΕεως είναι πολύ υψηλότερη (συγκέντρωση σέ πολύ μικρό χώρο καί έκλυση σέ 

έλάχιστο χρόνο).

Γ.5.4.6. Οι βλάβες πού πρόσθεσε ή έκρηΕη στά διάφορα Αρχιτεκτονικά μέλη τοϋ ναοϋ ήταν κυ
ρίως θραύσεις έΕ αιτίας τής προσκρούσεως τών λίθων στό έδαφος καί μεταζύ τους, κατά τήν 

διάρκεια τής καταρρεύσεως.’Από πλευράς μεγέθους οί βλάβες αύτές κατέχουν τήν 6η θέση σέ 
μιά κατάταΕη πού Αναλόγως μέ τίς αιτίες καί τίς συνθήκες τών θραύσεων, περιλαμβάνει 12 

διαφορετικές περιπτώσεις (βλ. Γ.4.3.).

Ό τανυσμός τών συνδέσμων κατά τήν στιγμή τής έζαρθρώσεως τών τμημάτων πού κατέρρευ- 
σαν, προκάλεσε τήν θραύση πολύ συχνότερα στούς συνδέσμους παρά στά μάρμαρα καί όταν συνέ
βη τό δεύτερο Ασφαλώς θά είχε προετοιμαστεί ήδη Από μία προηγούμενη καί κάπως προχωρημένη 
ΡΠγμάτωση, λόγω όζειδώσεως καί διογκώσεως τών σιδήρων (βλ. Γ.4.3. καί 6.10.9.).

"Οτι τά μάρμαρα δέν είναι καί τόσο εύθραυστα ώστε νά κερματίζονται μέ μιά κατάρρευση 
άποδεικνύεται άπό αύτά τά ίδια: 'Από τούς σωζόμενους καί Αναστηλωμένους σήμερα 29 λίθους 

τοϋ έπιστυλίου, τουλάχιστον 10 διατηροϋν Ακόμη τήν μονολιθικότητά τους, όχι μόνον ύστερα 
άπό έκείνη τήν πτώση τους τοϋ 1687 Από ύψος 12 τουλάχιστον μέτρων, Αλλά καί μετά άπό τό
σες άλλες περιπέτειες πολύ κρίσιμες γιά τήν μονολιθικότητά αύτή (βλ. Γ.5.5.) . ‘Ο γράφων
πιστεύει ότι τό ποσοστό τών έπιστυλίων πού τεμαχίστηκαν λόγω τής κατρρρεύσεως, ύπήρΕε πο-

29-10 .λύ μικρότερο άπό “jg--· ”ΑΑΑο ενα πολύ πειστικό παράδειγμα δίνει ή βόρεια πρόσταση τοϋ
Έρεχθείου: ‘Η άνατίναζή της, τό 1827, προκάλεσε τήν κατάρρευση τεσσάρων ιωνικών έπιστυ

λίων (βλ. Μπαλάνος, είκ. 22α) άπό ύψος 8 περίπου μέτρων. Τά έπιστύλια αύτά μήκους 3-3.50 
καί διατομής .77/.72 (μήκος υπέρτετραπλάσιο τοϋ ύψους ή τοϋ πλάτους) τελικώς ΑντεΕαν μέ 
πλήρη έπιτυχία τήν σκληρή δοκιμασία: Σήμερα, Αναστηλωμένα πιά, μάς βεβαιώνουν ότι είναι 
Ακόμη τόσο στερεά καί μονολιθικά, όσο καί πριν άπό τήν κατάρρευσή τους.

OÌ τρεις δοκοί πού κατέρρευσαν μαζί μέ τά έπιστύλια έχουν παρεμφερή διατομή μ'αύτά, 
ένώ τό μήκος τους είναι διπλάσιο. Ή κατάρρευση δέν έπέφερε στις δοκούς άλλη βλάβη, πλήν 
τοϋ τεμαχισμού τους σέ δύο μόνο τμήματα.

'Ασφαλώς δέν χρειάζεται νά Αναφέρουμε καί άλλα άπό τά τόσα παραδείγματα πού υπάρχουν 
γιά νά καταδει'Εουμε ότι ή κατάρρευση δικαίως τοποθετήθηκε κατά σειρά βλαπτικότητος στην 
6η μόνο θέση, μεταΕύ τών αίτιων τής θραύσεως (βλ. βλ. Γ.4.3.) .

"Ετσι οί αύτόπτες μάρτυρες τής καταρρεύσεως Ασφαλώς θά Απόρησαν βλέποντας τά τόσο έ- 
πιμήκη έπιστύλια νά πέφτουν άπό τό μεγαλύτερο ύψος, χωρίς νά σπάζουν ή άπλώς νά σπάζουν 
μόνο σέ δύο, ένώ οί πολύ μικρότερου μήκους καί έ£ ίσου ίσχυρής μέ τά έπιστύλια διατομής 
λίθοι τών τοίχων καί γείσων νά κερματίζονται κυριολεκτικώς σέ ένα μεγάλο καί σέ πολυάριθ

μα μικρά θραύσματα προερχόμενα άπό τήν έσωτερική πλευρά τους. "Οπως ήδη Αναφέραμε (βλ. 

Γ.5.3.4.) γιά τούς έν λόγω λίθους ή κατάρρευση δέν ύπήρΕε ή αιτία τής θραύσεως, ύπήρΕε 
μόνον ή Αφορμή καί ή συνθήκη γιά τήν διάλυση τών λίθων στά θραύσματα, πού είχε κάποτε 

προκαλέσει ή Αρχαία πυρκαϊά. Καθ'όμοιο τρόπο διαχωρίστηκαν καί τά διάφορα "μπαλώματα" 

τής έπισκευής Από τούς λίθους όπου είχαν προσκολληθεΐ. "Ομως, όπως θά δειχθεΤ στό έπόμε-



370 νο κεφάλαιο, ούτε καί ή διάλυση τών λίθων σέ θραύσματα θά ήταν αθεράπευτο πρόβλημα καί ε
πομένως ή μεγαλύτερη ζημιά, έάν τό ύλικό μπορούσε νά παραμείνει στή θέση της καταρρεύσεως 
ώς τήν δική μας έποχή. Μετά άπό ταύτιση καί συγκόλληση κάθε θραύσματος, ή άναστήλωση θά 
βελτίωνε τόσο πολύ τήν πριν άπό τήν κατάρρευση κατάσταση, άφοΰ πριν οί τοίχοι ήταν τόσο 

ύποβαθμισμένοι λόγω των παλαιών θερμικών θραύσεων ώστε ή κατάρρευση θά μπορούσε νά θεωρη
θεί ώς μία άφορμή γιά τήν άποκάλυψη τής πριν πραγματικής καταστάσεως τοϋ κτηρίου καί γιά 

τήν άναγκαστική θεραπεία της.

Ή τεράστια βλαπτικότητα τής καταρρεύσεως δέν έγκειται λοιπόν τόσο στή διάλυση τής 
οικοδομής, άλλά άσυγκρίτως περισσότερο στό γεγονός ότι συνέβη σέ μιά έποχή μέ έλάχ ιστούς 
φραγμούς, όσον άφοροΰσε στόν σεβασμό τών άρχαιοτήτων καί στήν διαρπαγή του υλικού τους. 
Λίγους μήνες πριν, ò ναός τής Νίκης είχε διαλυθεί γιά τήν οικοδόμηση τού πλησίον πυροβο

λοστασ ίου.

Δεδομένης τής θρησκευτικής σημασίας τοϋ κτηρίου γιά τούς Τούρκους, ούδείς κίνδυνος 
θά ύπήρχε γι'αύτό, έφ'όσον διατηρούσε τήν χρηστικότητά του. "Ομως, μέ τήν κατάρρευση ά
νοιξε διάπλατος ò δρόμος τής διαρπαγής ("δρυός πεσούσης..."). Δέν είναι σαφές σέ πιό βαθ
μό ή ώς τότε θρησκευτική λειτουργία τοϋ τεμένους θά μποροϋσε νά είναι άπαγορευτική, γιά 

τόν προσπορισμό τοϋ πεσμένου ύλικοϋ, τουλάχιστον έκ μέρους τοϋ καθ'ένός.

Γ.5.5. Προσπορισμός τοϋ ύλικοϋ γιά δεύτερη χρήση - διάφορες μορφές διαρπαγής καί τά σχε
τικά προβλήματα.

Γ.5.5.1. 0Ì ιστορικές συνθήκες είναι έκεΐνες πού πολύ περισσότερο άπό όποιεσδήποτε άλλες 
καθόρισαν τήν τύχη τών άρχαίων ναών ή τουλάχιστον τοϋ οικοδομικού τους ύλικοϋ. Σέ τόπους 
μέ συνεχή καί έντατική οίκηση, ή καταστροφή τών μνημείων άπό τόν άνθρωπο συντελέστηκε μέ 
ποικίλα κίνητρα, όπως ιδεολογικά (φανατισμός), οικονομικά καί πρακτικά, γιά τήν απόκτηση 
τοϋ χώρου ή τήν στέγαση νέων χρήσεων ή άκόμη τόν απλό προσπορισμό τοϋ έτοιμου οικοδομι
κού ύλικοϋ. Ό προσπορισμός άποτελει τήν πλέον έκτεταμένη περίπτωση διότι δέν είναι μόνο 
αάτοτελής ένέργεια, άλλά κατά κανόνα συνοδεύει άπό κοντά όλες τις προηγούμενες περιπτώ
σεις καί έκμεταλλεύεται κάθε προηγουμένως άπρόβλεπτη άχρήστευση τών παλαιότερων κτηρίων, 
όπως μετά άπό κοινωνικοπολιτ ικές μεταβολές, φυσικές καταστροφές, πολεμικές καταστροφές 
κ.λ.π. Ή οικονομοτεχνική ύποβάθμιση καί παρακμή τοϋ άρχαίου κόσμου συνδέεται στενά μέ 
τήν άτροφία ή τήν νέκρωση σημαντικών παραγωγικών τομέων καί μέρους τοϋ συγκοινωνιακού 
δικτύου. Τομέας πού έπλήγη βαρύτατα ήταν ή λατομεία καί σέ ένα βαθμό ή ίδια ή μεταλλουρ
γία. ‘Η κάλυψη τών σχετικών άναγκών συνεχίστηκε γιά αιώνες μέ άναζήτηση έτοιμων υλικών, 
λίθων καί μετάλλων (πρόκειται γιά πρωτογονισμό στόν ίδιο βαθμό πού ήταν πρωτόγονη ή συλ
λεκτική οικονομία τής μεσολιθικής έναντι τής παραγωγικής οικονομίας τής νεολιθικής έπο-

χης) .

"Η έλλειψη τών μετάλλων, ή παρακμή τής μεταλλουργίας τών έργαλείων καί ή προοδευτική 
άπώλεια τοϋ άρχικοϋ πλούτου τών σχετικών επαγγελματικών γνώσεων είναι φαινόμενα πού άφη
σαν τήν σφραγίδα τους καί στά μνημεία τών Αθηνών, μαζί καί στόν Παρθενώνα, όπως φανερώ
νει ή βάρβαρη ποιότητα τών διαφόρων λαξεύσεων τής ύστερορρωμαϊκής καί τής χριστιανικής ε
ποχής καί ή έκτεταμένη άφαίρεση τών συνδετηρίων στοιχείων καί τοϋ μολύβδου πού τά περιέ

βαλε. ‘Η άφαίρεση αύτή συναντάται στήν κρηπίδα καί σέ πλείστους λίθους τής όροφής καί τοϋ 
άετώματος καί άκόμη σέ πολυάριθμους λίθους στό έδαφος. Άπό τόν ποικίλο βαθμό τής μεταγε
νέστερης διαβρώσεως τών λαξεύσεων διαρπαγής τών μετάλλων φαίνεται ότι τό φαινόμενο αυτό 
συνέβη σέ ποικίλες έποχές, άπό τό τέλος τής άρχαιότητος ώς τούς νεώτερους χρόνους. Πρός 
τό παρόν δέν έχομε προχωρήσει σέ μιά πιό ειδική μελέτη χρονολογήσεως τών διαφόρων έπεμβοί- 

σεων αύτοϋ τοϋ είδους στόν Παρθενώνα.

‘Η άφαίρεση υπήρξε κάποιες φορές εύνοϊκή, έπειδή άπάλλαξε τό κτήριο άπό σίδερα πού ή
ταν έτοιμα νά διογκωθούν. "Ομως στις περισσότερες περιπτώσεις ύπήρξε βλαπτική, όχι μόνον 
έπειδή μείωσε τήν άμυνα τοϋ κτηρίου έναντι σεισμού, άλλά άκόμη έπειδή δημιούργησε νέες
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Ή διαρπαγή χών μαρμάρων του ναοΰ υπήρξε πολύ πιό τραγικό φαινόμενο άπό αυτήν των με

τάλλων, έπειδή ένώ ή "μεταμόρφωση" είναι πράξη πού αρμόζει πολύ καλά στή φύση των μετάλ
λων καί δέν ύποτιμα τήν άξια τους, ò κερματισμός τών κανονικού σχήματος όγκων μαρμάρου 

τοϋ ναοΰ σέ θραύσματα καί λιθάρια άμορφα, άποτελεΐ βαναυσότητα άνευ προηγουμένου και κα
ταστροφή άξίας πού είναι άδύνατον νά μετρηθεί. Ή δεύτερη χρηση των μαρμάρων τοϋ ναοΰ 

διακρίνεται στις έξης περιπτώσεις:

Γ.5.5.2. Χρησιμοποίηση των μαρμάρων γιά τήν διαμόρφωση νέων άρχιτεκτονικών μελών μεγάλων 
διαστάσεων καί κανονικής μορφής. ‘Η περίπτωση αυτή άποτελεϊ την λιγοτερο ταπεινωτική γ ιά 

τόν άρχαΐο υλικό. Τά σημαντικότερα παραδείγματα τής περιπτώσεως είναι:

α) Οι γωνιόλιθοι τής χριστιανικής άφίδος (έχουν άναγνωρισθεΐ όκτώ τέτοιοι λίθοι καί έχει 
ταυτισθεί ή άρχική θέση των πέντε έξ αύτών στίς δύο γωνίες τής άφίδος). Ή ποιότητα 
τής λαξεύσεως μέ βελόνι είναι άρκετά καλή. Διαθέτουν έντορμίες συνδέσεώς τους μέ τούς 

κίονες καί τούς γειτονικούς λίθους. Προέρχονται άπό άρχικούς λίθους τοϋ άνατολικοϋ 

τοίχου.

β) Μέρος τοϋ δαπέδου ένός κυκλικοϋ άμβωνος μέ περιμετρική σπείρα καί σκοτία. Τό μέλος αυ
τό πού έχει λαξευθεί άπό λίθο τοϋ άνατολικοϋ τοίχου δέν έχει άκόμη μελετηθεί.

γ) "Ενας "όρθοστάτης" τής δυτικής πλευράς τοϋ μεσαιωνικοϋ κλιμακοστασίου προερχόμενος ά

πό τό άνώτερο τμήμα του άνατολικοϋ τοίχου, 

δ) Μεγάλο ήμίεργο κιονόκρανο τοϋ Προπαρθενώνος μέ δεύτερη χρήση ώς κατωφλιού.

ε) Τό κατώφλιο τοϋ μεγάλου παραθύρου τής άφίδος διαμορφωμένο μέ μερική λάξευση τοϋ έξωτε- 

ρικοϋ λίθου τοϋ τρίτου έπιστυλίου τοϋ Προνάου. 

στ) "Ημικυκλική έδρα διαμορφωμένη έπάνω στόν 9ο λίθο τής ΝΑ παραστάδος σέ μορφή πού άντι- 
στοιχεί σ'αύτήν τοϋ ώς άνω λίθου (β).

ζ) Αναβαθμοί τοϋ σύνθρονού τής άφίδος.

η) Σέ μιά τουλάχιστον περίπτωση χρησιμοποιήθηκε λιθοπρίονο γιά τήν άπόκτηση λίθων κανονι
κού σχήματος άπό άρχαίους λίθους τοϋ ναοΰ, όπως δείχνει τό έξωτερικό έπιστύλιο τής βό
ρειας πλευράς τοϋ Προνάου, άπό τό οποίο έχει πριονισθεϊ πλάκα 1 .60/.92/.13.

Γ.5.5.3. Χρησιμοποίηση λίθων τοϋ ναοΰ γιά τήν λάξευση μεγάλων σκευών, όπως δείχνουν δύο 
μεγάλες ορθογώνιες λεκάνες λαξευμένες άπό ένα γείσο ή μιά καί άπό μιά λιθόπλινθο τών πεσ
σών τής στέγης ή άλλη.

Γ.5.5.4. Χρησιμοποίηση τοϋ μαρμάρου τοϋ ναοΰ χωρίς νέα λάξευση στήν οικοδόμηση τής άφίδος.

Γ.5.5.5. Χρησιμοποίηση τών σπαραγμάτων τών έσωτερικών κιόνων καί τών φατνωμάτων, σέ άργολι- 
θοδομές τοϋ 5ου αί. έκτος Άκροπόλεως (βλ. Β.1 καί σημ. 84).

Γ.5.5.6. Χρησιμοποίηση τοϋ ύλικοϋ τοϋ ναοϋ γιά τήν άπόκτηση λίθων μικρού σχήματος γιά τήν 
οικοδόμηση άργολιθοδομών ή άκόμη μικρότερου σχήματος γιά τήν παρασκευή άσβέστου. Πρόκει
ται γιά τήν έκτενέστερη άπό όλες τίς περιπτώσεις καί άκριβώς γιά έκείνη πού χαρακτηρίσα
με πιό πάνω ώς κατ'έξοχήν βάρβαρη. Γιά τόν τεμαχισμό τών λίθων χρησιμοποιήθηκαν δύο κυ
ρίως τρόποι: α) σφυροκόπηση μέ βαρειά, β) άδρομερής τεμαχισμός μέ εκρηκτική ϋλη καί στή 

συνέχεια περαιτέρω τεμαχισμός μέ βαρεία. ‘Η χρήση τοϋ δεύτερου τρόπου πού μεταφέρθηκε 
ατούς άρχαίους έρειπιώνες άπό τήν πρακτική τών στρατιωτικών μηχανικών είχε σημαντική διά
δοση έπειδή ή ώμή χρησιμοποίηση τής βαρείας είναι έλάχιστα άποδοτική έάν δέν έφαρμόζεται 

σέ συνδυασμό μέ κοπίδια, ζουμπάδες καί σφήνες καί μέ γνώση τής μηχανικής άνταποκρίσεως 
τοϋ λίθου, ώς καί τών ποικίλων τεχνασμάτων γιά τόν τεμαχισμό του, πού μόνο οί ειδικοί λα

τόμοι ή οί ευφυείς τεχνικοί γνωρίζουν. "Οπως φαίνεται, αύτοί πού κάποτε καταπιάστηκαν μέ 
τό βέβηλο έργο τοϋ ώμοϋ τεμαχισμού τών μαρμάρων ήταν μάλλον άδαεϊς ώς πρός τίς τεχνικές

είσόδους γιά τήν βλαβερή διείσδυση τοϋ νερού στο Εσωτερικό χών άναθυρώσεων.



372 καί τήν μέθοδο πού πρέπει νά έφαρμόζονται σέ τέτοιες εργασίες. Μετά άπό κοπιώδη μεγάλης 
διάρκειας σφυροκόπηση των διαφόρων μαρμάρων δέν κατόρθωναν στις περισσότερες πάντως πε
ριπτώσεις, τίποτα περισσότερο άπό τήν άπόσπαση των εύθραυστων μόνο περιοχών των λίθων, 
δηλαδή των άκμών καί των άμεσων περιοχών τους. Άντιθέτως στίς περισσότερες περιπτώσεις 
οι προσπάθειες τους νά παραβιάσουν τόν έναπομένοντα κυρτό πολυεδρικό όγκο άποδεικνύον- 
ται άσκοπες. ‘0 λόγος είναι άπλός: ’Εάν γιά τήν πρόκληση τής θραύσεως άπαιτεΤται μιά ο
ρισμένη έλάχιστη δύναμη κρούσεως, μέ κανένα τρόπο δέν μπορεί νά έπιτευχθεΐ τό αύτό άπο- 

τέλεσμα μέ μιά πολύ μικρότερη δύναμη κρούσεως, έστω καί έάν ή ένάσκησή της έπαναλαμβάνε- 
ται τόσες φορές, ώστε ως άθροισμα νά υπερβαίνει κατά πολύ τήν τιμή τής έλάχιστης έπαρ- 
κοϋς δυνάμεως. Φαίνεται ότι γιά νά υπάρχει πιθανότητα άποτελέσματος, ή αύξηση, μάλιστα 
ή όσονδήποτε μεγάλη, τοϋ άριθμοϋ των επαναληπτικών κρούσεων δέν έπαρκει, έάν ή δύναμη 

δέν υπερβαίνει κάποια έλάχιστη άναγκαία τιμή. Αυτός είναι καί ό λόγος πού οί λατόμοι κα
ταφεύγουν σέ τόσες άλλες τεχνικές, σφήνες κ.λ.π., προκειμένου νά τεμαχίσουν ενα λίθινο 

όγκο.

“Οπως δείχνουν τά ίδια τά μάρμαρα, οί έκμεταλλευτές τους προκειμένου νά άποκτήσουν 

τήν άναγκαία ποσότητα μικρών λίθων, άποσποΰσαν άπό κάθε μεγάλο λίθο μόνο τά εύθραυστα ά
κρα καί στή συνέχεια κατέφευγαν σέ άλλον γιά νά πράξουν τό αύτό κ.ο.κ. μέχρι νά καλύψουν 

πλήρως τήν άνάγκη τους. ‘0 τρόπος αυτός είναι τυπικό παράδειγμα τοϋ είδους έκείνου τής 
έκμεταλλεύσεως πού χαρακτηρίζεται ώς ληστρική: Σήμερα πολλοί άπό τούς διάτονους λίθους 
τοϋ τοίχου ύφίστανται μέ τήν τελική μορφή πού τούς έδωσε ò πρωτόγονος αύτός τρόπος έκμε

ταλλεύσεως: 'Ενώ δέν έχουν χάσει ποσοστό τής άρχικής μάζας τους μεγαλύτερο άπό 5 ή 10%,
ή παντοτινή άπώλεια των όψεων καί των εδρών τους συχνά υπερβαίνει τό 50%. Καί ίδοϋ ή τρα
γική συνέπεια ύπό μορφή παραδείγματος: 'Ενώ γιά τήν άπόκτηση λιθαριών όγκου ενός καί μι
σού κυβικού μέτρου θά άρκούσε δ πλήρης τεμαχισμός δύο μόνο διάτονων λίθων, ή ληστρική μέ
θοδος θά άπαιτοΰσε γιά τό αύτό άποτέλεσμα τήν καταστροφή τής έπιφανείας είκοσι (I) λίθων 
σέ ένα ποσοστό περίπου 50%.

Ή δυσκολία μέ τήν έκμετάλλευση των μεγάλων όγκων είναι καί ή αιτία τής διασώσεως 
τών μεγάλων λίθων τού ναού, άκρωτηριασμένων έστω, σέ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό άπό τούς μι
κρούς καί άσφαλώς είναι ή αίτια τής σέ τεράστιο ποσοστό καταστροφής τών μικρών λίθων. 
Μπορεί νά θεωρείται σίγουρο ότι τά θραύσματα τών κεράμων ήταν έξ άρχής άνάρπαστα γιά τό 
άσβεστοκάμινο άφοΰ διέθεταν έτοιμες τις άπαιτούμενες μικρές διαστάσεις. Αμέσως μετά ά- 
κολούθησαν όλοι οί φλοιοί - προϊόντα σφαιροειδούς θερμικής θραύσεως, πού ήταν άλλωστε ά- 
κατάλληλοι άκόμη καί γιά άργολιθοδομές. Αύτός είναι ò λόγος τής τεράστιας σπανιότητας 
τών θραυσμάτων αύτών πού μετά τήν κατάρρευση θά πρέπει νά άριθμοΰσαν χιλιάδες. ('Η πλήρης 
άπουσία τους άπό το'ν χώρο «ατά τήν εποχή τής επιστήμης στέρησε τούς είδιχου'ς άπο' τήυ παρατήρηση πού θά 
μπορούσε ίσως νά τούς οδηγήσει στήν άναγνώριση τής θερμικής θραύσεως έχει πού άστοχα νόμιζαν ότι πρόκει
ται γιά άσβεστοποίηση. '0 γραφών εχει εντοπίσει ελάχιστα μόνον άπό τά τόσο ιδιότυπου σχήματος σφαιροειδή 
θραύσματα, είχε όμως τήν τύχη νά αναγνωρίσει γιά ενα άπό αυτά τόν λίθο προελεύσεως και νά δοκιμάσει τήν 
συναρμογή μέ έπιτυχία).

'Αμέσως μετά άπό τούς σφαιροειδείς φλοιούς-θραύσματα ήρθαν στή σειρά τής ζητήσεως οί 
έσωτερεκοί λίθοι τών διπλών παρά μήκος στρώσεων έπειδή άκρ ιβώς μετά τήν άπώλεια πάχους 
.10 μέχρι .20 ή καί περισσότερο, ò τεμαχισμός τους ήταν έξαιρετικά εύκολος. Έτσι έξη- 
γείται γιατί άπό τούς λίθους αύτούς δέν σώθηκαν στό έδαφος περισσότερα άπό δύο δεκάδες 
σπαράγματα.*

Αμέσως μετά άπό τούς άνω λίθους ήρθαν στή σειρά προτιμήσεως οί έξωτερικοί παρά μή
κος λίθοι τών διπλών στρώσεων, οί όποιοι έναντι τών διπλού πλάτους διατόνων θά παρουσία
ζαν σημαντικά μικρότερη δυσκολία τεμαχισμού. Αύτός είναι καί è λόγος πού οί λίθοι αύτοί 

(έξωτερικοί παρά μήκος) σώζονται σέ υποδιπλάσιο ποσοστό άπό τούς διάτονους. Οί λίθοι του 
μεσοτοίχου είναι οί μόνοι πού προσβλήθηκαν άπό τήν άρχαία πυρκαϊά καί άπό τίς δύο όψεις 

τους. Κατά συνέπεια ή διάρρηξή τους πανταχόθεν, σέ συνδυασμό μέ τό σχετικά μικρό πάχος 
τοΰ τοίχου, είναι βέβαιο ότι θά συντέλεσε άποφασιστικά στήν πλήρη διάσπαση τού τοίχου, 
σέ μικρά τεμάχια κατά τήν στιγμή τής έκρήξεως καί τής άνατροπής τοΰ τοίχου. Τά τεμάχια 

αύτά θά υπήρξαν άνάμεσα στά πρώτα περιζήτητα γιά τήν οίκοδόμηση άργολιθοδομών καί αύτός



373είναι, ò λόγος πού δέν σώζεται, σήμερα ούτε ένας μή Ακραίος λίθος τοϋ μεσοτοίχου έστω Ύοά 

δεΧγμα (!). Τό αύτό Ακριβώς συνέβη καί μέ τό πίσω μέρος των γείσων πού είχε κερματισθεϊ 
Από τή.ν πυρκαϊά σέ τέτοιο βαθμό ώστε μέ την κατάρρευση νά διαλυθεί Αμέσως σέ πολλά μικρά 

θραύσματα.

"Οταν πιά ή "εύκολη συγκομιδή" λιθαριών καί ò εύκολος τεμαχισμός μικρού πάχους λίθων 
πλησίασαν τήν έξάντληση της πηγής, πρέπει νά άρχισε ή άκαρπη προσπάθεια τεμαχισμού των 
μεγαλύτερων λίθων. Τό γεγονός ότι προηγουμένως δέν έξαντλήθηκαν τελείως όλοι οι μικρο- 
λίθοι, δέν άναιρεϊ τά συμπεράσματα τής μελέτης τού υλικού, όπως έκτίθενται πιό πάνω:Α
πλώς πολλοί άπό τούς μικρότερους λίθους σώθηκαν καταπλακωμένοι κάτω άπό τούς σωρούς των 
πεσμένων τοίχων, ένώ άλλοι πού βρίσκονται άκόμη στό έδαφος ή πού χρησιμοποιήθηκαν στήν 
άναστήλωση τού 1844 δέν προέρχονταν άπό τήν κατάρρευση τού 1687, άλλά πολύ περισσότερο ά

πό μεταγενέστερες κατεδαφίσεις μέρους των τοίχων.

Γ.5.5.7. Τί έγινε λοιπόν μέ τούς κατά σειρά προτ ιμήσεως τελευταίους λίθους πού τό μέγεθος 
τους Απέκλειε σχεδόν τόν τεμαχισμό μέ μόνη τήν χρήση τής βαρείας; ‘Αφού γιά ένα διάστημα 
Ασκήθηκε ή ληστρική έκμετάλλευση των πιό εύθραυστων σημείων τους, έφαρμόστηκε παράλληλα 
καί ή "προηγμένη ύψηλή τεχνολογία" των Ανατινάξεων. Μέ παραμίνες διαμέτρου .04 άνοίγον- 
ταν τρήματα. Στά τρήματα αύτά βάθους μέχρι .40 η καί πλέον τοποθετείτο καί έσφραγίζετο 
κάποια γόμωση πυρίτιδος καί Ακολουθούσε κατά τά γνωστά ή άνατίναξη, πού κατά κανόνα προ- 
καλοΰσε διαίρεση τοϋ Αρχικού λίθου σέ τέσσερα τουλάχιστον μεγάλα θραύσματα, πού στή συ
νέχεια μπορούσαν νά τεμαχισθούν σέ μικρότερα, μόνο μέ τήν χρησιμοποίηση τής βαρείας. ‘Η 
έργασία αυτή δέν πρέπει νά ήταν εύκολη. Ώς γνωστόν ή διάνοιξη τρημάτων αυτής τής κλάσε- 
ως μέ παραμίνα Απαιτεί έργασία μιας ολόκληρης ημέρας. Τό μεγάλο βάρος τής παραμίνας 
( > 20 Kg) καί ή συχνά πλάγια διεύθυνση διατρήσεως δυσχέραιναν τόσο τήν μέθοδο ώστε τελι
κά ή έκταση τής έφαρμογής της νά μή φαίνεται πολύ μεγάλη. (Ό γράφων έχει έντοπίσει με
ρικές δεκάδες περιπτώσεις έφαρμογής τής μεθόδου στό σύνολο των μνημείων τής Άκροπόλεως 
καί μερικές άλλες σέ άλλους έρειπιώνες όπως π.χ. στό ΌλυμπιεΤον). Είναι άξιο προσοχής 
ότι σέ μερικές περιπτώσεις ή Ανατίναξη Αποτύγχανε λόγω τής Αντιστάσεως τοϋ λίθου καί τής 
έκτονώσεως τών έκρήξεων, μέσα Από τό ίδιο τό τρήμα, μετά Από έκτόξευση των σφραγισμάτων.

"Ενα σημείο άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι ότ ι ή μέθοδος τής Ανατινάξεως δέν έφαρμό
στηκε μόνο σέ λίθους Αποσπασμένους άπό τό κτήριο, Αλλά άκόμη καί σέ τμήματα τοϋ κτηρίου 
πού παρέμεναν όρθια, όπως φανερώνει ενα τρήμα γομώσεως πυρίτιδος στήν άνατολική πλευρά 

τοϋ 6ου κίονος τοϋ Προνάου καί μάλιστα στό μέσον τοϋ ύφους του. Είναι προφανές ότι ή Α
πόπειρα Ανατινάξεως τού κίονος εύτυχώς άπέτυχε, όμως αύτή καί μόνον ή παρουσία τοϋ τρή
ματος δικαιολογεί τήν άβεβαιότητά μας ώς πρός τις συνθήκες καταρρεύσεως τοϋ 5ου κίονος 
τοϋ Προνάου καί άκόμη μερικών τμημάτων τοίχων.

Γ.5.5.8. Μιά ειδική περίπτωση δ ιαρπαγής αποτελεί αύτή πού όργάνωσε ό Λόρδος "Ελγιν (βλ. 
Β3, Γεννάδιος, 1930).

Τά καθέκαστα τής ληστρικής αύτής έπιχειρήσεως είναι τόσο γνωστά, ώστε έδώ θά σχολία- 
σθοϋν μόνον όρισμένες λεπτομέρειες τής έπεμβάσεως Από τήν άποψη τών οικοδομικών βλαβών 
πού προκλήθηκαν στό ίδιο τό κτήριο καί τούς λίθους του, συμπεριλαμβανομένων καί τών λί
θων τής ξωφόρου θεωρουμένων ώς δομικών στοιχείων τών τοίχων.

Προκειμένου νά Αφαιρεθοϋν οί μετόπες άρκοϋσε ή νά γίνουν έγχειρήσεις στις πλευρές τών 
τριγλύφων η νά έλευθερωθεϊ ή έπάνω πλευρά Από κάθε έμπόδιο καί νά τραβηχτούν Από ψηλά. 

Δυστυχώς γιά τόν πολιτισμό έφαρμόστηκαν καί οί δύο τρόποι μαζί. Ή μέθοδος πού άκολουθήθηκε 
γιά τήν έλευθέρωση τής έπάνω πλευράς υπήρξε ή πιό βάναυση πού μόνον άτομα μέ έλάχιστο 

αίσθημα καί έλάχιστες γνώσεις θά τολμούσαν νά έφαρμόσουν: ‘Η Ανατροπή τών γείσων τοϋ ε
νός μετά τό άλλο καί ή κατακρήμνισή τους άπό τό ύψος τών 14-15 μέτρων έπάνω στούς Ανα
βαθμούς τής κρηπίδος καί σέ κάποια προσκολλημένα σ’αύτήν μεταγενέστερα προσκτίσματα. Κα

θώς τά καταρριπτάμενα γείσα είχαν ύποστεΐ παλαιότερα τήν θερμική θραύση καί έπομένως εί
χαν χάσει τό μέγιστο τής Αντοχής τους, διαλύονταν σέ τεμάχια Αμέσως μετά τήν πρόσκρουσή 

τους στό έδαφος. Ό Lusieri μέ τό συνεργείο του Αντί νά καταστρέφει, ώφειλε νά σεβαστεί



374 τό Αρχιτεκτονικό πλαίσιο της γλυπτικής. 'Αντί νά καταρρίψει τά γείσα ώφειλε νά τά κατεβά
σει πολύ προσεκτικά μέ τήν βοήθεια των ανυψωτικών μέσων πού ούτως ή άλλως διέθετε γιά τό 
κατέβασμα των μετοπών. "Ομως καί άν άκόμη υποθέσουμε ότι ή καταβίβαση των γείσων δέν ήταν 

δυνατή χωρίς άλλα συμπληρωματικά μέσα, πού ίσως δέν διέθετε καί πάλι αύτό δέν τόν δικαι
ολογεί. Θά έπρεπε νά είχε προβλέψει έξ άρχής τά άναγκαϊα μέσα. Πάντως άκόμη καί χωρίς τά 
μέσα αυτά ή ίλη έργασία ήταν δυνατή μέ πολύ μικρότερες ζημιές: Θά άρκοϋσε ή κατάρριψη ε
νός μόνον ή τό πολύ δύο γείσων γιά νά έλευθερωθεϊ κατ'άρχήν ò χώρος μιας μετόπης καί στη' 
συνέχεια ή διαδοχική μετάθεση κάθε επόμενου γείσου κατά τρόπο ώστε νά έλευθερωθοϋν ή μιά 
μετά τήν άλλη όλες οί μετόπες. ’Εννοείται ότι ή μετάθεση θά έπρεπε νά γινόταν έν οπισθο
χωρήσει γιά τήν διατήρηση τής ισορροπίας των γείσων, πού άσψαλώς μετά τήν Αφαίρεση των 
μετοπών θά έπρεπε νά ισορροπούν μόνο στις έπιφάνειες των τριγλύφων ή των λίθων πληρώσεως. 
'Εννοείται άκόμη ότι θά έπρεπε νά άφαιροϋνταν καί οί γότκροι γιά νά μήν έμποδίζουν τήν με
τάθεση αύτή. Ή καταστροφή των παρυφών τών μηρών τών τριγλύφων, υπήρξε βιαστική καί βάρβα
ρη όπως δείχνουν τά ίχνη τών χρησιμοποιηθέντων χοντρών εργαλείων.

Ή κατάρριψη τών γείσων, έκτός άπό τήν μερική καταστροφή πού προκάλεσε στό προέχον 
τμήμα τους, τό τόσο σημαντικό γιά τήν μορφή του ναού, κατέστησε τό πίσω μέρος τών γείσων 
(πού όπως άναφέραμε διαλύθηκε με τήν πτώση σέ πολλά θραύσματα) εύκολη καί Ανάρπαστη λεία 
τών διαρπαγέων του ύλικοΰ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένώ μεγάλο ποσοστό τών έξωτερικών 
τμημάτων τών έν λόγω γείσων σώθηκε ύπό μορφή ήμιτόμων ή πολύ μεγάλων θραυσμάτων, άπό τό 

πίσω μέρος τών ίδιων γείσων 6έν σώθηκαν παρά έλάχιστα μόνο καί μάλλον Ασήμαντα θραύσμα
τα. Ή κατάρριψη τών γείσων υπήρξε ιδιαίτερα βλαπτική καί γιά τούς Αναβαθμούς τοϋ ναοϋ. 
'Ιδιαίτερα βλαπτικός υπήρξε καί δ πριονισμός πολλών λίθων τής ζωφόρου: Μέ τομή παράλληλη 

στήν γλυπτή όψη, οί λίθοι αύτοί διαιρέθηκαν σέ δύο μέρη καί ετσι,όπως ήταν καί 6 σκοπός 
γιά τήν μέν κατά ξηρά μεταφορά τών γλυπτών μερών 6 κόπος ήταν πολύ μικρότερος, γιά τήν 
δέ κατά θάλασσα έπιτεύχθηκε οικονομία μέ τήν μείωση τοϋ συνολικού φορτίου.

Τό μεγάλο δωρικό κιονόκρανο τής συλλογής διαιρέθηκε σέ δύο μισά γιά τόν σοβαρό λόγο 
ότι δέν ύπήρχε τρόπος μεταφοράς του ολόκληρου ώς τόν Πειραιά (βλ. I. Γενναδίου, ‘0 Λόρ

δος "Ελγιν, 14) . Σήμερα σώζονται στήν Ακρόπολη τουλάχιστον 10 οπίσθια ήμίτομα τών λίθων 
τής ζωφόρου. Ή αναγνώριση τών συνανηκόντων μέ αύτά ήμιτόμων τοϋ Βρεταννικοϋ Μουσείου 
πρέπει νά έχει γίνει άπό τόν μεγάλο W.B. Dismoor όταν είχε τήν ευκαιρία νά μελετήσει τήν 
πίσω όψη τους, πού σήμερα είναι Απρόσιτη λόγω τοϋ τρόπου τής έκθέσεως. ‘Η τυχαιότητα τής 
μορφής τών πριονισμένων έπιφανειών καθιστά τήν ταύτιση τόσο έφικτή όσο καί Ασφαλή (βλ. 

W.B. Dinsmoor, AJA 58, 1954, 144-145).

Στο σημείο αυτό ό γραφών θά ήθελε νά έπισημάνει οτι αυτό πού έχαναν τά συνεργεία τοϋ "Ελγιν σέ ενα 

ποσοστό των λίθων τής ζωφόρου, ή αρχαιολογική βιβλιογραφία τό εχαυε επί ενυοιολογιχοΰ επίπεδου σε' όλους 

τους λίθους τής ζωφόρου, όνομάζοντάς τους κλάπες (Platten, Slabs) χαό ό’χ ι λίθους (Blocks), όπως είναι 

τό ορθό καί όπως θά άξιζε νά άναφερεται στό εξής.

Γ.5.6. 'η επίδραση τών ώς τώρα Αναστηλώσεων καί συντηρήσεων στήν διατήρηση τοϋ μνημείου.

Γ.5.6.1. Ή άναφερόμενη στον τίτλο έπίδραση υπήρξε Αναλόγως τών περιπτώσεων πότε θετική 
καί πότε Αρνητική.

Ή θετική έπίδραση τών ώς τώρα Αναστηλώσεων συνοψίζεται ώς εξής:

1) Βελτίωσαν κατά πολύ τήν διδακτική Αξία τοϋ μνημείου καί τοϋ χάρισαν μέρος τοϋ χαμένου 
πλαστικού του όγκου. Γιά τήν έπιτυχία τους Από αίσθητικής πλευράς τά σχόλια δέν μπο
ρεί να είναι Αλλα παρά έπαινετικά. "Ομως είναι χρήσιμο νά Αναιρερθοϋν τά λιγοστά Αδύ

νατα άπό αίσθητικής Απόψεως σημεία τών παλαιών έργασιών, πού είναι: 

α) ‘Η Ανήσυχη διάταξη τών Αναστηλωμένων γείσων,

β) Η παράλειψη συμπληρώσεως τής βόρειας πλευράς τοϋ ΒΑ γείσου, μέ Αποτέλεσμα τήν Α
νάρμοστη ακροβατική έμφάνιση τής σπουδαιότατης αυτής περιοχής τοϋ κτηρίου, όταν 

θεωρείται διαγωνίως.



375γ) Ή παραίτηση άπό κάθε προσπάθεια "έπουλώσεως των μεγάλων πληγών" της έπιφανείας του 
κτηρίου μέ άποτέλεσμα τήν υπερβολική παρουσία των άσυνεχειών πού προδίδουν μέ τόν 
χειρότερο τρόπο τήν αίσθητική ουσία των κιόνων καί άλλων στοιχείων τής άρχιτεκτονι- 
κής τοϋ ναοϋ. (Τήν τελευταία αύτή άδυναμία είχε προβλέψει ò Penrose πριν τήν έναρ
ξη των άναστηλώσεων τοϋ Ν. Μπαλάνου καί τήν είχε θεωρήσει τόσο σημαντική, ώστε νά 
άντιτεθεϊ έξ άρχής στήν ίδέα τής άναστηλώσεως κιόνων μέ σπονδύλους πού έχουν πέσει 

στό έδαφος).

2) Άπομάκρυναν πολυάριθμα μάρμαρα άπό τό έδαφος, μέ άποτέλεσμα τήν συμβολή στήν άποκατά- 
σταση τοϋ περιβάλλοντος χώρου καί τήν άποφυγή τής κακής μεταχειρίσεως, ώς καί πολλών 

άλλων φαινομένων φθοράς πού συμβαίνουν στό έδαφος.

3) Ένίσχυσαν τό κτήριο άπό στατικής άπόφεως. Τά κυριότερα σημεία πού ένισχύθηκαν περι
λαμβάνονται κυρίως στήν δυτική πρόσοψη (συμπληρώσεις-συρραφές κιονόκρανων, συρραφές έ- 
πιστυλίου, άγκυρώσεις τυμπάνου καί γωνιών γείσου) καί στον θριγκό τοϋ Όπισθονάου (αν
τικατάσταση έπιστυλίων καί λίθων διαζώματος).“Οπως άναφέραμε καί σέ προηγούμενο υποκε
φάλαιο (βλ. Γ.4.7.3.) ορισμένες άγκυρώσεις τής άναστηλώσεως Ν. Μπαλάνου φάνηκαν ιδιαί

τερα χρήσιμες κατά τόν σεισμό τοϋ 1981.

4) Μείωσαν τήν ποσότητα τοϋ νεροϋ πού άρχικά λίμναζε στά δάπεδα τοϋ ναοϋ καί είσέδυε άρ- 
γά-άργά στήν έσωτερική κατασκευή τοϋ θεμελίου (πρόκειται κυρίως γιά τις έργασίες συμ
πληρώσεων τών δαπέδων μέ νέες πλάκες μαρμάρου βλ. Β2).

5) Μέ τις διάφορες έπεμβάσεις συντηρήσεως έξασφαλίσθηκαν πολυάριθμα χαλαρά θραύσματα τών 
έπιφανειών τών τοίχων,κιόνων κ.λ.π. άπό βέβαια ή πολύ πιθανή πτώση.

Γ.5.6.2. 'Η άρνητική έπίδραση τών ώς τώρα άναστηλώσεων καί λιγότερο τών συντηρήσεων έγκει
ται σέ δύο κύρια σημεία: Στήν υπερβολική καί άδικαιολόγητη άπολάξευση καί κατασπατάληση 
τοϋ άρχαίου ύλικοϋ καί στήν πολλαπλή διάρρηξη τών άρχαίων μαρμάρων έξ αίτιας τών νέων σι
δηρών στοιχείων πού είσήγαγαν οι άναστηλώσεις στό κτήριο.

“Αλλα άρνητικά σημεία είναι ή άσκοπη άντικατάσταση άρχαίων μελών, ή έσφαλμένη χρησι
μοποίηση άλλων, μέ τήν έννοια ότι παρατοποθετήθηκαν καί ή χαμηλή ποιότητα ορισμένων έρ- 
γασιών άπό οικοδομικής άπόψεως.

Γ.5.6.3. Παραδείγματα τής ύπερβολικής καί άδ ικαιολόγητης άπολαξεύσεως είναι:

α) Ή λάξευση νέων έπιφανειών έπάνω στά θραύσματα, ώστε νά είναι δυνατή ή συναρμογή τους 
μέ άλλα γιά τήν άπόκτηση πλήρων άρχιτεκτονικών μελών άποτελούμενων μόνον ή κατά τό μέ
γιστο άπό άρχαΧο υλικό, παρά τό γεγονός ότι τά χρησιμοποιηθέντα θραύσματα προέρχονται 
άπό διαφορετικά μέλη. Είναι προφανές ότι πρόκειται γιά τήν πολύ δυσάρεστη συνέπεια 

μιας άστοχης ίεραρχήσεως τών άρχών τής άναστηλώσεως. Σέ κάθε περίπτωση, ό σεβασμός 
τής φυσικής ύποστάσεως καί τής οικοδομικής λειτουργίας τοϋ ύλικοϋ ήρθε σέ δεύτερη μοί
ρα καί θυσιάστηκε γιά τήν ικανοποίηση τής άλλης άρχής, τής μεγιστοποιήσεως τής συμμε
τοχής τοϋ άρχαίου ύλικοϋ καί άντιστοίχως τής έλαττώσεως τής παρουσίας τοϋ νέου ύλικοϋ. 
"Ο τρόπος αύτός τής βιασμένης έπιτεύξεως μιας φαινομενικής άκεραιότητος πολλών λίθων 
τοϋ έπιστυλίου, μέ τήν έννοια δχι τής μονολιθικότητος, άλλά τής παρουσίας άρχαίου ύ- 
λικοϋ, θά μπορούσε μεταφορικώς νά έκτιμηθεΧ ώς άπόκρυψη τοϋ πραγματικού βαθμού δ ιατη- 
ρήσεως τών λίθων καί ώς ύποκρισία. Τελικώς βέβαια ò παρατηρητικός έπισκέπτης δέν κιν
δυνεύει νά έξαπατηθεΧ άπό τό άποτέλεσμα. Στήν έξωτερική ιδίως όψη τών έπιστυλίων, ό
που ή έφαρμογή τής άρχής προκάλεσε τήν πολλαπλότερη σύνθεση άσχετων μεταξύ τους μαρμά

ρων, μετριάσθηκε μέν ή προδοσία τοϋ βέβηλου φρέσκου λευκοΰ μαρμάρου, δέν άποφεύχθηκε 
όμως μιά χειρότερη: Ή πλήρης οπτική άσυμφωνία τής γεωλογικής έμφανϊσεως θραυσμάτων, 
πού è τρόπος συναρμογής τους 0ά ήθελε νά μας πείσει ότι συνανήκουν/ Μέ άποδοχή μεγα

λύτερου ποσοστού τοϋ νέου ύλικοϋ, άφ'ένός θά είχε άποφευχθεϊ ή καταστροφή τουλάχιστον 

τών περιγραμμάτων έπαφής τών θραυσμάτων, ώστε οί μελλοντικές έλπίδες όρθής άποκαταστά- 
σεως λίθων άπό τά θραύσματά τους, νά είναι περισσότερες, άφ'έτέρου θά ήταν δυνατές πιό 
έκτεταμένες συμπληρώσεις τοϋ μνημείου.



376 β) Ή λάξευση νέων έπιφανειών κανονικής μορφής, γιά τήν ευκολότερη καί κατά τήν κρίση των 
άναστηλωτών άσφαλέστερη έδραση καί συναρμογή συμπληρωμάτων άπό νέο μάρμαρο. Τό σύστημα 
αυτό έφαρμόσθηκε κυρίως στά συμπληρώματα κιονοκράνων στην άνατολική καί δυτική πλευρά, 

όπως καί στή δυτική Πρόσταση (Μπαλάνος, είκ. 78, 91 καί 116). Στήν περίπτωση των κιο- 
νοκράνων ò άναστηλωτής έχει άσφαλώς τά έξής έλαφρυντικά:

- Ή καταπόνηση των κιονοκράνων είναι άσυγκρίτως κρισιμότερη άπό αυτήν κάθε άλλου μέ
ρους τοϋ κτηρίου καί ή άνάγκη ισχυρής συνδέσεως των συμπληρωμάτων των κιονοκράνων 
πολύ μεγαλύτερη άπό όσο γιά άλλα σημεία πού συμπληρώνονται.

- Είδικά γιά τούς κίονες τής δυτικής προστάσεως, ò τρόπος καταστροφής τους καί συμπλη-
ρώσεως των κιονοκράνων τους κατά τήν άρχαιότητα δέν άφήνει έλπίδες ύπάρξεως των έλ- 
λειπόντων τμημάτων, οπότε καί ή άπολάξευση των άντίστοιχων έπιφανειών των κιονοκρά- 
νων δέν μπορεί νά θεωρηθεί ότι υπήρξε βλαπτική άπό τήν άποψη των έλπίδων αύτών. Σέ 
ένα τουλάχιστον σπόνδυλο έφαρμόστηκε ένα παρεμφερές σύστημα: Άπολαξεύτηκε ολόκληρη
ή έσώτερη μάξα των θραυσμάτων, τά όποια παρέμειναν πλέον ώς έπένδυση, ένώ στό έσωτε- 
Ρικό τοποθετήθηκε μικρότερης διαμέτρου "σπόνδυλος" άπό νέο μάρμαρο (11ος σπόνδυλος 
4ου κίονος τής Β πλευράς, Μπαλάνος, είκ. 90). Τό σύστημα τής λαξεύσεως αύτοΰ τοϋ εί
δους είχε έφαρμοστεΐ καί στίς παλαιότερες άνοστηλώσε ις 1844, όπως δείχνουν κάποιες 
συμπληρώσεις τοϋ ορθοστάτου στήν έσωτερική πλευρά τοϋ βόρειου τοίχου καί στίς έργα- 
σίες τοϋ 1870-2 (Εύστρατιάδης). 0Ì τελευταίες αυτές έργασίες προκάλεσαν τήν άσκοηη 
καταστροφή υλικού στήν έξωτερική όψη τοϋ έπιστυλίου τής δυτικής προστάσεως μέ τήν 
λάξευση μεγάλων ορθογωνίων θηκών γιά τήν ένθεση άντίστοιχων συμπληρωμάτων μέ σκοπό 
τήν άποκατάσταση τής έπιφανείας έδράσεως των λίθων τής ξωφόρου. Τελικώς οι θήκες αύ- 

τές έμειναν στό μεγαλύτερο ποσοστό τους άχρησιμοποίητες (1).

γ) Ή λάξευση μεγάλων θηκών καί νέων έντορμιών γιά τήν ένσωμάτωση των μεγάλων φερόντων 

σιδηρών στοιχείων, όπως δοκών, δοκίδων, αγκυρών κ.λ.π. 01 θέσεις όλων αύτών τών έπεμ- 
βάσεων άναφέρθηκαν ήδη σέ προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Γ.4.2.).

Οί λαξεύσεις αύτές έβλαψαν τό υλικό σέ πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνον έπειδή συνι- 
στοϋν μεγάλη άπώλεια τοϋ φυσικού υλικού, άλλά έπειδή διακόπτουν τήν συνέχειά του. *Η 
μορφή τους είναι ή δυσμενέστερη δυνατή γιά τό υλικό: 'Εάν οί έπιφάνειές τους ήταν κυ
λινδρικές, χωρίς άκμές συναντήσεως, οί ρηγματώσεις πού προκλήθηκαν στό υλικό θά ήταν 

πολύ λιγότερες (σχετ. Γ.4.7.5.).

Γενικότερα θεωρούμενες οί λαξεύσεις αύτές είναι υπερβολικά μεγάλες, στό βαθμό πού 
καί ή έκλογή τών μορφών καί τών διαστάσεων τοϋ όπλισμοΰ υπήρξε ώς έπί τό πλεΐστον ά

στοχη. Συχνά οί λαξεύσεις αύτές υπήρξαν περιττές στόν βαθμό πού τελικώς δέν χρησιμο
ποιήθηκαν (κλασσικό παράδειγμα άποτελεΐ ή άφαίρεση ένός περίπου τόννου μαρμάρου μέ 
τήν λάξευση αΰλακος σέ μεγάλη δοκό τών Προπυλαίων πού τελεκώς παρέμεινε στό δάπεδο). 
Στόν Παρθενώνα τό φαινόμενο αύτό συναντάται κυρίως στίς λαξεύσεις τών έντορμιών τών 
συνδέσμων.

δ) Οι νέες συνδέσεις στίς τυπικές θέσεις τών άρχαίων συνδέσμων έγιναν κατά κανόνα μέ συν
δέσμους μεγαλύτερου μήκους καί συχνά μέ άποφυγή χρησιμοποιήσεως τών σωξόμενων τμημά
των τών άρχαίων έντορμιών. "Η άποφυγή αύτή δέν οφείλεται μόνο στήν τυχόν μείωση τής 
ίκανότητος τοϋ λίθου νά συνεργαστεί μέ συνδέσμους στίς ίδιες μέ τούς άρχαίους θέσεις. 
"Οπως φαίνεται, ό Ν. Μπαλάνος σέ πολλές περιπτώσεις άναξήτησε άλλες θέσεις συνδέσεως 

άπό άρχαιολογικό σεβασμό πρός τις αύθεντικές οίκοδομικές λεπτομέρειες τών λίθων, πράγ
μα πού περιέργως δέν συμφωνεί μέ τήν μειωμένη εύαισθησία πού έπέδειξε μέ τήν άπολάξευ- 
ση μεγάλων μαζών τοϋ άρχαίου μαρμάρου πολλών άρχιτεκτονικών μελών.

Ή έργασία τής συνδεσμολογίας υπήρξε έπιβλαβής καί σέ θέσεις όπου τελικώς δέν το
ποθετήθηκαν σύνδεσμοι. Στίς έν λόγω θέσεις άποφασίστηκε ή τοποθέτηση συνδέσμων καί 
στήν συνέχεια ή έργασία ματαιώθηκε, έπειδή άποδείχθηκε άστοχη καί περιττή, άφοϋ όμως 
προηγουμένως είχαν άνοιχτεϊ σέ έπιπόλαια σπουδή πολυάριθμες έντορμίες γιά τούς συνδέ

σμους πού είχαν άρχικά άποφασιστεϊ (Ι).Στήν περίπτωση αύτή έμπίπτουν έντορμίες στά 

γείσα τής άνατολικής πλευράς καί στήν 7η δοκό τοϋ δυτικού πτεροϋ, σήμερα στό έδαφος 
(Μπαλάνος, είκ. 110, όπου διακρίνεται καί ή χάραξη καί είκ. 75).



377Γ.5.6.3. Τό πρόβλημα της διαρρήζεως των μαρμάρων άπό τά διογκούμενα σίδερα των άναστηλώσε- 

ων έζετάστηκε Αδη σέ προηγούμενες θέσεις (βλ. Γ.4.7.).

Γ.5.6.4. Ή συχνή καταχρηστική υποκατάσταση ορισμένων άρχιτεκτονικών μελών μέ μέλη άλλου 
είδους όχι σπάνια μετά άπό έζόχως βλαπτικές άπολαζεύσεις. Πιό χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

είναι :

- ‘Η χρησιμοποίηση των έσωτερικών ήμιτόμων τοϋ πριονισμοϋ τής ζωφόρου στή θέση των έσωτε- 
ρικών ορθοστατών τοϋ βόρειου τοίχου (1844) καί μαζί άλλων άσχετων λίθων γιά τήν συμπλή
ρωση τής διαφοράς τοϋ ύφους (1.16-1.02=.14) προερχόμενων πιθανότατα άπό τήν έζωτερική 
έπιφάνεια τοϋ έπιστυλίου τής βόρειας πλευράς τής άνατολικής προστάσεως, άπ'οπου άποχω- 
ρίστηκαν μέ πριόνισμά. "Ο πριονισμός αυτός θά πρέπει νά είχε γίνει μάλλον σέ πολύ πα- 

λαιότερη έποχή γιά σκοπό πού δέν διερευνήθηκε ώς τώρα.

- ‘Η χρησιμοποίηση λίθου τής 20ης στρώσεως τοϋ άνατολικοΰ τοίχου μαζί μέ συμπλήρωμα στή 

θέση όρθοστάτου τής έσωτερικής δφεως τοϋ νότιου τοίχου.

- *Η χρησιμοποίηση λίθων των Προπυλαίων στόν δυτικό τοίχο. Ώς πρός αύτούς τούς λίθους 
πρέπει νά ύπάρχει έπιφύλαζη σχετικά μέ τήν ορθή χρονολόγηση τής χρησιμοποιήσεώς τους 
στόν Παρθενώνα. "Ενας βρίσκεται άκόμη στή θέση του στό έσωτερικό τής 21ης στρώσεως, ò 
άλλος που άναγνωρίζεται στήν είκ. 144 τοϋ Ν. Μπαλάνου προφανώς καταβιβάστηκε μέ τις έρ- 
γασίες τοϋ 1926-7. Σήμερα βρίσκεται σέ συστάδα λίθων ΒΑ τοϋ ναοϋ μέ Α.Μ.

- Χρησιμοποίηση μιάς έπίτοιχης δοκοϋ τοϋ βορείου τοίχου ώς πρώτης ύλης άπό τήν όποια μέ 
πλήρη σχεδόν λάζευση όλων των πλευρών άποκτήθηκε ό λίθος μέ τόν όποΧο συμπληρώθηκε ή ά- 
νατολική πλευρά τοϋ τοίχου-ποδίου των Καρυατιδών κατά τις άνασ^ηλώσεις τοϋ 1846 (1).

Γ.5.Θ.5. ‘Η συχνή παρατοποθέτηση λίθων άλλοτε έκ προθέσεως καί άλλοτε άπό άγνοια. Κατά τήν 
άναστήλωση των τοίχων (1844) είναι φυσικό ότι δέν υπήρχε περίπτωση εϋρέσεως τής ορθής θέ- 
σεως κάθε λίθου, πράγμα πού σέ μικρότερο βαθμό ύφίσταται καί σήμερα ώς έγγενής δυσχέρεια 
πού άπορρέει άπό τό ποσοστό διατηρήσεως τοϋ ύλικοΰ.

- Κατά τήν άναστήλωση τοϋ βορείου τοίχου χρησιμοποιήθηκε έζωτερικός λίθος τοϋ όρθοστάτου 
στήν έσωτερ ική πλευρά. Τό άποτέλεσμα είναι ένοχλητικό, έπειδή ή διατηρημένη έπιφάνειά 
του είναι σέ πλήρη άντίθεση μέ τήν έπιφάνεια των σφαιροειδών θραύσεων τών άλλων λίθων.

- "Οπως άναφέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, γιά λόγους πού έζηγήσαμε έκεΧ, τό ποσοστό 
διατηρήσεως τών παρά μήκος λίθων είναι πολύ μικρότερο άπό τό άντίστοιχο τών διατόνων, 
ένώ έζ αυτών ò άριθμός τών σωζόμενων λίθων τής έσωτερικής στρώσεως είναι μηδαμινός. 
"Ετσι κατά τήν άναστήλωση τών τοίχων καί ιδίως τοϋ νότιου, στις θέσεις τών έσωτερικών 
λίθων χρησιμοποιήθηκαν κατ'οικονομίαν έζωτερικοί. Γιά τήν άποφυγή τής μεγάλης άντιθέ- 
σεως, ή καλοδιατηρημένη έπίπεδη όψη αυτών τών λίθων έπέχει θέση έπιφάνειας ώσεως πρός 
τούς έζωτερικούς λίθους καί είναι τελικώς άφανής, ένώ στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ έμφανίζον- 
ται οί χονδροδουλευμένες, άρχικά άθέατες έπιφάνειες ώσεως τών έν λόγω λίθων, πού μέ 
τόν έντονο σκιοφωτισμό τους έναρμονίζονται ικανοποιητικά μέ τούς άποφλοιωμένους διάτο
νους λίθους. Είναι φανερό ότι καί ή άναστήλωση τοϋ 1844 έγινε μέ κάποια εύαισθησία ώς 
πρός λεπτομέρειες αύτοϋ τοϋ είδους. Περισσότερες πληροφορίες γιά τις παρατοποθετήσεις 
θά δοθούν σέ έπόμενα μέρη τής μελέτης.

Γ.5.6.6. Χρησιμοποίηση οικοδομικών τρόπων έντελώς ζένων πρός τήν άρχαία οικοδομική καί 
μορφολογία. Τις άταίριαστες αύτές κατασκευές άπομάκρυνε ήδη ή μεγάλη άναστήλωση τοϋ Μπα
λάνου. Πρόκειται κυρίως γιά τήν χρήση πλίνθων καί κονιαμάτων στήν συμπλήρωση τοϋ πάχους 

τών τοίχων (1844-1926) καί στήν κατασκευή φέροντος τόζου ύποστηρίζεως τών έτοιμόρροπων 
λειψάνων τοϋ άρχικοϋ άνωφλίου τής δυτικής θύρας (1872-1926).

Ασφαλώς πιό ήπια, άν καί άσχετη μέ τήν άρχαία οικοδομική, είναι ή παρουσία τοϋ όπλι- 
σμένου σκυροδέματος τών άναστηλώσεων τοϋ Ν. Μπαλάνου.

Τά ύλικά αύτά είναι προφανές ότι μείωσαν τήν αισθητική τοϋ μνημείου μόνον άπό τότε 
πού άρχισαν νά φθείρονται (ρηγμάτωση, έμφάνιση σκουριάς καί σημείων τοϋ όπλισμοϋ, άπώ- 

λεια τοϋ άρχικοϋ χρωματισμού κ.λ.π.).



378 Γ.5.7. Προβλήματα μεταχειρίσεώς των Αρχιτεκτονικών μελών στό έδαφος

”Η ύπαρξη τών Αναφερομένων στον τίτλο προβλημάτων έχει τήν Απώτερη αίτια της στην Α- 
νατίναξη του 1687, έπειδή έάν δέν είχε συμβεί έκείνη ή έκρηξη έλάχιστα μόνο μάρμαρα τοϋ 
ναοϋ θά κείτονταν σήμερα στό έδαφος. Ή ποσότητα τών μαρμάρων τοϋ ναοϋ στό έδαφος είναι 

Ακόμη καί τώρα εντυπωσιακή. 'Εκτός Από τίς πολλές χιλιάδες μικρών θραυσμάτων, υπάρχουν 
στό έδαφος περίπου 700 μεγάλοι λίθοι, άρτια μέλη ή μεγάλα θραύσματα καί τοϋτο μετά Από 
διαρπαγές, έκποιήσεις καί Αναστηλώσεις. ‘Η μεγάλη αυτή ποσότητα είναι ύπερπολλαπλάσια 

τής ποσότητος τών σωζομένων στό έδαφος λίθων τοϋ συνόλου τών υπολοίπων μνημείων. "Ετσι 
τό ζήτημα τής μεταχειρίσεως τών κείμενων λίθων τοϋ Παρθενώνος καλύπτει Από ποσοτικής ά- 
πόψεως τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ συνολικού ζητήματος τών λίθων, πού κατακλύζουν σήμερα τήν 
έπιφάνεια τοϋ βράχου καί αυτό δικαιολογεί τήν συνολική έξέταση τοϋ ζητήματος, όπως δίνε

ται στήν συνέχεια μέ τήν μορφή ένός παλαιότερου κειμένου (1977).

Τό κείμενο αύτό προβάλλει άρχές καί περιέχει γενικές προτάσεις πού συμφωνούν μέ τό 
γενικότερο πνεΰμα τής έπεμβάσεως, όπως έκφράζεται στά μέρη Δ, Ε καί ΣΤ, ίδίως Δ3 καί ΣΤ3. 
OÌ Αναλυτικές προτάσεις δίνονται στό τέλος τοϋ κεφαλαίου ΣΤ, ένώ ή τελική έπεξεργασία 
τους θά γίνει κατά τήν πρόοδο τοϋ έργου μιά καί ή τελική έφαρμογή τους προϋποθέτει τήν 
έλευθέρωση τοϋ χοόρου άπό τίς εγκαταστάσεις τοϋ έργοταξίου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡ- 
ΘΕΝΩΝΟΣ (βλ. καί Γ.2.1. καί Γ.2.2.)

I. ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ή Ακρόπολη, καθώς περιλαμβάνει κλασσικά κτήρια, πού είναι όχι απλώς τά μεγαλύτερα 
άριστουργήματα τής άριστης Αποχής, Αλλά συγχρόνως σχεδόν τά καλύτερα διατηρημένα καί τά 
μεγαλύτερα σέ κλίμακα στήν Μητροπολιτική ‘Ελλάδα, παρουσιάζει τό εξής φαινόμενο:

Τά κτήρια άλλων Αρχαίων φάσεων της καί κυρίως τής Αρχαϊκής περιόδου παραγκωνίζονται 
Από τά κλασσικά ώς πόλοι ένδιαφέροντος τών έπισκεπτών κυρίως, Αλλά καί ως Αντικείμενα ο
λοκληρωμένης φροντίδος στά πλαίσια τής μεταχειρίσεώς τους ώς Αναπόσπαστων μερώντοϋ Αρχαι
ολογικού χώρου. "Ετσι ή Αθέλητη Αλλά ύπολανθάνουσα σχετικοποίηση τής μνημειακής Αξίας 
τοϋ Αρχιτεκτονικού κυρίως υλικού τους, σέ σχέση μέ τά πλήρη κλασσικά κτήρια τοϋ βράχου, 
κάνει νά φαίνεται πώς μάς διαφεύγει τό γεγονός ότι τό ύπ’όψιν υλικό είναι καθ'αύτό πολύ 
π ιό άφθονο Από όσο σώζεται στήν συντριπτική πλειονότητα τών γνωστών Αρχαϊκών κτηρίων, άλ- 
λά καί κτηρίων άλλων Αρχαίων περιόδων στήν εύρύτερη περιοχή τοϋ Ελληνικού Πολιτισμού.

Τό υλικό αύτό, έκτός τοϋ ότι έπιτρέπει αποκαταστάσεις πιό Ασφαλείς Από δσο στις πε
ρισσότερες άλλες περιπτώσεις, λόγω τής ποσότητός του άποτελει ένα πιό πλήρες, πιό διδα
κτικό καί σέ ένα βαθμό μνημειακό σύνολο στήν περίπτωση κατάλληλης μεταχειρίσεώς.

"Ομοιο είναι τό ζήτημα καί τοϋ κατάσπαρτου ύλικοϋ αύτών τών ίδιων τών κλασσικών κτη- 
ρ ίων.

'Ακαταπόνητη έργασία πέντε γενεών ‘Ελλήνων καί ξένων, Αρχαιολόγων κυρίως. Αλλά καί 
Αρχιτεκτόνων έρευνητών, συνέβαλε στήν έρευνα καί τήν συγκέντρωση τοϋ μεγαλύτερου μέρους 
τοϋ ύλικοϋ, στήν σύνταξη θραυσμάτων πού συνανήκουν καί στήν ικανοποιητική έκθεση τών πιό 
πλήρων συνόλων τής πλαστικής κυρίως καί τών πιό άρτια σωσμένων μερών μικρών δωρικών κτη

ρίων τής Αρχαϊκής έποχής.

Παρ'δλα αύτά παραμένει Ακόμη Ασυνάρτητο μεγάλο μέρος του ύλικοϋ τών μεγάλων κτηρίων 
- παλαιός ναός τής 'Αθήνας, Έκατόμπεδον, Προπαρθενών - καί έν μέρει τό ύλικό πιό μικρών 
κτηρίων, τέλος δέ μεγάλο μέρος τοϋ ύλικοϋ πού έπεσε άπό τά κλασσικά κτήρια. 'Εκτός άπό 
τούς λόγους πού Αναφέρθηκαν, άλλοι λόγοι τής διατηρήσεως τής έκκρεμότητος αύτής πρέπει 
νά Αναζητηθοϋν καί στούς εξής Αποφασιστικούς παράγοντες:

1. Τεχνικές δυσκολίες, κυρίως στενότητα χώρου, δυσχέρεια μετακινήσεως μεγάλων λίθων, πε

ριορισμένα μέσα κ.λ.π.



3792. Έπιστημοvlkoî λόγοι έρευνας, όπως έκκρεμότητα μερικών ταυτίσεων, έρμηνειών, ύπαρξη è 

ρισμένων άνερμήνευτων ζητημάτων.

3. ‘Υπηρεσιακοί λόγοι σχετικοί μέ τήν αυστηρή ‘ιεράρχηση ένεργειών κατ'άνάγκη καί προτε

ραιότητα.

4. "Υπαρξη άντιλήψεων σχετικών μέ τήν έπιθυμητή μορφή καί τήν διαμόρφωση τοϋ άρχαιολογι- 
κοϋ χώρου πού διαμορφώθηκαν ηδη στόν 19ο αιώνα σέ ένα βαθμό ύπό τήν έπίδραση τοϋ ρο
μαντισμού καί κάτω άπό τό πνεύμα άπόλυτου σεβασμού της αΰθεντικότητας της κλασσικής ιρά- 
σεως. Κατά τίς άντιλήΦεις αυτές ò άρχαιολογικός χώρος θά έπρεπε νά έκφράζει μέσω της 
"φυσικότητος" τήν αυθεντικότητα καί τό πέρασμα τοϋ χρόνου. Ή "φυσικότητα" αυτή εχει 
πολλά κοινά σημεία μέ τήν τυχαιότητα της διατάξεως τοϋ κατάσπαρτου ύλικοϋ. Σήμερα ή 
έπιφάνεια τοϋ βράχου παραμένει περίπου στήν κατάσταση πού άφησαν οι μεγάλες άνασκαφές 
τοϋ 1885-90 καί μερικές μεταγενέστερες επεμβάσεις, κυρίως στά πλαίσια των έργασιών 
συντηρήσεως καί άναστηλώσεως. Άπό αύτές οί πιό σημαντικές ήταν ή πυκνή σύνταξη των 
μεγάλων άρχιτεκτονικών μελών σέ στίχους μέσα σέ κανονικούς όρθογωνικούς σχηματισμούς 
καί ή έναπόθεση τών πιό μικρών θραυσμάτων σέ πρισματικούς λιθοσωρούς, χωρίς ειδική έ- 
πιλογή πού νά άποσκοπεΐ στήν όμαδοποίηση όμοειδών μερών η στήν δομική άκολουθία πού 
είχαν τά μέλη μέσα στό κτήριο. Μόνο γενικές άρχές τηρήθηκαν καί μάλιστα όχι αύστηρά, 
έτσι έγιναν ιδιαίτεροι σωροί μέ υλικό άπό τόν Παρθενώνα, τά Προπύλαια, τήν "πώρινη άρ- 
χιτεκτονική", τίς μαρμάρινες κεραμώσεις μέ ρωμαϊκά, παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά, με
ταβυζαντινά καί νεώτερα μάρμαρα κ.λ.π. η γενικοί σωροί μέ υλικό όλων τών έποχών πού 
προέρχεται όμως άπό τήν έκάστοτε έγγύτερη περιοχή, μετά τήν έπιλογή τοϋ ύλικοϋ γ ιά 
τούς είδικούς σωρούς. Πολλοί σωροί είναι συγχρόνως καί ειδικοί καί γενικοί. Τέλος ένα 

πολύ μεγάλο πλήθος ύλικοϋ παραμένει διάσπαρτο.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - κατάσπαρτου ύλικοϋ καί ύλικοϋ τών σωρών -

‘Ο έντονος τεκτονικός άλλά καί πλαστικός χαρακτήρσε της ελληνικής άρχιτεκτονικης, 
η άφθαστη ποιότητα τοϋ μαρμάρου καί η φύση του, πού έπιτρέπει άλλά καί άπαιτεϊ τέλεια 
γεωμετρική διαμόρφωση, ή όργανικότητα τοϋ "διάκοσμου", δηλαδή ή αίαοκρατούμενη κατα
νομή κυματίων καί γενικά κάθε γλυφής μέσα στόν κτηριακό όργανισμό, ή ύπαρξη τοϋ ρυθ- 
μοϋ καί τοϋ κανόνος πού συνδέει τά μέρη καί μεταξύ τους καί μέ τό σύνολο, τέλος δέ ή 
έν ξηρώ δόμηση πού έξασφαλίζει στά μέρη συγχρόνως καί τέλεια συνέχεια - "‘Αρμονία" - 
άλλά καί σημαντική αύτοτέλεια, συνιστοΰν ίσως τήν περισσότερο ύμνημενη άρετή της άρχι- 
τεκτονικης αύτης πού στόν βαθμό αύτό δέν συναντάται σέ καμιά άρχιτεκτονική άλλων πολι
τισμών. ‘Η άρετή αύτή είναι κοινή καί γιά τό κτήριο άλλά καί γιά τό μοναχικό μέλος καί 
γιά τό μικρό θραύσμα.

Οί μικρές άλλά τέλειες εύθεϊες καί έπιφάνειες τοϋ μέλους ή τοϋ θραύσματος έκπροσω- 

ποϋν έπάξια τίς μεγάλες γραμμές καί έπιφάνειες άπ'όπου άποσπάσθηκαν. ‘0 άπλά διατυπω
μένος "κανών" καθιστά τό μέλος γνήσια περίληψη τοϋ συνόλου καί έπιτρέπει τήν άβίαστη 
νοερή άναγωγή στό σύνολο, τόν ρυθμό, στήν κλίμακα καί στό μέτρο του μέσω τοϋ μέλους 
καί πάλι την έπιστροφή σ'αύτό. Τά πιθανά άποσπάσματα κυματίων ή άλλων μορφών προδίδουν 
τόν λεπτό παλμό πού συναντάμε καί στό σύνολο καί ή εύγένεια τοϋ ύλικοϋ είναι άμείωτη 
καί στό πιό μικρό θραύσμα. Τέλος τό θραύσμα είναι ίσως ή πιό τέλεια έκφραση πάνω σέ ΰ- 
λη, αύτοϋ πού ò στοχασμός προσεγγίζει στήν άντίθεση ΛΟΓΟΣ-ΧΑΟΣ .

Πράγματι λίγοι κόκκοι μαρμάρου μόνο χωρίζουν τήν άμορφη φυσική πέτρα άπό τήν μοΡ- 
φοποιημένη σκέψη - άπό τό μέλος τό διαμορφωμένο μέ τούς νόμους της τέχνης.

'Εάν μέ τήν μεγάλη άξια τών έπιφανειών πού σώζονται συνυπολογιστεί καί η ιδιότητά 
τους νά έξασφαλίζουν αύτοπροστασία έναντι διαβρώσεων τόσο άποτελεσματικότερη όσο πε
ρισσότερο προσεγγίζουν τήν κατάσταση τής τέλειας λειάνσεως, γίνεται πλήρως κατανοητή 
η τεράστια σημασία της προστασίας τών έπιφανειών αύτών έναντι κάθε ύποβαθμίσεως (βλ. 

Γ.4.9.) .

Παρ'ότι τά κλασσικά μέλη καί θραύσματα τά όποια συγκεντρώνουν στόν μέγιστο βαθμό 
τίς άρετές πού πιό πάνω άναλύθηκαν, δέν άποτελοΰν παρά τήν άριθμητική μειοψηφία άνάμε-



380 σα στό υλικό του βράχου, δέν παύουν έν τούτοις νά ύπερβαίνουν κατά πολύ τήν ποσότητα 
κλασσικών κομματιών άλλων άρχαιολογικών χώρων. Ή ποικιλία τύπων καί διαστάσεων πείθει 
ότι μεγάλο μέρος άπό αυτά περικλείει έπιστημονικές πληροφορίες σέ μεγάλο βαθμό πρωτότυ

πες.

Τέλος, έκτος άπό τήν ύψηλή αισθητική τους ποιότητα, σέ πολλά άπό τά θραύσματα άνα- 
γνωρίζονται άποσπασμένα μέρη άπό αισθητικά ή έπιστημονικά κρίσιμα σημεία αωζομένων ln 
situ ή άναστηλωμένων ή άγνοουμένων μελών των κλασσικών κτηρίων τοϋ βράχου.

Τά ρωμαϊκά μέλη καί θραύσματα άν καί άδυνατοϋν νά παραβληθούν μέ τούς κλασσικούς 
προγόνους τους, παρουσιάζουν πολύ συχνά τήν άπροσδόκητα καλή ποιότητα μέ τήν οποία προί
κιζε ή 'Αθήνα τά έργα της καί στις περιόδους τής "παρακμής". 'Ασφαλώς όμως στις περισσό

τερες περιπτώσεις ή ποιότητά τους είναι μέτρια καί συχνά κάτω τοϋ μέτριου, έν τούτοις ή 
σημασία τοϋ συνόλου γιά τήν σπουδή τής έποχής καί τής έζελίζεως είναι πολύ μεγάλη* άς μή 

μας διαφεύγει ότι άν τά κλασσικά καλύπτουν μόνον ένα αιώνα ιστορίας, τά ρωμαϊκά καλύπτουν 
τουλάχιστον τρεις αιώνες. ίΗ τυπολογική ποικιλία, οί τεχνικές, οι διαφορετικές έζελίζεις 
υπάρχουν σ'αύτά σέ άφθονία πού δέν συναντάμε σέ προηγούμενες έποχές. Τέλος μερικές περι
πτώσεις κάποιας άπλοϊκής πρωτοτυπίας, συχνές στό υλικό αύτό, άν καί δέν έχουν τίποτα κοι
νό μέ τά έπιτεύγματα τής έπίσημης ή καί τής άνεπίσημης τέχνης τών καλών έποχών, έν τού- 
τοις δέν είναι άποστερημένες άπό τήν ζεστασιά πού ò καλός λαϊκός τεχνίτης άφήνει στά έρ
γα του. 'Ασφαλώς οί πηγές τής δημιουργίας τών τύπων τής περιόδου αύτής βρίσκονται σέ με
γάλα κέντρα πολύ μακριά άπό τήν 'Αθήνα. Τό υλικό αύτό έπτός άπό τήν διδακτική του σημα

σία γιά τά ζητήματα τής τέχνης, μάς φανερώνει έμμεσα τήν ύπερτοπική διάδοση τών καλλιτε
χνικών τάσεων, τρόπων καί γνώσεων, άλλά καί τών τύπων πέτρας καί μαρμάρου καί τόν βαθμό 
άφομοιώσεως ή έκφυλισμοϋ τών είσαγόμενων καλλιτεχνικών άγαθών. Μάς επιτρέπει μέ κάποια 
προσέγγιση συναγωγή συμπερασμάτων γιά τήν οικονομική πλευρά τής οικοδομικής τής περιόδου 
καί γιά τά γενικά ζητήματα τοϋ "κόστους" τής 'Αρχιτεκτονικής.

Τέλος μάς δίνει έμμεσες ένδείζεις γιά τις ιστορικές περιπέτειες τών κτηρίων καί τής 
πόλεως στήν περίοδο έκείνη. Τό παλαιοχριστιανικό, τό βυζαντινό καί τό μεταβυζαντινό ύλι- 
κό, τό ύλικό τής Φραγκοκρατίας καί τής Τουρκοκρατίας συμπληρώνει τις πληροφορίες μας γιά 
τήν καλλιτεχνική δραστηριότητα πάνω στήν Ακρόπολη καί τήν περιοχή της στούς αιώνες πού 
άκολούθησαν τήν άρχαιότητα καί μέχρι τούς νεώτερους χρόνους.

3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - τών σωρών καί τοϋ κατάσπαρτου -

'Από τόν Παρθενώνα προέρχονται μάρμαρα συνολικού βάρους άνω τών 1000 τόννων. ‘Η ποσό
τητα, ή ποικιλία καί ή ποιότητά τους είναι τόση ώστε έάν υποθέταμε πρός στιγμή ότι έσώ- 
ζοντο μόνον αύτά άπό τόν ναό, άσφαλώς θά ήταν υπεραρκετά γιά τήν πλήρη γνώση τοϋ μνημεί
ου άλλά καί γιά τήν μέ άπόλυτα μέτρα ικανοποιητική μνημειακή όργάνωση τοϋ έρειπίου.

Τό ύλικό τοϋ παλαιοΰ ναοϋ τής 'Αθήνας είναι καί αύτό άπροσδόκητα άφθονο. Χωρίς νά 
χρειαστεί νά ύπολογισθοϋν τά μέλη τά τοιχισμένα στό βόρειο τείχος, είναι τόσο έπαρκές τό 
πλήθος τών στυλοβατών, τών τεμαχίων σπονδύλων, τών τεμαχίων έπιστυλίων, τών οριζοντίων 
γείσων καί τών μαρμάρινων καταετίων γείσων, ώστε θά μπορούσε μόνο του συντασσόμενο 
στόν τόπο του νά ζαναζωντανέψεl σέ μνημειακή κλίμακα ένα μέρος τοϋ ναοϋ.

Άπό τόν Προπαρθενώνα σώζονται πολλές δεκάδες κατάσπαρτα μάρμαρα σέ διάφορες θέσεις 

- ένώ μερικές έκατοντάδες άλλα κομμάτια είναι ένσωματωμένα στό Β τείχος καί τόν Παρθενώνα.

Πολύ μεγάλη ποσότητα ύλικοϋ σώθηκε άπό τό Έκατόμπεδον καί άλλα πιό μικρά κτήρια τής 
πώρινης άρχιτεκτονικής. Δεκάδες θραύσματα κιονοκράνων σημαντικών διαστάσεων, δεκάδες 
θραύσματα τριγλύφων καί πολλές δεκάδες θραύσματα σπονδύλων, σημαντική ποσότητα άλλων 

θραυσμάτων καί φυσικά οί θαυμάσιες μαρμάρινες σίμες καί οί έπίσης μαρμάρινες μετόπες.

Πολύ μεγάλο είναι τό πλήθος λίθων τών Προπυλαίων’ άπό αύτούς μερικοί μεγάλης σημασίας 
βρίσκονται έκτός Άκροπόλεως.

Άπό τόν κυκλικό μονόπτερο τής Ρώμης σώζεται περίπου τό 70% τοϋ συνολικού ύλικοϋ, άπό 
αύτό περίπου τά 50% βρίσκονται συγκεντρωμένα πάνω στήν τετράγωνη πώρινη βάση θεμελιώσεως



Ανατολικά τοϋ Παρθενώνος, ένώ τά υπόλοιπα παραμένουν κατάσπαρτα. Σ'αύτά τά τελευταία ανή

κουν καί μερικά σημαντικά μέλη πού δέν περιλαμβάνονται στον κατάλογο τοϋ Binder.
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Τέλος άτέρμων είναι ô κατάλογος τοϋ Αταύτιστου ύλικοϋ άλλων πιό μικρών κτηρίων ή Αρ
χιτεκτονικών διαμορφώσεων.

‘Ο συνολικός Αριθμός των λίθων πού προέρχονται Από κτήρια ή άλλες Αρχιτεκτονικές δια
μορφώσεις έκτιμάται μεταξύ των 50 καί 70 χιλιάδων, χωρίς νά ύπολογισθοϋν λίθοι βραχύτε

ροι Από 20 εκατ.

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ

Τό άφθονο αύτό υλικό πού μέρη του μόνο θά μπορούσαν μέ αύτάρκεια νά δώσουν υπόσταση 
σ'ένα Αρχαιολογικό χώρο ή νά γεμίσουν ένα έξειδικευμένο Lapidarium, Αντιμετωπίστηκε ώς 
τώρα σάν πεδίο Αναζητήσεως καί Ανακαλύψεως μεμονωμένων κομματ ιών γιά τίς Ανάγκες τής ε
ρευνάς καί τής άναστηλώσεως, σάν στοιχείο περιβάλλοντος τών κλασσικών κτηρίων ή σάν "Αρ
νητικό σχήμα" καί περίγραμμα τών διαβάσεων καί πλατωμάτων - χώρων στάσεως τών έπισκεπτών. 
‘0 συνδυασμός αύτοϋ τοϋ τρόπου Αντιμετωπίσεως μέ τόν σημερινό χαρακτήρα καί τό μέσο έπί- 
πεδο τοϋ περιηγητισμοΰ, κάνει νά διατρέχει τό ύλικό, τόν μόνιμο κίνδυνο νά θεωρείται Από 
τόν μέσο έπισκέπτη σάν Ανάξιο μεγάλης προσοχής καί σάν ύλικό πολύ μικρής Αρχαιολογικής 
σημασίας τό οποίο παραμένει γύρω άπό τά μνημεία σάν στοιχειό γραφικότητος καί ένθύμιο 
τών καταστροφών πού ύπέστη ò χώρος. 'Η παρεξήγηση αυτή Ακολουθείται καί Από Ανάλογη με
ταχείριση τοϋ ύλικοϋ άπό τόν μέσο έπισκέπτη, σάν κάθισμα, σάν τραπέζι, σάν βάθρο γιά φω
τογραφικές πόζες, σάν έπιφάνεια χαράξεως όνομάτων καί σάν Αντικείμενο βιαιότητος καί με
ρικές φορές διαρπαγής. Ή βάδιση πάνω στίς έργασμένες έπιφάνειες προξενεί ίδιαίτερα με
γάλη φθορά.

*Η έναπόθεση τών λίθων μέ τυχαίο Αναγκαστικά τρόπο μέσα στούς σωρούς προξενεί σοβα
ρούς τραυματισμούς στά στοιβασμένα μάρμαρα - Αρκετά άπό τά όποια είναι κλασσικής έποχής
- καί στίς έργασμένες προπάντων έπιφάνειες. Κατά τίς μετακινήσεις τών βαρύτερων κυρίως 
μελών, παρά τήν μεγάλη πείρα καί τήν εύσυνειδησία τών τεχνιτών, οί πρόσθετοι τραυματι
σμοί τοϋ ύλικοϋ λόγω Ανεπαρκών μέσων, είναι Αναπόφευκτοι. Πολλά άπό τά μέλη άπειλοϋνται 
μέ διάρρηξη άπό τούς όξειδωμένους μεταλλικούς συνδέσμους πού σώζουν πάνω τους.

Ή Ανομοιόμορφη έκθεση τών έπιφανειών στήν δράση τών διαφόρων καταστρεπτικών παραγόν
των, 6 στατικά δυσμενής τρόπος έδράσεως τών μεγάλων μελών καί κυρίως ή έκθεση σέ κατα
στροφή τών έπιφανειών τών όριζοντίων άρμών έλαττώνουν συνεχώς τήν καταλληλότητα τοϋ ύλι- 
κοϋ γιά πιθανή μελλοντική Αξιοποίησή του σέ Αναστηλώσεις τών κτηρίων ή σέ Αποσπασματικές
- συνεπτυγμένες διδακτικές καί συγχρόνως προστατευτικές Αναστηλώσεις - Architekturproben.

Αλλά ή Αξία τοϋ ύλικοϋ αύτοϋ δέν περιορίζεται μόνο στά σημεία πού Αναπτύχθηκαν σχε
τικά μέ τήν ποιοτική Αξιολόγηση καί οί πολλές δυνατότητες πού προσφέρει γιά μιά πιό γόνι
μη προσέγγιση τοϋ κοινού μέ τά πράγματα τής Αρχαιολογίας γενικά καί μέ ένα πλήθος βασικά 
ζητήματα τής Αρχαιολογίας καί τής ιστορίας τής Άκροπόλεως, έμειναν σ'ένα μεγάλο βαθμό ά- 
νεκμετάλλευτ ες.

Τό ύλικό είναι Απαραίτητο στά πλατύ κοινό γιά τήν γνωριμία μέ τά κτήρια πού δέν σώ
ζονται καί γιά τήν μεγαλύτερη κατανόηση τών κτηρίων πού σώζονται, είναι όχι λιγότερο Α
παραίτητο καί στό πιό είδικευμένο κοινό τών σπουδαστών τής Αρχαιολογίας καί τής ιστορίας 
τής Αρχιτεκτονικής, καθώς καί στούς έπιστήμονες πού δέν είναι ίδιαίτερα είδικευμένοι στήν 
κλασσική Αρχαιολογία, ώστε νά μπορούν νά έχουν έποπτεία τοϋ ύλικοϋ τοϋ διάσπαρτου σέ τόσο 
πολλά σημεία τής Άκροπόλεως. Ή μέχρι τώρα μεταχείριση κάνει τό μέγιστο μέρος τοϋ ύλικοϋ 
Ακατανόητο γιά τόν μέσο έπισκέπτη καί δυσνόητο γιά τούς σπουδαστές καί τούς έπιστήμονες 
μέ μόνο γενικές γνώσεις, στήν περίπτωση πού οί τελευταίοι δέν θά είχαν μελετήσει προσε
κτικά τίς παλαιές δημοσιεύσεις τών πρώτων έρευνητών ή έάν δέν διέθεταν πολύ χρόνο καί 
δέν κατέβαλαν ύπέρμετρη πνευματική προσπάθεια γιά νά άνακαλύψουν, Αναγνωρίσουν, συσχετί
σουν καί όμαδοποιήσουν νοερά τό ύλικό φτάνοντας τελικά στήν Αποκατάσταση καί τήν γνώση 
μερών τών κτηρίων πού χάθηκαν ή τήν ταύτιση μελών καί Ανακάλυψη τής δομικής Αλληλουχίας 
τους στά σωζόμενα κτήρια. Φυσικά ό τρόπος σπουδής πού πιό πάνω ύποθέσαμε δέν είναι έπι-



382 στημονικά πολύ παραγωγικός/ έπιφυλάσσει δμως στοάς οπαδούς του τήν πρωτόγονη χαρά της ά- 
νακαλύφεως άκόμη καί άν τό άντικείμενο έχει ήδη άνακαλυφθει άπό άλλους. 'Από τήν άλλη 
πλευρά ή παραίτηση άπό τό ίδιο τό υλικό καί ή άφηρημένη σχολαστική σπουδή του μέσα άπό 
δημοσιεύσεις καί όταν άκόμη όδηγεΐ σέ έμπεδωμένη γνώση, δέν μπορεί νά προσφέρει καί 
τήν ικανοποίηση τής άμεσης έπαφής. Ασφαλώς λοιπόν ò βέλτιστος τρόπος σπουδής θά έπρεπε 
νά περιέχει σέ κάποια κατάλληλη άναλογία καί τούς δύο τρόπους πού πιό πάνω άναφέρθηκαν 
καί επομένως τό ύλικό θά έπρεπε νά προσφέρεται μέ πιό διδακτικό τρόπο στούς σπουδαστές 

καί έπιστήμονες.

II. ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

'Από τήν άνάλυση φάνηκε ότι κατά τήν άντιμετώπιση τοΰ πολυπληθούς ύλικοϋ τοϋ βράχου 
τηρήθηκαν ορισμένες άρχές πού άν καί φαίνονται μέ τίς σημερινές δυνατότητες πολύ περιο
ρισμένες, έν τούτοις ύπήρζαν καί είναι κατά βάση ρεαλιστικές, άν κριθοϋν μέ τά μέτρα των 

δυνατοτήτων τής Υπηρεσίας στις άρχές τοϋ αίώνος.

‘Η άρχή τοϋ τρόπου υπαίθριας άποθηκεύσεως σέ σωρούς καί σέ στίχους άσφαλώς συνέβαλε 
θετικά στην διατήρηση τοϋ ύλικοϋ έφ'όσον δέν υπήρχε δυνατότητα ενός καλύτερου τρόπου.

Τό ζήτημα έχει δύο πλευρές: - τής μηχανικής τοϋ λίθου καί - τοϋ άρχαιολογικοϋ χειρι
σμού τοΰ ύλικοϋ.

- Τό ζήτημα των μηχανικών καταπονήσεων καί φθορών τό έζετάσαμε ήδη καί γιά τούς σωρούς 
καί γιά τούς στίχους. Λαμβάνοντας ύπ'όψη τήν ποιοτική άνάλυση γίνεται φανερό ότι ένα 
μεγάλο μέρος τοϋ ύλικοϋ άζίζει ενός πολύ άσψαλέστερου τρόπου άποθηκεύσεως ή έκθέσεως.

- Τό ζήτημα τοΰ χειρισμού τοϋ ύλικοϋ είναι σέ ενα βαθμό ταυτόσημο μέ τό θέμα τών δ ιαμορ- 
φώσεων πού έζετάζεται πιό κάτω.

Ή άρχή τής "φυσικής" διαμορφώσεως τοΰ χώρου μέσω κάποιας τυχαιότητας στήν διασπορά 
τοΰ ύλικοϋ, άν καί σήμερα δέν φαίνεται πολύ εύστοχη, ύπήρζε τότε πιό έπιτυχής καθώς οί έ- 
πισκέπτες ήταν λίγοι, τό μέσο έπίπεδο συγκριτικά καλύτερο άπό σήμερα καί τό σπουδαιότερο, 
καθώς τότε ò χρόνος κυλοϋσε σχετικά πιό άργά. Μέ συνθήκες σάν κι αυτές οί έπισκέπτες πλη
σίαζαν περισσότερο στό ύλικό μέ περισσότερη έκτίμηση καί ένδιαφέρον. Δύο άλλοι παράγον
τες άναιροϋσαν τότε τά μειονεκτήματα πού παρουσιάζει σήμερα ή ίδια άρχή: Στήν περίοδο 
έκείνη πού θά μπορούσε νά ονομαστεί "ήρωϊκή περίοδος" τής έρευνας στήν 'Ακρόπολη, τό ύλι
κό ήταν πολύ περισσότερο "έπίκαιρο" καί άναγνωρίσιμο άπό όσο σήμερα. Τότε άκόμη ζοϋσε ή 

γενιά αύτών πού έκαναν ή παρακολούθησαν μέ ένδιαφέρον τίς μεγάλες άνασκαφές, άνακαλύψεις 
ή δημοσιεύσεις. Γι'αύτούς τό ύλικό ήταν πιό οίκεϊο. Σήμερα, μετά άπό σχεδόν τρεις γενιές 
καί δύο πολέμους, πού μεγάλωσαν τήν χρονική άσυνέχεια, μεγάλο μέρος τοϋ ύλικοϋ έπανέρχε- 
ται σιγά σιγά στήν άνωνυμία. *0 δεύτερος παράγων είναι άσφαλώς τό στοιχείο τής προσωρινό
τατος πού ένυπήρχε όπως είναι φυσικό στήν περίοδο μετά τίς άνασκαφές. "Ετσι σέ πρώτη προ
σέγγιση τά εύρήματα πού δέν θά πήγαιναν στό μουσείο θά ήταν πιό όρθό νά παραμείνουν κοντά 
στόν τόπο τής εύρέσεώς τους, χωρίς αΰτό νά άποτελεί άρχαιολογικό δόγμα. "Αλλωστε ò δια
χωρισμός τοΰ ύπαίθριου ύλικοϋ άπό αύτό πού πήγαινε σέ μουσείο - δηλαδή άπεμακρύνετο άπό 
τόν τόπο εύρέσεώς - ήταν συμβατικός. Κατ'άρχήν τήν θέση τής διαχωριστικής γραμμής έδωσε ή 
χωρητικότητα τοϋ μουσείου, οί διαστάσεις καί ή άντοχή τών εύρημάτων καί φυσικά τά κριτή
ρια άζιολογήσεώς τους σάν έργων τέχνης καί άντικειμενωντής έπιστήμης.

Προφανώς κάτω άπό άλλα δεδομένα θά μπορούσαν νά είχαν ύποστεΐ ένα σχεδιασμένο χειρι
σμό περισσότερα ή λιγότερα εύρήματα. ‘Η μόνη δέσμευση σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη κατά
στασή τους θά ήταν ή ύποχρέωση άρχειοθετήσεως τών στοιχείων έντοπισμοΰ παλαιάς καί νέας 
θέσεως.

Σήμερα μετά άπό μισό αιώνα ή διατήρηση τής ίδιας άρχής ισοδύναμε! μέ ύποκατάσταση 

τοΰ σχεδιασμοϋ άπό ένα προσωρινό τρόπο πού κατά τύχη συντηρήθηκε.

Άπό τήν πιό πάνω άνάλυση φαίνεται ότι ή παλαιά άρχή τής διαμορφώσεως τοϋ άρχαιολογι- 
κρϋ χώρου δέν μπορεί σέ καμιά περίπτωση νά είναι δεσμευτική πάνω σέ ένα σχεδίασμά χειρι

σμόν foü ύπαίθριου ύλικοϋ.



383"Η διαμόρφωση τοϋ περιβάλλοντος χώρου καί ò χειρισμός του ύπαίθριου υλικού,είναι θέ
ματα άπολύτως άλληλένδετα, δεν έπιτρέπεται λοιπόν νά άντιμετωπίζονται χωριστά ή μόνο τό 

ενα καί μάλιστα είς βάρος τοϋ άλλου. Δέν πρέπει νά άντιμετωπίζονται μονόπλευρα.

Στό πιό κάτω παράδειγμα προσεγγίζοντσ,ι περιληπτικά καί παραστατικά τά βασικά μειονε

κτήματα των μονόπλευρων άντιμετωπϊσεων:

- Έάν θέλοντας νά διαμορφώσουμε τόν χώρο τής Χαλκοθήκης, άπομακρύναμε άπλώς τά μάρμαρα 
πού τήν κατακλύζουν καί τά στιχίζαμε σέ όρθογωνικές παρατάξεις σέ μέρη τοϋ περιγράμματος 
άσφαλώς θά αυξάναμε έτσι τήν δυνατότητα έποπτείας τής Χαλκοθήκης μόνο, ένώ ταυτόχρονα θά 
συγχέαμε ίσως κάποιον άπό τούς γύρω χώρους καί άσφαλώς δέν θά είχαμε έκμεταλλευτεΐ τήν δυ

νατότητα έποπτείας σημαντικών μερών τών άρχιτεκτονικών οργανισμών καί μάλιστα μερικών 

κτηρίων πού δέν σώζονται.

- Έάν άπό τήν άλλη πλευρά άνασυναρμολογθύσαμε απλώς μέρος τοϋ υπαίθριου ύλικοϋ σέ θέσεις 
συμβατικά έπιλεγμένες, άσφαλώς θά αύξάναμε τήν τάξη καί τήν έποπτικότητά του, πιθανόν ό
μως συγχρόνως νά διασπούσαμε κάποιον ένιαΐο χώρο, ή νά παρεμβάλαμε οπτικά έμπόδια μέσα 
σέ σημαντικές οπτικές γωνίες τών κτηρίων.

- Έάν τέλος γιά τις άνάγκες συντηρήσεως άποσυναρμολογθύσαμε άναστηλωμένα μέρη κτηρίων
καί μετά τις έπεμβάσεις τά συναρμολογούσαμε καί πάλι χωρίς νά ύπάρχει παράλληλη συνολική
έποπτεία τοϋ ύπαίθριου ύλικοϋ, πιθανόν νά χαναμε τήν εύκαιρία νά αντικαταστήσουμε κάποιο

υλ ικο
νέο μάρμαρο μέ τό αύθεντικό πού πιθανόν λανθάνει μέσα στέ> υπαίθριο/. Αύτό συμβαίνει μέ 
θραύσματα άπό τά Προπύλαια μέ τρεις στυλοβάτες τοϋ ναοϋ τής Νίκης, μέ μέρος κιονοκράνου 
της καί μέ μερικά τεμάχια τής Προστάσεως τών Κορών. Ή άνάγκη πλήρους έλέγχου τοϋ υπαί
θριου ύλικοϋ καταφάνηκε μιά φορά άκόμη όταν μέ τόν συνάδελφο άρχιτέκτονα μηχανικό Α. Πα- 

πανικολάου έντοπίσαμε άκέραιο λίθο τής κρηπΐδος τής Προστάσεως τών Κορών -Μ=1.30 - ένώ 
έπίκειται ή άποσυναρμολόγησή της.

Άσφαλώς λοιπόν ή καλύτερη άντιμετώπιση είναι ò ολόπλευρος καί συνολικός χειρισμός 
καί τοϋ χώρου καί τοϋ ύπαίθριου ύλικοϋ καί σέ συνάρτηση μέ τά κτήρια.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ή βασική άρχή πού ύποστηρίζεται πιό κάτω, συμφωνεί μέ τις ίσχύουσες άντιλήψεις γιά 
έπαύξηση τής διδακτικής αξίας τών μνημείων καί άπορρέει άπό τήν διάθεση ίκανοποιήσεως 
μιας πνευματικής άνάγκης πού έχει έντονη ιστορική διάσταση.

Μέσα στό πέρασμα τών αιώνων ή φύση καί πολύ περισσότερο ό ίδιος 6 άνθρωπος έδρασαν 
στήν 'Ακρόπολη, όπως καί σέ άναρίθμητους άλλους τόπους, κατά τρόπο καταστροφικό γιά τά 
μνημεία, ώστε σήμερα τό άρχικά οργανωμένο σύνολο νά έχει περιπέσει σέ κατάσταση ύπέρμε- 
τρης άποδσμήσεως, όπως δείχνουν οί πολυάριθμες χιλιάδες θραυσμάτων κάθε έποχής καί προε- 
λεύσεως πού κατακλύζουν τόν χώρο. 'Ακόμη περισσότερα θραύσματα είναι πού έκμηδενίστηκαν 
μέσα σέ άσβεστοκάμινα ή έξαφανίστηκαν στήν έσωτερική δομή καί τά θεμέλια νεώτερων κτη
ριακών έργων μέχρι άκόμη καί τοϋ περασμένου αίώνος, κατόπιν έπίσημων έκποιήσεων μετά ά
πό διάφορες άρχαιολογικές έργασίες (άρχίζοντας άπό τό 1830) .

Άλλα πάλι άκέραια άντικείμενα φυγαδεύτηκαν σέ ξένους τόπους.

'Η θλιβερή αύτή ιστορία άποδσμήσεως, έκμηδενισμοϋ, έξαρανίσεως ή άπαγωγής τοϋ ύλικοϋ 
τής Άκροπόλεως είναι ένα συνεπέστατο μέρος τής γενικής ιστορίας όπου ή άτομική καί ή 
συλλογική εύθύνη γιά τις κάθε είδους άπώλειες καλύπτεται μέ ύπερβολικό τροπο άπό ένα ύποτι- 
θέμενο "άναγκαΐο ή άναπόφευκτο" καί "φυσικό ή ιστορικό" "νόμο τής προόδου" πού κόστισε 
τόσο πολλά σέ βάρος τών πραγματικών δυνατοτήτων γιά συντήρηση περισσότερων πολιτιστικών 

άγαθών.

“Ομως,ένώ ό "νόμος τής προόδου" μαζί μέ τις καταστροφές πού συνεπάγεται, συνδέεται 
στενά μέ κάθε προσπάθεια κυριαρχίας πάνω στό χώρο καί στό μέλλον (πρόοδος), οί καταστρο
φές έμποδίζουν συγχρόνως τήν άπό άνάγκη προσπάθεια γιά κυριαρχία πάνω στον συνολικό χρό
νο» πού κυρίως ώς Παρελθόν έχει άποκτήσει άνυπολόγιστα μεγάλη σημασία γιά τόν πολιτισμό

μας.



384 ’Αναγκαζόμαστε λοιπόν, νά άποκαθιστοΰμε άναδρομικώς την κατεστραμμένη εικόνα καί στην 

προσπάθειά μας αυτή Βάζουμε ολόκληρο τό ζήλο μας όπως γιά κάθε έργο προόδου.

Πολύ σύντομα τά άντικείμενα άπό απλοί φορείς πληροφοριών γίνονται τά ίδια αύτοτελή 
καί αύτάρκη μουσειακά ένθύμια καί διότι βέβαια έχουν άζία ώς έπιτεύγματα άλλά κυρίως διό
τι δέν μάς είναι άρκετό νά γνωρίζουμε απλώς τό παρελθόν, άλλά θέλουμε καί νά τό "βλέπου
με", νά τό "βιώνουμε" μιά καί ό κόσμος μας δέν έκτείνεται μόνο μέσα στό χώρο άλλά καί 
στό χρόνο. Καθώς τό υλικό πού σώθηκε άπό τήν άρχαία έποχή είναι σχετικά τόσο λίγο, μιά 
διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στό άζιοθέατο καί στό μή Αξιοθέατο δέν θά σταματούσε τήν έ- 
πιθυμία μας νά "δούμε" όσο γίνεται περισσότερο. Είναι λοιπόν "νόμιμη" ή άνάγκη κατάλλη
λου χειρισμού πού νά μας φανερώνει τό μέγιστο δυνατό, άπό τήν άρχική είκόνα (καί τήν πλη

ροφορία) στά πλαίσια τού έπιστημονικά θεμιτού.

Γιά τήν άντιμετώπιση τού υπαίθριου ύλικοΰ (καί σέ σχέση μέ τίς άναστηλώσεις) καί τή 
διαμόρφωση τού άρχαιολογικοΰ χώρου είναι Αναγκαία ή άρχή τού ολόπλευρου καί συνολικού 
σχεδιασμένου χειρισμού, τόσο τού χώρου όσο καί τού υπαίθριου υλικού.

Τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα (ΣΤΟΧΟΣ) θά πρέπει νά είναι ή μεγιστοποίηση τού βαθμού τά- 

ξεως καί τού χώρου καί τού υπαίθριου υλικού, δηλαδή ή έπαναπόκτηση τού μέγιστου δυνατού 

άπό τήν άρχική είκόνα τού χώρου.

Ό Στόχος άναλύεται στά πιό κάτω σημεία:

1. 'Αποκατάσταση κατά τό δυνατόν καί υποδήλωση (αίσθητοποίηση) τών αύτοτελών ποικίλων χώ
ρων πού όργάνωναν άρχικά τήν έπιφάνεια τού βράχου: Δίοδοι, οδοί, πλατείες, περίβολοι, 
τεμένη, κτήρια, "άρνητικοί" χώροι κοντά στό τείχος.

2. 'Αποκατάσταση κατά τό δυνατόν καί υποδήλωση - τονισμός τών χαρακτηριστικών Αντικειμέ
νων πού πλαισίωναν, συμπλήρωναν ή περιείχοντο στούς πιό πάνω χώρους: Βάθρα, βωμοί κλπ.

3. ‘Ομαδοποίηση τού ύπαίθριου ύλικού μέ τρόπο πού νά φανερώνει στόν μέγιστο δυνατό βαθμό: 
α. τήν μορφή καί τό είδος
β. τήν ταυτότητα καί τόν όργανικό συσχετισμό καί
γ. τήν Ιστορική - συστηματική συνάρτηση τών Αντικειμένων.

4. "Οπως άπορρέει πιό πάνω γιά τό υλικό πού δέν άνήκει στήν 'Ακρόπολη, Απαιτείται ίδιαί- 
τερη μεταχείριση βάσει μελέτης, πού θά χρησιμοποιήσει όλες τις μέχρι σήμερα δημοσιευ
μένες πληροφορίες καί Απόψεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Τό αίτημα γιά συνολική Αντιμετώπιση του χειρισμού υπαγορεύει σέ ένα βαθμό τήν (τουλά
χιστον σέ έπίπεδο μελέτης) κοινή Αντιμετώπιση ζητημάτων πού θά έμπίπτουν συγχρόνως σέ 
δύο ή περισσότερες άπό τίς πιό πάνω κατηγορίες’

- 'Επί πλέον υπαγορεύει τήν είσαγωγή κατάλληλων παραδοχών πού νά έπιτρέπουν:
α) συμβίβαστότητα στά προβλήματα μέ έπαλληλία περισσότερων (διαφορετικών) χρονικών πε

ριόδων ή μέ έπικάλυψη χώρων διαφορετικών περιόδων’

β) συναλήθευση λύσεων (κοινές ή μέσες λύσεις).

- Τό σύνολο τής άντιμετωπίσεως καί τών είδικών παραδοχών θά πρέπει νά ύπόκειται σέ αύστη- 

ρούς έπιστημονικούς περιορισμούς: κυρίως 'Αρχαιολογικούς καί δευτερεύοντες Λειτουργι
κούς, Τεχνικούς καί Αίσθητικούς.

Νοέμβριος 1977
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Μετακινήσεις τμημάτων τοϋ ναοϋ όφειλόμενες στήν έκρηξη τοΟ 1687.
Άνω: Μετακίνηση τοΟ 4ου (άτιό Α) έπιστυλίου τής νοτιάς πλευράς τό όποιο συμπαρέσυρε τό 
Οπερκείμενο τρίγλυφο. Σημειωτέα έδώ ή άνάπτυξη βλαστήσεως στόν άρμό.
Κάτω: ‘Η βόρεια άνατολική γωνία τοΟ σηκοΟ.
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Στροφή του πέμπτου (άπό άνατολικά) κίονος τής νοτίας πλευράς καί μετακίνηση των έπιστυ- 
λίων, λόγω τής έκρήξεως τοϋ 1687. Σχέδιο κατόψεως καί φωτογραφία.
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'Απόπειρα άνατινά^εως τοϋ 6ου κίονος της Άν.Προστάσεως.Τρήμα 

σεως πυρίτιδος στόν 7ο σπόνδυλο διανοιχθέν μέ παραμίνα, όπως 

ή τομή του.

Τομή τοϋ τρήματος^ 

σέ φυσικό

ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
"ΠΑΡΑΜΙΝΑ"

/ \
\

/
/

Κ
}

Ε1*2R2(Π-VT) =2,82 R2

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ 

"ΣΤΑΥΡΟΣ”

\

Ή περιστροφή τής παραμίνας έξελίσσεται 
αύτομάτως σέ μεταπτωτική (συνέπεια τοϋ 
"νόμου τής ήσσονος ένεργείας").

\

E2=ÏÏR2 = 3,14 R2 

Ε2 :Ε1 = 10 : 9

γομώ- 

τιροδίδε ι
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Βόρειος θριγκός,άποψη άπό τό ύψος τοϋ σηκοϋ.

"Ανω: φαίνονται τά μαρμάρινα συμπληρώματα των γείσων (1902)
Κάτω: ή συστηματική διάρρηξη των γομφώσεων τοϋ θράνου ώς καί νεώτερες (1972) όρειχάλκινες 
συνδέσεις μορφής Γ ι κατά μήκος τής μασχαλιαίας έγκοπής.



392

* Η
 δια

φο
ρά

 τω
ν ά

να
το

πο
θε

τη
μέ

νω
ν λ

ίθ
ων

 σ
έ σ

χέ
ση

 μέ
 τού

ς κα
τά

 χώ
ρα

ν δ
ια

τη
ρη

μέ
νο

υς
 έγκ

ει
τα

ι 
κυ

ρί
ως

 στή
ν έν

το
νη

 φω
το

σκ
ία

ση
 τών

 άρ
μώ

ν έξ
 αί

τί
ας

 τής
 άπ

οσ
τρ

ογ
γυ

^ε
υσ

εω
ς τ

ων
 άκ

μω
ν.

 Αύ
τή

 
πρ

οκ
λή

θη
κε

 άπ
ό τή

ν π
τώ

ση
 τω

ν λ
ίθ

ων
 κα

ί τή
ν μ

ακ
ρά

 πα
ρα

μο
νή

 το
υς

 στό
 έδα

φο
ς.

'Α
ρι

στ
ερ

ά:
 Δια

φο
ρά

 με
τα

ξύ
 λιθ

οπ
λί

νθ
ω

ν σ
τή

 βό
ρε

ια
 πλ

ευ
ρά

 το
ύ σ

ηκ
ού

.
Δε

ξι
ά:

 Δια
φο

ρά
 με

τα
ξύ

 σπ
ον

δύ
λω

ν σ
τή

 νό
τι

α κ
ιο

νο
στ

οι
χί

α.



393

X r< 1S= '3

s rc

3 =.
P «3

τή
ς Δ

υτ
. τιρ

οσ
τά

σε
ως

, δε
ξι

ά,
ή έβ

δο
μη

 δοκ
ός

 τοΟ
 δυ

τι
κο

Ο
 πτ

ερ
οΟ

.



Παρατοτιοθετήσε ις μελών σέ τιαλιότερες έτιεμβάσεις·
Άνω: 'Εξωτερικός όρθοστάτης καί κομμάττα άτχό τή ξωωόρο, στή θέση έσωτερικών όρθοστα· 

των τοϋ σηκοϋ.
Κάτω: Κομμάτια άτιό τή ζωφόρο στήν Côia θέση.
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'Αρχιτεκτονικά μέλη άπομακρυσμένα dnó τόν τόπο τους.
"Ανω: σημαντικότατα κομμάτια άπό τήν περίσταση τοΟ Πεισιστρατειδείου ναοϋ τίϊς Αθήνας. 
Μέσον άριστερά: 7ος σπόνδυλος ιωνικού κίονος των Προπυλαίων,τελειως άλλοιωμένος.

Μέσον δεζιά: ένας άπό τούς σπονδύλους των Προπυλαίων έκτός Άκροπόλεως 
Κάτω: θράνος τοϋ σηκού τοϋ Παρθενωνος στόν Περίπατο.
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"Ανω: άπό άριστερά σπόνδυλος τών κιόνων τής άνατολικής προστάσεως, θραύσμα γείσου τής νότιας πλευ
ράς καί άπόκομμα τής Ζωφόρου άπ'τό όποιο διαχωρίστηκε μέ πριόνι ώς πλάκα τό μέρος πού έφερε τήν 

άνάγλικρη παράσταση.
Κάτω: μεγάλων διαστάσεων λίθος, σέ δεύτερη χρήση κατώφλιο του παραθύρου τής άψίδος,παραχθείς μέ 
όλόπλευρη άπολάξευση λίθου τού έπιστυλίου τής άνατολικής προστάσεως.
Δεξιά: μεγάλο τεμάχιο ήμιρράβδοτου κίονος τής ύστερορρωμαϊκής έπισκευής. Δύο άπό τούς λίθους στά 
βάθος προέρχονται άπό τήν άψίδα καί άπό τούς ύστερορρωμαϊκούς σταθμούς τής άνατολικής θύρας.
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Χαρακτηριστική άποψη μιάς όμάδος λίθων στό Εδαφος.
Μετά τή συμπλήρωση τοΟ Εργου δ άριθμός των λίθων θά μειωθεί καί θά υπάρχει χώρος γιά διδακτική 
Εκθεση Αρχιτεκτονικών μελών παλαιοτΕρων (π.χ. Προπαρθενών) καί νεωτΕρων (ύυτερορρωμαϊκής καί 
Χριστιανικής) περιόδων. Τό σκαρίφημα είναι Ενδεικτικό τβν σχετικών,δυνατοτήτων.
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ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ. ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙZΟΜΕΝΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Δ.1. "Αρση των αιτίων της συνεχιζόμενης καταστροφής

Δ.2. Καλύτερη συντήρηση του ναοΰ μετά τό πέρας τής έργασίας

Δ.3. 'Αναβάθμιση τής άζίας του μνημείου





Δ. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ. ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 401

Σχεδόν τίποτα δέν είναι αυτονόητο fi άπλό, όταν σχετίζεται μέ τήν δραστική έπέμβαση 
σ'ένα Αρχιτεκτονικό μνημείο μέ τήν σημασία καί μέ τήν Αξία τοϋ Παρθενώνος. Ό Αρχικός 
προβληματισμός τόσο γιά τούς σκοπούς τής έργασίας όσο καί γló τις Αρχές πού θά πρυτα- 
νεύσουν σ'αύτές πρέπει νά είναι εύρύς, έτσι ώστε νά περιορισθοϋν οί πιθανότητες ένός 
θεωρητικού Αποπροσανατολισμού πού μπορεί νά οδηγήσει σέ λάθη ή σέ άγονη καί παρατεταμέ- 
νη κριτική. Ειδικότερα γιά τις άρχές υπάρχει Ανάγκη νά έξετασθοϋν Αναλυτικά όχι μόνο 
καθ'αύτές Αλλά καί σέ συνεχή συσχετισμό μέ τις Αξίες τις όποιες Αποδίδομε σήμερα στά 
μνημεία καί τις όποιες Αξίες έρχονται οί παραδεγμένες άρχές νά κατοχυρώσουν. ‘0 σκοπός 
τοϋ κειμένου πού Ακολουθεί είναι ή διεύρυνση Ακριβώς τοΰ προβληματισμού' τό νά Αντιμε- 
τωπισθή τό θέμα Από πολλές σκοπιές έτσι ώστε νά Αναξητηθοϋν οί πιό σωστές έπί μέρους 

λύσεις.

Είμαστε μπροστά σ'ένα μνημείο τελείως ξεχωριστό καί όχι μόνο γιά τά έλληνικά μέτρα.

‘0 Παρθενών έχει τοποθετηθή στήν κορυφή όλων των κλιμάκων Αξιολογήσεως καί συγχρόνως έ
γινε ένα μοναδικό σύμβολο τοϋ κλασσικοϋ πνεύματος. ‘Η κοινή γνώμη, έλληνική καί διεθνής 
δέν είναι Απλώς εύαισθητοποιημένη' υπάρχουν (καί θά πολλαπλασιασθοϋν) Απειράριθμες ιδέ
ες καί βιαστικές Απόψεις γιά τήν "σωτηρία" τοϋ ναοϋ, Ανάλογες σέ Αριθμό πρός τόν βαθμό 
άγνοιας τών πραγματικών δεδομένων τών προβλημάτων του. Ανεξάρτητα όμως Από τό γεγονός 
αύτό, ή εύθύνη πού έπωμίζεται ή Επιτροπή, τό Τεχνικό Γραφείο καί ή ‘Ελληνική 'Αρχαιο
λογική 'Υπηρεσία είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Ή ιστορική αύτή εύθύνη μέ κανένα τρόπο 
δεύ θά έπρεπε νά μάς κάνει Αρνητικούς γιά τό έγχείρημα ή Από φόβο δήθεν όπαδεύς τής πα
θητικής θεωρίας ώς πρός τήν διατήρηση τών Αρχιτεκτονικών μνημείων1.

Θετικά στοιχεία γιά τήν λήψη Αποφάσεων ώς πρός τήν έπέμβαση στόν Παρθενώνα θεωρούν
ται Αφ'ένός ή πολύτιμη πείρα πού Αποκτήθηκε Από τό 1979 ώς σήμερα στό Έρέχθειο καί άφ* 
έτέρου ή ώρίμανση τών Απόψεων γιά τό μεγάλο μνημείο πού συντελέσθηκε στούς κόλπους τής 
Αρχαιολογικής ‘Υπηρεσίας. Πράγματι, ή Αναδρομή σέ Αρχεία καί σέ δημοσιεύματα δείχνει 
ότι πριν Ακόμα Από τήν όλοκλήρωση τών άναστηλώσεων Μπαλάνου, καί κυρίως Από τό 1940, 
δηλαδή περισσότερο Από σαράντα χρόνια, τά φανερά προβλήματα τοϋ Παρθενώνος συζητιούν
ται καί έξετάζονται σχεδόν συνεχώς. Πέρα Από τήν ώρίμανση αύτή σήμερα είμαστε σέ θέση 
Αφ’ένός νά Αναλύσωμε καλύτερα αύτά τά προβλήματα καί άφ'έτέρου νά τά άντιμετωπίσωμε τε
χνολογικά μέ πολύ πιό Αποτελεσματικό τρόπο.

'Αλλά τό πιό ούσιαστικό έπιχείρημα, αύτό πού υπερκαλύπτει όλα τά προηγούμενα, εί
ναι ότι ή έπέμβαση στόν Παρθενώνα είναι έξαναγκασμένη καί Αναπόφευκτη. Είναι ήδη πολύ 
γνωστός ό όλέθριος ρόλος τών όξειδωμένων σιδηρών στοιχείων πού ένσωματώθηκαν στόν ναό 
κατά τις Αναστηλώσεις τοΰ Μπαλάνου καί γιά τόν όποιο θά γίνει Αναλυτικά λόγος στά έπό- 

μενα. ίώθε μέρα πού περνά αύθεντικά μαρμάρινα μέλη τοϋ ναοϋ καταστρέφονται καί ή κατά
σταση γίνεται χειρότερη.

"Ετσι ή προγραμματιζόμενη έπέμβαση στόν Παρθενώνα θά είναι κατά κύριο λόγο σωστική. 
Καί Αν δεχθούμε πώς κάθε Αλλαγή στά Αρχιτεκτονικά μνημεία έχει τήν σφραγίδα τής έποχής 
της, τά τελευταία χρόνια τοΰ 20ου αιώνα θά πρέπει νά Αφήσουν στό μνημείο τήν σφραγίδα 
τής τωρινής νοοτροπίας γιά τήν πολιτιστική μας κληρονομιά. Στό κείμενο πού Ακολουθεί 
θά γίνει προσπάθεια νά φανεί αύτή ή άποψη πιό καθαρά καί πιό τεκμηριωμένα.

Ή προγραμματιζόμενη έπέμβαση στόν Παρθενώνα Αποβλέπει σέ:
1) Άρση τών αίτιων τής συνεχιζόμενης καταστροφής
2) Καλύτερη συντήρηση τοΰ ναοϋ μετά τό πέρας τής έργασίας καί
3) 'Αναβάθμιση τής Αξίας τοϋ μνημείου.

Δ._ 1^_ΐΑρσ3_τών_αί τ ϊων_τ22_συνε^ι^όιιενΐ]5_καταστ2θ(ρ22.

Υπάρχει φανερή όμοιότητα τών πιό πολλών Από τά αίτια τής καταστροφής τοϋ Παρθενώ
νος μέ αύτά πού μελετήθηκαν ήδη στό Έρέχθειο καί διακρίνονται στά υπόλοιπα κλασσικά 

μνημεία τής Άκροπόλεως καί γενικότερα τών 'Αθηνών καί τούτο γιατί έχουν τό Ιδιο Ολικό 
δομής, τήν Ιδια δομική μορφή καί βρίσκονται κάτω Από τις ίδιες συνθήκες. Τά αίτια τής 
καταστροφής είναι:
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α) 'Οξείδωση καί διαστολή τώυ σιδηρών στοιχείων στηρίξεως ή συνδέσεως πού έχουν έν- 

σωματωθή στά μαρμάρινα Αρχιτεκτονικά μέλη. Πρόκειται γιά τό σύνολο σχεδόν των μεταλλι
κών στοιχείων τής άναστηλώσεως Μπαλάνου (πού μονώθηκαν άτελέστατα άπό τόν Ατμοσφαιρικό 
Αέρα καί άπό τήν ύγρασία) Αλλά καί γιά Αρχαίους συνδέσμους ή γόμφους πού βρέθηκαν σέ 

δυσμενείς συνθήκες μετά άπό τήν έκκρηξη Morosini ή Από τις μεταγενέστερες περιπέτειες 
τού ναού. Τό αίτιο αύτό καταστροφής Αφορά τόσο στά κατά χώραν μέλη όσο καί στά κατακεί- 
μενα γύρω Από τό μνημείο. Ή διαστολή των όξειδωμένων στοιχείων προκαλεΐ διάρρηξη τών 
μαρμάρων καί ένίοτε θρυμματισμό τους. Προκαλεΐ έπίσης τήν έναρξη διαδικασίας περαιτέρω 
ρηγματώσεως άπό τόν παγετό ή Από τήν έκθεση στήν ύγρασία καί Αλλων μεταλλικών στοιχείων. 
Άπό πιό Αναλυτική περιγραφή τών τμημάτων του Παρθενώνος προκύπτει (όπως Αλλωστε καί 
στά Έρέχθειο) ότι ή ένσωμάτωση σιδηρών στοιχείων στά κλασσικά μνημεία υπήρξε κυριολε
κτικά όλέθρια.

‘Η Ανάγκη διακοπής τής ρηγματώσεως είναι άμεση. Είναι φανερό ότι δέν υπάρχει τρόπος 
νά διακοπεί ή όξείδωση καί ότι ò μόνος τρόπος παρεμβάσεως είναι ή άφαίρεση όλων Ανεξαι
ρέτως τών σιδηρών αύτών στοιχείων έστω καί Αν είναι φαινομενικά σέ καλή άκόμα κατάσταση.

β) ’Αποσάθρωση καί διάβρωση τών σιμεντοκονιαμάτων τής άναστηλώσεως Μπαλάνου. ‘Η 
προσβολή τών νεωτερικών σιδηρών στοιχείων του Παρθενώνος έπεκτείνεται καί στόν όπλισμό 
τοΰ μανδύα άπό σιμεντοκονίαμα πού σχηματίζει τήν ορατή έπιφάνεια πολλών σφονδύλων κιό
νων τής βόρειας περιστάσεως, μέ Αποτέλεσμα τήν ρηγμάτωση καί τελικά τήν πλήρη Αποσάθρω
σή τους. Σέ πολλά σημεία τά κονιάματα αύτά έχουν άνανεωθή κατά τά τελευταία χρόνια» Αλ
λά τό πρόβλημα παραμένει όξύ καί ύφίσταται κίνδυνος γιά τούς γειτονικούς τους άρχαίους 
μαρμάρινους σφονδύλους. 'Ανάλογα φαινόμενα άποσαθρώσεως σιμεντοκονιαμάτων διακρίνονται 
καί στις ούρές Αρκετών γείσων τά όποια έπανατοποθέτησε ό Μπαλάνος. ‘Η Ανάγκη άντικατα- 
στάσεως όλων τών σιμεντοκονιαμάτων ή σκυροδεμάτων άπό κάτι Ισχυρότερο Αλλά καί σταθερό
τερο είναι πειστική.

γ) Καταστροφή Αρχιτεκτονικών μελών όταν κάποια μετακίνηση προκαλέσει τήν άπώλεια 
τής κανονικής τους έδράσεως καί τήν στήριξη όλου τοϋ βάρους τους σέ έλάχιστη έπιφάνεια. 
Αύτό μπορεί νά έχει ώς Αποτέλεσμα τήν ύπέρβαση τού όρίου Αντοχής σέ θλίψη καί τόν θρυμ- 
ματισμό τής ζώνης στηρίξεως. Ή μετακίνηση όφείλεται σχεδόν πάντοτε στήν διόγκωση κάποι
ου σιδηρού συνδετικού στοιχείου. Ή Απώλεια συνάφειας μέ τά ύποκείμενα μέλη διευκολύνει 
Αλλωστε τοπικές καταστροφές σέ περίπτωση σεισμού.

6) Διάβρωση τών Αρχαίων έπιφάνε ιών λόγω θειώσεως. Γιά τό πρόβλημα τής διαβρώσεως ά
πό τά όξείδια τού θείου πού υπάρχουν στήν μολυσμένη Ατμόσφαιρα τών Αθηνών καί τής γυ- 
ψοποιήσεως τοΰ πεντελικοΰ μαρμάρου τών μνημείων, έχει γίνει εύρύτατα λόγος κατά τά τε
λευταία χρόνια. Τό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα όξύ στόν Παρθενώνα όπου ένα σημαντικό μέρος 
τοϋ γλυπτικού διακόσμου βρίσκεται άκόμα κατά χώραν.

'Επειδή οί υπεύθυνοι χημικοί γιά τήν ώρα Αποκλείουν κάθε είδος έπκρανειακής προστα
σίας τού μαρμάρου, τό πρόβλημα είναι πρακτικά άλυτο κάτω άπό τις παρούσες συνθήκες. Κα
τά τήν έπέμβαση δέν είναι δυνατόν νά γίνει άρση τοϋ αίτιου τής καταστροφής. Αύτή θά 
πρέπει νά άναζητηθή σέ Αλλα μέτρα στό εύρύτερο περιβάλλον τής πόλεως.

ε) Φθορά άπό τά βήματα τών έπισκεπτών. Πρόκειται γιά τήν φθορά κυρίως στούς Αναβαθ

μούς τής κρηπίδος καί στά δάπεδα τού σηκού καί τής περιστάσεως. Τό πρόβλημα είναι σοβα
ρό (γιατί Απειλούνται οί καμπυλότητες τών στυλοβατών) όχι όμως καί έπεϊγον δεδομένου ό
τι κατά τά τελευταία χρόνια έχει άπαγορευθή ή κυκλοφορία τών έπισκεπτών στό μνημείο.

Εύτυχώς, τρία δήθεν αίτια καταστροφής τού Παρθενώνος, γιά τά όποια γινόταν Αλλοτε 
2πολύς λόγος , έπιβεβαιώθηκε κατά τά τελευταία χρόνια ότι είναι Ανύπαρκτα:

Τό πρώτο Αφορά στήν σταθερότητα τοΰ βράχου πάνω στόν όποιο έχει θεμελιωθή ό ναός. 
“Ολα όσα λέγονταν γιά ρήγματα, καρστικά φαινόμενα καί όλισθήσεις τού βράχου τής Άκρο- 
πόλεως, μετά άπό ειδική γεωτεχνική μελέτη Αποδείχθηκαν άβάσιμα. Οί λιθολογικές, τεκτο
νικές καί μικροτεκτονικές συνθήκες στήν θέση τών ναών, δέν δικαιολογούν οίανδήποτε άνη-

. 3
συχια .

Τό δεύτερο αίτιο ήταν σχετικό μέ τήν θεμελίωση τού ίδιου τού μεγάλου ναού. Πιστευό

ταν ότι ή πολυχρόνια δίοδος τών ύδάτων τής βροχής μέσα άπό τήν κτιστή του υποδομή σέ



403συνδυασμό μέ τίς καταστροφές πού έχουν γίνει στήν Ανωδομή, είχε δημιουργήσει, προβλήματα 
στΑ θεμέλια. Ήδη ή πρώτη έκθεση τής UNESCO έδειξε τό ΑβΑσιμο τών φόβων αύτών*, πού έπι- 

βεβαιώθηκε Αργότερα6. ‘Ο στερεοβάτης τοΰ Παρθενώνος σώζεται σέ Αρίστη κατΑσταση' έμεινε 
πρακτικΑ Αθικτος ώς σήμερα6.

Τέλος τό τρίτο Αφορά στις ύποτιθέμενες βλΑβες τής Ανωδομής τοΰ Παρθενώνος Από τούς 
κραδασμούς τών διερχομένων έλικοπτέρων καί Αεροπλάνων, Αεριωθουμένων καί μή. Καί έδώ, 
μετΑ Από έξέταση φΑνηκε ότι Αφ'ένός οί Ασκούμενες πιέσεις είναι πρακτικΑ μηδαμινές7 καί 

άφ'έτέρου Αποκλείονται φαινόμενα συντονισμού πού θΑ μπορούσαν νΑ δημιουργήσουν προβλήμα
τα. Τό ένδεχόμενο τής πτώσεως ΛεροπλΑνου ή έλικοπτέρου πάνω στό μνημείο, Αν καί Απίθανο, 
δέν παύει νΑ ύπΑρχει. Δέν Αφορά όμως τήν παρούσα μελέτη.

Δ12ί_Καλύτε£ΐι_συντιΐ6ΐ12Ι1_Ι2ϋ_¥ίί°5„ΰΕΐ4_τό_πέ9α£_ΐ35_έ£^ασΐα£.

Πέρα Από τΑ αίτια καταστροφής πού δημιουργήθηκαν κΑτω Από τίς πρόσφατα διαμορφωμέ
νες συγκυρίες καί Απειλούν τόν ναό, ύπΑρχει καί ή Αναπόφευκτη γήρανση κΑθε κατασκευής 
κΑτω Από τίς φυσικές συνθήκες. ΤΑ ΑποτελέσματΑ της μπορούν να ΑμβλυνθοΟν μέ τήν συντή
ρηση. ΓιΑ ένα μνημείο πού έχει χώσει τίς χρήσεις του, όπως είναι όλοι οί “μή ζώντες" 
κλασσικοί ναοί τής ΈλλΑδος, ή συντήρηση Αποτελεί τό κύριο μέλημΛ μας. Στόν Παρθενώνα 
θΑ πρέπει νΑ δούμε τήν συντήρηση μέ τρόπο ένιαϊο, δηλαδή τόσο γτΑ τΑ μέλη πού βρίσκον
ται πΑνω στό μνημείο, όσο καί γιΑ τΑ Αλλα, τΑ διΑσπαρτα πού κείτονται γύρω τευ.

α) ‘Η έλεύθερη δίοδος τών νερών τής βροχής Από τήν Λνωδομή τού κτηρίου, είναι Ιδι
αίτερα βλαπτική. 'Εκτός Από τήν μηχανική φθορά τής Απορροής, τό νερό σέ περίπτωση παγε
τού διαστέλλεται μέ τΑ πολύ γνωστά όλέθρια Αποτελέσματα στήν Αντοχή καί τήν έμφΑνιση 
τών λίθων. Τό έξαιρετικά χαμηλό γιά τό Πεντελικό μάρμαρο ποσοστό πόρων καθώς καί ό πε
ριορισμένος γιά τήν Αθήνα Αριθμός ήμερών παγετού κατ’έτος, θά έπρεπε νΑ καθιστούν τό 
αίτιο αύτό φθοράς, μικρής σημασίας. Οί Απειράριθμες όμως ρηγματώσεις τίς όποιες προκά- 
λεσαν οί παλαιές πυρκαϊές καί έκκρήξεις δημιουργούν, Αντίθετα, όλες τίς προϋποθέσεις 
καταστροφής Από παγετό ή Από ρέαντα νερά.

β) ‘Η γνωστή διαδικασία βραδυτάτης διαλύσεως τών Ασβεστόλιθων (καί τοΰ μαρμάρου) Α
πό τό Ανθρακικό όξύ τής Ατμοσφαίρας καί τής άνακρυσταλλώσεως σέ γειτονική θέση, είναι 
έμφανής καί σέ όρισμένα τμήματα τού Παρθενώνος. Ή συγκράτηση ρύπου κατά τήν άνακρυ- 
στΑλλωση, κάνει τίς Αποθέσεις τών Αλάτων έξαιρετικά Αντιαισθητικές. Ή ροή τών όμβρι
ων είναι βασικής σημασίας παράγων καί στήν περίπτωση αύτή.

γ) Οί παλιές πυρκαϊές καί έκκρήξεις έχουν δημιουργήσει στήν Ανωδομή τοΰ Παρθενώνος 
Απειρες θραύσεις καί ρηγματώσεις. Τά μικρά ή μεγάλα κομμάιια μαρμάρου δέν έχουν πέσει 
γιατί έμπλέκονται μέ τά γειτονικά τους καί παραμένουν έπί αιώνες σέ ulA Ασταθή κατΑστα
ση ισορροπίας. ‘Ασήμαντες φαινομενικά αιτίες (όπως μιά θύελλα, δονήσεις, ισχυρός Ανε
μος) προκαλούν Απολεπίσεις ή καί πτώσεις μικρών κομματιών μαρμάρου, κατά περίπτωση δέ 
καί μεγαλυτέρων. Εννοείται ότι τά μετακινημένα καί διΑσπαρτα μέλη τοΰ ναού δέν παρου
σιάζουν πιά τέτοια προβλήματα.

6) 'Αντίσταση σέ ένδεχόμενη σεισμική καταπόνηση. Ή βελτίωση τής στατικής Αντοχής 
τού ναού σέ όριζόντιες ωθήσεις καί συγκεκριμένα τίς σεισμικές, Αποτελεί έπίσης ένα Από 
τούς στόχους τής συντηρήσεως τοΰ ναού.

Δ. 3i_^AvagAöyi03_£Qt_A^iaä_Toü_yvQyoiou.

"Οπως ήδη σημειώθηκε, ή έπέμβαση στόν Παρθενώνα είναι έξαναγκασμένη καί Αναπόφευκτη. 

'Αποτελεί όμως καί μιά σπουδαία εύκαιρία βελτιώσεως τής καταστάσεως τού μνημείου, ή ό
ποια, Αν ληφθοΰν ύπ’όψη οί δυσχέρειες Αφ'ένός μέν λήψεως Αποφάσεων καί άφ'έτέρου έγκα- 
ταστάσεως ένός μεγάλου έργοταξίου, μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς μοναδική, Τήν ίδια στιγμή 
ή βελτίωση τής καταστάσεως τού ναού είναι συναρτημένη μέ τήν Αξιοποίηση τών κατακειμέ- 
νων στό έδαφος μελών, ή ιοποία θά σημΛνει καί τήν σωτηρία τους Από τήν καταστροφή ή Από 

τήν Απώλεια.



404
'Αντιμετωπίζομε λοιπόν συμπληρωματικές Αναστηλώσεις (μέ τήν διεθνή έννοια τοΰ όροι) 

καί Αποκαταστάσεις. Δηλαδή Αντιμετωπίζομε τό ένεργηιικό μέρος τής έπεμβάσεως σιό μνη
μείο, αύτό πού πρέπει ιδιαιτέρως νά μελετηθή, νΑ συζητηθή καί νά κριθή.

‘Ανεξαρτήτως όμως πρός τίς δυνατότητες πού ύφίστανται, ή μεθοδολογική συνέπεια Α
παιτεί μιΑ έμπεριστατωμένη Απάντηση στό Αρχικό έρώτημα, σέ τί δηλαδή αποβλέπει ή προ- 
γραμματιζόμενη έπέμβαση στον μεγάλο ναό. ‘Η Αναβάθμιση τού Παρθενώνος σημαίνει Αναλυτι
κότερα τήν βελτίωση του ώς α) ιστορικού καί έπιστημονικού τεκμηρίου, β) έργου τέχνης 
καί γ) Αντικειμένου χρήσεων.

α) 'Αναβάθμιση τού Παρθενώνος ώς ιστορικού, Αρχαιολογικού καί έπιστημονικού τεκμη
ρίου. Παρά τήν προχωρημένη καταστροφή του, ò Παρθένων παραμένει ή πηγή παντοειδών πλη
ροφοριών τόσο Από τό σύνολό του όσο καί Από τήν πιό μικρή του λεπτομέρεια. Πληροφοριών 
όχι μόνο γιά τήν Αρχιτεκτονική καί τήν γλυπτική τής έποχής ιου Αλλά έμμεσα γιά τήν τε
χνολογία, τήν οικονομία, τήν κοινωνία καί τήν θρησκεία τής λαμπρότερης έποχής τής κλασ
σικής άρχαιότητος. Τήν ίδια στιγμή είναι πηγή πληροφοριών γιά τό ίδιο τό μνημείο, τήν 

'Ακρόπολη καί τήν 'Αθήνα όλων τών ιστορικών περιόδων, Από τήν Αρχαιότητα ώς σήμερα. Τό 
διάσπαρτο σήμερα Αρχιτεκτονικό ύλικό τού Παρθενώνος είναι άλλωστε έ£ ίσου πολύτιμο (Αν 
όχι πολυτιμότερο) μέ τό κατά χώραν σωζόμενο Από τήν άποψη τής παροχής στοιχείων. Θά άρ- 
κούσε αύτό καί μόνο γιά νά Αναπαρασταθή ò ναός στις γενικές του γραμμές.

'Από τήν σκοπιά λοιπόν αύτή ό Παρθένων είναι ένα κορυφαίο μνημείο. "Η αύθεντικότητά 
του πρέπει μέ κάθε τρόπο νά διαφυλαχθή' καί τό πιό μικρό κομμάτι του είναι Αναντικατά
στατο δεδομένου ότι δέν μπορούμε νά ξέρουμε ποιές πληροφορίες θά αναζητούν οί μελλοντι
κές γενιές άπ'αύτόν καί μέ ποιές μεθόδους. Στήν έπιστημονική έρευνα δέν φαίνεται νά ύ- 
πάρχει τέλος. Έτσι, άν καί κατά τά τελευταία πενήντα χρόνια μάθαμε πολλά νέα πράγματα 
γιά τόν μεγάλο ναό, παράλληλα άντιληφθήκαμε τήν ύπαρξη πλήθους Αλύτων προβλημάτων. Σέ 
μιά έποχή έζαιρετικά αύστηρή στά θέματα γνώσεων καί έπιστήμης, τό έκπληκτικό αύτό Από
θεμα τεκμηρίων πρέπει νά διαφυλαχθή άθικτο.

Συνοπτικά, τά τρία αίτήματα πού προκύπτουν Από τήν παραπάνω θεώρηση καί τά όποια τί
θενται προκειμένου νά γίνει ή αντίστοιχη αναβάθμιση τού μνημείου είναι:

- Περιορισμός τών έπεμβάσεων στό Αρχαίο ύλικό, κατά τό δυνατόν.
- Συγκέντρωση καί συσχετισμός τών πηγών τής έπιστημονικής πληροφορήσεως. Δηλαδή έντα

ξη τού διασπάρτου Αρχιτεκτονικού ύλικού καί
- Άρση τών παλαιοτέρων σφαλμάτων άποκαταστάσεως.

β) Αναβάθμιση τού Παρθενώνος ώς έργου τέχνης. Ό Παρθενών Αντιπροσωπεύει τόσο μέ 
τήν Αρχιτεκτονική δσο καί μέ τήν γλυπτική του τήν καλύτερη στιγμή καλλιτεχνικής δραστη
ριότητας τού Αρχαίου κόσμου. Είναι τό κατ'έξοχήν κλασσικό έργο τής παγκόσμιας Αρχιτε
κτονικής μέ [δανικές σχέσεις Αναλογιών, Απόλυτη [σορροπία μαζών, αίσθητική αύτάρκεια τών 
έπί μέρους στοιχείων καί τέλος μέ μοναδική πλαστική έκφραση σέ σχέση μέ τό φυσικό φώς. 
Μελετώντας τά θέματα αύτά σέ βάθος, διαπιστώνει κανείς τήν έξαιρετική εύαισθησία τής 
συνθέσεως, τό πόσο Αδικεί τήν όμορφιά τού μνημείου ή σημερινή του έρείπωση καί τό χει
ρότερο, πόσο ò Ακρωτηριασμός αύτός Αλλοιώνει τό πνεύμα τών μορφών καί τού προσδίδει χα
ρακτήρα άσχετο μέ αύτόν πού έπεδίωζαν οι δημιουργοί του. Είναι αύτονόητο πώς μόνον ή 
άρχική μορφή τού ναού Απέδιδε ολοκληρωμένα τό κλασσικό ιδεώδες τής τέλειας Αρμονίας.

Έτσι τό αίτημα πού προκύπτει άμεσα Από τήν αίσθητική πλευρά είναι νά φέρωμε τόν 
ναό δσο τό δυνατόν πιό κοντά στήν Αρχαία, τήν ολοκληρωμένη του μορφή. Ή Αναβάθμισή του 
ώς έργου τέχνης, ζητεί ιήν καιά τό δυνατόν προώθηση τών Αναστηλώσεων.

γ) 'Αναβάθμιση τού Παρθενώνος ώς Αντικειμένου χρήσεων. "Οπως ήδη άναφέρθηκε, ό Παρ
θενών μέ τήν Απώλεια τών χρήσεών του ώς θρηακευιικού κτηρίου, έχει πάψει νά θεωρείται 
ζωντανό μνημείο". Έμεινε όμως ένα πολιτιστικό: Αγαθό μέ πολύ μεγάλη Ακτινοβολία. Ό να
ός έγινε ένα έκθεμα, ένα μουσειακό Αντικείμενο στό ύπαιθρο ή ένα διδακτικό ντοκουμέντο 
πολλαπλά ένδιαφέρον. Μπορούμε καί πάλι νά μιλήαωμε γιά χρήσεις μέ τήν εύρεΐα έννοια τού 
δρου καί νά έξετάσωμε τούς τρόπους βελτιώσεώς τους. Μπορούμε έπίσης Από τήν πλευρά. πιά 

τών "χρηστών" νά έξειάσωμε τούς μηχανισμούς μέ ιούς οποίους βλέποντας διδάσκονται τήν 
τέχνη καί τήν ιστορία τού μνημείου ή τήν δυνατότητα έπικοινωνίας μέ ιό πνεύμα τής κλασ
σικής Αρχαιότητας.
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προβάλλεται ένα αίτημα τής έποχής μας, ή συμμετοχή των πολλών. Πράγματι σήμερα, συνεχώς 
καί περισσότερο άπαιτεΐται ή κοινωνικοποίηση τών μνημείων, ή διατήρηση δηλαδή καί ή προ
βολή τους όχι γ ιά τούς λίγους ειδικούς, έπιστήμονες ή αισθητικούς, άλλά γιά τούς πολ
λούς1 . Οί χρήσεις, άκόμα κι αύτές ένός μή ζωντανού μνημείου (όπως ορίσθηκαν πιό πάνω), 

άκόμα κι ένός πολιτιστικού άγαθοΰ μέ ύψηλοτάτη ποιότητα, όφείλουν νά γίνουν προσιτές σέ 
συνεχώς περισσότερους έπισκέπτες τής 'Ακροπόλεως, σέ συνεχώς καί μεγαλύτερες λαϊκές μά

ζες.
Τά αιτήματα τά οποία προκύπτουν άπό τήν σκοπιά τών χρήσεων, προκειμένου νά άναβαθ- 

μισθή ò Παρθένων, είναι λοιπόν προφανή. 'Ανάγκη γιά τήν βελτίωση τών συνθηκών έπισκέψε- 

ως καί τής διδακτικής άζίας, τού "παιδευτικού δυναμικού" τού μνημείου. Βελτίωση τού "Α
ναγνώσιμου" τού ναού, τής σαφήνειας καί τού έντυπωσιακού τής μορφής του.





E '

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Ε.1. Ol άρχές τοϋ Χάρτη της Βενετίας σέ σχέση ué τίς προτάσεις γιά την 

άποκατάσταση τοϋ Παρθενώνος

Ε.2. ‘Αρχές πού προκύπτουν έμμεσα άπό τόν Χάρτη της Βενετίας καί άφορούν 

στά μνημεία της ‘Ελληνικής Κλασσικής 'Αρχιτεκτονικής.
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e.Αρχές που θα τηρηθούν rata την επέμβαση στον παρθενώνα

'Η τήρηση κάποιων άρχών κατά τήν προτεινόμενη έπέμβαση στόν Παρθενώνα έχει ώς σκο
πό κυρίως τήν πειθάρχιση σέ μιά διεθνώς άποδεκτή δεοντολογία γιά τις άποκαταστάσεις τών 
μνημείων. Ή κριτική πού οπωσδήποτε θά άσκηθή " (καλόπιστα ή όχι, στό στάδιο τής μελέτης 
ή άργότερα) μπορεί νά άμβλυνθή όταν οί προθέσεις άντικειμενοποιηθοϋν καί ένταχθοϋν σ’έ- 
να σύστημα άρχών κοινής άποδοχής. ‘Η άνάλογη πρόβλεψη πού είχε, γίνει στήν μελέτη άποκα- 
ταστάσεως του Έρεχθείου, πριν άπό πέντε χρόνιοί1, ήταν πολύ θετική. Βοήθησε τούς συμμε-

τέχοντες στήν διεθνή συνάντηση του Δεκεμβρίου του 1977 νά κατανοήσουν τήν προτεινόμενη
.*12δεοντολογία καί κρίθηκε εύνοϊκά στά συμπεράσματά τους

Σήμερα βεβαίως, οί άποκαταστάσεις τών άρχιτεκτονικών μνημείων έχουν ξεπεράσει τήν 
έποχή τών δογμάτων" οί άρχές μορφώνουν ένα μάλλον εύρύ πλαίσιο στό όποιο έντάσσονται 
προτάσεις πού όφείλουν νά σέβονται τις ιδιομορφίες τής κάθε περιπτώσεως. Οί συντάκτες 
άλλωστε τοϋ Χάρτη τής Βενετίας τό 1964 προέβλεψαν ότι "... πρέπει νά άφήσει σέ κάθε έ
θνος τήν φροντίδα τής έφαρμογής τών άρχών μέσα στά πλαίσια τοϋ δικού του πολιτισμού καί 
τών δικών του παραδόσεων". ‘Η σχετικότητα αύτή τηρήσεως τών άρχών γίνεται άκόμα μεγαλύ
τερη στήν περίπτωση τού Παρθενώνος γιατί α) Είναι ένα μνημείο έξαιρετικής σημασίας άπό 

κάθε άποψη, β) Οί έπεμβάσεις δέν άρχίζουν τώρα" ύπάρχει άκόμα καί στόν θεωρητικό τομέα 
ένα προηγούμενο πού δέν είναι δυνατόν νά άγνοηθή καί γ) Ή γνώση καί ή έρμηνεία τού Παρ
θενώνος έχουν προωθηθή σέ σημείο έξαιρετικό, πράγμα πού κάνει πολύ πιο σύνθετο τόν κάθε 
προβληματισμό μας γιά τό μνημείο.

Πέρα άπό τις διεθνώς άποδεκτές λοιπόν άρχές πού έπιτάσσει δ Χάρτης τής Βενετίας (καί 
οί όποιες προηγούνται στό παρόν κείμενο) θά προστεθούν έδώ άλλες πέντε, γενικεύσιμες 
γιά τά μή ίώντα, κλασσικής άρχιτεκτονικής κτήρια στήν "Ελλάδα. Οί νέες αύτές άρχές προ
κύπτουν άπό τήν έμμεση έρμηνεία τών προηγουμένων καί τήν ειδική πείρα πού κερδήθηκε (θε
τικά ή άρνητικά άδιάφορο) στόν τόπο μας άπό τήν μακροχρόνια προσπάθεια άποκαταστάσεως 
μνημείων, αύτής ειδικά τής κατηγορίας.

Ε.1. Οί άρχές τού Χάρτη τής Βενετίας, σέ σχέση πρός τις προτάσεις γιά τήν άποκατάσταση 

τοϋ Παρθενώνος.

'Αρθρο 2. Ή συντήρηση καί ή άποκατάσταση τών μνημείων άποτελεΐ έναν έπιστημονικό κλάδο 
ό όποιος πρέπει νά άποτείνεται στή συνεργασία όλων τών έπιστημών κι όλων τών 
τεχνών πού μπορούν νά συνεισφέρουν στή μελέτη καί τή διάσωση τής μνημειακής 

κληρονομιάς.

"Οπως στήν περίπτωση τοϋ Έρεχθείου, έτσι καί στόν Παρθενώνα, οι έπιταγές τού άρθρου 

αύτοΰ καλύπτονται άπό τήν πολυμέρεια τών ειδικοτήτων τών μελετητών, άλλά καί αύτών πού 
θά κρίνουν τήν μελέτη.

Άρθρο 3. Ή συντήρηση καί ή άποκατάσταση τών μνημείων άποσκοποΰν νά τά διασώσουν τόσο 
σάν έργα τέχνης όσο καί σάν ιστορικές μαρτυρίες.

Μετά άπό όσα προηγήθηκαν γιά τήν πρόθεση άναβαθμίσεως τού ναού ώς έπιστημονικού-ι
στορικού τεκμηρίου, άλλά καί ώς έργου τέχνης, ή κάλυψη τού άρθρου θεωρείται αύταπόδει-

κτη.



408 Άρθρο 5. Ή συντήρηση των μνημείων ευνοείται πάντοτε άπό τήν καταλληλότητά τους νά χρη
σιμοποιηθούν γιά κάποιο σκοπό ωφέλιμο στην κοινωνία. Μιά τέτοια χρησιμοποίηση 
είναι βέβαια έπιθυμητή, άλλά δέν πρέπει νά άλλάζει τή διάρθρωση ή τή δ ιακόσμη- 
ση κτηρίων. Οί διαρρυθμίσεις πού έπιβάλλει ή άλλαγή της λειτουργίας τους (άπό 
νέες χρήσεις) πρέπει νά άντιμετωπίζονται καί ένδεχομένως νά έπιτρέπονται μέσα 
σ'αύτά τά όρια.

Είναι φανερό ότι οί νέες χρήσεις έδώ δέν νοούνται μέ τήν εύρεΐα έννοια τοΰ όρου όπως 
ορίσθηκε στά προηγούμενα.'Εν πάση περιπτώσει άπό τις προτάσεις έχουν άποκλεισθή άλλαγές 
τής διαρθρώσεως καί τής διακοσμήσεως γιά αύτονόητους άλλους λόγους.

Άρθρο 6. ‘Η συντήρηση ενός μνημείου συνεπάγεται τή διατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος 
του, στην κλίμακά του. Άν τό παραδοσιακό πλαίσιο δέν έχει έζαφανισθεΐ, έχου
με καθήκον νά τό διατηρήσουμε άλλά καί ταυτόχρονα νά άποκλείσουμε κάθε προσ
θήκη, κάθε κατεδάφιση καί κάθε άλλαγή πού θά μπορούσε νά άλλάζει τις σχέσεις 
των όγκων κα ί των χρωμάτων.

Τά ζητήματα τού περιβάλλοντος των μνημείων έχουν ιδιαιτέρως μελετηθή τά τελευταία 
χρόνια·*·^. Στον Παρθενώνα δέν τίθεται ζήτημα άλλαγής τού παραδοσιακού περιβάλλοντος, άλ

λά μόνο τού άμέσου περίγυρου, ό όποιος κατά τούς δύο τελευταίους αιώνες έχει καταληφθή 
άπό διάσπαρτα μάρμαρα, πού πρόκειται τώρα νά διευθετηθούν. Τό μέγεθος των διασπάρτων 
αύτών μελών σέ σχέση μέ τόν μεγάλο ναό είναι έλάχιστο κι έτσι σέ καμιά περίπτωση δέν 
πρόκειται νά άλλάξουν οί σχέσεις των όγκων καί τών χρωμάτων.

"Αρθρο 8. Τά γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία, πού είναι άναπόσπαστα δεμένα 
μέ τό μνημείο, δέν μπορούν νά διαχωρισθοϋν παρά μόνον άν τό μέτρο αύτό είναι 
ή μοναδική διέζοδος γιά νά έζασφαλιστεΐ ή διάσωσή τους.

Ή παραπάνω άρχή γίνεται καθοριστικής σημασίας γιά τόν Παρθενώνα τού όποιου ό γλυ
πτικός διάκοσμος είναι μοναδικός σέ άζία, άλλά καί σέ σημασία γιά τήν ολοκλήρωση τής 

άρχ ιτεκτονικής μορφής τού μνημείου. Τά πλαστικά έργα τού Φειδία καί τού έργαστηρίου 
του θαυμάστηκαν μέχρι ύπερβολής τά τελευταία 200 χρόνια, άλλά συγχρόνως έγιναν τό άν- 
τ ικείμενο μεταχειρίσεως πού κάθε άλλο παρά έχει τήν κοινή άποδοχή. Στό μεγαλύτερο μέ
ρος τους άποσπάσθηκαν άπό τόν ναό σέ άνύποπτο χρόνο, όταν τά περί μνημειακής συντηρή- 
σεως δέν είχαν άκόμα συνειδητοποιηθή. Άλλά καί σήμερα τίθεται ζήτημα άπομακρύνσεως τών 
γλυπτών, τών έλαχίστων πού άπέμειναν κατά χώραν, μετά τήν έμφάνιση νέου σοβαρού κινδύ
νου, τής ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας.

“Η τήρηση τής άρχής τού άρθρου 8 έζαρτάται ούσιαστικά άπό μιά έκτίμηση άν ή άπόσπα- 
ση άποτελεϊ πράγματι τήν μοναδική διέζοδο σωτηρίας. Καί ή έκτίμηση μέ τήν σειρά της εί
ναι συναρτημένη μέ μεταβαλλόμενες καταστάσεις καί μέ ένέργειες πού μπορούν νά πραγματο
ποιηθούν ή καί όχι. Άλλά καί μιά άστοχη ένδεχομένως ένέργεια δέν είναι γιά όλα τά γλυ
πτά έζ ίσου οδυνηρή. "Ηδη άπό πενταετίας άφοΰ κρίθηκε ότι ή μοναδική λύση γιά τήν διά
σωσή τους ήταν ή μεταφορά τους στό μουσείο, άπομακρύνθηκαν άπό τό δυτικό άέτωμα τά τε-

14λευταΐα έκεϊ έναέτια άγάλματα . 'Εδώ πρόκειται γιά μιά ένέργεια εύκολα άναστρέψιμη. Τό 
πρόβλημα είναι πολύ περισσότερο όζύ καί δύσκολο προκειμένου περί τών μετοπών καί τής δυ
τικής ζωφόρου όπου τόσο ή άπόσπαση όσο καί ή ένδεχόμενη μελλοντική τους έπαναφορά είναι 
έκ τών πραγμάτων πολύ δύσκολη.

Γιά όλα αύτά θά γίνει λόγος μαζί μέ τις προτάσεις πιό κάτω.

Άρθρο 9. Ή διαδικασία τής άποκαταστάσεως είναι μία έπέμβαση υψηλής έζειδικεύσεως πού 

έπιβάλλεται νά γίνεται κατ'έξαίρεση. Έχει σάν στόχο νά διατηρήσει καί νά ά- 
ποκαλύψει τις αισθητικές καί ιστορικές άζίες τού μνημείου καί βασίζεται στον 
σεβασμό πρός τήν άρχική του ύπόσταση καί τά αύθεντικά του στοιχεία. Σταματάει 
στό σημείο πού άρχίζουν νά ύπάρχουν υποθέσεις. Πέρα άπό αύτό τό σημείο, όποι- 
αδήποτε έργασία πού ένδεχομένως θά θεωρηθή άπαραίτητη γιά αισθητικούς ή τε
χνικούς λόγους, θά πρέπει νά διαχωρίζεται άπό τήν (άρχική) αρχιτεκτονική σύν
θεση καί νά φέρνει τή σφραγίδα τής έποχής μας. Σ'όλες τις περιπτώσεις ή άρ- 

χαιολογική μελέτη θά προηγείται τής άποκαταστάσεως καί θά τήν άκολουθεϊ.



40901 στόχοι πού έπιτάσσει τό άρθρο τονίσθηκαν ήδη σ'αύτά πού προηγήθηκαν γιά την άνα- 
βάθμιση των άξιων τοϋ μνημείου. ‘Ο σεβασμός πρός τήν άρχική υπόσταση τού Παρθενώνος μπο
ρεί νά στηριχθή στις γνώσεις μας γι'αύτόν, τις όποιες άπέδωσαν μακροχρόνιες παλαιότερες 
έρευνες καί άλλες σημερινές. Πράγματι, ή άρχαιολογική μελέτη έχει προηγηθή καί κάθε προ- 
τεινόμενη συμπλήρωση σχολαστικά θά τήν άκολουθήσει. ‘Ο σεβασμός πρός τά αύθεντικά στοι
χεία, τά άρχιτεκτονικά δηλαδή μέλη του ναού, όπως άναπτύχθηκε στά προηγούμενα, είναι 
γ ιά τόν Παρθενώνα15 κεφαλαιώδους σημασίας καί έξασφαλίζεται μέ τήν κατά τό δυνατόν άπο- 

φυγή κάθε νέας έπεμβάσεως σ'αύτά. "Οπως στο Έρέχθειο έτσι κι έδώ άφ'ένός θά ξαναχρησι- 
μοποιηθοΰν οί παλιές έγκοπές καί έντορμίες γιά τις άπαραίτητες νέες μεταλλικές συνδέσεις 
καί άφ'έτέρου γιά τήν λάξευση κάθε συμπληρώματος θά γίνεται χρήση σημειοθέτου (πονταδό
ρου) ώστε οί έπιφάνειες θραύσεως νά παραμείνουν άθικτες.

Τό έπιτασσόμενο άπό τόν Χάρτη νά άποτυπώνεται ή σφραγίδα τής έποχής μας, είναι άρ- 
κετά σαφές δτι άναψέρεται σέ έργασίες πέρα άπό τις άσφαλεϊς άποκαταστάσεις των άρχαίων 
μορφών, σέ έργασίες δηλαδή πού συνήθως πραγματοποιούνται (στήν πρακτική των άποκαταστά- 
σεων) βάσει ένδείξεων καί συγκριτικών δεδομένων. ‘Αλλά τέτοιες έργασίες δέν προτείνον- 
ται γιά τόν Παρθενώνα.

Άρθρο 10. "Οταν οί παραδοσιακές τεχνικές άποδεικνύονται άνεπαρκεΐς, ή στερέωση ένός
μνημείου μπορεί νά έξασφαλιστεϊ μέ τήν προσφυγή σ'δλες τις σύγχρονες τεχνι
κές συντηρήσεως καί κατασκευές, πού ή άποτελεσματικότητά τους θά έχει άπο- 
δειχθή άπό τά έπιστημονικά δεδομένα καί τις οποίες θά έγγυάται ή πείρα τής 
έφαρμογής τους.

"Η παραδοσιακή τεχνική τών ολόσωμων μαρμάρινων μελών καί τής τέλειας λιθοξοϊας έ
χει άποδειχθή δτι έξασφαλίξει (κάτω άπό τις φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος) πολύ μεγά
λη διάρκεια ζωής στά έργα τής έλληνικής κλασσικής άρχιτεκτονικής1^. Τά διάφορα σιμεν- 

τοκονιάματα τά όποια χρησιμοποίησε ό Μπαλάνος ώς υποκατάστατα τοϋ μαρμάρου (κυρίως γιά 
νά κάνει έμφανέστερη τήν διαφορά τών νέων άπό τά άρχαϊα μέλη) καταστράφηκαν σέ διάστη
μα μικρότερο άπό μισό αιώνα. Οί τεχνητοί λίθοι λοιπόν καί τά κονιάματα πρέπει νά άπο- 
κλεισθοϋν όχι τόσο ώς εύτελή καθ'αύτά, άλλά ώς πολύ μικρότερης άντοχής άπό τό μάρμαρο.

'Ακολουθώντας τις άρχές τοϋ άρθρου 10 άποκλείομε, δπως καί στό Έρέχθειο, τή χρήση 
μερικών συγχρόνων υλικών, δπως είναι τά πλαστικά, τά πολυμερή καί οί έποξειδικές ρητί

νες, άκριβώς γιατί δέν ύπάρχει ή μακροχρόνια πείρα πού έγγυάται τήν άποτελεσματικότητά 
τους. Αντίθετα, ή έφαρμογή Τιτανίου σέ δλες τις συνδέσεις βασίζεται στά πειραματικά 
δεδομένα τεχνητής γηράνσεως πού άπέδειξαν τις πολύ μεγάλες ικανότητες άντοχής στή διά
βρωση καί τήν πρακτικά άπεριόριστη δυνατότητα διάρκειας τής ζωής του.

Άρθρο 11. Οί άξιόλογες προσθήκες δλων τών έποχών στή σημερινή ύπόσταση ένός μνημείου 
πρέπει νά γίνουν σεβαστές, γιατί σκοπός τής άποκαταστάσεώς του δέν είναι ή 
ένότητα τοϋ άρχικοϋ του ρυθμού. "Οταν ένα κτήριο φέρνει ύπερκείμενες φάσεις 
διαφόρων έποχών, ή έπαναφορά στήν άρχική του κατάσταση δέν δικαιολογείται 
παρά μόνο κατ'έξαϊρεση. "Αν, δηλαδή, τά στοιχεία πού θά άφαιρεθοϋν έχουν πο
λύ μικρή σημασία καί ή σύνθεση πού θά άποκαλυφθή είναι μεγάλης ιστορικής, 

άρχαιολογικής ή αισθητικής άξίας κι άκόμη άν ή κατάσταση τής διατηρήσεως τοϋ 
μνημείου κριθή άρκετά ικανοποιητική. Ή κρίση σχετικά μέ τήν άξιολόγηση τών 
μεταγενεστέρων στοιχείων καί ή άπόφαση γιά τήν άπάλειψή τους, δέν θά πρέπει 
νά έξαρτιώνται μόνον άπό τό άτομο πού άνέλαβε τή μελέτη τοϋ έργου.

Οί έπιταγές τοϋ παραπάνω άρθρου έχουν περιορισμένη σημασία γιά τόν Παρθενώνα στόν 
όποιο παλαιότερες δραστικές έπεμβάσεις (κατεδαφίσεις τής παλαιοχριστιανικής κόγχης καί 

τοϋ τζαμιού) έχουν δημιουργήσει ήδη μιά κατάσταση. Οί άπόψεις τών παλαιοτέρων άρχαιολό- 
γων1 άλλωστε ήταν συνήθως προσανατολισμένες πρός τόν "πουρισμό" καί τήν άνάδειξη τής 

άρχικής μορφής τοϋ ναοϋ.

Κατά τις νέες προτάσεις, σύμφωνα μέ τις άρχές τοϋ άρθρου 11, διατηρούνται τόσο τό 
χριστιανικό κλιμακοστάσιο τής ΝΔ γωνίας, δσο καί οί ρωμαϊκές φάσεις στό μεγάλο δυτικό 
θύρωμα. Τά διάσπαρτα μέλη τών Περγαμηνών κιονοστοιχιών άνασυντάσσονται καί άξιοποιοϋν- 
ται σέ νέα έκθεση. Μόνο τά προστιθέντα άπό τόν Μπαλάνο μέρη (σφόνδυλοι άπό άκτίτη καί 
μπετόν, μεταλλικά στοιχεία κ.τ.λ.) άπαλείφονται. Αύτό γιατί προφανώς έμπίπτουν στά άνα- 
φερόμενα άπό τόν Χάρτη ώς "πολύ μικρής σημασίας" καί μή "άξιόλογα".



410 "Αρθρο 12. Τά στοιχεία πού προορίζονται νά Αντικαταστήσουν τμήματα τοϋ μνημείου πού 6- 
χουν καταστραφεί, πρέπει νά ένσωματώνονται Αρμονικά στό σύνολο, Αλλά καί νά 
διακρίνονται άπό τά αύθεντικά μέρη, έτσι ώστε νά μήν πλαστογραφοϋνται τά 

καλλιτεχνικά καί ιστορικά τεκμήρια τοϋ κτηρίου.

Ή Αρμονική ένταζη των μαρμάρινων μελών καί των συμπληρωμάτων πού θά τοποθετηθούν 
Αναπόφευκτα στον Παρθενώνα, έζασφαλίζεται άπό τήν μορφολογική καί τήν κατασκευαστική 
τους συνέπεια, πρός τήν Αρχική μορφή. Καθοριστική στό προκείμενο είναι ή ποσοστιαία 
σχέση τοϋ νέου ύλικοϋ πρός τό παλιό, τόσο στήν γενική εικόνα τοϋ μνημείου, όσο καί στά 
έπί μέρους τμήματά του. Στις προτάσεις πού Ακολουθούν, γιά τήν πρώτη μέν περίπτωση τό 
ποσοστό τοϋ νέου ύλικοϋ είναι άμελητέο, γιά τήν δέ δεύτερη (μέ άκραία ίσως τήν σχέση 
στήν ολοκλήρωση τής καλύψεως τοϋ δυτικοϋ τμήματος τής περιστάσεως) παραμένει πάντοτε 
χαμηλό, έτσι ώστε σέ καμία θέση τοϋ ναοϋ νά μήν δημιουργεΐται ή έντύπωση άνακατασκευής. 
Έν πάση περιπτώσει è Χάρτης τής Βενετίας δέν θέτει όρια γιά τό ποσοστό των στοιχείων 

πού προορίζονται νά Αντικαταστήσουν άλλα καί τά όποια έχουν καταστραφεϊ.

‘Η διάκριση μεταζύ αύθεντικών καί Ανακατασκευασμένων μελών που έπιτάσσει τό άρθρο 
12, άποτελεΐ γιά τόν Παρθενώνα ένα ιδιότυπο πρόβλημα. Μιά σκόπιμη διαφοροποίηση ώς πρός 

τις μορφές ή τό χρώμα, θά μπορούσε νά διαταράζει τήν έζαιρετική Αρμονία πού έχει έπιτευ- 
χθή στον ναό. Τό ότι τά νέα μέλη καί τά συμπληρώματα δέν θά έχουν φθορές, θά κάνει βρα
χυπρόθεσμα αισθητή τήν διαφορά καί θά καλύψει ικανοποιητικά τήν έπιταγή τοϋ Χάρτη. Τό 
ίδιο καί ή σημαντική διαφορά υφής στις νέες τελικές έπιφάνειες. Στό Απώτερο όμως μέλλον 

όταν καί τά νέα αύτά μέλη φθαρούν ή Αποκτήσουν πάτινα, θα προέκυπτε πράγματι ένα πρό

βλημα πλαστογραφήσεως τών τεκμηρίων τοϋ μνημείου.

‘Η λύση τοϋ Μπαλάνου, λύση πού καί σήμερα έφαρμόζεται στό Έρέχθειο, τής λαζεύσεως 
δηλαδή έπιγραφών σέ άφανή μέρη τών νέων μελών, είναι ίσως ή περισσότερό ένδεδειγμένη 
στό προκείμενο18. Γιά τούς ειδικούς τουλάχιστον τοϋ μέλλοντος θά λειτουργήσει, όπως καί 

τά δημοσιεύματα περί τής έπεμβάσεώς μας, καί θά άποτρέψει τόν φόβο κιβδηλίας γιά τόν ναό.

"Αρθρο 15....θά είναι εύπρόσδεκτη κάθε πρωτοβουλία πού θά διευκολύνει τήν κατανόηση τοϋ 
μνημείου χωρίς νά παραμορφώνει τή σημασία του. Ωστόσο, κάθε έργασία άνακατα
σκευής θά πρέπει νά Αποκλείεται έκ τών προτέρων. Μονον ή άναστήλωση μπορεί 
νά Αντιμετωπιστεί, δηλαδή ή Ανασύνθεση μελών πού σωθήκαν άλλά έχουν μετακι- 
νηθή. Οί συμπληρώσεις όμως θά είναι πάντα Αναγνωρίσιμες καί θά άντιπροσωπεύ- 
ουν τό έλάχιστο πού άπαιτεϊται γιά νά έζασφαλισθοϋν οί συνθήκες συντηρήσεως 

τοϋ μνημείου καί νά άποκατασταθεΐ ή μορφολογική του συνέχεια.

Πράγματι, στόν Παρθενώνα έχομε μιά τυπική περίπτωση άναστηλώσεως μέ τήν διεθνή ση
μασία τοϋ όρου, τής έπανεντάζεως ή έπανατοποθετήσεως δηλαδή μετακινημένων μελών. Τόσο 

γιά τό άναγνωρίσιμο όσο καί τό έλάχιστο των απαιτουμένων συμπληρώσεων, έγινε λογος στο 

προηγούμενο άρθρο.

"Αρθρο 16. Οί έργασίες συντηρήσεως, άποκαταστάσεως καί άνασκαφής θά πρέπει νά βασίζον
ται σέ έζακριβωμένη τεκμηρίωση, δηλαδή σέ Αναλυτικές καί κριτικές έκθέσεις, 
εικονογραφημένες μέ σχέδια καί φωτογραφίες. "Ολες οί φάσεις τών έργασιών γιά 
τήν άπάλειψη νεώτερων στοιχείων, τή στερέωση, τήν άνασύνθεση καί τήν ένταζη 
νέων (στοιχείων), καθώς καί όλα τά τεχνικά καί μορφολογικά στοιχεία πού θά 

έζακριβώνονται κατά τή διάρκεια τών έργασιών, θά πρέπει νά καταγράφονται λε
πτομερειακά. Αύτή ή τεκμηρίωση θά κατατίθεται στά άρχεϊα ένός δημόσιου 'Ιδρύ

ματος καί θά είναι προσιτή στούς έρευνητές. Συνίστάται ή δημοσίευσή τους.

Γιά τόν Παρθενώνα ύφίσταται δημοσιευμένη ήδη έκτεταμένη γενική τεκμηρίωση μέ περι
γραφές, σχέδια καί φωτογραφίες, καθώς καί ειδικές μετρήσεις για τήν Ανάλυση συγκεκριμέ

νων προβλημάτων όπως λ.χ. έκείνων τών οπτικών έκλεπτυνσεων. Η τεκμηριωτική αυτή έργα- 
σία19 θά μποροϋσε μάλιστα νά θεωρηθή έπαρκής γιά τά μέρη έκεΐνα τοϋ ναοϋ στά οποία δέν 

θά γίνουν έπεμβάσεις.



Στά πρώτο μέρος του Β'κεφαλαίου τοϋ παρόντος δόθηκε ένα σύστημα κωδικογραφήσεως μέ 
τό όποιο ή τεκμηρίωση τοποθετήθηκε σέ ένιαία βάση. Νέα καί συστηματική έργασία Αποτυπώ
σεων γίνεται άφ'ένός μέν στά τμήματα τοϋ ναοϋ, τά όποια θά άποσυναρμολογηθοϋν καί άφ'έ- 
τέρου στά κατακείμενα διάσπαρτα Αρχιτεκτονικά μέλη. Στήν πρώτη περίπτωση οι έπί μέρους 
Αποτυπώσεις των 12 προγραμμάτων θά κατοχυρώσουν τις λεπτομέρειες στό πνεύμα Ακριβώς τοϋ 
Χάρτη καί κατά τρόπον Ανάλογο πρός έκεινο τοϋ Έρεχθείου. Στήν δεύτερη περίπτωση ή έρ
γασία έχει άρχίσει άπό παλιά μέ έπανεξέταση όλων τών κατακείμενων Αρχιτεκτονικών μελών 
καί τήν σύνταξη πλήρους άρχείου τών μελών είδικά τοϋ Παρθενώνος. Τό άρχεϊο αύτό είναι 
άλλωστε Απολύτως Απαραίτητο γιά τις έπί μέρους μελέτες τών άναστηλωτικών έργασιών. Έλ- 
πίζεται ότι, όπως στό Έρέχθειο έτσι κι έδώ, ή τεκμηρίωση κατά τό διάστημα τών έργασιών 
θά πραγματοποιηθή μέ σχολαστικότητα καί τελικά θά ύπάρξουν διεξοδικές δημοσιεύσεις πού 
θά καλ'ύψουν ικανοποιητικά τις έπιταγές τοϋ άρθρου 16.

Ε·2. 'Αρχές πού προκύπτουν έμμεσα άπό τόν Χάρτη τής Βενετίας καί άφοροϋν στά μνημεία 

τής Ελληνικής κλασσικής 'Αρχιτεκτονικής.

'Αρθρο 1. Άναστρεψιμάτητα: Ή' κατοχύρωση τής δυνατότητος έπαναφοράς τοϋ μνημείου στήν 
κατάσταση πού βρίσκεται τώρα, πρό τών έπεμβάσεων.

Ή Αρχή αύτή ξεκινά άπό τήν θεώρηση τοϋ μνημείου ώς πηγής έπιστημονικών πληροφοριών 
καί άπό τήν πρόβλεψη τοϋ ένδεχομένου νά γίνουν λάθη στήν μελέτη ή στήν έκτέλεση. Ξεκινά 
δηλαδή μέ τήν πρόθεση νά διατηρήσει όλες τις δυνατότητες παροχής πληροφοριακών στοιχεί
ων, Ακόμα καί μετά τήν έπέμβαση Αλλά καί νά κάνει κάθε λάθος έπανορθώσιμο.

2 0'Εφαρμοσμένη σέ κλασσικά μνημεία άπό παλιά ή άρχή αύτή τηρείται προσεκτικά καί
21κατά τήν Αποκατάσταση τοϋ Έρεχθείου . 'Εξασφαλίζεται μέ δύο φροντίδες: α) Έλαχιστο- 

ποίηση τών έπεμβάσεων στά άρχαϊα μέλη καί β)'Εξαντλητική τεκμηρίωση πριν άπό κάθε μετα
βολή.

Καί τά δύο αύτά σχεδόν καλύπτονται άπό όσα έχουν ήδη έκτεθή. Ή χρήση σημειοθέτου 
(πονταδόρου) μπορεί νά μάς δώσει έπκράνειες πού προσαρμόζονται τέλεια σέ έπιφάνειες 
θραύσεως τών αύθεντικών μελών, έτσι ώστε νά μήν χρειασθή αύτές νά λαξευθοΰν22. Μιά δια

φοροποίηση άπό αύτά πού είχαν προταθή γιά τό Έρέχθειο όφείλεται στήν πείρα πού κερδή- 
θηκε κατά τήν έφαρμογή καί άφορά στήν χρήση ισχυρών συνδετικών κονιαμάτων κατά τήν συγ
κόλληση θραυσμάτων (ή συμπληρωμάτων) τοϋ ίδιου μέλους: Στήν μελέτη τοϋ Έρεχθείου είχε 
γίνει δεκτό ότι θά πρέπει νά άποκλεισθοϋν,προκειμένου άκριβώς νά τηρηθή ή άρχή τής άνα- 
στρεψιμότητος. Τώρα όμως δεχόμαστε ότι μποροϋν νά χρησιμοποιηθοϋν χωρίς δισταγμό23. Ή 

έξαντλητική τεκμηρίωση τέλος περιλαμβάνει καί τήν θέση στήν όποια κείτονται τά διάσπαρ
τα μέλη, παρά τό γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βέβαιο ότι ή θέση δέν 
είναι πιά ή ίδια στήν όποια άρχικά έπεσε τό καθένα άπ'αύτά μετά τήν Απόσπασή του άπό τόν ναό. 

'Αρθρο 2. Διατήρηση τής αύτοτελείας τών Αρχιτεκτονικών μελών καί τής Απλής στατικής 
τους λειτουργίας.

Ή έρμηνεία καί ή έπέκταση τών διατάξεων τοϋ άρθρου 9 τοϋ Χάρτη τής Βενετίας, σέ 
σχέση είδικά πρός τά έλληνικά μνημεία τής κλασσικής άρχαιότητος, όδηγεΐ στά παραπάνω.
Ή δομή τών "μή ζώντων" έλληνικών Αρχαίων μνημείων είναι έξαιρετικά Απλή μέ διατάξεις 
"δοκοϋ έπί στύλων" χωρίς δηλαδή πλάγιες ώθήσεις ή όριζόντιες φορτίσεις καί μέ έπιμελη- 
μένες έδράσεις. Τήν χαρακτηρίζει ή άπόλυτη άπουσία συνδετικών ύλικών (κονιαμάτων), ή 
δομική καί μορφολογική αύτοτέλεια τών λίθινων μελών καί ή στατική τους έπάρκεια,μέ τό 
ίδιο τους τό βάρος. Πρόβολοι, έκκεντρες φορτίσεις καί δυναμικές γενικά καταστάσεις Α
ποφεύγονται .

Τις ιδιότητες αύτές όφείλει νά σεβαστεί ή έπέμβαση στόν Παρθενώνα κρατώντας σχολα
στικά τήν αύτονομία ένός έκάστου Αρχιτεκτονικού μέλους καί τήν άπλή δομική λειτουργία 
τών φορέων του. Μόνον έτσι έρμηνεύονται καί έπεκτείνονται σωστά οι έπιταγές γιά "...σε
βασμό πρός τήν άρχική ύπάσταση τοϋ μνημείου".

Άρθρο 3. Ή έπέμβαση νά περιορισθή στά μέρη τοϋ μνημείου πού έχουν ήδη άναστηλωθή.

Ή άποσυναρμολόγηση καί άνασυναρμολόγηση τμημάτων τοϋ ναοϋ πού έχουν παραμείνει Α

μετακίνητα άπό τήν Αρχαιότητα, θά πρέπει νά γίνει μόνο κατ'έξαίρεση στά έλάχιστα δηλα
δή σημεία πού έπιβάλλεται νά άφαιρεθοΰν όξειδωμένοί άρχαϊοι σύνδεσμοι ή πού χρειάζεται 
νά έπανέλθουν στήν θέση τους τμήματα τά όποια μετακινήθηκαν άπό σεισμούς. Ή δεοντολο

γία σεβασμού πρός τήν αύθεντικότητα τοϋ μνημείου πρυτανεύει κι έδώ.

Άρθρο 4. Νά έξασφαλισθή ή αύτοπροστασία τοϋ έρειπίου.



412 Τά ίδια χά άρχαΐα μέλη, δχαν άποκατασταθοϋν (μέ άρχαΐα ή νέα συμπληρώματα) μποροΰν 
νά έπιτρέφουν τήν καλή διατήρηση καί νά ξαναδώσουν στο κτήριο τήν άπαιτούμενη προστα
σία.

"Αρθρο 5. Οϊ άλλαγές σχήν εμφάνιση τοϋ μνημείου νά περιορισθοΰν στό έλάχιστο.

‘Η τελευταία αύτή άρχή ξεκινά άπό τήν διαπίστωση ότι οι σπουδαιότεροι άρχαϊοι ελλη
νικοί ναοί έχουν άποκτήσει γιά τήν σημερινή κοινωνία τήν άξια συμβόλων. Οί πολλοί "Ελ
ληνες (άλλά καί οι ξένοι) δέν άναλύουν τά διάσημα αυτά έρείπια' απλώς τά άναγνωρίξουν. 
Δέν ένδιαφέρονται άλλά οΰτε είναι καί σέ θέση νά καταλάβουν τις ιστορικές καί καλλιτε

χνικές άξιες πού αυτά έκφράζουν, πλήν όμως γι'αυτούς τά μνημεία σημαίνουν. Στή,ν συλλο
γική ιστορική συνείδηση καί έμπειρία των ‘Ελλήνων, ò Παρθενών σημαίνει πολλά, ίσως άσα- 

φή άλλά οπωσδήποτε κεφαλαιώδους σημασίας. ‘0 μέγας ναός έχει άποκτήσει γι'αύτούς τήν ι
ερότητα τού συμβόλου καί κατ'έπέκταση πρέπει νά μείνει έσαεί άναλλοίωτος, όπως όλα τά 
σύμβολα.

Κατά τά τελευταία πενήντα χρόνια ό Παρθενών παρέμεινε τελείως άμετάβλητος καί παράλ
ληλα δέχθηκε περισσότερους παρά ποτέ έπισκέπτες. Ή εικόνα του, όπως είναι σήμερα, έχει 
γίνει οικεία σ'όλόκληρο τόν κόσμο καί άποτυπώθηκε έκατομμύρια φορές σέ φυλλάδια, βιβλία, 
φωτογραφίες, ταινίες καί κάθε τί άλλο. "Ολα αύτά πρέπει νά μάς καταστήσουν πολύ προσε
κτικούς όταν προγραμματίζομε άλλαγές.

Τήν ίδια στιγμή όμως, τίθεται τό έρώτημα γιά ποιάν εικόνα γίνεται πραγματικά λόγος. 
Στά σύνθετα προβλήματα τής άντιληπτικότητος, τά όποια μάλιστα γίνονται πολυπλοκότερα σέ 
συνάρτηση μέ τήν παιδεία τοϋ κάθε έπισκέπτη τής Άκροπόλεως, ή παρούσα μελέτη δέν είναι 
σέ θέση νά ύπεισέλθη. 'Εκείνο πού έχει σημασία είναι νά τηρηθή ή άρχή στό μέτρο μόνο 
πού δέν θά παραβιασθοϋν οί προθέσεις άναβαθμίσεως τοϋ ναοϋ μέ άναστηλωτικές έργασίες.
Καί αύτό έπιτυγχάνεται μέ τις προτάσεις,δεδομένου ότι οί άλλαγές είναι περιορισμένες. 
'Ασφαλώς δέν θά κάνουν τήν εικόνα τσΰ Παρθενώνος άγνώριστη' θά γίνουν άντιληπτές μόνον 
άπό τούς προσεκτικούς έπισκέπτες του καί άπό τούς ειδικούς.
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Στ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΟΝΑ

Γενική παρουσίαση των προτάσεων

Μετά τήν Αναλυτική καί κάπως μηχανιστική £κθεση των σκοπών τής προγραμματιζομένης 
έπεμβάσεως στόν Παρθενώνα, καθώς καί των θεωρητικών Αρχών βάσει τών οποίων θά πραγματο- 
ποιηθή, Αρχίζουν νά διακρίνονται κάποιες δυσκολίες: είναι φανερό ότι δέν είναι έφικτή 

ή πλήρης Ικανοποίηση τών σκοπών πού έχουν τεθή, ούτε ή Απόλυτη- τήρηση όλων τών Αρχών.
Οι τελικές προτάσεις προκύπτουν Από τήν έξισορρόπιση τών τάσεων σ'ένα πνεύμα Αν όχι 
συμβιβασμού όπωσδήποτε όμως δχι καί δογματικό.

Κατ'άρχήν δέν υπάρχει περίπτωση έπιστροφής στήν πρό τών άνστηλώσεων 1844-1933 μορφή 
τού Παρθενώνος. Μιά τέτοια έ.νέργεια Απο-άναστηλώσεως θεωρητικά δέν είναι παράλογη' θά
Αποτελούσε όμως Ακραία θέση Αρχαιολόγων πού βλέπουν τόν ναό μέ τήν ιστορική του μόνο

24διάσταση ή ρωμαντικών πού δέχονται τήν έρείπωση ώς νόμιμη τελική φάση τής ζωής του 
Πρακτικά όμως είναι τελείως Ανέφικτη καί γιά μόνο τόν λόγο ότι οι ένέργειες τών παλαι- 
οτέρων άναστηλωτών καί ιδίως τού Μπαλάνου ήταν μή Αναστρέψιμες: πλεΐστα αύθεντικά μέλη 
άπολαξεύθηκαν ή άλλαζαν θέση, ένώ δέν διατηρήθηκαν στοιχεία γιά τήν κατάσταση καί τήν 
θέση τού κατακειμένου ύλικοΰ. Μιά άπο-άναστήλωση ή κάθαρση Από τις προσθήκες τών προ
γραμμάτων τού Μπαλάνου θά πολλαπλασίαζε τά σημερινά προβλήματα καί Από κάθε σκοπιά θά 
υποβάθμιζε τό μνημείο. Ή σημερινή κατάσταση λοιπόν είναι ή δεδομένη άφετηρία γιά τήν 
νέα έπέμβαση καί έπανορθώσεις θά πραγματοποιηθούν έκεΐ μόνον δπου έχουν διαπιστωθή συγ
κεκριμένα λάθη καί δπου είναι άμεσα έφικτές.

Οί ειδικές προτάσεις χωρισμένες σέ δώδεκα αύτοτελή προγράμματα έπονται τόΰ παρόν

τος κεφαλαίου. 'Εδώ Αναπτύσσονται οί γενικές προτάσεις πού μεθοδολογικά χωρίζονται έ
τσι ώστε νά Αντιστοιχούν κατά τό. δυνατόν στά αιτήματα πού διατυπώθηκαν στό κεφάλαιο Δ' 
γιά τήν άρση τών αίτιων τής καταστροφής, γιά τήν καλύτερη συντήρηση τού ναού καί τέλος 
γιά τήν Αναβάθμιση τών άξιων του. 'Ακολουθεί ò τελικός σχολιασμός τών προτάσεων μέ Ανα
φορά σέ μιά πιό θεωρητική τοποθέτηση τών έπεμβάσεων στό μνημείο .



414 Στ.1. Προτάσεις γιά τήν άρση τών αιτίων καταστροφής.

α) Ή μόνη λύση τού προβλήματος τής όξειδώσεως καί όιογκώσεως τών σιδηρών (ή χαλύ
βδινων) στοιχείων πού είναι ένσωματωμένα στά μαρμάρινα μέλη τοΰ ναοϋ είναι ή άφαίρεσή 
τους. Καί ò μοναδικός τρόπος άφαιρέσεως είναι βέβαια ή άποσυναρμολόγηση τών άναστηλωμέ- 

νων τμημάτων τοΰ κτηρίου.

Στήν μελέτη τοΟΈρεχθείου πριν άπό πέντε χρόνια τό ζήτημα άναλϋθηκε διεξοδικά καί 
δείχθηκε25 ότι ή πολυδάπανη καί δύσκολη αύτή έργασία είναι δυστυχώς ή μόνη άπάντηση στό 
πρόβλημα. Πλήθος μνημείων άρχιτεκτονικής άλλά καί γλυπτικής2*5 τά οποία είχαν στερεωθή 

μέ χρήση σιδήρου στά τελευταία 1Ö0 περίπου χρόνια, έχουν φθάσει σέ άπελπιστική κατάστα
ση. Ή έπέμβαση στό Έρέχθειο έπιβεβαίωσε τις θέσεις τής μελέτης, δείχνοντας ότι είναι 

άδύνατη ή πρόβλεψη τοΰ βαθμοΰ φθοράς ή τοΰ χρόνου ένάρξεως τής διαστολής κάθε σιδηροΰ 
στοιχείου..'Επιβεβαίωσε δηλαδή ότι δέν μποροΰν νά υπάρξουν προσωρινές ή μερικές λύσεις 

τοΰ προβλήματος άλλά μόνον ή ριζική.

Προτείνεται λοιπόν σέ όλα τά προγράμματα ή άφαίρεσή τοΰ συνόλου τών σιδηρών στοιχεί
ων τής άναστηλώσεως Μπαλάνου., Προτείνεται έπίσης (άλλά κατ'έξαίρεση καί κατά περίπτωση) 
ή άφαίρεσή άρχαίων συνδέσμων καί γόμφων. Άλλά στό σημείο αύτό είναι άπαραίτητες διευ
κρινίσεις’ είμαστε μπορστά σ'ένα άπό τά πιό δύσκολα προβλήματα τής έπεμβάσεως στό μνη
μείο .

'Αρχαία χαλύβδινα στοιχεία ύπάρχουν σέ όλες τις στάθμες τοΰ θριγκοΰ καί τοΰ άετώμα- 
τος τού Παρθενώνος: Τά καταέτια γείσα συνδέονται μεταξύ τους καί γομφώνονται στά στοι
χεία τοΰ άετώματος τά όποια μέ τή σειρά τους γομφώνονται στά όριζόντια γείσα. Αύτά συν
δέονται μεταξύ τους καί στερεώνονται μέ γόμφους στά μέλη τής ζωφόρου, τρίγλυφα καί Αν- 
τιθήματα. 'Ακόμα χαμηλότερα, τά έπιστύλια έπίσης συνδέονται μεταξύ τους καί γομφώνονται 
ισχυρά πάνω στά κιονόκρανα.

Όλα αύτά τά μεταλλικά στοιχεία, άν μείνουν στήν θέση τους, θά διαρρήξουν κάποτε τά 
μαρμάρινα μέλη. Τοΰτο έχει ήδη συμβεϊ σέ πλεϊστα σημεία. Άν έπιθυμοΰμε τήν πλήρη Απο
μάκρυνση τοΰ κινδύνου θά πρέπει νά άποσυναρμολογήσωμε τόν θριγκό σ'δλη του τήν έκταση' 
νά φθάσωμε δηλαδή τήν διάλυση στό ϋψος τών κιονοκράνων. Αύτό όμως, όπως ήδη σημειώθηκε, 
άντιβαίνει ζωηρά στις άρχές τής παρούσας μελέτης, κυρίως στό άρθρο 9 τοΰ Χάρτη (σεβα
σμός πρός τήν άρχική ύπόσταση τοΰ μνημείου) καί κυρίως σ'έκεΐνο τής άναστρεψιμότητας: 

Αποσυνθέτοντας γιά πρώτη φορά τις Αρχαίες δομές σέ πολλά σημεία θά χάσωμε τις τέλειες 
Ακόμα έπαφές μεταξύ Αρχιτεκτονικών μελών, θά καταπονήσωμε τό Αρχαίο ύλικό άλλά ένδεχο- 
μένως θά Απωλέσωμε στοιχεία καί σχέσεις πού ποτέ ώς τώρα δέν μελετήσαμε, δημιουργώντας 
Αστάθμητα γιά τήν ώρα νέα ζητήματα. "Ας σημειωθεί ότι ή Αποκτηθεϊσα άπό τό Έρέχθειον 
πείρα είναι στό προκείμενο σχεδόν Ανύπαρκτη.

Βαναγυρίζοντας στήν σημερινή κατάσταση τοΰ μνημείου, μποροΰμε νά άναλύσωμε τό φαι
νόμενο: Σέ πολύ λίγες περιπτώσεις έχει διατηρηθεί ή Αρχαία στεγανότητα, καθώς καί ή Α
ποτελεσματικό τητα τών μολυβδοχοήσεων. Άναλόγως μέ τήν Αντοχή τοΰ μαρμάρου καί τήν θέ
ση τοΰ όξειδουμένου σιδηροΰ στοιχείου , έπέρχεται Αργά ή γρήγορα ή διόγκωση καί ή ρηγ- 
μάτωση. Τά Αποτελέσματα δέν είναι συνήθως θεαματικά στά γείσα, τά μέλη τής δωρικής ζω
φόρου καί τούς ορθοστάτες, άλλά γίνονται ιδιαιτέρως έπικίνδυνα γιά τά κιονόκρανα. Τοΰ
το γιατί έχουν τρεις γόμφους τό καθ'ένα, λειτουργούν ώς πρόβολοι πρός δύο κατευθύνσεις 
καί είναι άμεσα έκτεθειμένα στήν περαιτέρω καταπόνηση Από τις καιρικές συνθήκες. Τά με

γάλα ρήγματα καί οι Αποσπάσεις κομματιών πού πιστοποιούνται σέ ορισμένα άπό τά κιονό

κρανα όφείλονται Ακριβώς στήν όξείδωση τών γόμφων πού τά συνδέουν μέ τά έπιστύλια.

Προτείνεται νά μήν γίνει ή πλήρης Αποσυναρμολόγηση τών Αετωμάτων καί τοΰ θριγκοΰ, 
άλλά νά άντιμετωπισθεΐ ή κατά περίπτωση λύση τοΰ προβλήματος. Στήν τελική μελέτη τών 
προγραμμάτων τοΰ Παρθενώνος θά παρουσιασθοΰν μέ κάθε σαφήνεια καί σέ κάθε σημείο οι 
προτεινόμενες λύσεις μετά Από Αναλυτική τεκμηρίωση τής σημερινής καταστάσεως, ήδη ό
μως μπορεί νά σημειωθή ότι ύπάρχουν οι παρακάτω τέσσερις περιπτώσεις:

I. "Οταν ή θραύση έχει ήδη συντελεσθή μπορεί νά μετακινηθή μόνο τό θραύσμα, νά 
άντικατασταθή τό όξειδωμένο στοιχείο καί νά άνασυγκολληθή τό θραύσμα μέ τή βοήθεια 

τυφλών έσωτερικών άγκυρώσεων.



415II. Στις θέσεις πού προβλέπονται ήδη Αποσυναρμολογήσεις (γιά τήν Απομάκρυνση νεωτέ- 
ρων σιδηρών στοιχείων) μπορούν κατά περίπτωση νά γίνουν μικρής κλίμακος μετακινήσεις με

λών καί νά άπομακρυνθοϋν κάποιοι Αρχαίοι γόμφοι ή σύνδεσμοι.

III. "Οταν, έξ αιτίας άλλων λόγων, υπάρχουν στήν ίδια ή στήν ύπερκείμενη στρώση διευ- 
ρυμένοι άρμοί άπό τούς όποιους θά μπορούσαν νά διεισδύσουν είδικά έργαλεΐα, προβλέπεται 
άφ'ένός ή τοπική καταστροφή τοϋ σιδηρού στοιχείου μέ τηλεχειριζόμενο περιστροφικό τροχό 
καί άφ'έτέρου ή καθυστέρηση τής θραύσεως τού μαρμάρου μέ τήν Απόπλυση τού διογκουμένου 
όξειδίου τοϋ σιδήρου πού περιβάλλει τόν γόμφο χρησιμοποιώντας κατάλληλη χημική ούσια (βλ. 

Παράρτημα Θ. Σκουλικίδη).

IV. Στίς ύπολειπόμενες θέσεις νά παραμείνουν τά πράγματα όπως είναι.

'Εννοείται ότι Από όλες τις θέσεις στίς όποιες αύτά είναι προσιτά καί άπό όλα τά κα- 
τακείμενα μέλη, τά άρχαΐα σιδηρά στοιχεία συνδέσεως καί γομφώσεως θά άφαιρεθοϋν. Θά προ

ηγείται τεκμηρίωση καί θά έπεται μουσειακή φύλαξή τους.

β) 'Αφαίρεση όλων τών στοιχείων άπό οπλισμένο σκυρόδεμα πού βρίσκονται στό μνημείο 
καί Αντικατάστασή τους άπό Πεντελικό μάρμαρο (Πρόγραμμα 5, σφόνδυλοι κιόνων καί ούρές 
γείσων τής β. πλευράς τής περιστάσεως). 'Από αύτήν έξαιροϋνται μόνο τά έκμαγεΐα τών έ- 
ναετίων γλυπτών πού βρίσκονται στά Αετώματα καί τά όποια δέν έχουν μεταλλικό οπλισμό.

γ) Προτείνεται ή σωστή έπανατοποθέτηση όλων τών άρχιτεκτον ικών μελών πού έχουν με- 
τακινηθή έτσι ώστε νά άποκατασταθούν οί πλήρεις εδράσεις τους, όπως ήταν Αρχικά. Τό μέ
τρο αύτό είναι βέβαια αύτονόητο, δεδομένου ότι σ'όλες τίς περιοχές τού μνημείου πού πα
ρατηρήθηκαν μετακινήσεις, προβλέπεται άνασυναρμολόγηση προκειμένου νά άπομακρυνθοϋν τά 
νεωτερικά σιδηρά στοιχεία.

δ) "Αρση τοϋ αίτιου, τής μολύνσεως δηλαδή τής Ατμόσφαιρας άπό τά όξείδια τοϋ θείου 
δέν νοείται κατά τήν προγραμματιζόμενη έπέμβαση. Πρόκειται γιά ένα θέμα κατά πολύ εύρύ- 
τερο σχετιζόμενο μέ δραστικά μέτρα στήν μείζονα περιοχή τών Αθηνών. Οί προτάσεις είναι 
λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, παθητικές καί Αφορούν κυρίως στόν γλυπτικό διάκοσμο πού βρί
σκεται Ακόμα πάνω στό μνημείο. (Βλ. σχετικά τό παράρτημα II Θ. Σκουλικίδη καί συνεργατών).

"Οπως ήδη σημειώθηκε, ή μετακίνηση τών έλαχίστων έναετίων Αγαλμάτων τοϋ άνατολικοϋ 
27Αετώματος στό μουσείο είναι απλή, εύκολα Αναστρέψιμη καί δέν παρουσιάζει προβλήματα. 

Γιά τήν δυτική ζωφόρο, όπου τά πράγματα είναι δυσκολότερα^^ διαφαίνονται δύο λύσεις, ά

πό τίς όποιες δέν είναι δυνατόν, σ'αύτήν τουλάχιστον τή φάση τής μελέτης, νά γίνει τε
λική έπιλογή: α) 'Απομάκρυνση τών πλακών τής ζωφόρου καί έκθεσή τους στό μουσείο μέ πα
ράλληλη Αντικατάστασή τους Από έκμαγεΐα, β) Μερική προστασία έπί τόπου μέ τήν μόνιμη 
στέγαση τοϋ δυτικού πτεροϋ τοϋ ναοΰ^ (Αναστήλωση δοκών καί φατνωματικών πλακών' Πρό- 

γ ραμμα 11 .

Ή τελική έπιλογή μεταξύ τών δύο λύσεων καί ή πρόταση θά γίνουν Αφοϋ προωθηθή ή έ- 
πίλυση δύο σοβαρών δομικών προβλημάτων: α) τής σέ θλίψη αντοχής τών δύο φερόντων κιόνων 
τής δυτικής προστάσεως πού έχουν προσβληθή Από τήν πυρκαϊά, β) τής συμπεριφοράς σέ σει
σμική καταπόνηση ολοκλήρου τού συστήματος τής οροφής τοϋ δυτικού πτεροϋ μετά τήν ένδε- 
χόμενη άναστήλωσή της. ‘Η τελική Απόφαση είναι συναρτημένη έπίσης μέ τήν δυνατότητα δη
μιουργίας ένός νέου μεγάλου μουσείου Άκροπόλεως γιά τήν έκθεση τής ζωφόρου, καθώς καί 
μέ τό γενικότερο ζήτημα τής ατμόσφαιρας των 'Αθηνών καί τών προοπτικών άπορρυπάνσεώς 

της.

ε) Ή φθορά τών δαπέδων καί τής κρηπίδος τοϋ ναοΰ έχει ήδη Ανασταλεί μέ τήν Απαγό

ρευση τής είσόδου τών έπισκεπτών. Αλλά τό μέτρο αύτό δέν μπορεί νά ίσχύσει γιά πάντο
τε. Ούσιώδεις λόγοι "χρήσεως", έπισκέψεως δηλαδή καί κατανοήσεως τοϋ Παρθενώνος έπιβάλ- 
λουν τήν άρση τοϋ μέτρου αύτοϋ καί τήν Αναζήτηση άλλων τρόπων προστασίας. Στό πρόγραμ

μα 12 προβλέπονται προστατευτικές έπίκαλύψεις τών δαπέδων (καί τής κρηπίδος) σέ ορισμέ
νες θέσεις τους, έπίκαλύψεις οπωσδήποτε Αναστρέψιμες καί αισθητικά άποδεκτές. Τό θέμα 

δέν έχει Ακόμα ^ελετηθή.



416
Στ.2. Προτάσεις γιά τήν καλύτερη συντήρηση τοϋ ναού μετά τό πέρας τής έργασίας.

Στή βάση τής μελλοντικής διατηρήσεως τοϋ Παρθενώνος βρίσκεται ή έπιλογή των υλικών 
πού θά άντικαταστήσουν αύτά πού έχουν καταστραφεΐ καί τά όποια έπιβάλλεται νά έχουν τή 
μεγίστη δυνατή άντοχή, κάτω άπό τις τρέχουσες συνθήκες. "Ετσι προτείνεται ή χρήση κρα
μάτων Τιτανίου σ'δλες άνεξαιρέτως τις συνδέσεις, γομφώσεις, ένισχύσεις καί άναρτήσεις, 
στις θέσεις πού άλλοτε (στίς άναστηλώσεις Μπαλάνου) είχαν τοποθετηθή στοιχεία άπό σίδη

ρο ή χάλυβα. Ή έπιχειρηματολογία υπέρ τής έπιλογής αύτής έχει άναπτυχθή άπό τούς συ
νεργάτες χημικούς καί τόν καθ. Θ. Σκουλικίδη όχι μόνο στό σχετικό κεφάλαιο τής μελέτης 
τοϋ Έρεχθείου, άλλά καί σέ άλλες περιπτώσεις.

Προτείνεται έπίσης ή χρήση λευκού πεντελικοϋ μαρμάρου σέ άντικατάσταση των παλιών 
σκυροδεμάτων, καθώς καί σέ όλες τίς συμπληρώσεις (μερικές ή καί ολικές) άρχιτεκτονικών 
μελών. Στήν άνάπτυξη τοϋ άρθρου 10 τοϋ Χάρτη τής Βενετίας έγινε έπαρκής αιτιολόγηση τής 
έπιλογής αύτής3®. Καί έδώ έπίσης συμβάλλει θετικά ή πείρα έφαρμογής στό Έρέχθειο.

Ot προτάσεις σέ άντιστοιχία πρός τά αιτήματα γιά τήν μελλοντική συντήρηση τοϋ να- 
οϋ είναι ci έξής:

α) 'Αποκατάσταση τής συνεχείας τών γείσων όπου αύτά είναι δυνατόν (προγράμματα 1,
2, 3 καί 4) καί μεθοδική (πλήν όμως άναστρέψιμη) στεγάνωση άπό πάνω. 'Ανάλογη στεγάνω- 

ση τών πρός τά άνω έπιφανειών όλων τών τοίχων (προγράμματα 5, 6, 7, 8., 9 καί 10 ), κα
θώς καί τής οροφής τοϋ δυτικοΰ πτεροϋ (πρόγραμμα 3, στήν περίπτωση ύλοποιήσεως τής προ- 

τάσεως).

β) Προτείνεται ή συστηματική καί άβλαβής άφαίρεση τών άνακρυσταλλωμένων αλάτων, κα
τά κύριο λόγο στίς κάτω έπιφάνειες τών έπιστυλίων καί τών άντιθημάτων τους, μέ σκοπό 
τόν περιορισμό τής σύναψεΐας τών όμβριων καί τήν κατά τό δυνατόν άναστολή τοϋ φαινομέ

νου.

γ) Ή άπολέπιση καί ή πτώση λυτών κομματιών μαρμάρου άπό τήν άνωδομή τοϋ Παρθενώ
νος δέν είναι δυνατόν νά θεραπευθή μέ μιά ένιαία καί ριζική ένέργεια. Ή συντήρηση θά 
είναι παθητική καί θά συνίσταται στήν συγκόλληση τών μικρών άπολεπισμάτων όπως καί στή 
σύνδεση τών μεγαλυτέρων κομματιών μέ τή βοήθεια στηριγμάτων ή καρφίδων, πάντοτε άπό Τι
τάνιο . Ή καθαρά συντηρητική αύτή έργασία, πού δέν περιλαμβάνεται σέ κανένα άπό τά δώ
δεκα προγράμματα τών προτάσεων, δέν πρόκειται νά όλοκληρωθή σύντομα.

Βασικής σημασίας κατά τήν διαδικασία συνδέσεως τεμαχίων είναι ή έλαχιστοποίηση τής 
φθοράς τοϋ άρχαίου ύλικοϋ. Οί όπές μέ τήν βοήθεια τρύπανιοϋ (γιά τήν τοποθέτηση στηριγ
μάτων Τιτανίου) θά γίνονται κατά τό δυνατόν τής μικρότερης διαμέτρου καί ποτέ διαμπε
ρείς. ‘Η μή άναστρέψιμη δηλαδή στρογγυλή υποδοχή θά δημιουργεΐται άποκλειστικά σέ έπι- 
φάνειες θραύσεως καί ποτέ σέ άΡΧαΐες λαδευμένες έπιφάνειες.

6) Τό θέμα τής άντισεισμικής προστασίας τοϋ μεγάλου ναοΰ άποτελεΐ άντικείμενο είδι-. 
κής έρεόνης, ή όποια δέν έχει άκόμα όλοκληρωθή. Ή πειραματική μελέτη εύσταθεΪας τοϋ 
Παρθενώνος31 δέν μπορεί δυστυχώς νά θεωρηθή ότι καλύπτει τό θέμα, διότι άφ'ένός στηρί- 

ζεται σέ πλήθος παραδοχών καί άφ'έτέρου καταλήγει σέ προτάσεις πού δέν είναι έφαρμό- 
σιμες γιά λόγους γενικής δεοντολογίας τής άποκαταστάσεως τοϋ μνημείου. Οί σεισμοί τοϋ 
Φεβρουάριου τοϋ 1981 έδειξαν ότι τό εύπαθές σημείο τής κατασκευής δέν είναι τό πάνω μέ
ρος τών κιόνων33 κι άκόμα ότι ή παραδοχή τής μονολιθικότητος34 δέν μπορεί νά γίνει δε

κτή ρέ όλη τήν έκταση τοϋ μνημείου. Πράγματι, οί δυσμενέστερες έπιπτώσεις άπό τήν σει
σμική καταπόνηση διαπιστώθηκαν στόν θριγκό τής Β.Α, γωνίας, σέ θέση όπου οί μικρομετα- 
κινήσεις τών μελών (λόγω διογκώσεως σιδηρών στοιχείων) είχαν καταστρέφει τήν μονολιθι- 
κότητα τής κατασκευής.

Ή στέγαση τοϋ δυτικοΰ πτεροϋ μέ βαρειά μαρμάρινη φατνωματική όροφή, σύμφωνα μέ τήν 
ίδια παραπάνω μελέτη, θά άποβεΐ δυσμενώς γιά τήν εύστάθεια τοϋ ναοϋ35. Τό θέμα όμως έ

χει καθοριστική σημασία γιά τίς προτάσεις μας' δέν μπορεί παρά νά μελετηθή έκ νέου μέ 
βάση τά πραγματικά δεδομένα τής σημερινής καταστάσεως τοϋ Παρθενώνος καί κάτω άπό τό 

φώς τών παρατηρήσεων πού έγιναν εύθύς μετά τούς σεισμούς τοϋ 1981.‘Εκείνο τό όποιο φαί
νεται γ1(ί τήν ώρα βέβαιο, είναι ότι ή άποκατάσταση τών πλήρων έδράσεων καί τών μεταλλι
κών συνδέσεων μεταξύ τών μαρμάρινων μελών, σέ όλες τίς περιοχές πού θά διαλυθούν καί θά 
άνασυναρμολογηθο'ϋν-<ή όποια έχει ήδη προταθή) κι άν άκόμα δέν άποκαταστήσει τήν μονολι- 
θικότητα, θά βελτιώσει πολύ τήν άντίσταση τοϋ ναοΰ σέ δυναμικές πλάγιες ώθήσεις.



Άς σημειωθή τέλος δτι τά δ ιάσπαρτα Αρχιτεκτονικά μέλη, δσα δέν ένσωματωθοΰν στό 
μνημείο, θά διευθετηθούν έτσι ώστε νά διασφαλισθή ή συντήρησή τους μέ τοποθέτηση άφ'έ- 
νός έξω Από τούς δρόμους κυκλοφορίας των έπισκεπτών καί Αφ'έτέρου έτσι ώστε νά έπιτυγ- 
χάνεται ή αυτοπροστασία τους Από τίς καιρικές συνθήκες.

Στ.3. Προτάσεις γιά τήν Αναβάθμιση τής Αξίας τοϋ μνημείου.

α. Προτάσεις γιά τήν Αναβάθμιση τού Παρθενώνος ώς ιστορικού, Αρχαιολογικού καί έ- 

πιστημονικοΰ τεκμηρίου.

Τρία αίτήματα προέκυφαν86 Από τήν θεώρηση τοϋ Παρθενώνος ώς έπισ ιημονικοϋ ντοκου

μέντου, προκειμένου νά γίνει βελτίωση τής σημερινής του καταστάσεως. Τό πρώτο (περιορι
σμός έπεμβάσεων- στό Αρχαίο ύλικό) καλύπτεται Από δσα προηγήθηκαν. Τό δεύτερο καί τό 

τρίτο Από τίς προτάσεις τών προγραμμάτων 5, 6 καί ιι καί τών 7 καί 3 Αντιστοίχως.

Ή μεθοδική καταγραφή, έρμηνεία καί Αναγνώριση τοϋ κατακειμένου διασπάρτου Αρχιτε
κτονικού ύλικοϋ έπέτρεφε τήν ταύτιση μεγάλου Αριθμού Αρχιτεκτονικών μελών, κυρίως τοϋ 
Ανατολικού τοίχου καί τής Ανατολικής προστάσεως τοϋ ναοϋ. Έπέτρεφε έπίσης τήν Αναγνώ
ριση πλήθους λιθοπλίνθων ή θραυσμάτων τους πού προέρχονταν κυρίως Από τούς μακρούς τοίτ 
χους τοϋ σηκοϋ. "Ολα αύτά όδηγοϋν στήν προώθηση τών άναστηλώσεων μέ πολύ περιορισμένη 
τήν προσθήκη νέου ύλικοϋ καί μέ βεβαιότητα■τής θέσεως έντάξεως ένός έκάστου παλιοϋ μέ
λους. Ή μόνη περίπτωση πού τό τελευταίο δέν συμβαίνει, είναι στις στρώσεις Αγελαίων 

λιθοπλίνθων' τοϋ Β. καί τοϋ Ν. τοίχου τοϋ σηκοϋ, στις όποιες γίνεται Απ'Αρχής ή παραδο

χή κάποιας Ανοχής ώς πρός τήν τοποθέτησή τους στόν ίδιο δόμο (προγράμματα 7 καί 8).

Ή Αρση παλαιοτέρων σφαλμάτων άποκαταστάσεως είναι σχετικά περιορισμένη στόν Παρθε
νώνα καί Αφορά στούς όρθόστάτες τοϋ Β. τοίχου καί ατούς Αγελαίους λιθοπλίνθους τοϋ-τοί
χου τοϋ σηκοϋ-, δπου θά γίνει άρση τών παρατοποθετήσεων στις περιπτώσεις πού αύτές είναι 

βεβαιωμένες.

Οί προτάσεις γιά διατήρηση καί βελτίωση τής καταστάσεως στοιχείων τών μεταγενεστέ
ρων φάσεων τοϋ ναοϋ, Οτό πνεΰμα τοϋ άρθρου 11 τοϋ Χάρτη τής Βενετίας, Αποσκοποΰν έπίσης 
στήν Αναβάθμισή του ώς άρχαιολογικοΰ ντοκουμέντου. Προτείνονται έτσι:

- Διατήρηση τοϋ χριστιανικού κλιμακοστασίου καί κατάλληλη συντήρησή του.
- Διατήρηση καί άναστήλωση τών προσθέτων ρωμαϊκής έποχής στοιχείων τοϋ δυτικοϋ θυ

ρώματος. Συγκέντρωση τών διασπάρτων Αντιστοίχων κομματιών τοϋ Ανατολικού θυρώμα

τος .
- Συγκέντρωση καί κατάλληλη παρουσίαση τών θραυσμάτων Από τίς μεταγενέστερες "περ

γαμηνές" κιονοστοιχίες τοϋ Παρθενώνος, σέ συσχετισμό μέ τήν θέση πού είχαν στό 
μνημείο.

β. Προτάσεις γιά τήν Αναβάθμιση τοϋ Παρθενώνος ώς έργου τέχνης.

"Η προώθηση τής άναστηλώσεως αύθεντικών μελών τής προηγουμένως παραγράφου είναι φα
νερό δτι θά Αναβαθμίσει τόν Παρθενώνα καί ώς καλλιτεχνικό έργο. Στήν καλύτερη αισθητική 
Απόδοση τοϋ Αρχιτεκτονικού μνημείου θά συμβάλλουν καί οί συμπληρώσεις Αρχιτεκτονικών με
λών γιά λόγους λειτουργίας καί αύτοπροστασίας (όπως είναι λ.χ. τά γείσα) ή γιά λόγους 
στηριξεως και έντάξεως ιών αύθεντικών μελών στό μνημείο

Τό παλιό αισθητικής φύσεως έπιχείρημα τοϋ Α.Όρλάνδου, κατά τής άναστηλώσεως τής βό
ρειας κιονοστοιχίας38, τό 1922, δτι "κιονοστοιχία μετέωρος καί χωρίς βάθος (χωρίς δηλα

δή τόν τοϊχο τοϋ σηκοϋ) δέν έχει νόημα" έρχεται νά ίκανοποιηθή Από τίς προτεινόμενες έρ- 
γασίες. Πράγματι, τόσο στήν Ανατολική δσο καί στις μακριές πλευρές τοϋ ναοϋ, τό προστι
θέμενο ύλικό είναι Αρκετό γιά νά δημιουργηθή ένα δεύτερο πλάνο καί νά πλουτιστεί έξαιρε- 
τικά ή εικόνα τοϋ μνημείου.

Είναι φανερό δτι μέ τίς νέες άνασιηλώσεις ό Παρθενών θά πάρει μιά νέα μορφή πού δέν 

είχε ποτέ στό παρελθόν καί τήν όποια θά καθορίσουν κατά κύριο λόγο τά Αρχιτεκτονικά 

μέλη πού σώθηκαν. Λόγοι τύχης δηλαδή θά βαρύνουν στή διαμόρφωση-τών τμημάτων πού θά Α- 
νασυνταχθοϋν. ,‘Η νέα σύνθεση τοϋ έρειπίου δέν θά πρέπει πάντως νά πρτκαλέσει Ανησυχίες 
δεδομένου δτι τά γενικά σχήματα θά διατηρηθούν χωρίς Αλλοιώσεις καί ή ισορροπία δέν θά 

διαταραχθή. 'Ανασυνθέσεις θά πραγματοποιηθούν σέ περιορισμένα τμήματα τοϋ μνημείου. Ή
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μεταβολή τοϋ χώρου ή οποία θά προκύψει άπό τις άναστηλώσεις θά είναι έπίσης θετική τόσο 
γιά τό έσωτερικό τού σηκού όσο γιά τήν περίσταση, δεδομένου ότι τά νέα πλήρη στοιχεία 
(τοίχοι) θά όριοθετήσουν καί θά ξαναδώσουν τόν παλιό χαρακτήρα στά χωρικά αυτά μέρη τοϋ ναοϋ.

_ 39Άπό τήν καλλιτεχνική καί τήν αισθητική πάντοτε σκοπιά έχει φανεί το αίτημα τής 
κατά τό δυνατόν προσεγγίσεως στήν άρχική μορφή τοϋ μνημείου. 'Η προσθήκη έκμαγείων στή 
θέση γλυπτών πού λείπουν, ή όποια υπαγορεύεται άπό διδακτικούς κυρίως λόγους, έναρμονί- 

ζεται μέ τό παραπάνω αίτημα χωρίς νά παραβιάζονται άλλες αρχές. Ή άρση όμως τής γραφι-
κότητος τήν όποια τοϋ προσέδωσε ή έρείπωση^ καθώς καί τής άναπότρεπτηε καί έμφατικής

41άνομοιομορφίας μεταξύ τοϋ άρχαίου καί τοϋ νέου ύλικοϋ πού θά ένσωματωθή στό κτήριο δέν 

είναι δυνατόν νά έναρμονισθοϋν μέ τις άρχές πού προηγήθηκαν. Σέ λίγες μόνο περιπτώσεις 
μεγάλων χασμάτων, κυρίως σέ κορμούς κιόνων, προβλέπονται κάποιες συμπληρώσεις. 'Οφείλο
με νά παραδεχθούμε ότι ή τελειότητα γραμμών καί έπιφανειών μέ τήν όποια έπιδιωκόταν κατά 
τήν Αρχαιότητα τό κλασσικό ιδεώδες, έχει γιά πάντοτε χαθή καί ότι έχομε ένα νέο χαρα

κτήρα, αύτόν τοϋ έρειπΐου. Δέν πρέπει άλλωστε νά λησμονηθή ότι τό άτελείωτο καί τό τραυ
ματικό δέν είναι ξένα πρός ένα σύγχρονο τρόπο θεωρήσεως τής τέχνης καί ότι άνήκουν ήδη 
στις έμπειρίες όλων όσων θέλγονται μέ τά έργα τόσο τής άρχαιότητος όσο καί τών συγχρόνων 
δημιουργών4 .

γ. Προτάσεις γιά τήν άναβάθμιση τοϋ Παρθενώνος, ώς άντικειμένου χρήσεων.

Αρκετές άπό τις προτάσεις πού έγιναν ήδη, θά βελτιώσουν άσφαλώς τήν διδακτική ικα
νότητα τοϋ Παρθενώνος. Ή ένταξη μέρους τοϋ διασπάρτου ύλικοϋ, ή τακτοποίηση άλλου μέ
ρους κατά ένότητες καί τέλος ή άπομάκρυνση τών άσχέτων θραυσμάτων, θά βελτιώσουν τό ά- 
ναγνώσιμο τοϋ γύρω χώρου καί θά βοηθήσουν τόν πληροφορημένο έπισκέπτη νά καταλάβει πολ
λά άπό τήν άρχική ύπόσταση ή τήν ιστορία τοϋ ναοϋ.

Γίνονται όμως καί ειδικές προβλέψεις γιά τήν έπαύξηση τής διδακτικότητος. Προτεί- 

νονταΊ- (πρόγραμμα 12) ή κάλυψη όρισμένων άπό τά κενά τοϋ δαπέδου μέ διαφανές υλικό (τοι- 
χοβάτης τοϋ προ-παρθενώνος, υποδοχή τοϋ ξυλίνου ίστοϋ τοϋ λατρευτικοϋ Αγάλματος) Αλλά 
καί ή ένδεικτική συμπλήρωση χαμηλά τής κόγχης τοϋ παλαιοχριστιανικού ιερού, τής όποιας 
έλάχιστα μόνον ίχνη διακρίνονται σήμερα. Προτείνεται επίσης ή προσθήκη έκμαγείων στήν 
θέση γλυπτών πού βρίσκονται τώρα σέ μουσεία, κυρίως τής ζωφόρου (στήν άκρη τής δυτικής 
σέ τμήμα τών μακρών άλλά καί στήν Ανατολική πλευρά) καί τών Αετωμάτων. Έδώ βέβαια δέν 
μπορεί νά Αποσιωπηθή ότι θά δημιουργηθή πρόβλημα αύθεντικότητος, δχ ι βέβαια γιά τούς 
ειδικούς, άλλά γιά τούς πολλούς έπισκέπτες πού θά συγχέουν Αντίγραφα καί γνήσια έργα ή 
θά οδηγούνται σέ ιστορικές παρανοήσεις καί Ανακολουθίες.

Ή διατήρηση τοϋ χριστιανικού κλιμακοστασίου στή Ν.Δ. γωνία τοϋ όπισθονάου πού ήδη 
προτάθηκε, είναι θετική καί Από πλευράς διδακτικής, γιατί κάνει έπισκέψιμα τά άνω μέρη 
τοϋ κτηρίου.

Πολύ περισσότερα καί ούσιώδη κέρδη άπο πλευράς διαδόσεως τών γνώσεων σχετικά μέ τόν 
Παρθενώνα θά ύπάρξουν όμως άπό ένέργειες έκτος τοϋ μνημείου. Άπό τήν δημιουργία δηλαδή 
ένός νέου καί σύγχρονα όργανωμένου μουσείου μέ πλήρεις συλλογές έκμαγείων τών γλυπτών, 
προπλάσματα, όπτικοακουστ ικά συστήματα καί τά παρόμοια . Οί προτάσεις όμως γιά τόν 
προγραμματισμό ένός τέτοιου μουσείου έκφεύγουν οπωσδήποτε άπό τά όρια αύτής τής μελέ-

"Οπως φάνηκε, έγιναν προτάσεις πού άνταποκρίνονται σέ περισσότερα άπό ένα αιτήματα 
συγχρόνως, όπως ύπάρχουν καί προτάσεις πού δείχνουν νά είναι κατ'άρχήν μή συμβιβαστές.

Τά αιτήματα γιά τό Αμετάβλητο τής μορφής ώς συμβόλου άλλά καί ώς έπιστημονικοΰ 
τεκμηρίου έρχονται σέ Αντίθεση πρός έκεϊνα γυά καλλιτεχνική Αναβάθμιση, μεγαλύτερη δι- 
δακτικότητα, άλλά καί ένδυνάμωση τοϋ κτηρίου, μεγαλύτερη δηλαδή Αντοχή καί δυνατότητα 

αύτοσυντηρήσεώς του. Μέ άλλα λόγια, κάθε είδους μεταβολή άντιστρατεύεται τήν αύθεντικό- 
τητα τοϋ τεκμηρίου καί τήν ιερότητα τοϋ συμβόλου.

Ή "Αντίφαση" λανθάνει σέ κάθε περίπτωση άποκαταστάσεως καί μάς προβληματίζει μόνο 
στις περιπτώσεις μνημείων σπουδαίων καί μοναδικών, όπως είναι καί τό προκείμενο: ‘Η έ- 
ρείπωση, ή καταστροφή, ή φθορά, ò βανδαλισμός καί γενικά ή ύποβάθμιση τοϋ Αρχικοΰ συ
στήματος άποτελοϋν μέρος τής ιστορίας τοϋ κτηρίου. "Οταν γιά διαφόρους λόγους τά αίρο

με, παρεμβαίνομε στήν ιστορία καί παραποιούμε τά τεκμήριά της. 0Ì πολλές έπεμβάσεις κά
νουν τά άρχαΐα Αδιάφορα γιά τούς Αρχαιολόγους ή τούς ιστορικούς τής τέχνης.
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διαμορφώθηκαν, δέν έγινε ποτέ πλήρης κάλυφη των αιτημάτων άλλά προσπάθεια έναρμονισμοϋ 
τους στά πλαίσια των αρχών πού προκαθορίστηκαν. Ή φύση τοΰ μνημείου, τό όποιο άποτε- 
λεϊται άπό αύτοτελή, άναγνωρίσιμα γλυπτά μέλη καί ή άναστρεψιμότητα, στό μέτρο πού αύ- 
τή θά έπιτευχθή κατά τήν έκτέλεση, έγγυώνται τήν αύθεντικότητα του μεγάλου ναοΰ μετά 
τήν προγραμματισμένη έπέμβαση.

"Αν οί προτάσεις γίνουν δεκτές, ò Παρθενών θά έζαεχραλισθή καί θά έπιζήσει. Θά πάρει
4 5».τήν μορφή πού ποτέ άλλοτε δέν είχε ή οποία δμως θά είναι συνεπής πρός τήν δομή τοΰ 

κτηρίου καί οπωσδήποτε αρμονική. 'Ακόμα, άν οί προτάσεις ύλοποιηθοϋν, ή δλη έπέμβαση, 
λήγοντος τοΰ 20ου αίώνος, θά έχει τήν σφραγίδα τής έποχής μας. Σφραγίδα δχι τόσο μέ 
τήν έννοια χρήσεως συγχρόνων υλικών άλλά αύτή πού στοίχειοθετεΐται άπό τίς σημερινές ι
δέες γιά τήν έπέμβαση στά μνημεία τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ‘Επιστημονισμό, πα
ραίτηση άπό κάθε καλλιτεχνική πρωτοβουλία, άμφισβήτηση τών δογματικών άρχών, προωθημένη 
τεχνολογία καί τέλος προθέσεις γιά εύρύτερη συμμετοχή στό παιδευτικό δυναμικό τών μνη
μείων, άκόμα καί τών πιό έπισήμων.
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τές συγκολλησεος δυο άρχαόων θραυσμάτων του οδοου μέλους είναο πρακτοκά ανύπαρκτο δεδομένου ότο ου έ 

πυφάνευες θραύσεως παρουσυάζουν τόση πολυπλοκότητα μορφής ώστε ου ταυτύσευς νά γένονταυ μέ βεβαοότη- 

τα. 'Η άναντύστρεπτη σύνδεση τούς ε£ναο λουπόν σωστή, β) Τό ένδεχόμενο σφάλματος κατά την συγκόλληση 

ένός νέου συμπληρώματος είναυ πολύ ποθανότερο δεδομένου ότυ μπορευ μελλοντυκά νά βρεθη τό αύθεντυκό 

άρχαυο θραύσμα τό όποιο χαέ θά πρέπευ νά πάρευ τη θέση τού συμπληρώματος. *Η αποκόλληση όμως έδω γύ- 

νεταυ δυνατή χωρές βλάβη του άρχαυου μέλους γυατέ τό νεωτερυκό συμπλήρωμά του έποτρέπεταυ νά κατα- 

στραφευ.

24. Δυατύπωση τους βλ. Carlo Seschi, Teoria e storia del Restauro, Roma, 1970, σ. 131.

25. Μελέτη άποκαταστάσεως του ’Ερεχθεέου, ’Αθηναο, 1977, σ. 347-348.

26. *Η άφαυρεση συδηρών όξευδωμένων συνδέσμων άπό αγάλματα άπετέλεσε συνηθη επέμβαση κατά την έπανέκθεση 

των έλληνοκών μουσευων μετά τό 1947. *Η Δυεύθυνση ’Αναστηλώσεως είχε έκτελέσευ ανάλογη έργασύα στον 

λέοντα της Χαυρωνεύας, πρέν άπό 20 τουλάχυστον έτη. Βλ. ’Αναστάσυος ’Ορλάνδος, ό άνθρωπος καύ τό έρ- 

γον του, ’Αθηναο, 1978, σ. 450, εόκ. 64.

27. 'Υπάρχεο ηδη απόφαση (της 1ης Μαρτυου 1980) άπομακρύνσεώς τους άπό την ’Εποτροπη Συντηρησεως Μνημεί

ων ’Ακροπόλεως ("ίππου τού άρματος τού ’Ηλόου).

28. Βλ. παραπάνω σ. 408.

29. Γοά τόν περοοροσμό της υγρασίας, στοοχεέου άπαραοτητου στην δοαδοκασόα της γυψοποοησεως.

30. Βλ. παραπάνω σ. 409.

31. Περ^ Θεοχάρη, έν συνεργασία μέ Αυμ. Κορωναυον, Πευραματυχη μελέτη της εύσταθείας τού Παρθενώνος, 

Πραγματευαο ’Ακαδημίας ’Αθηνών άρ. 44, ’Αθηναο, 1979.

32. "0. π ., σ. 88.

33. "Ο.π., σ. 88-89.

34. "Ο.π., σ. 30.

35. "Ο.π., σ. 89 "...'Η προσθήκη κρίνεταυ έπυζημυος". Στην σ. 87 (συμπέρασμα άρ. 8) ποστοποοεοταο ότυ où

τομές των τάσεων στην δυτοκη όψη προέκυψαν μοκρότερες λόγω της συνδέσεώς της μέ τά στοοχεύα σηκού

καί όποσθοδόμου δοά των συνδετηρίων δοκών.

36. Βλ. παραπάνω σ. ^04.

37. Γοά τάΙ αόσθητοκά προβλήματα τών επί μέρους προσθηκών βλ. καί F. Hueber, ό.π., σ. 42.

38. Βλ. Ε_._Στίκας, 'Ο άναστηλωτης ’Αναστάσυος ’Ορλάνδος, εύς ’Αναστάσυος ’Ορλάνδος, ό άνθρωπος καί τό έρ 

γον του, ’Αθηναο, 1978, σ. 395.

39. Βλ. παραπάνω σ. 404.



422 40. Βλ. καυ Γ\ Hueber, δ.π., σ. 48. *Η υστορυκότητα καC η παλαυότητα των μνημεέων είναυ συναρτημένη με 

τές φθορές.

41. Τό προ'βλημα της άνομουογενεέας εζχε άπασχολησευ καέ τόν ’Ορλάνδο, ευδυκά γυά τον Παρθενώνα ( βλ. Ε. 

Στέκας, δ.π.,). Κατά τη'ν εφαρμογή έπέ μέρους πατυναρέσματα θά μπορέσουν νά άρουν χατά περύπτωση την 

έκθαμβωτυκη λευκότητα του νέου μαρμάρου. Γυά το πρόβλημα του πατυναρέσματος βλ. Cesare Brandi, εύς 

Encyclopaedia of world art, τ. XII, Restoration and Conservation, σ. 179-184.

42. Βλ. André Chastel, Restauration et avenir du patrimoine, εύς Colloque sur les restaurations Françai

ses et la Charte de Venise, Paris, 1976, σ. 4, 5.

43. *Υποδευγματυκη έργασόα δυδακτυκών εκθέσεων γυά τόν Παρθενώνα έχευ πραγματοπουηθη στην Βασυλευα της 

'Ελβετυας. Βλ. σχετυκά Ernst Berger κ.ά., Bauwerk und Plastik des Parthenon - zur Ausstellung "Basel 

und die Akropolis" in der Skulpturhalle, Antike Kunst 23, 1980, σ. 59-65 καέ Das Basler Parthenon

modell Bemerkungen zur Architektur des Tempels, ibid, σ. 66-100.

44. *0 F\_Hueber (δ.π.,, σ. 46) βλέπευ καύ τό ένδεχόμενο άνακατασκευης μοντέλου σέ άλλη θέση γυά δυδα- 

κτυκούς λόγους.

45. Θά πλησυάζευ την μορφή πού ευχε λόγο πρέν από τό 1801, με δυαφορές στους μάκρους τοέχους του σηκού, 

την Β. περέσταση καέ την άνατολυκη πρόσταση.
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"Ανατολική_πλευρά

Λόγω τοϋ περιορισμού δλων σχεδόν των ζημιών καί των κινδύνων στις γωνίες του θριγκού 
καί τοϋ Αετώματος, δηλαδή σε δύο συμμετρικές θέσεις καί οικοδομικές διατάξεις, τό Ιο 
πρόγραμμα χωρίζεται σέ δύο ισότιμα ύποπρογράμματα : τό' ενα τής ΒΑ. γωνίας καί τό άλ

λο τής ΝΑ. γωνίας.

Στό κάθε ένα έντάσσονται οι έξης έργασίες :

α) Καταβίβαση των ύφισταμένων καταετίων γείσων (προκειμένου γιά τήν ΒΑ. γωνία κα- 
ταβίβαση καί των έπαετίδων σιμών μετά τής λεοντοκεφαλής καί τοϋ βάθρου) .

β) Καταβίβαση των ύφισταμένων ορθοστατών τοϋ τυμπάνου καί των λίθων τοϋ Αντιθήμα- 

τός τους.

γ) Καταβίβαση τοϋ γωνιακού γείσου καί των επομένων αύτοϋ 5 Αγελαίων γείσων.

δ) Καταβίβαση των γωνιακών έπιστυλίων καί των ύπερκειμένων λίθων τής δωρικής ζω

φόρου.

"Ολοι οί λίθοι πού θά καταβιβασθοϋν, θά συντηρηθούν (όλα τά σιδηρά στοιχεία θά Αντι- 
κατασταθοϋν), θά συγκολληθοϋν, θά ένισχυθοΰν, θά συμπληρωθούν καί τέλος θά έπανατο- 
ποθετηθοϋν καί θά συνδεθοϋν μέ συνδέσμους έκ τιτανίου.

- Αποκατάσταση κατά τό δυνατόν τής κανονικής μορφής καί θέσεως τοϋ ΒΑ. γωνιακοϋ
κίονος, χωρίς Αποσυναρμολόγησή του.

- Μεταφορά στό Μουσείο των έναπομενόντων Αρχαίων έναετίων (δύο Από τούς ίππους 
τού "Ηλιου καί δύο Από τούς ίππους τής Σελήνης) .

- Τοποθέτηση Αντιγράφων τοϋ συνόλου των σωζομένων έναετίων Αγαλμάτων.

(Τά Αγάλματα αύτά Ανήκουν Αποκλειστικώς στις Ακραίες Αετωματ ικές συνθέσεις πάνω Από 
τό Ιο καί 2ο ώς καί πάνω άπό τό 6c καί 7ο μεταξόνιο. Στό Αέτωμα κατά τήν Αναστήλωση 
τοϋ 1930 είχαν τοποθετηθεί Αντίγραφα μόνο Από τον "Ηλιο άπό δύο έκ των ίππων του,Από 

τόν Διόνυσο καί άπό ενα ίππο τής Σελήνης καί έπομένως θά Απαιτηθούν Ακόμη Αντίγραφα 
των συμπλεγμάτων Δήμητρος καί Κόρης, τών τριών γυναικείων μορφών ώς καί τής Ίρ ιδος 
καί τής Σελήνης).

- Ενδεχομένως θά Απαιτηθεί ή τοποθέτηση καί τμήματος τοϋ τυμπάνου πίσω Από τά πρόσ
θετα Αντίγραφα.

Πλέον αύτών Απαιτείται:

- *Η Αποκατάσταση τοϋ 1ου σπονδύλου τοϋ 1ου κίονος.

- ‘Η Αποκατάσταση τοϋ 1ου σπονδύλου τοϋ 5ου κίονος

- ‘Η Αποκατάσταση τοϋ 11ου (τελευταίου) σπονδύλου τοϋ 7ου κίονος.

- ‘Η συντήρηση τοϋ 2ου, τοϋ 3ου, τοϋ 6ου καί τοϋ 7ου κιονοκράνου.

- Ενδεχομένως ή συμπλήρωση τοϋ ΝΑ. κιονοκράνου.

- Ή συντήρηση τοϋ μερικώς Αναστηλωμένου 15ου γείσου.

- Ή συγκόλληση τών πεσόντων ώς καί τών Αποκολλημένων θραυσμάτων τοϋ θρ ιγκοϋ πάνω
άπό τό 2ο εως καί 6ο μεταξόνιο.

- Ενδεχομένως ή Αντικατάσταση τών υπέρ τά γωνιακά μεταξόνια μετοπών μέ Αντίγραφα
καί ή μεταφορά τών πρωτοτύπων στό Μουσείο.
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"Αποσυναρμολόγηση θριγκού καί κιόνων τοϋ τμήματος πού είχε (Αναστηλωθεί άπό τόν Μπαλάνο 

(σε οκτώ κίονες).

Αντικατάσταση όλων των μεταλλικών στοιχείων (δοκών, συστημάτων άναρτήσεως έκτου έπι- 
στυλίου, συνδέσμων καί γόμφων) άπό τά ώς άνω τμήματα τής κιονοστοι - 
χίας .

Άντικατάστα,ση τών σφονδύλων άπό σκυρόδεμα (τής άναστηλώσεως Μπαλάνου) άπό άλλους, νέ
ους μαρμάρινους.

Αντικατάσταση μιας μετόπης (τής άκραίας πρός Δ.) μέ εκμαγείο καί μεταφορά της στό Μου

σείο.

"Ενδεχομένως άνακατασκευή μετοπών (απλών πλακών).

"Επανατοποθέτηση κειμένων σήμερα γείσων, μετά άπό κατάλληλη συμπλήρωση (στίς θέσεις όπου 
τά υποκείμενα, θριγκός καί κίονες, μένουν άμετακίνητα).

"Επικάλυψη. Στεγάνωση τοϋ θριγκού άπ<" πάνω.
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Νότ ι α_κ ιο νοστ ο ι_χ ία

Άποσυναρμολόγηση ε£ι κιόνων της άναστηλώσεως Μπαλάνου καί τ 
θριγκού (3+2 έπιστύλια) .

'Αντικατάσταση δλων των μεταλλικών στοιχείων των παραπάνω.

'Αντικατάσταση των σφονδύλων άπό σκυρόδεμα (της άναστηλώσεως 
άπό μάρμαρο Πεντέλης.

Προσθήκη ενός άρχαίου τριγλύφου, σήμερα κατακείμένου.

'Αντικατάσταση μιας μετόπης (άκραίας προς Δ.) μέ έκμαγεϊο κα

Προσθήκη άντιγράφων 7 ή 8 μετοπών, πού σώζονται σέ Μουσεία.

Προσθήκη 33 γείσων (άπό τά όποια 15 εως 20 θά προκύψουν κυρ 
χαίων θραυσμάτων).

'Επικάλυψη. Στεγάνωση του θριγκού άπό πάνω.

Συμπλήρωση τού 1ου σπονδύλου τού 5ου κίονος, στην θέση πρόχ 

λώσεων Πιττάκη.

'Επαναφορά τού 5ου κίονος καί τού ύπερκειμένου θριγκού στήν

οϋ άντιστοίχου πρός αύτούς

Μπαλάνου) άπό άλλους νέους,

ί μεταφορά της στό Μουσείο.

ίως άπό τήν συγκόλληση άρ

ε ιρης λιθοδομής των άναστη-

κανονική του θέση.
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a) Άποσυναρμολόγηση, συντήρηση καί νέα συναρμολόγηση.
- Των δύο γωνιακών καί των έκατέρωθεν γείσων (τεμ. 4).
- Των Ακραίων λίθων του Αετώματος (μέ τήν συμφυή σίμα καί την φευδο-ύδρορροή)

-"Ολων των καταετίων γείσων.
-"Ολων των έπαετίδων σιμών.
- Τών δύο βάθρων τών άκρωτηρίων.

β)'Επέμβαση στους δύο κεντρικούς ορθοστάτες τοϋ τυμπάνου.

γ) Αφαίρεση, συντήρηση καί άνατοποθέτηση τοϋ 13ου οριζόντιου γείσου.

δ)'Αντικατάσταση όλων τών έζωτερικών μεγάλων συνδέσμων τοϋ έπιστυλίου μέ άλλους άπό 
τιτάνιο.

ε) Έζώλκυση τοϋ 4ου έπιστυλίου, έπέμβαση στό 4ο καί 5ο κιονόκρανο (άντικατάσταση συν 
δέσμων, συντήρηση) καί άνατοποθέτηση τοϋ έπιστυλίου.

στ)'Επέμβαση στή δυτική πλευρά τοϋ 1ου καί τοϋ 7ου κιονοκράνου. 'Αντικατάσταση τών νε 
ωτερικών έζωτερικών συνδέσμων συρραφής τών κιονοκράνων.

"Ολες οι πιό πάνω έργασίες Αποτελούν έπανάληψη τών έπεμβάσεων τοϋ 1900 καί άποσκο- 
ποϋν κυρίως στήν άρση τών ζημιών καί τών κινδύνων πού συνδέονται μέ τις παλαιές αύτές 
έπεμβάσεις.

01 πιό κάτω έπεμβάσεις είναι οί πρώτες στις σχετικές θέσεις :

α) Συμπλήρωση τοϋ νότιου κεντρικού ορθοστάτου τοϋ τυμπάνου μέ ενα άκόμη μεγάλο Αρ

χαίο θραϋσμα καί μέ νέο μάρμαρο.

β) Τοποθέτηση όρθοστάτου Από νέο μάρμαρο στή θέση τοϋ μόνο έζ ολοκλήρου έλλείποντος 
ορθοστάτου τοϋ τυμπάνου (2ος πρός Ν. τοϋ κέντρου) ώστε νά συμπληρωθεί έντελώς τό 
τΰμπανον.

γ) Τοποθέτηση 5 καταετίων γείσων (2 έζ Αρχαίων τεμαχίων καί 3 έκ νέου μαρμάρου μέ 
σκοπό τήν συμπλήρωση τών σημερινών κενών.

δ) Συμπλήρωση τών σέ μεγάλο πάχος θραυσμένων σπονδύλων (2ος τοϋ 4ου κίονος, 2ος τοϋ 
5ου κίονος καί 6ος τοϋ 6ου κίονος).

ε)'Ενδεχομένως συμπλήρωση τοϋ ΝΔ. κιονοκράνου.

στ) Συμπλήρωση τοϋ Ν. άκραίου λίθου τοϋ Αετώματος μέ νέο μάρμαρο βάσει καί τών σωζο- 
μένων στό Μουσείο θραυσμάτων τής λεοντοκεφαλής.

Ü92ÜIDPH2D : 'Ενδεχομένως Αντικατάσταση τοϋ Β. άκραίου λίθου τοϋ Αετώματος μέ Αντίγραφο 
πρός χάριν τής καλύτερης διατηρήσεως τής λεοντοκεφαλής καί τοϋ γραπτοϋ διακόσμου, στό 

Μουσειο.

ζ) Προσθήκη έκμαγείων δύο έναετίων άγαλμάτων (σήμερα στό Βρεταννίκό ΜουσεΤο) ήτοι τοϋ 

Κιφησσοϋ καί τής μορφής V.
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Άνατολική _ύρόσταση

Άποσυναρμολόγηση όλόκληρου του 6ου άπό B. κίονος, ά,ντ ικσ.τάσταση των μεταλλικών του 
στοιχείων καί άνασύνθεσή του.

Συντήρηση καί συμπλήρωση όλόκληρης τής πρός Ν. παραστάδος.

Άναστήλωση των λοιπών κιόνων (έχει έπισημανθειτό 70% τοϋ υλικού τους καί υπάρχουν 
τά π.έντε άπό τά έξι κιονόκρανά τους) .

'Αποκατάσταση όλων των έπιστυλίων (υπάρχει τό 80% του υλικοϋ τους).

Τοποθέτηση άντιγράψων όλόκληρης τής συνεχούς άνατολικής ζωφόρου. (Τώρα στό Βρεταννι- 
κό καί τό Μουσείο Άκρςπόλεως).

Άναστήλωση των θράνων τουλάχιστον πάνω άπό τά πλευρικά μεταξόνια, ώς καί πάνω άπό τό 
Ιο καί τό 5ο μεταξόνιο, συμπεριλαμβανομένων καί των γωνιακών θράνων.

Άναστήλωση τεσσάρων έγκαρσϊων δοκών τής οροφής (2 άρχαίων καί 2 νέων).

'Επικαλύψεις καί στεγανώσεις θριγκού καί δοκών.
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■1Ανατολικός_τοΐ)ςος_τοϋ_σηκοϊμ__Πρόναος.___Μεσότοιχος_τοϋ_σηκοϋ.

Στους όρθοστάτες, συμπλήρωση καί άνάταΕη παλαιών καί κατασκευή νέων.

Συμπλήρωση, συντήρηση και άνάταξη τών ύφίσταμένων λιθοπλίνθων τόσο τοϋ τοίχου, οσο 
καί τής παραστάδος.

Συμπλήρωση τοΰ θυραίου τοίχου άπό κατακείμενες άρχαΐες λιθοπλίνθους καί μέ νέες.

Μερική άναστήλωση τοϋ νότιου στάθμου τοϋ θυρώματος.

Επικαλύψεις καί στεγανώσεις dnö πάνω.

Μερική άποκατάσταση τών κατωψλίων τής ύστερορρωμα’ικής φάσεως τοϋ θυρώματος.

Υποδήλωση τής μοριρής τής παλαιοχριστιανικής άψίδος στό δάπεδο τοϋ προνάου.

Μεσότοιχος. 'Αποκατάσταση μερικών ορθοστατών γιά λόγους καθαρά διδακτικούς, μέ νέα
τεμάχια. Άναστήλωση δύο λιθοπλίνθων τοΰ πρώτου δόμου τοϋ τοίχου γιά 
τούς ίδιους λόγους.
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Bópei. ος_τοΧ^ος_τοϋ_σηκοΰ

Άποσυναρμολόγηση της άναστηλώσεως τοϋ 1849 (Πιττάκη) . 'Αντί.κατάσταση όλων των μεταλ

λικών στοιχείων της.

'Απομάκρυνση των έσφαλμένως τοποθετημένων λίθων τοϋ όρθοστάτου.

'Αντικατάσταση τεσσάρων σημερινών ορθοστατών, πού Αποτελούν ύπόλοιπα τεμαχίων της ζω
φόρου (τά οποία πριονίστηκαν κατά τήν διαρπαγή τοϋ Elgin) μέ νέα 
τεμάχια.

Έπανένταζη 164 λιθοπλίνθων στον τοίχο, προερχόμενων άπό θραύσματα ή άπό άλλες θέσεις, 
μετά άπό συστηματική άνασύνθεση, συγκόλληση καί συντήρησή τους.

Έπανένταζη τεμαχίων τοϋ έπιτοιχίου θριγκού καί των δοκών.

'Επικάλυψη καί στεγάνωση άπό πάνω.
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Άποσυναρμολόγηση των άναστηλώσεων τοϋ 1844. 'Αντικατάσταση όλων των μεταλλικών τους 
στοιχείων με νέα άπό τιτάνιο.

'Απομάκρυνση των λίθων πού δέν βρίσκονται στίς κανονικές τους θέσεις.

Συμπλήρωση ορθοστατών.

Επανένταξη ενός άρ ιθμοϋ λιθοπλίνθων πού είναι σήμερα διάσπαρτοι, μετά άπό συντήρη

ση καί συμπλήρωσή τους (δυνατότης τοποθετήσεως μέχρι καί 281 τεμα
χίων, δηλ. μέχρι καί τήν 11η σειρά).

'Επικάλυψη καί στεγάνωση άπό πάνω.
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( Άφοΰ προηγουμένως Αφαιρεθοϋν οί δοκοί των όροφων στά πλαίσια τοϋ 10ου καί του 

11ου προγράμματος).

α) Άποσυναρμολόγηση, συντήρηση, Αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων καί νέα τοποθέτηση:

- Των θράνων (2 γωνιακοί, 27 Αγελαίοι διάτονοι (τοϋ δυτικού θριγκού) καί 6 άλλοι 

(τοϋ νότιου θριγκού της προστάσεως).

- Των 10 έκ νέου μαρμάρου Αντιθημάτων της ζωφόρου.

- Τοϋ 1ου καί 2ου λίθου της ζωφόρου (νέο μάρμαρο).

- Των έκ νέου μαρμάρου έπιστυλίων (3 τεμάχια τοϋ 1ου μετακιονίου, τοϋ άνατολικοϋ 

τοϋ 4ου μετακιονίου).

-'Επέμβαση στό Ιο, στό 2ο, στο 3ο, στό 4ο καί στό 5ο κιονόκρανο.

-'Επέμβαση στον Ανώτερο σπόνδυλο τοϋ 5ου κίονος.

"Ολες οι πιό πάνω εργασίες Αφοροϋν Αποκλειστ ικώς τήν περιοχή της έπεμβάσεως τοϋ 
1900 καί Αποσκοποϋν κυρίως στην έπιδιόρθωση των ζημιών καί τήν άρση των κινδύνων πού 
σχετίζονται μέ αύτήν.

'Επί πλέον έργασίες :

β)'Αντικατάσταση των 2 έκ νέου μαρμάρου Αγλύπτων λίθων τής δυτικής ζωφόρου μέ Αντίγρα

φα έκ τοϋ Βρεταννικοϋ Μουσείου.

γ) Τοποθέτηση των Αντιγράφων τής ζωφόρου τής Β. πλευράς τής προστάσεως (έκ τοϋ Βρεταν- 
νικοϋ Μουσείου).

δ)‘Αντικατάσταση τοϋ 1ου έκ νέου μαρμάρου Αγελαίου θράνου μέ τόν οικείο Αρχαίο λίθο*.

ε) 'Αντικατάσταση των 2 πρώτων νέων Αντ ιθημάτων τής ζωφόρου μέ τούς οίκείους Αρχαίους 
λίθους*.

στ) Άντικατάσταση των 3 έπιστυλίων τού 1ου μεταξονίου μέ τούς οίκείους Αρχαίους λίθους*.

ζ) Συμπλήρωση τοϋ 6ου (ΝΔ) κιονοκράνου πρός Αποκατάσταση τής έδράσεως των ύπερκειμένων 

έσωτερικών έπιστυλίων.

η) Πλήρωση των έκτομών τής δυτικής όψεως τοϋ έπιστυλίου (οί έκτομές έγιναν τό 1872 πρός 
ένθεση υποστηριγμάτων τής ζωφόρου) μέ νέο μάρμαρο, Αλλά καί μέ ένα τουλάχιστον Αρ
χαίο θραύσμα μετά κανόνος (είχε καταπέσει πριν τό 1872) καί διαμόρφωση τής δψεως 
των συμπληρωμάτων μέ τις λεπτομέρειες τής στέψεως τού έπιστυλίου.

θ) 'Ενδεχομένως Αντικατάσταση των Αρχαίων κατά χώραν λίθων τής ζωφόρου μέ Αντίγραφα προ- 
κειμένου νά διατηρηθοϋν τά πρωτότυπα στό Μουσείο. Τό πρόβλημα αύτό πρέπει νά έξετα- 
σθεΐ αύτστελώς.

-'Ενδεχομένως έπέμβαση στούς έζασθενημένους σπονδύλους των δύο μεσαίων κυρίως κιόνων, 
πρός βελτίωση τής στατικής καταστάσεως τής προστάσεως.

Ό Αριθμός των σπονδύλων καί τό είδος τής έπεμβάσεως (συμπλήρωση, οπλισμό ή Αντι
κατάσταση) είναι άκόμη ζητήματα υπό μελέτη καί συσχετίζονται μέ τό ΰπ'Αριθμ. 11 πρό

γραμμα.

* Οί λίθοι αύτοί βρίσκονται στό έδαφος Δ. τοϋ ναοϋ καί πρόκειται νά συντηρηθούν καί νά 

ένισχυθοϋν στά πλαίσια τοϋ προγράμματος.
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Αφαίρεση προσωρινή δύο λίθων τής ζωφόρου τού θυραίου τοίχου.

Αφαίρεση προσωρινή 15 δ ιατόνων λίθων τοϋ θυραίου τοίχου.

Συντήρηση τοϋ δυτικού άπό τά τέσσερα τεμάχια των μεγάλων υπερθύρων.

"Ανασύνθεση άπό θραύσματα καί συμπλήρωση των δύο (εσωτερικών) άπό τά τέσσερα τεμάχια 
τοϋ μεγάλου υπερθύρου.

Άνακατασκευή τοϋ πρώτου έσω τεμαχίου τοϋ μεγάλου υπερθύρου.

"Αντικατάσταση των μεταλλικών στοιχείων άπό τήν νότια δοκό.

Συντηρήσεις, άντικαταστάσεις μεταλλικών στοιχείων καί συμπληρώσεις ορθοστατών, λίθο 

πλίνθων καί θράνων.

Συντηρητικές έργασίες στό παλαιοχριστιανικό κλιμακοστάσιο. Συμπλήρωση έξωτερικών 
τοιχοποιιών, στεγάνωση άπό πάνω, άπομάκρυνση των λίθων πού δέν άνήκουν 

στό μνημείο.

Κατάλληλη άντιμετώπιση τοϋ ύφ ιστάμενου κατά χώραν ώς καί τοϋ λοιποϋ πολυάριθμου ύλι 
κοϋ των σταθμών τής ύστερορρωμαϊκής έπισκευής τοϋ θυρώματος.

Συμπλήρωση τών ακρωτηριασμένων άκμών τών άρχαίων σταθμών πρός διευκρίνιση τών λεπτό 

μερειών τής άρχαίας ξύλινης κατασκευής τοϋ θυρώματος.
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'Αντικατάσταση μιας νέας άπό μιά αρχαία &onö, πού σώζεται.

Συμπλήρωση τής πρώτης άπό Β. δοκού μέ άρχαϊα θραύσματα πού βρέθηκαν.

'Αντικατάσταση μεταλλικών συνδέσμων σέ μεταδόκιες πλάκες κ.λ.π.

Συμπλήρωση καί συναρμολόγηση μεταδοκίων πλακών άπό άρχαϊα καί άπό νέα τεμάχια. 

'Ενδεχομένως ενίσχυση των δοκών, άρχαίων καί νέων μέ φέροντα στοιχεία άπό τιτάνιο.

Συμπλήρωση τής άπολαζεύσεως καί διορθώσεις στις ιρατνωματικές πλάκες πού είχαν προε- 

τοιμασθεϊ γιά νά άναστηλωθοϋν άπό ιόν Α. Όρλάνδο (περί τό 1958-62).

Στεγανή έπικάλυψη οροφής καί θριγκού. Σύστημα άπορροής των όμβριων ύδάτων.

(Τό πρόγραμμα 11 άπαιτεΐ άφ'ένός μέν σοβαρότατη θεωρητική δ ιερεύνηση τού τρόπου καλύ- 
ψεως μετα,Εύ των δοκών καί άφ'ετέρου έπίλυση δύο συγκεκριμένων στατικών προβλημάτων: 

α)τής αντοχής σέ θλίψη των φεροντων κιόνων πού έχουν προσβληθεί άπό πυρκαϊά καί 
β)τής συμπεριφοράς σέ σεισμό τού όλου συστήματος μετά τήν έπιβάρυνση μέ τά νέα μάρ
μαρα, δοκών καί φατνωματικών πλακών. Τό πρό·γραμμα έπΐσης είναι συνδεδεμένο μέ τίς 
προκαταρκτικές άποφάσεις τού προγράμματος 9 όσον άφορά τήν διατήρηση τής ζωφόρου στή 
θέση της).
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Καθαρισμο ί.

Συντήρηση καί συμπλήρωση λίθων της κρηπίδας καί τοΰ δαπέδου τοΰ πτεροϋ.

'Ανάταξη λίθων κρηπίδος τοΰ σηκού (ιδιαιτέρως τό πρός Α. τρίτον τής βόρειας πλευράς).

Συντήρηση καί συμπλήρωση λίθων τής στρώσεως του σηκοΰ (των μεγάλων μέ μάρμαρο, των 
μικρών μέ κατάλληλα κονιάματα).

Κάλυψη ορισμένων άπό τά κενά μέ διαφανές υλικό γιά λόγους διδακτικούς (τοιχοβάτης
τοΰ Προ-Παρθενώνος, έντομή ύποδοχής τοϋ ξυλίνου ίστοϋ του λατρευτικού d- 
γάλματος κ,ά.).

Προστατευτικές έπικαλύψεις τοϋ δαπέδου σέ ορισμένες θέσεις.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ Ιο ΕΕ ΑΥΤΩΝ

νευ6οϋ5ροοθοή trie Β.Α γωνίας.
Γραφική άποκααίσταοη. *11 dimOnoon τής παρούοης καταστάσεως έγινε σέ κλίμακα 1:1 μέ διαφανή δρδοτροδαλικό 
πίνακα.



'Ανατολική όψη του ναοϋ (πρόγραμμα cip. 1} Κλΐμα£ 1:200 

Άνω: παρούαχ κατάσταση (19S3)
Κάτω: τροτεινάμενη μορφή άποκαταστάσεως.

Κυριότερα όμφαιντ μένα στό σχέδιο σημεία:
Συμπλήρωση στερεοβάτου, περιβάλλον έδαφος, συμπλήρωση θραυσμένων τμημάτων κιόνων, θριγκού κ.λ.π. (συμπλή

ρωση άετώματος.
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Δυτική δψη του ναοϋ. (πρόγραμμα dp. 4) Κλίμαξ 1:200 

Άνω: mpoijou κατάσταση (19S3)
Κάτ“: προτεινόμενη μορ<(ή άπαχα ταστάσεως.
Κιριότερα έμχταιυσμενα στο σχέδιο σημεία:
Συμπλήρωση θραυσμένωυ τμημάτων, συμπλήρωση αετώματος.





‘Ανατολική πρόσταση (πρόγραμμα dp. 5) Κλίμαξ 1:200 

Άνω: παρούσα κατάσταση (1983)
Κάτω: προτεινόμενη μορφή άποκαταστάσεως. (σχετικά μέ τά ποσοστά αοζόμενων άρχιτεκτονικώο μελών βλ. Γ.2.1 

Πίναξ, Μέρη 3,6,12)
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Γχεδ μαστική άλάλυση τής σιτναρμογής τών τεσσάρων συνανηκόνιων θραυσμάτων του κιονσκράνου 
τοΰ 1ου κίονος τής Ανατολικής τροσιάσεως.
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lfc>óa άπό τά τέοοερα συναμήκσντα θραύσματα τού κιονοκράνου τοϋ 1ου κϊονος της άνατολικής 

προστάσεως.
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:*aS υχη ιχή συναρμογή τριών συνανηκόντων θραυσμάτων του έπικράνου τής ΒΑ.παρασυάδος.
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Σχέδια άποκαταιπάσεως τοΰ τρώτου καL δεύτερου έταστηλίου της άναταλι.κης τροστίσεως.
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Τέσσερα άπό τά πέντε συνανήν-οντα θραύσαατα τής 6πς όοποϋ τοΰ άναταλτκοϋ πτερού,



1



Βόρεια πλευρά (πρόγραμμα 2 χαϊ 7) Κλίμαξ 1:200 

Άνω: παρούεα κατάσταση (1983)
Κάτω: προτεινόμενη μορχίή άποχαταστάσεως. (ποσοστά αωζόμενου ΰλιχοϋ βλ. Γ. 2.1,, Πίναξ)

*Η ποσότητα τών σωζόμενων στό ίδαρος λίθων τοϋ τοίχου έπιτρέπει τήν άπρχατάστασή του ώς καί τήν 7η του
λάχιστον στρώση.





Νότια πλευρά (προγράμματα 3 καί 8) Κλίμαξ 1:200 

Άνω: παρούσα κατάσταση (1983)
Κάτω: προτεινόμενη μορςή dmmracrnioeie. (γιά τά ποσοστά σωζόμενου υλικού &λ. Γ.2.1. Πίνακα)
'Η ποσότητα του σωζόμενου άρχαίου υλικού τοϋ τοίχου, έπιτρέπει τή συμπλήρωσή του μέχρι καί τήν 11η στρώ
ση (βλ.άνώτατη διακεκσμένη γραμμή) . Στό σχέδιο άποδίδεται μία ενδιάμεση ως τρός τήυ έκταση άποκατάστα- 
ση πού στό μεγαλύτερο μέρος τού μήκους περιορίζεται πιό κάτω από τήν 8η στρώση. Στό άνατολικό άκρο είναι 
δυνατή ή άναστήλωση ώς mi τήν 17η στρώση. 'Η ΰίωση τού άνατολικοΰ άκρου τοϋ τοίχου συνδυάζεται μέ τήν 

άπσκατάσταση της ανατολικής προστάαεως τού ναού.
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Telco, της άνατολιχης πλευράς (Πρόγραμμα 1).
Βασικά μετρικά στοιχεία, έριξόντιες μετρήσεις 1980, τγτοχωρήσεις λίθων, διανοίξεις αρμών καί ρωγμών.
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θριγκός τής Ανατολικής ττλευςάς, άντίθημα της δωρικής ξωιρόρου. ‘Οριζόντιες μετρήσεις 1980. Προχωρήσεις 
χαΐ όπ,ω^οχορήσέις λίθων, διανοίξεις αρμών κλιχ.





460

γα
Λ

άα
 το

υ θ
ρι

γκ
ού

, 25
.2

.8
1.



461

γω
νί

α τ
ου

 θρ
ιγ

κο
ύ,

 άνα
το

λι
κή

 όψ
η,

 25
.2

.8
1.

 
ΡΑ

· γω
νΰ

χ τ
οΰ

 θρ
ιγ

κο
ύ,

βό
ρε

ια
 όψ

η 2
5.

2.
31

.



Ίύ βόρειό <3b<pc τοΰ άυαταλικοΰ άετώματος καί ή συναπτομένη γωνία της κεραμώσεως. Εόθρο του όχρωττρίου.
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KiovfaxMa «ad έιαστίΑ,ια ufi Β.Λ γωνίας, <*ι.κ£όντια tcu;', - rpo3ou'|.





Λεπτομέρεια τοΰ προηγουμένου σχεδϊου. Οί πιό χαραχτηριστι.κές cbtó τίς διασώσεις πού μετεβλήδησυν όπό 

τόν μεγάλο σεισμό τοΰ 1981, έμφαίνονται καί μέ τίς πριν άπό τόν σεισμό τιμές τους.
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Ίΐύγλυψοι καί διάζωνα. της Β.Α γωνίας, όριζόντια τομή.





Λεπτομέρεια του προηγουμένου σχεδίου. Oì tuo χαρακττρ ιστ ι ν.ές dttó τίς διαστάσεις ττού μετεβλέρηοαν άπό 

τόν μεγάλο σεισμό του 1981, έμοαίνονται καί μέ τίς πριν άπό τόν σεισμό τιμές τους.
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ftlcn >tou άέωρα xatu τήν B.A. γοργία, όρ.ι,ζόντια τομή - ΐότοψη.
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Λεπτομέρεια χσϋ προηγουμένου σχεβϊοο.
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Γειμετρικές μεταβολές της Β.Α γωνίας, Βόρεια όύη στμπτυγμένη κατά τό ϋψος. Τομές κιόνων. Οί πιό χα- 
ρακτηριοτικές άπό τίς διαστάσεις πού μετεβλήθησαν άπό τόν μεγάλο σεισμό τοϋ 1981, έμιραίνανται καί 
μέ τίς πριν άπό τόν σεισμό τιμές τους.

Παραττρητέα: - 'Η μετατόπιση τοϋ άνωτέρουτμήματος τοϋ 2ου ανατολικού κίσνος (426 π.Χ.) - Ή άνατρο- 
πή τοϋ γωνιαίου κίονας. - Ή άνατροπή τοϋ γωνιαίου λίθου τοϋ στυλοβάτου καί ή άνύψηση τοϋ έπόμενου 
πρός Δ. λίθου. - Ή άτελής έδραση τοϋ κίονος - Ή στροφή τοϋ κίονος - Τέλος ή μετατόπιση καί άνατρο

πή των γωνιαίων λίθων τοϋ θριγκοϋ.
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Λεπτομέρεια του τροηγουμένου σχεδίου. 0Ì ruó χαρακτηριστικές άτοέ τίς διαστάσεις πού μετεβλή&ηαχν από 
τόν μεγάλο σεισμό του 1981 έμωαίνονται καί μέ τις πριν dirò τόυ σεισμό τιμές τους.
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Πρσκειμένου νά άποκατασταθεΐ ή κανονική έδραση τοΰ Β.Α κίονος είναι άπαραϊτητος & καθορισμός των έ- 

πιφανεών έδράσεως από ποικίλα ιαρείσακτα μικροσκοπικά άδρανή ΰλικά ώς καί άπό τυχόν άλατα. Ό σσ- 

βαομός τής αΰθεντικότητος τής άρμονικής συνσρμογής των σπονδύλων υπαγορεύει τήν αποφυγή μιδς άπο- 
εμναρμαλογήσεως τοΰ κίονος καί τήν προτίμηση της μετακινήσεώς του συμπαγούς. - Di ώς άνω ισχύουν 
καί γιά τον 5ο κίονα τής Ν. πλευράς πού έκτος άπό τό πρόβλημα τής ατελούς έδράσεως παρουσιάζει καί 

κίνδυνο Ανατροπής. - . Ή έπέμβαση στον ΒΛ κίονα προτείνεται νά γίνει μέ τόν αυτό τοσπο όπως καί 

Λ άπό κάθε άποψη άπαραίτητη όμοια έπέμβαση στον 5ο κίονα τής Ν. πλευράς.
Ειδική μεταλλική στεφάνη έψοδιαομένη μέ κσχλιαρόρους σφιγκτήρες (20 κατά τόν Αριθμό) θά πε

ρισφίγγει την παράπλευρη έπιφάνεια τοΰ κίονος σέ κατάλληλο ΰίος άπό τήν κάτω έδρα, έζασωολίζοντας 
μόνο μέ δυνάμεις τριβής τήν σταθερή λαβή τοΰ κίονος. Μέ ειδικό πλαίσιο έωοδιαεμένο μέ κύλιστήρες καί 
υδραυλικούς άνυψωτήρες (γρύλλους) θά άναοηκωθεΐ 6 κίων μετά τή σύνδεση πλαισίου καί σταράνης μέ οκτώ 

άναρτηρες. Τό όλο σύστημα θά κινηθεί σέ τροχιές πρός τά Ν.Δ. σέ σημείο άπέχον 3.50 μ. όπου καί θά πα- 
ραμείνει μέχρι σιμπληρώσεως των έργασιών άποκαταοτάσεως τού στυλοβάτου καί καθαρισμού των έπ,ιιρανειων 
ίδράοθως. ‘Αμέσως μετά & κίων θά έπανέλθει στή θέση του, όπου καί θά έδρασθεϊ κατά τόν πλέον κανονικό 

τρόπο μέ τήν βοήθεια των υδραυλικών ανυψωτήρων. Ή παρουσιαζόμενη σήμερα περιστροφή τού κίονος (κατά 
τήν ορθή φορά) θά Αναιρεθεί μέ κατάλληλη πλάγια μετάθεση των άναρτήρων κατά τήν διάρκεια τής άποθέ- 
σεως (κατά τήν αποκατάσταση τοΰ 5ου κίονος της Ν. πλευράς -θά χρησιμοποιηθεί καί πάλι ό ίδιος μηχανι
σμός άλλα μέ ϊδραση της στεφάνης έπάνω οπό πλαίσιο καί διόρθωση τής στροφής μέ κατάλληλη τοοχιοδοόμί

ση τών κυλιστήρων)
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ΠΔΟΘΕΓΟΓΙΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΤΗΣ 
ΕΔΡΑΣΕΟΣ TOT ΝΑ ΚΙΟΝΟΣΤ- 
ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΣΤΗΜΑ 
ΛΑΒΗΣ Η ΑΝΑΣΗΚΩΣΕύΣ^ΜΕTABE ΣΕΰΣίτΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ »ΝΕΑΣ ΤΟ- 
ΠΟΘΕΤΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΚΙΟΝΟΣ ~U~L· 
ΚΑΤΟΨΗ jOVHUBI ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΙ-ΙΣ 
ΔΙΑΤΑΙΕΩΙ ΚΛΙΜΑΪ MOT.



Λεπτομέρεια του προηγουμένου σχεδίου.





Γλυπτά του νοτίου άκρου τσϋ άυατολςκοϋ άετοΛίατος.



485



'Οριζόντια προβολή κιονόκρανων καί έπιστυλίων τής νοτιοανατολικής περιοχής του ναοϋ. Οί. πιό χαρακχ,·. 
ριστικές άπό τις όποστάσεις πού μεταβλήθτικαν από τον μεγάλο σεισμό τοϋ 1931 έμραίνονται καί μέ τις 

πριν τον σεισμό τιμές τους. Άνω, λεπτομέρειες τοϋ έπιστυλίου έπάνω άπό τόν 5ο κίονα τής Ν. πλετράς
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Λεττταιιέρεια τσϋ προηγοοχένου σχεέιίου.



Ί3
δο

 , j
o 

ζ

489



Νοτιότερη περιοχή vfrivKoù χαι άετΊμπτος τ?£ ««ατολικής πλεορδς, μετρήσεις καί κατάσταση κατά 

τό £τος 1960.





Ιό αυτό οχόόιο, ίτ^γύχερη &τοώη.
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Μορφή, χατόηταση καί γεωμετρικές μεταβολές τΰυ λίθων του νότιου σκέλους τοΰ καταετϊου γείεου. (1930)
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*0 χρονικός προγραμματισμός Ακολουθεί τίς βασικές άρχές συνθέσεως παράλληλων καί διαδο
χικών ένεργειών καί έργασιών, κατά τρόπον ώστε 
α) νά τηρείται ή τεχνικώς Αναγκαία Αλληλουχία,
β) νΛ Ακολουθείται ή πλέον σκόπιμη χρονική ιεράρχηση άναλόγως πρός τόν βαθμό έπείγοντος, 

γ) νά έπιτρέπεται ή πολλαπλότερη δυνατή άζιοποίηση τής χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. 'Εδώ 
πρέπει νά τονισθεϊ ότι ή έν λόγω τεχνολογία άναζητήθηκε κατά τήν γενική σύλληψη τοΰ έρ
γου σέ στενή συνάρτηση μέ τίς γενικές άρχές τοΰ χρονικού προγραμματισμού ('Αμοιβαία έπί- 

δραση),
δ) ή Απασχόληση νά είναι ίσόβαθμη καί συνεχής μέ περιορισμό τής ύποαπασχολήσεως έζ αιτίας 

προγραμματικών Αδυναμιών.

Γιά τούς ώς άνω λόγους, σέ διάφορες φάσεις τού έργου θά έκτελοϋνται συγχρόνως περισσό
τερα τού ένός προγράμματα (βλ. έπίσης Ζ1). ‘0 συνολικός χρόνος έκτελέσεως ορίστηκε σέ 10 έ- 

η κατά τό μέγιστον (1983-1992) .

Τού συνόλου προτάσσεται ή γενική μελέτη, τό κύριο μέρος τής οποίας συνοψίζεται στον πα
ρόντα πρώτο τόμο μέ τίτλο "Μελέτη Άποκαταστάσεως τοΰ Παρθενώνος" 1983. Κατά τήν διάρκεια 
τοΰ έργου θά συντάσσονται où διάφορες ειδικές μελέτες πριν Από τίς έκάστοτε Αντίστοιχες έ- 

πεμβάσεις στις όποιες θά Αφορούν. 0Ì μελέτες αύτές άπαραίτητες γιά τήν όρθή έκτέλεση, θά υ
ποβάλλονται έγκαίρως στό Κεντρικό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο καί ένδεχομένως σέ εόρύτερες έπι- 
στημονικές Συναντήσεις πρός κρίση. Οί έν λόγω μελέτες θά συνεχίζουν συμπληρούμενες κατά τήν 
διάρκεια των σχετικών έργασιών καί θά ολοκληρώνονται μετά τήν περάτωση κάθε ένός προγράμμα
τος κατά τρόπο ώστε νά είναι δυνατή ή άλλωστε σκόπιμη δημοσίευσή ιούς. Έτσι έλπίζεται ότι 
στόν παρόντα τόμο θά προστεθούν καί άλλοι μέχρι τήν γενική περάτωση τού έργου.
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Σημε ίωση :

- Λόγω της στενής σχέσεως έργου καί έργοταξίου, άναγκαστικώς 

σα μελέτη όρισμένα βασι,κά στοιχεία της άναλύσεως των άρχών 

τισμοϋ του έργου (Κεφ. ΣΤ')

- Ό πίναξ 1 (σελ.503-5) Αποτελεί κεντρικό μέρος της άναλύσεως
ρές σ'αύτόν πριν άπό τήν ιδιαίτερη περιγραφή τής συνθέσεώς

περιέχονται στην παρού- 

τοϋ χρονικού προγραμμα-

ώστε νά γίνονται άναφο- 

του.

Ζ. 1 . ΓΕΝΙΚΕΣ_ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ_ΚΑΙ_ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΙ__ΓΕΝΙΚΗ_ΔΟΜΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΣΗζ__ΓΕΝΙΚΕΣ_ΑΡΧΕΣζ__ΕΠΙΛΟΓΕΣ .

Ζ.1.1. Ή μελέτη αύτή μέ θέμα τήν σύνθεση καί τήν όργάνωση τοϋ έργοταξίου τοΰ έργου συντ 
τηρήσεως καί μερικής συμπληρώσεως (ή άναστηλώσεως) τοΰ Παρθενώνος, περιλαμβάνει τήν ά- 
νάλυση των χώρων καί των έξοπλισμών, τήν σύνθεση τοϋ έργοταξίου, τήν έπιλογή τοΰ τεχνι- 
κοΰ έξοπλισμοΰ καί ιδιαιτέρως των Ανυψωτικών μέσων καί, τέλος, τό πρόγραμμα των έργασιών 
έγκαταστάσεως καί έξοπλισμοΰ τοΰ έργοταξίου.

Άπό τήν άρχή γίνεται παραδεκτό :

1) "Οτι ΰφίσταται ή Αναγκαία τεχνοδομή. (Βλέπε καί Πίνακα 1, διάγραμμα έπάνω δεξιά).
Ή τεχνοδομή έχε'ι δύο κύριες διαστάσεις : Ή μία διάσταση είναι οικονομική καί περιλαμ
βάνει τόν τρόπο, τό ΰψος καί τήν Αμεσότητα χρηματοδοτήσεως τοϋ έργου. ‘Η άλλη διάσταση 
είναι όργανωτική καί περιλαμβάνει θέματα γνώσεως τοΰ έργου, όργανώσεως τοΰ έργου καί 

συνθέσεώς τοΰ έπιστημονικοΰ καί έργατοτεχνικοΰ προσωπικού.
Είναι φανερό δτι καί τά χρήματα είναι Απαραίτητα, Αλλά καί οί ειδικοί έπιστήμονες 

καί έργατοτεχνίτες, στόν Αναγκαίο άριθμό καί στις Αναγκαίες ειδικότητες. Στήν έξέταση 
καί τις θέσεις πού Ακολουθούν ισχύει ή παραδοχή ότι ή συνθήκη ΰπάρξεως χρημάτων καί Αν
θρώπων ικανοποιείται γιά όποιαδήποτε χρονική σύνθεση των προγραμμάτων. ‘Η παραδοχή αύτή 
στηρίζεται άπό τήν μέχρι τώρα έμπειρία στά άλλα έργα τήςΆκροπόλεως καί είναι άναγκαία 
διότι χωόίς τό πλαίσιό της ή παρούσα μελέτη θά είχε μόνο θεωρητική άξια.

καί 2)"Οτι είναι όρισμένη ή έκταση τής έπεμβάσεως (Πίν. 1, διάγραμμα, "Μέρος II"), όπως 

προκύπτει άπό μία Αντικειμενική επιστημονική Ανάλυση (Πίν. 1, διάγραμμα, άνω άριστερά) 
καί έπομένως δτι είναι όρισμένες οί πρός έκτέλεση εργασίες καί κινήσεις. Στήν πραγμα
τικότητα τό θέμα παραμένει σέ ένα βαθμό Ανοικτό έπειδή σέ κάποιες περιπτώσεις ή άνάγκη 
έπεμβάσεως θά φανεί μόνο κατά τήν πρόοδο τοΰ έργου. (Επίσης προβλέπεται ότι τό ζήτημα 
τής έκτάσεως τής έπεμβάσεως θά συζητηθεί άκόμη γιά ένα διάστημα).

Ζ.1.2. Ή άνάλυση των πρός έκτέλεση έργασιών καί κινήσεων έπιτρέπει μία γενική συστηματο- 
ποίηση σέ είδη έργασιών γενικώς, σέ είδη κινήσεων γενικώς καί κατά συνέπεια σέ είδη χώ
ρων γενικώς, (βλέπε Πίνακα 1, μέρος II), τά όποια είναι:

* 1) Χώρος άποθέσεως τών λίθων.
2) Χώροι κυκλοφορίας (προσδιορίζονται κυρίως άπό τις Αναγκαίες μετακινήσεις τών με

γάλων λίθων) .
3) Χώροι συντηρήσεως καί διαμορφώσεως τών λίθων, 'Εργαστήριο -'Εργαστήρια.
4) 'Αποθήκες
5) Γραφείο - Σχεδιαστήριο -Αρχείο τοΰ 'Εργοταξίου.

6) Βοηθητικοί χώροι έξυπηρετήσεως τοΰ Προσωπικοΰ.
7) Εφεδρικός έλεύθερος χώρος γιά έκτακτες Ανάγκες.

Τό είδος, τό μέγεθος καί ή διάταξη αύτών τών χώρων προσδιορίζονται μέ καλή προσέγ

γιση άφ'ένός άπό τήν έκταση τοΰ έργου (πού σέ ένα βαθμό είναι ύπό έξέταση) καί άφ'έτέρου



502 άπό τρία συστήματα παραγόντων πού καί αυτοί είναι έπίσης σέ ένα βαθμό μεταβλητοί καί 
ύπό έξέταση.

- Τό πρώτο σύστημα παραγόντων (Πίνακας 1/ άνάλυση καί διάγραμμα "ΜΕΡΟΣ I") σχετίζεται 
μέ τό (σκόπιμο) χρονικό πρόγραμμα άναπτύξεως του έργου, δηλαδή μέ τήν ύποδιαίρεσή 
του σέ προγράμματα καί τόν όρισμό τής διάρκειας καί τής χρονικής σειράς των προ
γραμμάτων αύτών. Ό βαθμός παράλληλης ή διαδοχικής άναπτύξεως των προγραμμάτων καί 
των έπιμέρους έργασιών καθενός άποτελεΐ κύριο μέρος του Χρονικού Προγραμματισμού. 
Είναι φανερό δτι παράλληλη καί ταχύρρυθμη έκτέλεση των προγραμμάτων άπαιτεϊ έκτενέ- 

στερο ή "πυκνότερο" έργοτάζιο.

- Τό δεύτερο σύστημα παραγόντων συνίσταται στίς προσφερόμενες άπό τό άμεσο περιβάλλον 
τού μνημείου δυνατότητες γιά τήν διαμόρφωση τού έργοταζίου (Πίνακας 1, διάγραμμα 
κάτω άριστερά, "ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ") . Ή προσέγγιση αύτοΰ τού θέματος προϋποθέτει έ- 
πίσης άποφάσεις σχετικά μέ τήν σέ χώρο καί χρόνο δέσμευση τού περιβάλλοντος τού μνη
μείου καί τήν συνεζέταση των έπί μέρους σχετικών ζητημάτων πού είναι κυρίως τά έξης:

α)Τό Τεχνικοοικονομικό, πού περιλαμβάνει θέματα κόστους, λειτουργικότητος, έργο- 
νομίας κ.λ.π. του έργοταξίου. 'Εδώ τό ζήτημα του προσανατολισμού καί τής κατη
γορίας τού έδάφους έχει ίδιαίτερη σημασία. 

β)Τό Κυκλοφοριακό, πού περιλαμβάνει θέματα κυκλοφορίας τών έπισκεπτών καί θέματα 
έξωτερικής κυρίως κυκλοφοριακής έζυπηρετήσεως τού έργοταξίου. 

καί γ)Τό Αισθητικό -'Αρχαιολογικό, πού περιλαμβάνει θέματα γενικής έμφα' 'σεως τού μνη
μείου καί τού περιβάλλοντος κατά τήν διάρκεια τού έργου, όπως έπί ης καί ειδικά 
θέματα έπιφυλάξεως στούς έξειδικευμένους έπισκέπτες (έπιστήμονες φοιτητές κ.λ. 
π.), τής δυνατότητος νά μπορούν νά παρατηρούν τίς λεπ_ομέρειες τ ϋ μνημείου καί 
κατά τήν διάρκεια τού έργου.

- Τό τρίτο σύστημα παραγόντων σχετίζεται μέ τό είδος τής τεχνολογίας μέ τήν όποία θά έ- 
ξοπλισθεΐ τό έργοτάζιο (Πίνακας 1, άνάλυση καί διάγραμμα, "ΜΕΡΟΣ III"). Ό τεχνολογι
κός έξοπλισμός βρίσκεται σχεόόν πάντοτε σέ άντίστροφη σχ ,ση πρός τόν χρόνο έκτελέσεως 
πρός τήν άναγκαία έπιφάνεια τού έργου καί πρός τόν άναγκαΐο άριθμό προσωπικού, κυρίως 
άνειδικεύτων καί άπλών έργατών.

1.3. Οί παράγοντες καί τά στοιχεία, πού πιό πάνω μόνο όνομάζονται, άποτελοΰν ήδη μεγάλο 
πλήθος, ένώ ή περαιτέρω άνάλυσή τους όδηγεΐ σέ πολύ μεγαλύτερο πλήθος. "Ολοι αύτοί οί 
παράγοντες καί τά στοιχεία πού, όπως ήδη παρουσιάστηκαν, ύπάγονται σέ ομάδες καί συ
στήματα, συνδέονται μέ ποικίλες σχέσεις καί νόμους κατά τρόπο πού όρισμένοι άπό αύτούς 
νά προκύπτουν ή νά μετασχηματίζονται σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό άπό άλλους (παράγωγοι ή 
δευτερογενείς), ένώ μερικοί άπό αύτούς είναι άπόλυτοι καί δεδομένοι, όπως π.χ. οί τοπι
κές συνθήκες (πρωταρχικοί).

'Από τήν άποψη αύτή τό ζήτημα τής όργανώσεως τού έργοταξίου παρουσιάζει τήν τυπική 
δομή άναλόγων ζητημάτων όργανώσεως (π.χ. έργοστασίων, έπιχειρήσεων κ.λ.π.) μέ χαρακτη
ριστικό γνώρισμα τήν πολλαπλότητα τών σχέσεων, τών άοριστιών καί έπομένως καί τών δυνα
τών λύσεων.

Ή άνάγκη μεθοδικής όργανώσεως όδήγησε στήν έποχή μας στήν δημιουργία καί άνάπτυξη 
ειδικής έπιστήμης μέ προχωρημένες έπιστημονικές μεθόδους (μαθηματικά μοντέλα, άναλύσεις 
ύπολογιστές κ.λ.π.) καί προχωρημένες έφαρμογές. ‘Επομένως, καί στό δικό μας ζήτημα πα
ρουσιάζεται ή άνάγκη χρησιμοποιήσεως μιας κατάλληλης έστω καί άπλουστευμένης μεθόδου ά- 
ναλύσεως, έφαρμογής άρχών καί κριτηρίων καί τέλος διαμορφώσεως λύσεων καί προγραμμάτων. 

Τό πρώτο μέρος τής άναλύσεως συνοψίζεται στόν Πίνακα I σέ ένα άναλυτικό μέρος (άριστε
ρά) καί σέ ένα διάγραμμα δομής (δεξιά). "Ηδη στά προηγούμενα γίνεται συνεχής άναφορά 

στόν Πίνακα καί έπομένως καλύπτεται ήδή ένα μέρος τής περιγραφής τού περιεχομένου του.
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ΠΙΝΑΗ 1 (συνέχI 505
ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» 1> τΰν σχέσεων έΕαρτήσεως πού συνδέουν τήν έκταση, τήν ύποδιαίρεση καί τόν χρονικό προγραμματισμό

τής έπεμβάσεως (ΜΕΡΟΣ I) μέ τούς χώρους και τίς έργασίες (ΜΕΡΟΣ II) ώς καί μέ τά άνυψωτικά 

μεταφορικά μέσα (ΜΕΡΟΣ III)
καί 2) τής εύρύτερης δομής στήν όποία περιέχεται τό σύνολο τών πιό πάνω στοιχείων καί σχέσεων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
στοιχείο, παράγων 

^ σύστημα, ύποσύστημα

►κυρία έΕάρχηση, μεγέθη άνάλογα
άμφίδρομη έΕάρτηση 
δευτερογενής έΕάρτηση, dvd-

άντιστρόφος άνάλογα

KOPPEΣ ΑΠΡ. 1980 - ΙΑΝ. 1962



506 Z.1.4. Τό 'Αναλυτικό μέρος (αριστερό) επιμερίζεται σέ τρεις κατακόρυφες στήλες (ΜΕΡΟΣ I, 
II καί ΙΙΙ-ΙΙΙ'), οι όποιες άναλύονται περαιτέρω σέ στήλες καί γραμμές καί περιλαμβά

νουν :

ΜΕΡΟΣ I :'Εκταση της έπεμβάσεως, υποδιαίρεση, κύρια στάδια, ποσότητα.
ΜΕΡΟΣ II : Εργασίες, κινήσεις (ένν. μεταφορές κ.λ.π.), χώροι.
ΜΕΡΟΣ III: Κύριος τεχνικός έξοπλισμός μέ έμφαση στά Ανυψωτικά μέσα.

Τά μέρη I καί II έχουν συστηματική σύνθεση, τό I κατά κύρια στάδια καί τό II κα
τά είδη καί κατά Αντιστοιχία κυρίων σταδίων έπεμβάσεως, ειδών έργασιών, ειδών κινήσεων 
καί είδών χώρων (όριζόντιες ύποδιαιρέσεις). Οι οριζόντιες υποδιαιρέσεις τοϋ μέρσυς II
είναι 11 (A, Β, Γ ............... Λ). Τά κύρια στάδια τής έπεμβάσεως (ΜΕΡΟΣ I) είναι τρία καί
Αντιστοιχούν στό μέρος II, ώς έξης : 1ο=Α+Β+Γ , 2ο=Δ+Ε+Ζ+Η+Θ, 3ο=Ι+Κ+Λ. Τό κάθε ένα 

Από τά προγράμματα (μέ μικρές μόνο έξαιρέσεις) περιέχει έργασίες όλων των διαφορετικών 
ειδών A, Β............. έως καί Λ.

Ή Αντιστοιχία αυτή έχει γιά τήν έπιλογή τοϋ τεχνικού έξοπλισμοΰ ιδιαίτερη σημασία 
καί κυρίως γιά τά Ανυψωτικά μέσα, διότι συνδέει τήν έκταση τής έπεμβάσεως μέ τήν έκτα
ση τής έφαρμογής των Ανυψωτικών μέσων, (βλ. έκτενέστερη ανάπτυξη στό παράρτημα I).

Τό Μέρος III συνοψίζει τά ποικίλα τεχνικά μέσα, κυρίως τά Ανυψωτικά καί τις κύριες 
χωρικές ιδιότητάς τους (ύπ'άρ. 1-4) καί Αντιστοιχεί έπαναληπτικώς σέ κάθε μία Από τις 
11 όριζόντιες υποδιαιρέσεις τοϋ II, πολλαπλασιασμένες έπί τόν αριθμό τών Αντιστοίχων 
προγραμμάτων. Προφανώς ό αριθμός τών Αντιστοιχιών προγράμματα-είδη κινήσεων-εΐδη Ανυ
ψωτικών μέσων κ.λ.π. είναι τής τάξεως τών έκατοντάδων, Αποκλεισμένων μάλιστα τών συν

δυασμών τους.

Τό Μέρος III' είναι πρωθύστερον, δηλαδή προκύπτει στό τέλος τής μελέτης κατόπιν 
προκρίσεως καί έπιλογής σύμφωνα μέ Αρχές καί κριτήρια πού Αναπτύσσονται στό τέλος τής 
άναλύσεως καί στά παραρτήματα. “Ομως κρίνεται σκόπιμη ή φιλοξενία τού III' στόν Πίνα
κα 1 έπειδή ήδη σχόν Πίνακα περιέχονται τά πλαίσια τοϋ Μέρους III' καί έπειδή έτσι ό Πί
νακας Αποβαίνει μία όλοκληρωμένη περίληψη τοϋ ζητήματος.

Τό Μέρος III' έχει τήν αύτή μέ τό Μέρος II όριζόντια υποδιαίρεση.

Ζ.1.5. Τό διάγραμμα τής Δομής (δεξιά) έχει μορφή γραφήματρς καί ύπηρετειται Από όρισμέ- 
νους γραφικούς συμβολισμούς πού έπεξηγοϋνται κάτω δεξιά.'

Περιέχει τά κύρια συστατικά στοιχεία τοϋ άναλυτικοΰ μέρους τοϋ Πίνακος μέ τόν Αντί
στοιχο παράλληλο τίτλο : Μέρος I (μέσον) Μέρος II καί Μέρος III (κάτω).
Περιέχει έπί πλέον τήν εύρύτερη δομή στήν όποια έντάσσονται τά πιό πάνω στοιχεία.

Μέ κατάλληλη έπεξεργασία γίνεται δυνατός ό σχηματισμός τοϋ διαγράμματος κατά τρόπο 
ώστε καί στήν γραφική έκφραση τά διάφορα στοιχεία νά έγγράφονται σέ αύτοτελεϊς περιο
χές τοϋ διαγράμματος μέ περίγραμμα — ·— · — · — οί όποιες Αντιστοιχούν σέ έπί μέρους 
δομές καί συστήματα (υπερδομές, ύποσυστήματα κ.λ.π.).

Επάνω δεξιά περιέχεται τό ϋπερσύστημα μέ τίτλο "Επίπεδο άναπτύξεως" πού Αποτελεί 

τήν κύρια προϋπόθεση τοϋ συνόλου, προϋπόθεση πού άναφέρεται καί στήν Αρχή (σελ. 1). 
'Επάνω Αριστερά τό σύστημα τής "Επιστήμης τών Μνημείων".

Μέ έξαίρεση ένα μικρό σύστημα συνθηκών καί παραγόντων κάτω Αριστερά : "Τοπικές συν
θήκες" (βλ. καί σελ. 2-3), τό κύριο μέρος τοϋ διαγράμματος μέ τίτλο ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
περιέχει τά συστήματα τών έργασιών καί τών χώρων (ΜΕΡΟΣ II), τό σύστημα τών Ανυψωτικών 
καί μεταφορικών μέσων (ΜΕΡΟΣ III) καί πέντε άλλα στοιχεία Από τά όποια αύτό μέ τίτλο 
βαθμός έντατικοποιήσεως τοϋ έργου Αποτελεί τόν συνδετικό κρίκο τοϋ έπιπέδου τής όργανώ- 
σεως μέ τά στοιχεία τοϋ έπιπέδου άναπτύξεως : 'Οργανωτικές δυνατότητες, Αριθμός προσωπι
κού, μέτρο έργατικής άποδόσεως καί βαθμός άξιοποιήσεως τής χρηματοδοτήσεως Αφ'ένός καί 
μέ τήν υποδιαίρεση καί τόν χρονικό προγραμματισμό τοϋ έργου άφ' έτέρου, όπως δείχνουν 
τά διάφορα είδη βελών (βλ. υπόμνημα).
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Πολλαπλές ώστε νά σχηματίζουν πλέγμα (περισσότερους κλειστούς "κύκλους").

Μερικές φορές άμωίδρομες.
Μερικές φορές άναδραστικές (δευτερογενείς Αντίστροφες έπιδράσεις).
Τά συνδεόμενα μεγέθη είναι Αλλοτε Ανάλογα (έδώ δέν μάς ένδιαψέρει ò νόμος της συναρτή- 

σεως) καί Αλλοτε Αντίστροφα.
Τό διάγραμμα θεωρείται σέ στιγμιαία κατάσταση.
Μεγέθη πού είναι Αποκλειστικός Αφετηρίες βελών, π.χ. Τεχνική παράδοση η τοπικές συνθήκες, 
χαρακτηρίζονται σταθερά καί Ανεξάρτητα, δηλαδή δέν έπιδέχονται έπέμβαση. "Οσα είναι Α
ποκλειστικός τέρματα βελών, θεωρούνται μονοσήμαντα καί τελικά ένώ άλλα, καί είναι

τά περισσότερα, Αποτελούν Αφετηρίες καί τέρματα καί θεωρούνται άλληλοεξαρτώμενα. ’Εάν 
σέ ένα κλειστό καί μονωμένο κύκλωμα όλα τά βέλη έχουν τήν αύτή φορά καί έκφράζουν Ανα
λογία, τότε τό σύστημα είνα^ κατά κανόνα συσσωρευτικό. Ή παρουσία Αντιστρόφων βελών έ- 

πιτρέπει τήν ρύθμιση του συστήματος.
Γενικώς ή πολλαπλότητα καί ή ποικιλία τών συνδέσεων δημιουργεί άοριστία α) ώς πρός 

τόν κατά σύμβαση όρισμό κάποιου στοιχείου ώς σταθερού καί προκαθορισμένου καί κατά συνέ
πεια τόν όρισμό τών ύπολοίπων κατά τήν σειρά έξαρτήσεως Από τό σταθερό καί β) ώς πρός 

τήν ποσότητα τών μεγεθών.
Π.χ. Αν έθεωρεϊτο τό είδος τών Ανυψωτικών μέσων δεδομένο καί Αμετάβλητο τότε κατά 
συνέπεια, μέσω τών κυκλοφοριακών δεσμεύσεων κ.λ.π., ό βαθμός τής έντατικοποιήσεως 
τού έργου θά ήταν συνάρτηση μόνο τού Αριθμού τού προσωπικού, τού μέτρου τής έργα- 
τικής Αποδόσεως κ.λ.π., μέ παράμετρο τά Ανυψωτικά κ.λ.π.. 'Εάν προσθέτως αύτοί καί 
οί Αλλοι παράγοντες τού έπιπέδου Αναπτύξεως ήσαν έπίσης δεδομένοι καί έστω μέτριοι, 
τότε ή χρονική διάρκεια τού έργου καί Ακόμη καί ή έκτασή του θά ήσαν μεγέθη δεσμευ
μένα καί προκύπτοντα, μή έπιδεχόμενα δρισμένη αύξηση, Ανεξαρτήτως τών Απαγορεύσεων 

τού συστήματος έπιστήμης τών μνημείων.

Ζ.1.7. 'Εάν τά δεδομένα έλαττωθοΰν, τότε περισσότεροι συνδυασμοί λύσεων γίνονται έξ ίσου 
δυνατοί, π.χ. "χαμηλότερο μέτρο έργατικής άποδόσεως, πολυαριθμότερο προσωπικό, μεγαλύτε
ρη έκταση έργου καί υψηλότερη χρηματοδότηση καί μεγαλύτερη διάρκεια έργου" ή "υψηλότερο 
μέτρο έργατικής άποδόσεως, έξ ίσου πολυάριθμο προσωπικό, όμοια χρηματοδότηση καί ταχύτε
ρη εκτέλεση έργου" ή "ύψηλό μέτρο έργατικής άποδόσεως, όλιγάριθμο προσωπικό, μεγαλύτερη 
έκταση καί μακροχρόνια διάρκεια κ.λ.π.", καί άντιστοίχως μέ μηχανήματα μεγάλης, μικρής 
ή μεσαίας άποδόσεως καί χρηματοδοτήσεις άναλόγως μέ τούς διάφορους συνδυασμούς τών πιό 
πάνω, είναι δυνατή άναλόγως, είτε ή αύξηση τής έκτάσεως, είτε ή αύξηση τής ταχύτητος, 

είτε ή αύξηση καί τών δύο ή μόνο ή μείωση τού προσωπικού καί Αντιστρόφως, σέ διάφορους 
βαθμούς, στις διάφορες περιπτώσεις, λιγότερο Αποδοτικών μηχανημάτων.

Ζ.1.8. Έξαιτίας τού πλήθους καί τής πολλαπλότητος τών συναρτήσεων θά ήταν Αδύνατη ή έκλο- 
γή τού κατάλληλου συνδυασμού χωρίς μεγάλο κίνδυνο πλάνης, έάν πέρα Από τήν Ανάλυση δέν 
ένυπήρχε στήν μέθοδο τό Αποφασιστικό στάδιο τής ίεραρχήσεως τών Αναλυόμενων στοιχείων 
καί τής διακρίσεως όρισμένων ώς πρωταρχικών καί σταθερών καί Αλλων ώς δευτερογενών καί 
μεταβλητών. Στό Αποφασιστικό αύτό στάδιο πρέπει νά πρυτανεύουν όρισμένες σταθερές δεον
τολογικές άρχές, δηλαδή Αρχές πού σέ κάθε περίπτωση έπιτρέπουν νά Αποφασίσουμε ποιό εί
ναι τό δεσπόζον στοιχείο καί έπιβάλλουν στά ύπόλοιπα στοιχεία νά ύποταχθοΰν στό δεσπό- 
ζον.

ΚατΆναλογία άπαιτεΐται ó καθορισμός τών κριτηρίων γιά τις διάφορες ένδιάμεσες έπι- 

λογές καί Αποφάσεις. ‘0 προβληματισμός έπάνω στό θέμα δείχνει σέ πολύ γενική θεώρηση 
ότι τό μέν έπίπεδο άναπτύξεως είναι καί μπορεί νά θεωρείται δεδομένο καί ότι δεσπόζον 
στοιχείο πρέπει νά είναι ή ίδια ή έπέμβαση, τό δέ έπίπεδο τής όργανώσεως πρέπει νά Απο

τάσσεται σ'αύτήν' ποτέ Αντιστρόφως.

Όλα πρέπει νά ύπηρετοΰν τήν έπέμβαση καί δέν έπιτρέπεται ή δέσμευση τού τρόπου έπεμ- 
βάσεως Από τήν προεπιλογή μέσων, όταν ή έπιλογή διαφορετικών,έξ Ισου κατάλληλων μέσων

Z.1.6. Ol σχέσεις στοιχείων-στοιχεϊων, στοίχεΙων-συστηνώτων, συστημάτων-συστημάτων είναι:



508 μπορεί νά συνεπάγεται, μικρότερες δεσμεύσεις.

Κύριος σκοπός της έπεμβάσεως είναι ή κατά τό δυνατόν άμεση άφαίρεση των έπικίνδυνων 
γιά τό μνημείο σίδηρων οίκοδομικών στοιχείων πού δημιουύργησαν καί δημιουργούν ή έγκυ- 

μονοϋν βλάβες.

Ή άποτελεσματικότητα της έπεμβάσεως έήαρτάται άπό τήν έκταση καί άπό την άμεσότη- 
τά της.

Οί πιό πάνω θέσεις είναι αύταπόδεικτες καί άποτελοϋν τήν βασική άρχή πού άναζητή- 
σαμε, άρχή άπό τήν όποια άπορρέει μία ιδιαίτερη δεοντολογία, ή Σωστική δεοντολογία τής 
έπεμβάσεως στό Μνημείο.

Ζ.1.9. Πιό κάτω διατυπώνεται μία άκόμη γενική άρχή πού άποτελεΐ συνέπεια τής προηγούμε

νης.
α)'Ενώ κατά τήν συναρμολόγηση ò τρόπος, ή μέθοδος, ή έκταση καί ή σύνδεση έπιδέχον- 

ται ποικίλες έναλλακτικές λύσεις, ή άποσυναρμολύγηση είναι γραμμική έργασία πού σέ με
γάλο βαθμό προδιαγράφεται άπό τήν προηγούμενη συναρμολόγηση κάϊ επομένως είναι άνεξάρ- 

τητη άπό τίς όποιεσδήποτε έναλλακτικές λύσεις τής έπομένης συναρμολογήσεως.
β)Ή άποσυναρμολόγηση άποτελεΐ τήν μόνη όδό ριζικής έξουδετερώσεως των έστιών τής 

μηχανικής καταστροφής τού μνημείου (άφαίρεση μεταλλικών στοιχείων)καί επομένως αύτή ά
ποτελεΐ τήν κατ'έζοχήν σωστική φάση τής έπεμβάσεως, ή δέ έπιτυχία της είναι εύθέως άνά- 
λογη μέ τήν άμεσότητά της. (Άντιθέτως, ή συναρμολόγηση ωφελείται συχνά άπό μία μετρη
μένη άνεση χρόνου, γιά πιό προσεκτική έργασία, έρευνα, δοκιμές κ.λ.π.) (βλ. καί "Έκθε
ση περί τής καταστάσεως τής Β. Προστάσεως του Έρεχθείου" ύπό Μ. Κορρέ ΥΠΠΕ, 'Αθήνα, 
'Απρίλιος 1978, σελ. 14).

Λαμβάνοντας'ύπ'όψη :

1) Τό γεγονός ότι ή υποδιαίρεση τού έργου σέ έπί μέρους προγράμματα είναι σέ ένα βαθμό 

τεχνητή καί ότι σέ καμία περίπτωση δέν συνεπάγεται υποχρεωτική διαδοχική έκτέλεση, 
άλλά άποσκοπεΐ μόνο στήν καλύτερη έποπτεία καί μεθόδευση τού έργου,

2) τήν παραδοχή ύπάρΕεως τού υλικού καί του έμψυχου δυναμικού γιά όποιαδήποτε χρονι
κή σύνθεση των προγραμμάτων,

3) τήν σωστική δεοντολογία τής έπεμβάσεως στό μνημείο,.
4) τίς άμφίδρομες έζαρτήσεις των παραγόντων διαμορωώσεως τού έργοταζίου (τρία συστήμα

τα παραγόντων),

διατυπώνουμε τήν έξής θέση:

Οί άμφίδρομες έζαρτήσεις των παραγόντων διαμορφώσεως τού έργοταΕίου (καί τού έργου) 
πρέπει νά υπαχθούν σέ μία ιεράρχηση, όπου δεσπόζον σύστημα θά είναι έκείνη ή χρονική 
σύνθεση τού έργου πού περισσότερο άπό κάθε άλλη καί στό μέτρο τού τεχνικώς δυνατού, υ
πακούει στήν σωστική δεοντολογία, ώστε, μέσω των άμφιδρόμων σχέσεων, νά έναρμονίζονται 
μέ τήν χρονική σύνθεση καί επομένως καί τήν σέ διάφορους χρόνους έκταση τού έργου, τό
σο ή χρήση τού χώρου, όσο καί ή έπιλογή τού έζοπλισμοΰ καί όχι τό άντίστροφο, έφ'δσον 
βεβαίως δέν ύπάρχει άσυμβίβαστον καί στόν βαθμό όπου τά συστήματα χρήσεως τού χώρου καί 
τής τεχνολογίας είναι δυναμικά, δηλαδή προσφέρονται σέ περισσότερους συνδυασμούς κατάλ
ληλων έναλλακτικών λύσεων.

Ζ.1.10. Σύμφωνα μέ τήν άνωτέρω θέση καί άφοΰ όρίστηκε ή έκταση τής έπεμβάσεως μετά άπό 

συνολική έξέταση τής καταστάσεως τού μνημείου (βλέπε τήν σχετική μελέτη), τό έργο υπο
διαιρέθηκε σέ προγράμματα γιά τά όποια έγινε καί ò σχετικός χρονικός προγραμματισμός 

σέ έξάμηνα (βλέπε χρονοδιάγραμμα, σ. 497 - 8 ). 'Επομένως καί σύμφωνα μέ τήν
άνάλυσή μας (βλέπε διάγραμμα Πίν. 1) δύο μεγέθη χρειάστηκε νά προσδιορισθοϋν στήν συ
νέχεια : δ άριθμός τού προσωπικού καί ό βαθμός έντατικοποιήσεως τού έργου.

"Οπως σαφώς φαίνεται στό διάγραμμα υπάρχει στενή σχέση μεταξύ βαθμού έντατικοποιή- 
σεως, άνυψωτικών μέσων, μεταφορικών μέσων, ικριωμάτων «ρερόντων καί έπισκέψεως, χώρων



κυκλοφορίας καί λοιπών χώρων, στήν οποία όμως, όπως καί γιά κάθε άλλο έργο αυτής της φύσε- 
ως, τά άνυψωτικά μέσα άποτελοϋν τούς δεσπόζοντες παράγοντες άπό τούς οποίους οί υπόλοιποι 

έξαρτώνται.

Γιά τόν λόγο αύτό στά άνυψωτικά μέσα (τά όποια στόν χώρο δράσεώς τους είναι συγχρό
νως καί μεταφορικά) άφιερώθηκε τό μεγαλύτερο μέρος της μελέτης τοΰ έργοταξίου μέ τόν γε
νικό τίτλο "μέσα κινήσεως βαρέων λίθων καί άντικειμένων", στό όποιο περιληπτικώς συμπερι- 
λαμβάνονται καί τά συμπληρωματικά έπίγεια μεταφορικά μέσα. Τό αύτοτελές αύτό μέρος της 
μελέτης περιέχει συγκριτική ανάλυση ποικίλων τύπων άνυφωτικών μέσων (καί των συνδεδεμένων 
μεταφορικών) καί καταλήγει στήν έπιλογή ενός ορισμένου τύπου περιστροφικού γερανού μέ Ι
διαίτερα σταθερή έδραση καί λειτουργία, ώς τού καταλληλότερου μέσου γιά τό έργο. "Επομέ
νως στήν συνέχεια τής άναλύσεώς μας τό κύριο Ανυψωτικό μηχάνημα τού έργου θεωρείται ώς 

καθορισμένο.

Ζ.2. ΟΙ_ΧΩΡΟΙ_ΤΟΥ_ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ_ΚΑΙ_Η_ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ_ΟΡΓΑΝΩΣΗ_ΤΟΥΣ 

Ζ.2.1. Χώρος άποθέσεως των λίθων

"0 μέγιστος άριθμός καί ό όγκος των λίθων στούς χώρους άποθέσεως έξαρταται :
1) άπό τήν έκταση τής έπεμβάσεως τόσο κατά τήν συντήρηση, δηλαδή τήν καταβίβαση καί έπα- 

νατοποθέτηση τών λίθων δσο καί κατά τήν συμπλήρωση, δηλαδή τήν πρόσθετη τοποθέτηση άρχαίων 

καί νέων λίθων καί
2) άπό τόν χρονικό προγραμματισμό τού έργου, δηλαδή άπό τόν βαθμό συγχρονισμού (Παράλλη

λες έργασίες) καί ετεροχρονισμού (μή παράλληλες διαδοχικές εργασίες) σύμφωνα μέ τόν όποιο 
σέ διάφορους χρόνους καί ό άριθμός τών άποτεθημένων λίθων θά είναι διάφορος.

Άπό τήν άνάλυση τής καταστάσεως τού μνημείου καί τών δυνατοτήτων συμπληρώσεώς του σύμ
φωνα μέ τις ύπάρχουσες γνώσεις καί τό ύπάρχον κατακείμενο ύλικό προκύπτει ότι ή έπέμβαση 
στήν έκτενέστερή της μορφή θά περιλάβει 1.200 περίπου λίθους συνολικού όγκου 1.270 m3 .

Άπό τήν ίδια έπίσης άνάλυση σύμφωνα καί μέ τήν άρχή ότι ή άποσυναρμολόγηση άποτελεϊ 
τήν κατεξοχήν σωστική φάση τής έπεμβάσεως καί έπομένως πρέπει νά προχωρήσει σύντομα, προ
κύπτει ότι κατά τήν πρώτη πενταετία τού έργου ό άριθμός τών καταβιβασμένων λίθων θά είναι 
κατ’έλάχιστον τής τάξεως τών 600, τών δέ συγκεντρωμένων κατακείμενων λίθων τής τάξεως τών 
400 μέ όγκους άντιστοίχως τής τάξεως τών 900 καί 200 m3.

Γιά δεδομένη ποσότητα ή αναγκαία έπιφάνεια τών χώρων άποθέσεως έξαρταται άπό τό είδος 
τού έδάφους καί κυρίως άπό τό σύστημα οριζόντιας μεταφοράς καί άποθέσεως τών λίθων.

Τά δυνατά συστήματα πού μπορεί νά έφαρμοστοΰν έδω είναι :
1) ‘Οριζόντια μεταφορά πάνω σέ εύθύγραμμα ξύλα μέ τήν βοήθεια κυλίνδρων (κατρακύλια).
2) ‘Οριζόντια μεταφορά μέ αμαξάκι.
3) 'Οριζόντια μεταφορά μέ περονοφόρο όχημα ή μέ κυλιόμενο γερανάκι συνεργείου.
4) ‘Οριζόντια μεταφορά μέ χαμηλή γερανογέφυρα πού σαρώνει ολόκληρο τόν χώρο άποθέσεως.

Στις περιπτώσεις (1) καί (2) ή έναπόθεση ή ή άνασήκωση άπαιτεΐ χειρωνακτική εργασία 
μέ μοχλούς, ένώ στις περιπτώσεις (3) καί (4) ή έργασία αύτή είναι μηχανική. Έπίσης, στις 

περιπτώσεις (1), (2) καί έν μέρει στήν (3) (γερανάκι) ή οριζόντια κίνηση άπαιτεΐ μυϊκό έρ
γο συχνά άπό σημαντικό άριθμό άτόμων.

"Ομως ή σύγκριση γίνεται άκόμη άποψασιστικότερη έφ'δσον άφορα τόν άναγκαΐο χώρο πού 
τό κάθε σύστημα συνεπάγεται :

Στις περιπτώσεις (1) καί (2) είναι δυνατή ή άπόθεση έπί μίας μόνο στάθμης καί άπαι- 

τεΐται πυκνό σύστημα διαδρόμων. Γιά 900 πγ λίθων, οί όποιοι σέ μία στρώση καλύπτουν έπι- 
φάνεια 1.500-2.000 m2 , θά άπαιτεΐτο,μέ τούς διαδρόμους, έπιφάνεια άποθέσεως 3.500-4.500m2 

περίπου.
Στήν περίπτωση (3) είναι δυνατή ή άπόθεση σέ περισσότερες στρώσεις όμως άπαιτοΰνται 

πολύ πλατύτεροι διάδρομοι γιά τούς έλιγμούς. Έπίσης, πρέπει νά τονισθεϊ ότι τά περονοφό-
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510 ρα όχήματα έλαφροϋ καί μεσαίου τύπου δέν έχουν τήν άπαιτούμενη ικανότητα 'γιά τήν κίνηση 
των μεγαλυτέρων λίθων (άνω των 5t), γι,ά τήν οποία όμως ή χρησιμοποίηση βαρέος μέσου 
είναι άπό κάθε άποψη άδιανόητη.

Στην περίπτωση (4) είναι δυνατή καί άπλούστατη στους χειρισμούς ή έναπόθεση σέ 
περισσότερες στρώσεις (μέ τήν παρεμβολή μόνο μικροϋ πάχους ξύλων) καί ή σύμπτυξη των 
διαδρόμων στό έλάχιστο άναγκαϊο γιά τήν κίνηση μόνο των έργαζομένων. Μέ μέσο ύψος άπο- 
θέσεως 2.00 m καί μέ συνολικό ποσοστό κενών 50-70% ή άπαιτούμενη έπιφάνεια άποθέσεως 
μπορεί νά περιοριστεί σέ 600-700 m2. Ή έξασφάλιση ενιαίας έπιφάνειας,αύτής τής τάξεως 

είναι έφικτή στήν νότια πλευρά του ναού.

Είναι φανερό ότι μόνο μέ τό σύστημα (4) (της χαμηλής γερανογέφυρας) είναι ελεύθερη 
ή έπιλογή μέχρι καί του πιό ταχύρρυθμου προγράμματος άναπτύξεως τοϋ έργου. Μέ όποιοδή- 
ποτε άπό τά άλλα συστήματα ή έπιλογή τοϋ ρυθμού άναπτύξεως δέν είναι έλεύθερη λόγω των 
δεσμεύσεων τοϋ χώρου (βλέπε καί δομικό διάγραμμα).

Τέλος, όρισμένοι λίθοι (κιονόκρανα κ.λ.π., πού ήδη λαμβάνονται ύπ'όψη στόν υπολογι
σμό τοϋ χώρου άποθέσεως) είναι πιθανόν ότι θά άποτεθοΰν κατ’έξαίρεση σέ διάφορες θέσεις 
μέσα στόν Ναό έάν κατά τήν πρόοδο τοϋ έργου δοκιμαστεί αύτή ή λύση καί κριθεϊ προτιμότε

ρη.

Οι σέ όλόκληρη τήν "Ακρόπολη (καί όρισμένοι έκτος Άκροπόλεως) κατάσπαρτοι λίθοι 
πού άνήκουν στόν Προπαρθενώνα, στήν κλασσική κατασκευή τοϋ Παρθενώνος καί στις μεταγε
νέστερες μέχρι σήμερα έπισκευές θά συγκεντρωθούν στό έργοτάξιο ώς έξης : Οί λίθοι τής
κλασσικής κατασκευής στόν χώρο άποθέσεως άνεξαρτήτως έάν τελικώς θά χρησιμοποιηθούν 
στήν συμπλήρωση τοϋ μνημείου ή όχι, οί δέ υπόλοιποι λίθοι σέ μία περιμετρική θέση προ- 
κειμένου νά ύποστοϋν κατάλληλη άρχαιολογική μεταχείριση μετά άπό τό πέρας τοϋ έργου. 
(Συνεπτυγμένη "άναστήλωση" α)άποσπάσματος τοϋ Προπαρθενώνος - "Architekturprobe" καί

β)άποσπάσματος τής στοάς περγαμηνοϋ τύπου άπό τήν όποια προ
έρχεται τό περισσότερο υλικό τής ύστερορρωμαϊκής έπισκευής 

κ.λ.π.) .

Ζ.2.2. Χώροι κυκλοφορίας

"Οπως άναφέρεται στό "Μέρος III" τοϋ Πίνακος τής άναλύσεως, καί όπως έπίσης άναφέρε- 

ται στό. κεφ. Η.1.2. καί Η.1.5. καί στά άμέσως προηγούμενα περί χώρου άποθέσεως καί γερα
νογέφυρας, τά άνυψωτικά μέσα είναι συγχρόνως καί μεταφορικά έντός των όρίων τοϋ χώρου έ- 
νεργείας τους.

‘Ο γερανός καί ή γερανογέφυρα άξιοποιοϋν τόν έναέριο χώρο ώς χώρο κινήσεως των λίθων 
καί άντιστοίχως άπαλλάσσουν τόν έπίγειο χώρο άπό τήν δέσμευση μεγάλου μέρους του γιά τις 
ίδιες κινήσεις, όπότε έπιτρέπουν τήν μεγαλύτερη δυνατή έκμετάλλευση τοϋ έδάφους γιά τήν 
έγκατάσταση των άκίνητων στοιχείων τοϋ έργοταξίου (ύπόστεγα κ.λ.π.) καί γιά τήν άποθήκευ- 
ση των λίθων. Επομένως, στούς χώρους πού έλέγχονται άπό τόν γερανό καί τήν γερανογέφυρα 
μόνες άναγκαΐες έπιφάνειες κυκλοφορίας είναι οί έλάχιστες έκεΐνες πού άπαιτοϋνται γιά τήν 
κίνηση προσώπων.

Πέραν τοϋ χώρου τοϋ γερανοϋ καί τής γερανογέφυρας είναι άπαραίτητοι όρισμένοι βασι
κοί άξονες ή διάδρομοι κυκλοφορίας καί κινήσεως των ελαφρών τροχοφόρων όχημάτων πού θά 
συνδέουν τό άναβατόριο (ΝΑ. γωνία τής Άκροπόλεως) μέ τά έργαστήρια καί μέ τόν χώρο άπο
θέσεως, καθώς καί τόν χώρο άποθέσεως μέ τά διάφορα έργαστήρια.

‘Υπάρχουν δύο δυνατότητες :
α)σιδηροδρομικές τροχιές καί βαγονέτα συστήματος Ντεκωβίλ ή
β)σιμεντόστρωτος διάδρομος πλάτους 1.50 καί έλαστιχοφόρα τετράτροχα καρρότσια.

Γιά τήν μεταφορά άντικειμένων πολύ μεγάλου μήκους ή βάρους θά γίνεται κατάλληλη σύζευ
ξη δύο ή καί τριών βαγονέτων ή καρροτσιών πού θά έξασφαλίζει τήν ισοκατανομή τοϋ φορτίου 

σέ όλους τούς τροχούς 8 ή καί 12, ώστε νά είναι δυνατή ή μεταφορά λίθων βάρους μέχρι 12t. 
Στόν χώρο τοϋ έργοταξίου μόνο θά άπαιτηθοϋν διάδρομοι συνολικού μήκους 100-130m περίπου.



.2.3. Χώρος έργασίας συντηρήσεως καί διαμορφώσεως των λίθων. 511
Πολλές έργασίες καί έπεμβάσεις σέ όρισμένους λίθους είναι δυνατόν καί συχνά σκόπι

μο νά γίνονται έπί τόπου επάνω στό κτίριο ή όπου άλλου είναι άποτεθημένοι. Ομως, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων ή εργασία μπορεί καί είναι σκόπιμο νά γίνεται σέ κατάλληλα 

όργανωμένο έργαστήριο.

Τό 'Εργαστήριο αύτό πρέπει νά έπιτρέπει καλό φωτισμό καί καλό άερισμό (γιά τήν ά- 
πομάκρυνση της μαρμαρόσκονης) καί νά προστατεύει άπό τό κρύο, άπό τήν βροχή, άπό τήν ζέ

στη, άπό τόν ήλιο καί κατά τό δυνατόν άπό τόν θόρυβο.
’Επί πλέον πρέπει νά διαθέτει πλήρη κυκλοφοριακή έξυπηρέτηση, κυρίως ώς πρός τήν εί

σοδο καί έξοδο των μεγάλων λίθων άπό καί πρός τόν χώρο άποθέσεως, ώς πρός τούς έλεύθερους 

έφεδρικούς χώρους.

Σύμφωνα μέ τά πιό πάνω κάί σύμφωνα μέ τίς κλιματολογικές συνθήκες, προκύπτει ότι τό 
'Εργαστήριο πρέπει νά έπιτρέπει άλληλοδιείσδυση υπαίθρου καί στεγασμένου χώρου καί νά έ- 
πιδέχεται εύκολη τροποποίηση τής διαρρυθμίσεως των έξωτερικών τοιχωμάτων καί των χωρισμά
των, άνάλογα μέ τίς καιρικές συνθήκες καί άνάλογα μέ τήν ιδιαιτερότητα τής εργασίας.

Σύμφωνα μέ τήν εμπειρία των έργαστηρίων τοϋ έργου του Έρεχθείου, κρίνεται ότι γιά 
τό εργαστήριο τοϋ Παρθενώνος άπαιτεΐται έπιφάνεια τής τάξεως των 150-180 πι2 . Λόγω τής με

γάλης του έπιφανείας κρίνεται ότι μπορεί νά έπιμερισθει σέ τρία έργαστήρια : Στό έργαστή- 
ριο Α, στό έργαστήριο Β, καί στό έργαστήριο Γ. Ό έπιμερισμός αύτός θά μετριάσει τόν θό
ρυβο καί θά έπιτρέψει μεγαλύτερη αύτοσυγκέντρωση των έργαζομένων.

'Ιδιαίτερος χώρος θά άπαιτηθεϊ γιά τήν έγκατάσταση αύτόματης μηχανής άντιγραφής γλυ
πτών μορφών σέ μάρμαρο γιά τίς συμπληρώσεις των άρχαίων λίθων.

Ζ.2.4. 'Αποθήκες

'Απαιτούνται δύο τουλάχιστον άποθήκες μέ έπαρκή έπιφάνεια άποθηκεύσεως (ράφια κ.λ.π.) 
άπό τίς όποιες ή μία θά είναι γιά τά μικρά θραύσματα, έκμαγεϊα κ.λ.π. (30m2) , ένώ ή άλ

λη (ή οί άλλες) θά είναι γιά τά μικρά φορητά μηχανήματα καί τά έργαλεΐα (- 30 in ) ;

Ζ.2.5. Γραφείο - Σχεδιαστήριο -'Αρχείο τοϋ έργοταξίου

Προβλέπεται ώς πλήρες Γραφείο (35-40m2) μέ σχεδιαστήρια καί άρχεΐο σχεδίων καί φωτο

γραφιών, ώστε νά προσφέρεται γιά πλήρη άπασχόληση τοϋ έπιστημονικοΰ προσωπικού καθ'δλες 
τίς έργάσιμες ώρες. Ή θέση τοϋ Γραφείου μέσα στό έργο θά έπιτρέπει τήν καλύτερη δυνατή 
έπίβλεφη καί τήν άποδοτικότερη δυνατή πρόοδο τής σχεδιάσεως καί τής μελέτης τοϋ ύλικοϋ.

‘Η ένημέρωση των δελτίων τών λίθων καί ή φωτογραφική τεκμηρίωση κάθε έπεμβάσεως στήν 
καταλληλότερη γιά κάθε περίπτωση στιγμή είναι δυνατότητες πού έξασφασλίζει ή "μεταφορά" 
τοϋ Γραφείου μέσα στό έργο.

• , ?
Ζ.2.6. Βοηθητικοί χώροι έξυπηρετησεως προσωπικοΰ (30m“)

Προβλέπονται νά περιλαμβάνουν : 1)’Ιματιοθήκες καί ερμάρια μέ κλειδί, γιά 24 άτομα
τουλάχιστον.

2) Καθίσματα - πάγκους άποδυτηρίου.
3) Νιπτήρες
4) Δύο φύκτες πόσιμου νεροΰ καί τραπέζια προγεύματος.

Τά τρία έργαστήρια (A, Β καί Γ), οί άποθήκες, τό Γραφείο καί οί βοηθητικοί χώροι θά 
άποτελέσουν ένιαΐο χτίσμα έπιφανείας 280-300m2 καί ύφους 3.00 m περίπου. Τό κτίσμα αύτό 

ή "ύπόστεγο τοϋ έργοταζίου" θά ύφίσταται κατά τήν διάρκεια τών έργασιών, δηλαδή τουλάχι
στον έπί 10 έτη. Ή έμφάνιση τοϋ ύποστέγου πρέπει νά είναι άντάζια τής σημασίας τοϋ χώ

ρου καί άσφαλώς θά πρέπει τόσο ή θέση καί ή μορφή του, όσο καί τό χρώμα του νά περιορί
ζουν στό έλάχιστο τήν όρατότητά του άπό τήν πόλη, καί νά μετριάζουν τήν δυσάρεστη έντύπω- 
ση τοϋ έπισκέπτου τής Άκροπόλεως.
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Z.3. H ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Z. 3.1. Ή γενική διάταξη τού εργοταξίου.

Στά προηγούμενα μέσω τής γενικής δομικής άναλύσεως των λειτουργιών καί των συνθηκών 
καί μέ όδηγό τίς γενικές άρχές πού έτέθησαν, έγιναν οί πρώτες γενικές έπιλογές σχετικά 
μέ τήν όργάνωση τοϋ έργοταξίου, δηλαδή σχετικά μέ τήν όργάνωση των έπί μέρους χώρων καί 
τήν κυκλοφοριακή σύνδεσή τους (μεταφορά φορτίων κ.λ.π.).

Ή πορεία παραγωγής του διαγράμματος τής γενικής όργανώσεως τοΰ εργοταξίου άκολουθεϊ 
τό εξής διάγραμμα :

ΑϊΔΓΡΑΜ^_τής_πορείας_παραγωγής τοϋ διαγράμματος_τής_γενικής όργανώσεως 
τοϋ έργοταξίου

Γενική Δομική 'Ανάλυση 
λειτουργιών καί συνθηκών 

(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 κ.λ.π.)

Κυκλοφοριακή όργάνωση

Τό παραγόμενο διάγραμμα άπεικονίζει, όπως κάθε άνάλογο διάγραμμα, τήν συντακτική 
καί όχι τήν γεωμετρική μορφή τής γενικής διατάξεως.

Ή γενική διάταξη επιδέχεται συνήθως ποικίλες διαφορετικές μορφοποιήσεις πού άντι- 
στοιχοϋν όλες σέ μία καί μόνη συντακτική μορφή, όπως δείχνει τό Διάγραμμα A γιά τήν πε
ρίπτωση τοϋ Παρθενώνος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (3)

Συνοπτικό Διάγραμμα γενικής όργανώσεως.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (3ι) Γενική Διάταξη

Παραδείγματα δυνατών μορφοποιήσεων τοϋ προηγούμενου διαγράμματος.

(δ 3(1) (δ 3,2) (δ 3,π) (δ 3,4)

L.
Ή σύνταξη ενός άναλυτικοϋ διαγράμματος γενικής όργανώσεως γίνεται μέ τήν διαδικασία 

τοΰ διαγράμματος (2), έφ'όσον δοθεί άναλυτικότερη έκφραση στούς παράγοντες. Τό άναλυτι- 
κότερο διάγραμμα όργανώσεως οδηγεί έπίσης σέ ποικίλες μορφές γενικής διατάξεως, οί όποιες 
όμως σέ γενικές γραμμές είναι παρεμφερείς καί ποικίλουν μόνο στά έπί μέρους.
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‘Η τελική επιλογή μιας ορισμένης διατάξεως επιτυγχάνεται μέ τήν χρησιμοποίηση σ'αύτή 

τήν φάση όλων των ειδικών κριτηρίων καί φυσικά μέ τήν προεισαγωγή των πρώτων ιδεών της 
συνθέσεως. Ή απλότητα καί αρτιότητα της κατασκευής, ή αίσθητική, ή λειτουργικότητα, ή 
οίκονομική άπόσβεση, τέλος ή ύπαρξη ενιαίου πνεύματος συνθέσεως καί κατασκευής είναι βα

σικοί όροι γιά τις πρώτες αποφάσεις.

Μετά άπό άναλυτική επεξεργασία των κυριότερων στοιχείων καί παράλληλη δοκιμαστική 
σχεδίαση ποικίλων διατάξεων, άπό τίς όποιες μερικές χαρακτηριζόμενες άπό την έφαρμογή 
ποικίλων γερανογεφύρων έπί τροχιών καί ενός γερανού εκτός τοϋ ναοϋ σχεδιάστηκαν σέ κλί

μακα 1:100 καί διερευνήθηκαν αίσθητικώς πάνω σέ φωτογραφίες, ή σύνθεση βρήκε προοδευτι
κά τόν δρόμο της καί κατέληξε στήν άκόλουθη λύση πού άποτελεϊ τήν τελική πρόταση :

(βλ. καί σχέδια σ. 515-521).

1) χρησιμοποιείται μόνο ò πρός Ν. χώρος έφ'δλου τοΰ μήκους τοϋ Ναοϋ καί μέχρι τοϋ Ν. 
τείχους μέ εύθύγραμμα όρια (περίβολος) πρός Α. καί Δ., ένώ στις άλλες τρεις πλευρές τό 

μνημείο παραμένει τελείως έλεύθερο :

διάταξη

άντ ιστρό- 
Ναοϋ. * Ο 
τήν πόλη 
διάρκεια 
ναοϋ γιά

τήν συγκέντρωση τών πολυάριθμων λίθων τοΰ μνημείου πού σήμερα καλύπτουν μεγάλες περιο
χές τής 'Ακροπόλεως καί γιά τήν άναβίβαση στήν 'Ακρόπολη όλων έκείνων τών φορτίων πού 
υπερβαίνουν τήν ικανότητα τοϋ ύπάρχοντος, καθώς καί έκείνη τοΰ προβλεπόμενου νέου άνα- 

βατορίου τής ΝΑ. γωνίας τής 'Ακροπόλεως. OÌ χρήσεις αυτές τοϋ γερανού έκτος τοΰ Παρθε- 
νώνος δέν θά είναι υποχρεωτικές μόνο έφ'δσον έπιλεγεϊ άλλος τρόπος οριζόντιας μεταφο
ράς τών άπομακρυσμένων λίθων πρός τό έργοτάξιο καί έφ'δσον έπιλεγεϊ γιά τήν ΝΑ. γωνία 

τής 'Ακροπόλεως άνυφωτικό μέσον ίκανότητος μέχρι καί 10 t .

(Βλ. σχέδιο σ.515).

3) Τήν προσέγγιση τών υψηλών θέσεων τοϋ κτηρίου ΰπηρετοϋν ικριώματα πού συναρμολογοϋν- 
ται μέ έλαφρά στοιχεία μικρών σχετικά διαστάσεων καί έχουν κατάλληλη μορφή καί κατασκευή 

πού έπιτρέπει: α)τόν αυτοτελή σχηματισμό κατακορύψων πύργων έμβαδοϋ 4 περίπου, οί ό
ποιοι άποτελοϋν τίς στοιχειώδεις μονάδες καί είναι εφοδιασμένοι μέ τρο
χούς, σταθεροποιητές, δάπεδα, κλίμακες κουπαστές καί προβόλους στερεώ- 

σεως,
β)τήν σύνθεση περισσοτέρων μονάδων σέ ικριώματα μεχαλυτέρας έκτάσεως,
Υ)τήν άνάρτηση, άνυψωση καί άπόθεση κάθε μιας άκέραιας μονάδος, ώστε νά 

είναι δυνατή έντός μερικών λεπτών ή άλλαΥή τής θέσεως τών ικριωμάτων 
μέ τήν βοήθεια τοΰ γερανοΰ.

(Σχετικώς βλέπε Η.3. καί συνοδεύοντα σχέδια).

4) Μια ζώνη πλάτους 10m έφ όλου τοΰ μήκους τοΰ Ναοϋ (700 αποτελεί τόν χώρο άποθέ-
σεως τών λίθων. Μέ τήν βοήθεια κατάλληλης γερανογέφυρας (βλέπε i6 ) είναι δυνατή ή άπό
θεση σέ στρώσεις μέχρι ϋψους 2m καί έπομένως ή χωρητικότητα άνέρχεται στά 1.000 m3 πε
ρίπου.

Διάγραμμα (3,ο)
ΜΟΥΣΕΙΟΝ ‘Οριστική θέση καί

τοΰ 'Εργοταξίου
Ν· ΤΕΙΧΟΣ

2)Ή κίνηση τών λίθων άπό τό έργοτάξιο σέ όποιοδήποτε σημείο τοϋ Ναοϋ καί 
φως γίνεται μέ κατάλληλο περιστροφικό γερανό έγκατεστημένο στό έσωτερικό τοΰ 
γερανός κινείται έπί μήκους 40 m κατά τήν έννοια Α—Δ καί είναι όρατός άπό 

μόνο κατά τίς έργάσιμες ήμέρες καί ώρες καί μόνο κατά τήν σύντομη όλιγόλεπτη 
τής λειτουργίας του. Ό γερανός θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί καί έκτός τοΰ

15
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5) Τό υπόστεγο λαμβάνει επιμήκη μορφή 45x6m καί τοποθετείται παραλλήλως πρός τόν ναό 

κατά μήκος τής νότιας πλευράς τοϋ χώρου άποθέσεως καί σχεδόν μέχρι τό άνατολικό όριο του 
εργοταξίου, χωρίς νά θίγονται τά έκεϊ κυπαρίσια.

"Η πρός τά άνατολικά τοποθέτηση τοϋ ΰποστέγου, έκεϊ όπου τό πλάτος τοϋ χώρου είναι αι
σθητά μεγαλύτερο, άποσκοπει, μέ τήν μεγαλύτερη άπόσταση τοϋ ύποστέγου άπό τό τεΐχος^στήν 
μείωση τής όρατότητός του άπό τήν πόλη.

6) Ό χώρος άποθέσεως σαρώνεται άπό χαμηλή γερανογέφυρα ίκανότητος 10 t, άνοίγματος 10m 
κα.ί ύφους 3m μέ πρόβολο 2m πού εισχωρεί κάτω άπό τόν πρόβολο τοϋ ύποστέγου. Ή βόρεια 
τροχιά τής γερανογέφυρας είναι τοποθετημένη πάνω στό πόδιο τοϋ ναοΰ, ένώ άνάμεσα στήν νό

τια τροχιά καί τά βόρεια υποστυλώματα τοϋ ύποστέγου μένει τσιμεντένιος διάδρομος πλάτους 

2m γιά τήν κίνηση τετράτροχων έλαστιχοφόρων καρροτσιών.

7) Άπό τήν ΝΑ. γωνία τής Άκροπόλεως, δηλαδή άπό τόν επάνω σταθμό τοϋ έναέριου άναβατο- 
ρίου καί κατά μήκος τοϋ τείχους, εγκαθίσταται σιδηρόδρομος συστήματος Ντεκωβίλ πλάτους 
60cm στόν όποιο κινούνται βαγονέτα κατάλληλα διαρρυθμισμένα (χωρίς κάδο καί μέ ίσχυρή ξύ
λινη έπίπεδη έπιφάνεια) γιά τήν μεταφορά μεγάλων φορτίων. Ή όριζοντιότητα τής διαδρομής 

καί 6 άσήμαντος συντελεστής τριβής τοϋ σιδηροδρομικού συστήματος έπιτρέπουν τήν άκοπη 
κίνηση των βαγονιών μόνο μέ μυϊκό έργο. Μετά τήν Α. είσοδο τοϋ εργοταξίου ή σιδηροδρο
μική γραμμή διακλαδίζεται καί όδηγεΐ στό άνατολικό άκρο τοϋ χώρου άποθέσεως σέ θέση πού 
καλύπτεται άπό τήν διαδρομή τής γερανογέφυρας.

8) ‘Ο υπόλοιπος χώρος τοϋ έργοταξίου χρησιμοποιείται :
α)γιά τήν προσωρινή άπόθεση λίθων τοϋ ναοϋ, παλαιοτέρων ή μεταγενεστέρων ιστορικών φάσεων, 
β)γιά τήν υπαίθρια άποθήκευση ξυλείας καί ύλικοϋ ικριωμάτων,
γ)γιά τήν στάθμευση των βαγονιών, τών καρροτσιών καί δύο βοηθητικών τροχοφόρων υδραυλικών 

γερανίσκων συνεργείου,
δ)γιά τήν συγκέντρωση λίθων μικρού βάρους καί 
ε)ώς έφεδρικός χώρος εργασίας καί άποθηκεύσεως.

Τό έναέριο άναβατόριο, ή σιδηροδρομική γραμμή μεταφοράς, ή χαμηλή γερανογέφυρα καί 
ò γερανός, όπως καί σέ δεύτερη μοίρα τά καρροτσάκια καί οί γερανίσκοι, βρίσκονται σέ πλή
ρη άλληλουχία ένεργείας ώστε νά καταργειται ή άνάγκη τής ομαδικής μυϊκής προσπάθειας κατά 
τις μεταφορές. "Ορισμένες άντ ιπροσωπευτ ικές κινήσεις περιγράφονται στό δι a ypauiia 4 ,

rcPAtfoz-ArlAtATono -fot
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σχ.1. Γενική διάταξη τοϋ Εργοταξίου. Κύριος μηχανικός έξοπλιο^ιός, πρόταση 1981-82. 

Πλάγια μετωπική διμετρία, σχηματική σΰνοψη των στοιχείων του Εργοταξίου.
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ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ

Η.1. Μεταφορικά και! Ανυψωτικά μέσα - 'Αρχική μελέτη 1980

Η.2. ‘Ο γερανός - Τεχνική μελέτη

Η.3. Ή γερανογέφυρα τοϋ έργοταξίου

Η.4. Τά ικριώματα

Η.5. Τό υπόστεγο του έργοταξίου

Η.6. Άναβίβαση καί καταβίβαση φορτίων στήν ΝΑ γωνία τής Άκροπόλεως 

Η.7. Λοιπά στοιχεία τοϋ έργοταξίου

Η.8. Χρονική διαδοχή των εργασιών έγκαταστάσεως τοϋ έργοταξίου





525ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
’Αρχική Συγκριτική ’Ανάλυση - Πρόκριση - "Επιλογή - Προσχέδια - Τροποποιήσεις - ‘Οριστι

κά Σχέδια.

Η. 1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1980 - Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

STIFFLEG DERRICK

Η.1.1. 'Η άρχική αύτή μελέτη δέν. άφορδ, τόσο στό σύνολο "έργο-έργοστάσιο" όσο μάλλον στήν έζέτα- 
ση καί έπιλογή των διαφόρων μέσων πού θά χρησιμοποιηθούν σέ στενή έπαφή μέ τό μνημείο, 
ένώ ώς πρός τά ύπόλοιπα ζητήματα καί μέσα άνυψώσεως καί μεταφοράς στον χώρο τού έργοτα- 
ζίου περιορίζεται σέ άπλή μόνο μνεία τους χωρίς νά τά έζετάζει σέ βάθος. "Αλλωστε όπως 
θά άντιληφθεΐ ò άναγνώστης, οι τελευταίες αύτές περιπτώσεις θεωρήθηκαν κατά τήν άρχική 
μελέτη ότι θά μπορούσαν νά καλυφθούν άπό τά ίδια τά άνυψωτικά μέσα πού θά χρησιμοποιούν
ταν καί γιά τήν έπέμβαση στό κτήριο. 'Η άζία τής άρχικής μελέτης έγκειται στήν συγκριτι
κή έζέταση διαφόρων τύπων γερανών, γερανογεφυρών καί φερόντων ικριωμάτων έφοδιασμένων μέ 
άνυφωτικούς μηχανισμούς, στήν τεκμηρίωση τού άποκλεισμού τών γερανογεφυρών καί φερόντων 
ικριωμάτων ώς μέσων έπεμβάσεως στό κτήριο καί τέλος στήν τεκμηριωμένη έπιλογή ενός είδους 
γερανού ώς πλέον κατάλληλου γιά τό έργο.

*0 γερανός αύτός άρχικά προσεγγίστηκε μέ έλαφρότερη κατασκευή, μικρότερο όγκο καί 
μεγαλύτερη εύελιζία, ικανός νά περιτρέχει τόν ναό καί νά χωρεΐ στά μετακιόνια, ώστε νά 
εισέρχεται άπό τήν άνατολική πλευρά στόν σηκό. Εννοείται δτι ό ιδανικός αύτός γερανός 
θά μπορούσε μέ τήν εύελιζία του νά υπηρετεί καί όλες τις άλλες άνυψώσε.ις έκτός τού ναού 
όπως στό έργοτάζιο καί άλλοΰ. "Ομως οί δυνατότητες τής άγοράς καί οί άπαιτήσεις γιά ά- 
σφάλεια καί σταθερότητα προσανατόλισαν τήν έπιλογή πρός ένα τύπο Stiffleg Derrick, βαρύ
τερο, όγκωδέστερο καί λιγότερο εύκίνητο άπό τόν γερανό τής άρχικής έπιλογής, πού δμως, 
σέ άντιστάθμισμα διέθετε πολύ μεγαλύτερη άκτίνα δράσεως, ή όποια περιόριζε τήν συχνότητα 
μετακινήσεων τού γερανού, χωρίς όμως καί νά είναι τόσο μεγάλη, ώστε νά έπιτρέπει τήν έ- 
κτέλεση όλου τού έργου άπό ένα τόσο μικρό άριθμό θέσεων, δσος θά ήταν σύμφορος γιά τήν έ- 
λεύθερη άνάπτυζη τών προγραμμάτων, γιά τήν άποφυγή τής παρουσίας τού γερανού έμπρός άπό 

τις έζωτερικές όψεις τού ναού καί γιά τήν άξιοποίηση τού χώρου περισσότερο γιά τις διά
φορες λειτουργίες - ò γερανός αύτός άπαιτοΰσε μεγάλες έπιφάνειες κυκλοφορίας. Μέ τήν έ
πιλογή καί περιγραφή τής λειτουργίας καί τών κινήσεων τού έν λόγω γερανού κλείνει ή άρ
χική αύτή μελέτη τού 1980.

Ή άρχική αύτή μελέτη ζεπεράστηκε άμέσως μετά άπό τήν τελική μελέτη μόνο ώς πρός τά 

οριστικά χαρακτηριστικά καί τό πρόγραμμα κινήσεων τού Stiffleg Derrick, ένώ κατά τά άλλα 
διατηρεί τήν άζία τών συγκρίσεων μεταζύ τών περιλαμβανόμενων έναλλακτικών λύσεων καί τής 
τεκμηριώσεως τών συμπερασμάτων καί τών έπιλογών δπου καταλήγει.

Ή διάρθρωση τής άρχικής μελέτης έχει ώς έζής:

Η.1.2. Εισαγωγή - οί άναγκαϊες κινήσεις λίθων
Η. 1.3. Κριτήρια έπιλογής τών μεταφορικών καί άνυψωτικών μέσων 
Η.1.4. Πρόκριση τρόπων όριζόντιας καί κατακόρυφης μεταφοράς 
Η.1.5. 1η πρόταση - τρεις τύποι γερανογεφυρών έπί τροχιών 

1η πρόταση - 1η έναλλακτική λύση 
1η πρόταση - 2η έναλλακτική λύση, παραλλαγή Β 

1η πρόταση - όριζόντιες κινήσεις πέραν τών γερανογεφυρών 
Η.1.6. 2η πρόταση - γερανός έπί τροχιών 

Γενικά περί γερανών
Κύριοι παράγοντες στερεότητος, σταθερότητος καί άκριβείας χειρισμού 

Επιλογή τού κατάλληλου γιά τό έργο τύπου γερανού (Derrick)

Πλεονεκτήματα καί δυνατότητες τού γερανού σέ σχέση μέ τό έργο 
Σύγκριση Stiffleg Derrick καί αύτοκινούμενου γερανού 

Σύγκριση Stiffleg Derrick καί γερανογεφυρών 

Η.1.7. Ξύλινα ικριώματα στήν άναστήλωση τού Παρθενώνος καί τά μειονεκτήματά τους.
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Η.1.2.1. Γιά τεχνικούς λόγους τό έργο ύποδιαιρεΐται γενικώς σέ 12 έπί μέρους προγράμματα 
καί είδικώς σέ 142 έπί μέρους έργασίες (βλ. ΣΤ’).

Τό γενικό διάγραμμα τοϋ έργου, πού έχει ήδη συνταχθεϊ, περιέχει όνομαστικώς καί κατά 
συστηματικό τρόπο τά προγράμματα αύτά, καθώς καί τήν Ιδιαίτερη άνάλυσή τους σέ έπί μέρους 

έργασίες (βλ. ΜΕΡΟΣ I τοϋ πίν. 1 καί Κεφ. ΣΤ').

Γιά τά περισσότερα άπό τά προγράμματα άκολουθεΐται περίπου ή αύτή άνάλυση σέ έπί μέ
ρους έργασίες, ώστε τελικώς, ώς πρός τό είδος τους, οί έπί μέρους έργασίες είναι όλιγά- 

ριθμες καί έπαναληπτικές (βλ. ΜΕΡΟΣ II τοϋ πίν. 1):

- Προσέγγιση των θέσεων έπεμβάσεως, συνήθως μέ ικριώματα (συναρμολόγηση - άποσυναρμο-

λόγηση ικριωμάτων κ.λ.π.).
- Τοποθέτηση ή άφαίρεση λίθων, μετακίνηση λίθων (οριζόντια μεταφορά, άνύψωση, καταβί-

βαση μέ μηχανικά μέσα κ.λ.π.).
- Συντήρηση λίθων έπί τόπου ή στό έργαστήριο.
- Διαμόρφωση καί τοποθέτηση συμπληρωμάτων άπό καινούργιο μάρμαρο.

Η.1.2.2. 0Ì κινήσεις πού άπαιτοϋνται είναι (βλ. ΜΕΡΟΣ II τοϋ πίν. 1):

1) 'Οριζόντιες από καί πρός τό κτήριο, τό έργαστήριο, άπό τό άναβατόριο καί τέλος άπό

ποικίλες θέσεις τοϋ περιβάλλοντος χώρου.

2) Κατακόρυφες σέ όρισμένες θέσεις τοϋ έργου.

Ή τελική άνάλυση τοϋ συνόλου τοϋ έργου σέ έπίπεδο έπί μέρους λίθων δέν έχει άκόμα 
όλοκληρωθεΐ, όμως οί σχετικοί άριθμοί είναι ήδη γνωστοί κατά προσέγγιση.

Στην παρούσα μορφή του τό κτήριο περιλαμβάνει 2.400 λίθους πρός έπέμβαση. Άπό αύ- 
τούς πρέπει νά μετακινηθούν περίπου 600 λίθοι. Γενικώς οί λίθοι αύτοί ύπερβαίνουν σέ βά
ρος τά 1.000 Kgr* καί σέ διαστάσεις τό 1.00 μέτρο. Πολλοί άπό αύτούς (πλέον των 100 τε
μαχίων) ύπερβαίνουν σέ βάρος τά 3.000 Kgr* καί σέ διαστάσεις τά 2.00 μέτρα. 'Ορισμένοι 
άκόμα έχουν βάρη μεταζύ 5.000 καί 12.000 Kgr* καί διαστάσεις μεταζύ 2.00 καί 8.00 μέτρων 

(περίπου 60 λίθοι).

Οί πρός μετακίνηση λίθοι κατανέμονται σέ ολόκληρη τήν έκταση τής άνωδομίας τοϋ ναοϋ.

Οί έκτός τοϋ κτηρίου άρχαϊοι λίθοι τοϋ ναοϋ παρουσιάζονται σέ όλόκληρη τήν ποικιλία 

ειδών καί έπομένως βαρών καί διαστάσεων καί κατανέμονται γύρω άπό τό κτήριο σέ όλες τις 
διευθύνσεις,σέ πυκνότητα άντιστρόφως άνάλογη των άποστάσεων. Σέ άποστάσεις μέχρι 20-30μ. 
συγκεντρώνεται τό 65-70% τών λίθων αύτών. (Περίπου 450 λίθοι στήν Δυτική καί Νότια πλευ
ρά, 300 λίθοι στήν Βόρεια πλευρά καί -ν 40 στήν Ανατολική). Πρός Α., πρός ΒΑ. καί πρός Β. 

υπάρχουν άντιστοίχως ~100, ~>130 καί ~ 240 βαρείς λίθοι σέ άντίστοιχες μέσες άποστάσεις 
50, 40 καί 60 μέτρων.

Η.1.2.3. 'Η μελέτη τών έκτός τοϋ κτηρίου λίθων είναι άσφαλώς τό δυσκολότερο θεωρητικό θέμα 

λόγω των έπιστημονικών καί τεχνικών δυσκολιών πού παρουσιάζει καί άσφαλώς, έκτός άπό ά- 
πολύτως έζειδικευμένους έρευνητές, άπαιτεΐ καί πάρα πολύ χρόνο. Παρά τις δυσκολίες αύτές 
ένα μέρος τής μελέτης τών έκτός κτηρίου λίθων έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέ πρωτότυπα καί 
σπουδαία άποτελέσματα καί έπέτρεψε, ήδη κατά τήν φάση τής συντάζεως τοϋ διαγράμματος τοϋ 
έργου, νά συμπεριληφθοϋν σ’αύτό καί τά δύο προγράμματα τά άναφερόμενα στόν Πρόναο. Πολ
λοί άπό τούς λίθους τοϋ Προνάου (καί είναι άπό τούς πιό άπομακρυσμένους) θά χρειαστεί νά 
μεταφερθοΰν στό έργο. Αλλά καί όσοι λίθοι δέν προσφέρονται γιά έπανατοποθέτηση (καί εί

ναι οί περισσότεροι) θά έπρεπε νά μετακινηθούν μέσα στά πλαίσια μιας συνολικής άντιμετω- 
πίσεως τοϋ θέματος όλων τών διαμορφώσεων, άσφαλώς πρός τόν ναό καί πρός όρισμένες άλλες 

κατάλληλες θέσεις.

Τέλος, μία μεγάλη κατηγορία λίθων είναι τά νέα μάρμαρα τών συμπληρώσεων πού θά 
προσκομισθοϋν όδικώς μέχρι τήν Ανατολική πλευρά τής Άκροπόλεως καί θά άνεβασθοϋν μέ τό 
άναβατόριο. Άπό αύτά ένας άριθμός θά έχει τυποποιημένες διαστάσεις 1.25 X 0.53 X 1.16



καί βάρος «•'1.5 + . Ένώ ένας λίθ^ς του άνωφλίου τής δυτικής θύρος θά έχει διαστάσεις 7.00 X
1.05 X 0.51 καί βάρος 12-t.
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"Αν καί συνοπτική, ή άνωτέρω άνάπτυζη μάς έπέτρεψε νά καθορίσουμε τά είδη καί τήν έ

κταση των κινήσεων βαρέων λίθων πού απαιτεί τό έργο:

1) ‘Οριζόντιες κινήσεις
α) μία κύρια διαδρομή άπό τό άναβατόριο πρός τό έργαστήριο καί ορισμένες περιορι

σμένου άριθμοΰ διαδρομές άπό τό έργαστήριο πρός όρισμένες θέσεις τοΰ έργου καί 

άντιστρόφως,

β) ποικίλες διαδρομές άπό ποικίλες θέσεις πρός τό έργο έντός περιοχής έκτάσεως 
210.000 m περίπου.

2) Κατακόρυφες κινήσεις άπό καί πρός όρισμένα σημεία τής άνωδομίας σέ ολόκληρη τήν 

έκταση του έργου.

Η.1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πρός άναζήτηση καί έπιλογή τεχνικών λύσεων σέ ολόκληρο τό ζήτημα τής κινήσεως τών 
βαρέων λίθων συνυπολογίζονται τά πιό κάτω κριτήρια:

1. Οι άπαιτήσεις σέ κινήσεις. "Ενα μέρος τών κινήσεων είναι ήδη γνωστό, ένώ οί έ- 
κτός κτηρίου άρχαϊοι λίθοι περιέχονται, κατά καλή προσέγγιση, στόν χάρτη τών διάσπαρ
των λίθων, πού συνέταζαν οί κ.κ. Ίω. Τραυλός καί Ά. Τανούλας. ‘Ο χάρτης αύτός, σέ 
κλίμακα 1:200, μέ υπόβαθρο τήν άποτύπωση Kawerau, περιέχει σέ ένα σύνολο καί τά κατά 

χώρα μνημεία καί έπί πλέον τό Μουσείο Άκροπόλεως υπό τήν παρούσα του μορφή καί μάς ε
πιτρέπει τήν μελέτη όχι μόνο τών κινήσεων τών λίθων, άλλά καί τών κινήσεων τών υπό έ£έ- 
ταση μηχανικών μέσων, σέ συνάρτηση μέ τά υφιστάμενα σήμερα σημεία προσβάσεως ή έμπόδια.

2. Οί διαστάσεις καί τά βάρη τών πρός μετακίνηση λίθων. Βάσει αύτοϋ τοΰ κριτηρίου 
συντάχθηκε, σέ κλίμακα 1:100, σχέδιο τής παρούσης καταστάσεως τοΰ ναοΰ άπό τήν άνω του 
όψη. 'Επάνω στούς πρός μετακίνηση λίθους έγινε άναγραφή τών βαρών τους κατά προσέγγιση
± 3%, ένώ γιά τούς έκτός τοΰ κτηρίου λίθους έγινε άναγραφή τών βαρών τους στόν υφιστάμε
νο χάρτη κατά χονδρική προσέγγιση.

3. Οί ύποδείζεις τοΰ έπιστημονικοΰ κλάδου τών άνυψωτικών καί μεταφορικών μέσων. Σχε- 

τικώς έγινε συλλογή πληροφοριακού ύλικοΰ καί σέ πολλές περιπτώσεις έπισκέψεις σέ έργοτά- 
£ια γιά τήν άμεσότερη γνώση τών λεπτομερειών.

4. Οί κανονισμοί άσφαλείας δομικών έργων καί

5. Οί πρόσθετες ειδικές δεσμεύσεις καί άπαιτήσεις πού τίθενται κατά τις έπεμβάσεις 
στά Μνημεία τής Άκροπόλεως καί ιδιαιτέρως στόν Παρθενώνα. Αύτές είναι:

5α) Πρόσθετη άσφάλεια τών Μνημείων έναντι κινδύνου φθοράς, λόγω προσκρούσεως σκλη
ρών άντικειμένων, τριβής χρήσεως κ.λ.π.

5β) Πρόσθετη άκρίβεια χειρισμών κατά τήν τοποθέτηση ή άφαίρεση λίθων, όπως άπαιτει ή 
ιδιαίτερη φύση τής κλασσικής άρχιτεκτονικής, σέ συνδυασμό μέ τις μηχανικές ιδιότητες τοΰ 
μαρμάρου.

5γ) Πρόσθετη άσφάλεια έναντι κινδύνου άνεζίτηλης ρυπάνσεως, λόγω παραμονής ρυπαντικών 
παραγόντων, όπως όζειδούμενα μέταλλα καί χημικές ϋλες, χρώματα, όρυκτέλαια κ.λ.π.

56) Κατά τό δυνατόν περιορισμός ή καί άποφυγή καυσαερίων.

5ε) Περιορισμός, κατά τό δυνατόν, τής αισθητικής έπιβαρύνσεως τών Μνημείων μέ μεγάλα 
όπτικά έμπόδια κατά τήν διάρκεια τοΰ έργου.

5στ) Δυνατότητες μεταφοράς τοΰ έζοπλισμοΰ στήν ’Ακρόπολη, στά πλαίσια τών περιορισμέ
νων τρόπων προσβάσεως.

5ζ) Περιορισμός κατά τό δυνατόν τών έμποδίων τής κυκλοφορίας.

5η) Οικονομία ένεργειών μέ τήν εύρύτερη φιλοσοφική σημασία τοΰ όρου καί άρτια καί
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5θ) Πυρασφάλεια.

Η.1.4. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πριν έξετασθοϋν, άναφέρονται κατωτέρω οί διάφοροι δυνατοί τρόποι - λύσεις.

Η.1.4.1. 'Οριζόντια μεταφορά:

Τρόπος Ο 

0

Πετρελαιοκίνητο όχημα περονοφόρο.
Ηλεκτροκίνητο όχημα περονοφόρο.
Ελαφρό τροχοφόρο (έλαστιχοφόρο) χωρίς αύτοκίνηση.

Ελαφρό τροχοφόρο έπί σιδηροτροχιών.
Ανάρτηση άπό τανυσμένο συρματόσχοινο.
Ανάρτηση άπό ύπερυψωμένη σιδηροτροχιά. Σχοινοτροχιόδρομος.

"Ελκυθρο κυλιόμενο έπί κυλίνδρων.
'Ολίσθηση έπί όλισθηρών ταπήτων π.χ. Tefton κ.λ.π.

Μέ κυλιστήρες (π.χ. Flat-Top Rollers) έπί όριζοντίου τεχνητού έπιπέδου. 
Μέ αυτοκίνητο γερανό άνωμάλου έδάφους.
Μέ άκίνητο γερανό μεγάλης άκτίνας δράσεως.

Μέ έλικόπτερο.
Μέ γερανογέφυρα.

Οί τρόποι - λύσεις 10-13 άναφέρονται στήν κατηγορία αυτή άπό τήν άποψη των οριζοντί

ων κινήσεων.

Οί τρόποι - λύσεις 3,4,7,9 προϋποθέτουν τήν ύπαρξη κατάλληλου τρόπου φορτώσεως.

Η.1.4.2. Κατακόρυφη κίνηση: 

Τρόπος Κ ‘Απλός ιστός ή δίσκελο μέ έπιτόνους (Guy Derrick, Gin Pole Derrick κ.λ.π.).
Κ, Τρίπους μέ άνυψωτική μηχανή (τρίποδο ή τρίσκελο).

Αύτοκίνητος γερανός άνωμάλου έδάφους.
Αύτοκινούμενος (ή μή) γερανός έπί σιδηροτροχιών.

'Ακίνητος γερανός μεγάλης άκτίνας δράσεως.
Γερανογέφυρα έπί έπιγείων τροχιών (Πλαίσιο) (Portal).
Γερανογέφυρα έπί υπερυψωμένων τροχιών.

Kg Υδραυλική έξέδρα άνυψώσεως.
Kg Ξύλινα ή μεταλλικά φέροντα ικριώματα μετά άνυψωτικων μηχανών.

οί γερανογέφυρες καί οί γερανοί προσφέρονται σέ μεγάλη ποικιλία μορφών καί τρόπων 
λειτουργίας, ώστε κατ'εϊδος νά προορίζονται γιά τις διάφορες κατηγορίες (ή έξειδικεύσεις) 
έργων.

Η.1.4.3. Μετά άπό μία πρώτη συνοπτική έξέταση άπομένουν γιά διεξοδική σύγκριση οί τρόποι: 

C>2,0g ,04,0? ,Ο10,0^ γιά τις οριζόντιες καί οί τρόποι Κ^(Η 01Q) , Κ4,Κ5 °11^' Κ6 και' Κ7'
πού κατ'άρχήν ικανοποιούν τά κριτήριά μας (βλέπε άνωτέρω).

Άπό τό Ιο κριτήριο κυρίως ('Απαιτήσεις σέ κινήσεις) κρίνεται ότι ò τρόπος 04 (έλα- 
φρό τροχοφόρο έπί σιδηροτροχιών) είναι μέ άπόσταση ò πλέον κατάλληλος γιά τις διαδρομές. 

Άναβατόριο - ‘Εργαστήριο καί άπό ή πρός όρισμένες θέσεις τοΰ έργου.

Γ'ιά τις κινήσεις άπό ποικίλα σημεία τής Άκροπόλεως πρός τό έργο, οί τρόποι 0^ καί 

Og έχουν προφανή πλεονεκτήματα έναντι τοϋ τρόπου 0^ (έλκυθρο έπί κυλίνδρων) καί κοινά 
μειονεκτήματα: τήν άνάγκη πρόσθετου τρόπου φορτώσεως καί τήν άνάγκη έξομαλύνσεως τοϋ έ

δάφους .

*0 τρόπος 02 (περονοφόρο ήλεκτροκίνητο όχημα) δέν έχει τό μειονέκτημα τής άνάγκης 
πρόσθετου τρόπου φορτώσεως, άλλά άπαιτει άκάμη έντονότερες έξομαλύνσεις.



529Οί τρόποι 04,03,0? καί 02 έχουν ένα σημαντικό κοινό μειονέκτημα: 6έν έπιτρέπουν τήν 
διαδρομή Ανάμεσα άπό πυκνές συγκεντρώσεις μεγάλων λίθων, δηλαδή δέν έπιτρέπουν τήν άμεση 

μετακίνηση λίθων περιστοιχισμένων άπό άλλους.

‘Ο τρόπος 0 Q (αυτοκίνητος γερανός) δέν έχει τά μειονεκτήματα των προηγούμενων τρό
πων καί Ασφαλώς θά ήταν ό προτιμότερος, άν δέν ένέπιπτε σέ ένα Αρνητικό βαθμό στις περι

πτώσεις 46 καί 4η κυρίως τοΰ 4ου κριτηρίου.

*0 τρόπος 0^ έχει τά πλεονεκτήματα τοΟ καί έφόσον είναι συμβιβάσιμος μέ τό 4ο 
κριτήριο, προκρίνεται ως ò καλύτερος γιά τίς περιπτώσεις πολυαρίθμων ποικίλων διαδρομών 
μεγάλων λίθων άπό πυκνές έκτεταμένες συγκεντρώσεις λίθων (όπως αύτές τής Β., τής Α. καί 

τής Ν. πλευράς) πρός τό έργο.

Μέ τόν Αποκλεισμό τοΰ τρόπου 01Q, προκειμένου περί Απομακρυσμένων μεμονωμένων λί
θων, ή λύση πρέπει νά ΑναζητηθεΤ μεταΕύ τής Ο., (περονοφόρο ήλεκτροκίνητο όχημα) καί τών 

°3 ^ °4' ^ώόσον έζασφαλισθεΐ ò τρόπος φορτώσεως τών δύο τελευταίων.

3.1.4.4. Τρόποι Κ3 (αυτοκίνητος γερανός Ανωμάλου έδάφους), Κ4 (γερανός έπί σιδηροτροχιών), 
Κ5 (γερανός Ακίνητος μεγάλης Ακτίνας), Kg (γερανογέφυρα έπίγεια), Κ? (γερανογέφυρα υπε
ρυψωμένη) .

Ή σχετική Απλότητα τών Ανωτέρω μηχανισμών σέ συνδυασμό μέ τήν συνεχή χρησιμοποίησή 
τους Από Αρχαιοτάτων χρόνων καί τήν μεγάλη σχετική έμπειρία σ'αύτούς, έπέτρεψε στήν σύγ
χρονη τεχνολογία σπουδαίες βελτιώσεις, ώστε σήμερα ή Ακρίβεια χειρισμού καί ή Ασφάλεια 

χρήσεως νά Εεπερνοϋν κάθε προηγούμενο.

0Ì στρεπτοί γερανοί έχουν πολύ μεγαλύτερη εύελιΕία άπό τίς γερανογέφυρες, ένώ οί τε
λευταίες, ώς στατικότερες κατασκευές, είναι άπαλαγμένες ταλαντώσεων καί κραδασμών.

Γιά τό έργο τοΰ Παρθενώνος ò τρόπος πρέπει νά Αποφευχθεί, διότι προσκρούει έντο
να στΑ κριτήρια 4ε καί 4θ (Αίσθητική - οπτικά έμπόδ ια - οίκονομία), έφόσον προϋποθέτει 
τήν έγκατάσταση ύψηλοϋ συνεχούς ικριώματος. Ό τρόπος Κ? βέβαια είναι ήδη ò δοκιμασμέ
νος μέχρι τώρα στις Αναστηλώσεις καί εφαρμόσθηκε έπιτυχώς καί στό Έρέχθειο άπό τό 1978 
κ.έ., όμως ò Παρθενών έχει έννεαπλάσια έκταση καί είκοσαπλάσιο όγκο καί θά Απαιτούσε συ
νολικά ΰπερδεκαπλάσιο όγκο ικριωμάτων άπό τό Έρέχθειο. Τό σημαντικότερο όμως είναι ότι 

ò ναός καταλαμβάνει καί έπιστέφει τό υπερυψωμένο μέσον τής ‘Ακροπόλεως καί ώς όπτική πα
ρουσία διεκδικεΐ τήν Αποκλειστικότητα, κυρίως στίς μακρινές Απόψεις. Έάν αποφευχθούν 
τά μεγάλα ικριώματα στόν Παρθενώνα, τότε τό γνώριμο περίγραμμα τής 'Ακροπόλεως θά διατη
ρηθεί, παρά τίς άλλες, έστω καί έντονες έπεμβάσεις στόν ναό. (Σχετικά μέ τά μειονεκτήμα
τα του τρόπου βλέπε Η·ή£.6

Μέ τόν Αποκλεισμό τού τρόπου παρέμειναν οι Κ3 (αύτοκίνητος γερανός), (γερανός 
έπί σιδηροτροχιών) καί Kg (γερανογέφυρα έπί τροχιών) πρός έζέταση.

Οί τρόποι Kg-K^ μελετήθηκαν πρώτοι τόν Μάρτιο τοΰ 1980. "Αμέσως μετά μελετήθηκε ό 
τρόπος (Απρίλιος 1980) καί Ακολούθησαν έπαφές μέ τούς έμπορικούς άντιπροσώπους τοΰ 

είδους. Ή Ανταλλαγή Απόψεων μέ αύτούς ένίσχυσε τήν θέση τοΰ τρόπου Κ3 (αυτοκινούμενος 
γερανός) στήν Ανάλυσή μας. Τελικά έπικράτησε ò τρόπος Κ4 (γερανός έπί τροχιών) μιας όρι- 
σμένης Αρχής λειτουργίας (Stiffleg Derrick) καί έγινε έπικοινωνία μέ διάφορους οίκους 
κατασκευής, κατά τήν οποία έντοπίσθηκε τό κατάλληλο γιά τό έργο μας μοντέλο, χωρίς όμως 
νά Αποφευχθούν ορισμένες Αναγκαίες προσθήκες καί τροποποιήσεις, γιά τίς όποιες χρειάστη
κε παράταση τής μελέτης.

Κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οί τρόποι Kg καί Κ4 (περισσότερες πληροφορίες γιά 
τόν τρόπο Κ7 περιέχονται erro Η.Ί7· war <ττο fL-4. ) καί ò τρόπος Κ4 ειδικά.

Ι6





Οχ .7. Πρόταση σωλητωτών ικριωμάτων συστήματος Manneanann μέ κυλιόμενα ζυγοματα γιά τήν έπέμφαση 

στήν άνατολική πλευρά (πρβλ.εΐκ.2,3,4,9&10).

σχ.8. Πρόταση σωληνωτών Ικριωμάτων συστήματος Mannesnann μέ κυλιόμενα ζυγώματα γιά τήν έπέμβαση 

στην άνατολική πλευρά (πρβλ^κ.2,3,4,9410).
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σχ.9.

σχ.10.

Ποόταση τριών τύπον γερανογεφιρών, ΑΠΡ.1980 (πρδλ.ε£κ.1,2,3,4&9) . 

Πρόταση ειδικού γερανού êrtL τροχιών,ΙΟΥΝ. 1980
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Η.1.5. ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΕΠΙ ΤΡΟΧΙΩΝ 545

Η. 1.5.1. ΠΡΟΤΑΣΗ I.
Ή πλαισιωτή γερανογέφυρα έναντι, της γερανογέφυρας έπί των υπερυψωμένων τροχι,ων έχει 

τό πλεονέκτημα της περιορισμένης όπτικής παρουσίας της μόνο στήν έκάστοτε θέση έργασίας 
καί παρά τό υψηλότερο κόστος του πλαισίου καί τοΰ μηχανισμού, έπιτρέπει σημαντική οίκο
νομ ία χρόνου καί χρήματος μέ τήν αποφυγή τοϋ συνεχούς ύψηλοϋ φέροντος σκελετού τοΰ τρό

που Κ? (Πρβλ. Είκ. 6,8,10 μέ Είκ. 2 καί 11).

‘Η λεπτομερής μελέτη των διαθέσιμων χώρων κινήσεως τής πλαισιωτής γερανογέφυρας εδει- 
Εε ότι ήταν Ακατόρθωτη ή Αλλαγή διευθύνσεως κινήσεως στις γωνίες τοϋ κτηρίου, δηλαδή ò 
χώρος των πτερών δέν έπέτρεπε τήν στροφή τών σιδηροτροχιών ή τήν έπί τόπου στροφή τοΰ 
πλαισίου περί τό έσωτερικό σκέλος, έπάνω σέ είδικό οδηγό κατά τήν διασταύρωση τών τρο
χιών. Επομένως θά έπρεπε νά έφαρμοσθοϋν τόσες γερανογέφυρες, όσες καί οί έλάχιστες δυνα
τές ΑνεΕάρτητες διαδρομές, δηλαδή άπό μία σέ κάθε πλευρά τής περιστάσεως καί τοϋ σηκοϋ. 
"Ετσι προκύπτουν τέσσερα ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: τό ΒΟΡΕΙΟ (έΕυπηρετεΐ τά προγράμματα 5 καί

6), τό ΝΟΤΙΟ (έΕυπηρετεΐ τά προγράμματα 7 καί 8), τό ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (έΕυπηρετεΐ τά υποπρογράμ
ματα 9α καί 90) καί τό ΔΥΤΙΚΟ (έΕυπηρετεΐ τά προγράμματα 1,2,3 καί 4).

Στις γωνίες γενικά ή κίνηση τών γερανογεφυρών τοϋ τρόπου Kg έμποδίζεται άπό τόν θριγ
κό τής περιστάσεως καί επομένως έκεΐ θά ήταν Αναγκαία ή έφαρμογή τοϋ τρόπου (έπί ικρι
ώματος) . Ειδικά στήν δυτική πλευρά, λόγω τής παρουσίας τών δοκών τοϋ πτερού καί τοΰ όπι- 
σθονάου, καθώς καί τοϋ μεσαιωνικοϋ κλιμακοστασίου, ή γερανογέφυρα έπί έπιγείων τροχιών 

έντός τοϋ ναοϋ Αποκλείεται έντελώς, ένώ μέ τήν δυτική τροχιά έκτος τοΰ ναοϋ καί τήν Ανα
τολική τροχιά έντός τοΰ σηκοϋ άποκτά Ανοιγμα ζυγώματος Ασυμβίβαστο μέ τό έργο.

"Ομως ή δυτική πλευρά μέ τήν μεγάλη της διατήρηση, τόν προσανατολισμό της πρός τήν 
είσοδο τής Άκροπόλεως καί τήν πυργωτή της Ανάταση πού έντείνεται άπό τήν υψηλή κρηπίδα, 
τήν διάπλατη κλίμακα τών Αναθημάτων καί τήν χαμηλότερη κατωφερή έπιφάνεια τοΰ εδάφους, 
είναι σήμερα άπό αισθητικής άπόψεως ή σπουδαιότερη καί επομένως ή κατάληψή της γιά κά
ποιο χρονικό διάστημα μέ ένα συνεχές ικρίωμα θά έπρεπε νά γίνει μόνο έφόσον κάθε Αλλη λύ

ση θά ήταν Αδύνατη (Είκ. 6).

Μέ τις Ανωτέρω Απόψεις άναζητήθηκαν καί μελετήθηκαν οι έΕής λύσεις.

Η.1.5.2. 1η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

ΔΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (είκ. 1,2,3).

- OÌ τροχιές εγκαθίστανται όχι στό ύψος τών 20^2 μέτρων άπό τό δάπεδο τοϋ πτεροΰ, Αλλά

μόνο στά 14 μέτρα, δηλαδή άμέσως πάνω Από τις δοκούς. Πάνω σ'αύτές κινεΐται,πλαισιωτή 
γερανογέφυρα ύψους μέτρων, ώστε νά φθάνει στό Αναγκαίο ύψος τών 201/^ μέτρων. Έ

τσι ή συνεχής κατασκευή περιορίζεται στά 2/3 τοΰ ύψους καί τό υπόλοιπο 1/3 καταλαμβάνε

ται μόνο τοπικώς Από τήν πλαισιωτή γερανογέφυρα.

- Οι τροχιές φέρονται έπί ικριωμάτων μόνο κατά τό 50% τής διαδρομής τους, ένώ κατά τό υ
πόλοιπο φέρονται άπό τόν ίδιο τόν ναό μέσω κατάλληλων παρεμβλημάτων, πού έπιτρέπουν 
στερεότητα τής κατασκευής καί προστασία τοΰ κτηρίου. Είδικώς ή δυτική τροχιά καθ'δλο 
τό μήκος τοΰ δυτικού πτεροϋ έδράζεται άποκλειστικώς έπί τοΰ κτηρίου (έπί τοϋ δυτικού 
θριγκοΰ καί τών γωνιών).Έπί τοΰ έλεύθερου θριγκοΰ τής Δυτικής προστάσεως δέν φέρονται 
φορτία.

- ‘Η πλαισιωτή γερανογέφυρα είναι άμφιπροέχουσα σέ ποσοστά 50% καί 50% τοϋ Ανοίγματος τών 

τροχιών (συνολικό μήκος ζυγώματος 16 μέτρα), ώστε νά έπιτρέπει τήν έγκατάσταση τής δυ
τικής τροχιάς όπισθεν, άντί πρό τοϋ Αετώματος καί έπομένως νά είναι δυνατή ή κατάργηση 
καί τών υποστυλωμάτων, όπως άναφέρεται καί στήν προηγούμενη παράγραφο.

- Ή έΕοδος τής γερανογέφυρας γίνεται στό νότιο Ακρο τής διαδρομής, όπου οί τροχιές εδρά
ζονται σέ έλεύθερο ικρίωμα κατόψεως 9.0 X 6.0 καί ύψους 19.00 μέτρων (=14+στερεοβάτης/ 
κρηπίς, δηλαδή 5.00). Στό κέντρο τοϋ έλεύθερου ικριώματος υπάρχει κατακόρυφο κενό μέ ό-

7



546 ριζόντια έξοδο έπί τοϋ έδάφους γιά τήν κατακόρυφη κίνηση των φορτίων.

Ή πιό πάνω λύση, όπως παρουσιάστηκε, έχει τά έξης κύρια χαρακτηριστικά:

1) Είναι μικτή, δηλαδή άποτελεϊ κατακόρυφη σύνθεση των τρόπων Kg καί .

2) Ή κατασκευή σέ μεγάλο βαθμό έδράζεται στούς θριγκούς τοϋ κτηρίου, οί όποιοι έπί 
πλέον άναλαμβάνουν καί τό μεγαλύτερο μέρος των όριζοντίων δυνάμεων.

3) Λόγω των (1) καί (2) άποτελεϊ μεταξύ των λύσεων μέ γερανογέφυρα τήν μέ άπόσταση 
οίκονομικότερη σέ όγκο (άλλά καί σέ χρόνο καί χρήμα) λύση: "Εναντι άμιγοΰς Kg άπαιτεϊ ΰ- 
ποπενταπλάσιο όγκο κατασκευής.

Τό (3) άποτελεϊ τό μεγάλο πλεονέκτημα τής λύσεως, ένώ τό (2) είναι μειονέκτημα: α) 
στό βαθμό πού οί έπί τοϋ κτηρίου έδράσεις θά πρέπει μεμονωμένα νά άφαιροϋνται κάθε φορά 
πού θά άπαιτεΐται άφαίρεση λίθου κάτω άπό αύτές καί νά Αναπροσαρμόζονται ανάλογα μέ τήν 
περίπτωση (αύτό θά συμβεϊ σέ 10 περιπτώσεις, δηλαδή 20 φορές). Καί β) στό βαθμό πού σέ 
κάποιες θέσεις έδράσεως ίσως δέν θά άποφευχθοϋν οί άνησυχίες γιά τήν άσφάλεια τοϋ κτηρί
ου. Αύτό σημαίνει ότι θά χρειασθοϋν έκτενεϊς καί ύπεύθυνοι στατικοί έλεγχοι καί δοκιμα
σίες, πού θά άπαιτήσουν χρόνο.

Η.1.5.3. ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (είκ.2).

Είναι δύο άπολύτως όμοια συστήματα καί τά μόνα πού πραγματοποιούνται άμιγώς μέ τόν 

τρόπο Kg.

- ‘Η έξωτερική τροχιά έδράζεται καταλλήλως στόν δεύτερο Αναβαθμό τής κρηπίδας, ένώ ή έ- 
σωτερική στόν πρώτο άναβαθμό τής κρηπίδας τοϋ σηκαϋ.

- Ή πλαισιωτή γερανογέφυρα έχει ϋψος 16 μέτρα άπό τοϋ δαπέδου τοϋ πτεροϋ καί είναι τε- 
τρασκελής μέ κάτοψη 5.00 μ. κατά τήν έννοια τών τροχών καί 6.50 μ. κατά τήν έννοια τοϋ 
ζυγώματος. Στίς τέσσερις πλευρές της έχει κατάλληλη σύνθεση πλήρων καί κενών, ώστε νά εί
ναι δυνατή άπό παντοϋ καί σέ δύο στάθμες ή είσοδος καί ή έξοδος λίθων όλων τών δυνατών 

γιά τά προγράμματα 5,6,7 καί 8 μεγεθών.

- Τό ζύγωμα είναι άμφιπροέχον κατά 50% καί 50% (συνολικό μήκος 12 μ.), ώστε νά έπιτρέπει 
μέ μικρή κάτοψη κατασκευής (καί έπομένως μέ έδραση έπί τών καταλλήλων έπιφανειών τοϋ κτη
ρίου) τήν κάλυψη τών τοίχων τοϋ σηκοϋ καί τήν άμεση φορτοεκφόρτωση λίθων έκτος τοϋ ναοϋ.

Τό δίδυμο σύστημα πού περιγράψαμε, λόγω τής συμμετρίας, μπορεί νά πραγματοποιηθεί σέ 
δύο διαδοχικές φάσεις (1η ή πρός Β. καί 2η ή πρός Ν.) μέ μία μόνο γερανογέφυρα καί δέν έ
χει καί τά μειονεκτήματα τοϋ είδους πού συναντήσαμε στό ΔΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Η.1.5.4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ) (είκ. 10).

Λόγω τής μικρής έκτάσεως καί τών περιορισμών πού θέτουν οί γωνίες στόν τρόπο Kg, τό 
'Ανατολικό σύστημα γίνεται μέ τόν τρόπο Κ^ καί μάλιστα άκριβώς μέ τήν γνώριμη τεχνολογία 
πού έφαρμόζεται στό'Ερέχθειο καί έχει δύο τμήματα, αύτό τής ΒΑ. γωνίας καί αύτό τής ΝΑ. 
γων ίας.

0Ì τροχιές φέρονται σέ ϋψος 17.00 μέτρων περίπου άπό τό δάπεδο τοϋ πτεροϋ (ή 19.00 
καί 21.00 μ. άπό τό έδαφος τής ΒΑ. καί τής ΝΑ. γωνίας άντιστοίχως) μέ σωληνωτά ικριώματα 

ΒΙΟΣΩΛ (ΣΥΣΤΗΜΑ Mannesmann καί πλαισιωτό). Τίς κατακόρυφες δυνάμεις παραλαμβάνει ή κρηπίς 
τοϋ ναοϋ καί τό έδαφος. Τίς οριζόντιες μέσω άντηρίδων (ύπό μορφή διαγώνιων σωλήνων) πα- 
ραλαμβάνει πάλι τό έδαφος καί ή κρηπίς, χωρίς νά άποκλείεται ή παραλαβή τους μέσω παρεμ
βλημάτων άπό τήν άνωδομία τής περιστάσεως. ‘Η κατασκευή καί έπομένως καί ή διαδρομή τών 
τροχιών έκτείνεται πέραν τών γωνιών πρός Β. καί Ν., ώστε νά έπιτρέπει μέσω κενοϋ της, μέ 
κατάλληλα άνοίγματα, τήν κατακόρυφη κίνηση τών φορτίων.

Τό ΒΑ. ικρίωμα έχει κάτοψη 11 X 6 μ. καί τό ΝΑ. 15 X 6 μ. Τό ζύγωμα είναι άμφιέρειστο 
μέ συνολικό μήκος 4.50 μ. (ίσο πρός τήν άπόσταση τών τροχιών).
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ΔΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ A (είκ. 11).

Αύτή ή έναλλακτική λύση συνίσταται τελικώς στήν άποδοχή άμφιέρειστου ζυγώματος άνοίγ- 
ματος 16 μ. α) μέ πλαισιακό κόμβο στό ένα άκρο καί άρθρωτή στήριζη στό άλλο fl β) μέ άρ- 

θρωτές στηρίζεις καί στα δύο άκρα.

’Από τά κατακόρυφα στοιχεία (fl σκέλη) τό ένα σκέλος παραλαμβάνει κατακόρυφες καί ορι
ζόντιες δυνάμεις άνεζαρτήτως διευθύνσεως, στήν περίπτωση (α) μέ πλαισιακή συνέχεια, στήν 
περίπτωση (0) μέ κατάλληλη διαμόρφωση σέ εύσταθή πύργο fl Derrick, ένώ τό άλλο σκέλος πα- 

ραλαμβάνει κατακόρυφες δυνάμεις καί όριζόντιες μόνο κατά τήν έννοια των σιδηροτροχιών, έ

χει δηλαδή τή μορφή Λ.

Ή άνατολική τροχιά είναι διπλή καί έγκατεστημένη στό δάπεδο τοϋ δυτικού διαμερίσματος 
κατά μήκος τοϋ θυραίου τοίχου. Τό μήκος τής διαδρομής της είναι 19 μ. (πλάτος σηκοϋ 

19.20). "Ομως ή άπαιτούμενη διαδρομή πάνω άπό τήν δυτική πρόσταση καί τό δυτικό πτερό 
είναι μεγαλύτερη (~ 21 μ.). Γιά τό λόγο αύτό στήν μέν περίπτωση (α) ή γερανογέφυρα κάνει 
διαφορική κίνηση μέ ταχύτερο τό δυτικό της άκρο, στήν δέ περίπτωση (0) ή κορυφή τοϋ Der
rick είναι έφοδιασμένη μέ κατάλληλη άμφιπροέχουσα κεφαλή μέ τροχιά πού έπιτρέπει τήν κί
νηση τοϋ άνατολικοϋ άκρου τοϋ ζυγώματος καί πάνω άπό τό πάχος των μακρών τοίχων, πού π ιό 
χαμηλά δέν έπιτρέπουν τήν πρόσθετη αύτή κίνηση στό άνατολικό σκέλος.

Ή δυτική τροχιά έδράζεται κατάλληλα πάνω στόν πρώτο άναβαθμό τής κρηπίδας έπί μήκους 
23 μ. στήν περίπτωση (α) καί 21 μ. στήν περίπτωση (0).

ΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

Είναι δυνατή μόνο στό χώρο τοϋ Όπισθονάου πρό τοϋ θυρώματος. Αύτό σημαίνει ότι ή ο

ριζόντια κίνηση των μεγάλων λίθων θά γίνει μέσω τοϋ σηκοϋ καί της άνατολικής πλευράς, 
(διαστάσεις δοκών 4.60 X 1.10 X 0.55, άνωφλίων 7.80 X 1.05 X 0.55).

Η.1.5.6. ΔΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Β' (είκ. 11).

Συνίσταται στήν αύτή κατασκευή ώς ή Α παραλλαγή, μέ μόνη διαφορά στήν μορφή τοϋ δυτι- 
κοϋ σκέλους καί στήν θέση τοϋ δυτικοΰ τέρματος τοϋ ζυγώματος, τό όποιο γίνεται μονοπροέ- 
χον πρός Δ. μέ πρόβολο 4.50 μ. πού έπιτρέπει τήν φόρτωση-έκφόρτωση πρό τής δυτικής δψεως 

τοϋ ναοϋ.

Ή Β παραλλαγή άπαιτεϊ ισχυρότερη κατασκευή τοϋ ζυγώματος καί τοϋ δυτικοϋ σκέλους.

Η.1.5.7. ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (είκ. 2 καί είκ. 11).

Στήν 2η έναλλακτική λύση τό Βόρειο καί Νότιο σύστημα, μέ μικρές μόνο προσθήκες, παρα
μένουν ώς έχουν.

Οι προσθήκες είναι:

α) Προέκταση τών σιδηροτροχιών πρός Δ. κατά 7.50, ώστε ή διαδρομή νά έζαντλεΐ τό μή
κος τών μακρών πτερών.

β) Κατά τήν στάση τής γερανογέφυρας στό δυτικό πέρας, προσθήκη πλευρικού προβόλου μέ 
άντίβαρο, ό όποιος μέ τήν μορφή έγκάρσιου ζυγώματος θά έπιτρέπει τήν έπέμβαση στις γωνίες 
καί τά γωνιακά τμήματα τοϋ δυτικοϋ άετώματος.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παραμένει ώς έχει στήν 1η έναλλακτική λύση (είκ. 10).
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Καί στις δύο έναλλακτικές λύσεις οί όριζόντιες κινήσεις καί προσβάσεις προς τίς θέσεις 

φορτώσεως-έκφορτώσεως γίνονται μέ τόν τρόπο 0^ κατά τό σύστημα έλαφρών σιδηροτροχιών καί 
βαγονέτων DECAUVILLE. Τό άνοιγμα των σιδηροτροχιών είναι 0.60 καί ή άκτίνα καμπυλότητος 
στροφής 7.50 μ. Είδικώς γιά τούς βαρύτερους λίθους θά διαρρυθμισθοΰν δύο βαγονέτα σέ ένα 

σύνθετο ένισχυμένο.

Τό σύστημα των βαγονέτων προφανώς θά έγκατασταθεΐ πρώτο, ώστε νά έξυπηρετήσει καί τή 
μεταφορά τών τμημάτων των γερανογεφυρών στίς διάφορες θέσεις συναρμολογήσεως.

Ή γεωμετρία τοϋ συνόλου τών μέσων μεταφοράς καί άνυψώσεως, καθώς καί ή άντοχή τους 

θά καθορισθοΰν σύμφωνα μέ τίς διαστάσεις, τά βάρη καί τίς άναγκαιες κινήσεις τών λίθων.

Η. 1.6. 2η Πρόταση ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 

Η. 1.6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΕΡΑΝΩΝ

OÌ γερανοί τυπικώς άποτελοΰνται: 1) άπό ένα ΒΕΛΟΣ, δηλαδή τό έπίμηκες στοιχείο άπό 

τήν κορυφή ή κεφαλή τοϋ οποίου άναρτώνται τά πρός άνύψωση άντικείμενα καί 2) άπό τήν βά
ση, ή οποία έπιτρέπει:

α) τήν μεταβολή τής κλίσεως τοϋ βέλους
β) τήν μεταβολή τής διευθύνσεως τοϋ βέλους
γ) τήν μεταβολή τοϋ μήκους άναρτήσεως τοϋ άντικειμένου
δ) τήν έξουδετέρωση τής ροπής άνατροπής τοϋ βέλους (έξ αιτίας τοϋ βάρους τοΰ άντικει- 

μένου)
ε) τήν σταθεροποίηση τοΰ γερανού κατά τήν διάρκεια τής έργασίας καί 

στ) τήν κίνηση τοϋ συνόλου.

Ή μεταβολή τής κατακόρυφης κλίσεως τοϋ βέλους (καί φορτισμένου) γίνεται είτε διά έλ- 
ξεως τής κορυφής μέσω συρματόσχοινων, οπότε τό βέλος τυπικώς καταπονείται μέ κεντρική 
θλιπτική δύναμη καί λαμβάνει έλαφρά δικτυωτή μορφή, είτε μέ έφαρμογή ροπής στήν βάση τοϋ 
βέλους, οπότε τό βέλος τυπικώς καταπονείται μέ καμπτικές τάσεις καί προφανώς πρέπει νά 
είναι συγκριτικώς πολύ παχύτερο καί βαρύτερο. ‘Η μεταβολή τής διευθύνσεως τοϋ βέλους γί

νεται μέ ποικίλους τρόπους. Ό πιό διαδεδομένος έξασφαλίζεται μέ. τήν άνάλυση τής βάσεως 
σέ δύο έπάλληλα πλαίσια, άπό τά όποια τό κάτω είναι τό σταθερό, ένώ τό έπάνω φέρει τό βέ
λος καί είναι στρεπτό περί κατακόρυφο άξονα έπάνω σέ μία κυκλική οριζόντια κορώνα. Τό 
στρεπτό πλαίσιο φέρει τουλάχιστον τόν μηχανισμό μεταβολής τής κλίσεως τοϋ βέλους καί ελ- 
ξεως τοΰ άγκιστρου. Συνήθως φέρει άκόμη τόν μηχανισμό περιστροφής, τόν κινητήρα, πού κι
νεί τούς μηχανισμούς καί τά αντίβαρα πού έξισορροποϋν τό σύστημα. Τό σταθερό πλαίσιο φέ
ρει τούς μηχανισμούς σταθεροποιήσεως καί συνήθως είναι έφοδιασμένο μέ τροχούς κινήσεως.

Ό προφανής σκοπός τών διαφόρων κινήσεων τών γερανών, όπως καί τών γερανογεφυρών, εί
ναι ή δυνατότητα νά λαμβάνεται καί νά άποτίθεται τό φορτίο άπό όποιοδήποτε σέ όποιοδήπο- 
τε σημείο ένός ορισμένου γεωμετρικώς τρισδιάστατου χώρου, τοϋ χώρου δράσεως τοϋ γερανού. 
Στίς γερανογέφυρες οι κινήσεις γίνονται σέ τρείς ορθογώνιες συντεταγμένες, ένώ στόν γε
ρανό σέ συνδυασμό δύο πολικών καί μιας κατακόρυφης μεταβλητής. Ή μεταφορική κίνηση τών 
γερανών άποτελεΐ τήν τέταρτη μεταβλητή καί έπιτρέπει τήν συνεχή προέκταση τοϋ χώρου δρά- 
σεώς τους.

‘Ανάλογα μέ τίς άπαιτήσεις τών διαφόρων είδών έργων έχουν διαμορφωθεί ποικίλοι τύποι 
γερανών π.χ. οικοδομικοί, λιμενικοί, πλοίων, αύτοκινούμενοι κ.λ.π. ‘Η άποφασιστική διαφο
ρά μεταξύ τών οίκοδομικών καί τών περισσότερων άλλων γερανών μέ κεκλιμένο βέλος είναι ό

τι στούς οίκοδομικούς γερανούς τό βέλος έργάζεται σέ οριζόντια θέση καί επομένως μεταξύ 
τών δύο πλαισίων τής βάσεως τοΰ γερανού ή μεταξύ τοϋ κινητοϋ πλαισίου καί τοϋ άξονα τοϋ 

βέλους παρεμβάλλεται κατακόρυφος πύργος, άνάλογος μέ τό ύψος τοϋ έπιθυμητοϋ χώρου δράσε
ως τοΰ γερανοϋ. Ειδικά γραμμικά στοιχεία στήν κορυφή τοϋ πύργου συνδυαζόμενα μέ κατάλλη
λους έπιτόνους έξασφαλίζουν τήν ισορροπία τοϋ πύργου άφ’ένός καί τοϋ συστήματος βέλους 
άντιβαρσυάφ *έτέρου.
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IX. 1 Δυυα,μοχρϊγωνο

Η.1.6.2. ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ

1) Τά διανύσματα τοϋ φορτίου (Ί?) τής θλίφεως τοϋ βέλους (Β) καί του έφελκυσμοϋ τοϋ

σχοινιού έλζεως τοϋ βέλους (Σ) σχηματίζουν τό δυ- 
ναμοτρίγωνο ΡΒΣ. Παρατηρούμε ότι τό Β καί Σ είναι 
τόσο μεγαλύτερα άπό τό Ρ, όσο όζύτερη είναι ή γω

νία πού σχηματίζουν μεταζύ τους fl όσο πιό πεπλα
τυσμένο είναι τό σχηματιζόμενο δυναμοτρίγωνο (Σχ. 

1 καί Σχ. 2).

Γιά τόν λόγο αύτό ή βάση τοΰ γερανού έφοδ ιά- 
ζεται μέ έζέχουσα κατασκευή στερεώσεως τοϋ σχοι
νιού τής κλίσεως μέ κατάλληλες άναλογίες ώς πρός 
τό βέλος, ώστε νά έζασφαλίζεται κατά τό δυνατόν 

εύρύτερο δυναμοτρίγωνο (Σχ. 1) .

Στους οικοδομικούς γερανούς γενικώς, λόγω των 
μικρών ώφέλιμων φορτίων, τό δυναμοτρίγωνο ΡΒΣ εί

ναι πεπλατυσμένο (Σχ. 2) .

Γιά δεδομένο φορτίο, ή εϋρυνση τοϋ δυναμο
τριγώνου έπιτρέπει μείωση τών Β καί Σ, επομένως 
έλάφρυνση τής κατασκευής τοΰ βέλους καί τοϋ μηχα
νικού συστήματος έλζεως τοϋ βέλους.

2) Γενικώς στίς.κατασκευές ισχύει ή αρχή ότι όσο άμεσότερη είναι ή μεταφορά τών τάσε
ων (λόγω τοΰ φορτίου) στό έδαφος έδράσεως, τόσο μικρότερη σέ άριθμό καί μέγεθος είναι ή 

άνάπτυξη τών έσωτερικών δυνάμεων. "Η άρχή αυτή ισχύει καί στούς γερανούς καί έπιτρέπει 

τόν σχηματισμό κριτηρίου σταθερότητος.

3) ‘Η κινητικότητα τών γερανών οφείλεται σέ άνοχές των διαφόρων άρθρώσεων, στην έλα- 
στικότητα τών τμημάτων καί τών σχοινιών καί στίς άνοχές τοΰ συστήματος σταθεροποιήσεως 

καί τοϋ έδάφους.

Λόγω τής θέσεώς της καί τοϋ ρόλου της ή άρθρωση περιστροφής τοΰ στρεπτού πλαισίου ά- 
ποτελεϊ άκριβώς τό ευαίσθητο σημείο άπό πλευράς άνοχών (τζόγος), διότι μορφώνεται ώς κυ
κλική τροχιά στερεωμένη στό άκίνητο πλαίσιο , τό δέ κινητό πλαίσιο κυλιέται έπ'αύτής πε- 
ριστροφικώς μέ τροχούς. Τίς ροπές τής κατασκευής (λόγω φορτίου άντιβάρου καί λόγω δυνάμε
ων άδρανείας) έζισορροπεί ζεύγος δυνάμεων, πού άναπτύσσεται στήν άρθρωση, μέ μοχλοβραχίο
να τήν διάμετρο τής κυκλικής τροχιάς. “Οσο μεγαλύτερος είναι ό μοχλοβραχίονας αύτός καί 
όσο στερεότερη είναι ή κατασκευή τής άρθρώσεως, τόσο μικρότερη κινητότητα παρουσιάζει ό 
γερανός λόγω τής άρθρώσεως.

4) Ό τρόπος καί ή έπιφάνεια σταθεροποιήσεως άποτελοΰν άκόμη ένα παράγοντα γιά τήν 

σταθερότητα τών γερανών.

5) Οί άνωτέρω τέσσερμς παράγοντες είναι μορφικοί, δηλαδή άπορρέουν άπό τήν σχέση γεω
μετρίας καί στατικής, όμως γιά τίς δυναμικές έσωτερικές φορτίσεις τοΰ γερανοΰ, έκτός άπό 
τόν άνεμο καί τυχαία περιστατικά, τυπικώς εύθύνεται ό μηχανισμός κινήσεων (τών τυμπάνων, 
τοΰ πλαισίου κ.λ.π.), πεδήσεως καί τά συστήματα χειρισμού.

Οί μεγαλύτερες άπαιτήσεις καί ή συνεχιζόμενη άνάπτυζη τής τεχνολογίας έχουν έπιφέρει 
στόν τομέα τών μηχανισμών καί τών χειρισμών έντυπωσιακές βελτιώσεις, πού μέ τήν βοήθεια 
καί τής ήλεκτρονικής έπιτρέπουν σήμερα χειρισμούς μεγίστης εύαισθησίας. Ή τεχνολογική 

στάθμη τών χειρισμών άποτελεϊ τόν 5ο καί, άπό ορισμένες άπόφεις, τόν πιό βασικό άπό τούς 
παράγοντες πού έζεχάσαμε.

Η.1.6.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οί πιό πάνω παράγοντες στερεότητος, σταθερότητος καί άκρίβειας τοΰ γερανοϋ είναι άπο- 
φασιστικοί, σύμφωνα μέ τό κριτήριο έπιλογής 5β (βλ. σελ. 4) καί μαζί μέ τά υπόλοιπα κρι
τήρια έπιλογής προσανατόλισαν τήν έρευνα πρός ένα τύπο γερανού μέ κεκλιμένο δικτυωτό βέ-



550 λος. Τά πλεονεκτήματα τοϋ είδους αύτοϋ υπερκαλύπτονται.: ευρύ δυναμοτρίγωνο (--»στερεότητα), 
Ελαφρότητα (-»κριτήριο 5ε), δυνατότητα άποσυναρμολογήσεως σέ τμήματα εύχρηστα μέ τούς πε
ριορισμούς τοϋ ύπάρχοντος άναβατορίου (—>κριτήριο 5στ), μεγάλη ταχύτητα Εργασίας, μεγάλη 

άκτίνα δράσεως.

Τό πρόγραμμα πού συντάχθηκε καί σχεδιάστηκε σέ κλίμακα 1:100 τόν ‘Απρίλιο τοϋ 1980 Ε

χει ώς έξής:

1) *0 γερανός θά πρέπει νά κινείται έπί σιδηροτροχιών σέ άπόσταση μερικών μέτρων άπό 
τήν κρηπίδα καί στόν άξονα τοϋ σηκοϋ μέ είσοδο άπό τό κεντρικό μετακιόνιο τής άνατολικής 
όψεως καί Επομένως τό πλάτος του θά είναι 2.20 μ.

2) Θά Εχει κατάλληλα διαμορφωμένη βάση πού θά Επιτρέπει 
α) περιστροφή τοϋ στρεπτού πλαισίου
β) σταθεροποίηση
γ) σιδηροδρομική κίνηση έπί οριζοντίων καί κεκλιμένων τροχιών καί 
δ) δυνατότητα έπί τόπου στροφής τοϋ τροχοφόρου οχήματος του κατά γωνία 90°, ώστε 

νά είναι δυνατή ή άλλαγή τής διαδρομής του στις τέσσερεις γωνίες γύρω άπό τόν 
ναό πάνω σέ διασταυρούμενες τροχιές.

Στό σχέδιο κατόψεως των φορτίων σέ κλίμακα 1:100 προστέθηκαν καί οί τιμές τών ροπών 
σέ τονόμετρα γιά τήν όρισμένη άπό τις σιδηροτροχιές θέση τοϋ άξονα τοϋ γερανοϋ. Ή σπου
δή τών ροπών αύτών οδήγησε στήν άπόφαση τής παραλαβής τών μεγάλων λίθων τοϋ άνωφλίου καί 
τής δυτικής προστάσεως μέ τόν γερανό σταθμευμένο στό Εσωτερικό τοϋ ναοΰ, ώστε νά είναι 
πραγματοποιήσιμο τό σύνολο τοϋ Εργου μέ μικρό γερανό 15 tn., 80-100 tm. μέ σχετικά μικρές 
διαστάσεις βέλους (τής τάξεως τών 25 μ.).

"Ομως στήν άγορά δέν υπάρχει γερανός μέ τά ειδικά χαρακτηριστικά πού θά είναι ιδανι
κά γιά τό συγκεκριμένο Εργο, οπότε στό δεύτερο στάδιο τής άναζητήσεως μεταξύ τών έτοιμων 
γερανών κρίθηκε ώς καταλληλότερος ò γνωστός τύπος γερανοϋ κεκλιμένου βέλους Stiffleg Der
rick. 'Αντί τοϋ άπλοϋ σταθερού πλαισίου, ò τύπος αύτός διαθέτει μία τριγωνική πυραμίδα 
κατόψεως 90° 45° 45° 7.50 X 7.50 μ. καί ύψους 10.00 μ. τής οποίας

α) ή βάση άποτελεΐ τό πλαίσιο έδράσεως καί περιλαμβάνει στήν κορυφή τής ορθής γωνίας 
της τό κάτω έφέδρανο (κουσινέτο) τοϋ κατακόρυφου άξονος περιστροφής,

β) οί δύο κεκλιμένες άκμές, μήκους 12 μ. έχουν μορφή δικτυώματος τετράγωνης διατομής 
70/70 καί άτρακτοειδοϋς μορφής καί όνομάζονται άντηρίδες. Ή κορυφή περιέχει τό έπάνω έ
φέδρανο τοϋ κατακόρυφου άξονος τοϋ γερανοϋ καί

γ) ή κατακόρυφη άκμή συνιστά τόν κατακόρυφο άξονα, διαπερνά τά δύο έφέδρανα καί είναι 
στρεπτή. ‘Ονομάζεται ιστός τοϋ γερανοϋ. ‘0 ιστός πλατύνεται πρός τά κάτω καί στό έμπρό- 
σθιο κάτω τμήμα του στηρίζεται ò όριζόντιος άξονας τοϋ βέλους.

Τό κινητό πλαίσιο συνδέεται στερεά μέ τόν Ιστό, είναι οριζόντιο καί προβάλλει πρός 
τά πίσω περίπου 4 μ. συγκρατούμενο μέ άναρτήρες άπό τόν "λαιμό" τοϋ ίστοΰ.

Ή περιστροφή τοϋ συνόλου ίστός-στρεπτό πλαίσιο έπιτυγχάνεται διά ζεύγους ένός μικροΰ 
καί ένός μεγάλου όδοντωτοϋ τροχοΰ. Ό μεγάλος, ή "κορώνα" Εχει διάμετρο 3 μ. καί συνδέε
ται στερεά μέ τήν βάση τοϋ Derrick. Τό κινητό πλαίσιο περιλαμβάνει τούς μηχανισμούς περι
στροφής, έλξεως τών σχοινιών καί τό χειριστήριο. Ή έλξη τοϋ βέλους γίνεται άπό τήν κεφα
λή τοϋ ίστοϋ, ένώ ή έλξη τοϋ φορτίου άπό τήν βάση του. 'Η κίνηση τοϋ συστήματος γίνεται 
έπί σιδηροτροχιών δι‘όλισθητήρων (μέ πατίνια). ‘Η έξισορρόπηση γίνεται μέ άντίβαρα ατούς 
κόμβους συνδέσεως τής βάσεως μέ τις άντηρίδες. Ό γερανός αύτός δέν άπαιτεΐ άλλη σταθερό
τητα, πλήν αύτής πού τοϋ παρέχει ή άμεση Επαφή του μέ τις άνένδοτες σιδηροτροχιές. Τό βέ
λος είναι δικτυωματικό, Εχει τετράγωνη διατομή καί τήν συνήθη άτρακτοειδή μορφή. Τό μήκος 
του είναι 21 μ. καί άναλύεται σέ τρία τμήματα, τά άκραΐα μήκους 7.5 μ. καί τά μεσαία μή

κους 6.00 μ. Είναι δυνατή ή προσθήκη ένός άκόμη μεσαίου τμήματος, οπότε τό βέλος άποκτδ 
τό μήκος τών 27 μ., πού Επιτρέπει τήν Επέμβαση τοϋ γερανοϋ καί στις πιό άπρόσιτες θέσεις 

τοϋ έργου γιά μία σειρά σταθμεύσεων τοϋ γερανοϋ ή στάσεων, περιμετρικώς έκτος τοϋ ναοϋ καί 
Εντός τοϋ ναοϋ.



Ή είσοδος στόν ναό γερανού πλάτους >2.30 είναι δυνατή κατά δύο μόνο τρόπους:

1) ‘Ο γερανός μεταφέρεται σέ τμήματα καί συναρμολογεΐται στό έσωτερικό του ναοϋ.

2) ‘Ο γερανός άφαιρεΐ ένα ή δύο άπό τούς μερικώς Αναστηλωμένους κίονες τής νότιας 
πλευράς καί σύρεται διά των σιδηροτροχιών στό έσωτερικό του ναοϋ. Κατά τόν τρόπο αύτό εί

ναι δυνατή ή συχνή κίνηση τοϋ γερανού έκτος ή έντός ΐοΰ ναού Ανάλογα μέ τήν έΕέλιζη τών 

έργων.

Η.1.6.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

1) Στερεότητα

Είναι ίσως ό στερεότερος τύπος γερανού τοϋ είδους καί αύτό όφείλεται κυρίως στήν μόρ
φωση "Stiffleg". Λόγω τοϋ μεγάλου ύψους τοϋ ίστοϋ (σέ σχέση πρός τό βέλος) τό δυναμοτρί
γωνο είναι πολύ εύρύ καί έΕασφαλίζει πολύ εύνοϊκή σχέση τών Σ καί Β πρός τό Ρ (βλ. παρά

γοντες άρ. 1) .

2) Σταθερότητα

"Εχει σταθερότητα λόγω τής τοποθετήσεως τών έφεδράνων περιστροφής στά δύο άκρα τοϋ ί
στοϋ. ‘Ο μοχλοβραχίων τοϋ ζεύγους τών δυνάμεων έΕισορροπήσεως τοϋ στρεπτού συστήματος ά- 

ποκτά τό άσυνήθιστο μήκος τών ~ 10 μ. καί είναι περίπου τετραπλάσιος άπό δσο σέ άλλους 
γερανούς αύτής τής κατηγορίας (βλ. παράγοντες άρ. 3).

3) 'Ακτίνα καί χώρος δράσεως

Μέ βέλος 21 μ. ò γερανός αύτός έχει τήν πολύτιμη ίδιότητα νά διατηρεί πρακτικά σταθε
ρή τήν σχέση Ρ πρός Β. Αύτό σημαίνει δτι άπό πλευράς βέλους ή Ανυψωτική ίκανότητα τοϋ γε
ρανού δέν περιορίζεται συναρτήσει τής άκτίνας, όπως συμβαίνει σέ πολλά άλλα είδη γερανών 
καί έπομένως τό ζη’τημα Αντιμετωπίζεται άπλώς μέ τά κατάλληλα Αντίβαρα.

Μέ βέλος 27 μ. ή-ζίδιότητα αύτή δέν ισχύει άκριβώς, Αλλά κατά προσέγγιση καί υπάρχει 
μία ποσοστιαία μικρή (^—> 15—20%) μείωση τής ικανότητας γ ιά μεγάλες άκτίνες: Μέ κλίση τοϋ 
βέλους 5% περίπου ή Ακτίνα δράσεως τοϋ γερανοϋ φθάνει τά 27 μ. καί ή Ανυψωτική του ίκανό
τητα διατηρείται γύρω στούς 9-10 τον. Μέ κλίση 45% ή Ακτίνα δράσεως είναι περίπου 19 μ. 
καί τό ώφέλιμο ύψος 17.5 μ., ή δέ Ανυψωτική ίκανότητα περίπου 11 τον. ‘Η ταχύτητα άνυψώσε- 
ως είναι περίπου 15 m/min.

Μέ τά χαρακτηριστικά αύτά ò γερανός θά μπορεί νά κινεί ανάλογα μέ τή θέση του τούς έ- 
ζής λίθους:

’Από στάση σέ άπόσταση 10 μ. άπό τό μέσον τής Ανατολικής ή τής δυτικής όψεως ò γερα
νός φθάνει δλα τά σημεία τών δύο όψεων καί καλύπτει καί έπιφάνεια 1.800 in σέ μέγιστο 
πλάτος 54 μ. καί άπόσταση 37 μ. πρό τών προσόψεων (είκ. 13).

Άπό δύο στάσεις στις μακρές πλευρές φθάνει δλα τά σημεία τής περιστάσεως καί καλύ
πτει τόν περιβάλλοντα χώρο σέ δύο έπιμήκεις ζώνες 2.500 μ2 περίπου ή περίπου 90 X 27 μ. 

Δηλαδή άπό 6 στάσεις ò γερανός καλύπτει δλα τά θέματα τής περιστάσεως (προγράμματα 1,5,
7 καί 9) καί δλα τά θέματα τοϋ περιβάλλοντος χώρου (διαμορφώσεις, συλλογή, άναδιάταζη λί
θων Παρθενώνος) σέ μία ζώνη 25-30 μ. γύρω άπό τόν ναό (8.000 μ2) περίπου. Άπό δύο άλλες 

στάσεις μόνο ΒΑ τού ναού ό γερανός καλύπτει καί τήν ύπόλοιπη έκταση μέχρι τά τείχος καί 
τό Belvedere.

Άπό τρεις στάσεις έντός τού κυρίως Παρθενώνος ό γερανός φθάνει 1) δλα τά σημεία τών 

Αναστηλωμένων τμημάτων τών μακρών τοίχων, 2) δλα τά σημεία τής όροφής τοϋ δυτικοϋ πτεροϋ 

καί 3) δλα τά σημεία τοϋ όπισθονάου καί τοϋ θυραίου τοίχου (προγράμματα 2,3,4,6 καί 8).

Άπό μία στάση στόν κυρίως ναό ô γερανός φθάνει δλα τά ύπόλοιπα τμήματα τής κατόψεως 

τοϋ ναοϋ (προγράμματα 10,11 καί 12).

Κατά τις τέσσερεις στάσεις του, έντός τοϋ ναοϋ ό γερανός θά έχει τήν δυνατότητα νά κι

νεί δλους τούς λίθους, άκόμη καί τούς μεγαλύτερους, όπως π.χ. οί δοκοί καί τά Ανώφλια (12 

τον., L= ~8 μ.), κατ'εύθείαν άπό τήν παρούσα θέση τους στό έργοτάζιο έκτος τοϋ ναοϋ καί 
άπό τό έργοτάζιο στήν θέση τοποθετήσεως έντός τοϋ ναοϋ.
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552 Σέ καμία περίπτωση δέν θά Απαιτηθεί όριζόντια μεταφορά μέ βαγονέτο ή άλλο μέσο έπί 
των δαπέδων καί της κρηπίδος.

‘Ο γερανός αυτός μπορεί άκόμη άπό τίς έντός τοϋ ναοΰ στάσεις του νά καλύψει, μέ έξαί- 
ρεση ορισμένα σημεία καί τήν δυτική όψη, ολόκληρο τό έργο, δηλαδή μπορεί νά ύποκαταστήσει 
5 άπό τίς 6 στάσεις έκτος τοϋ ναοϋ. Ή δυνατότητα αυτή δέν προτείνεται νά χρησιμοποιηθεί 
παρά μόνο γιά τήν βόρεια κιονοστοιχία ώς έναλλακτική λύση στήν περίπτωση πού ή παρουσία 

τοϋ γερανού βορείως τοϋ Παρθενώνος, όπου καί ò κύριος άξων κυκλοφορίας, έθεωρεΐτο ένοχλη- 
τική (ε ίκ. 17).

Έφ'δσον ò γερανός δέν άπασχολεϊται μέ κινήσεις λίθων, τό βέλος του λαμβάνει πολύ χα
μηλή κλίση περίπου 5°, ώστε νά περιορίζεται στό έλάχιστο ή όπτική παρουσία του έπί τής 

Άκροπόλεως, χωρίς όμως καί νά έμποδίζεται τοπικά ή συνηθισμένη κυκλοφορία των άπασχολού- 

μενων στό έργο (είκ. 18).

Ή άλλαγή στάσεως έπιτυγχάνεται διά έλξεως τής βάσεως έπί των τροχιών.

Ή έλξη γίνεται μέ ήλεκτρικό βαροϋλκο στερεωμένο στό έδαφος. Κατά τήν διάρκεια τής 
μετακινήσεως τοϋ γερανοϋ τά άντίβαρα άφαιροϋνται προσωρινά. Ή άφαίρεση καί έπανατοποθέ- 
τηση των άντιβάρων γίνεται άπό τόν ίδιο τόν γερανό καί άπαιτεΐ έλάχιστο χρόνο. Στις θέ
σεις άλλαγής διευθύνσεως μέ απλό χειρισμό άλλάζει ò προσανατολισμός των πατινίων.

‘Η κλίση τοϋ γερανοϋ κατά τήν μετακίνησή του έπί κεκλιμένων τροχιών δέν έπηρεάζει τό 
σύστημα: οι πρόσθετες άναπτυσσόμενες τάσεις λόγω τής κλίσεως είναι μόνο όμοειδεϊς, άλλά 

πολύ μικρότερες άπό έκεΐνες πού Αναπτύσσονται κατά τήν άνύψωση μέσων φορτίων. Μετά τήν ά- 
πόκτηση τής νέας θέσεως καί πρίν άρχίσει ή έργασία, γίνεται όριζοντίωση τής βάσεως μέ κα
τάλληλα στερεά παρεμβλήματα.

Ή αυτοματοποίηση των κινήσεων καί τής όριζοντιώσεως θά ήταν πολύπλοκη καί δαπανηρή 
υπόθεση γι'αυτόν τόν τύπο γερανοϋ. Άντιθέτως ή περιπτωσιακή άντιμετώπιση τοϋ θέματος δέν 
άπαιτεΐ παρά μόνο ένα κατάλληλο βαροϋλκο, πού θά έγκατασταθεΐ στή βάση τοϋ γερανοϋ, τρεις 
γρύλλους καί ορισμένα κατάλληλα ίσχυρά παρεμβλήματα (σιδηρά καί ξύλινα), όμως άπαιτεΐ κά
θε φορά σημαντικό χρόνο καί προσπάθεια.

'Εάν οί 11 θέσεις άγκυρώσεως τών συρμάτων τοϋ βαρούλκου είναι έτοιμες, τότε ή άπαι- 
τούμενη έργασία γιά μιά άλλαγή θέσεως τοϋ γερανοϋ είναι:

- έκτύλιξη τών δύο συρμάτων έλξεως μέχρι τών σημείων άγκυρώσεως καί άγκύρωση,
- άφαίρεση τών άντιβάρων καί άπόθεση σέ κατάλληλη (5’) θέση,

- άφαίρεση τών στοιχείων όριζοντιώσεως καί έδραση (20'),
- φόρτωση τών γρύλλων καί τών στοιχείων όριζοντιώσεως έπί τής βάσεως (5'),
- έλξη τών δύο συρμάτων έλξεως τοϋ γερανοϋ (Ιο''/m ή 10'/60m),
- έκφόρτωση γρύλλων καί στοιχείων όριζοντιώσεως (5’),
- όριζοντίωση τοϋ γερανοϋ (40'),
- προσθήκη τών άντιβάρων (5').

Έφ'δσον κατά τήν μετακίνηση γίνεται καί άλλαγή διευθύνσεως άπαιτοϋνται: ισάριθμες

έκτυλίξεις καί άγκυρώσεις μέ τίς άλλαγές διευθύνσεως, μία ή δύο, δηλαδή (10'ή 20') , ίσά- 
ριθμες άλλαγές διευθύνσεως τών πατινίων (5'ή 10’). Έφ'δσον έπί πλέον γίνεται καί μεταβο
λή τής διευθύνσεως τής βάσεως άπαιτοϋνται στροφές τών πατινίων (5'ή 10'), προσθήκη βοηθη

τικών τεμαχίων σιδηροτροχιών (30') καί έλξη (10').

Τό έπίπεδο έργασίας τοϋ σηκοϋ μέ αϋτό νοτίως τοϋ ναοϋ θά συνδέονται μέ κεκλιμένες 
τροχιές στερεωμένες πάνω σέ κατάλληλη κατασκευή-ράμπα. ‘Η κατασκευή αύτή θά άποτελεΐται 

άπό μερικά μεγάλα στοιχεία μεταλλικοϋ σκελετοϋ πού θά τοποθετεί 6 γερανός μόνος του.

Έφ'δσον οί άναμονές τοποθετήσεως τής κατασκευής αύτής καί άποκαταστάσεως τής συνε
χείας τών τροχιών είναι έτοιμες καί μόνιμες κατά τήν διάρκεια τοϋ έργου, ή τοποθέτηση ή 
ή άφαίρεσή τους θά είναι σύντομη ('·> 15') .

Γιά μακρινές μετακινήσεις ή άκτίνα δράσεως τοϋ γερανοϋ δέν έπαρκεΐ γιά τήν μεταφορά 

τών Αντιβάρων, όπότε θά άπαιτεΐται ένας ένδιάμεσος σταθμός έργασίας (~ 1.30') ή ή χρησι

μοποίηση τοϋ βαγονέτου.



553Ιδιαίτερη φροντίδα κατά τίς μετακινήσεις θά άπαιτεί ή προστασία τοϋ έδάφους άπό ρύ
πανση, λόγω τής χρήσεως λιπαντικών πάνω στις γραμμές καί ή προστασία του βράχου άπό τήν 
τριβή των συρματόσχοινων έλξεως. Γιά τήν προστασία αυτή ϋαάρχουν οπωσδήποτε τρόποι, όμως 
ή τήρησή τους θά πρέπει νά διαφυλαχθεΐ μέ τήν λήψη καί έφαρμογή αύστηρών μέτρων.

Η. 1.6.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ DERRICK (τρόπος Kj) ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΓΕΡΑΝΟ(τρόπος 

Ό συγκεκριμένος γερανός Derrick πού περιγράψαμε'

Α) Πλεονεκτεί άπό τόν αύτοκινούμενο:

1. Κατά τήν στερεότητα καί τήν σταθερότητα

2. Κατά τήν άκτίνα δράσεως
3. Κατά τήν άνυψωτική ίκανότητα σέ μεγάλη άκτίνα
4. Άπό πλευράς ρυπάνσεως τής άτμόσφαιρας, διότι είναι ήλεκτρικός

5. Άπό πλευράς κόστους άγοράς καί συντηρήσεως

6. Άπό πλευράς εύκολίας μεταφοράς έπάνω στήν Ακρόπολη.

Β) Μειονεκτεϊ άπό τόν αύτοκινούμενο:

1. Κατά τήν ταχύτητα άλλαγής θέσεως έργασίας (25*—200').

Τό μειονέκτημα αύτό είναι δεσμευτικό γιά τήν σύνθεση τοϋ προγράμματος τής έργασίας. 
"Ομως, καθώς ή εύελιζία τοϋ προγράμματος είναι σημαντική, τό μειονέκτημα αύτό μέ κατάλλη
λο πρόγραμμα θά έχει άνεπαίσθητες έπιπτώσεις στό σύνολο τοϋ έργου.

Η.1.6.6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ DERRICK (τρόπος Κ3) ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ (τρόπος Κ5)

‘Ο γερανός Derrick’

A) Πλεονεκτεί έναντι τών γερανογεφυρών:

1. Κατά τήν άκτίνα δράσεως πού τοϋ έπιτρέπει τήν κάλυψη, όχι μόνο τών θριγκών καί τών 
όροφών, άλλά καί τών δαπέδων καί τοϋ άνατολικοϋ στερεοβάτου, έπί πλέον δέ τοϋ περι
βάλλοντος χώρου σέ έκταση πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

2Οί γερανογέφυρες (καί τά τέσσερα συστήματα μαζί) καλύπτουν έπιφάνεια έργου <^> 1.900μ , 
ένώ ò γερανός καλύπτει σχεδόν ισοδύναμη έπιφάνεια άπό μία μόνο θέση καί ισοδύναμο 
έργο άπό τέσσερεις θέσεις.
Άπό τίς 11 θέσεις του καλύπτει όλες τίς έργασίες στό κτήριο καί στό περιβάλλον πά- 

2νω σέ έπιφάνεια ΙΟ.ΟΟΟμ περίπου.

2. Ώς πρός τόν περιορισμό τοϋ πραγματικοϋ καί τοϋ όπτικοϋ όγκου. Πράγματι ό όγκος τοϋ 
γερανοϋ δέν ύπερβαίνει τό 1/10 τοϋ συνολικοϋ όγκου τών γερανογεφυρών. Ή δυνατότητα 
προσδόσεως χαμηλής κλίσεως στό βέλος, έψ'όσον ò γερανός δέν έργάζεται, δέν έχει τό 
άνάλογό της στήν περίπτωση τών γερανογεφυρών (είκ. 12-17 καί είκ. 18 (γερανός συνε
πτυγμένος) .

3. Κατά τό κόστος σέ χρόνο καί χρήμα. Άπό γενικευμένους προσεγγ ιστικούς ύπολογισμούς 
φαίνεται ότι τό κόστος τοϋ γερανοϋ είναι τής τάξεως τών 5 έκατομμυρίων δρχ. (μέ 

βελτιώσεις μέχρι 10 έκατομμύρια), ένώ τό κόστος τών γερανογεφυρών είναι τής τάξεως 
τών 12-15 έκατομμυρίων δρχ. (κατά πρόσφατες έκτιμήσεις ~ο 20 έκατομμύρια) (τιμές 
1979) .
‘Ο άπαιτούμενος χρόνος γιά τήν έγκατάσταση τοϋ γερανοϋ έπί τής Άκροπόλεως καί τήν 

έναρζη τής λειτουργίας του δέν ύπερβαίνει τίς 2 έβδομάδες (μεταφορά τών στοιχείων, 
συναρμολόγηση τοϋ γερανοϋ, στρώση ένός μέρους τών τροχιών, έγκατάσταση τών άναμο- 
νών άγκυρώσεως), έφ'όσον λειτουργεί ήδη τό σύστημα οριζοντίων μεταφορών.
Ό άπαιτούμενος χρόνος γιά τήν έγκατάσταση τών γερανογεφυρών είναι πολύ μεγαλύτε
ρος: ύπολογίζεται ότι στή βορειοανατολική γωνία θά χρειασθοϋν 8-9 έβδομάδες.
Στό Βόρειο, στό Νότιο καί στό Δυτικό Σύστημα οί πλαισιακές γερανογέφυρες θά συναρ- 
μολογηθοΰν μέ τήν βοήθεια προσωρινών άνυψωτικών διατάζεων, δηλαδή μέ βοηθητικά ι

κριώματα,θά άπαιτηθει έργασία τεσσάρων εως έζι μηνών άπό συνεργείο 10-12 άτόμων.



554 "Ολοι oc Ανωτέρω χρόνοι Απαιτοϋνται έζ ίσου ή έλαφρώς μειωμένοι κατά τήν Αντίστροφη 
έργασία τής άποσυναρμολογήσεως καί τής άπομακρύνσεως των Ανυψωτικών μέσων άπ,ό τό> 

Μνημείο.

4. ‘Ως πρός τήν αΰτάρκεια στά μέσα καί τήν ευκολία συναρμολσγήσεως. *0 γερανός είναι 

αΰτοσυναρμολογούμενος, ένώ οί γερανογέφυρες, πλήν αυτών του Ανατολικού συστήματος, 
δέν είναι αύτοσυναρμολογούμενες καί έιιομένως Απαιτούν πολυδάπανες βοηθητικές κατα

σκευές.

Β) Μειονεκτεϊ έναντι τών γερανογεφυρών:

1. Ώς πρός τόν Αριθμό καί στήν διασπορά έργασιών συγχρόνου έκτελέσεως. Τό σύνολο τών 
γερανογεφυρών έκτελει έργασίες συγχρόνως καί στις τέσσερεις πλευρές τοϋ ναού, ένώ ò 
γερανός Από τίς έζωτερικές στάσεις έκτελει έργασίες κάθε φορά σέ κάθε μία πλευρά. 
Βέβαια, ò γερανός, Από τίς έντός τοϋ ναοΰ θέσεις του, μπορεί μέ διαφορά λίγων λε
πτών νά καλύπτει έργασίες συγχρόνως σέ όλες τίς πλευρές τοϋ έργου, όμως αυτό δέν Α
ποτελεί γενικεΰσιμη περίπτωση.

2. ‘Ως πρός τό προηγούμενο ζήτημα σέ συνδυασμό μέ τόν διαθέσιμο χρόνο τοϋ γερανοϋ, γιά 
κάθε μιά Από τίς διάσπαρτες έργασίες πού έκτελοϋνται συγχρόνως. Ειδικά στά ίδιάζον- 
τα έργα συντηρήσεως Μνημείων, όπως τό προκείμενο, Απαιτείται συχνά παραμονή τοϋ 

γάντζου σέ μιά σταθερή θέση πρός Ανύψωση ή Απόθεση λίθου, πολύ διαρκέστερη Από όσο 

χρειάζεται μόνο γιά τήν έκτέλεση τών κινήσεων, π.χ. 10' ή 20' ή καί περισσότερο καί 
έπομένως έχουμε χρονικές δεσμεύσεις πού περιορίζουν τήν έλευθερία κινήσεως.
Τό μειονέκτημα αύτό είναι τέσσερεις φορές έντονώτερο στον γερανό άπό όσο στις γερα
νογέφυρες. ‘Η Αντιμετώπιση είναι σέ ένα βαθμό δυνατή:

α) μέ κατάλληλη σύνθεση τοϋ χρονοδιαγράμματος τών έργασιών καί
β) μέ κατάλληλα έζαρτήματα τοϋ γερανοϋ, τά όποια θά έζασφαλίζουν στον γερανό με

γαλύτερη έλευθερία δράσεως καί πρόσθετη ακρίβεια έργασίας. Τά έξαρτήματα αύτά 
πού Αλλωστε ταιριάζουν καί στίς γερανογέφυρες, θά περιγραφοϋν πιό κάτω.

3. Ώς πρός τήν σταθερότητα καί τήν ένταση τών ταλαντώσεων. 0Ì ταλαντώσεις είναι κανο
νικό φαινόμενο πού όφείλεται στήν έλαστικότητα τοϋ ύλικοϋ καί έχει συχνότητα καί 
ένταση πού έζαρτώνται άπό τήν γεωμετρία τής κατασκευής καί τήν ένταση τών φορτίσεων. 
Γενικά οί γερανογέφυρες, λόγω τής μορφής τους, παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερες 
ταλαντώσεις άπό τούς γερανούς καί είναι πιό σταθερές. "Οπως, όμως, έχει ήδη τονι
στεί, ò Stiffleg Derrick μέ κεκλιμένο βραχίονα είναι πολύ σταθερότερος άπό τούς συ
νήθεις γερανούς, ώστε νά μή ύπολείπεται πολύ ώς πρός τήν σταθερότητα Από τίς γερα
νογέφυρες καί νά ικανοποιεί τό αίτημα τής πρόσθετης σταθερότητας, πού έχει τεθεί 
στήν Αρχή.

4. Ώς πρός τήν Ασφάλεια. Οί γερανογέφυρες είναι Ασφαλέστερες άπό τούς γερανούς, όμως 
ή Ασφάλεια σέ μηχανήματα αύτής τής κατηγορίας έζαρτάται πολύ περισσότερο άπό τίς ι
διαίτερες λεπτομέρειες έζοπλισμοΰ καί Από τά ειδικά συστήματα έλέγχου καί άσφαλείας, 
παρά Από μόνο τό είδος τοϋ μηχανήματος. Ή άπαιτούμενη πρόσθετη Ασφάλεια στό έργο 

μάς δημιουργεί τήν ύποχρέωση4

αα) νά έπιμείνουμε ιδιαίτερα στό ζήτημα τών συστημάτων άσφαλείας, πριν άπό τήν ο

ριστική έπιλογή τοϋ γερανοϋ,
β) νά σπουδάσουμε λεπτομερώς τίς κινήσεις τοϋ γερανοϋ, ένδεχομένως καί μέ τήν 

βοήθεια ομοιώματος, σέ σχέση μέ τούς οικοδομικούς όγκους τοϋ Μνημείου καί

γ) νά καθορίσουμε έκ τών προτέρων έπακριβώς:
- τίς θέσεις στάσεως γιά κάθε μέρος τοϋ έργου,
- τίς Αναγκαίες κινήσεις γιά κάθε μεμονωμένο λίθο, δηλαδή, άρχ ική θέση - τε

λική θέση - διαδρομή,
- τίς αποστάσεις άσφαλείας τοϋ βέλους,
- τίς Αποστάσεις άσφαλείας τοϋ φορτίου,

- τίς Αποστάσεις άσφαλείας τοϋ Derrick άπό τούς οικοδομικούς όγκους τοϋ ναοϋ, 
καί - τά βάρη άσφαλείας τών Αντιβάρων γιά τίς διάφορες κλάσεις φορτίων καί Ακτι

νών .
Μάιος 1980
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Η.1.7.1. Ή σχετική μέ τό έργο του Παρθενώνος άνάλυση τών άναγκαίων κινήσεων φορτίων καί 

των σχετικών Ανυψωτικών καί μεταφορικών μέσων στήν οποία έρχεται νά προστεθεί έκ τών υ
στέρων τό παρόν όλοκληρώθηκε καί παρουσιάστηκε στήν αρμόδια έπιτροπή γιά τήν Συν
τήρηση τών Μνημείων τής Άκροπόλεως τόν Μάί'ο 1980.

Στήν Αρχή (Η.1.3-4) τής Αναλύσεως αυτής γίνεται ή γενική πρόκριση τών τεχνικών μέσων 
καί μεταξύ πολλών άλλων Αποκλείονται τά φέροντα μεταλλικά καί ξύλινα ίκριώματα. Τά ξύλι
να ικριώματα Αποκλείσθηκαν βάσει τών κριτηρίων έπιλογής (σ. 3-4) ίδίως έπειδή είναι Ασύμ

φορα Από οίκονομικής πλευράς καί έπειδή οοξενούν έντονα αισθητικά προβλήματα (βλέπε 
κριτήριο 5ε). OÌ προφανείς αύτοί λ<όγοι έκαναν περιττή τήν περαιτέρω Ανάλυση τού θέματος 
καί τήν σύγκριση τών ξύλινων ικριωμάτων μέ τίς Αλλες έπικρατέστερες λύσεις.

Η.1.7.2. Ωστόσο γιά νά μή υπάρξουν στό μέλλον σχετικές Αμφιβολίες, άποφασίστηκε νά προ
στεθεί τό παρόν υποκεφάλαιο πού περιέχει μία ένδεικτική οίκονομική άνάλυση τού θέματος 
καί κάνει γνωστούς μερικούς Ακόμη Από τούς λόγους πού Αποκλείουν τήν έφαρμογή τών ξύλινων 
ίκριωμάτων. Τά ξύλινα φέρονται ίκριώματα έχουν μεγάλο όγκο καί λόγω τής συνθέσεώς τους 
δυσχεραίνουν σέ έντονο βαθμό τήν κίνηση τών φορτίων.Αποτελούνται Από έξαιρετικά δύσχρη
στα στοιχεία μέ βάρος μέχρι 700 Kg καί διαστάσεις μέχρι .30/.30 X 10.00 καί έπομένως ή συ
ναρμολόγηση καί ή άποσυναρμολόγησή τους, έκτος Από βοηθητικό γερανό. Απαιτούν τρομερό 
μόχθο καί πολυάριθμο προσωπικό. Είναι τόσο εύφλεκτα ώστε ή παρουσία τους νά δικαιολογεί 
κάθε Αγωνία γιά πιθανή καταστροφή τού μνημείου άπό πυρκαιά ή έμπρησμό (βλέπε κριτήριο 
5θ). Τέλος παρουσιάζουν γεωμετρικές μεταβολές άναλόγως μέ τίς καιρικές μεταβολές (υγρα
σία). OÌ γεωμετρικές αύτές μεταβολές είναι συχνά πολύ έπικίνδυνες γιά τό λίθινο μέρος 

τών κτηρίων όταν βρίσκεται σέ στενή επαφή μέ τά ξύλα τών ικριωμάτων.

Η.1.7.3. Παρά τήν σοβαρότητα τών λόγων άποκλεισμού τών ξύλινων ικριωμάτων, πού κάνουν πε
ριττή κάθε έπανεξέταση τού θέματος, δίνεται πιό κάτω ή έπιμέτρηση καί κοστολόγηση τών 
ξύλινων ικριωμάτων τής Αναστηλώσεως τού Όπισθονάου καί δύο μετακιονίων τής νότιας πλευ
ράς πού κατασκευάσθηκαν Από τόν Πολιτικό Μηχανικό Ν. Μπαλάνο (τό 1900 ή τό 1932 Αντι- 
στοίχως), δηλαδή ικριωμάτων πού καλύπτουν μόνο μέρος τού έργου.

‘Η Ανάλυση αυτή έξυπηρετεϊ δύο κυρίως σκοπούς: 

α) τήν έμβάθυνση τής γνώσεώς μας πάνω στήν τεχνολογία τής Αναστηλώσεως τού 1900 καί 1930,

β) τήν πρόγνωση τού οικονομικού καί τού σέ κόπο κόστους πού θά Αντιμετώπιζε ή υπηρεσία 
στήν περίπτωση πού παρά τούς τόσους Αρνητικούς λόγους έκανε τό σοβαρό σφάλμα νά χρησι
μοποιήσει ξύλινα φέροντα ίκριώματα στό έργο τού Παρθενώνος.
‘Υποτίθεται ότι άπό πλευράς έπιστήμης τών ξύλινων κατασκευών έκ φυσικού ξύλου ισχύουν 
Αμετάβλητα όσα ίσχυαν καί πριν 50 χρόνια καί έπομένως μία σημερινή ξυλοκατασκευή Ασφα
λώς θά ήταν τουλάχιστον τής αυτής τάξεως μεγέθους μέ έκείνη τών Αναστηλώσεων τού Μπα- 
λάνου, έφ'όσον όπως πράγματι συμβαίνει, τό πρός έκτέλεση έργο συντηρήσεως καί Αναστη
λώσεως είναι μεγαλύτερο σέ όγκο καί έκταση άπό έκεΐνο τού Μπαλάνου.

Ή έπιμέτρηση τών ξύλων τών ικριωμάτων (βλέπε πίνακες) περιλαμβάνει όλα τά στοιχεία 
μέ τά μήκη καί τίς διατομές τους σχεδόν άναλυτικώς καί καταλήγει σέ ύπολογισμό τού συνο- 
λικοΰ όγκου τών ξύλων: 203,6 μ τού δυτικού ικριώματος καί 56,5 μ τού νότιου ικριώματος.

Κατόπιν έρευνας τής Αγοράς διαπιστώθηκε ότι κατάλληλη ξυλεία μέ τήν όποια θά ήταν σή
μερα δυνατή ή κατασκευή ικριωμάτων, όπως τού Μπαλάνου, δέν ύπάρχει διαθέσιμη καί ότι γιά 
τίς μεγάλες διατομές τά μόνα προσφερόμενα είδη είναι ή καναδική πεύκη (Oregon pine) καί 

ορισμένα τροπικά είδη, όπως τό ίρόκο.

Κατόπιν παραγγελίας στό έξωτερικό ή μέν καναδική πεύκη β'ποιότητος θά μπορούσε νά εί- 
σαχθεϊ έντός 8-9 μηνών Αντί 30.000 έως 35.000 δρχ. άνά μ3, ή δέ τροπική έντός 2-4 μηνών 
Αντί 30.000-40.000 δρχ. Ανά μ3.

Σύμφωνα μέ τίς τιμές αύτές (1981) ή ξυλεία τού Δυτικού ικριώματος θά κόστιζε 6,5-8



OC. 11. Tó ίχρίωμα της έπεμβάσεως 1900-2,άυα6ρομική όρίθμηζη της ξυλείας.
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σχ.12. Τό ίκρίωμα της έπεμΒάσεως 1933(νότια κιονοστοιχία) . 

'Αναδρομική όρίθμτρη της ξυλείας.



558 έκατομμύρια δρχ., τοϋ δέ Νότιου ικριώματος (γιά δυο μόνο μετακιόνια) 1,8-2,4 έκατομμύρια 

δρχ.

Προκειμένου νά ΰπολογισθεϊ τό κόστος τοϋ έτοιμου ικριώματος θά άπαιτεΐτο υπολογισμός 
των μεταφορών, των κοπών, των στερεοτομιών £υλοσυνδέσεων, τών διαφόρων τύπων σιδηρών συν- 
δέσμων,τών διατρήσεων τών πολυπληθών οπών κ.λ.π., ώς καί τό κόστος τής χε ιρονακτικής έρ- 
γασίας συναρμολογήσεως έπαυΕημένο μέ τό κόστος βοηθητικού γερανού γιά τά πολυάριθμα Εύλα 
βάρους άνω τών 200-300 Kg (ένας τέτοιος γερανός έμφανίζεται συχνά στις φωτογραφίες τής 
Άναστηλώσεως Μπαλάνου). 'Εννοείται ότι ή έργασία άποσυναρμολογήσεως, μεταφοράς καί νέας 
συναρμολογήσεως κατά τήν τμηματική έκτέλεση τοϋ έργου θά έπρεπε νά προστεθεί γιά κάθε έ
να άπό τά έπΐ μέρους προγράμματα του έργου χωριστά.

Τά άνυψωτικά μεταλλικά συστήματα (τροχιές, ζυγώματα, μηχανές, αλυσίδες κ.λ.π.) τά ό
ποια θά μπορούσαν νά τοποθετηθούν στήν κορυφή Εύλινων ικριωμάτων, δέν διαφέρουν άπό τά 
άντΐστοιχα τών μεταλλικών (συστήματος Mannesmann) ικριωμάτων καί προϋπολογίζονται νά κο
στίσουν περίπου 500-000-800.000 δρχ. Τό τελικό κόστος Εύλινων ικριωμάτων στον ναό έκτιμά- 
ται σήμερα ότι δέν θά μπορούσε'νά είναι μικρότερο τών 20-25 εκατομμυρίων δρχ.

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΩΝ ΤΟΥ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 10ου & 11ου ΚΙ0Ν0Σ ΤΗΣ Ν .ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΟΪ διαστάσεις των ξύλων υπολογίσθηκαν στις φωτογραφίες του Ν. Μπαλάνου.

Οί συμβολισμοί Xi, Yi, Zi, Πί σημαίνουν: Xi όπλα ή διπλά ξύλα κατά την έννοια Α-Δ

Υί απλά ή διπλά ξΰλα πατά τήν έννοια Β-Ν 

Zi κατακύρυφα ξύλα

Πί πλάγια ξύλα (αντηρίδες καί χιαστί).

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 
(cm)

ΜΗΚΟΣ
(Μ)

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ
(cm)

ΜΗΚΟΣ
(Μ)

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ
(cm)

ΜΗΚΟΣ
(Μ)

ZI 30/30 -% Χ14 2X10/30 5 ΥΙΟ 2X20/20 10

Ζ2 20/20 “/2 XI5 2X10/30 5 Υ11 2X10/30 7

Ζ3 30/30 “% Χ16 2X10/30 10 Υ12 2X10/30 5

Ζ4 20/20 “/2 Χ17 2X10/30 10 Υ13 2X10/30 5

Ζ5 30/30 16 /2 Χ18 20/20 5 Y14 2X10/30 7 + 5
Ζ6 30/30 10 XI9 2X10/3 0 10 Υ15 2X10/30 7 + 5

Ζ7 30/30 10 Χ20 2X10/30 10+4 Y16 2X10/3 0 7

Ζ8 30/30 10 Χ21 10/30 10 Υ17 2X10/30 7

Ζ9 30/30 19 Χ22 10/30 5 Y18 10/30 5
ZIO 30/30 19 Χ22 ' 2X10/30 5 Υ19 10/30 5

ZÌI 30/30 19 Χ23 2X10/30 5 ni 20/20

Ζ12 30/30 17 Χ23 ' 2X10/30 5 Π2 20/20

Ζ13 30/30 12 Χ24 10/30 10 Π 3 20/20 gl/2

Ζ14 30/30 12 Χ25 2X10/3 0 10 Π4 20/20 5 ;2
XI 2X10/30 gl/2 Χ26 10/30 10 Π 5 20/20 5ΐ'

Χ2 2X10/30 91/ Χ27 30/30 6 Π6 2X10/20 61/

Χ3 2X10/30 91/2 Χ28 10/30 8 Π7 20/20 ΚΧ4 2X10/30 91/ 2 Χ28 ' 10/3 0 8 Π8 2X10/20 κΧ5 2X10/30 9Χ/2 Υ1 2X10/30 7 Π9 30/30 10
Χ6 (2+2)Χ20/20 ^2 Υ2 2X10/30 7 ΠΙΟ 30/30 13
Χ7 2X10/30 91/ Υ3 2X10/30 7+2+2 Π11 30/30 10
Χ8 30/30 10 Υ4 2X10/30 7+3 Π12 30/30 13
Χ9 2X10/20 ^2 Υ5 2X10/30 7 + 5+5 Π13 30/30 7
Χ10 2X10/20 9 '2 Υ5 ' 2X10/30 7 Π14 30/30 10
XII 2X10/20 9/2 Υ6 2X10/30 7 Π15 30/30 7
XII ' 2X10/20 gl^2 Υ7 2X10/30 7 Π16 30/30 10
Χ12 30/30 10 Υ8 2X10/30 7 Π17 30/30 10
Χ13 2X10/30 9ΐ/2 Υ9 2X10/30 7+3 Π18 30/30 10



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΗΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΗΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΗΚΟΣ

(cm) (Μ) (cm) (Μ) (cm) (μ)

Π19 20/20 7 Π23 30/30 17 Π27 20/20 5

Π20 20/20 7 Π24 20/20 5 Π28 20/20 5

Π21 30/30 17 Π25 20/20 5 Π29 20/20 5

Π22 30/30 17 Π26 20/20 5

30/30 = 315 τ.μ. = 28,4 μ3 βάρος ύκρμω'ματος : 56,5 X 0,7 ? 40 τον.

20/20 = 173 τ.μ. = 7,0 μ3

10/30 = 691 τ.μ. = 21,0 μ3

56,5 μ3

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 'ΤΩΝ ΞΥΛΩΝ ΤΟΥ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΟΠΙΣΘΟΔΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΥ (1900)

Συμβολισμού:: ΣΙ, Σ2 , Σ3......... 1η στάθμη, 2η στάθμη, 3η στάθμη Η ,λ »ÏÏ .

XI, Χ2, Χ3......... ξυλά κατά την êvvoLOi Α-Δ

Υ1, Υ2, Υ3......... ξύλα κατά την εννοεα Β-Ν

Ζ1, Ζ2, Ζ3..........κατακορυφα ξύλα

Π1, Π2, Π3..........πλάγμα καύ χμαστύ ξύλα.

1η στάθμη

Υ5 (στρωτηρ των Ζ49-Ζ52) 30/30 X 10 μ.

Κατακορυφα

Ζ2, Ζ3 ___ Ζ9 30/30 X 141/2 μ. 116 τ.μ
ZI, Ζ33 # Ζ 34___ Ζ44, ZIO 30/30 X 15 μ. 210 τ.μ
Ζ12, Ζ13 ___ Ζ19 30/3 0 X 81/2 μ. 68 τ .μ
ZU, Ζ21, Ζ22 ___ Ζ32, Ζ20 30/30 X 9 μ. 126 τ.μ
Ζ45, Ζ46, Ζ47, Ζ48 30/3 0 X 9 μ. 36 τ.μ
Ζ49, Ζ50, Ζ51, Ζ52 30/30 X 10 μ. 40 τ.μ
Ζ9 ', Ζ9 ' ' 30/30 X 6 μ. 12 τ.μ

608 τ.μ.

2 η στα'θμη

Χ5, Χ6, Χ7, Χ8
XI - Χ12 (στρωτήρες)

Υ5

3η - 4η - 5η στάθμη

XI, Χ2, Χ3, Χ4, Χ9, Χ12 

Χ5, Χ6, Χ7, Χ8 

ΧΙΟ, XII 

Υ1, Υ2 

Υ3 , Υ4

30/30 X 6 
15/30 X 41/2 

2X15/30 X 8 μ.

2X15/30 X 9 / 

2X15/30 X 12 

2X15/30 X 5 
2X15/30 X îeVj 

2X15/30 X 26 
2X15/30 X 71/„

+ 3 / )

3 X 423 τ.μ. 15/30 = 57 μ

Συνολον:
642 τ.τ. 30/30 = 57,8 μ3 

112 τ.μ, 15/3 0 = 5.05 μ3 

62,85 μ3

6η στάθμη

XI, Χ2, Χ3, Χ4, Χ9, Χ12

Χ5, Χ6, Χ7, Χ8

ΧΙΟ, XII

Υ1, Υ2

Υ3, Υ4

Υ5

Υ6, Υ7, Υ8 

Υ9, ΥΙΟ, Υ11 

Υ12, Υ13, Υ14 

Χν (δάπεδο)

2X15/30 X 8 

2X15/30 X 13 

2X15/30 X 4 

2X15/3 0 X 17 

2X15/30 X 24 

2X15/30 X 8 

15/30 X 17
15/30 X (21/2Χ3+2+2)

___15/30 X 24 = 490τ.μ.15/30=22μ3

8,1μ3132 μ X 0,06

30,1μ

559



560 Πλάγρα ξύλα έως την 

έξωτερρχά:

Π1, Π2 ___ Π17

H18, Π19 ___  Π25

έσωτερρχά:

Π51, Π52 _____Π64

H65, Π66 ___ IÎ72

έσωτερρχά χραστΰ:

Π73, Π74 _____Π82

έξωτερρχά χραστΰ:

Π27, Π28 _____Π34
Π3 5, Π36 _____Π42

Π43, Π44, Π45, 1146 

Π47, Π48, Π49, Π50

7π χαΰ 8η στάθμη

XI χαΰ Χ12

Υ1

Υ4

9η στάθμη 

XI χαΰ Χ12 

Υ1 χαΰ Υ4

10η στάθμη 

Υ1 χαΰ Υ4

Πλάγρα ξύλα χάνω άπό 

Π51 - Π64 χαΰ Π65

στΰς σερρές Υ1 χαΰ Υ4

6η στάθμη:

20/30 X 9 
20/30 X 81/2

221 τ.τ. = 13,25 μ3

20/20 X 9 
20/20 X 81/2

2X20/20 X 9

20/20 X 5 

20/20 X 4 

20/20 X 3
20/20 Χ_2____ΐ_ϋ66_τΛμ._20/20_=_18ΐ7_μ3

31,95μ3

2X15/30 X 7 

2X15/30 X 18 

2X15/30 X 24
112 τ.μ. 15/30 = 5,05 μ3

2X15/30 X 7 

2X15/30 X 24
124 τ.μ. 15/30 = 5,60 μ3

30/30 X 24 = 4,3 μ3

την 6η στάθμη 

- Π72 20/20 X 41/2

10 τεμ. 20/20 X 7 169 τ.μ. 20/20 - 6,75 μ3

21,70 μ3 

3Γενυκο Σύνολο 203,6 μ
βάρος 145-155 τον.

Νοε. Δεκ 1981



Η.2. Ο ΓΕΡΑΝΟΣ STIFFLEG DERRICK - ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η.2.1. Μετά την σύνταξη της προμελέτης τοϋ γερανού (Σεπτ. 1980) καί ένώ συνεχίζετο ή σύντα
ξη της μελέτης τοϋ έργοταξίου, έγινε φανερό ότι ήταν σκόπιμες ορισμένες τροποποιήσεις 
τοϋ γερανού μέ κύριο σκοπό τήν αύξηση τής ικανότητάς του καί τοϋ χώρου ένεργείας του, ώ
στε νά είναι δυνατή ή έκτέλεση όλων των έργασιών μέ τόν γερανό τοποθετημένο πάντοτε στό 
έσωτερικό τοϋ ναοϋ. Τό μέγιστο πλεονέκτημα αύτοϋ τοϋ τρόπου δέν είναι τόσο ή άπαλλαγή Α- 

πό τήν έργασία συνεχούς μετακινήσεως τοϋ γερανού γύρω άπό τόν ναό καί άπό καί πρός τό έ
σωτερικό τοϋ ναοϋ, άλλα πολύ περισσότερο ή άπαλλαγή τοϋ εύαίσθητου άπό αίσθητικής καί 

λειτουργικής άπόψεως περιβάλλοντος τοϋ ναοϋ άπό τήν ένοχλητική πρόταξη τοϋ γερανού, ή δυ
νατότητα άποκρύψεως τοϋ γερανοϋ στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ, ή έξασφάλιση τής έπάρκειας τής 
περιοχής νοτίως τοϋ ναοϋ γιά τό σύνολο τοϋ έργοταξίου καί τέλος ή δυνατότητα τοϋ γερανοϋ 
νά καλύπτει συγχρόνως τό σύνολο σχεδόν τοϋ χώρου τοϋ ναοϋ πού είναι ταυτόσημη μέ τήν πλή
ρη έλευθερία άναπτύξεως όσωνδήποτε προγραμμάτων τοϋ έργου τής έπεμβάσεως στόν αύτό γιά ό
λα χρόνο. Βέβαια οι πιό πάνω τροποποιήσεις μειώνουν σέ πολύ μεγάλο βαθμό τήν άρχικά προ- 
βλεπόμενη εύκολία μεταφοράς τοϋ γερανοϋ έκτος τοϋ ναοϋ καί μάλιστα μέχρι τήν ΝΑ γωνία τής 

Άκροπόλεως όπως προεβλέπετο σέ ένα στάδιο τής μελέτης τοϋ άναβατορίου (βλ. Η.6.4.).

Η.2.2. Ή τοποθέτηση τοϋ γερανοϋ έντός τοϋ ναοϋ έθετε δύο μόνο σοβαρά ζητήματα προστασίας 
τοϋ μνημείου, άφ'ένός άπό τις πιέσεις πολλών δεκάδων τόνων συγκεντρωμένου φορτίου τοϋ 

γερανοϋ στό δάπεδο τοϋ ναοϋ καί άπό τήν πιθανή ρύπανση έξ αίτιας των λιπαντικών υλών τοϋ 

γερανοϋ.

Οί περισσότεροι άρχαϊοι ναοί δέν διαθέτουν κάτω άπό τά δάπεδά τους Ανένδοτη θεμελίω- 
ση, όπως κάτω άπό τούς τοίχους καί τούς κίονες. Εύτυχώς όμως, στόν Παρθενώνα οί ένδείξεις 
ότι ύπό τό δάπεδο υπάρχει άνένδοτη θεμελίωση είναι κατηγορηματικές καί ισχυρότατες (σχετ. 

βλ. Μέρος Α', ή 'Αρχιτεκτονική τοϋ Παρθενώνος, 5.1.4.).'Εν τούτοις ένα μέρος τοϋ δαπέδου 
τοϋ βορείου κλιτούς φαίνεται ότι δέν διαθέτει θεμελίωση (βλ. ö.n., 5.1.5.). Σημαντική Α
ποδεικτική Αξία γιά τήν ύπαρξη θεμελιώσεως ύπό τό δάπεδο τοϋ ναοϋ στό μέγιστο τουλάχιστον 
μέρος τής έκτάσεώς του, έχει καί τό σχέδιο έγκάρσιας τομής τοϋ ναοϋ καί τοϋ έδάφους μέχρι 
καί τοϋ νοτίου τείχους τής Άκροπόλεως, πού συνέταξε ό γράφων προκειμένου νά διερευνήσει 
τό ζήτημα σέ συνδυασμό μέ τήν Αρχαιολογική έξέταση τοϋ ζητήματος των θέσεων των θεμελίων 
των τοίχων καί κιόνων τοϋ Προπαρθενώνος. Στό έν λόγω σχέδιο έμφαίνεται καί ή διάταξη τοϋ 
έργοταξίου, καθώς καί ò γερανός, σέ σχηματική άπλούστευση, έντός τοϋ ναοϋ.

"Αν καί τά ύπάρχοντα στοιχεία σχετικά μέ τήν στατική έπάρκεια τοϋ δαπέδου τοϋ ναοϋ 
είναι τελείως έπαρκή στις παρατηρήσεις πού συνοδεύουν τό έν λόγω σχέδιο τομής, περιέχεται 
καί ή πρόταση μιας πρόσθετης διερευνήσεως τής ύποδομής τοϋ δαπέδου μέ ήχοσκοπικές μεθό

δους. *0 κίνδυνος τής ρυπάνσεως μελετήθηκε προσεκτικά μαζί μέ ορισμένους Ασφαλείς τρόπους 
καταργήσεώς του.

Οί νέοι στόχοι γιά τήν ικανότητα καί τήν ένέργεια τοϋ γερανοϋ μόνο στό έσωτερικό τοϋ 
ναοϋ Αποκρυσταλλώθηκαν παράλληλα μέ τήν ώρίμανση τής συνολικής μελέτης τοϋ έργοταξίου καί 
τη'ν σύνταξη των όριστικών σχεδίων του τό θέρος τοϋ 1981.

Έτσι τόν Σεπτέμβριο 1981 ò γερανός δημοπρατήθηκε σύμφωνα μέ τήν Ακόλουθη τεχνική πε
ριγραφή.

Η.2.3. Περίληψη

Τό "Υπουργείο Πολιτισμού καί "Επιστημών έπιθυμεϊ νά προμηθευθεΧ, διά τής "Επιτροπής 
Συντηρήσεως των Μνημείων τής Άκροπόλεως, ένα γερανό τοϋ είδους Stiffleg Derrick γιά τό 
έργο συντηρήσεως τοϋ Παρθενώνος.

Ε ίσαγωγή

Ή έπιστημονική Ανάλυση τής καταστάσεως τοϋ Παρθενώνος έδειξε ότι είναι Αναγκαία ή 

συντήρηση ένός μεγάλου τμήματος τοϋ ναοϋ καί ότι είναι δυνατή καί σκόπιμη ή περαιτέρω



562 συμπλήρωση τής άναστηλώσεως τοϋ Μνημείου.

Άφοϋ καθορίστηκε κατά πρώτη προσέγγιση ή έκταση τών Αναγκαίων τεχνικών έπεμβάσεων, 
άναλύθηκαν ποικίλες έναλλακτικές λύσεις όργανώσεως τοϋ έργοταξίου. Λόγω τών μεγάλων προς 

Ανύψωση καί μεταφορά φορτίων (μάρμαρα μέχρι 11 τον.), ή έκλογή τοϋ είδους τών Ανυψωτικών 
μηχανημάτων Αποτελεί τόν Αποφασιστικό παράγοντα γιά τήν σύνθεση τοϋ έργοταξίου στό σύνο

λό του. Γιά τόν σκοπό αύτό έγινε λεπτομερής συγκριτική ανάλυση ποικίλων δυνατών λύσεων 
(διάφορα είδη γερανογεφυρών, γερανών κ.λ.π.) βάσει τών ίσχυόντων γενικών κριτηρίων καί 
κυρίως βάσει είδικών κριτηρίων πού διαμορφώθηκαν σύμφωνα μέ τίς είδικές άπαιτήσεις καί 
τίς ιδιαιτερότητες τοϋ έργου. (Μεγάλη σημασία έχει ή μή ταλαντωσιμότης τοϋ άνυψωτικοΰ μέ
σου) . Τελικώς προέκυψε ότι ένας γερανός τοϋ είδους Stiffleg Derrick είναι τό καταλληλότε

ρο άνυψωτικό μέσο γιά τό συγκεκριμένο έργο.

Σέ έπόμενο στάδιο τής μελέτης έξετάσθηκαν ποικίλοι συνδυασμοί διαστάσεων, ίκανότητος 

καί τρόπων κινήσεως τοϋ γερανοϋ σέ συνδυασμό μέ τίς διάφορες συνεπακόλουθες διατάζεις τοϋ 
έργοταξίου.

'Επιτυχέστερος άναβείχθηκε ό έξής συνδυασμός: (βλ. καί συνημμένα σχέδια)

1) Γερανός Stiffleg Derrick μέ βέλος 27 μ. καί Ανυψωτική ικανότητα 10-12 τον. στά 20 
μ., τοποθετημένος στό έσωτερικό τοϋ έρειπίου κινούμενος έπί τροχιών (βλ. γενική κάτοψη) 

Ικανός νά καλύπτει όλα σχεδόν τά σημεία τοϋ έργου καί νά λαμβάνει ή άποθέτει τά φορτία 
κατ’εύθεΐαν έκτος τοϋ μνημείου σέ θέσεις φορτοεκφορτώσεως.

2) Χαμηλή γερανογέφυρα καθ'όλο τό μήκος τοϋ πρός νότον χώρου: έπιτρέπει τήν σύμπτυξη 
τής έπιφανείας άποθέσεως τών μαρμάρων, τήν φορτοεκφόρτωση καί στις κοινές καί γιά τον γε
ρανό θέσεις φορτοεκφορτώσεως καί τήν ταξιθέτηση ή τήν είσοδο τών μαρμάρων στά έργαστήρια.

3) Σύστημα σιδηροτροχιών καί βαγονέτων Ντεκωβίλ διαρρυθμισμένων γιά μάρμαρα: έπιτρέ- 
πει τίς μεταφορές έπί τής Άκροπόλεως καί κυρίως Από καί πρός τήν θέση τοϋ άναβατορίου 
στό άνατολικό άκρο.

4) Άναβατόριο ίκανότητος 4 τον. πού έπιτρέπει μεταφορές φορτίων άπό καί πρός τήν πό

λη.
5) Διάφορα μικρά άλλα ευέλικτα βοηθητικά δίκυκλα ή τετράτροχα καροτσάκια, ένα γερανά- 

κι συνεργείου κ.λ.π.

Χάρις στόν συνδυασμό όλων τών πιό πάνω τεχνικών μέσων είναι δυνατή ή έλαχιστοποίηση 

τής μυϊκής έργασίας καί τοϋ χρόνου έκτελέσεως καί ή σύμπτυξη τοϋ χώρου τοϋ έργοταξίου στή 
νότια μόνο πλευρά καί μάλιστα σέ βαθμό ώστε νά είναι δυνατή ή τοποθέτηση τοϋ ύποστέγου σέ 
Απόσταση 10 μ. τουλάχιστον άπό τό Νότιο Τείχος, ώστε νά μήν Αλλοιωθεί ή σημερινή γνώριμη 
άποψη τής Άκροπόλεως άπό Ν.

Η.2.4. Περιγραφή καί προδιαγραφές τοϋ γερανοϋ (βλ. καί σχηματική παράσταση τοϋ γερανοϋ στά 
συνημμένα σχέδια).

‘Ο γερανός άποτελεϊται: 1) άπό τήν άκίνητη βάση του ή πλαίσιο κατόψεως όρθογωνίου ί- 
σοσκελοΰς τριγώνου πλευρών τουλάχιστον 7.0, 7.0 καί 10.0 μ., 2) άπό τό κινητό πλαίσιό του 
πού περιλαμβάνει τά βαρούλκα καί τό χειριστήριο καί περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα 
πάνω άπό τήν όρθή γωνία τής βάσεως, 3) άπό τό βέλος καί 4) άπό τόν κατακόρυφο ιστό ύψους 

τουλάχιστον 10 μ., ό όποιος περιστρέφεται καί αύτός διατηρούμενος σταθερός κατά Ανένδοτο 
τρόπο μέ δύο άντηρίδες πού σχηματίζουν σέ κάτοψη όρθή γωνία καί συνδέουν μέ κατάλληλες 
Αρθρώσεις τίς γωνίες 45° τής βάσεως μέ τήν κορυφή τοϋ ίστοϋ. Μέσω τής κορυφής τοϋ ίστοϋ 

γίνεται ή έλξη τοϋ βέλους διά πολυσπάστου.

Έξ αίτιας τών Αντηρίδων ή γωνία περιστροφής τοϋ βέλους είναι κατά προσέγγιση 250° 

(κατά τι μικρότερη).

Άπαιτοϋνται:
1) ‘Η έδραση τοϋ συστήματος μέ όλισθητήρες ή μέ κυλιστήρες πάνω σέ δύο τροχιές.

2) 'Η ισορροπία τοϋ συστήματος μέ Αντίβαρα τοποθετημένα στήν "ύποτείνουσα" τής βάσεως.
3) ‘Η μεταφορά άπό θέση σέ θέση διά έλξεως βαρούλκου.



5634) ‘Η έπί τόπου αλλαγή προσανατολισμού τής βάσεως (δι'όλισθήσεως) ώστε νά καλύπτεται σέ 

δεύτερη φάση εργασίας ή νεκρή γωνία.
5) Έφ'δσον τό έδαφος καί οί τροχιές δέν είναι πάντοτε οριζόντια, είναι άναγκαία πρόσθετη 

διάταξη όριζοντιώσεως καί σταθεροποιήσεως (τακάρισμα).
6) Καθώς, λόγω των τοπικών συνθηκών, ή μεταφορά τοϋ γερανού πλήρους δέν είναι πάντοτε δυ

νατή, είναι έπιθυμητή ή κατά τό δυνατόν συντόμευση της συναρμολογήσεως καί τής Αποσυ- 

ναρμολογήσεως τοϋ γερανού (δικτυωματικά στοιχεία κ.λ.π.).
7) Ή παρουσία τοϋ γερανού έπί μακράν στό έσωτερικό τού Παρθενώνος δημιουργεί σοβαρά ζη

τήματα άσφαλείας έναντι πτώσεως, κρούσεως κ.λ.π. καί έναντι ρυπάνσεως Από λιπαντικά ο

ρυκτέλαια, είναι έπιθυμητή ή άσφαλέστερη Αντιμετώπιση.
8) 'Απαιτείται εύκολος χειρισμός άπό τό χειριστήριο ή έξ άποστάσεως, όπως έπίσης καί σύ

στημα άκουστικών καί όπτικών σημάτων.
9) Είναι έπιθυμητά δύο έπί πλέον μεσαία τμήματα τού βέλους πού προστιθέμενα νά αυξάνουν 

τό βέλος στά 33 καί 39 μ. γιά τήν ταχύτερη έκτέλεση ορισμένων έργασιών έκτος τού Παρ- 

θενώνος.
10) Οί έπιθυμητές γιά τό έργο σχέσεις Ανυψωτικής ίκανότητος πρός Ακτίνα είναι:

μέ βέλος 27 μ. : έλάχιστη Ακτίνα 7 μ.

στά 10 μ. 16 τον. 
στά 20 μ. 10-12 τον. 
στά 27 μ. 3-4 τον. 

μέ βέλος 39 μ. : στά 39 μ. 2-3 τον.
11) Είναι έπιθυμητές ταχύτητες Ανυψώσεως, άναλόγως μέ τά φορτία, τής τάξεως τών 5-15m/min.

12) Είναι έπιθυμητές καί μικροταχύτητες τής τάξεως τών 0,5 m/min.

'Αθήνα, 'Ιούνιος 1981

Η.2.5. Ή δημοπράτηση άνέδειξε άνάδοχο τού γερανού τήν γαλλική έταιρεία Haulotte (έδρα Cham
béry) καί έτσι τήν "Ανοιξη 1982 ύπεγράφη ή σχετική σύμβαση. Στούς Αμέσως έπόμενους μήνες 
φάνηκαν σκόπιμες ορισμένες τροποποιήσεις καί βελτιώσεις τού γερανού γιά τις όποιες συντά
χθηκε καί κοινοποιήθηκε έγκαίρως (Ιούνιος 1982) στον κατασκευαστή οίκο τό Ακόλουθο ύπό- 
μνημα τροποποιήσεων:

Η.2.6. ‘Υπόμνημα τροποποιήσεων καί βελτιώσεων τού γερανού τού έργου τού Παρθενώνος.

Κατόπιν έξετάσεως τών τεχνικών χαρακτηριστικών καί τών συνθηκών λειτουργίας τοϋ γερα
νού πού θά χρησιμοποιηθεί στό έργο τού Παρθενώνος, ò όποιος μελετάται καί ετοιμάζεται στό 
έργοστάσιο γερανών Haulotte στό Chambéry τής Γαλλίας καί ύπ'δφιν τών πιθανών καθυστερήσε
ων ή δυσχερειών ώς πρός τήν ετοιμασία τοϋ Άναβατορίου καί ώς πρός τήν εδραση καί μετακί
νηση τοϋ γερανού έντός τού Παρθενώνος, κρίνονται άναγκαΐες οί έξης τροποποιήσεις καί βελ
τιώσεις τού Αρχικού σχεδίου τοϋ γερανού.

1) Ή βάση τοϋ γερανού νά λάβει μορφή ισοπλεύρου τριγώνου μέ Αξονικά μήκη πλευρών
8,00 μ. Ή μορφή αυτή θά έπιτρέψει α) τήν δράση τοϋ γερανού σέ όλο τό μήκος τής βόρειας 
κιονοστοιχίας χωρίς τις δυσχερείς περιστροφές καί τής βάσεως πού προέβλεπε ή ώς τώρα με
λέτη, β) τηρουμένου τού προηγουμένου (α) τήν πρός Ν. μετατόπιση τών τροχ,ών καί τού άξονος 
κινήσεων πού έπρότεινε ή Αρχική μελέτη, ώστε ή βορειότερη τροχιά νά έδρασθεΐ στον στυλο- 
βάτη τού βόρειου τμήματος τής μή σωζόμενης έσωτερικής κιονοστοιχίας τοϋ ναού καί όχι στό 
δάπεδο τού βόρειου κλιτούς πού παρουσιάζει ορισμένα σημεία Αδυναμίας.

2) Τό ύφος τοϋ ιστού (ΜΑΤ) νά αυξηθεί κατά 1,00 μ. περίπου ώστε τό συνολικό ϋφος του 

Από τις τροχιές νά φθάσει τά 12,20 μ. περίπου.

3) ‘Η Ανυφωτική ικανότητα καί επομένως ό γάντζος νά παραμείνουν στήν κλάση τών 12 

τον. άκόμη καί γιά τις μικρές Ακτίνες δράσεως.

"Ομως νά δοθούν άπό τόν κατασκευαστή τά έξής θεωρητικά στοιχεία: Αντοχή τού βέλους 
καί γενικώς τής σιδηροκατασκευής καί περιθώρια μελλοντικής αύξήσεως τής ίκανότητος μέ Αν
τικατάσταση γάντζου ή καί συρμάτων.



564 4) Ή ΰποδιαίρεση τοϋ γερανού σε τεμάχια νά γίνει πολλαπλότερη άπ'όσο προέβλεπε ή άρ- 
χική μελέτη, ώστε τά βαρύτερα άπό αυτά νά μή υπερβαίνουν τούς 2 ή 21/2 τόννους, γ ιά νά 

είναι δυνατή ή άναβίβασή τους στήν 'Ακρόπολη, άκόμη καί μέ τό ύπάρχον άναβατόριο. Είναι 

άνεκτές μικρές άποκλίσεις των άρχικών μηκών βέλους, έφ'δσον άλλες παρεμφερείς διαστάσεις 
θά προέκυπταν ώς αναγκαίες γιά τήν νέα υποδιαίρεση τοϋ βέλους σέ μικρότερα ή έλαφρότερα 
τμήματα.

5) Νά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στό ζήτημα τοϋ τηλεχειρισμού (παρ. 7 των προδιαγραφών 

τής αρχικής μελέτης).

6) Νά συντάξει ò κατασκευαστής τούς έπί μέρους πίνακες άκτίνων καί άντιστοίχων φορ
τίων γ ιά κάθε ένα άπό τά διάφορα δυνατά μήκη βέλους τοϋ γερανού καί νά δόσει έπαρκή στοι
χεία γιά τις αντίστοιχες άντιδράσεις τοϋ έδάφους (στά τρία σημεία έδράσεως τοϋ γερανού)

γ ιά τίς διάφορες γωνίες περιστροφής τοϋ γερανού.

7) Νά υποδείξει ò κατασκευαστής τόν τρόπο έλξεως τοϋ γερανού κατά τήν άλλαγή θέσεως 
(υπολογισμός τριβών όλισθήσεως, είδος βαρούλκου κ.λ.π.).

8) Νά υποδείξει ò κατασκευαστής τόν τρόπο άνυψώσεως ή καταβιβάσεως μιας ή περισσοτέ
ρων γωνιών τής βάσεως τοϋ γερανοϋ γιά τίς περιπτώσεις πού αυτό θά ήταν άναγκαΐο. Σέ άνώ- 
μαλο έδαφος ή άκόμη καί σέ οριζόντιο έδαφος γιά άπόκτηση μεγαλύτερου ύφους.

Η.2.7. Τόν 'Ιούνιο 1982 ò κατασκευαστής οίκος κατέληξε στήν σύνταξη τοϋ οριστικού γενικού 
σχεδίου τοϋ γερανοϋ σύμφωνα μέ τήν άρχική τεχνική περιγραφή καί τίς ώς άνω τροποποιήσεις 
σέ κλίμακα 1:50 γιά τήν συνολική μορφή καί σέ άλλες κλίμακες γιά τά συμπληρωματικά στοι
χεία ώς καί γιά τίς λεπτομέρειες τοϋ συστήματος έδράσεως-όλισθήσεως. Τό οριστικό γενικό 
σχέδιο συνέταξε ò κ. L. Havlotte, μηχανικός, διευθυντής τοϋ έργοστασίου.



είκ19&20. Ξύλινο έμοίωμα τμήματος του ναού μετά του γερανού Stiffleg- 

Derrick καί του άντίστοιχου τμήματος του χώρου άποθέσεως μέ

τή γ ερανογ écfxjpa. Κλίμαξ 1:50,νοβοπάν,όΕυά, καρυδιά,λευκό ξύλο 

(κωνοφόρα) καί κοντραπλακέ.

Μελετη-έκτέλεση Μ.Κορρές,1981.
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σχ. 13. 'Ολιστική μορφή του γερανού μέ βέλος 27m σέ θέση λειτουργίας έντός τού ναού 

(μετάθεση ικριώματος). ‘Οριστική μορφή της γερανογέ^ορας καί του άιοστέγου.
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σχ.16. 'Οριστική μορφή τής γερανογέφυρας, μελετητής Γ.ΜχιΛίκος.

εικ.23. 'Η γερανογέφυρα Εγκατεστημένη(θέρος1983) . ΓΕραττρητέο τό προ<χρι\ό πρόοθετο ζύγωμα 

με τό όποιο 6 χάρος Ενεργείας της γίρανογερυρας προεκτείνεται πρός Ν. γιά την Ελευ- 

θέρωση τοϋ χώρου των υπόστεγων άπό τούς έκεΐ λίθους τού ναού.



Η.3. Η ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 571
Η.3.1. "Οπως κατέδειζε ή σχετική Ανάλυση (Ζ.2.1.) τής όργανώσεως τοϋ χώρου άποθέσεως, ή γε

ρανογέφυρα είναι τό καταλληλότερο μέσο γιά τήν έσωτερική καί έΕωτερική διακίνηση των λί
θων στό χώρο, διότι συνδυάζει τήν μέγιστη έκμετάλλευση χώρου μέ τήν ταχύτητα, τήν άνεση 
καί τήν Ασφάλεια τής διακινήσεως. "Οπως άποφασίσθηκε στήν Σύνθεση τοϋ ΈργοταΕίου (Ζ.3.2,
4 καί 6) ή γερανογέφυρα διατρέχει μία ζώνη πλάτους 10 μ. Αμέσως νοτιότερα Από τόν ναό καί 

σέ όλο του τό μήκος.

Ή διέλευση τοϋ προβόλου (νότιου άκρου τής γερανογέφυρας) κάτω Από τόν πρόβολο τοϋ ύ- 
ποστέγου συνεπάγεται δέσμευση τοϋ ύψους τής γερανογέφυρας Από αύτό τοϋ ύποστέγου πού μέ 
τήν σειρά του πρέπει νά υποτάσσεται στό αίτημα τής έλαχιστοποιήσεως τής οπτικής έπιβαρύν- 
σεως τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ, θεωρουμένης άπό τήν περιοχή νοτίως τής Άκροπόλεως. "Ε
νας άκόμη παράγων στόν καθορισμό τοϋ ύψους τής γερανογέφυρας ήταν καί ή δυνατότητα έκμε- 

ταλλεύσεως τής 21ης στρώσεως τοϋ ποδίου γιά τήν έδραση τής βόρειας τροχιάς μέ σκοπό τήν 
μεγίστη έκμετάλλευση τοϋ χώρου άποθέσεως, κατά τά άλλα τό πλάτος υπολογίσθηκε σέ συνάρτη
ση πρός τό ωφέλιμο ύψος ώστε ò ώφέλιμος όγκος άποθηκεύσεως νά έπαρκει γιά τήν άποθήκευση 
όλων των λίθων τοϋ ναοϋ,πού σήμερα καλύπτουν τήν έκταση τής Άκροπόλεως, καθώς καί όλων 
τών λίθων πού θά μπορούσαν νά καταβιβασθοΰν άπό τόν ναό κατά τήν διάρκεια τοϋ έργου.

Γιά τόν σκοπό τής μεγαλύτερης άζιοποιήσεως τοϋ χώρου, Αλλά καί γιά τήν Ασφάλεια τής 
ίδιας τής γερανογέφυρας προτ ιμήθηκαν έΕ άρχής κατακόρυφοι κινητήρες διαδρομής,παρά τό με

γαλύτερο κόστος τους καί έπίσης ήλεκτρικό βαροΰλκο, έπειδή έκτος άπό άνεση καί ταχύτητα, 
διαθέτει καί μικρότερο νεκρό ύψος έναντι τοϋ χειροκίνητου. Ή σημασία τής έλαττώσεως τοϋ 
νεκροϋ ύψους τής άνυψωτικής μηχανής σέ γερανογέφυρες είναι πολύ γνωστή.

Στήν περίπτωσή μας ή έζοικονόμηση π.χ. 5 έκατοστομέτρων Από τό νεκρό ύψος Αντιστοιχεί
3στήν έκταση τής γερανογέφυρας σέ κέρδος 35 μ χώρου άποθηκεύσεως. Τό αίτημα τής οικονομί

ας πάντα μάλιστα περισσότερο τοϋ χώρου παρά τοϋ χρήματος, οδήγησε στήν άπόφαση νά δοθεί 

στό ζύγωμα ή έλάχ ιστη διάσταση μέ τόν καθορισμό τής ίκανότητός του κατά τό μέσον σέ 8 τον. 
μόνο καί τοϋ ήλεκτρικοϋ βαρούλκου σέ 5 τον. μόνο (γιά μικρότερο νεκρό ύψος) παρά τό γεγο
νός ότι πολλοί λίθοι τοϋ ναοϋ φθάνουν καί ύπερβαίνουν τούς 10 τον. 'Εδώ ίκανότητα ζυγώμα
τος καί βαρούλκου Αποφασίστηκε σύμφωνα μέ τήν στατιστική πλειονότητα τών λίθων γιά τούς 
όποιους ή συχνότητα διακινήσεως θά είναι πολύ μεγαλύτερη άπό έκείνη τών βαρύτερων,Αλλά 

πολύ όλιγαριθμότερων μεγάλων λίθων. Γιά τούς τελευταίους αυτούς λίθους έπιφυλάχθηκε ή δυ
νατότητα χρησιμοποιήσεως βοηθητικού χειροπάλαγκου καί άναρτήσεώς τους μόνο άπό τό βόρειο 
άκραιο τμήμα τοϋ ζυγώματος γιά τό όποιο σέ Απόσταση μέχρι δύο μέτρων άπό τήν στήριΕη, ή 
ικανότητά του είναι δεκτή ώς ίση πρός 12 τον.

Σύμφωνα μέ όλες τίς ώς άνω προϋποθέσεις καί έπιδιώΕεις συνέταΕε ό γράφων τά προσχέδια 
τής γερανογέφυρας (υπολογισμός τοϋ ζυγώματος διά f=1/800 ), καθώς καί τήν Ακόλουθη τεχνι
κή έκθεση πού συνοδευόμενη άπό τά έν λόγω προσχέδια άπετέλεσε τό τεϋχος τοϋ πρόχειρου 
διαγωνισμού γιά τήν άνάδειζη άναδόχου τής κατασκευής (Νοεμβ.-Δεκ. 1982).

Η.3.2. Βοηθητική γερανογέφυρα έργοταζίου Παρθενώνος

'Αντικείμενο είναι ή κατασκευή γερανογέφυρας 8-12 τον. σύμφωνα μέ τό συνημμένο ένδει- 
κτικό σχέδιο. Τό έργο είναι έΕαιρετικά έπεΐγον.

Τό σχέδιο είναι ένδεικτικό καί έπομένως είναι δεκτές βελτιώσεις κατά τήν κρίση τοϋ 

κ ατασκ ε υαστ ο ύ.

Στίς ύποχρεώσεις τοϋ κατασκευαστοϋ περιλαμβάνονται τά έζής: Κατασκευή, δοκιμαστική 

συναρμολόγηση στό έργοστάσιο, μεταφορά καί παράδοση στήν Ανατολική πύλη τοϋ Αρχαιολογι
κού χώρου τής Άκροπόλεως, μερική (μέ ένα ή δύο τεχνίτες) συμμετοχή στήν τελική συναρμο
λόγηση τής γερανογέφυρας πάνω στήν Ακρόπολη, στήν περιοχή νοτίως τοϋ Παρθενώνος. *Η άνα- 
βίβαση καί ή μεταφορά τών στοιχείων τής γερανογέφυρας πάνω στήν Ακρόπολη, καθώς καί ή υ
ποδομή γιά τήν έδραση τών σιδηροτροχιών θά γίνει μέ μέσα καί προσωπικό τοϋ ΥΠΠΕ.



572 Κύρια χαρακτηριστικά:

1) Ή γερανογέφυρα θά είναι συναρμολογήσιμη άπό μικρότερα στοιχεία A, Β, .... Ε, Ζ, 
καί Ζ2, ώς έμφαΐνεται στά σχέδια.

2) Κριτήρια ύποδιαιρέσεως σέ στοιχεία είναι ή ικανότητα τοϋ άναβατορίου τής Άκροπό- 

λεως καί τό έλάχιστο πλάτος τής όδοΰ μεταφοράς πάνω στήν 'Ακρόπολη.

Τό ζύγωμα μέ τό μεγάλο μήκος του (12.00) καί τό βάρος του (1.750 Kg περίπου) ύπερβαί- 
νε ι την έκτιμούμενη ικανότητα του ύπάρχοντος στην ΝΑ γωνία τής Άκροπόλεως άναβατορίου 
(1.200-1.300 Kg). Υπάρχει έπομένως ζήτημα άν μπορεί νά μορφωθεί ενιαίο, όπως στό σχέδιο 
ή σέ δύο τεμάχια (4-8 μ.) πού θά συγκολληθοΰν πάνω στήν 'Ακρόπολη σέ ένα, πού θά έχει ό
μως τήν άντοχή καί τήν κανονικότητα (εύθυγραμμία) ένός έ£ άρχής ένιαίου.

Ή θέση τής συζητούμενης συγκολλήσεως θά βρίσκεται 2 μ. περίπου άπό τό στοιχείο Γ 

(βλέπε σχέδ ιο) .

3) Τό μήκος κάθε τροχιάς θά είναι περίπου 74 μ. Ή νότια τροχιά θά έδράζεται σέ υπο
δομή άπό οπλισμένο σκυρόδεμα, ή βόρεια σέ κατάλληλο στρωτήρα πάνω στό κρηπίδωμα τοϋ ναοϋ. 
Σύνδεση τοϋ στρωτήρος αύτοΰ μέ τό κρηπίδωμα δέν έπιτρέπεται, ή έζασφάλιση τής θέσεώς του 
μπορεί νά γίνει, έάν ό κατασκευαστής κρίνει χρήσιμη, μέ κατάλληλες έλαφρές άντηρίδες άνά 
5 μ. πού θά μορφωθούν άπό σιδηρές ράβδους μορφής πού θά πακτωθούν στό έδαφος έ£ω άπό τό 
κρηπίδωμα. Τό υλικό τοϋ στρωτήρος μπορεί νά είναι σίδηρος (π.χ. [_ ) ή Εύλο ένισχυμένο μέ 
γαλβανισμένα τσέρκια κατά διαστήματα. Καί στις δύο περιπτώσεις ή παρουσία τοϋ στρωτήρος, 
καθώς καί ή λειτουργία τής γερανογέφυρας δέν έπιτρέπεται νά προκαλοϋν ρύπανση (όπως σκου

ριές, λιπαντικά, πίσσες κ.λ.π.).

4) Ή κίνηση τής γερανογέφυρας θά είναι ήλεκτρική. ‘0 κατασκευαστής μπορεί νά έπιλέ- 
Εει κατά τήν κρίση του κίνηση μέ κινητήρα στό ένα όχημα καί μηχανική μετάδοση στό άλλο ή 
μέ κινητήρες καί στά δύο οχήματα.

5) 'Ανυψωτική διάταξη. Θά περιλαμβάνει δύο άλυσοπάλαγκα (άπό τά όποΤα ένα μόνο περιέ- 

χεται στό σχέδιο), ένα των 10 τον. καί ένα των 5 τον. Ή κίνηση των φορείων τους καθώς 
καί ό χειρισμός τους θά γίνεται μέ άτέρμονα άλυση,μέ τό χέρι. "Ομως δέν άποκλείεται ή άν- 
τικατάσταση τοϋ ένός έκ των δύο (των 5 τον.) μέ ένα ήλεκτρονίκητο άνυψωτικό καί μάλιστα 
είναι έπιθυμητή έάν αύτό έχει μικρότερο νεκρό ύψος, δηλαδή έπιτρέπει μεγαλύτερο ΰψος άνυ- 

ψώσεως τοϋ φορτίου καί συνεπώς καλύτερη έκμετάλλευση τοϋ χώρου άποθηκεύσεως. Τό ζήτημα 
αύτό άπόκειται στήν κρίση τοϋ κατασκευαστοϋ.

6) Ή θέση έγκαταστάσεως τής ήλεκτροδοτήσεως τής γερανογέφυρας θά πρέπει νά έΕασφαλί- 
ζει άπό κάθε κίνδυνο.

Μία δυνατότητα γιά τήν τοποθέτηση άναρτημένου καλωδίου παρέχει ò πρόβολος τοϋ ύποστέ- 
γου, τό όποιο όμως θά συνοδεύει τις τροχιές έπί μήκους 44 περίπου μέτρων. Στά υπόλοιπα 30 
μέτρα θά άπαιτεΐτο έλαφρά έναέρια κατασκευή άναρτήσεως τοϋ καλωδίου ή αυτόματη τύλιΕη-έκ- 
τύλιΕη σέ περιστρεφόμενο τύμπανο μέ έλατήριο.

7) ΌΧρωματισμός τής κατασκευής θά είναι ώχρόλευκος σύμφωνα μέ υπόδειγμα τής ‘Υπηρεσί
ας (δύο "χέρια" άντισκωριακό - τελικό χρώμα).

'Από τόν κατασκευαστή ζητείται:

1) Αιτιολογημένη σύντομη τεχνική έκθεση συνοδευόμενη ένδεχομένως καί μέ σκαριφήματα, 
όπου θά λαμβάνει θέση καί ώς πρός τά σημεία έμεινα πού έναπόκεινται στήν κρίση του (βλέ
πε προηγούμενα π.χ. ζύγωμα άπό ένα ή δύο τεμάχια συγκολλημένα, ήλεκτρσκίνητο βαρούλκο, ή- 

λεκτροδότηση, κινητήρες, χρησιμότητα ή όχι των άντηρίδων κ.λ.π.).

2) Προσφορά τιμής γ ιά τήν σιδμροκατασκευή συνολικώς, γιά τις τροχιές συμπεριλαμβανομέ

νου τοϋ στρωτήρος τής βόρειας έΕ αύτών καί σέ δύο ένολλακτικές μορφές γιά τήν ήλεκτροκί- 
νηση τής γέφυρας καί τήν λειτουργία τοϋ άνυψωτικοϋ (ήλεκτρική καί χειροκίνητη ή μόνο χει
ροκίνητη) .

Στις τιμές θά περιληφθοϋν τά έΕοδα μεταφοράς, έγκαταστάσεως τροχιών, ήλεκτροδοτήσεως 
καί συναρμολογήσεως.



573Προσοχή: έργασίες βαρειές όπως ή συναρμολόγηση θά γίνουν μέ άποφασιστική βοήθεια τών 
συνεργείων τής ‘Ακροπόλεως πού θά κατασκευάσουν καί βοηθητικό ίκρίωμα κ.λ.π.

3) 'Ορισμός χρόνου παραδόσεως τοΰ έργου. Ό κατασκευαστής μπορεί νά μεταβεϊ στόν χώρο 
όπου θά έγκατασταθεΐ τό έργοτάξιο καί στόν χώρο τοΰ άναβατορίου γιά ένημέρωσή του σέ πε
ρισσότερες λεπτομέρειες καί μπορεί νά ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες άπό τούς Μηχανι
κούς τοΰ έργου.

Κριτήρια έπιλογής τοΰ οριστικού άναδόχου είναι ή θέση πού θά λάβει στά τιθέμενα στήν 

κρίση του ζητήματα, οι τιμές πού θά προσφέρει καί ή συντομία τοΰ χρόνου παραδόσεως πού θά 

όρ ίσε ι.

Η. 3.3. Τόν Μάρτιο 1983 ή Αρχαιολογική 'Εταιρεία άνέθεσε τήν κατασκευή τής γερανογέφυρας 

στόν άνάδοχο πού άνέδειζε ύ διαγωνισμός, τήν έλληνική έταιρεία Mecanotehnica ΕΠΕ. Στή συ
νέχεια ô υπεύθυνος Μηχανολόγος μηχανικός καί διευθυντής τής έν λόγω έταιρείας κ. Γ. Μαν- 
δίκος συνέταξε τά οριστικά σχέδια τής γερανογέφυρας,άφοΰ ήρθε σέ συνεννόηση πρός τόν γρά- 

φοντα, κατά τήν οποία συμφωνήθηκε ή καταβίβαση τής βόρειας τροχιάς στό έδαφος, γιά τήν ά- 

ποφυγή ορισμένων τεχνικών δυσκολιών άλλά καί μικροκινδύνων ρυπάνσεως τοΰ ποδίου του ναοϋ. 
Μέ τόν τρόπο αύτό τό έλεύθερο άνοιγμα τής γέφυρας μειώθηκε κατά .40 περίπου, έγινε όμως 

δυνατή ή μείωση τοΰ ύψους τοΰ ζυγώματος κατά .10, κυρίως μέ τήν άντικατάσταση τής απλής 
άρχικής δομής μέ άλλη σύνθετη, άποτελούμενη άπό τό κύριο στοιχείο μορφής ΙΡΝ ένισχυμένο 
στό άνω πέλμα του μέ στοιχείο μορφής ι—ι καί έτσι ό άρχ ικός προβλεπόμενος ωφέλιμος χώρος 
έμεινε περίπου ό αύτός. Τήν μορφή, τις διαστάσεις καί τά άλλα χαρακτηριστικά τής γερανο
γέφυρας έμφαίνει τό συνημμένο όριστικό σχέδιο τοΰ κ. Γ. Μανδίκου, Μηχανολόγου μηχανικοΰ.



574 Η.4. ΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Η.4.1. "Οπως άποιρασίστηκε στην Σύνθεση τοϋ 'Εργοταξίου (βλ. ζ.3.2.) καί στό ειδικό κεφά
λαιο γιά τά άνυψωτικά μέσα (3λ. Η.Ι.), φέροντα ικριώματα κατ'άρχήν δέν θά χρησιμοποιη
θούν γLà τήν έπέμβαση στό μνημείο καί ,ιδίως γιά άνυψωτικές έργασίες. "Οπως έπίσης άπο- 
Φασίστηκε στην Σύνθεση (βλ. Ζ.3.2,3), τήν προσέγγιση των υψηλών θέσεων τοϋ κτιρίου θά 
ύπηρετοϋν ικριώματα συναρμολογούμενα.

Τά ικριώματα αύτά θά είναι ολιγάριθμα, άλλά θά μπορούν νά καλύπτουν τίς άνάγκες 
σέ δλη τήν έκταση τοϋ κτιρίου χάρις στην δυνατότητά τους νά μεταβάλλουν θέση καί μορφή 
ταχύτατα.

Οί ώς άνω άρχές γιά τόν περιορισμό τής χρήσεως των ίκριωμάτων δέν είναι άπόλυτες, 
άλλά έλαστικές. Σέ όρισμένες περιπτώσεις τά ικριώματα θά είναι άπαραίτητα, όπως κατά 
τήν φάση τής άναβιβάσεως καί συναρμολογήσεως των στοιχείων τοϋ γερανοϋ στό έσωτερικό 

τοϋ ναοϋ ή καί στις διάφορες προσωρινές ύποστηρίξεις τμημάτων κατά τήν διάρκεια τοϋ έρ
γου κ.λ.π. (βλ. σ. 578).

Στίς μέχρι τώρα πρόσφατες έπεμβάσεις στό μνημείο χρησιμοποιήθηκαν κατά κανόνα χα
λύβδινα ικριώματα άπό τά όποια δύο στήν άνατολική πρόσοψη θά παραμένουν έν χρήσει μέχρι 
τήν όριστική έπέμβαση στήν περιοχή αύτή τοϋ μνημεΨου.

Πιό κάτω περί γράφονται καί συγκρίνονται διάφορα συστήματα ικριωμάτων καί έπιλέγον- 
ται τά πιό κατάλληλα γιά τό έργο τοϋ Παρθενώνος. Δίνεται έπίσης μία συνοπτική περιγρα
φή των κυριότερων ίκριωμάτων πού θά χρησιμοποιηθούν στό έργο.

Η.4.2. Γενικά_περί„ίκριωμάτων

Τά ικριώματα άποτελοϋν άπαραίτητο μέρος τοϋ τεχνικοϋ έξοπλισμοϋ των οικοδομικών καί 
έπομένως καί των άναστηλωτικών έργων. Διακρίνονται κυρίως σέ φέροντα, σέ ικριώματα εργα
σίας, σέ μικτά ικριώματα,σέ χωροκατασκευές βοηθητικών χώρων, όπως άποθήκες, υπόστεγα, 
προστατευτικά στέγαστρα κ.λ.π. Ή ποικιλία, τά είδη καί ή έκταση τών διαφόρων ικριωμά
των πού έφαρμόζονται σέ ένα έργο άποτελοϋν άντικείμενο τής εύρύτερης μελέτης τοϋ έργοτα- 
ξίου καί έπομένως άποφασίζονται σέ συνδυασμό μέ τήν ποικιλία καί τά είδη τών άλλων μηχα
νικών έξοπλισμών, όπως άνυψωτικά μέσα κ.λ.π.

Τά συνηθέστερα είδη ικριωμάτων είναι : τά ξύλινα, τά χαλύβδινα, τά σωληνωτά, τά χα
λύβδινα δικτυωματικά καί αύτά άπό έλαφρά κράμματα όπως π.χ. Dural.

Τά ξύλινα εκτοπίζονται συνεχώς καί περισσότερο άπό τά χαλύβδινα, ενώ τά τελευταία 
έτη ή μεγάλη αύξηση τοϋ κόστους έργασίας όπως καί οί πολλαπλασιαζόμενες ειδικές Απαιτή
σεις υπαγορεύουν όλο καί πιό συχνά (στίς τεχνολογικώς προηγμένες χώρες) τήν χρήση τών έ- 
λαφρων κραμμάτων.

Στίς παλαιότερες άναστηλώσεις τών μνημείων τής Άκροπόλεως χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα 
φέροντα ικριώματα βαρέως τύπου. Τά ικριώματα αύτά συνέχιζαν τήν παλαιότατη παράδοση καί 
παρουσίαζαν θαυμαστή ποιότητα κατασκευής. Μέ κατάλληλα γραμμικά στοιχεία μεγάλης διατο- 
μής εφοδιασμένα μέ έντορμίες συνδέσεως καί μέ τήν βοήθεια σιδηρών βιδών καί αίχμάτων ή
ταν δυνατή ή σύνθεση πολλών διαδοχικών ικριωμάτων έπί 40 καί πλέον έτη. "Ομως τό σύστη
μα αύτών τών ικριωμάτων παρουσίαζε πολυάριθμα μειονεκτήματα σέ σχέση μέ άλλα συστήματα 
τών άρχών τοϋ αίώνος καί άκόμη περισσότερα σέ σχέση μέ τά μέσα τής δικής μας έποχής (βλ. 

Η.1.7.) .

Η. 4.3. Τά_Σωλιινωτά_ικριώματα

Διακρίνονται ώς πρός τό υλικό σέ χαλύβδινα καί άλλουμινίου καί ώς πρός τήν σύνθεση 
σέ τρισορθογωνίου συστήματος καί στά χωροδικτυωματικά (System MERO).

Στήν πρώτη γενική κατηγορία ή διάμετρος σωλήνος πού έπικρατεϊ είναι Ih" (48,3imn), 
ένώ οί διάμετροι 1' καί 2"σπανίως χρησιμοποιούνται. Στά χωροδικτυωματικά χρησιμοποιούν-



ται διάμετροι σωλήνων σέ μεγάλη ποικιλία. 575
Ή πρώτη γενική κατηγορία χωρίζεται σέ τρεις κατηγορίες :

1) σέ άπλά σωληνωτά
2) σέ πλαισιακά σωληνωτά μέ κατακόρυφα πλαίσια
3) σέ πλαισιακά σωληνωτά μέ οριζόντια καί κατακόρυφα πλαίσια.

‘Η τυποποίηση τής διαμέτρου των σωλήνων επιτρέπει καί τόν συνδυασμό των άπλών^σωλήνων 
μέ τά πλαίσια, ένώ ή τυποποίηση των μηκών μας άπαλλάσσει άπό τήν κοπή των σωλήνων.

Οΐ συνδέσεις γίνονται μέ κατάλληλα έξαρτήματα, τούς συνδέσμους, ή γίνονται χωρίς έ
ξαρτήματα μόνο μέ κατάλληλη διαμόρφωση των στοιχείων. Άναλόγως μέ τό πάχος του τοιχώμα
τος έχουμε βαρείς καί έλαφρούς σωλήνες μέ πάχος τοιχώματος άντιστοίχως 4.05mm καί 3.25mm 

καί βάρος άντιστοίχως 4,6Kg/m καί 3,7kg/m.

Άναλόγως μέ τήν μορφή των συνδέσμων καί των πλαισίων υπάρχουν ποικίλα συστήματα, 
όπως τό Mannesmann άπλό σωληνωτό, τό Mannesmann πλαισιακά καί τά πλαισιακά Bera, Akrow, 
Akrow-Wolf Mills, Hünnebeck κ.λ.π.

Οί σύνδεσμοι διακρίνονται γενικώς : 1)σέ σταθερής όρθής γωνίας

2) σέ μεταβλητής γωνίας
3) σέ προεκτάσεως εσωτερικούς
4) σέ προεκτάσεως έξωτερικούς
5) σέ κουπαστών

Άλλα έξαρτήματα είναι οί διάφορες βάσεις έδράσεως καί οί διάφορες κεφαλές υποδοχής 

των φορτ ίων.

Η.4.4. Στά έργα τής Άκροπόλεως χρησιμοποιήθηκαν τελευταίως χαλύβδινα σωληνωτά ικριώματα 
τής 1ης (System Mannesmann) καί τής 2ης (System Acrow καί System Bera)κατηγορίας μέ σω
λήνες τόσον έλαφροΰ όσον καί βαρέος τύπου.

Τά μεγαλύτερα βάρη των χρησιμοποιθυμένων στοιχείων είναι :

Σωλήνες : 6 m 20 kg
5 m 1 611 kg
4 m 13 kg

Πλαίσια : 1.20x1.20 23 kg
1.20x1.80 17 kg περίπου.

Ή άπόδοση των τεχνιτών συναρμολογήσεως χαλύβδινων ικριωμάτων (κυρίως Mannesmann) με- 
τραται κατά τούς γερμανικούς κανονισμούς μέ άριθμό συνδέσεων άνά ώρα. (Είναι προφανής ό 
στατιστικός χαρακτήρας αύτοϋ του μέτρου, τό όποιο βεβαίως συνοψίζει τό σύνολο τής άντί- 
στοιχης πρός τις συνδέσεις έργασίας μεταφοράς καί τοποθετήσεως τών σωλήνων καί των ξύλι
νων δαπέδων τοΰ ικριώματος).

Τό μέτρο τής άποδόσεως έργου έλαττώνεται συναρτήσει τοϋ ύψους ώς έξής :

“Υψος ικριώματος
σέ μέτρα

Ακρίβεια
Μέση

συνδ/ώρα

κατασκευής
'Υψηλή

συνδ/ώρα

0. - 20 -10 -5
20 - 50 - 8 _4
50 - ____ - . 6 -3

Τά πιό πάνω μέτρα ισχύουν γιά ειδικευμένους τεχνίτες ικριωμάτων. Οί άποδόσεις τών συνερ
γείων τήςΆκροπόλεως, δηλαδή τεχνιτών άλλης είδικότητος, περιορίζονται στά 3/4 ή καί στό 1/2 
τών πιό πάνω.



576 Η.4.5. Οι σύνδεσμοι άναλόγως με τήν κατηγορία προδιαγραφών αναλαμβάνουν φορτία 600 kg (κα
τηγορία Α) καί 900 kg (κατηγορία Β).

Οι σωλήνες (βαρέως τύπου St. 37) σέ κεντρική φόρτιση αναλαμβάνουν 4,8 Μρ., έφ'οσον 
τό μήκος λυγισμοϋ είναι τής τάζεως των 1.50-1.80m.

Ή επιτρεπόμενη τάση ορίζεται :

Ρ * e? · ω 
F + 0,9

γιά τίς περιπτώσεις μεταφοράς των φορτίων μέσω των συνδέσεων (θ=έκκεντρότης συνδέσεως =

5,5-6,5cm).

Βάσει των πιό πάνω προδιαγραφών γίνεται ή σύνθεση των ικριωμάτων, ò υπολογισμός τής 

συνολικής διατομής των, δ υπολογισμός τοϋ άριθμοϋ των συνδέσεων καί επομένως ό προϋπολο
γισμός τοϋ κόστους τοϋ ΰλικοϋ καί τής εργασίας σέ χρήμα καί χρόνο.

Κατά τό στάδιο τής μελέτης έγινε ή σχεδίαση καί ò υπολογισμός δύο φερόντων ικριωμά
των ίκανότητος 10 t γιά τίς έπεμβάσεις στην άνατολική πλευρά τοϋ ναοϋ. *Η συνολική έκτα
ση των ικριωμάτων υπολογίστηκε σέ 130 m2 καί τό ύψος τους σέ 21 καί 19m άντιστοίχως. Ό 
συνολικός άριθμός συνδέσεων σέ 3.200 περίπου.

Ή άξια τοϋ ΰλικοϋ τώυ ικριωμάτων αΰτών άνήρχετο (τό 1980) σέ 1.200.000 δρχ., ή συναρ

μολόγησή τους θά άπαιτοϋσε 1.100 έργατοώρες, ή δέ άποσυναρμολόγησή τους 600 έργατοώρες, 
δηλαδή άπασχόληση δύο τετραμελών συνεργείων επί 5 έβδομάδες μέ κόστος εργασίας 400.000 
δρχ. περίπου. Ή προστατευτική βαφή τοϋ ΰλικοϋ τών ικριωμάτων αυτών μέ κατάλληλα χρώμα

τα (σέ πέντε στάδια εργασίας) άπαίτησε έργασία 6μελοϋς συνεργείου έπί 6 έβδομάδες. Τό 
κόστος τής έργασίας βαφής ύπόλογίζεται περίπου σέ 300.000 δρχ.

Η. 4.6. Τά φέροντα σωληνωτά χαλύβδινα ικριώματα προσφέρουν τήν μεγαλύτερη δυνατή εύελιξία 
κατασκευής, έχουν μεγάλη στερεότητα καί άντοχή καί συγκρινόμενα μέ τά ξύλινα (βλ. Η.1.
7.) άπαιτοϋν μικρότερη δαπάνη χρήματος καί χρόνου.

“Ομως ορισμένα μειονεκτήματα τών ικριωμάτων αύτών είναι άρκετά σοβαρά γιά τό έργο, 
ώστε νά ύπαγορεύουν τήν άναζήτηση άλλων λύσεων:

1) Καταλαμβάνουν καί δεσμεύουν πολύτιμο γιά τό έργο χώρο καί άποκρύπτουν τό μνημείο.
2) 'Απαιτούν πολυήμερη άπασχόληση πολυάριθμου προσωπικού γιά κάθε άποσυναρμολόγησή 

καί νέα συναρμολόγησή τους ώς καί γιά τήν συντήρηση τοϋ ΰλικοϋ πού πρέπει νά γίνε
ται άναλόγως μέ τό είδος προστασίας κάθε 2 έως 5 έτη.

3) Παρά τόν προστατευτικό χρωματισμό, στό εσωτερικό τών σωλήνων σχηματίζονται σκουριές 
πού κατά τήν περίοδο τών βροχών παρασύρονται καί ρυπαίνουν τά μάρμαρα.

'Από τήν πιό πάνω ανάλυση (ραίνονται τά σοβαρά μειονεκτήματα τών φερόντων σωληνωτών 
ικριωμάτων γιά τό έργο τοϋ Παρθενώνος πού δικαιολογούν τόν άποκλεισμό τους καί τήν επι
λογή άλλου μέσου (τοϋ γερανού), (σχετικά μέ τόν άποκλεισμό τών χαλύβδινων φερόντων ικρι
ωμάτων βλέπε Η.1.4., Η.1.5., Η.1.6.).

Η.4.7. Στόν Παρθενώνα, ή επιλογή τοϋ γερανοΰ (τύπου Stiffleg Derrick) μεγάλης άκτίνος δρά- 
σεως περιορίζει στό έλάχιστο τήν άπαίτηση φερόντων ικριωμάτων καί οδηγεί σέ νέες δυνατό
τητες γιά τήν έπιλογή τοϋ είδους καί τοϋ τρόπου εφαρμογής τών έλαφροτέρων ικριωμάτων έρ
γασίας .

Ή μεγάλη ικανότητα τοϋ γερανού (12 t) καί ή άκτίνα δράσεώς του πλέον τών 20 m, σέ 

συνδυασμό μέ τήν δυνατότητα τών μικρών ικριωμάτων νά καθίστανται κινητά μέ τήν προσθήκη 

τροχών, επιτρέπει τήν έλαχιστοποίηση τοϋ συνολικοϋ όγκου τών ικριωμάτων έργασίας καί τήν 

άναγωγή του σέ τρία ή τέσσερα ικριώματα μικρής κατόψε«ςν ήτοι 2,0x2,0 μέτρων, τά όποια 
θά μποροϋν νά άλλάζουν θέση, είτε κυλιόμενα στούς τροχούς τους, είτε άναρτόμενα, άνυψού- 

μενα καί άποτιθέμενα άπό τόν ίδιο τόν γερανό. Καί στις δύο περιπτώσεις, ιδίως μέ τήν έ- 
νέργεια τοϋ γερανοϋ, θά είναι δυνατή ή προσέγγιση τοϋ ικριώματος σέ δποιοδήποτε σημείο 

τοϋ ναοϋ έντός 5'ή τό πολύ 10' ('.)



577Μέ τόν τρόπο αύτό τά μεμονωμένα ικριώματα προσφέρουν ισοδύναμη έξυπηρέτηση μέ αυτήν 
ένός ένιαίου ικριώματος πού θά έκάλυπτε ολόκληρο τόν ναό.

Τά ικριώματα θά χρησιμοποιούνται αύτοτελώς γιά μικρής έκτάσεως εργασίες, ενώ γιά με
γαλύτερης έκτάσεως έργασίες θά μπορούν νά συνδυάζονται κατά διάφρρους τρόπους, όπου βασι
κή άρχή θά είναι ή τοποθέτησή τους σέ Αμοιβαίες άποστάσεις μέχρι τριών ή καί τεσσάρων Α
κόμη μέτρων, ή σύζευξή τους μέ βοηθητικές ράβδους καί ή γεφύρωσή τους μέ πρόσθετα τμήματα 
δαπέδων στις διάφορες στάθμες έργασίας. Σέ περιόδους "αιχμής" του έργου θά είναι ίσως Α

ναγκαία ή χρησιμοποίηση καί άλλων ικριωμάτων. Τά Ικριώματα θά διαθέτουν μόνιμα δάπεδα, 
μόνιμες κλίμακες μέ κανονικές βαθμίδες καί χειρολισθήρες, μόνιμα παραπέτα, έναλλακτικά 
πετάσματα προστασίας του προσωπικού άπό τόν καιρό καί τόν ήλιο καί τέλος μόνιμη ήλεκτρι- 
κή έγκατάσταση γιά τήν ήλεκτροδότηση έργαλείων στις διάφορες στάθμες έργασίας, ακόμη δέ 
ηλεκτρική σύνδεση μέ δίκτυο γειώσεως πού θά ασφαλίζει άπό κεραυνοπληξ ία. Τά ικριώματα θά 
είναι έφοδιασμένα μέ έναλλακτικά συστήματα βάσεως πού θά έπιτρέπουν τήν έδραση ή τήν κύλι- 
ση σέ οριζόντιο δάπεδο ή άκόμη καί στούς Αναβαθμούς τής κρηπίδος, καθώς καί μέ έναλλακτι
κά συστήματα άντηριδώσεως ή άγκυρώσεως, όπως καί μέ μόνιμους άναρτήρες γιά τήν άνάρτηση 
άπό τό άγκιστρο τού γερανού. "Ο σκελετός τών ικριωμάτων θά άποτελεΐται άπό συναρμολογού- 
μευα σωληνωτά στοιχεία.

Άπό τήν σύγκριση τών πλεονεκτημάτων καί μειονεκτημάτων τών διαφόρων υλικών καί συστη 

μάτων ικριωμάτων, τό σκληρό αλουμίνιο (Dural) κρίνεται προτιμότερο άπό τόν χάλυβα καί τό 
σύστημα χωρίς συνδέσμους προτιμότερο άπό αύτό μέ συνδέσμους. Ή έφαρμογή τού δαπανηρότε
ρου αύτοϋ τρόπου (ύλικό + σύστημα) είναι τελικώς καί άπό οικονομικής άπόψεως συμφέροντα, 
προκειμένου περί έκείνων τών ικριωμάτων πού ή χρησιμοποίησή τους θά είναι συνεχής ή απλώς 
συχνή.

Η.4.8. 'Εκτός άπό τά ικριώματα έργασίας, θά άπαιτηθοϋν σέ ορισμένες περιπτώσεις φέροντα ι
κριώματα ειδικής μορφής ώς έξης :

α)Γιά τήν μεταφορά εντός τοϋ ναού όλου έκείνου τού υλικού γιά τήν προστασία τού δαπέ
δου καί τήν έδραση τού γερανού καί άκόμη όλων τών στοιχείων καί έξαρτημάτων ώς καί τών 
πρώτων Αντιβάρων τού ίδιου τοϋ γερανού, θά κατασκευασθεΐ στήν νότια πλευρά τού ναού, ει
δικό ικρίωμα άνελκύσεως καί οριζόντιας μετακινήσεως τών φορτίων μέχρι τό κέντρο τοϋ σηκού. 
(Τά ύπόλοιπα άντίβαρα θά Ανεβάσει στόν ναό ò ίδιος ό γερανός).

Τό ικρίωμα θά κατασκευαστεί μέ χαλύβδινο ύλικό τού συστήματος Mannesmann καί θά δια
θέτει τροχιά (I) καί άλυσοπάλαγκο άναρτημένο άπό τήν τροχιά μέσω φορείου (τρόλλεϋ). Οί 
στύλοι τοϋ ικριώματος θά πατούν μόνο στόν ναό, ή δέ προβολή έξω άπό τόν ναό θά στηρίζεται 
μέ λοξούς στύλους, ώστε τό ικρίωμα νά μήν έμποδίζει τήν ένθεν καί ένθεν κίνηση τής γερανο
γέφυρας. ‘Η Ακριβής μορφή τοϋ ικριώματος έμφαίνεται στό συνημμένο σχέδιο. Τονίζεται δτι 
τό ικρίωμα "μεταφοράς τού γερανού" θά είναι τελείως προσωρινό, ή διάλυσή του θά γίνει όχι 
μέ τό τέλος τής μεταφοράς, άλλά Αμέσως μετά τήν συναρμολόγηση τοϋ γερανού, ώστε ή άποσυ - 
ναρμολόγηση τού Ικριώματος καί ή μεταφορά τοϋ ύλικοϋ του έκτός τοϋ ναοϋ νά γίνει κυρίως 
μέ ένέργεια τοϋ ίδιου τοϋ γερανού.

β)Σέ πολλές περιπτώσεις κατά τήν διάρκεια τής άποσυναρμολογήσεως στοιχείων τοϋ θριγκού 
ώς καί τοϋ Ανωφλιού τής δυτικής θύρας θά άπαιτηθεϊ ή προσωρινή κατασκευή τοπικών φερόν- 
των ικριωμάτων πού θά ύποστηρίζουν τά έπισφαλή τμήματα,μέχρι τήν Ανέλκυσή τους άπό τόν γε
ρανό. Τά ικριώματα αυτά θά κατασκευασθοΰν έπίσης μέ χαλύβδινο υλικό συστήματος Mannes
mann. Ή σύνθεση τών ικριωμάτων αύτών θά γίνει σύμφωνα μέ σχέδια πού θά συντάσσονται κα
τά περίπτωση.



οχ.17. npocLpινό ικρίωμα έγΗαταστάσεως του γερανού στό έεωτερικό τοϋ ναού (μεταφορά ύλικων 
ΰποΡάθρυυ >αί στοιχείων τοϋ γερανού,συναρμολόγηση τοϋ γερανού). Ίά ζυγώματα τοϋ προ- 
εμρινού αΰτοϋ (κρυώματος συνδυαζόμενα μέ τούς τρίποδες τοϋ έργοταζίου θά σχηματίζουν 
βοηθητικές τροχιές άναρτήαεως καί μεταφοράς μεγάλων φορτίων σέ διάφορες διευθύνσεις 
καί at συνέχεια πρός τόν χώρο ένεογείας τής γερανογέφυρας καί τοϋ γερανού. Μέ την 
τεχνική αύτή &ά μετακερθοΰν πρός τό έργο ίσοι λίθοι δέν μεταφερθοΰν μέ τό περονοφόρο 

όχημα.
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Η.5.1. "Οπως άποφασίστηκε στην Σύνθεση τοϋ'Εργοταξίου (Ζ.3.Σ.) ορισμένες άπό τίς λειτουρ
γίες τοϋ έργοταζίου θά στεγασθοϋν σέ έπίμηκες υπόστεγο μέ προσανατολισμό όμοιο πρός 

αυτόν του ναοΰ, τοποθετημένο άμέσως πρός Ν. τοϋ χώρου άποθέσεως.

Κατά τήν σύνθεση του ύποστέγου έπιδιώχθηκε κατά τόν βέλτιστο δυνατό συνδυασμό 

ή Ικανοποίηση των έξης προϋποθέσεων:
α)Στέγαση καί λειτουργία των έργαστηρίων, των Γραφείων των αύτόματων μηχανών γλυ

πτικής άντιγραφής, τής άποθήκης καί ορισμένων άλλων βοηθητικών χώρων.
β)Εύκολη καί οίκονομική σέ χρόνο καί χρήμα, κατά τό δυνατόν έλαφρά καί απλή κατα

σκευή, μέ στοιχεία τυποποιημένα καί προκατασκευασμένα. Τό σύστημα κατασκευής πρέ
πει νά επιτρέπει εύκολα τίς τροποποιήσεις λόγω έποχής ή τοϋ είδους τών έκτελουμένων 

έργασιών (βλ. Ζ.2.3.).
γ)Κατά τό δυνατόν περιορισμός τής όπτικής έπιβαρύνσεως πού θά προκαλέσει τό ύπό- 

στεγο στόν άρχαιολογικό χώρο, καί ιδίως στόν Παρθενώνα, γενικός καί ίδίως χρωματικός 

έναρμονισμός τοϋ ύποστέγου πρός τόν Παρθενώνα.

Η.5.2. Ή μορφή τοϋ προσφερόμενου χώρου, σέ συνδυασμό μέ τίς προϋποθέσεις ύπό στοιχείο 
(γ) έπέβαλαν νά γίνει τό υπόστεγο στενόμακρο καί χαμηλό καί νά τοποθετηθεί κατά τό 
δυνατόν πρός Α., προκειμένου νά άξιοποιηθεϊ ή πρός Α. προοδευτική εύρυνση τοϋ μεταξύ 
τείχους καί ναού χώρου, ώστε τελικώς τό υπόστεγο νά διατηρείται σέ έπαρκή άπόσταση 
"αισθητικής άσφαλείας" άπό τό τείχος καί νά είναι έλάχιστα ορατό άπό τήν πόλη, χω
ρίς μάλιστα νά αποκρύπτει τήν κιονοστοιχία τοϋ ναοϋ, ένώ άπό άποστάσεις μικρότερες 
τοϋ μισού χιλιομέτρου νά παραμένει τελείως άθέατρο προοπτικώς κρυβόμενο άπό τό νότιο 
τείχος. Γιά μεγαλύτερη ενίσχυση τοϋ σκοπού αύτοϋ, ή μονοκλινής στέγη είναι σκόπιμο 
νά άκολουθεΐ άντίθετη κλίση άπό αύτήν πού θά άρμοζε στόν προσανατολισμό τοϋ ύποστέ
γου, ώστε ή νότια καί πλησιέστερη πρός τό τείχος πλευρά νά είναι χαμηλότερη άπό τήν 

βόρεια πλευρά του.
Καθώς ή βόρεια πλευρά τοϋ στεγάστρου προβάλλει κατά 2 μέτρα, ώστε νά προστατεύ

ει τόν κατά μήκος διάδρομο κυκλοφορίας, ò δέ πρόβολος τής γερανογέφυρας προβλέπεται 
νά εισδύει κάτω άπό τό στέγαστρο γιά νά προωθούνται τά μάρμαρα πρός τά έργαστήρια, 
ή πρόσδοση στήν στέγη ισχυρής πρός Ν. κλίσεως δέν υπηρετεί μόνο τήν μείωση τής όρα- 
τότητος τοϋ ύποστέγου άπό τήν πόλη άλλά έζ ίσου τήν έπαύζηση, κατά τό δυνατόν, τοϋ 
ωφέλιμου ύψους τοϋ χώρου άποθέσεως τών μαρμάρων τοϋ ναοϋ.

Η.5.3. Ή προϋπόθεση ύπό στοιχείο (α) έζετάστηκε ήδη άναλυτικά σέ προηγούμενο κεφάλαιο 
(Ζ.2.3-6) όπου έγινε περιγραφή τών λειτουργιών καί ύπολογισμός τών άναγκαίων έπιφα- 
νειών γιά κάθε μία άπ'αύτές. Καθώς τό σχήμα τοϋ ύποστέγου πρέπει νά γίνει έπίμηκες, 
τό διάγραμμα τών λειτουργιών-χώρων λαμβάνει τήν έξής γραμμική μορφή.

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΣ καί

ΔΙΑ
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Γραφείο
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Τό στοιχείο 1 (μηχανές ...) χωροθετεϊται στό δυτικό άκρο γιά τόν περιορισμό τής 

όχλήσεως.
Τά στοιχεία 3 καί 4 χωροθετοϋνται μέ τρόπο ώστε νά είναι δυνατή ή δημιουργία έ- 

νιιαίου χώρου συγκεντρώσεως καί τραπεζαρίας τοϋ προσωπικού.
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581Τό στοιχείο 9 (κενόν) είσάγεται γιά λόγους πυρασφαλείας τοϋ γραφείου έναντι πυρ- 
καΐάς πού θά μπορούσε νά συμβεΐ σέ κάποιον άπό τούς άλλους χώρους του ύποστέγου καί 
νά διαδοθεί πρός τό γραφείο. Τήν Ασφάλεια αύτή δεν υπηρετεί τό κενό μόνο του, άλλά 
άκόμη καί ή διαφοροποίηση της κατασκευής της στέγης έπάνω άπό τό κενό. Ή ασφάλεια υ
παγορεύεται άπό τό πολύτιμο Αρχειακό υλικό πού θά συγκεντρώνεται στό γραφείο.

Άπό τά έμβαδά πού ύπολογίστηκαν στό Ζ.2.3-6 οί γενικές διαστάσεις τοΰ ύποστέγου 

προκύπτουν ώς έξης: συνολικό μήκος ~45m , πλάτος _4.5+2. (διάδρομος).
Ό διάδρομος θά εκτείνεται στό Αναγκαίο καί όχι σέ όλο τό μήκος τοϋ ύποστέγου (βλ. 

διάγραμμα). Ή Ακριβής υποδιαίρεση καί κατανομή τοϋ συνολικού έμβαδοϋ σέ διάφορους χώ

ρους προσδιορίζεται Από τό Ακολουθούμενο κατασκευαστικό σύστημα.

Η.5.4. ‘Η προϋπόθεση (β), μετά άπό σύγκριση διαφόρων υλικών καί συστημάτων κατασκευής, 
όδηγεΐ στήν επιλογή τοϋ έξης συστήματος καί ύλικοϋ κατασκευής :

Οίκοδομικός οργανισμός άποτελούμενος άπό σκελετό γραμμικών μεταλλικών στοιχείων 
καί Από ελαφρά επιφανειακά στοιχεία στεγάσεως, πλαγιοκαλύψεως καί ύποδιαιρέσεφς. Ή 
κατασκευή είναι λυόμενη ώς έξης: Τά στοιχεία τοϋ σκελετού είναι χαλύβδινα καί διαθέ

τουν συγκολλημένα τά άπαραίτητα κομβοελάσματα γιά τήν μεταξύ τους σύνδεση μέ βίδες. Τά 
έπιφανειακά στοιχεία στερεώνονται στόν σκελετό μέ κατάλληλα άγκριστρα καί βίδες. Τά 
έπιφανειακά στοιχεία διακρίνονται σέ κλειστά καί σέ υαλοστάσια. Τά κλειστά Αποτελούν
ται άπό δύο λεπτά φύλλα Αλουμινίου πάχους , Ο6 πού συνιστοϋν καί τίς ορατές επιφάνειες 

καί άπό στρώμα διογκωμένης πολυουραιθάνης πάχους .04, Ανάμεσα στά μεταλλικά φύλλα πού 
Αποτελεί μεγίστης μονωτικής Αξίας υλικό, ένώ παράλληλα προσφέρει στά μεταλλικά φύλλα 
τήν άπαραίτητη Απόσταση ώστε νά έξασφαλίζεται ή Ακαμψία τοϋ στοιχείου.

Τά στοιχεία τής στεγάσεως έχουν τήν έπάνω έπιφάνεια πτυχωτή καί μόνο τήν κάτω έπί- 
πεδη. Τά λοιπά στοιχεία έχουν καί τίς δύο έπιφάνειες έπίπεδες.

Τά υαλοστάσια προβλέπονται μέ κοινούς υαλοπίνακες στερεωμένους σέ πλαίσια Απλής 
διατομής Αλουμινίου.

Τά στοιχεία στεγάσεως τοϋ διαδρόμου καί τοϋ κενοϋ χώρου δίπλα στό γραφείο αποτε

λούνται μόνο άπό ένα Απλό πτυχωτό φύλλο Αλουμινίου.

Τά ώς άνω στοιχεία παράγονται σέ διάφορα μήκη μέχρι καί 6 μέτρων, πάντοτε όμως σέ 
σταθερό πλάτος πού έπιτρέπει τήν παράθεσή τους σέ σταθερό διάστημα .75. Τό διάστημα 
αύτό κοινό γιά τήν στέγαση καί τήν πλαγιοκάλυψη άπετέλεσε τό Αποφασιστικό στοιχείο κα
θορισμού τών οριζόντιων διαστάσεων τοϋ σκελετοϋ,ώς καί των χώρων. Ή διαστήλωση άποφα- 
σίστηκε σέ διάστημα 3.00x4.50 (= 4x6 μονάδες). Τά διαστήματα αύτά έπιτρέπουν σχετικά 
μικρές διατομές, ώστε νά είναι εύκολος ò χειρισμός τών στοιχείων τοϋ σκελετού χωρίς A'- 
νυψωτικά καί άλλα μέσα πού άλλωστε δέν θά ήταν πρόχειρα κατά τήν φάση τής κατασκευής 
τοΰ ύποστέγου.

Τά κύρια στοιχεία τής κτηριακής συνθέσεως καί τής οικοδομικής συνθέσεως τοϋ ύπο
στέγου περιέχονται στά συνημμένα σχέδια.

Η.5.5. Γιά τόν καλύτερο έναρμονισμό τοϋ ύποστέγου πρός τό περιβάλλον, τά φύλλα τοϋ Αλου
μινίου θά είναι χρωματισμένα μέ σταθερό χρώμα μάτ, ελαφρώς Ανάγλυφο, ώστε νά έχουν τόν 
αύτό χρωματισμό μέ τά Αρχαία μάρμαρα τοϋ ναοϋ καί νά μή άνακλοϋν τό φως.

Γιά τόν καλλίτερο έναρμονισμό τής στέγης πού θά είναι όρατή άπό ορισμένες Απομα
κρυσμένες περιοχές νοτιότερα τής Άκροπόλεως έπιλέγεται ό τύπος πτυχωτού 'Αλουμινίου 

Nevral πού οί στενές νευρώσεις του Απέχουν .25 άφήνοντας πλατειές αύλακες βάθους .04 
(0Ì διαστάσεις αύτές .25 καί .04 είναι παραπλήσιες πρός τίς μέσες διαστάσεις τών ραβδώ

σεων τών κιόνων).

Γιά τήν Αποφυγή φωτεινών Ανακλάσεων άπό τούς ύαλοπίνακες τής νότιας πλευράς πρός 
τήν πόλη, πράγμα πού θά έβλαπτε τήν αισθητική τοϋ χώρου Ανεπανόρθωτα, προσδίδεται κα
τάλληλη κλίση στά ύαλοστάσια τής πλευράς αύτής. Ή γωνία κλίσεως ορίστηκε μέ ειδικούς 

γεωμετρικοοπτικούς ύπολογισμούς.
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Η. 6.1. Καθώς ή 'Ακρόπολη είναι άπόκρημνη σχεδόν άπό όλες τίς πλευρές,ή άναβίβαση μεγάλων 
λίθων γιά τά έργα οίκοδομίας ή καί άναστηλώσεως των μεγάλων κτηρίων της, υπήρξε πάντοτε 
σημαντικό πρόβλημα,πού όμως, όπως δείχνουν τά ίδια τά έργα καί οί χρόνοι έκτελέσεως, ά- 
σφαλώς είχε σέ κάθε περίπτωση, ,τήν ικανοποιητική λύση του. 'Από πρόσφατες έρευνες του 

γράφοντος προκύπτει,ότι ή όδική μεταφορά των μαρμάρων τού Παρθενώνος γινόταν ατούς υπάρ
χοντες άρχαίους δρόμους τής πόλεως. Ή διαδρομή περνούσε άπό τήν σημερινή περιοχή Συν
τάγματος, τήν σημερινή πλατεία Φιλομούσου 'Εταιρείας, τό άνατολικό καί τό τελικό τμήμα 
τής άρχαίας όδοϋ των Τριπόδων, άπό τήν άρχαιότατη όδό νοτίως τής μεταγενέστερης στοάς 
του Εύμένους καί μέχρι ένα σημείο ΝΔ. καί πολύ πλησίον τοϋ μεταγενέστερου Ήρωδείου, 
μέχρι τό όποιο ή μεταφορά γινόταν σχετικά άνετα μέ τετράκυκλες άμαξες έλκόμενες άπό 
ζεύγη-ήμιόνων. 'Από τό σημείο αύτό καί πέρα τήν έλξη πρέπει νά υπηρετούσαν κατάλληλες 
απλές μηχανές. Ή πιθανότερη διαδρομή είναι αυτή μέσα άπό τά Προπύλαια,χωρίς όμως νά 
άποκλείονται καί άλλοι τρόποι.

Η.6.2. Κατά τίς πρώτες άναστηλώσεις, 1842-4 4, δέν χρησιμοποιήθηκαν νέα μάρμαρα ή άντί νέ
ων χρησιμοποιούντο άλλα άρχαΐα "μικρότερης σημασίας" μάρμαρα πού ύφίσταντο μάλιστα νέα 
λάξευση όπως π.χ. δοκός τού Παρθενώνος στην Πρόσταση των Κορών (1846-7). 'Ετσι δέν υπήρ
χε τότε καί τό πρόβλημα άναβιβάσεως μεγάλων μαρμάρων στήν 'Ακρόπολη.

Τά μεγάλα μάρμαρα τών νεώτερων άναστηλώσεων τοϋ Παρθενώνος (1900-30) άνεβάστηκαν 
άπό τά Προπύλαια μέ σιδερένιο όχημα ειδικής μορφής, κυλιόμενο σέ κεκλιμένες σιδηροτρο
χιές μέ ίσχυρή έλξη συρματόσχοινου τυλιγόμενου στό τύμπανο ισχυρού χειροκίνητου βαρούλ
κου. Αύτή ή τόσο πρακτική καί άποτελεσματική μέθοδος άσφαλώς δέν διέφερε καί πολύ άπό 
τήν άρχαία.

Κατά τίς πρόσφατες άναστηλώσεις (1953-5) τών Προπυλαίων τά μάρμαρα άνεβάστηκαν μέ 
ικρίωμα καί άλυσοπάλαγκα άπό τήν νότια πλευρά τοϋ Πύργου τής Νίκης. Ή μέθοδος αύτή τής 
καθέτου άνυψώσεως μέ τροχαλίες προοδεμένες στήν κορυφή ισχυρού ξύλινου ίκριώματος είναι 
πιθανόν,ότι σέ ένα βαθμό ήταν σέ χρήση καί κατά τήν άρχαιότητα. Ή ύψομετρική διαφορά 
άπό τήν ρίζα τοϋ βράχου ώς τήν έπιφάνεια τής Άκροπόλεως ήταν δυνατόν νά ύπερπηδηθεΐ μέ 
ένα ξύλινο ικρίωμα π.χ. στήν περιοχή τού μεταγενέστερου 'Ασκληπιείου.

Κατά τίς πρόσφατες έργασίες άναστηλώσεως καί συντηρήσεως τών μνημείων χρησιμοποιή
θηκαν καί άλλες θέσεις καί μέθοδοι γιά τήν άναβίβαση βαρέων ύλικών στήν Ακρόπολη. Τά 
μάρμαρα γιά τήν συμπλήρωση τού στρώματος τού Παρθενώνος μεταφέρθηκαν όδικώς (όδάς Θεω
ρίας ) μέχρι τούς βόρειους πρόποδες τής Άκροπόλεως καί άπό έκεΐ άνεβάστηκαν στήν περιο
χή άνατολικώς τοϋ Έρεχθείου μέ κεκλιμένες σιδηροτροχιές έπί ίκριώματος καί μέ τροχοφόρο 
όχημα κυλιόμενο στις τροχιές μέ έλξη τοϋ χειροκίνητου βαρούλκου.

Στίς άρχές τής δεκαετίας τού '50 έγκαταστάθηκε στήν ΝΑ. γωνία τής Άκροπόλεως ένα- . 
έριο συρματόσχοivo,πού έπέτρεπε τήν κεκλιμένη μεταφορά φορτίων. Τό έπάνω άκρο του ήταν 
άγκυρωμένο σέ κεκλιμένο ξύλινο ιστό. Ή έλξη τοϋ έφοδιασμένου μέ τροχαλία κυλίσεως γάν
τζου γινόταν μέ κανάβivo σχοινί τυλισσόμενο σέ χειροκίνητο ξύλινο τύμπανο. Τό 1975 τό 
σύστημα έλξεως άντικαταστάθηκε μέ συρματόσχοινο τυλισσόμενο στό τύμπανο τοϋ παλαιού χει
ροκίνητου βαρούλκου. (Πρόκειται γιά τό ίδιο πάντοτε βαρούλκο ίκανότητος 10t I πού χρησι
μοποιήθηκε σέ όλα τά έργα πού προαναφέρθηκαν καί πού τίς τελευταίες δύο δεκαετίες είχε 

φυλαχθεί χωρίς ειδική σκοπιμότητα στήν παλαιά "άποθήκη τής Άναστηλώσεως")..

Τό 1979 τό αύτοσχέδιο άναβατόριο άντικαταστάθηκε άπό άλλο αύτοσχέδιο άναβατόριο μέ 

σιδερένιο ιστό καί ήλεκτρική έλξη, αύτό πού άκόμη λειτουργεί στήν ίδια θέση, μέ έκτιμώ- 

μενη φέρουσα ‘ικανότητα 1.000 - 1 .500 Kg.

Όλα τά μέσα άναβιβάσεως μαρμάρων στήν Ακρόπολη, πού άναφέρθηκαν πιό πάνω, έχουν 
τό κοινό γνώρισμα,ότι κατασκευάσθηκαν έκ τών ένόντων άπό πρακτικούς άνθρώπους, τίς περισ
σότερες φορές άπό τούς ίδιους τούς μαρμαροτεχνίτες. Κατά κανόνα τό υλικό κατασκευής ή-
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ή δέ φέρουσα ικανότητα ή ή έλξη συγκριτικά μικρή. ‘Ωστόσο ή πράξη έδειξε,ότι τά αύτο- 
σχέδια αύτά μέσα υπήρξαν οικονομικά στην κατασκευή, έπέτρεψαν αΰτάρκεια στόν βαθμό πού 
ήσαν έφικτά άμέσως μέ τήν εμφάνιση τής άνάγκης καί ήσαν άσφαλή στόν βαθμό πού ουδέποτε 
υπήρξαν υπαίτια άτυχήματος. Τό σοβαρότερο μειονέκτημά τους άσφαλώς ήταν ή άντιοικονο- 
μική λειτουργία τους - ανάγκη άπασχολήσεως περισσότερου προσωπικού, μικρή ταχύτητα κ. 

λ.π. .

Η.6.3. Μέ τήν έναρξη των εργασιών στό Έρέχθειο (1977) άποψασίστηκε ή αντικατάσταση του 
αυτοσχέδιου ξύλινου μέ ένα τεχνικώς άρτιο καί σύγχρονο ήλεκτροκίνητο άναβατόριο μεγαλύ
τερης ίκανότητος καί ταχϋτητος καί αυτόματης λειτουργίας. “Οπως συμβαίνει καί σέ άλλες 
έκδηλώσεις τής τεχνολογίας,έτσι καί έδώ τό προϋπάρχον άναβατόριο έπηρέασε τήν μελέτη 
του νέου άναβατορίου τόσο,ώστε νά θεωρείται έξ άρχής ώς δεδομένο,ότι καί τό νέο άναβατό
ριο θά έπρεπε νά είναι έπίσης 'ένας έναέριος σχοινοτροχιόδρομος, ή δέ άναζήτηση περιο
ρίστηκε μόνο στις λεπτομέρειες τής κατασκευής,πού βεβαίως θά έπρεπε νά γίνει μέ τά πλέον 
σύγχρονα καί τεχνικώς έξελιγμένα υλικά καί θά έπρεπε νά περιλαμβάνει ήλεκτρικούς αυτομα
τισμούς καί αυτόματα συστήματα σημάτων, ώστε ό χειρισμός του νά είναι άνετος, άπλός καί 

ασφαλής.

Τελικώς ή πραγματοποίηση τοΰ αύτόματου άναβατορίου καθυστέρησε γιά διάφορους λό
γους, όπως ή άναζήτηση τής μορφής πού έβλαπτε στόν έλάχιστο δυνατό βαθμό τήν αισθητική 
τοΰ χώρου ή ή άναζήτηση τής θέσεως έδράσεως μέ τις λιγότερες άρχαιολογικές δεσμεύσεις, 
ή τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα μέ νέα δεδομένα των έργων κ.λ.π.. "Ετσι, τό αυτο
σχέδιο ηλεκτρικό άναβατόριο του 1979 κατασκευάστηκε ώς προσωρινό, έφ'όσον καθυστερούσε 

ή πραγματοποίηση τοΰ όριστικοϋ.

Η.6.4. Ή έπιδίωξη περιορισμού των προβλημάτων, αισθητικών, άρχαιολογικών άκόμη καί οικο
νομικών, πού έθετε τό προγραμματιζόμενο άναβατόριο, οδήγησε ('Ιούνιο 1981) στήν άποδοχή 
μιας έναλλακτικής λύσεως,πού θά έπέτρεπε τήν έξυπηρέτηση των έργων μέ άναβατόριο ίκανό
τητος μόνο 34 - 5t, άφοϋ ή μεγάλη πλειονότητα των πρός μεταφορά φορτίων δέν ύπερβαίνει 
τό βάρος τών 34 t. Κατά τήν λύση αυτή όσα φορτία, άσφαλώς ολιγάριθμα, ύπερέβαιναν τό 
βάρος τών 5 t θά συγκεντρώνονταν στήν ρίζα τοΰ βράχου πλησίον τής ΝΑ. γωνίας καί θά άνα- 
βιβάζονταν μέ τόν μεγάλο γερανό τοΰ έργου τοΰ Παρθενώνος, ò όποιος θά μετεφέρετο ειδικά 
γιά τόν σκοπό, άπό τόν Παρθενώνα στήν ΝΑ. γωνία τής Άκροπόλεως. (σχ. β, 515).

"Η έναλλακτική αύτή λύση έπέτρεπε οικονομία καί μείωση τών αισθητικών καί άρχαιολο- 

γικών δυσκολιών πού θά προκαλοΰσε ένα έναέριο άναβατόριο 10 t μέ τούς ογκώδεις τερματι
κούς σταθμούς του, είχε όμως τό μειονέκτημα τής μετακινήσεως τοΰ γερανοΰ άπό τόν Παρθε
νώνα. Ή μετακίνηση αύτή άσωαλώς θά είχε ένα σημαντικό κόστος σέ χρόνο καί έργατική ά- 
πασχόληση. Τό κόστος αύτό θά μποροΰσε νά άποσβεσθεΐ καλύτερα,έφ'όσον ή συγκέντρωση ό
λων τών μεγάλων μαρμάρων στήν ρίζα τοΰ βράχου, έάν δέν ήταν άπαξ καί έγκαίρως δυνατή, 
ήταν τουλάχιστον δυνατή σέ όρισμένες μεγάλες καί άντιστοίχως όλιγάριθμες δόσεις σέ χρο

νικές προθεσμίες,πού θά μποροΰσαν νά καθορισθοϋν άκριβώς,ώστε μέ τήν μετακίνηση ή πιό 
πιθανόν τις μετακινήσεις τοΰ γερανού άπό τόν ναό στήν ΝΑ. γωνία τής Άκροπόλεως, νά μή 

έπιβαρύνεται δυσανάλογα τό κόστος λειτουργίας τοΰ γερανού καί νά μήν άνατρέπεται 6 χρο
νικός προγραμματισμός τοΰ έργου του Παρθενώνος.

“Ομως μέ τόν χρόνο φάνηκε, ότι ή γνωστή δυσχέρεια έξευρέσεως στά πεντελικά λατομεία 
μαρμάρων διαστάσεων άνω τών τριών, τών τεσσάρων καί άκόμη χειρότερα τών επτά μέτρων ή

ταν στήν πραγματικότητα άκόμη μεγαλύτερη άπό όσο άρχικά είχε ύπολογισθεΐ καί ότι μέ τήν 

συγκέντρωση τών μεγάλων μαρμάρων στήν ρίζα τής Άκροπόλεως θά υπήρχαν σημαντικές προγραμ
ματικές δυσκολίες,πού μέ τήν σειρά τους θά έκαναν προβληματική καί τήν άποτελεσματικότη- 
τα τής έναλλακτικής χρησιμοποιήσεως τοΰ γερανοΰ δίπλα στό προγραμματιζόμενο έλαχρρό άνα
βατόριο. Τέλος, αύτό πού στήν συνέχεια έκανε άκόμη μεγαλύτερες τις προβλεπόμενες δυσκο
λίες ήταν (Σεπτέμβριος 1931) ή τροποποίηση τής μελέτης γιά τόν ίδιο τόν γερανό σύμφωνα
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άπό τό έσωτερικό τοϋ ναού καί κατά συνέπεια θά έπρεπε νά γίνει μεγαλύτερος, 

ένώ καταργοϋντο οί άρχικές προβλεπόμενες δυνατότητες (βλ. Η.1.6., άκτίνα καί χώρος δρά- 
σεως) γιά έλξη τοϋ γερανού αύτούσιου άπό καί πρός τόν ναό.

Μέ τίς νέες συνθήκες κάθε χρησιμοποίηση τοϋ γερανοϋ τοϋ Παρθενώνος έκτός τοϋ Ναοϋ 
θά άπαιτει άποσυναρμολόγηση, μεταφορά καί συναρμολόγηση των στοιχείων τοϋ γερανοϋ δίς, 
γεγονός πού άποτελεϊ αυστηρή δέσμευση, πού κάνει σκόπιμο τό έγχείρήμα,όταν καί μόνο ό
ταν στή νέα θέση τοϋ γερανοϋ οί πρός μετακίνηση λίθοι είναι πολυάριθμοι καί έχουν βάρη 

πού υπερβαίνουν τίς δυνατότητες των άλλων διαθέσιμων μέσων μεταφοράς καί άνυψώσεως.

Τά έγγενή προβλήματα (αισθητικά κ.λ.π.) τοϋ άναβατορίου καί τά παράλληλα μέ έκεϊνα 
προβλήματα άποκτήσεως των μεγάλων λίθων καί προγραμματισμού τής μαζικής άναβιβάσεώς τους 
μέ τόν γερανό τοϋ Παρθενώνος θά μπορούσαν άσφαλώς νά λυθούν ριζικά μόνο μέ ένα μέσον πού 
θά συνδύαζε 'ικανότητα 10 t , μέ ϊση ή μικρότερη αισθητική καί άρχαιολογική δέσμευση καί 
άν ήταν δυνατόν μέ μικρότερη-οίκονομική έπιβάρυνση άπό αύτή τοϋ άναβατορίου 5 ύ,αύξημένη 

κατά τό κόστος τής περιοδικής λειτουργίας τοϋ γερανοϋ τοϋ Παρθενώνος,δίπλα στό άναβατόριο.

Η.6.5. Μέ άφετηρία τά άνωτέρω τό όλο ζήτημα διερευνήθηκε άκόμη μία φορά. Μέ τήν νέα αύτή 
διερεύνηση φάνηκε,ότι ή λύση βρίσκεται στήν έπιλογή μέσου άλλου είδους καί άλλης άρχής 
λειτουργίας, καί άκριβέστερα σέ έναν απλό γερανό πού τελικώς χάρις στήν σχετικά μικρή 
προβολή τοϋ βράχου άπό τό χείλος τοϋ τείχους δέν χρειάζεται νά έχει άκτίνα δράσεως πο
λύ μεγαλύτερη άπό 15 m. Οί αισθητικές δεσμεύσεις μπορούν νά ικανοποιηθούν τελείως διό
τι είναι δυνατή ή μόρφωση τοϋ γερανοϋ,ώστε τό όριζόντιο πλαίσιο νά είναι χαμηλό καί πλη

σίον στό έδαφος,, τό δέ βέλος καί ò ιστός νά κατακλίνονται καί αύτά σέ όριζόντια θέση, 
ώστε τό σύνολο νά παραμένει τελείως άθέατο,πίσω άπό τό παραπέτο τοϋ τείχους.

Οί στατικές συνθήκες γιά τό τείχος είναι πιό εύνοϊκές άπό εκείνες τοϋ άναβατορίου, 
κυρίως χάρη στήν άπουσία όριζοντίων δυνάμεων. Ό περιορισμός τοϋ βάρους τοϋ άντιβάρου 
καί έπομένως τής καταπονήσεως τής έδράσεως τοϋ γερανοϋ είναι δυνατός άνετα μέ τήν αύξη
ση τοϋ μοχλοβραχίονος τοϋ άντιβάρου, αύξηση πού είναι εύκολα δυνατή χάρη στήν άνεση τοϋ 
διαθέσιμου χώρου. "Ετσι μέ 10 t στό άκρο τοϋ γερανοϋ ή φόρτιση τής έδράσεως θά μποροϋσε
νά μήν υπερβαίνει τούς 35 ή καί τούς 30 άκόμη τόννους, έάν ό μοχλοβραχ ίων τοϋ άντιβάρου
είχε ένα μήκος 8 ή καί 10 άκόμη μέτρων.

Επειδή τό ύφος άνυφώσεως φθάνει μόνο μέχρι μερικά μέτρα έπάνω άπό τήν στέψη τοϋ 

τείχους, τό βέλος θά λειτουργεί σέ χαμηλή θέση γιά τήν όποια τό μήκος του δέν χρειάζε
ται νά ύπερβαίνει παρά έλάχιστα μόνο τήν ωφέλιμη άκτίνα δράσεως (τό πολύ κατά ένα περί
που μέτρο). "Επειδή ή άλλαγή τής κλίσεως τοϋ βέλους θά γίνεται μόνο στήν άρχή καί στό 
τέλος τής λειτουργίας, προφανώς χωρίς φορτίο είναι άπό κάθε άποψη σκόπιμη ή διενέργειά 
της μέ χειροκίνητο μηχανισμό καί όχι μέ ηλεκτρικό βαρούλκο. ‘Επομένως άρκεϊ ένα μόνο ή- 
λεκτρικό βαροΰλκο γιά τήν έλξη τοϋ άγκιστρου. Ή κίνηση τοϋ γερανοϋ σέ οριζόντια έννοια 
άπαιτει άσφαλώς έναν άκόμη ήλεκτροκίνητο μηχανισμό.

Ή οριζόντια κίνηση τοϋ γερανοϋ θά μεταφέρει τό άνυψωμένο φορτίο άπό τήν θέση άνυφώ
σεως στήν θέση άποθέσεως καί συνάμα ολόκληρο τό σώμα τοϋ γερανοϋ σέ θέση μή όρατότητός 
του άπό τήν πόλη. Άπό τήν εξέταση των διαφόρων δυνατών όριζοντίων κινήσεων φαίνεται,ότι 
δύο τρόποι ύπηρετοϋν τόν σκοπό τής μεταφοράς τοϋ φορτίου καί τής άποκρύφεως τοϋ γερανοϋ 
κατά ιόν τεχνικώς άπλούστερο,άποτελεσματικότέρο καί οικονομικότερο τρόπο, οί έξης:

1) Περιστροφή τοϋ γερανοϋ έπάνω σέ κεντρικό στροφείο. Γιά νά είναι δυνατή ή πλήρης ά- 

πόκρυψη τοϋ γερανοϋ,τό κέντρο περιστροφής πρέπει νά βρίσκεται σέ σημείο τοϋ άνατολι- 

κοϋ τείχους 8 ή 9 μέτρα άπό τήν ΝΑ. γωνία. Ή θέση αύτή τοϋ κέντρου πλεονεκτεί των 
άλλων,έπειδή στήν περιοχή της ή προβολή τοϋ βράχου άπό τό τείχος παρουσιάζει τήν μι
κρότερη τιμή της. Ή θέση άποθέσεως τοϋ φορτίου είναι κάπου στό νότιο τείχος, ένώ ή 
θέση κατακλίσεως τοϋ γερανοϋ είναι κατά μήκος τοϋ άνατολικοϋ τείχους πίσω άπό τό πα

ραπέτο.



5852)Μεταφορική κίνηση τοΰ γερανού επί σιδηροτροχιών κατά μήκος του νοτίου τείχους μέ- 
χρι διελεύσεως του άκρου τοΰ βέλους αλλά καί τοΰ φορτίου έπάνω άπό τό παραπέτο του 
άνατολικοϋ τείχους. Ή άπόθεση γίνεται έπάνω σέ βαγονάκι, έπί σιδηροτροχιών. Οί σι
δηροτροχιές τοΰ βαγονιού έξ αίτιας τοΰ διαφορετικού είδους τους δέν μπορούν νά συμ
βάλλουν μέ αυτές του γερανού καί έπομένως είναι Απαραίτητη μιά μικρή κίνηση τοΰ γε
ρανού σέ κάθετη έννοια πρός τις τροχιές του, ώστε νά άποθέτει τό Φορτίο παραπλεύρως 
των τροχιών του έκεϊ όπου διέρχονται οί τροχιές του βαγονιού. Ή κίνηση αυτή τοΰ γε
ρανού είναι δυνατή χωρίς καμία ιδιαίτερη προσθήκη στόν ίδιο τόν γερανό, μέ τόν έξής 
απλό τρόπο : Οί τροχιές τοΰ γερανού είναι σέ κάτοψη έλαφρώς καμπύλες,ώστε ή άκρη 
τοΰ βέλους νά προβάλλεται πάντοτε σέ σταθερή Απόσταση, έστω π.χ. 2 m, έξω άπό αύτές.

Ή σύγκριση των τύπων (1) καί (2) άναδεικνύει τόν (2) προτιμότερο μάλλον άπό τόν 

(1) γ ιά τούς έξης λόγους:

α) Ό (2) είναι πολύ σταθερότερος έπειδή καί τά δύο άκρα τοΰ πλαισίου του, μέ μεταξό

νιο 8.00 m, εδράζονται σέ σταθερό υπόβαθρο.
β)‘Ο (1) είναι λιγότερο σταθερός. Γιά νά Αποφευχθεί ή έμφάνιση δυσμενούς ζεύγους δυ

νάμεων στήν μοναδική έδρασή του, λόγω διαωοράς ροπής μεταξύ σταθερών Αντιβάρων καί μετα
βλητού φορτίου,θά ήταν σκόπιμη ή δυνατότητα τοΰ αντιβάρου νά κυλιέται μέ τροχούς έπάνω 
στό πλαίσιό του,ώστε νά παρέχει τήν έκάστοτε ροπή έξισορροπήσεως τοΰ φορτίου. "Ο τρόπος 
αύτός είναι δυνατός, εισάγει όμως νέους μηχανισμούς καί άπαιτει πλαίσιο βαρύτερο, ικανό 
νά παραλαμβάνει καί κάποιες πρόσθετες εσωτερικές δυνάμεις,ιδίως καμπτικές ροπές.

γ)‘Ο (1) πρέπει νά έχει τό πλαίσιό του σέ στάθμη πού θά επιτρέπει πλήρη περιστροφή 
έπάνω άπό τό υψηλό παραπέτο τοΰ Ανατολικού τείχους καί έπομένως πρέπει νά είναι στό σύ

νολό του ύψηλότερος άπό τόν (2).
δ)Τέλος, ò (2) προσφέρει έναντι του (1) πολύ καλύτερους όρους γιά κατάκλιση τοΰ ίστοϋ.

Η.6.6. Τόν Μάιο '83 6 γράφων παρουσίασε στήν Ε.Σ.Μ.Α. χονδρική προμελέτη τοΰ ώς άνω κυλι
όμενου γερανού,μέ τήν όποια έγιναν φανερά τά τεχνικά καί οικονομικά πλεονεκτήματα τοΰ 
κυλιόμενου γερανοΰ έναντι τοΰ εναέριου σχοινοτροχιόδρομου. Ή 'Επιτροπή όχι μόνο προέκρι- 
νε τήν νέα αύτή πρόταση, Αλλά καί συνέβαλλε στήν βελτίωση, πού έπηκολούθησε Αμέσως μετά, 
μέ τις εύστοχες παρατηρήσεις τών μελών της κ.κ. Μπούρα καί Συρμακέζη : Παρά τό πλεονέκτη
μα τής καταργήσεως τών όριζοντίων φορτίων τοΰ τείχους τό κινητό φορτίο μέ τήν μέγιστη τι
μή του τών 35 t θεωρήθηκε σημαντικό γιά τό τείχος,ώστε νά γίνεται Αναγκαία μία ιδιαίτερη 
μελέτη τής φέρουσας ικανότητας τοΰ τείχους.

Οί ύποδείξεις έγιναν αποδεκτές άπό τόν γράφοντα χωρίς Αντιρρήσεις παρά τό γεγονός, 
ότι ή φέρουσα ικανότητα τοΰ τείχους δέν πρέπει νά προκαλεΐ ιδιαίτερες άνηρυχίες. Σέ κά
θε περίπτωση είναι φανερό,ότι τό μέγεθος τοΰ κινητού φορτίου Αποτελεί κυρίως οικονομικό 

μειονέκτημα. Βέβαια τό μειονέκτημα αύτό συνδέεται άμεσα μέ τήν ιδιοτυπία τοΰ ζητήματος, 
ή όποια έγκειται στό γεγονός,ότι ένώ κατά 99% τών περιπτώσεων τά πρός Ανύψωση φορτία κυ
μαίνονται μεταξύ 25 καί 1.000 Kg καί μόνο κατά τό 1%° ('.) θά φθάνουν τά 10.000 kg. Τό ' 
Ανυψωτικό μέσον, έφ'όσον θά είναι τό μόνο διαθέσιμο γιά τόν σκοπό, θά πρέπει νά εχει κα
τασκευή τόσο βαρειά καί άντίβαρα τόσο μεγάλα, όσο άπαιτεϊται γιά τήν Ανυψωτική ικανότητα 
τών 10 t. “Οπως εύστοχα παρετήρησε ό μηχανολόγος-μηχανικός κ. Γ. Μανδίκος ή λύση είναι 
τόσο οικονομική, όσο καί ή Αποκλειστική χρησιμοποίηση λεωφορείου γιά τήν καθημερινή με
ταφορά έπιβατών,οί όποιοι μόνο μία ημέρα τοΰ έτους συμπληρώνουν όλες τις θέσεις τοΰ όχή- 
ματος, ένώ συνήθως περιορίζονται σέ ένα ή τό πολύ δύο άτομαί

Η.6.7. Μέ άφορμή τήν πιό πάνω κριτική ή αναζήτηση τής τελικής μορφής συνεχίσθηκε άκόμη μία 
φορά μέ Αποτέλεσμα τήν έξεύρεση μιας πολύ ικανοποιητικότερης λύσεως,τής όποιας τό βασικό 
γνώρισμα καί πλεονέκτημα είναι δ διαχωρισμός τοΰ άρχικοΰ ενιαίου γερανοΰ σέ δύο συστήμα

τα, άπό τά όποια τό ένα μόνο είναι κινητό καί περιλαμβάνει τά έλάχιστα Αναγκαία στοιχεία, 

ήτοι τόν γερανοβραχίονα καί τό βαρούλκο τοΰ γάντζου, ένώ στό άλλο πού είναι Ακίνητο περι
λαμβάνεται ό ιστός, τό μπλοκ τών Αντιβάρων καί τό μηχανικό σύστημα κατακλίσεως τοΰ ίστοΰ



586 καί τοϋ γερανοβραχLovog.

Η.6.7.1. ‘Ο προτεινόμενος γερανός άποτελεΐται Από όΰο τροχιές, Αξονικής άποστΑσεως 1.50 
καί μήκους 20 μέτρων, έδραζόμενες στά νότιο τείχος, μέ τό Ανατολικό τέρμα τους σέ Από
σταση 3.50 μέτρων Από τήν έξωτερική όψη τοϋ Ανατολικού τείχους. Στό δυτικό τέρμα ύπ 
πάρχει μόνιμο Αντίβαρο 12 t. Στό Ανατολικό τέρμα ύπΑρχει ιστός μορφής Π, ύφους 7 πε
ρίπου μέτρων, τοϋ όποιου ή κορυφή (ζύγωμα) συνδέεται μέ τό Αντίβαρο μέ σταθερού μήκους 
έπιτόνους. "Η βΑση τοϋ ίστοϋ έφοδιασμένη μέ τροχούς, δύναται νΑ κινείται έπΑνω στις 
τροχιές έπί μήκους 5.80, μέχρι τό Ανατολικό άκρο, διΑ έλξεως χειροκίνητου βαρούλκου. 
Καθώς ή Απόσταση τής κορυφής τοϋ ίστοϋ είναι σταθερή, ή κλίση καί τό ύφος τοϋ ιστοϋ με
ταβάλλονται μέ τήν περιστροφή τοϋ τυμπάνου τοϋ βαρούλκου. "Οταν ή βάση τοϋ ίστοϋ φθάνει 
στό Ανατολικό τέρμα των τροχιών, ό κορμός τοϋ ίστοϋ είναι πλέον κατακόρυφος. Στήν θέση 
αυτή κατάλληλος άνασταλτικός όνυχας Ασφαλίζει τήν βάση,έναντι έπιστροφής της πρός τά 
δυτικά. Μεταξύ των σκελών τοϋ ίστοϋ διέρχεται è γερανοβραχίων μήκους 19.50 περίπου,τοϋ 
όποιου ή βάση κυλιέται στις τροχιές, ή δέ κορυφή συγκρατεϊται σέ ϋψος^πού είναι σταθε
ρό καί ίσο πρός έκεινο τοϋ ίστοϋ γιά κάθε δυνατή θέση τοϋ βραχίονος, δηλαδή δέν μεταβάλ
λεται, όταν ό βραχϊων προχωρεί γιά νά προβάλλει έξω άπό τό τείχος καί τό χείλος τοϋ βρά
χου ή υποχωρεί κατά τήν άντίστροφη έννοια. Τοϋτο έπιτυγχάνεται μέ σταθερού μήκους δι
πλό συρματόσχοινο,πού Αρχίζει άπό τήν βάση τόϋ βραχίονος, διέρχεται άπό ζεύγος τροχα
λιών στήν βάση τοϋ ίστοϋ, μετά άπό όμοιο ζεύγος στήν κορυφή τοϋ ίστοϋ καί τερματίζει σέ 
ζεύγος τροχαλιών στήν κορυφή τοϋ βραχίονος. (Αύτοί οί τελευταίοι Απλώς έπιτρέπουν τήν 
ισοκατανομή τής δυνάμεως στηρίξεως τοϋ βραχίονος στις δύο πλευρές τοϋ γερανού. Ή λει
τουργία τοϋ συστήματος αύτοϋ είναι Ιδανική,όταν τά έκατέρωθεν τοϋ ίστοϋ τμήματα τοϋ σύρ
ματος είναι δριζόντια καί αύτό βέβαια έξασφαλίζεται έξ άρχής μέ τόν καθορισμό των δια
στάσεων καί τής θέσεως τών διαφόρων έξαρτημάτων.

Η.6.7.2. Ή βάση τοϋ βραχίονος περιλαμβάνει τροχούς κινήσεως έφοδιασμένους μέ κινητήρα καί 
ήλεκτρομειωτήρα, καθώς καί μεγάλο ήλεκτρικό βαρούλκο δύο ταχυτήτων γιά τήν έλξη τοϋ σύρ
ματος τοϋ πολυσπάστου τοϋ Αγκρίστρου,πού κρέμαται άπό σταθερή τροχαλιοθήκη στήν κορυφή 
τοϋ βραχίονος. "Οταν ό βραχϊων είναι σέ πλήρη προχώρηση, τό άγκριστρο διέρχεται σέ έλά- 
χιστη Απόσταση άπό τό έξώτερο άνατολικό σημείο τοϋ βράχου ίση μέ 2h μέτρα περίπου. "Οταν 
6 βραχϊων είναι σέ πλήρη υποχώρηση, τό άγκριστρο προβάλλεται στό μέσον τής άποστάσεως 
τών 3Η μέτρων,πού χωρίζει τόν ιστό τοϋ γερανοϋ Από τό στηθαίο τοϋ Ανατολικού τείχους. 
Στήν θέση αύτή καταλήγει ή διαδρομή βαγονιού, κυλιόμενου σέ τροχιές παράλληλες πρός τόν 
γερανό πλησίον τοϋ στηθαίου τοϋ νότιου τείχους. Στό άνατολικό τέρμα αύτών τών τροχιών 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη πού έπιτρέπει τήν παράλληλη μετάθεση τοϋ βαγονιού κατά 2 περί
που μέτρα, ώστε νά τερματίζει κάτω άπό τό άγκριστρο τοϋ γερανοϋ. Ή προσέγγιση τών φορ
τίων ώς τήν ρίζα τοϋ βράχου, στήν Ανατολική πλευρά τής Άκροπόλεως, θά είναι έφικτή μετά 
άπό συμπληρωματική διευθέτηση τών τεχνητών έπιχώσεών της, στά πλαίσια μάλιστα τών έργων 
διαμορφώσεως τοϋ Περιπάτου.

Η.6.7.3. Μετά άπό κάθε χρησιμοποίηση τοϋ γερανοϋ είναι δυνατή ή κατάκλισή τΡυ ώς έξης:
Ό βραχϊων τερματίζει σέ πλήρη ύποχώρηση, έλευθερώνεται ή βάση τοϋ ίστοϋ άπό τόν Ανα

σταλτικό όνυχα καί μέ τό χειροκίνητο βαρούλκο έκτυλίσσεται τό σύρμα έλξεως τοϋ ίστοϋ,ό 
όποιος αύτομάτως κατακλίνεται μαζί μέ τόν βραχίονα Αναγκαζόμενος άπό τό ζεύγος δυνάμε
ων, πού Ασκείται στις τροχαλίες του άπό τό Ιδιο βάρος τοϋ γερανοβραχίονος. Λόγω τής σχέ- 

σεως τών μηκών τών συρμάτων, ή πλήρης κατάκλιση τοϋ βραχίονος έπιτυγχάνεται,όταν ό ι
στός έχει Ακόμη κλίση 50° περίπου, όπότε στήν συνέχεια ή κατάκλιση τοϋ ίστοϋ Αναγκάζε

ται μόνο άπό τό ίδιο βάρος του (-1 t).

‘Η πλήρης κατάκλιση τοϋ βραχίονος θά προκαλοϋσε πολύ μεγάλη αύξηση τής τάσεως τοϋ 
σύρματος έλξεως καί γιά τοϋτο είναι τόσο Ανεπιθύμητη,όσο όμως καί Αδύνατη,άφοϋ κάτω άπό 
τό ζύγωμά του ύπΑρχει πάντοτε ή διατομή τοϋ ίδιου τοϋ βραχίονος.
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Γενικό σχέδιο τοΟ γερανοΟ ιού Παρθενδνος Ρλ.σ.561-567
Μελέτη L.Haulotte,διευθυντή έργοστασίου Haulotte Chainbery Γαλλίας

σχέδιο τοΟ γερανοΟ-άναβατορCou τής ΝΑ γωνίας 'Αχροτιόλεως ρλ.ο.568-



588 Τά πιό πάνω γεωμετρικά στοιχεία έπιτρέπουν τήν κατάκλιση ή τήν άνάκλιση του γερα
νού με χρησιμοποίηση μεγίστης δυνάμεως 2.5 t έπί διάστημα 5.80m, ίσο δηλαδή πρός τήν 
κίνηση τής βάσεως τοϋ ίστοϋ. Τήν δύναμη αυτή θά παρέχει χειροκίνητο βαρούλκο, τό όποιο 

μέ μυϊκή δύναμη 20 Kg θά έκτελεϊ τήν δλη κίνηση εντός 8’ περίπου. Ή κατακόρυφη άνύ- 
ψωση όποιοϋδήποτε φορτίου θά διαρκει μόνο 2', ή δέ όριζόντια κίνηση τοϋ γερανού περί
που 20''. ‘Επομένως μία μεταφορά θά διαρκει περίπου 2',.30'', ένώ ό μέγιστος άριθμός 
μεταφορών άνά ώρα θά φθάνει τά 12 φορτία περίπου. Έφ’δσον ò γερανός δέν χρησιμοποιεΐ- 
ται,θά ηρεμεί έν κατακλίσει καί θά είναι άπολύτως άθέατος άπό τήν πόλη.

Η.6.7.4. Μέ τήν ειδική μορφή αύτοϋ τοϋ γερανού περιορίζεται στόν μέγιστο βαθμό τό κινητό 
φορτίο των τροχιών,πού γενικώς ίσούται πρός τό έκάστοτε άνυψούμενο αυξημένο κατά 4 t πε
ρίπου. Π.χ. γιά φορτίο 1 t τό κινητό ίσούται πρός 5 t , γιά φορτίο 10 t τό κινητό ίσού- 
ται πρός 14 t. κ.λ.π. Τό ύπόλοιπο φορτίο γιά τό τείχος δέν είναι κινητό, άλλά άκίνητο 
καί μάλιστα έπιμερισμένο στό άντίβαρο καί στήν βάση τού ιστού μέ σταθερή συνολική τιμή 
14 t περίπου. Παράδειγμα : όταν στό άντίβαρο είναι 12 t στόν ίστό είναι 2 t (γερανός 
άφόρτιστός). “Οταν στό άντίβαρο είναι 4 t στόν ιστό είναι 10 t (γερανός φορτισμένος μέ 

φορτίο 10t).

Τά ώς άνω έγράψοντο πριν άπό τήν κατασκευή τοϋ έν λόγω γερανού. Μετά άπό άρκετές τρο
ποποιήσεις των λεπτομερειών τής άρχικής μελέτης τού γράφοντος άλλά άκόμη καί κατά τήν 
διάρκεια τής κατασκευής τά ώς άνω άλλάζουν ή συμπληρώνονται σέ ορισμένα σημεία ώς εξής:

Η άνάπτυξη ή σύμπτυξη τοϋ γερανού γίνεται σέ 4'περίπου μέ ήλεκτροκίνητο καί όχι χει
ροκίνητο βαρούλκο.

Η οριζόντια κίνηση τού γερανού θά είναι δύο ταχυτήτων: 24 m/min καί 6 m/min.

Η έλξη τοϋ άγκιστρου γίνεται μέ ύδραυλικό σύστημα μεταδόσεως τών στροφών τοϋ κινητή- 
ρος καί όχι μέ μηχανικό μέ άποτέλεσμα τό εξής πλεονέκτημα. Είναι δυνατή ή έλεγχόμενη όμα- 
λως έπιταχυνόμενη ή έπιβραδυνομενη κίνηση του άγκιστρου. ‘Ελάχιστος χρόνος άνυψώσεως άπό 
τήν βάση ώς τήν κορυφή περίπου 1 min.



Η. 7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 589
Πρόκειται, γιά όλα εκείνα τά δευτερεύοντα στοιχεία, πού όμως στόν βαθμό πού υπηρετούν 

κάποιες Ανάγκες είναι Απαραίτητα γιά τήν βελτίωση των συνθηκών έκτελέσεως του έργου.
Τά σπουδαιότερα άπ'αύτά είναι:

Η.7.1. Κιγκλιδώματα

Μέ τήν συγκέντρωση όλων των λειτουργιών τοϋ εργοταξίου μόνο στό χώρο νοτίως τοϋ να- 
οϋ, τό έργοτάξιο διαθέτει αυτομάτως μεγάλα φυσικά όρια πρός Β. καί πρός Ν., ενώ μικρό 
σχετικά μέρος τής περιμέτρου του είναι Ανοικτό πρός Α. καί πρός Δ. Λόγω τής εντατικής 
χρήσεως τοϋ χώρου Από τό εργοτάξιο, οί δυνατότητες κυκλοφορίας τών έπισκεπτών στην με
γαλύτερη μέν έκταση τής περιοχής θά καταργηθοϋν τελείως, ενώ θά διατηρηθούν, υπό ορισμέ
νους περιορισμούς,μόνο κατά μήκος τοϋ παραπέτου τοϋ νότιου τείχους. Σύμφωνα μέ τά Ανωτέ
ρω, ή Ανατολική καί ή δυτική πλευρά τοϋ εργοταξίου θά πρέπει νά κλεισθοϋν μέ κιγκλίδωμα, 
πού θά Απαγορεύει τήν έκ τών έξω προσέγγιση τοϋ χώρου άποθέσεως τών μαρμάρων τής γερανο
γέφυρας καί τών έργαστηρίων, ένώ θά διαθέτει δύο πόρτες πλησίον τοϋ τείχους, πού θά έπι- 
τρέπουν τήν είσοδο τοϋ προσωπικού καί τών ύλικών, αλλά άκόμη καί τήν χρησιμοποίηση τής 
ζώνης κατά μήκος τοϋ τείχους γιά τήν διέλευση τών έπισκεπτών τής Άκροπόλεως, έφ'όσον 
βέβαια δέν έκτελοϋνται μεταφορές άπό τό άναβατόριο πρός τόν Παρθενώνα, ή πρός τά Προπύ

λαια 6lA μέσου τοϋ εργοταξίου τοϋ Παρθενώνος. Έφ'όσον ή έν λόγω ζώνη τοϋ έργοταξίου θά 
επιτρέπεται στους έπισκέπτες, θά πρέπει νά διαχωρίζεται άπό τό υπόλοιπο εργοτάξιο μέ προ
σωρινά χωρίσματα, ίσως σχοινιά στερεωμένα σέ σειρά στυλίσκων.

Τό κιγκλίδωμα θά άρχιζει άπό τά δύο άκρα τής νότιας πλευράς τοϋ στερεοβάτου καί θά 
ακολουθεί μέχρι τό· τείχος εύθεία γραμμή κατά τήν προέκταση έκάστης προσόψεως τοϋ ναόϋ.
Τό ϋψος τοϋ κιγκλιδώματος θά πρέπει στήν περιοχή τής γερανογέφυρας νά είναι ίδιαίτερα 

μεγάλο, ώστε νά Αποκλείεται ή λαθραία είσοδος ατόμων άσχετων πρός τό έργο.

Η.7.2. Τρίποδο - Τρίποδα καί βοηθητικά ζυγώματα μέ κυλιόμενα άλυσοπάλαγκα.

Πρόκειται γιά τά ελαφρότερα Ανυψωτικά συστήματα πού ή χρησιμοποίησή τους είναι πο
λύτιμη καί Αποφασιστική, ίδίως έκεϊ πού δέν φθάνουν τά μεγάλα μηχανήματα, ή καί στόν χώ
ρο τών μεγάλων μηχανημάτων, άλλά σέ έκεϊνο τό αρχικό στάδιο τοϋ έργου, κατά τό όποιο τά 
έν λόγω μηχανήματα δέν έχουν εγκατασταθεί άκόμη καί όπου όμως είναι άναγκαία ή εκτέλεση 

βαρειών μεταφορών,προκειμένου νά έλευθερωθεΐ τό έδαφος άπό μεγάλου βάρους έμπόδια, ώστε 
νά είναι στήν συνέχεια δυνατή ή έγκατάσταση τών μεγάλων (καί όπωσδήποτε πολύ παραγωγικό

τερων) ;
‘Η αναζήτηση τών έλαφρών αυτών Ανυψωτικών μέσων έγινε άνάμεσα σέ διάφορους συγγενείς 

τύπους, όπως είναι ò απλός ιστός, ή τό δίσκελο μέ έπιτόνους, τό τρίσκελο ή τρίποδο, τό 
κινητό όρθογώνιο ικρίωμα κ.λ.π.. Μέ κριτήρια επιλογής τήν ελαφρότητα, τήν ικανότητα καί 
τήν εύελιξία τοϋ μέσου σέ συνδυασμό μέ τήν ποσότητα, τήν θέση καί τά βάρη τών λίθων, ώς 
καί μέ τήν φύση τοϋ εδάφους καί τις αποστάσεις μεταφοράς τών λίθων, άλλά καί αύτών τών 
ίδιων τών ανυψωτικών μέσων (πού πρέπει νά είναι άνέτως φορητά), συγκρίθηκαν διάφορες μορ
φές τών όϊς άνω, πού υπολογίσθηκαν καί σχεδιάστηκαν άπό τόν γράφοντα γιά τις ειδικές Απαι
τήσεις τοϋ έργου.

Άπό τήν σύγκριση άνεδείχθη προτιμότερος ό εξής συνδυασμός :

Η.7.2.1. Φορητό τρίποδο ϋψους 5’s m , Ικανότητος 3 t καί νεκροϋ βάρους 98kg (.') μόνο. (Διά
μετρος σκελών 76 mm, πάχος τοιχωμάτων 3,2mm). Τό τρίποδο διαθέτει κατάλληλες βαθμίδες 
ανόδου στήν κορυφή γιά τήν Ανάρτηση άλυσοπαλάγκου άπό τήν άγκύλη.

Αύτοτελώς τό τρίποδο μπορεί νά εξυπηρετεί τοπικές ανυψώσεις άλλά καί μικρές οριζόν

τιες μετατόπισεις,μέσα στά όρια τής κατόψεώς του,μέ τήν βοήθεια βοηθητικών οριζοντίων δυ
νάμεων (π.χ. μέ χειρωνακτική ή μηχανική έλξη σχοινιών), ένώ τό φορτίο είναι έλαφρώς υπερ
υψωμένο καί έλεύθερο νά Αποκλίνει άπό τήν άρχική θέση του. 'Εννοείται,ότι μέ διαδοχικές 
επαναλήψεις τοϋ ώς άνω τρόπου είναι δυνατή ή μεταφορά καί σέ μεγαλύτερες Αποστάσεις. Ό 
τρόπος αυτός είναι ό καλύτερος γιά πολύ ανώμαλες μικρές διαδρομές.
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ύψος .27,0 , βάρος „200 kg) (ßj.tiu.ZJ)

Τό ζύγωμα φέρει στά άκρα άγκιστρα,πού έπιτρέπουν τήν ανάρτησή του. Ή Ανάρτηση ά- 
ναλόγως μέ τήν περίπτωση είναι δυνατή είτε άπό δύο τρίποδες, είτε άπό τόν πρόβολο τής 
γερανογέφυρας καί ενα τρίποδο. Μέ περισσότερους τρίποδες καί περισσότερα ζυγώματα εί

ναι δυνατή ή σύνθεση έναέριας τροχιάς όποιουδήπστε έπιθυμητοϋ μήκους. Ή όριζόντίωση τού 
ζυγώματος ή τής τυχόν σύνθετης τροχιάς επιτυγχάνεται μέ ρύθμιση τοΰ ύψους άναρτήσεως 
των άκρων τοϋ, ή των, ζυγωμάτων. ‘Η Ανάρτηση γίνεται μέ τήν βοήθεια Αλυσίδων,πού μέ 
τούς κρίκους τους έπιτρέπουν τήν ρύθμιση τοϋ ϋψους, ή δέ Ανύψωση ώς τό ύψος άναρτήσεως 
μέ τήν βοήθεια άλυσοπάλαγκου στερεωμένου στόν τρίποδα.

Τά άκρα τοϋ ζυγώματος έχουν κατάλληλη μορφή, ώστε νά έπιτρέπουν κάποια έλευθερία 
κατά τήν σύνθεση, Αλλά καί τόν χειρισμό, ώστε ή διέλευση τοϋ κυλιόμενου άλυσοπάλαγκου 
νά είναι δυνατή καί μέ άλλαγή διευθύνσεως στις θέσεις συναρμογής των ζυγωμάτων.

Η.7.2.3. Μέ τό ώς άνω σύστημα θά προεκταθεϊ προσωρινώς ή γερανογέφυρα γιά τήν συγκέντρω
ση των λίθων, πού βρίσκοντα.ι άκόμη νοτιότερα καί μέχρι τό τείχος. Μέ τήν έργασία αύτή 
θά ελευθερωθεί καί ό χώρος πού προβλέπεται γιά τήν έγκατάσταση των ύποστέγων. Μέ τόν 
αύτό τρόπο, άλλά μέ τρία ζυγώματα καί τέσσερα τρίποδα, θά προωθηθούν οί συγκεντρωμένοι 
βορείως τοΰ ναοϋ λίθοι σέ θέσεις άπό τις όποιες θά είναι δυνατή ή χρησιμοποίηση τοΰ γε

ρανού τοϋ έργου, τοϋ όποιου τό άγκιστρο θά μπορεί νά φθάσει σέ Απόσταση μέχρι καί 10 μέ 
τρων,έζω άπό τήν βόρεια πλευρά τοϋ ναοΰ.

Ή σύνθεση ζυγωμάτων θά χρησιμοποιηθεί καί γίά τήν Ανέλκυση λίθων άπό άπρόσιτα κοι
λώματα κατά μήκος τοϋ άνατολικοϋ τείχους,καθώς καί γιά τήν συγκέντρωση λίθων άπό διά
φορα άλλα σημεία τής Άκροπόλεως,ιδίως σέ περιπτώσεις πού δέν θά είναι δυνατή ή χρησι
μοποίηση τοϋ περονοφόρου μεταφορικοϋ οχήματος (πού προσεχώς θά υπηρετεί μεγάλο μέρος 

των μεταφορών λίθων).

Η.7.2.4. Έφ'όσον οί τρίποδες πατοΰν σέ μαλακό έδαφος, πρέπει νά Αποφεύγονται οί βυθίσεις 
των σκελών σέ μεγάλο βάθος μέσα στό έδαφος, ώστε νά μή ύπάρχει κίνδυνος όλισθήσεως 

των κυλιόμενων παλάγκων κατά μήκος τών άναρτημένων άπό τούς τρίποδες ζυγωμάτων. Ή άπο 
φυγή τής βυθίσεως τών σκελών γίνεται μέ τήν προσθήκη μεταλλικών δίσκων πλησίον τών αιχ

μών .
Γιά λόγους οικονομίας, τά ζυγώματα θά είναι τυποποιημένα καί έφοδιασμένα μέ κατάλ

ληλα έζαρτήματα, ώστε νά έχουν πολλαπλές χρήσεις. Τά αύτά ζυγώματα θά χρησιμοποιηθούν 
άλλωστε καί στό προσωρινό ικρίωμα μεταφοράς καί συναρμολογήσεως τών στοιχείων τοΰ γερα- 
νοΰ στό εσωτερικό τοϋ ναοΰ.

Η.7.3. Βοηθητικός γέρανίσκος δαπέδου.

Πρόκειται γιά τυποποιημένο μηχάνημα εύρείας χρήσεως, τό όποιο είναι κινητό σέ ορι
ζόντιο δάπεδο.

Τό μηχάνημα αύτό θά μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καί έκτος τοΰ εργαστηρίου, οπουδήποτε 
βέβαια υπάρχει οριζόντιο καί επίπεδο δάπεδο, δπως π.χ. στό έσωτεοικό τοϋ ναοΰ. Οί δια

στάσεις τοϋ μηχανήματος δέν ύπερβαίνουν τά 2m , τό βάρος του τά 500kg καί ή ικανότητά 
του τόν 1 t .

Η.7.4. Ή λαβή τών λίθων.

“Οπως είναι γνωστό, οί λίθοι, μέχρι τήν πρώτη τοποθέτησή τους στό κτήριο, διέθεταν 

κατάλληλα έζογκώματα, τούς οικοδομικούς Αγκώνες, πού έκτος άλλων διευκόλυναν καί τήν Α
νάρτηση τών λίθων άπό τό άγκιστρο τών Ανυψωτικών μηχανών. Μετά τήν τοποθέτηση καί 
τήν κατάζεση οί άγκώνες άπολαζεύονταν μαζί μέ τό ύπόλοιπο άπεργο.

Σήμερα ή λαβή τών λίθων είναι πολύ δυσκολότερη, όχι μόνο έπειδή δέν ύπάρχουν πλέον 
οί άγκώνες καί τά προστατευτικά άπεργα, άλλά έπειδή σέ πάρα πολλές περιπτώσεις οί λίθοι
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τώρα χρησιμοποίηση σχοινιών έχει πολλά μειονεκτήματα όπως :

1) Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων τής άναρτήσεως λόγω τής τανύσεως σχοινιών καί 
κόμβων.

2) Δυσχέ0εια δέσεως καί άκόμη μεγαλύτερη δυσχέρεια λύσεως.
3) Πλεονάζοντες χειρισμοί γιά τό πέρασμα ή ζεπέρασμα των σχοινιών κάτω άπό τόν λίθο 

κ. λ.π..

'Εσχάτως γίνεται χρήση ιμάντων ("φασκιές") καί βρόγχων υψηλής άντοχής Fiberglas.
Τά μέσα αυτά καταργούν τούς κόμβους, δέν παύουν όμως νά έχουν μερικά άπό τά υπόλοιπα 

μειονεκτήματα των σχοινιών.

Στό έργο τού Παρθενώνος γιά τήν λαβή τών λίθων θά χρησιμοποιηθούν, έκτος άπό σχοι
νιά καί Ιμάντες, μερικές είδικές συσκευές σχεδιασμένες ειδικά γιά τούς λίθους τού ναού, 
άνάλογες άλλωστε πρός τίς άρπάγες καί τούς καρκίνους άπό σίδηρο πού χρησιμοποιούσαν οί 

αρχαίοι, καθώς καί άλλες όπως π.χ. γιά τήν λαβή τών σπονδύλων τών κιόνων :

Η.7.4 . 1. ‘Αρπάγη.

'Εχει μορφή Γ ή άγκιστρου καί στερεώνεται στό άκρον αλυσίδας. Μέ δύο ή περισσότερες 
άρπάγες στήν περίμετρο τού λίθου καί μέ κατάλληλη ρύθμιση τού μήκους τών άλυσίδων σύμφω
να μέ τίς διαστάσεις τού λίθου είναι άνετη ή λαβή του,ιδίως όταν έφαρμόζεται σέ θέσεις 
άσφαλείς, όπως οί άναθυρώσεις.

Τό σύστημα αύτό ένδείκνυται κυρίως γιά μεγάλους λίθους,όπως είναι τά έπιστήλια.

Η.7.4.2. Λιθολαβ ί δα (Τσιμπίδα ή λιθάγ ρα). (βλ. &χ. 15).

Άποτελ.εϊ ιδιαίτερα τελειοποιημένη μορφή τού άρχαίου καρκίνου.
Ή συσκευή αύτή συγκρατεΐ τόν λίθο μέ σύσωιγζη τών λαβίδων της πού προκαλεΐται άπό 

τό ίδιο τό βάρος τού λίθου μέσω κατάλληλου μηχανισμού.

Οί λαβίδες πού μελέτησε ò γράφων έσχατος έχουν τά έζής χαρακτηριστικά :
α)"Ανοιγμα ρυθμιζόμενο μέ πείρους καί σπειρώματα.
β) Μικρή διαδρομή τού μηχανισμού συσπίγζεως.
γ) Περιορισμός τού μεγίστου πλάτους σέ έκεΐνο τού έκάστοτε λίθου, ηύζημένου κατά .20 

περίπου (λαβίδες), ώστε νά είναι δυνατή ή πυκνή κατά τό δυνατόν άποθήκευση τών λίθων στόν 
χώρο άποθέσεως.

δ) Κατάλληλη σύνθεση τού μηχανισμού συσωίγβεως ώστε μεταζύ τού άγκιστρου άνυψώσεως καί 
τού λίθου τό άπομένον κενό νά μήν έχει ύψος πλέον τών 0,03 (.') . Είναι <ρανερό,ότι μέ αύτό 
τό σύστημα είναι δυνατή ή άποθήκευση λίθων στόν χώρο άποθέσεως μέχρι ύψους τουλάχιστον κα

τά .30 ή .40 μεγαλύτερο άπό έκεΐνο, πού θά έπ,ιτυγχό.νετο, έάν άντί αύτής τής ειδικής λιθάγρας 
γινόταν χρήση άλλης,άλλου τύπου, ή ιμάντων κοί σχοινιών. Τό κέρδος αύτό τού ύψους μετα
φράζεται σέ ά^ιοποίηση 300 περίπου ώς πρόσθετου χώρου άποθέσεως σέ όλη τήν διαδρομή τής 
γερανογέφυρας.

Γιά τήν τοποθέτηση ή τήν αφαίρεση τής λιθά.γρας σέ λίθους άποτεθημένους στό μέγιστο δυ
νατό ύψος καί επειδή δέν θά είναι πάντα δυνατό τό οριζόντιο πέρασμα (ένώ ό γάντζος θά εί
ναι τό ανώτατο σημείο), θά χρησιμοποιείται βοηθητικός μοχλός,πού θά προστίθεται στό βαρουλ- 
κοωορειο τής γερανογέφυρας, ώστε νά άποφεύγεται περιττή μυϊκή έργασία.

Ή ώς άνω λιθάγρα θά διαθέτει τέσσερεις λαβίδες καί θά έπιτρέπει τήν ρύθμιση τής άναρ
τήσεως μέ τήν βοήθεισ. σπειρωμάτων καί περικοχλίων, ώστε τό κέντρο βάρους τού λίθου νά τί
θεται άκριβώς ύπό τό άγκιστρο,άνεζαρτήτως τών μηκών τών λαβίδων καί τού σχήματος τού λί

θου .
Οί σπόνδυλοι στις περισσότερες περιπτώσεις θά λαμβάνονται μέ τήν λιθάγρα,μετά άπό έ- 

πιμήκυνση τών οριζοντίων τμημάτων τών λαβίδκον της.
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Σε πολλές περί πτώσεις, κατά τήν άνύψωση φορτίων, άπρόβλεπτοι παράγοντες άντιστέκον- 
ται στήν άνύψωση π.χ. μία άπρόβλεπτη ένσφήνωση ή προσκόλληση σέ σταθερά στοιχεία τοϋ πε
ριβάλλοντος. Οί περιπτώσεις αυτές έγκυμονοΰν κινδύνους γιά τό φορτίο, γιά τό άνυψωτικό 
μέσον καί επομένως (καί τό χειρότερο) γιά τό προσωπικό.

Γιά τήν έγκαιρη αντίληψη των περιπτώσεων αύτών, ή άντίδραση των άνυψούμενων φορτί
ων θά έλέγχεται μέ δυναμόμετρο παρεμβαλόμενο μεταξύ άγκίστρου καί φορτίου. Ή άνύψωση θά 
έκτελεϊται μόνο έφ'δσον ή ένδειξη τοϋ δυναμόμετρου δέν υπερβαίνει πλέον τοϋ 5 ή 10% τό 
υπολογιζόμενο βάρος τοϋ έκάστοτε πρός άνύψωση λίθου. Σέ άντίθετη περίπτωση ή άνύψωση θά 
γίνεται μόνο,έφ'όσον καί προηγουμένως έχει έντοπισθεΐ καί έζουδετερωθεϊ τό άνεπιθύμητο 
έμπόδιο.



Η.8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

"Η έγκατάσταση τοϋ εργοταξίου στόν χώρο νοτίως τοϋ παρθενώνος προϋποθέτει, την έλευ- 
θέρωση ένός μέρους τοϋ χώρου αύτοϋ άπό τούς κείμενους λίθους τοϋ ναοϋ, πολλοί άπό τούς 
όποίους καταλαμβάνουν την θέση τής νότιας τροχιάς τής γερανογέφυρας, ένώ άλλοι καταλαμ
βάνουν τήν περιοχή των ύποστέγων έργαστηρίων. 'Επειδή ή παρουσία των ώς άνω λίθων έμπο- 
δίζει τήν έγκατάσταση τής γερανογέφυρας, ή μετατόπισή τους δέν μπορεί βεβαίως νά γίνει 

άπό τήν ίδια τήν γερανογέφυρα καί φυσικά δέν μπορεί νά έκτελεσθεϊ άπό μηχανοκίνητο μέ

σον, έφ'δσον τέτοιο δέν υπάρχει στην 'Ακρόπολη.

‘Επομένως οί πρώτες μετακινήσεις λίθων θά γίνουν άναγκαστικά χωρίς τήν βοήθεια των 

κύριων άνυψωτικών μηχανών τοϋ έργου. *0 μετριασμός αύτής τής δυσκολίας θά έπιτευχθεϊ μέ 
τούς έξής δύο τρόπους :

α) Οί μετακινήσεις των λίθων'πού έμποδίζουν τήν έγκατάσταση τής τροχιάς θά περιορι
στούν στό έλάχιστο άναγκαϊο διάστημα, ήτοι τό πολύ σέ ένα μέτρο πρός τά βόρεια ή πρός τά 
νότια τής θέσεως τής τροχιάς, όσο δηλαδή άρκεϊ γιά νά σχηματισθεϊ άνάμεσα ατούς λίθους 
ένας πρώτος διάδρομος γιά τήν θεμελίωση τής τροχιάς,σέ άπόσταση 9.60 άπό τόν ναό. Ή 
περαιτέρω μετακίνηση των λίθων σέ πολύ μεγαλύτερες άποστάσεις θά έκτελεσθεϊ πολύ πιό εύ
κολα καί ταχύτερα άπό τήν ίδια τήν γερανογέφυρα,όταν ή τελευταία θά έχει έγκατασταθεΐ 
στήν θέση της.

β) Γιά τήν έκτέλεση των πρώτων μικρών μετακινήσεων θά χρησιμοποιηθεί τό φορητό τρίπο
δο ίκανότητος 3t (βλ. Η.7.2.), ικανό γιά τήν κατακόρυφη καί οριζόντια μετακίνηση των 

λίθων,κατά ένα μικρό διάστημα τής τάξεως τοϋ 1^ μέτρου κατά μέσο όρο.

Λόγω τής πυκνής διατόΗεως των λίθων οί μεταξύ τους χώροι είναι πολύ μικροί γιά νά 
δεχθούν τούς λίθους πού θά μετακινηθοΰν, επομένως κατά τήν πρώτη αύτή έργασία οί λίθοι 
πού θά μετακινούνται θά άποτίθενται κατ'εύθείαν έπάνω σέ γειτονικούς λίθους πρός Β. ή 
πρός Ν. μέ παρεμβολή μικρών ^ύλων.

Ή έναρξη των έργασιών θά γίνει μέ ένα μέρος τοϋ προβλεπόμενου τελικοϋ συνεργείου, 
ήτοι δύο ή τρεις μαρμαροτεχνίτες, έναν μαραγκό καί δύο ή τρεις έργάτες, συμπληρωμένο μέ 
άλλους τρεις ή τέσσερεις έργάτες προερχόμενους άπό ένα άλλο συνεργείο των έργων τής Ά- 
κροπόλεως (ίσως τής Πλάκας). Ή δύναμη καί ò τόπος άπασχολήσεως τοϋ πρώτου αύτοϋ συνερ
γείου κάνουν έξ άρχής άναγκαϊο έναν κλειστό χώρο άποδυτηρίου άποθήκης έργαλείων κ.λίπ., 
δηλαδή μέ άλλες λέξεις τά υπόστεγα έργαστήρια,πού προβλέπονται άπό τήν μελέτη. “Ομως ή 
έγκατάσταση τών έργαστηρίων προϋποθέτει τήν έλευθέρωση τοϋ χώρου τους άπό τούς πολυά
ριθμους κείμενους λίθους τοϋ ναοϋ, ή οποία μέ τήν σειρά της θά είναι οίκονομικώς σύμφο- 
ρη μόνον,όταν προηγουμένως έγκατασταθεΐ καί λειτουργήσει ή γερανογέφυρα, πού όμως, όπως 
είδαμε, προϋποθέτει τήν μεγάλη έργασία πού άναοέραμε στήν άρχή, έργασία πού θά γίνει άπό 
τό πρώτο συνεργείο,τό όποιο όμως είναι αύτό άκριβώς πού άπαιτεϊ ένα πρώτο υπόστεγο χώρο. 
Πρόκειται λοιπόν γιά έναν ωαΰλο κύκλο πού ή άντιμετώπισή του είναι δυνατή μέ τήν κατα
σκευή ένός τμήματος μόνο τοϋ τελικοϋ προβλεπόμενου ϋποστέγου άκριβώς σέ έκείνη τήν πε
ριοχή,όπου ή προετοιμασία τοϋ έδάωους θά συναντούσε τά μικρότερα έμπόδια. Τό τμήμα αύ
τό δέν είναι άλλο άπό τό προβλεπόμενο άπό τήν μελέτη "'Εργαστήρια Α" πού σκοπίμως χωρο- 
θετήθηκε έξ άρχής σέ έδαφος πού καί σήμεοα είναι κατά τό 95% έλεύθερο άπό κείμενους λί

θους .

Κατόπιν τών άνωτέρω τό· πρόγραμμα τοϋ πρώτου σταδίου τών έργασιών έχει ώς εξής :
1) 'Αμεση παραγγελία τοϋ γερανού, τής γερανογέφυρας καί τοϋ τρίποδου.
2) "Αμεση παραγγελία τών κιγκλιδωμάτων γιά τήν άνατολική καί γιά τήν δυτική πλευρά τοϋ

έργοταξίου.
3) "Αμεση παραγγελία τώπι φοριαμών, ιματιοφυλακίων, πάγκων, ντουλαπιών τοϋ χώρου άποδυ

τηρίου τοϋ έργαστηρίου, καθώς καί δύο Ουκτών νεροϋ.
4) "Αμεση παραγγελία τοϋ λοιποΰ ύλικοϋ κατασκευής τών έργαστηρίων.

5) Συγκρότηση τοϋ άρχικοϋ συνεργείου μέ τήν σύνθεση πού άναωέρεται πιό πάνω. .



594 6) Σύγχρονη έκτέλεση τής εργασίας μετατοπίσεως των κείμενων λίθων μέ τό τρίποδο καί 
της εκσκαφής τής θεμελιώσεως των δύο σιδηροτροχιών τής γερανογέφυρας. Καθώς ή βό
ρεια τροχιά έωάπτεται σχεδόν μέ τόν στερεοβάτη τού ναού, ή εκσκαφή τής θεμελιώσε- 

σεώς της θά άποκαλύψει γιά μία άκόμη φορά όλόκληρη τήν 18η καί τό άνω μέρος τής 
17ης στρώσεως του στερεοβάτου,σέ όλο τδ μήκος τής νότιας πλευράς. Δεδομένης τής 
σημασίας των στρώσεων αύτών στις όποιες πρωτοεμωανίζεται ή καμπύλωση των οριζόντι
ων γραμμών, δεδομένου ότι μέ τήν Απόθεση των μαρμάρων τοϋ ναού ò στερεοβάτης θά 
κρύβεται σέ μεγάλο βαθμό καί δεδομένου ότι ή μέχρι τώρα φωτογραφική τεκμηρίωση εί
ναι Ανεπαρκής, κρίνεται άπαραίτητη ή λεπτομερής φωτογράφηση (κατά διαδοχικά μικρά 
τμήματα) τοϋ στερεοβάτου, μάλιστα άμέσως μετά τήν νέα έκσκαφή κατά μήκος του, ώστε 
στις φωτογραφίες νά περιληφθεΐ καί ή 17η στρώση.

7) Σκυροδέτηση των θεμελίων των σιδηροτροχιών σύμφωνα μέ τό σχέδιο πού συνέταζε 6 κα
τασκευαστής τής γερανογέφυρας.

8) 'Αμέσως μετά κατασκευή τοϋ ύποστέγου τοϋ "έργαστηρίου Α".
9) Πλήρης καί τέλειος καθαρισμός τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοΰ τοϋ ναοΰ άπό συνεργείο έργατών.

10) Λεπτομερής φωτογράφηση τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοϋ μέ σκοπό τήν απόκτηση μετρικών φωτο
γραφιών ύπό άκέραια άριθμητική κλίμακα,πού θά παρέχουν πλήρη τεκμηρίωση τής μορ- 
φής , τής καταστάσεως καί των μεταγενέστερων οίκοδομικών λεπτομερειών καί ενδείξε
ων των λίθων τοϋ δαπέδου.

11) 'Ηχητική έρευνα τής ύποδομής σέ ορισμένα σημεία τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοΰ.
12) 'Εγκατάσταση των σιδηροτροχιών καί βαγονιών Ντεκωβίλ όπως προβλέπει ή μελέτη.
13) Συγχρόνως μέ τά προηγούμενα μετατόπιση καί ταξιθέτηση κειμένων λίθων στόν χώρο 

τής γερανογέφυρας καί έλευθέρωση τοϋ υπόλοιπου χώρου τοϋ έργοταζίου άπό τούς κεί
μενους λίθους μέ τήν βοήθεια ειδικής προσθήκης τής γερανογέφυρας, άποτελούμενης 
άπό πρόσθετο ζύγωμα πού θά στηρίζεται στό νότιο άκρο τής γερανογέφυρας καί στην 
κορυφή τοϋ φορητοϋ τριπόδου.

14) Κατασκευή τοϋ υπόλοιπου καί μεγαλύτερου μέρους τοϋ ύποστέγου πού θά περιλαμβάνει 
τά έργαστήρια Β καί Γ, τήν αποθήκη, ένα άκόμη Αποδυτήριο καί τέλος τό γραφείο καί 
τό αρχείο τοϋ έργοταξίου. 'Εγκατάσταση ήλεκτρικών καί ύδραυλικών παροχών.

15) Κατασκευή τοϋ προσωρινοϋ ικριώματος μεταφοράς τοϋ γερανοϋ στό μέσον τής νότιας 

πλευράς τοϋ ναοϋ.
16) Παραγγελία των ικριωμάτων έργασίας έλαφρας μεταλλικής κατασκευής DURAL (π.χ. τής 

έταιρείας A.LTREX) .
17) Προστατευτική κάλυψη τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοϋ μέ φύλλα, κόντρα πλακέ μέ έπικάλυψη άπό 

συνθετική ύλη. Στεγάνωση των αρμών τής έπικαλύψεως μέ σιλικόνη, ώστε νά μή εισ
δύει υγρασία.

18) Κατασκευή τοϋ υποβάθρου τών σιδηροτροχιών τοϋ γερανοϋ άπό σκυρόδεμα,άμέσως έπάνω 
άπό τήν προστατευτική έπικάλυψη τοϋ άρχαίου δαπέδου.

19) Συμπλήρωση τοϋ συνεργείου μέ μαρμαροτεχνίτες γιά τήν συντήρηση τών λίθων τοϋ ναοϋ 
στό έδαφος.

20) Τοποθέτηση τών τροχιών τοϋ γερανοϋ.

21) Μεταωορά καί συναρμολόγηση τών στοιχείων τοϋ γερανοϋ στό έσωτερικό τοϋ ναοΰ.
22) Συμπλήρωση καί παρουσίαση τής μελέτης.
23) Διεθνής Συνάντηση.
24) "Εναρξη τής έπεμβάσεως.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'

Θ.ΣκουλικΙδης, Ν,Μπελογιάννης, Ε.Παπακωνσταντίνου, Δ.Χαράλαμπους 

Μορφές διάβρωσης καί προστασία των δομικών υλικών στόν Παρθενώνα.





ΚΟΡΦΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

1. Διάβρωση καί διόγκωση σιδερένιων και, όρειχάλκινων συνδέσμων (1-4),

Τό πρόβλημα έχει μελετηθεί στό 'Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Ε.Μ.ΤΤ. άπό τα μέσα τής 
δεκαετίας του 60. Ή διόγκωση των συνδέσμων οφείλεται τόσο στό μεγαλύτερο μοριακό όγκο 
των προϊόντων διάβρωσης σέ σχέση μέ τό αντίστοιχο μέταλλο, όσο καί στό μηχανισμό τής διά
βρωσης, πού περιλαμβάνει διάχυση των μεταλλοκατιόντων μέσα άπό τό στρώμα προϊόντος πρός 
τό διαβρωτικό περιβάλλον. Συνέπεια των μεγάλων μηχανικών τάσεων πού άναπτύσσονται είναι 
ή ρηγμάτωση μαρμάρων καί κονιαμάτων, πού οδηγεί σέ απώλεια ύλικοϋ καί μείωση τής στατικής 
άντοχής τοϋ μνημείου. 'Ακόμη, τά προϊόντα διάβρωσης (γιά τό σίδηρο κόκκινα καί γιά τό 

χαλκό πράσινα καί γαλάζια) χρωματίζουν τό μάρμαρο πολύ έντονα.

2. Αιολική διάβρωση.

'Εμφανίζεται κύρια σάν άμμοβολή καί άπόξεση στις έπιωάνειες πού πλήττονται περισσότε
ρο άπό τούς ανέμους καί περιέχουν μηχανικά αίωρούμενα σωμάτια μέ διαστάσεις πάνω άπό 500®μ. 
'Οδηγεί σέ άπώλεια των λεπτομερειών (έξοχών) διακοσμήσεων καί αγαλμάτων. Τό Φαινόμενο έκ- 

δηλώνεται κύρια στή βόρεια πλευρά τοΰ μνημείου μέ άπώλεια ύλικοϋ.

3. Έπικαθήσεις (1,5-13).

Στήν επιφάνεια τοϋ μαρμάρου επικάθονται αίωρούμενα σωμάτια διαστάσεων κολλοειδών(500—
ΐπιμ), μεταλλοξείδια, αιθάλη κ.λ.π. σκόνες. Εκτός άπό τή χρωματική αλλοίωση τής έπιφά-

» , , , . , , , 1 * νειας, συμβάλλουν στη διάβρωση τοΰ μαρμάρου έπειδη καταλύουν τη δράση SO,+ /2Ο., ■* S03 και
έχουν ροψημένα μεγάλα ποσά SO.,, ΝΟχ, CO?. Στήν αλλοίωση τοΰ χρώματος συμβάλλουν καί τά
μεταλλοξείδια πού προέρχονται άπό τή διάβρωση των σιδερένιων καί όρειχάλκινων συνδέσμων.

4. * Επισκέπτες (1)■

'Η διάβρωση άπό τόν καθαρά ανθρώπινο παράγοντα έχει μειωθεί σημαντικά τά τελευταία 
χρόνια μέ τήν απαγόρευση τής προσέγγισης στό μνημείο.

5. Βιολογικός παράγοντας διάβρωσης (14-35).

Τά θειοοξειδωτικά βακτηρίδια μεταβολίζουν άνηγμένες άνόργανες καί οργανικές μορφές 
τοϋ θείου (υδρόθειο, στοιχειακό, θειοθειικά,διοξείδιο, θειόλες) όΡειδώνοντάς τις πρός θει- 
ικό οξύ. Σέ σχετική έρευνα, πού είχε γίνει άπό Ιταλούς ειδικούς, μέ δείγματα άπό τό

σύμπλεγμα τοΰ Κέκροπα, εντοπίστηκαν μέ καλλιέργεια, τά Thiobacillus thioparus, Th. thiooxi- 
dans, Th. novellus. Μιά πρόχειρη μέθοδος γιά τόν έντοπισμό τους έπί τόπου είναι μέ χαρτί 

έμποτισμένο μέ T10S, πού άπό μαΰρο γίνεται λευκό. Τά κυανά καί πράσινα άλγη υπάρχουν σέ 
όλες σχεδόν τις ρωγμές καί κάτω άπό χαλαρωμένους Φλοιούς καί προσφέρουν έδαφος γιά καλλι
έργεια των θειοοξειδωτικών βακτηριδίων. "Ακόμη, τά ίδια τά άλγη έκκρίνουν όργανικά οξέα 
(οξαλικό κ.ά.), πού διαβρώνουν έντονα τό άνθρακικό άσβέστιο.

6. Χημική (όξινη) προσβολή-'Ηλεκτροχημική προσβολή: Γυψοποίηση (36-46).

Στά σημεία πού βρέχονται άπό τά νερά τής βροχής παρατηρεϊτσι πολύ έντονη διάβρωση ά

πό τούς όξινους ρυπαντές πού είναι διαλυμένοι σ'αΰτά: SO.,, S03 , ΝΟχ. ‘Η όξινη αυτή προσ
βολή δδηγεϊ σέ μεγάλη άπώλεια ύλικοϋ: διάλυση λεπτομερειών άγαλμάτων καί διακοσμήσεων, 

έξ αίτιας τής μετατροπής τοϋ άνθρακικοΰ άσβεστίου (μάρμαρο) σέ διαλυτό θειικό ή νιτρικό. 
Μιά άκόμα μορφή προσβολής είναι άπό τό άτμοσφαιρικό C02, πού δημιουργεί εύδιάλυτο όξινο 
άνθρακικό άσβέστιο:

CaC03 + C02 + Η20 ->■ Ca2+(HC03) 2”

Τό προϊόν είναι εύδιάλυτο στό νερό καί, μέ τήν ξήρανση,διασπάται δίνοντας τήν άντίστροφη 

δράση καί εναποθέτει συνήθως τή ρομβοεδρική μορφή τοΰ άνθρακικοΰ άσβεστίου, τόν άραγωνί-
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Στά σημεία,πού δέν βρέχονται άπό τά νερά τής βροχής, τό άτμοσωαιρικό S02 προκαλεϊ 
τή μορφή διάβρωσης πού άποδίδεται μέ τόν όρο "γυψοποίηση" ή "θείωση" τοϋ μαρμάρου. "Η 
δράση γίνεται σέ δύο στάδια: "Ενα ταχύ, πού είναι ή όξείδωση τοϋ διοξειδίου του θείου 
πρός τριοξείδιο καί ένα βραδύ, πού είναι ή άντίδοαση τοϋ τελευταίου μέ τό άνθρακικό ά- 

σβέστιο. Συνολικά ή δράση γράφεται:

S02 + 1 /2®2 +2Η2° + CaC03 "*■ CaS04-2H20 + C02

‘Η οξείδωση διοξειδίου τοϋ θείου πρός τριοξείδιο γίνεται φωτοχημικά στην άτμόσφαιρα.Κύ
ρια καταλύεται άπό όλα σχεδόν τά σωμάτια πού αίωροΰνται στήν άτμόσφαιρα ή έχουν έπικα- 
θήσει στήν επιφάνεια τοϋ μαρμάρου, άκόμη άπό τό γύψο τής θειωμένης έπιφάνειας, άπό τις 
προσμίξεις τοϋ μαρμάρου, άπό τό ίδιο τό μάρμαρο, άπο διάλυμα γυψου χ.λ.π.

‘Η άντίδραση των οξειδίων τοϋ θείου μέ τό μάρμαρο δέν είχε μελετηθεί στή διεθνή 
βιβλιογραφία. 'Ετσι τό 1977 άρχισε έρευνα στό 'Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ε.Μ.Π. σχετικά 
μέ τήν κινητική τής δράσης. Τά συμπεράσματα παρατίθενται παρακάτω:

- ‘0 μηχανισμός εξελίσσεται χρονικά σέ δύο στάδια. Τό πρώτο, μέ εύθύγραμμη έξέλιξη καί
ενέργεια, ένεργοποίησης 57Κύ/πιο1,άντιστοιχεΐ σέ βραδύτερο στάδιο, πού είναι ή έκρόωηση
καί διάχυση τών άνθρακικών ιόντων μέσα άπό τό πορώδες στρώμα τοϋ γύψου πρός τό δια-

οβρωτικό περιβάλλον. Τό στάδιο αύτό διαρκεΐ μέχρι πάχος γύψου 300 Α. Τό δεύτερο στά
διο, μέ παραβολική έξέλιξη καί ενέργεια ένεργοποίησης 74Κθ/ιτο1,άντιστοιχεΐ σέ βραδύτε
ρο στάδιο, πού είναι ή διάχυση ιόντων άσβεστίου σέ στερεή κατάσταση, δηλ. μέσα άπό τό 

στρώμα γύψου πρός τό διαβρωτικό περιβάλλον. “0 μηχανισμός αύτός έξηγεΐ τό φαινόμενο 
τής διατήρησης τών λεπτομερειών τών άγαλμάτων στά στρώματα γύψου, τή στιγμή, πού οι 

λεπτομέρειες αύτές έχουν χαθεί άπό τή διεπιφάνεια γύψου-μαρμάρου. *0 μηχανισμός επι
βεβαιώθηκε στό έργαστήριο μέ διάφορες μεθόδους (ΕΡΜΑ κ.λ.π.). Άκόμη, στό έργαστήριο 
έπιβεβαιώθηκε ή άποκατάσταση γαλβανικοΰ στοιχείου μέ πόλους τό μάρμαρο καί τό διαβρω
τικό περιβάλλον καί ήλεκτρολύτη τό γύψο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Αφαίρεση σιδερένιων συνδέσμων-'Αντικατάσταση μέ τιτάνιο (3,47,48),

'Εκτός άπό τις καθαρά μηχανικές μεθόδους άφαίρεσης, υπάρχει ή δυνατότητα χαλάρω
σης τοϋ οξειδίου μέ τό μόνο μή όξινο προϊόν πού χρησιμοποιείται γιά τέτοια διεργασία 
καί είναι 3-5% υδατικό διάλυμα θειογλυκολικοϋ οξέος HSCH-C00H έξουδετερωμένο μέ άμμω- 
νία. Τό βυσσινί χρώμα τοϋ σύμπλοκου,πού σχηματίζεται,γίνεται κίτρινο στόν ήλιο καί έ- 
ξαφανίζεται μέ έκπλυση μέ διάλυμα φωσφορικών ή όξαλικών. Αύτό μπορεί νά έφαρμοστεϊ όχι 
μόνο γιά τήν άφαΐρεση τών σιδερένιων συνδέσμων, άλλά καί όπου αύτό δέν είναι δυνατό, 

γιά τήν έξουδετέρωση τών μηχανικών τάσεων.

'Η άντικατάσταση τών σιδερένιων συνδέσμων μέ τιτάνιο έχει ήδη εφαρμοστεί μέ άπόλυ- 
τη επιτυχία στό Έρέχθειο καί προτείνεται ή έφαρμογή του καί στόν Παρθενώνα.

2. Καθαρισμός τής έπιωάνειας (49-54).

Ό καθαρισμός είναι σκόπιμος, μέ τήν προϋπόθεση, ότι δέν θά άφαιρεθοϋν στρώματα 
γύψου, πού περιέχουν λεπτομέρειες. 'Ετσι, γιά τήν απομάκρυνση έπικαθήσεων, όπως αιθάλη 
καί μεταλλοξείδια, προτείνεται ή χρήση προσροωητικής άργίλλου τής ομάδας τών μονμοριλλο- 
νιτών (κύρια άτταπουλγίτη). Άκόμη, τά οξείδια τοϋ σιδήρου μποροΰν νά άπομακρυνθοϋν μέ 
τό διάλυμα θειογλυκολικοϋ οξέος πού προαναφέρθηκε.

‘Η άποκάλυψη τοϋ μηχανισμού τής γυψοποίησης όδηγεΐ αυτόματα στήν άπαγόρευση κάθε 
είδους έκπλυσης μέ νερό ή άτμό ή μηχανικά.

3. Τό πρόβλημα τών πλαστικών (55-69).

Ή άποκάλυψη τοϋ μηχανισμού τής γυψοποίησης άπέδειξε καί πει'ραματικά (ΕΡΜΑ), ότι ή 
άντίδραση συνεχίζεται άκόμη καί όταν άνάμεσα στό μάρμαρο καί στό διαβρωτικό περιβάλλον



597παρεμβληθεί στρώμα πλαστικού ή καί ανόργανου έπικαλυπτικού, άφοϋ ή διάχυση των ιόντων α
σβεστίου συνεχίζεται καί μέσα άπ'αύτό. Έτσι αποκλείεται ή χρήση των ώς τώρα γνωστών 
εμπορικών προϊόντων, πού ήδη ήταν προβληματική, άφ'ένός λόγω τής μή άναστρεψιμότητας τής 
έφαρμογής τους, άφ'ετέρου έξ αιτίας τής απρόβλεπτης συμπεριφοράς τους στό χρόνο (κιτρί
νισμα, άποπολυμερισμός, μεταπολυμερισμός, συρρίκνωση, ξεωλούδισμα κ.λ.π.) καί τής προβλε- 
πόμενης (άποδείχτηκε) έξ αιτίας τού μηχανισμού ρήξης τού στρώματος. Ή έρευνα προσανατο
λίζεται στήν αναζήτηση έπικαλυπτικών, πού νά έπεμβαίνουν άπ'εύθείας στή δράση, έπιβραδύ- 

νοντας ή αναστέλλοντας τή διάχυση ιόντων άσβεστίου.

4. Καταπολέμηση τού βιολογικού παράγοντα (14-35).

Γιά τήν καταπολέμηση θειοβακτηριδίων καί άλγών πολύ αποτελεσματικές είναι οι προσρο- 
φητικές άργιλλοι, όπως ò άτταπουλγίτης, πού άναωέραμε πριν, σέ συνδυασμό μέ κάποιο Αντι
βιοτικό. Σάν άποτελεσματικές ούσίες άνσωέρονται:

- αντιβιοτικά, όπως άμπικιλλίνη, χλωριοΰχο βενζαλκόνιο, χλωριούχος ίσοθεισζολινόνη κ.λ.π.,
- φθοριοπυριτικά Cu καί Zn,
- βορικά άλατα,
- όργανοκασσιτερικά.

5. 'Αντιστροφή τής γυψοποίησης τού μαρμάρου (70,71).

Ή αποκάλυψη τού μηχανισμού τής γυψοποίησης καί τού γεγονότος, ότι τά στρώμσ.τα γύ
ψου καί μόνο αύτά περιέχουν τίς λεπτομέρειες τής έπιφάνειας, πού έχουν χαθεί άπ'τήν έπι- 
φάνεια τού μαρμάρου, δημιούργησε τήν ανάγκη γιά τή στερέωσή τους. 'Από τή στιγμή, πού 
τά πλαστικά άπορρίφθηκαν, γιά όλους τούς λόγους πού προαναφέρθηκαν, ή προσπάθεια στράιρη- 
κε στή μετατροπή τους στό υλικό άπ'δπου προήλθαν, δηλ. ανθρακικό άσβέστιο. Στήν άρχή ά- 
ναζητήθηκε μέθοδος γιά μετατόπιση πρός τά άριστερά τής αντίδρασης γυψοποίησης:

S°2 + 1 /2°2 +2Η2° + CaC03 CaS04-2H20 + CC>2

μέ αύξηση τής πίεσης τού C02 καί τής θερμοκρασίας. "Η δράση σέ αύτόκλειστο γινόταν μέ 
μικρή απόδοση, έτσι γρήγορα προτιμήθηκε ή αντίδραση στήν υγρή φάση:

Caso. -2Η..0 + coi:- -► CaCO, + SO^- + 2H.0 
4 2 3 3 4 2

'Η δράση δέν είχε μελετηθεί στή διεθνή βιβλιογραφία, έτσι μελετήθηκε πρώτα ή κινητι
κή της στό Εργαστήριο Φυσικοχημεία,ς Ε.Μ.Π. Ή αντίδραση έχει παραβολική έξέλιξη, ένέρ- 
γεια ένεργοποίησης 55KJ/mol καί μικτό βραδύτερο στάδιο μέ έκρόψηση τών άνθρακικών ίόντων 
άπό τήν έπιφάνεια τού προϊόντος καί διάχυσής τους πρός τό έσωτερικό μέσα άπό τούς πόρους 
τού ψευδομορρωμένου προϊόντος. Τό προϊόν έχει καλύτερη πρόσφυση στό μάρμαρο καί πολύ 
βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες σέ σχέση μέ τά στρώματα γύψου άπ'δπου προέρχεται, άλλά 
βέβαια απέχει πολύ άπό τίς έξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες τού μαρμάρου. ‘Η αναστροφή 
διατηρεί πιστά τίς λεπτομέρειες. 'Επειδή είναι σχηματισμένο πρόσφατα, είναι πιό εύαίσθη- 
το άπό τό μάρμαρο στή διάβρωση άπό οξείδια τού θείου. *Η πρόσφυσή του πάνω στό μάρμαρο 
καί ή μηχανική του αντοχή θά μπορούσαν νά αυξηθούν πολύ έάν υπήρχε έπιταξία κατά τό σχη
ματισμό του στό γύψο, όμως ή έρευνα μέ μονοκρύσταλλο γύψου σέ ήλεκτρονικό μικροσκόπιο 
σάρωσης-εο3ηηίη9-άπέδειξε, ότι è μονοκρύσταλλος κοταστρέωεται γιά νά γίνει ή άντίδραση.
Ή μετατροπή όμως είναι σκόπιμη είτε γιά νά συγκροτηθούν τά στρώματα γύψου κατά τή μετα
φορά αγαλμάτων στό μουσείο, είτε γιά νά διατηρηθούν οι λεπτομέρειές τους, ώσπου νά μετα- 
φερθοϋν, είτε καί για έπί τόπου συντήρηση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ - ΖΩΦΟΡΟΣ

Σέ σύγκριση μέ τήν κατάσταση τού μνημείου τό 1975, όταν είχε γίνει ή προηγούμενη κα

ταγραφή φθορών (11), έχουμε νά παρατηρήσουμε τά παρακάτω:

- ‘Η διάβρωση τών σιδερένιων συνδέσμων έχει προχωρήσει σημαντικά, όπως φαίνεται καί άπό 

τήν προώθηση τών ρηγματώσεων. ‘Υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι άποκόλλησης.

- Ή τοποθέτηση στέγαστρου πάνω άπό τή ζωφόρο έχει σταματήσει τήν όξινη προσβολή καί τήν 

έκπλυση τών στρωμάτων γύψου πού σχηματίζονται πάνω στά γλυπτά (έκτός άπό 2 σημεία στις



598 άκρες, δπου τό νερό κελαρύζει άπό τή στέγη). Τό αποτέλεσμα είναι νά έπιβραδυνθεϊ ση

μαντικά ή διάλυση λεπτομερειών, αλλά νά αύζηθεϊ τό πάχος τοϋ γύψου καί οί έπικαθήσεις 
όζειδίων τοϋ σιδήρου, αιθάλης, κ.ά. αίωρουμένων σωματιδίων μέ βιομηχανική κύρια προέ
λευση, πού προκαλοϋν μεγάλη χρωματική αλλοίωση.
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1. Εισαγωγή 603
Ή £κταση καί ή σοβαρότητα των δομικών βλαβών τοϋ Παρθενώνος πού κάνουν τήν έπέμβαση 

Αναπόφευκτη Εχουν αναπτυχθεί Αναλυτικά στό κύριο μέρος τής μελέτης. Στό κείμενο πού Ακολου
θεί καί στούς ύπολογισμούς πού τό συνοδεύουν γίνεται προσπάθεια νά τεθεί ατά πλαίσια τοϋ 
εισαγωγικού τεύχους γιά τήν μελέτη Αποκαταστάσεως τοϋ Παρθενώνος τό πρόβλημα της αντισει
σμικές προστασίας τοϋ Μνημείου. Τά έπιμέρους θέματα πού πρέπει νά Εξεταστούν είναι τά 

έξης:
α) Ή δυνατότητα τοϋ Μνημείου στήν σημερινή του κατάσταση νά αντιμετωπίσει μέ Ασφάλεια 
τήν καταπόνηση Από ένα σεισμό υπολογισμού πού προκύπτει πιθανολογικά Από τά σεισμολογικά 
δεδομένα της περιοχής μέ συνεκτίμηση τής μοναδικής σημασίας τοϋ Μνημείου.

β) Οί συνέπειες στήν αντισεισμική Επάρκεια των Επεμβάσεων πού προτείνονται γιά άλλους λό
γους, όπως ή Επανένταξη τοϋ διάσπαρτου ύλικοϋ μέ σκοπό τήν Αναβάθμιση τοϋ Μνημείου καί

γ) Ή διατύπωση προτάσεων γιά πιθανές Επεμβάσεις πού δέν προκύπτουν μέν Από τό 'Αρχιτεκτο
νικό- Άρχαιολογ ικό μέρος τής μελέτης,Αλλά Αποδεικνύεται ή Αναγκαιότητά τους Από τόν Αντι
σεισμικό έλεγχο καί πού πρέπει σέ κάθε περίπτωση νά σέβονται τις Αρχές πού Εκτίθενται στό 
κεφάλαιο Δ τής μελέτης.

Σχετικά μέ αύτές τις συνιστώσες τοϋ προβλήματος θά πρέπει νά κάνουμε τήν έξής γενική 
παρατήρηση: Ένώ γιά τόν έλεγχο μιας σύγχρονης κατασκευής ή σεισμική ιστορία τής περιοχής 
είναι τό βασικό κριτήριο γ ιά τόν προσδιορισμό των Αναμενομένων σεισμικών δράσεων, στήν πε

ρίπτωση ένός Μνημείου ηλικίας 25 αιώνων, ή μέχρι σήμερα συμπεριφορά του σέ σεισμικές δρά
σεις είναι πηγή πληροφοριών Yιά τή σεισμική ιστορία τής περιοχής. Στά τέλη τοϋ περασμένου 

καί τις άρχές τοϋ τρέχοντος αιώνα ή σεισμολογία χρησιμοποίησε τις παρατηρήσεις τής συμπε
ριφοράς μνημείων γιά τήν συναγωγή σεισμολογικών συμπερασμάτων^ J ένώ πρόσφατες έρευνες στόν 

τομέα τής Αντισεισμικής μηχανικής4 μέ πιθανολογικές μεθόδους Ανάλυσης έχουν φτάσει σέ πολύ 

Αξιόπιστες Εκτιμήσεις σεισμικών Εντάσεων χρησιμοποιόντας τέτοιες παρατηρήσεις. Φυσικά ή ι
κανοποιητική συμπεριφορά τοϋ Παρθενώνα σέ σεισμικές δράσεις στό πέρασμα των 25 αιώνων ακό
μα καί στό βαθμό πού δέν έχουμε σημαντικές Αλλαγές στήν σεισμικότητα τής περιοχής,δέν μπο
ρεί νά είναι άπό μόνη της άσφαλές κριτήριο γιά ικανοποιητική συμπεριφορά σήμερα. Στις διάη 

φορές φάσεις τής ιστορίας τοϋ Μνημείου έχουμε ριζικές μεταβολές στήν γενική γεωμετρική μορ
φή, στήν πλοκή τών δομικών μελών καί στήν κατάσταση τών υλικών πού Επιβάλλουν σήμερα τήν 
χρησιμοποίηση Αναλυτικών ή καί πειραματικών μεθόδων προσδιορισμού τής άντισεισμικής έπάρκε ιας .

Ή σημασία τής συμπεριφοράς τοϋ Μνημείου σέ σεισμικές δράσεις στις διάφορες φάσεις του 
είναι μεγαλύτερη γιά τήν λήψη Απόφασης σχετικά μέ τά σημεία β) καί γ) πού άναφέρθηκαν προηγού

μενα. Ένώ ή ιστορία τοϋ Μνημείου συνηγορεί γιά τήν Αποκατάσταση τμημάτων τοϋ ναοϋ μέ τήν δο
μική έννοια τοϋ όρου (άποκατάσταση άντοχής μελών, άντοχής συνδέσεων, Επανατοποθέτηση Αρχιτε
κτονικών μελών κ.λ.π.) μάς κάνει πολύ Επιφυλακτικούς σέ Ενδεχόμενες σοβαρές Επεμβάσεις γιά τήν 
ένίσχυση τοϋ Ερειπίου. Τέτοιου χαρακτήρα Επεμβάσεις μόνο μετά άπό μιά πολύ άκριβή άνάλυση τοϋ 
Μνημείου θά μπορούσαν νά συζητηθούν πάντα άπό τήν σκοπιά τής άναστηλωτικής δεοντολογίας καί 
τών γενικά Αποδεκτών άρχών.

Στήν περίπτωση όμως τοϋ Παρθενώνα όπως καί στά άλλα κλασσικά Μνημεία μέ παρόμοια δομικά 
χαρακτηριστικά μιά άκριβής άνάλυση τής Απόκρισης σέ δυναμική καταπόνηση είναι Εξαιρετικά δυ
σχερής,όπως θά δειχτεί στή συνέχεια. Επειδή αυτή τήν στιγμή δέν υπάρχει διαθέσιμη γιά Εφαρ
μογή μιά τέτοια μέθοδος Ανάλυσης,θά χρησιμοποιηθεί ή γραμμική μέθοδος μέ ισοδύναμα στατικά 
φορτία,πού όπως θά ιρανει,παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα συμβιβαστά μέ τήν συμπτωματολογία βλα
βών τοϋ Μνημείου,άποτελεΐ δέ ένα πρώτο μέτρο Αξιολόγησης τών προτάσεων Επέμβασης. Ή στατική 
μέθοδος είναι ένα πρώτο Απαραίτητο βήμα,πού πρέπει όμως νά Ακολουθηθεί Απαραίτητα άπό άλλα 

όπως διαγραμματικά προτείνεται στό τελευταίο μέρος τοϋ κειμένου.



604 2. Χαρακτηριστικά απόκρισης σέ σεισμό

2.1. Χαρακτηριστικά τού κατασκευαστικοΰ σύστημα.toc

Ό φέρων όργανισμός τοϋ Παρθενώνος άποτελεΐται άπό ογκώδη δομικά μέλη κατασκευασμένα 
άπό Πεντελικό μάρμαρο. Οι όρατές έπιφάνειες καί οί έπιφάνειες έδρασης των μελών είναι πο
λύ προσεκτικά λαξευμένες έξασφαλίζοντας μιά συνεχή έπαφή στούς οριζόντιους αρμούς καί 
συνεχή έπαφή κατά τό περίγραμμα των κατακορύφων αρμών. 'Από τά κατακόρυφα φέροντα στοι
χεία οί μέν κίονες άποτελοϋνται άπό σπονδύλους έλεύθερα έδραζόμενους,οί δέ τοίχοι άπό λι- 
θοπλίνθους κατά στρώσεις πού συνδέονται μέ τούς γειτονικούς λιθόπλινθους τής στρώσης μέ 
σιδηρούς συνδέσμους καί μέ τούς λιθοπλίνθους τών γειτονικών στρώσεων μέ σιδηρούς γόμφους. 
Τά φερόμενα όριζόντια δομικά μέλη τοϋ θριγκού καί τών όροφών συνδέονται έπίσης κατά κανό
να μεταξύ τους καί μέ τά κατακόρυφα στοιχεία τοϋ φέροντος οργανισμού μέ συνδέσμους καί 
γόμφους. Οί σύνδεσμοι καί οί γόμφοι είναι περιβεβλημένοι μέ στρώμα χυτοΰ μολύβδου. 'Ανα
λυτική περιγραφή τών δομικών χαρακτηριστικών τοϋ Μνημείου μέ στοιχεία πολύτιμα γιά τήν δο
μική άνάλυση τοϋ Μνημείου δίνεται στό κύριο μέρος τής μελέτης.

Τό σημαντικώτερο χαρακτηριστικό τοϋ κατασκευαστικού συστήματος πού τό διακρίνει άπό 
άποψη άπόκρισης σέ δυναμικά φορτία σέ σχέση μέ τίς συνήθεις σύγχρονες ή παραδοσιακές κατα
σκευές είναι τό χαρακτηριστικό τής έλεύθερης έδρασης τών έπί μέρους άρχιτεκτονικών μελών. 

'Ιδιαίτερα μεταξύ τών σπονδύλων τών κιόνων ό μόνος δεσμός είναι ό δεσμός τριβής. Κατά συ
νέπεια σέ περίπτωση δράσης οριζόντιων φορτίων μεταξύ τών σπονδύλων τών κιόνων δέν είναι 
δυνατόν νά άναληφθοϋν έφελκυστικές τάσεις,ή δέ μέγιστη διατμιτική δύναμη πού μπορεί νά ά- 
ναληφθεΐ είναι ή δύναμη τριβής. Στό σχ. 2,1 φαίνεται ή απλή περίπτωση ένός έλεύθερα έ- 

δραζόμενου κίονα,πού φορτίζεται μέ όριζόντια φορτία διαφόρων μεγεθών καί ή έντατική κα
τάσταση σέ διάφορες στάθμες.

Γιά μικροΰ μεγέθους όριζόντιες δυνάμεις ή κατανομή τών όρθών τάσεων σ στις έπιφά- 
νειες τών άρμών εΐναιτραπεζοειδής ένώ ή κατανομή τών διατμητικών τάσεων τ είναι παραβο- 
λοειδής. Έάν σέ κάθε θέση ισχύει ή σχέση τ^μσ,δπου μ ό συντελεστής τριβής όλισθήσεως, 

ή συμπεριφορά τοϋ κίονα είναι έλαστική,ή δέ σχέση οριζόντιου φορτίου-παραμόρφωσης γιά κά
θε θέση είναι γραμμική. Γιά μεγαλύτερου μεγέθους οριζόντιες δυνάμεις ή ισορροπία τοϋ κί

ονα μπορεί νά έπιτευχθεϊ μόνο μ.έ τήν παραδοχή τής άδρανοΰς πβρις^ής όρθών τάσεων. Γιά έ- 
λαστική συμπεριφορά τοϋ ύλικοϋ τό όριο τής άδρανοΰς περιοχής θεωρείται εύθύγραμμο τμήμα.

"Αν ή ροπή άνατροπής πού έπιβάλλεται στόν κίονα ύπερβεΐ τήν ροπή εύσταθείας έκδηλώ- 
νεται άνατροπή. “Οταν τά έπιβαλλόμενα φορτία είναι στατικά σαυτήν τήν περίπτωση έχουμε 
κατάρρευση τοϋ κίονα. "Οταν όμως πρόκειται γιά δυναμική φόρτιση όπως αύτή τοϋ σεισμού 
είναι δυνατή ή έπαναφορά τοϋ κίονα στήν άρχική θέση, άνατροπή πρός τήν άντίθετη κατεύ
θυνση, έπαναφορά κ.ο.κ. Είναι δυνατόν έπίσης νά έκδηλωθεΐ όλίσθηση, έπαναφορά κ.ο.κ.
Ή ταλάντωση "άνατροπή-έπαναφορά" ένός έλεύθερα έδραζόμενου σώματος μελετήθηκε θεωρητι
κά γιά πρώτη φορά στις άρχές τής δεκαετίας τοϋ 603

Τά βασικά συμπεράσματα τών πρώτων αύτών έρευνών^ είναι τά άκόλουθα: 

α) Ή έξίσωση κίνησης γιά έλεύθερες ταλαντώσεις έλεύθερα έδραζόμενου άπόλυτα στερεού σώ
ματος σέ άπόλυτα στερεή βάση είναι:
.. 2φ-ρφ=ρ α μέ λύση τήν φ=α-(α-φρ)coshpt (1)

Ή σχέση πρέπει νά ισχύει καί στήν περίπτωση αύτή.

μέ Θ :ροπή άδρανείας περί τό Α καί

φσ:μέγιστη απόκλιση άπό τήν κατακόρυφο.

β) Ή περίοδος τής ταλάντωσης έξαρτάται άπό τήν μέγιστη άπόκλιση άπό τήν κατακόρυφο καί 
δίνεται άπό τόν τύπο:
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γ) Κατά τήν διάρκεια τής ταλάντωσης καί μετά άπό κάθε κρούση υπάρχει Απώλεια ένέργειαςπού 
έξαρτάταί άπό τόν συντελεστή έπαναφοράς πού δίνεται yιά ύφίκορμα σώματα άπό τόν τύπο:

e= -2i±i_ = 
Φί ’

( l-cos2a) (3)

δ) Γιά Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις λόγω σεισμού πού άναπαρίσταται μέ μιά διαδοχή παλμών καί 
μέ χρήση μιας ένεργειακής μεθόδου5 βρίσκεται ότι γιά ύφίκορμα σώματα ή συνθήκη γιά νά Εχου

με κατάρευση τού σώματος μέ πιθανότητα 50% είναι

όπου Sv ή τιμή τού φάσματος άπόκρισης ταχυτήτων τού σεισμού.

ε) Τό άπαιτούμενο πλάτος έδρασης γιά νά έχουμε πιθανότητα κατάρευση^ γιά δοσμένο Ξν μικρό
τερη τού 50% δέν αύξάνει γραμμικά μέ τό ύφος όπως θά πρόκυπτε γιά μιά στατική φόρτιση άλλά 
έπηρρεάζεται πολύ λιγώτερο. Συνεπώς ή εύστάθεια υψίκορμων κατασκευών μέ μεγάλο ύψος είναι 
μεγαλύτερη άπό άλλες μικρότερου ύψους μέ τόν ίδιο λόγο ύφους πρός πλάτος έδρασης.

Στά σχ. 2.3 καί 2.4 δίνεται ή μορφή τού διαγράμματος (Τ,φ0) καί ή μορφή τής Ελεύθερης 
ταλάντωσης συναρτήσει τού χρόνου.

Στήν μέχρι σήμερα προώθηση τής σχετικής έρευνας έχει διατυπωθεί καί Επιλυθεί ή Εξίσωση 
κίνησης Ενός Ελεύθερα Εδραζόμενου σώματος μέ δυναμική είσοδο τό Επιταχυνσιογράφημα Ενός σει
σμού καί τά άποτελέσματα έχουν συγκριθεΐ μέ πειραματικά άποτελέσματα σέ σεισμική τράπεζα. 
'Ακόμα έχει προταθεΐ μιά εύχρηστη προσεγγιστική μέθοδος γιά τήν Εκτίμηση τής μέγιστης άπό- 
κλισης μέ χρησιμοποίηση Ενός τριμερούς φάσματος άπόκρισης καί έξομοίωση τού Ελεύθερα Εδρα
ζόμενου σώματος μέ ένα μονοβάθμιο Ελαστικό σύστημα^. Τέλος ή κίνηση έχει μελετηθεί όλοκλη- 

ρωμένα γιά όλες τις πιθανές μορφές της(όλίσθηση, περιστροφή, όλίσθηση καί περιστροφή, ορι
ζόντια μετατόπιση μέ άλμα, περιστροφή μέ άλμα) καί μέ εισαγωγή τής έννοιας τού έφαπτομενι-

9κοϋ συντελεστή έπαναφοράς δηλ.τής άπώλειας ένεργείας κατά τήν έφαπτομενική κρούση .

"Ενα βασικά συμπέρασμα τής άναλυτικής καί πειραματικής έρευνας είναι δτι ή κίνηση τού 
Ελεύθερα Εδραζόμενου σώματος είναι έντονα μή γραμμική καί Εξαιρετικά εύαίσθητη άπό τόν συν
τελεστή έπαναφοράς, πού προφανώς όταν άπομακρυνθοϋμε άπό τήν παραδοχή τού άπόλυτα στερεού 
έξαρτάται άπό τό υλικό, καί άπό τις συνθήκες έδρασης,όπου μικρές άνωμαλίες μπορούν νά άλλά- 
ξουν ριζικά τήν εικόνα τής κίνησης. Ακόμα περισσότερο πολύπλοκη είναι ή άνάλυση όταν θεω
ρήσουμε τήν κίνηση άνατροπή-έπαναφορά σάν μερική περίπτωση τής φάσης κατά τήν οποία μιά πε
ριοχή τής διατομής έδρασης είναι άδρανής111 'Η σχετική άνάλυση έχει γίνει μέ θεώρηση Ε

λαστικής βάσης άλλά άκαμπτης πλάκας έδρασης τής ύπερκείμενης κατασκευής.

"Ολες οί παραπάνω έρευνες άφοροϋν τήν μελέτη τής ταλάντωσης μεμονωμένου σώματος όρθο- 
γωνικής διατομής γιά κίνηση σέ ένα μόνο έπίπεδο. Είναι φανερό ότι ή άνάλυση είναι πολλαπλά 
δυσχερέστερη,όταν έχουμε ένα σύνολο Ελεύθερα Εδραζόμενων σωμάτων,όπως στήν περίπτωση τού 
Παρθενώνα,πού συνδέονται μέ άλλα ύπερκείμενα μέλη. Μία πρόσφατη δημοσίευση12 έπεκτείνεται 

στήν μελέτη τής κίνησης δύο είτε περισσοτέρων μονολιθικών πεσσών όρθογωνικής διατομής πού 
συνδέονται μέ ύπερκείμενες δοκούς,όταν ή Ελεύθερη ταλάντωση ή ή Εξαναγκασμένη κίνηση λόγω 
σεισμού γίνεται στό έπίπεδο τού φορέα. Οί δοκοί θεωρούνται άνεξάρτητοι μεταξύ τους (σχ.2.5) 

Στήν μελέτη αύτή δίνεται ή άναλυτική λύση καί άκολουθοΰν πειράματα σέ σεισμική τράπεζα μέ 

δυναμική είσοδο ήμιτονοειδή σχέση μετατόπισης-χρόνου. Στήν μελέτη Εξετάζεται καί ή άπόκρι- 
ση τριβής στήν Επιφάνεια έδρασης.
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606 Στήν περίπτωση τοϋ Παρθενώνα τό σύστημα περιστύλιο-θριγκός είναι ένας φορέας στό χώ
ρο. Μιά γραμμική άνάλυση έχει ισχύ δσο σέ κάθε θέση (αρμοί κιόνων, αρμοί μεταξύ κιόνων καί 
θριγκού, αρμοί θριγκού) δέν έμιρανίζονται άδρανεΐς περιοχές. Στους άρμούς των κιόνων γιά 

παράδειγμα έχουμε 6 έντατικά μεγέθη T, My, Μζ καί N, Qy, Qz.(σχ.2.6) ‘Η συνθήκη γιά νά μή 
ύπάρχει αδρανής περιοχή είναι

Οι Αναπτυσσόμενες διατμητικές τάσεις στόν αρμό λόγω Qy,Qz,T θά πρέπει νά παραλαμβά- 
νονται άπό τόν δεσμό τριβής. Δηλ.πρέπει νά ισχύει:

Στήν περίπτωση πού μιά άπό τίς σχέσεις (5) ή (6) δέν ισχύει, τότε έμψανίζεται άδρανής 
περιοχή ορθών ή διατμητικών τάσεων πού κατά κανόνα δέν συμπίπτουν. Γιά παράδειγμα είναι 
δυνατόν νά έχουμε άδρανή περιοχή σέ διατμητικές τάσεις χωρίς νά έχουμε άδρανή περιοχή ορ

θών τάσεων. ‘Η σημασία τής παρουσίας αρμών στιύς κίονες καί ή έπίδρασή τους στήν άκαμψία 

του κίονα φαίνεται στό παράδειγμα τοϋ 6.1.

Γιά στατικά όριζόντια φορτία άν τό περιστύλιο θεωρηθεί σάν ένα πλαίσιο στό χώρο ή Α
καμψία των κιόνων έπηρρεάζεται άπό τήν έξωτερική φόρτιση (έμφάνιση ή μή άδρανοϋς περιοχής) 
καί ή άκαμψία των κιόνων έπηρρεάζει τήν διανομή των εντατικών μεγεθών στά μέλη τής κατα
σκευής. Παρ'δλο δηλ. πού θεωρούμε έλαστική συμπεριφορά τοϋ ύλικοΰ ή συμπεριφορά τοϋ φορέα 
είναι μή γραμμική.

Γιά δυναμική καταπόνηση ή μεταβαλλόμενη άκαμψία τοϋ φορέα επηρεάζει καί τήν εξωτερική 
φόρτιση. Μιά σχετική μελέτη πού άφορά όμως τήν συμπεριφορά άκαμπτου σώματος σέ έλαστική 
βάση μέ εξη βαθμούς έλευθερίας καί στήν όποια ή κυκλική πλάκα έδρασης χωρίζεται σέ πεπε
ρασμένα στοιχεία γιά νά προσδιοριστούν άδρανεΐς περιοχές ορθών καί διατμητικών τάσεων ά- 
ναφέρεται στό 13.

Στήν περίπτωση πού σέ κάποιες θέσεις έκδηλώνεται Ανατροπή μπορούμε νά κάνουμε τήν πα
ραδοχή τοϋ συμπλέγματος άπόλυτα στερεών πού ή ταλάντωσή τους διέπεται άπό τούς νόμους κί
νησης τοϋ έλεύθερα έδραζόμενου σώματος. Ή παραδοχή αύτή είναι πολύ κοντά στήν πραγματικό
τητα δεδομένου ότι οι έλαστικές παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές σέ σχέση μέ τίς γεωμετρικές. 
Στό σχ. 2.7 φαίνεταιή μορφή ταλάντωσης ένός κίονα όταν ή διατμητική παραμόρφωση είναι κυ
ρίαρχη (π.χ. κίνηση τμήματος τοϋ περιστυλίου κατά τήν διαμήκη έννοια). Τό σύστημα έχει γιά 
επίπεδη κίνηση 36 βαθμούς έλευθερίας.

2.2. 'Αρχική καί σημερινή κατάσταση.

"Οσα άναφέρθηκαν προηγούμενα άφοροϋν τά χαρακτηριστικά άπόκρισης πού προκύπτουν βασικά 
άπό τό κατασκευαστικό σύστημα. Μεγάλη όμως σημασία γιά τήν άνάλυση τοϋ Μνημείου έχουν τά χα
ρακτηριστικά τών Ολικών καί ή σημερινή του κατάσταση σέ σχέση μέ τήν άρχική.

‘Η άρχική κατάσταση τοϋ Μνημείου χαρακτηρίζεται άπό τήν άψογη ποιότητα τής κατασκευής, 
όπως Αναλυτικά παρουσιάζεται στό κυρίως μέρος τής μελέτης. Ή ποιότητα τής κατασκευής έχει 
φυσικά καθοριστική σημασία γιά τήν Αντοχή της,είναι δέ δυνατό στό βαθμό πού δέν υπάρχουν κα
κοτεχνίες, Ανομοιομορφίες κ.λ.π. νά γίνει ή έξομοίωσή της κατά ακριβή τρόπο μέ ενα μοντέλο 
Ανάλυσης. "Ενα βασικό πρόβλημα Ακόμα καί γιά τήν άρχική κατασκευή είναι ή άνομοιογένεια τοϋ 

κυρίου δομικού υλικού τοϋ μαρμάρου. Εκτός άπό τίς γεωλογικές στρώσεις τοϋ ύλικοϋ υπάρχουν 
θέσεις καί άλλες Ασυνεχειών (κομμοί, ραγάδες κ.λ.π.), οί όποιες δέν είναι πάντα εύκολο νά 
προσδιοριστούν καί πού είναι θέσεις μειωμένης άντοχής. Πιθανή άστοχία σέ μιά τέτοια θέση 
είναι δυνατόν νά έπηρρεάσει σημαντικά τήν Απόκριση τής κατασκευής σέ σεισμό.

Ν
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Οί σύνδεσμοι καί οι γόμφοι είναι κατασκευασμένοι άπό σίδηρο καί παρ'δλο πού μέχρι 
σήμερα δέν διαθέτουμε πειραματικά Αποτελέσματα μηχανικών ιδιοτήτων, είναι λογικό νά δεχτού
με γ ιά τήν τεχνολογία τής έποχής μιά σημαντική διακύμανση των τιμών τους. Αύτό πού έχει με
γάλη σημασία γιά τις συνδέσεις των αρχιτεκτονικών μελών είναι ή χρησιμοποίηση χυτού μολύβ- 

δου σάν υλικού πληρώσεως τού κενού μεταξύ τού συνδέσμου ή τού γόμφου καί τής έντορμίας τού 
μαρμάρου. Ό μόλυβδος πού έχει μιά έντεταμένη πλαστική περιοχή στό διάγραμμα (σ,ε) έπιτρέ- 
πει τήν πλαστική παραμόρφωση τής σύνδεσης πριν τήν θραύση της, παρέχει δηλαδή στήν σύνδε
ση πλαστιμότητα, πού είναι πολύ χρήσιμη ιδιότητα γιά τήν καλή συμπεριφορά τής κατασκευής 
σέ σεισμική καταπόνηση.

Ή γενική μορφή τού φέροντος όργανισμού στήν άρχική κατάσταση τού Μνημείου συντίθεται 
άπό ένα άκαμπτο πυρήνα-τόν σηκό- πού συνδέεται μέ ισχυρό ζύγωμα καί μαρμάρινη όροφή μέ τούς 
έξη κίονες τού προνάου καί τού όπισθονάου αντίστοιχα καί τούς 46 κίονες του περιστυλίου πού 

διατάσσονται παράλληλα μέ τις πλευρές τού σηκού, καί συνδέονται μεταξύ τους μέ ένα ισχυρό 
ζύγωμα - τόν θριγκό - . ‘Η διάταξη τών κατακορύφων φερόντων στοιχείων είναι συμ
μετρική ώς πρός τόν μεγάλο άξονα τού ναού, περίπου δέ συμμετρική ώς πρός τόν έγκάρσιο άξο
να. Είναι δηλαδή σύμφωνη μέ τούς σύγχρονους όρους σ.ντισεισμ ικής διάταξηςτών φερόντων στοιχεί
ων. Ή διαφραγματική σύνδεση τών κιόνων τού περιστυλίου μέ τό σύστημα σηκός-πρόναος-όπισθό- 
ναος έξασφαλίζεται άπό τήν μαρμάρινη όροφή τών πτερών πού άποτελεΐται άπό έγκάρσιες μαρμά

ρινες δοκούς καί φατνωματικές πλάκες καθώς καί άπό τήν ξύλινη στέγη τού ναού. Ή διαφραγμα
τική λειτουργία είναι μερική άφοϋ τά οριζόντια στοιχεία δέν άγκυρώνονται στά κατακόρυφα άλ
λα συνεργάζονται μέσω τής τριβής (Ελ. περιγραφή καί σχολιασμό στό κύριο μέρος τής μελέτης).

Ό ναός έχει άριστες συνθήκες θεμελίωσης σέ συμπαγή βράχο, τό δέ συμπαγές θεμέλιο άπο- 
τελείται άπό διαδοχικές στρώσεις λίθων μέ καλολαξευμένες έπιφάνειες έδρασης. ‘Η γεωλογική 
έρευνα 14 άλλά καί ή άπουσία παραμορφώσεων τού στερεοβάτη δείχνουν ότι οί συνθήκες έδρασης 

τής άνωδομής είναι άριστες γεγονός πού άποτελεΐ σημαντικό πλεονέκτημα γιά τήν Αντισεισμική 

συμπεριφορά τού ναού τόσο στήν άρχική όσο καί στήν σημερινή κατάσταση.

‘Η σημερινή κατάσταση τού φέροντος όργανισμού καί τών δομικών μελών είναι ριζικά δια

φορετική άπό τήν άρχική. Οί 42 κίονες τού περιστυλίου συνδέονται μεταξύ τους μέ διαφορετι
κού βαθμού πληρότητας τμήματα τού θριγκού καί μέ τό σωζόμενο Ανατολικό τμήμα τού σηκού καί 
τής 'Ανατολικής πρόστασης μέ 4 μόνο δοκούς. Τά δομικά μέλη φέρουν πλήθος ρηγμάτων, οί άρμοί 
στήν άνωδομή έχουν Ανοίξει, οί σύνδεσμοι έχουν όξειδωθεΐ καί όχι μόνο δέν άνταποκρίνονται 
στό συνδετικό τους ρόλο άλλά καί ρηγματώνουν έπικίνδυνα τά γειτονικάμαρμάρινα μέλη.'Επίσης 
κατά τήν άναστήλωση Μπαλάνου χρησιμοποιήθηκαν σπόνδυλοι άπό διαφορετικό υλικό. Οί θέσεις, 
τό είδος καί τά αίτια τών βλαβών περιγράφονται Αναλυτικά στό κύριο μέρος τής μελέτης.

2.3 Συμπεράσματα άπό τό ιστορικό τών βλαβών τοΰ Μνημε ίου

Καθοριστικής σημασίας καταστροφές τού Παρθενώνα προκλήθηκαν άπό τήν μεγάλη πυρκαϊά 
τών Αρχαίων χρόνων καί τήν έκρηξη τής 26.9.1687. Είναι συνεπώς έξαιρετικά δυσχερές νά δια- 
κριθοΰν έκεΐνες οί παραμορφώσεις πού πιθανά όφείλονται σέ ισχυρούς σεισμούς πού

έπληξαν τό Μνημείο μέχρι σήμερα. Ό διαχωρισμός τών βλαβών πού οφείλονται σέ σεισμό Α
παιτεί συνδυασμένη Αρχαιολογική, ιστορική καί οικοδομική έρευνα. 'Από αύτή τή σκοπιά έχει 

πολύ ένδιαφέρον ή παρατήρηση πού άναφέρεται στό κεφ. Γ.6 γιά τήν ΒΑ γωνία τού θριγκού τού 
Μνημείου. 'Εκτός άπό τις μεγάλες καταστροφές πού έχει διαπιστωθεί ιστορικά ότι όφείλονται 
στήν έκρηξη τού 1687,θεωρούμε σάν χαρακτηριστικές βλάβες πού όφείλονται στήν δράση μεγάλου 
μεγέθους όριζοντίων ιυνάμεων, χωρίς νά μπορούμε νά ξεχωρίσουμε άν όφείλονται έπίσης στήν 

έκρηξη ή σέ προγενέστερα αίτια» τις έξής:
α) Τήν θραύση καί τών τεσσάρων γωνιακών έπιστυλίων τού ναού

β) Τήν θραύση προεχόντων τμημάτων τών κιονοκράνων τών τεσσάρων γωνιακών κιόνων τού περιστυ
λίου καθώς καί ώρισμένων άλλων κιόνων. Οί χαρακτηριστικές αυτές βλάβες δείχνουν τήν ιδιαί
τερη εύαισθησία τών γωνιών τού περιστυλίου. Τό ίδιο φαινόμενο ήλθαν νά έπιβεβαιώσουν καί

607



608 ot μεγάλοι, σεισμοί στις 24 καί 25.2.1983.

0Ì σεισμοί αύτοί είχαν έπίκεντρο στις Άλκυονίδες νήσους (38.14°Ν, 23.00°Ε) σέ άπό- 

σταση 65 Km άπό τήν Αθήνα. Ή κύρια δόνηση τής 24.2.1981 είχε μέγεθος Μς=6.7 καί ή κύ
ρια μετασεισμική δόνηση είχε μέγεθος Μ£=6.415. Οί κυριώτερες συνέπειες τού σεισμού στόν 

Παρθενώνα φαίνονται στό σχ.2.8 πού συντάχθηκε μέ βάση μετρήσεις καί παρατηρήσεις του 'Αρ
χιτέκτονα Μ. Κορρέ καί μετρήσεις καί παρατηρήσεις τού γράφοντος. Συνοπτικά οί συνέπειες 
τού σεισμού είναι οί έξής: 
α) Στόν θριγκό:

"Ανοιγμα των αρμών στήν κατεύθυνση Α-Δ τού Βόρειου καί Νότιου τμήματος τού θριγκού 
στις περιοχές κοντά στις τέσσερεις γωνίες. Στήν ΒΑ γωνία ò αρμός μεταξύ τού ΒΑ έπιστυλίου 
καί τού πρώτου έπιστυλίου τής Β πλευράς πού ήταν ήδη άνοιγμένος μέ εύρος 12,5 mm κάτω καί

20,5 mm άνοιξε έπί πλέον κατά 21 mm κάτω καί 36 mm άνω. Στήν ΝΑ γωνία ò άντίστοιχος αρμός 
άνοιξε κατά 10 mm (Μετρήσεις Μ. Κορρέ). Πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι καί στις δύο αύτέςθέ- 
σεις τά έπιστύλια δέν συνδέονται μεταξύ τους άφοΰ οί άρχαΐοι σύνδεσμοι είναι κατεστραμ
μένοι.

Στις περιοχές κοντά στήν ΒΔ καί ΝΔ γωνία ή ρήξη τού θριγκού έκδηλώθηκε στούς άρμούς 
μεταξύ τού πρώτου καί δεύτερου έπιστυλίου πάνω άπό τούς κίονες τούς γειτονικούς των 2 γω
νιακών. Καί στις δύο περιπτώσεις τό άνοιγμα τών αρμών είναι 6 mm (Βλ. σχ. 2.8,φωτ. 3, φωτ.5) , 
Στήν θέση πού είναι πριν άπό τήν ΒΔ γωνία παρατηρήθηκε δτι ò όρειχάλκινος σύνδεσμος πού 
είχε τοποθετηθεί μεταγενέστερα άπό τήν Άναστήλωση Μπαλάνου καί σύνδεε τά άντιθήματα τής 

ζωφόρου, έχει θραυστεϊ στό μέσο περίπου τού μήκους του.(φωτ.6). Σημειώνεται δτι είναι ή 
πρώτη φορά τουλάχιστον στό πρόσφατο χρονικό διάστημα τών συστηματικών μελετών τών Μνημεί
ων τής Ακρόπολης πού γίνεται άμεση παρατήρηση συνδέσμου θραυσμένου άπό καθαρά μηχανική 
καταπόνηση καί τό φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό τού μεγέθους τής έντατικής κατάστασης 

πού δημιουργήθηκε στήν περιοχή.

Τέλος παρατηρήθηκε στροφή πρός τόν Νότο τών έπιστυλίων τού 4= άπό Α. διαστήματος τής 
Νότιας πλευράς μέ πόλο περιστροφής στόν πρός τά 'Ανατολικά άρμό. 
β) Στούς κίονες τού περιστυλίου:

Στόν ΝΑ κίονα παρατηρήθηκε στροφή τών 2 πρώτων σπονδύλων μέ πόλο περιστροφής τό πρός 
Νότο σημείο τής έπιφάνειας έδρασης καί μέ φορά τήν τών δεικτών τού ρολογιού. Στόν 2= άπό 
τήν ΝΑ γωνία κίονα τής Ανατολικής πλευράς παρατηρήθηκε μετατόπιση άποκομμένου προγενέστε
ρα τμήματος τού 10*= σπονδύλου πρός τά Δυτικά. Στόν 48 κίονα τής 'Ανατολικής πλευράς πα

ρατηρήθηκε στροφή στήν κατώτατη έπιφάνεια έδρασης άντίθετη μέ τήν φορά τών δεικτών τού ρο
λογιού καί μέ πόλο περιστροφής κοντά στό πρός Β. σημείο τής έπιφάνειας έδρασης. *0 ΒΑ κίων 
έμφάνισε μετατόπιση πρός ΝΔ καί στροφή στό κατατόρυφο έπίπεδο. Ό ΒΑ κίων έμφάνισε στροφή 
μέ φορά τήν τών δεικτών τού ρολογιού καί πόλο περιστροφής τό πρός Β. σημείο τής έπιφάνειας 
έδρασης. Ό πρώτος σπόνδυλος τού ΝΔ κίονα έμφάνισε μετατόπιση πρός ΒΑ καί ò πρώτος σπόνδυ
λος τών 2 γειτονικών του κιόνων τής Δυτικής πλευράς μετατόπιση πρός τά Ανατολικά, 
γ) Στις δοκούς τής όροφής τού δυτικού πτερού παρουσιάστηκαν μετατοπίσεις πρός τά 'Ανατολι
κά μέ μεγέθη 35 mm καί 25 mm περίπου (Μετρήσεις Κορρέ).

'Από τήν προηγούμενη περιγραφή είναι φανερό δτι καταπονήθηκαν ιδιαίτερα οί 4 γωνίες 

τού Παρθενώνα. Θεωρούμε δτι τό μέγεθος τών παραμορφώσεων έξαρταται έκτός άπό τήν γενική 
διάταξη τοϋ φέροντος όργανισμού άπό τις τοπικές συνθήκες σέ κάθε θέση όπως ή μή ύπαρξη 
σύνδεσης στήν ΒΑ γωνία καί ή τοπικά μειωμένη άκαμψία τοϋ θριγκού στις θέσεις αύτές.

'Εκδήλωση τού φαινομένου τής άνατροπής δέν φαίνεται νά υπήρξε παρά μόνο στήν περί

πτωση τοϋ ΒΑ κίονα. Άπό τόν κατώτατο σπόνδυλο τοϋ κίονα αύτοϋ άποχωρίστηκε ένα τμήμα 
λόγω συγκέντρωσης τάσεων στήν άκραϊα περιοχή τής έπιφάνειας έδρασης τού σπονδύλου. Ή 
έπιφάνεια θραύσης ταυτίζεται μέ τήν έπιφάνεια ένός κομμοϋ τοϋ σπονδύλου.



3. Γραμμική στατική άνάλυση γιά οριζόντια φορτία.

3.1 Παραδοχές - μόρφωση φορέα - Αποτελέσματα.

"Οπως άναφέρθηκε προηγούμενα ή συμπεριφορά του Μνημείου άπύ τήν έπίδραση μεγάλων σει
σμικών φορτίων είναι έντονα μή γραμμική. 'Επειδή γιά μιά μή γραμμική άνάλυση δέν υπάρχει 
μιά άμεσα χρησιμοποιήσιμη άναλυτική μέθοδος,θεωρήσαμε χρήσιμο σέ φάση προμελέτης νά προχωρή

σουμε μέ μιά στατική γραμμική μέθοδο άνάλυσης,μέ τρόπο ώστε νά μήν παραβιάζονται οί προϋ
ποθέσεις έφαρμογής της. Τό Μνημείο αναλύεται στήν "σημερινή κατάσταση" καί στήν κατάσταση 
πού θά προκύψει μέ τήν έφαρμογή των προτάσεων άποκατάστασης καί συμπλήρωσής του μέ τά έγ- 
κατάσπαρτα άρχιτεκτονικά μέλη καί τά μέλη άπό νέο μάρμαρο. ‘Η έξέταση των συνεπειών τής 
πρότασης άποκατάστασης είναι άπαραίτητη γιατί έκτός άπό τήν άποκατάσταση των υπαρχόντων 
άρχιτεκτονικών μελών στό Μνημείο,τών συνθηκών έδρασης καί σύνδεσης τών μελών,προβλέπει 
καί τήν προσθήκη νέων μελών πού προφανώς άλλάζουν τήν συμπεριφορά τοϋ φέροντος όργανισμοϋ. 
'Αναλύεται έπίσης τό Μνημείο γιά τήν περίπτωση τής συμπλήρωσης τοϋ περιστυλίου μέ τήν ά- 

ναστήλωση τών τεσσάρων κιόνων τής Νότιας πλευράς καί τοϋ άντίστοιχου τμήματος τοϋ θριγκοϋ 
έπειδή έχει διατυπωθεί σχετική πρόταση 16 μέ σκοπό τήν αύξηση τής ευστάθειας τοϋ Μνημείου.

Καί στις τρεις περιπτώσεις μελετήθηκε τό περιστύλιο άνεξάρτητα άπό τό τμήμα τοϋ όπι- 
σθονάου μέ τό όποιο συνδέεται μέ τις τέσσερεις σωζόμενες δοκούς τής όροφής τοϋ Δυτικοϋ 
Πτεροϋ. Στις θέσεις έδρασης τών τεσσάρων αύτών δοκών έπί τοϋ θριγκοϋ δεχτήκαμε ότι ένερ- 
γοϋν στόν θριγκό δυνάμεις κατακόρυφες ίσες μέ τό μισό τοϋ βάρους τους καί οριζόντιες ί
σες μέ τις κατακόρυφες πολλαπλασιασμένες έπί τόν συντελεστή τριβής όλισθήσεως. Ή παραδο
χή άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα γιατί όπως άναφέρθηκε προηγούμενα ή άκαμψία τής Δυ
τικής πρόστασης είναι σημαντικά μεγαλύτερη αυτής τοϋ περιστυλίου μέ άποτέλεσμα μικρή έγ- 

κάρσια μετατόπιση τοϋ περιστυλίου νά προκαλεϊ όλίσθηση τών 4 δοκών τής όροφής.

Τό περιστύλιο μελετήθηκε σάν φορέας στό χώρο. Γιά τόν καθορισμό τών γενικών διαστά
σεων καί τών διατομών τών στοιχείων τοϋ φέροντος όργανισμοϋ χρησιμοποιήθηκαν τά σχέδια 
καί οί σχετικές μετρήσεις τοϋ βιβλίου "Αρχιτεκτονική τοϋ Παρθενώνος" τοϋ Α.Όρλάνδου.
Γιά τήν άπλούστερη περιγραφή τοϋ φορέα έγιναν οί έξής απλοποιήσεις:
α) Οί κίονες θεωρήθηκαν κατακόρυφοι μέ ένιαία διάμετρο βάσης 1.85 m καί διάμετρο στήν 
έπιφάνεια έδρασης τοϋ υποτραχηλίου 1,39 m,έκτός άπό τούς τέσσερεις γωνιακούς πού θεω
ρήθηκαν ότι έχουν διάμετρο στήν βάση 1,89 m καί στό υποτραχήλιο 1,42 m. Στούς κίονες 
δηλαδή έλήφθη ύπ'όψη μιά μέση μείωση άλλά όχι ή ένταση. Ό έχίνος θεωρήθηκε κόλουρος 
κώνος μέ τήν μεγάλη βάση του έγγεγραμμένη στόν άβακα πού γιά τούς ένδιάμεους κίονες 
θεωρήθηκε μέ μέσες διαστάσεις 2,03 X 2,03 m καί γιά τούς γωνιακούς 2,06 X 2,06 m. 
β) ‘0 στυλοβάτης θεωρήθηκε όριζόντιος τό δέ ύψος τών κιόνων ένιαΐο. Ή μέση άπόσταση 
τών κιόνων έλήφθη 4,30 m στά ένδιάμεσα άνοίγματα καί 3,70 m στά γωνιακά, 
γ) Σάν ένεργός διατομή τοϋ θριγκοϋ θεωρήθηκε ή διατομή τών έπιστυλίων (1,77X1,35 m) 
στις μακρές πλευρές δεδομένου ότι τά ϋπερκείμενα μέλη δέν έχουν καλή σύνδεση μεταξύ 
τους ώστε νά μποροϋν νά θεωρηθούν ότι συμμετέχουν στήν άκαμψία.
δ) Ή σύνθετη διατομή πού άποτελειται άπό τό έπιστύλιο τήν ζωοφόρο καί τό γείσο θεω
ρήθηκε στις στενές πλευρές καί στό Δ. άκρο τής Βόρειας πλευράς. Τά μέλη τοϋ άετώματος 
τής Δυτικής πλευράς έπίσης δέν θεωρήθηκε ότι συμμετέχουν στήν έγκάρσια άκαμψία τοϋ 
θριγκοϋ άφοΰ βρίσκονται στό κέντρο τής διατομής καί ή πλοκή τους είναι κακή. Τά μέλη 
αύτά θεωρήθηκαν σάν ύπερκείμενα νεκρά φορτία κατά προσέγγιση διανεμημένα όμοιόμορφα 
στό άνατολικό τμήμα τοϋ θριγκοϋ (Βλ. 6.2) Στούς κόμβους κιόνων-ζυγώματος θεωρήθηκε 
άπόλυτα άκαμπτη ζώνη, παραδοχή άπαραίτητη ιδιαίτερα στήν περίπτωση τής σύνθετης 

διατομής.
ε) Τά στοιχεία τοϋ φέροντος όργανισμοϋ θεωρήθηκαν ότι άποτελοϋνται άπό διακεκριμένα μέλη 
άπλά έδραζόμενα ή συνδεόμενα μεταξύ τους μέ γόμφους καί συνδέσμους, άλλά ή πλοκή τών με

λών θεωρήθηκε άδιατάρακτη. Δέν ύπολογίστηκαν δηλαδή τά άνοίγματα τών άρμών, οί άνομοιο- 
μορφίες στις έδράσεις, οί τοπικές θραύσεις τών μελών καί οί ύπόλοιπες διαταραχές τοϋ 
φέροντος όργανισμοϋ.



610 Ή διάταξη τοϋ έξιδ<_ jικευμένου φέροντος όργανισμοϋ φαίνεται στό σχ. 3.1 ή δέ μέθοδος 
μόρφωσης τοϋ φορέα στό σχ. 3.2. Άπό τις προηγούμενες παραδοχές - απλοποιήσεις μόνο ή τε
λευταία θεωρούμε ότι αποτελεί μιά σοβαρή τροποποίηση τής πραγματικής σημερινής κατάστασης 
τής κατασκευής. Ή έξ ιδανικευμένη μορφή τοϋ φορέα συνεπώς,ένώ άνταποκρίνεται στήν σημερι
νή γενική γεωμετρία τής κατασκευής, άντιστοιχεΐ σέ μιά κατάσταση πού οί τοπικές διαταραχές 
στήν πλοκή των μελών έχουν άποκατασταθεϊ.

'Αντίστοιχες παραδοχές έγιναν γιά τήν έξιδανίκευση τοϋ φορέα γιά τήν φάση μετά τήν 
πρόταση αποκατάστασης καί γιά τήν περίπτωση τής συμπλήρωσης τοϋ περιστυλίου (σχ.3.3). Ή 
πρόταση άποκατάστασης έκτος άπό τήν άρση τών αίτιων τών ζημιών, τήν άποκατάσταση τής μονο- 
λιθικότητας τών μελών καί τήν συμπλήρωση μέ νέο μάρμαρο τών διαφόρων μελών,προβλέπει έπί- 
σης μέ τήν χρησιμοποίηση τοϋ έγκατάσπαρτου ϋλικοϋ καί μελών άπό νέο μάρμαρο τήν άποκατά
σταση τοϋ θριγκού,άρα καί τής πλήρους διατομής καί τής άκαμψίας του.

Βασική προϋπόθεση γιά νά ίσχύσει ή μέθοδος τής γραμμικής άνάλυσης είναι ή έντατική 
κατάσταση σέ κάθε άρμό πού προκύπτει άπό τήν έπίλυση τοϋ φορέα γιά δοσμένη φόρτιση, νά μήν 
δημιουργεί άδρανή περιοχή όρθών τάσεων καί ò δεσμός τριβής νά είναι ικανός νά άναλαμβάνει 
τίς διατμητικές τάσεις πού άναπτύσσονται στόν αρμό. Φυσικά ή προϋπόθεση αύτή ισχύει μέχρι 
μιά ώρισμένη κλίμακα όριζόντιας φόρτισης. 'Από τίς πρώτες δοκιμές, διαπιστώθηκε ότι ή προϋ
πόθεση αυτή ικανοποιείται κατά προσέγγιση γιά όριζόντια φορτία ομοιόμορφα διανεμημένα στή 
μάζα τής κατασκευής ίσα μέ τό 4% τών νεκρών φορτίων σέ κάθε θέση. Τό φορτίο αύτό είναι τό 
σεισμικό φορτίο έλέγχου πού έπιβάλλει ò ισχύων Ελληνικός Αντισεισμικός κανονισμός γιά τόν 
έλεγχο τών κατασκευών στήν περιοχή τής 'Αττικής καί γιά καλές συνθήκες έδάφους θεμελίωσης. 
Βέβαια τό φορτίο αύτό καί ò συγκεκριμένος τρόπος διανομής του δέν άνταποκρίνεται στήν φόρ
τιση πού άντιστοιχεΐ σέ ένα πραγματικό σεισμό ύπολογισμοϋ πού θά προκύπτει μέ βάση τά φάσ-

17ματα σχεδιασμοΰ τής περιοχής και θά λαμβάνει ϋπ'οψη την μοναδική σημασία τοϋ Μνημείου. 
Χρησιμοποιήθηκε όμως σέ φάση προμελέτης δεδομένου ότι σκοπός τής άνάλυσης είναι μιά πρώτη 
έκτίμηση τής έντατικής κατάστασης πού προκαλεΐται στό Μνημείο γιά δράση όριζοντίων δυνάμεων 
στήν φάση τής γραμμικής συμπεριφοράς τών μελών τοϋ φέροντος όργανισμοϋ.

Γιά τήν έπίλυση τοϋ φορέα (Σημερινή Κατάσταση, πρόταση άποκατάστασης, συμπλήρωση περι
στυλίου) χρησιμοποιήθηκε τό πρόγραμμα ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστή Static (Institut für Informa
tik ΕΤΗ Zürich). Ή έπίλυση έγινε γιά φόρτιση άπό τά νεκρά φορτία καί τέσσεοεις συνδυασμούς 
φορτίσεων τοϋ ίδιου βάρους μέ όριζόντια φορτία (ε=0.04) κατά τίς διευθύνσεις +χ παί±γ(6.4)
Πριν άπό τήν έπίλυση τοϋ φορέα μέ ένα υποπρόγραμμα τοϋ ίδιου προγράμματος υπολογίστηκαν τά 

στατικά στοιχεία τών διατομών. Ειδικά γιά τόν προσδιορισμό τών στατικών στοιχείων τής σύνθε
της διατομής τοϋ θριγκού χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων μέ τό δνομσ.
SASA (Sectorial Properties and Stress AnaIysis)(B,\. 6.3 καί σχ.3.4) Τό μάρμαρο θεωρήθηκε σάν όμο- 
γενές υλικό (πυκνότητα ρ=2,71 Mpra ^ μέτρο έλαστικότητας 4,3 X lO^Mpm ^ καί συντελεστή Poisson 

μ=0.20) .
Στή συνέχεια δίνεται Οπό μορφή διαγραμμάτων ή κατανομή τών χαρακτηριστικώτερων έντατικών 

μεγεθών στά στοιχεία τοϋ φέροντος όργανισμοϋ. Σέ κάθε διάγραμμα (ραίνεται ή διανομή τών έντατι
κών μεγεθών γιά τίς τρεις περιπτώσεις (‘Υπάρχουσα Κατάσταση, Πρόταση Άποκατάστασης καί συμ
πλήρωση περιστυλίου) γιά νά είναι δυνατή ή σύγκριση.

‘Υπό μορφή διαγραμμάτων δίνεται ή κατανομή τής έκκεντρότητας τής όρθής δύναμης στήν έπιφά-
νεια έδοασης (βάση)τών κιόνων. Ή έκκεντρότητα ύπολογίζεται άπό τόν τύπο „ VMy2+Mz^ καί συγ-

ν'~ ■ Ν
κρίνεται σέ κάθε θέση μέ τό όριο Cc= —^— πέρα άπό τό όποιο έμφανίζεται άδρανής περιοχή όρθών 
τάσεων. Προτιμήθηκε ή παράσταση τής μεταβολής τής έκκεντρότητας άπό τήν παράσταση τών έντατικών 

μεγεθών έπειδή όπως φαίνεται καί στό 6.1 άκόμα καί γιά μεγάλη έκκεντρότητα ή άναπτυσσόμενη 
θλιπτική τάση λόγω N,My καί Μζ είναι σχετικά μικρή. Αντίθετα ή έκκεντρότητα χρειάζεϊαι γιά 
τόν έλεγχο τών προϋποθέσεων τοϋ ύπολογισμοϋ καί άποτελεϊ ένδειξη τών θέσεων δπου έμφανίζεται 
γιά πρώτη φορά άδρανής περιοχή καί πιθανά άλλά όχι άναγκαία εκδήλωση άνατροπής γιά μεγαλύτερες 

φορτίσεις.



611Λύνεται έπύσης υπό μορφή διαγραμμάτων ή κατανομή τής έκκεντρότητας τής ορθής δύναμης 
στήν έπιφάνεια έδρασης τοϋ ύποτραχηλίου. Στούς κίονες πού ή μορφή παραμόρφωσης είναι δια- 

τμητική ή έκκεντρότητα στή θέση αυτή είναι μεγαλύτερη σέ σχέση μέ τήν έκκεντρότητα στή βά
ση,γιατί ένώ ή καμπτική ροπή είναι μεγάλη ή όρθή δύναμη είναι μειωμένη κατά τό βάρος τοΰ 

κ ίονα.
Στή συνέχεια δίνονται τά διαγράμματα κατανομής των ροπών στρέψης στούς κίονες τοΰ 

περιστυλίου. Ή ροπή στρέψης είναι τό μέγεθος πού σέ συνδυασμό μέ τις N,My,Mz καί τις Qy,
Qz δημιουργεί τήν περιστροφή των κιόνων σέ οριζόντιο έπίπεδο. Σημειώνεται δτι άκόμα καί 
άν δέν υπάρχει άδρανής περιοχή ορθών τάσεων, είναι δυνατό νά ύπάρχει άδρανής περιοχή δια- 
τμητικών,γεγονός πού έπηρρεάζει τήν στρεπτική άκαμψία τοϋ κίονα καί κατά συνέπεια τήν 

διανομή των έντατικών μεγεθών στόν φορέα.

Τέλος δίνονται τά διαγράμματα τών καμπτικών ροπών My καί Μζ καί τής ροπής στρέψης 
στόν θριγκό γιά τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τοϋ φορέα καί τις τέσσερεις περιπτώ

σεις φόρτισης.
Μέ βάση τά άποτελέσματα αύτά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις κρίσιμες θέσεις τής βά

σης (κατώτατης έπιφάνειας έδρασης) τών κιόνων, τής έπκράνειας έδρασης τοϋ ύποτραχηλίου 
καί τών κόμβων τοϋ θριγκού (6.5). Στή βάση καί τό υποτραχήλιο τών κιόνων έλέγχθηκε ή προ
ϋπόθεση γιά τή γραμμική συμπεριφορά τοϋ φορέα, ή έπάρκεια τοΰ δεσμού τριβής καί ή μέγιστη 
θλιπτική τάση. Στούς κόμβους πού ιδιαίτερα στις γωνίες βρίσκονται ΰπό τριαξονική έντατική 
κατάσταση έλέγχθηκε έπίσης ή προϋπόθεση τής άνάλυσης, ή έπάρκεια τοϋ δεσμοϋ τριβής καθώς 
καί έπάρκεια τών συνδέσεων τών αρχιτεκτονικών μελών τοϋ θριγκού.

'Επειδή οί αιχμές πού παρουσιάζουν τά διαγράμματα στις στηρίξεις δέν άνταποκρίνονται 
στήν πραγματική έντατική κατάσταση τών κόμβων, θεωρήθηκαν τομές τοϋ θριγκού στις δύο πλευρές 
τοϋ κιονοκράνου καί στό σύνορο κιονοκράνου-θριγκοϋ καί ύπολογίστηκαν τά έντατικά μεγέθη 
στις θέσεις αύτές. Στή συνέχεια γιά τήν περίπτωση τής σύνθετης διατομής τοϋ θριγκού τά έν

τατικά μεγέθη διανεμήθηκαν στά διακεκριμένα μέλη τοϋ θριγκοϋ (6.6) καί άπό τήν ισορροπία 
κάθε μέλους ύπολογίστηκε ή έντατική κατάσταση στούς άρμούς καί οί δυνάμεις πού άναλαμβάνον- 
ται άπό τούς συνδέσμους (6.7). Ή άνάλυση τοϋ κόμβου φαίνεται στό σχ. 3.5.

Γιά τήν άνάλυση τής έντατικής κατάστασης στά έπιμέρους τμήματα τής σύνθετης διατομής 
γιά μέν τις καμπτικές ροπές χρησιμοποιήθηκε ή άπλή θεωρία τής κάμψης γιά δέ τις τέμνουσες 
δυνάμεις καί τήν ροπή στρέψης τό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων SASA. Μέ βάση τήν διανο
μή τών διατμητικών τάσεων στά έπί μέρους τμήματα τής διατομής προσδιορίστηκαν τά μεγέθη 
N,Qy,Qz,T,My,Mz σέ κάθε τμήμα.· *0 υπολογισμός τών δυνάμεων πού άναλαμβάνουν οί σύνδεσμοι έ
γινε άπό τά 6 έντατικά μεγέθη στούς άρμούς μεταξύ τών άρχιτεκτονικών μελών μέ τήν παραδοχή 
τής διατήρησης τής έπιπεδότητας τών διατομών.

3.2, Συμπεράσματα__

Άπό τά διαγράμματα τών έκκεντροτήτων τής όρθής δύναμης προκύπτει ότι γενικά δέν παρα- 
βιάζεται ή υπόθεση τής γραμμικής συμπεριφοράς τοϋ Μνημείου γιά τήν δοσμένη φόρτιση καί στις 
τρεις έξεταζόμενες περιπτώσεις τοϋ φορέα. Στήν περίπτωση τοϋ άποκατεστημένου Μνημείου ένώ 
αύξάνονται οί ροπές στις κρίσιμες έξεταζόμενες θέσεις (βάση καί ύποτραχήλιο),αύξάνεται έπί
σης ή όρθή δύναμη μέ άποτέλεσμα μικρή κατά κανόνα μεταβολή τής έκκεντρότητας.

Ό έλεγχος τών τάσεων στις έπιφάνειες δείχνει δτι οί όρθές τάσεις είναι πολύ μικρές 

καί οί διατμητικές άναλαμβάνονται μέ μεγάλη άσφάλεια άπό τόν δεσμό τριβής. Ή διατήρηση τών 
τάσεων σέ χαμηλά έπίπεδα όφείλεται στήν πολύ χαμηλή μέση θλιπτική τάση όταν ò φέρων οργανι
σμός δέχεται μόνο τά κατακόρυφα νεκρά φορτία.

Αισθητή ύπέρβαση τής Ccr έμφανίζεται στό ύποτραχήλιο τών κιόνων τής Βόρειας πλευράς 
γιά τήν περίπτωση σεισμοϋ κατά τήν διεύθυνση +Χ, μέ μέγιστη τιμή τής Cer 0.33m.Στήν περίπτωση 

αύτή ή ούδέτερη γραμμή βρίσκεται στό έσωτερικό τής κυκλικής έπιφάνειας έδρασης σέ άπόσταση



612 0,475 m άπό την Ακραία έφαπτομένη, ή δέ ροπή άδρανείας τοΰ κυκλικού τομέα είναι κατά 60% 
μικρότερη τής ροπής άδρανείας τοΰ πλήρους κύκλου (Βλ.6.5). Σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τοΰ 6.1 
θεωρούμε δτι ή μεταβολή τής ακαμψίας τοΰ κίονα στις θέσεις αύτές καί γιαυτές τις έκκεντρό- 
τητες μπορεί νά θεωρηθεί αμελητέα καί συνεπώς Αμελητέα καί ή έπίδρασή της στήν διατομή 
των έντατικών μεγεθών.

'Επίσης μεγάλη έκκεντρότητα τής όρθής δύναμης παρουσιάζεται ατούς κίονες τής Νότιας 
πλευράς στή θέση όπου λύεται ή συνέχεια τοΰ περιστυλίου. Είναι χαρακτηριστική ή περίπτω
ση τοΰ κίονα μέ α.α 32,στόν όποιο ή έκκεντρότητα στό υποτραχήλιο φτάνει τά 0.48 πι,γιά τήν 
όποια έκκεντρότητα ή ούδέτερη γραμμή βρίσκεται 0.89 πιάπό τήν Ακραία έφαπτομένη στό έσω- 
τερικό τοΰ κύκλου. Σημειώνεται ότι στή θέση αύτή κατά τούς σεισμούς τής 24 καί 25-2-81 πα
ρατηρήθηκε στροφή τών έπιστυλίων, τήν όποια έπηρρέασε όπωσδήποτε ή Ασταθής έδραση τοΰ κί
ονα αύτοΰ πού έχει μεγάλη Απόκλιση άπό τήν εύθυγραμμία τοΰ περιστυλίου μετά τήν έκρηξη 
τοΰ 1687 καί τμήμα τοΰ πρώτου σπονδύλου άποτελεΐται άπό λιθοδομή.

Τέλος άπό τά διαγράμματα τών έκκεντροτήτων διαπιστώνεται ότι ή μεταβολή πού θά προέ- 
κυπτε μέ πιθανή συμπλήρωση τοΰ περιστυλίου περιορίζεται στή γειτονιά τοΰ τμήματος πού λεί

πε ι.
Άπό τά διαγράμματα τών ροπών στρέψης διαπιστώνεται ή σοβαρή αύξηση τών ροπών αύτών 

στούς γωνιακούς κίονες καί τούς γειτονικούς τους,γεγονός πού είναι συμβιβαστώ μέ τήν έμφά- 

νιση περιστροφής τών σπονδύλων στις θέσεις αύτές. Γιά τήν κλίμακα δριζόντιας φόρτισης όμως 
πού δεχτήκαμε οί διατμητικές τάσεις άπό στρέψη Αναλαμβάνονται έπαρκώς άπό τόν δεσμό τριβής.
Ή έμφάνιση άδρανοΰς περιοχής σέ διατμητικές τάσεις στις θέσεις όπου έχουμε έπίσης άδρανή 
περιοχή όρθών τάσεων είναι μικρής σημασίας γιά τήν διανομή τών έντατικών μεγεθών στόν φορέα

Γιά σεισμό κατά +χ δέν παρατηρεΐται μετά τήν άποκατάσταση σημαντική μεταβολή τής ροπής 
στρέψης στούς κίονες. Γιά σεισμό όμως κατά +γ έμφανίζεταί σημαντική αύξηση πού φτάνει περί
που μέχρι διπλασιασμού στούς κίονες τούς γειτονικούς τών γωνιακών καί τόν κίονα μέ α.α.5.
Καί μετά τήν αύξηση αύτή όμως τό μέγεθος τών ροπών παραμένει μικρό καί όπως έδειξαν οί σχε
τικοί έλεγχοι λόγω αύξησης τής όρθής δύναμης οί Αναπτυσσόμενες διατμητικές τάσεις Αναλαμβά
νονται μέ Ασφάλεια.

Άπό τά διαγράμματα τών ροπών στόν θριγκό διαπιστώνεται ή σημαντική καταπόνηση τών πε
ριοχών κοντά στις γωνίες όπου ή ένταση είναι τριαξονική. Αξίζει νά παρατηρηθεί τό μεγάλο 

μέγεθος τής My στά γωνιακά έπιστύλια (π.χ.ράβδος 167 διάγραμμα γιά +χ) πού έρμηνεύει τήν 
θραύση τών έπιστυλίων (έξωτερικός λίθος) καί στις τέσσερεις γωνίες σέ πολύ προγενέστερους 
χρόνους (παλιότερος σεισμός; ή έκρηξη τοΰ 1687;). Άπό τούς έλέγχους τών συνδέσμων στήν ση
μερινή κατάσταση διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη καταπόνηση στούς κόμβους 142 καί 157 κοντά στις 
γωνίες τής Ανατολικής πλευράς πού είναι φαινόμενο Απόλυτα συμβιβαστό μέ τήν διαπιστωθεΐσα 
θραύση τών συνδέσμων στις θέσεις αύτές κατά τόν σεισμό τών Άλκυονίδων Νήσων (Βλ.2.3,σχ.3.1 

καί φωτ.6). Οί έλεγχοι τών συνδέσμων έδειξαν γενικά ότι Αναλαμβάνονται σημαντικές δυνάμεις 
παρ'δλο πού ή κατάσταση στούς κίονες άπέχει πολύ άπό τοΰ νά είναι κρίσιμη γιά τήν φόρτιση 
πού δεχτήκαμε. Άπό τήν σύγκριση τών διαγραμμάτων τής σημερινής κατάστασης καί τής πρόστα- 
σης Αποκατάστασης διαπιστώνεται γιά μέν τις περιπτώσεις σεισμού κατά +χ αύξηση τών ροπών 
στις γωνίες τών μακρών πλευρών καί στις θέσεις λύσης τής συνέχειας τοΰ περιστυλίου μετά τήν 
συμπλήρωση τοΰ θριγκού, γιά δέ τις περτπτώσεις σεισμού κατά +y αύξηση τών ροπών σέ όλο τό 
μήκος τών μακρών πλευρών καί στις γωνίες τών στενών πλευρών. 'Ενώ όμως ή προσθήκη νεκρών 
φορτίων αύξάνει σέ ώρισμένες θέσεις τά έντατικά μεγέθη, ή έπερχόμενη αύξηση τής Ακαμψίας 
τής διατομής μέ τήν προσθήκη τών γείσων έχει σάν Αποτέλεσμα τήν μείωση τής έντασης τών 

συνδέσμων καί τών τάσεων στούς κόμβους τοΰ θριγκοΰ.
Καί σαυτά τά διαγράμματα παρατηρεΐται σχεδόν ταύτιση τών έντατικών μεγεθών γιά τήν πε

ρίπτωση τής πρότασης άποκατάστασης-συμπλήρωσης καί τήν περίπτωση συμπλήρωσης τοΰ περιστυλίοα 
Πιστεύουμε ότι τό φαινόμενο αυτό πού έπισημάνθηκε καί στά άλλα διαγράμματα έρμηνεύεται μέ τήν 

Απουσία διαφραγματικής λειτουργίας μεταξύ τών κατακορύφων στοιχείων τοΰ φέροντος όργανισμοΰ,
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λίου.
Τό γενικό συμπέρασμα της γραμμικής στατικής Ανάλυσης είναι ότι υπό τήν έπενέργεια όρι- 

ζοντίων φορτίων υπάρχει αυξημένη έντατική κατάσταση ιδιαίτερα στόν θριγκό. Παρ'όλο πού οί 
παραδοχές αύτής της άνάλυσης παύουν νά ισχύουν άπό τήν στιγμή πού Αρχίζουν νά έμφανίζονται 
Αδρανείς περιοχές ατούς Αρμούς ή Αρχίζουν νά έκδηλώνονται μικρές μετατοπίσεις καί στροφές 
των Αρχιτεκτονικών μελών, ή κατανομή των έντατικών μεγεθών είναι συμβιβαστή μέ τήν συμπτω

ματολογία τών βλαβών τόσο άπό τόν σεισμό τής 24 καί 25-2-81 όσο καί Από προγενέστερες δρά
σεις. ‘0 σημαντικός ρόλος τών συνδέσμων πού προέκυψε άπό τήν Ανάλυση τών κόμβων τοϋ θριγκού 
ένισχύει τήν Ανάγκη έπέμβασης για τήν Αφαίρεση τών όξειδωμένων συνδέσμων καί τήν Αντικατά
στασή τους μέ συνδέσμους τιτανίου, πού πρέπει νά έξασφαλίζουν στις συνδέσεις τήν άπαιτούμε- 
νη Αντοχή Αλλά καί τήν Απαιτούμενη πλαστιμότητα. Οί προτάσεις συμπλήρωσης τοϋ θριγκοϋ,ένώ 
δημιουργούν αύξηση τών έντατικών μεγεθών,δέν δημιουργούν αύξηση τής καταπόνησης τών μελών 
άφοΰ αύξάνεται ή Ακαμψία τοϋ θριγκού. Τέλος ή συμπλήρωση τού περιστυλίου εύννοεΐ τούς κίο
νες καί τά τμήματα τού θριγκού στήν άμεση γειτονιά τών τεσσάρων κιόνων πού λείπουν. Τό θέμα 
αύτό θά ήταν δυνατό νά τεθεί στό βαθμό πού ή Αρχιτεκτονική μελέτη δώσει στοιχεία πού δικαιώ

νουν Από τήν άποψη τής άναστηλωτικής δεοντολογίας τήν πρόταση (π.χ.πιθανή έπισήμανση σπον
δύλων, πού ένώ Ανήκουν στήν Βόρεια πλευρά,χρησιμοποιήθηκαν κατά τήν άναστήλωση Μπαλάνου στήν 
Νότια) .

4. Τό πρόβλημα τής συμπλήρωσης τής όροφής τού Δυτικού Πτερού.

Στήν όροφή τού Δυτικού Πτερού υπάρχουν σήμερα τέσσερεις μαρμάρινες δοκοί πού γεφυρώνουν 
τό Ανοιγμα μεταξύ τού θριγκού καί τής ζωφόρου τής πρόστασης στόν όπισθόδομο. Τό πρόβλημα τής 
συμπλήρωσης τής όροφής μέ τις υπόλοιπες τρεις δοκούς καί τίς φατνωματικές πλάκες τίθεται 
τόσο γιά λόγους αύξησης τής διδακτικής Αξίας τοϋ Μνημείου, όσο καί για λόγους προστασίας 
τής ζωφόρου άπό τά νερά τής βροχής. Τό έρώτημα είναι άν άπό στατική άποψη ή στέγαση τοϋ 
Δυτικού Πτερού είναι έπιθυμητή ή όχι. Τό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο λόγω τής κα

τάστασης τών κιόνων τής Δυτικής Πρόστασης πού φέρουν πλήθος διαμπερών ρημγάτων.

Ή ένδεχόμενη στέγαση τού Πτερού έχει άπό στατική άποψη δύο συνέπειες: Τήν αύξηση τών 
όρθών δυνάμεων στούς κίονες λόγω πρόσθετων νεκρών φορτίων καί τήν έξάσκηση πρόσθετων όριζεν- 
τίων δυνάμεων στήν στάθμη έδρασης τών δοκών τής όροφής σέ περίπτωση σεισμού. Ή προσαύξηση 

τών όρθών δυνάμεων σέ περίπτωση συμπλήρωσης τής όροφής είναι περίπου 12% τών δυνάμεων πού 
μεταφέρονται σήμερα στή βάση κάθε κίονα. Οί πρόσθετες οριζόντιες δυνάμεις πού Αναμένονται 
σέ περίπτωση σεισμού είναι τό πολύ ίσες μέ τό πρόσθετο Φορτίο τής όροφής πολλαπλασιασμένο 

έπί τόν συντελεστή τριβής όλισθήσεως (περίπου 7 Μρ όριζόντια δύναμη στήν στάθμη έδρασης τής 
όροφής). Θεωρούμε ότι αύτές οί δριζόντιες δυνάμεις πού προκαλοϋνται άπό τήν μερική συνεργα
σία περιστυλίου-πρόστασης δημιουργούν τό κρισιμώτερο έρώτημα γιά τήν φέρουσα ικανότητα τών 
κιόνων τής πρόστασης.

Ή έξέταση τού προβλήματος θά ήταν δυνατό νά γίνει Αναλυτικά είτε πειραματικά. Γιά τήν 
άνάλυση τού φορέα τοίχος σηκού- πρόσταση χρειάζεται νά είναι γνωστή ή γεωμετρία τών έπιφανει- 
ών θραύσης τών σπονδύλων,πού κατά κανόνα είναι έξαιρετικά πολύπλοκη. Μία έργασία προσδιορι
σμού τού μεγέθους, τού βάθους καί τής γεωμετρίας τών ρωγμών έγινε στις δοκούς τής όροφής τού 
Δυτικού Πτερού*®. Μέ τήν μέθοδο αύτή Αλλά μέ μηχανήματα μεγαλύτερης ισχύος είναι θεωρητικά 

δυνατό νά προσδιοριστούν τά χαρακτηριστικά τών ρωγμών. Πιστεύουμε όμως ότι ή ήδη έξαιρετικά 
πολύπλοκη μορφή Απόκρισης τής κατασκευής σέ σεισμό γίνεται άκόμη πολυπλοκότερη άν στήν άνά
λυση χρειαστεί νά ληφθοϋν ύπ'δψη καί αύτές οί ρηγματώσεις τών σπονδύλων καί είμαστε πολύ 

έπιφυλακτικοί γιά τά πρακτικά άποτέλεσματα μιας τέτοιας άνάλυσης. 'Επίσης πειραματικές 
μέθοδοι πού χρησιμοποιούνται σέ συνήθεις κατασκευές (π.χ. δοκιμαστικές φορτίσεις) δέν 
είναι νοητό νά έφαρμοστοϋν σέ ένα μοναδικό Μνημείο.

Πιστεύουμε ότι στόν βαθμό πού άλλοι λόγοι έπιβάλλουν τήν στέγαση τού πτερού θά πρέπει 
νά έξασφαλιστοϋν δύο προϋποθέσεις: Ή κατά τό δυνατόν έλαχιστοποίηση τών προσθέτων νεκρών
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ση πάχους φατνωματικών πλακών κ.λ.π.) καί ή ανεξαρτητοποίηση τοϋ περιστυλίου άπό τήν πρό- 

σταση μέ τήν παρεμβολή κυλίστρων μεταξύ των νέων μελών καί τής ζωφόρου. ‘0 έλεγχος τής συμ
περιφοράς τών κιόνων στά πρόσθετα άποκλειστικά κατακόρυφα φορτία είναι δυνατόν νά γίνει μέ 
τοποθέτηση μηκυνσιομέτρων στις θέσεις τών ρωγμών καί δοκιμαστική σταδιακή πρόσθεση τών 

αντιστοίχων κατακορύοων φορτίων.

5. Προτάσεις γιά τήν όριστική μελέτη καί τήν άπαιτούμενη έρευνα.

Ή μεγάλη σημασία τοϋ Παρθενώνα έπιβάλλει τήν χρησιμοποίηση τών πιό προχωρημένων μεθό
δων άνάλυσης σέ στάδιο όριστικής μελέτης καί τήν αξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού παρέχει σή
μερα ή τεχνολογία γιά πειραματικές μεθόδους έλέγχου τής άξιοπιστίας τής άνάλυσης. Άπό τις 
σημερινές έτοιμες γιά χρήση άπό-τόν μελετητή μεθόδους πού κατά κανόνα είναι πολυδάπανες καμ- 
μία δέν άνταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες τοϋ Παρθενώνα. Χρειάζεται συνεπώς κάποια προσαρ
μογή τών μεθόδων στις ιδιαιτερότητες αύτές.

"Οπως άναφέρθηκε προηγούμενα ò φέρων οργανισμός τοϋ Μνημείου αρχίζει νά συμπεριφέρεται 
μή γραμμικά γιά στάθμη όριζοντίων φορτίων πού άπέχει πολύ άπό τοϋ νά είναι κρίσιμη.Είναι δυ

νατή ή άνάλυση τής φάσης τής μή γραμμικής συμπεριφοράς τοϋ φέροντος όργανισμοϋ,μέ τήν προϋ
πόθεση τής έλαστικής συμπεριφοράς κάθε διακεκριμένου μέλους,μέ μιά μή γραμμική μέθοδο στα
τικής άνάλυσης συνολικής άντοχής. Τό διάγραμμα δύναμης παραμόρφωσης γιά ένα κίονα γιά τόν 
όποιο παραδεχόμαστε μιά μόνο δυνατή μορφή παραμόρφωσης (π.χ. διατμητική γιά τούς κίονες μιας 
πλευράς καί γιά φόρτιση παράλληλη μέ τόν διαμήκη άξονα τής πλευράς) μπορεί νά χρησιμοποιη
θεί γιά τήν περιγραφή τής συμπεριφοράς τοϋ κίονα μέ τήν παραδοχή ένός σταθεροϋ καί άνεξάρ- 
τητου άπό τήν όριζόντια φόρτιση κατακορύφου φορτίου. Μέ τήν μεταβαλόμενη αύτή άκαμψία τών 
κατακορύφων στοιχείων είναι δυνατή γιά κάθε στάθμη οριζόντιας φόρτισης ή κατανομή τών έντα- 
τικών μεγεθών στά κατακόρυφα στοιχεία. Τά μέλη τοϋ θριγκού είναι δυνατό νά μορφοποιηθοϋν μέ 
τήν χρήση χωρικών πεπερασμένων στοιχείων. Ή ισχύς τής μεθόδου έπεκτείνεται μέχρι τοϋ ση
μείου όπου έμφανίζονται σχετικές μετατοπίσεις ή στροφές τών μελών πού γιά νά μπορέσουν νά 
χρησιμοποιηθούν στήν μελέτη τής συμπεριφοράς τοϋ Μνημείου είναι απαραίτητη ή δυναμική άνά

λυση .
‘Η μή γραμμική δυναμική άνάλυση τής κατασκευής θεωρούμενης σάν πλαίσιο στόν χώρο φαί

νεται έξαιρετικά δυσχερής καί χρειάζεται πρωτότυπη θεωρητική έργασία γιά τήν προσαρμογή 
τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων στά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής κατασκευής.
Χρειάζεται έπίσης ή έπιλογή έξομοιωμένων έπιταχυνσιογραφημάτων πού νά άνταποκρίνονται στά 
δυναμικά χαρακτηριστικά τοϋ βράχου τής 'Ακρόπολης. Γιά τόν προσδιορισμό τών δυναμικών χαρα
κτηριστικών τοϋ βράχου άλλά καί τοϋ στερεοβάτη άπαιτεΐται σχετική ειδική μελέτη.

Πιστεύουμε ότι παράλληλα μέ τήν χρησιμοποίηση άναλυτικών μεθόδων ύπολογισμοϋ θά ήταν 

πολύτιμος ò πειραματικός έλεγχος τής άπόκρισης τοϋ Μνημείου σέ δυναμική καταπόνηση σέ μον
τέλο ύπό κλίμακα. 'Επειδή όπως άναφέρθηκε στό 2.1 ύπάρχει μιά σημαντική μή γραμμική έπί- 
δραση τής κλίμακας στήν άπόκριση τών έλεύθερα έδραζόμενων κατασκευών (scale effect) δέν 
είναι δυνατή ή άναγωγή έντατικών καί παραμορφωσιακών μεγεθών άπό τό μοντέλο στήν πραγμα
τική κατασκευή. Αύτό όμως πού είναι δυνατό,είναι ò έλεγχος τής άναλυτικής μεθόδου ύπολο- 
γισμοϋ πού είναι άνεξάρτητη άπό κλίμακα. Έπίσης ένα μοντέλο κατασκευασμένο μέ τόν τρό

πο δόμησης τής αύθεντικής κατασκευής είναι δυνατό νά μάς δώσει τήν άλληλουχία τών μη

χανισμών αστοχίας γιά τούς όποιους δέν ύπάρχει σχετική έμπειρία όπως γιά σύγχρονες κατα
σκευές .

"Ενα εύρύ έρευνητικό πρόγραμμα πού άδρά περιγράφτηκε παραπάνω είναι άσφαλώς πολυδάπα

νο καί δέν άφορά σίγουρα ένα κατασκευαστικό πρόβλημα μεγάλης οικονομικής σημασίας καί εύ- 
ρύτητας. Ή σχετική έρευνα εκτός άπό κάποια πορίσματα γιά σύγχρονες κατασκευές πού μπορεί 

νά δώσει,άφορά τόν περιορισμένο άριθμό Μνημείων τής Κλασσικής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 
Αρχαιότητας πού σώζονται σήμερα. Ή άνεκτίμητη πολιτιστική άξια τών μοναδικών αύτών Μνη
μείων όμως,καί ιδιαίτερα τοϋ Παρθενώνα,δικαιολογεί τήν οικονομική έπιβάρυνση γιά ένα πα
ρόμοιο πρόγραμμα στό όποιο ή διεθνής συνεργασία τών σχετικών έπιστημόνων καί έρευνητικών 
κέντρων είναι έπιβεβλημένη.



6. Τεύχη ύπολογισμών

Τά τεύχη υπολογισμών βρίσκονται στά αρχεία της 'Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Άκρο- 
πόλεως στή διάθεση κάθε ένδιαφερόμενου καί άφοροΰν τά έξης θέματα:

6.1 Υπολογισμός της έπιρροής των άρμών στην άκαμψία ένός έλεύθερου κίονα.
6.2 ‘Υπολογισμός φορτίων γιά τήν γραμμική στατική ανάλυση τοϋ Παρθενώνος.
6.3 'Ανάλυση σύνθετης διατομής τοϋ θριγκού.
6.4 Γραμμική στατική άνάλυση σημερινής κατάστασης, πρότασης άποκατάστασης καί μετά τήν 

συμπλήρωση τοϋ περιστυλίου γιά φόρτιση άπό τό ίδιο βάρος καί όμοιόμορφα διανεμημέ
να όριζόντια φορτία μέ ε=4% κατά +Χ καί +Ϋ .

6.5 "Ελεγχος άρμών κιόνων περιστυλίου.

6.6 'Ανάλυση κόμβων θριγκού.
6.7 "Ελεγχος τάσεων συνδέσμων θριγκοϋ.
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INTRODUCTION 663

A decade has already elapsed since the Ministry of 

Culture and Science began its attempts to save the monuments 

on the Athenian Acropolis. Sufficient time, that is, for 

both the intention to carry out a major operation on the 

monuments, and the methodology and practice involved in such 

a project, to become widely known; and also for it to become 

generally accepted that the undertaking is essential, in 

that it aims at the removal of a series of causes that are 

steadily destroying the monuments.

Since it is certain that the monuments are in danger 

nothing should be allowed to prevent the enterprise - neither 

the likelihood of opposition and criticism (which is easy 

whenever restoration work is undertaken, and particularly in 

the case of a monument as famous as the Parthenon), nor the 

awareness of the individual problems: the more so, since

the present study has a sound basis in the many earlier sci

entific studies of the monument, is the mature product of 

long investigation and discussion, and above all, makes use 

of the experience gained in carrying out restoration work on 

the Acropolis in recent years.

The need for a major project to restore and conserve 

the classical monuments on the Acropolis, and also the rock 

itself, was felt as early as the Second World War; it has 

been stressed from time to time by the directors responsible 

for the Acropolis, and was given concrete form by technical 

experts and by a group of UNESCO specialists in 1971. Four 

years later, the Committee for the Conservation of the Monu

ments on the Acropolis was established, and has continued 

to work, with minor changes in composition and with a few 

interruptions, up to the present day. From the very begin

ning, the Committee has had the unswerving support of the 

services of the Ministry of Culture, the direct cooperation 

of the Ephorate of Antiquities for the Acropolis, and consi

derable financial credit. This has enabled it to establish 

a study and control office staffed by technical experts and 

archaeologists, to commission specific studies of detailed 

problems, and to set up a works office on the site, with 

teams of men to carry out the work. The membership of the 

Committee covers a wide range of specialisms and, hopefully, 

this has made it possible to adopt a global approach to the



problems of the Acropolis, and to ensure a fruitful dialectic 

in deciding what the operation should involve - which, in 

turn, will prevent the adoption of any hasty, personal views. 

It was to further this end that the preliminary studies were 

subjected to inspection by a variety of different bodies - 

by the Committee itself, by international conferences, and 

by the Central Archaeological Council.
One of the Committee's first concerns was to establish

an order of preference for the various tasks, in the light 

of the degree of urgency of the existing problems. The 

Erechtheion was put first because it was in greater need of 

stabilising, because there was less scope for restoration 

work (there being very little ancient material lying on the 

ground), and because the monument is much smaller than the 

Propylaia and the Parthenon. It was consequently a convenient 

building with which to make a quick start to the rescue 

work and onwhich to acquire the experience that was essential 

for the other monuments.
The preliminariy studies for the restoration of the 

Parthenon were somewhat unsystematic in the beginning, but 

have become much more methodical over the last few years, 

and the Committee is now in a position to proceed and contem

plate the beginning of the work. Neither those involved in 

the study of the problems, nor the members of the Committee 

underestimate their responsibility: a radical operation on

the most important architectural and artistic monument sur

viving from the ancient world cannot be undertaken hastily 

or with a light conscience. As will emerge from what follows 

however, there are good grounds to hope that the possibility 

of error has been reduced to a minimum, while there are ob

viously major advantages to be derived from the enterprise.

One fundamental difference from the work on the Erechtheion, 

which has now been completed, is that in the case of the 

Parthenon much can be done (and needs to be done) over and 

above the rescue work: the vast quantity of architectural

material lying around the monument makes it possible to under 

-take additional restoration work, which can only be regarded 

as a positive contribution.
The present work is not a comprehensive study of all 

the projects that will be undertaken on the Parthenon.

Though it gives full treatment to the overall examination of 

the monument, to the' formulation of the existing problems, 

and to the theoretical basis for the operation, it retains 

the character of a preliminary study with regard to the 

detailed proposals advanced for most parts of the temple.

The Committee, together with those responsible for the preli

minary studies, decided on this format in view of the huge



665scale of the works, and also of the pressing need for action 

at a number of points of the monument. It was generally- 

agreed that part of the extensive task of documentation re

quired can be effected at the same time as work is being car

ried out on other parts. This decision was taken when it be

came clear that there will be no interference at all with a 

very large part of the Parthenon, and that the sections on 

which there will be work are self-contained, so that it is 

possible to draw up completely independent programmes.

From the outset,, therefore, the work has been divided 

into twelve distinct programmes, of which only one (that for 

the east side of the temple) is presented here in full.

The remaining eleven are given in the form of a summary, in

cluding a statement of the extent of the restoration work 

that can be carried out using the dispersed architectural ma

terial, but without the huge numbers of plans and drawings 

needed as documentation. This essential task of documenta

tion can be carried out relatively easily during the course 

of the work, which may last for more than a decade.

One of these programmes, and indeed the most serious, 

is presented here rather prematurely, since it has yet to 

be discussed and a decision taken. This is the -programme 

relating to the covering of the west pteron and the protec

tion of the west frieze in situ. The whole question is 

connected on the one hand with considerations of the broader 

policy of the Ministry of Culture and Science (the erection 

of a new museum to house the frieze should it

be removed from the temple) and on the other with specialist 

research of a technical nature that has not yet been com

pleted. In the case of this particular programme, therefore, 

the serious problems are presented here together with a range 

of alternative solutions, and the question remains an open 

one, which will be discussed and decided later.

It has already been noted that in the case of the Par

thenon we possess a significant substructure of knowledge, 

perhaps unique in its extent, which enables investigators 

and all interested scholars to have direct access to the 

smallest details of the monument. It also permits those en

gaged on the preliminary studies for the present work to 

assume that many matters are well known, thereby saving much 

time and effort. The documentation of earlier operations on
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the Parthenon, though not satisfactory, is still more com

plete than that for any other Greek nonument. This substruc

ture of knowledge is, moreover, continuously being extended: 

the impressive bibliography on the Parthenon has been enri

ched in recent years by an important study of the great tem

ple that does honour to Greek scholarship in general - the 

three-volume work by Anastasios Orlandos. The activities 

of the Glyptothek in Basel are relevant here: they include

the methodical documentation and organisation of an exemplary 

teaching exhibition, and also the convening of international 

conferences devoted solely to research into the monuments on 

the Acropolis. It might be said, therefore, that the plan

ned project on the Parthenon is going ahead in a favourable 

climate, when the interest not only of the Greek state and 

Greek public opinion, but also of international sholarship, 

is at its height,

Returning to the activities of the Ministry and the 

Committee for the Conservation of the Monuments on the Acro

polis, it is perhaps relevant here to note a number of ac

tions and minor operations, all of them reversible, that 

have been carried out on the Parthenon in recent years, with

out their having been considered in the wider context that 

forms the background for the proposed operation. These were 

all pressing and essential tasks that were studied independently 

and approved by the Archaeological Council. The following 

are the most important:

(a) The erection of a temporary wooden shelter over 

the west frieze (1976-77).

(b) The removal of the 1st two statues from the west 

pediment (the group of Kekrops and Kallirhoe) and their 

transfer to the Acropolis Museum (1976-77). It should be 

noted that although it was decided to remove the two horses 

from the chariot of Helios, on the east pediment, the deci

sion has not yet been implemented.

(c) The addition of wooden fastening systems at two points of the 

temple threatened with collapse after the earthquakes of February 1981.

(d) The moving of ancient architectural material lying 

on the ground, the removal from it of iron cramps, and the 

joining of some pieces.

(e) The establishment of the on-site work office for the operation.

Finally, the routine conservation work continued that

has been carried out on the Acropolis for many years.

The various items in the present study and the authors

of the different sections are set out in the table of con

tents at the beginning.



A. The Architecture of the Parthenon 667

An extensive description of the architecture of the Parthenon is included in the 
Greek text because it contains new orientations to the subject and because it summari
zes the most recent observations and discoveries. Nevertheless for prabtical reasons 
it is not possible to present an integral, nor even a complete summary of the text, 
in English, because the original is itself exceptionally concise.

Thus for the present we will limit ourselves to a very brief presentation of a 
selection of the contents of this text, the main emphasis falling on new and original 

observations and discoveries.*

For succinct information on what is currently known on the subject we suggest 
the handbooks of W.B. Dinsmoor and G. Gruben where brevity is accompanied by authori
ty and an impressive wealth of information and ideas.

For more information we consider, in addition to the basic works of Penrose and 
Orlandos, all those noted in the bibliography as especially significant.

a. Relationship of the temple to the surrounding terrain (2.1)

The classic Parthenon, as it was originally conceived, was erected in the middle 
of an extensive completely flat square which was fashioned by levelling in some spots 
and in others, by the filling in of the irregularities, including the precipitous south 
section of the rock of the Acropolis. The flat square constituted a very significant 
innovation of mature Athenian architecture. The embankment on the west side of the 
square was in the form of a large staircase with steps carved or built into the rock. 
The removal of the fill during excavations on the Acropolis (1833-34 and 1885-91) 
exposed the foundation of the temple to a great depth, obviously consisting in the main 
of the stereobate of the pro-Parthenon. The maintenance of the post-excavation situa
tion as it was, until now, had among other thing the following result : today the re
lationship of the monument to the surrounding terrain is that of the pro-Parthenon and 
not the classical temple.

b. An unknown monument at the NE. corner of the temple and the positioning of the Par
thenon according to the contour of the pro-Parthenon· (2.2)

That there was a large base at the north edge of the east side of the temple is 
both well-known and obvious. But the prevailing interpretation of the base is susce
ptible to certain additions if not revision. A careful examination of the chiselled 
fitments proves that :

1) The chiselling is older than the Parthenon, because it also extends some degree 
below the euthynteria. Indeed, the stone of the euthynteria has parallel sides and
so is an inclined plane, due to the curvature of the temple, and is not resting on the 
chiselled area which is completely horizontal.

2) The chiselling is a little further north of the non-preserved north side of the 
pro-Parthenon.

3) The unknown monument, which we will call the "monument on the NE. corner", must 

have been contemporary with or later than the pro-Parthenon, since it has this orien

tation and its level presupposes the leveling of the region on behalf of the temple.

4) The monument on the NE. corner must have been of special significance because



668 it was connected both with the NE. corner of the pro-Parthenon under construction and 
with the Parthenon and constitiutes the cause for the eccentric placement of the Peri- 
clian temple as far as possible to the W. on the podium of the pro-Parthenon.

5)The presence of later dowels and leading in the chiselling shows that the monu
ment was restored after the classical period.

c. Windows in the cella of the Parthenon (2.3)

Recent research show that the east wall of the temple had, in addition to its 
great door two other openings : two very large windows, a north window and a south 
window, at a great height from the floor, which permitted much greater lighting of 
the interior space and the statue. The windows corresponded to the side aisles of 
the cella.

d. Peculiarities and irregularities in the Parthenon (2.4)

Besides the refinements, the temple presents a host of peculiarities and irregu
larities. . There is a greater development of the subject of the refinements and the 
irregularities elsewhere, but for the present it is sufficient to give a synopsis of 
them :

While in the Doric temples in general the east pteron is much wider than the west 
and the pronaos much deeper than the opisthonaos, here the spaces are practically and 
formally symmetrical and equivalent. Only by observation and measurement has it been 
revealed that the east pteron is .03 narrower than the west, that the columns of the 
east prostas are .06 thinner than those of the wiest prostas and that the east wall 
with a door extends further from the east facade, than the west wall with a door does 
from the west facade (10.65 instead of 10.56). The difference in distance is .09 .
In consequence the transverse axis of the pronaos is symmetrical with that of the opi
sthonaos (.09 =.03+.06). The space of the pronaos is deeper by .09+.03+.06 =.18.

The shortening of the width of the east pteron by .03 holds only for the lower 
part of the space. Toward the top the width is equalized with that of the west pte
ron as follows : the entablature of the east side projects further out than that of 
the west (by .O2V2 ) and its east side has a somewhat different cross-section, the ar

chitrave of the prostas presents an eccentricity toward the west of .02. This last 
eccentricity lessens the added depth of the pronaos to .16 and the eccentricity· of the 
cel la to φ .

e. Observations on the entablatures of the Parthenon (from Mo. 3, "Analytical descri
ption of the forms and the spaces")

Recent investigation of the dispersed material on the ground showed that the en
tablature of the pronaos differed from the entablature of the opisthonaos (it had been 
thought that both the entablatures were the same). There are also sufficient indica
tions that this entablature had an Ionic frieze (height 1.02, from +13.37 60+14.39)
as well. It has been confirmed that the thranos had the same cross-section as the 
thranos of the cella but was even more lavish because of the Lesbian cyma with scul

pted leaves in relief.

Recent study of the dispersed material on the ground, as well as of the west wall, 
shows that in the W. chamber the architrave by the wall was at a greater height than 

has been thought up to now. There are sufficient elements that show that its lower 
base would have been at the same lower level of the beams of the pteron. Its height 
is estimated by analogy with the corresponding architrave of the Propylaea and with
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Consequently the ceiling of the space would have been at a higher level than the 
ceiling of the pteron (+15.80 + .05 instead of +14.731/2 ) measuring from the stylo

bate of the peristyle.

f. Observations on the doors and windows of the cella (from No. 3 "Analytical descri

ption of the forms and the spaces")

The two doors of the temple, contrary to prevailing opinion, had a different wid
th, as was shown by a study of the dispersed material on the ground. The east door 
had the greatest possible width that it could have without the door leaves interfering 
(practically and visually) with the interior, columns (when the leaves of the door were 
rotated open they approached the walls and the interior pilasters). Not having this 
limitation the width of the west door is greater than"the east (by -.30 - .35).

The degree of preservation of the building and the remains of later alterations 
of the doors does not hinder us in reaching certain conclusions concerning the manner 
in which the door-leaves were secured : they were not fitted on hinges (sockets) on 
the floor and consequently they must have been hung, with repeated hinges, from the 
interior edges of the jambs. The actual height of the doors was significantly smal
ler than today because the wooden construction of the lintel was thicker than that of 
the jambs. Moreover, a hidden empty space was left between the wooden frames and the 
stone lintel of the wall.

The windows of the east wall constitute perhaps the most ancient of their kind, 
in a temple at least, and it appears that they had a decisive influence on Athenian 
and Hellenistic architecture. The destruction of the material throughout the entire 
extent of their contour is verified by the few blocks that were saved on the ground, 
blocks that bear some indication of their relative position and their dimensions, but 
no indication of their borders or other details.

The window-sills w^re at a distance of 7.10 from the floor of the pronaos.
Their actual height was nearly 3.00 and their width approximately 2.50 . The window
sill coincided with the horizontal decorative band of the wall - .19 height and proje
ction of approximately .01V2 · The jumbs must have had the form of Doric pilasters, 

as in the Pinacothec of the Propylaea. The position of the lintel was occupied by 
the architrave by the wall. The position of the windows next to the pilasters was 
the only one possible, as the windows opened toward the nave. However, it seems that 
their precise position and dimensions were associated with the overall composition of 
the prostas and the peristasis.

g. Observations concerning the fashioning of the ceilings (from No3 "Analytical descri
ption of the forms and the spaces")'

Even though the pronaos is considerably deeper than the opisthonaos, the ceilings 
of the two spaces have the same specific opening. The greater projection of the thra- 
nos of the pronaos equalized the difference. The study of the ancient dispersed mate
rial on the ground showed that the ceiling of the pronaos followed this composition 
just as in the opisthonaos, except that it had somewhat lighter proportions similar to 
the lighter proportions between the east prostas and the west. The composition of 
these two ceilings was as follows : free beams running E.W. and these were more slen
der but arranged more densely than the beams of the pteron were. The ratio of axial 
distances is : 2 in the pteron to 3 in the pronaos and the opisthonaos, A beam also 
corresponded to the axis of the temple. From the simple ratio of the axial distances 
(2:3) we arrive at the conclusion that overall there were 7 free beams and even two

45



670 half-beams at the edges of the space but only touching on three sides with a proje
ction of ~.45 from the surface of the entablature. All together they formed 3 equal 
intercolumniations which along with the 8+8 slabs in these intercoiumniations also 
formed spaces. Each of these spaces contained 2 X 5=10 panels.

h. The geological factors in the architecture of the temple (from "Technical and Ge
ological suppositions of the construction of the temple")

After a new investigation of the question of determining the dimensions of the 
blocks, we have been led to the conclusion that the most important factor in determining 
in each case how large the smallest dimension of each part could be, was the depth 
of the excavation trenches required in the quarries. The scale of the entablature 
and the stone ceilings both of the pro-Parthenon and the Parthenon is not only the re
sult of the standard presuppositions of Architecture (technology, funding, ideology, 
etc.) but without a doubt also of the characteristics of tectonics and the manner of 
cutting the blocks from Pendeli, which constituted another factor in the architecture 
of the temple, the geological one.

The scale of the work in relationsip to the thickness of the excavations also de
termined the average weight of the blocks of the series, with most of the large blocks, 
those of the architrave, being 9-10 tons.

i. Observations on the roof (from No. 3 "Analytical description of the forms and the 
spaces")

The roof beams above the entablature of the two prostases were not supported by a 
continual wall, as scientific tradition would have it, but by rectangular piers 1.22- 
-1.30 to a side, the fitment positions of which is indicated by thè surface chiselling 
of the beams of the ceiling and of the stones filling in the empty spaces of the same 
layer. One block from the piers still survives in the temple but far from its origi
nal position.

j. Relationship of architecture and structural composition (from No. 3 "Analytical des
cription of the forms and the spaces")

An examination of the structural composition of the building has revealed that 
there are correspondences between its structural and its formal and morphological-ry- 
thm.ological composition. The following are the most noteworthy correspondences :

- The beams of the ceiling correspond exactly to the longitudinal joints of the ti
ling (1st, 5th, 10th, 15th). ’ The axes of the Ionic architrave, the entablature of the 

two-storeyed colonnade, and the entablature of the peristasis correspond to the height 
of the tiling at joints no. 5, 8, 21.

- In addition, all the longitudinal beams of the roof correspond exactly (along their 
axes) to the longitudinal joints of the tiling, to the 1st, 8th, 15th and 21st in the 
main part of the temple and to the 1st, 5th, 10th, 15th and 21st of the rest of the 
temple.

If we consider the fact of the stylobate being .04 higher than the steps as a con

ventional esthetic modification of the crépis, than this extra height in the first ge
neral subdivision of heights belongs to the column, so that the height of an archety
pe column is equal to 10.47; this archetypical height is practically equal to 5V2 °f 

the lower diameter of the column. Furthermore, the 1/10 and 1/20 of this height is 
defined as the height of the architrave of the cella (1 .04,8) and the height of the



0/1blocks of the walls (.52,4), so that it is possible in the interior of the temple to 
have the continuation of the layers toward the top and behind the architrave without 
disrupting the rhythm of the heights. This height, slightly reduced, is also fixed 
for the steps of the crépis (~.52). With tne division of an archetype column accor
ding to height into twelve equal parts, the structural height of the column capital 
=.87 as does the median height of the drums, of which there are 11. (Because of the 
independence of the construction of the columns, the actual height of the drums va

ries to a significant degree) .

- The only exception in the number of drums was in the two corner columns of the
east side : there were 12 drums on the Si column and 10 on the N£ column.

- The height of the columns and the external walls of the cella together with the
Stylobate-toichobate is exactly the same as the archetype height of the column or 
precisely 20 times the height of the block (.52,45 X 20 = 10.47V2)·

- Given that the number of layers on the external facade is 17 and with the sub
traction of the height of the toichobate, there remains 1 .16 72 for the height of the 

orthostates. This quantity is also fixed for the thickness of the long walls.

- In walls of this type the number of layers -vas always an odd number, so that the 
repeated layers began with the crosslaid blocks, which was necessary because cf the 
multiple construction of the orthostate, and also ended with binding blocks, necessa
ry because of the multiple parallel placement of the high shaft section of the blocks 
of the architraves and the lintels. However, even when the wall consisted only of 
binding blocks the rule of the odd numbered layers was observed. The total height
of the anta-capital of the -rostas is determined by the height of the layers.

The height of the beams is approximately ecual to the height of the blocks of
the layers, 54.5, 53.5 and 52.5 in the pteror. of the opisthonaos and the pronaos re

spectively .

- The length of the blocks of the partition walls and the walls with doors have 
dimensions which precisely correspond to : the exterior width of the cella, the in
terior width of the opisthonaos and the rest of tne width of the pronaos, if the 
structural opening of the door is subtracted.

k. The structural technology of the Parthenon. Stages of labor on the surfaces of

the building. Practical and esthetic significance of the unfinished components
(from Nov-3 "Analytical description of the forms and the spaces")

The details of thè surfaces left specially unworked (apergon) can be studied in a 
multitude of classical monuments of which the richest is the Propylaea. The problem 
of the structural composition of the measurements and the joints in agreement with 
simple laws and correspondences which are without meaning in the completed final form 
with the invisible joints, finds here, in the incomplete form of the building, its 
explanation. Thus it appears that all the measuring systems of the joints and the 
morphology of the anerqon, in addition to the technical and morphological needs of 
standardization and processing, principally served the esthetic appearance of the 
building during the duration of its construction. Vihile the completed building pre
sented visually unified surfaces and contained a measured world of sculptural forms 
and color components, while it was under construction, the building did not exhibit 
this perfection; but it did contain another incredible world of joints, apergon, 
guide lines for final surface of the apergon (odigoi) and a variety of surface fini

shings which in themselves were governed by laws and in their own way expressed the 
thoughts of the architects and the builders.



672 This world has been preserved and is found over and over in all the various pla
ces where Greek architecture is met and indeed perhaps even more often than the other 
world, the perfect world of sculpture and color which always grants a sure esthetic 
enjoyment. This fact completely justifies the ancients in their ability to give, a- 
bove and beyond intellectual and bodily endeavor esthetic perfection not only to fi
nished works but to every separate stage of their construction. It appears that a- 
mong other important ideological and technical reasons which contributed to the forma 
tion of this conception (of the necessity of aesthetic perfection of half-completed 
works) were the prevailing political and economic conditions which caused uncertainty 
about the duration of the execution of a awork and often resulted in the interruption 
of the work for decades at a time. It is characteristic that of the great Periclean 
works only the Parthenon reached final perfection, while the Erechtheion and the Pro 
pylaea remained half-finished forever; but even they in their own way were integral 
and perfect. The projecting bosses (ancones) were not only used for the handling and 

suspension.

The utility of the ancones for the handling of the blocks in the workshop had 
some value, but always secondary. The great utility of the ancones consisted prin
cipally in the fact that the wooden floors of the scaffolding used for the chiselling 

of the walls were fixed to them.

1. Distribution of clamps and dowels in the Parthenon in relation to seismic strains
(from No.3 "Analytical description of the forms and the spaces")

There are certain layers or areas of the building in which there are either no 
vertical clamps or no horizontal clamps or, in some cases, no clamps at all. The in
terpretation of this problem is undertaken in brief below:

1) The first two steps of the crépis contain clamps only on the four corners of 

the building.

2) The second step of the cella up to the toichobate is not doweled to the first 

step. Conversely, on the corresponding layer of the pro-Parthenon, the toichobate 
with moulding was doweled. Here it appears to be a case of a new idea : to leave 
the long walls in a condition of fitment analogous with that of the columns, that is 
with no vertical connection with the underlying structure, which because of its geo
metry is, unlike the columns and the walls, non-movable.

3) Neither the beams nor the mid-beam slabs on the east and west pteron are do- 
weléd or clamped to the entablature of the peristasis. In other words, the ceilings 
of these two ptera have been simply "set" on the thranos of the cella and the peri- 
stasis and their role as connecting components between the facades and the cella 
has been kept as small as possible right from the beginning : the horizontal force 
of the constant stabilizing of the distance between the cella and the facades at the 
height of the entablature is balanced to the highest degree with the absolute fit to 
the ceilings, because of friction approximately 2.5 tons per beam.

In the original situation in the temple the same thing occured with the under
lying (probably of stone) beams of the roof, which were unconnected to the wall of 

the pediment, and their greatest connecting ability, because of friction, was about 
1.0 - 1.5 tons. Between the facades and the cella the difference of mass and geome

try is very serious. In the facades a great mass (entablature and pediment) was con
centrated at a great height. Over the five middle intercolumniations alone there was 
a corresponding mass of about 600 tons. The cella, with a smaller concentration of
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The above conditions reveal, at first sight, that in the case of a great dynamic 

strain (an earthquake) the movements of the cella and the facades would be characte
ristically different and the beams would not be in a position to hold the distance 
between cella and facades stable, even if they contained perpendicular and horizon
tal metal connections of the strongest type used in the otemple.

The above conditions, which have been verified by computation, were deliberately 
formulated with only simple concepts, which were certainly accessible and well-known 
even in ancient times, so that the builders of the temple would have a better idea of 

the probable course they should follow in the analysis of the problem. A general con
clusion from the analysis of the above is that the ancient builders, like their coun
terparts today, perceived that the geometry of the structure did not allow for a single 
stability of the whole, but only for isolated stabilities of the various parts accor
ding to both the geometry and the conditions of strain of each, and that among these 
forms the weak connection is preferable to the strong. Today, this problem is confron

ted in a simpler and clearer manner by the use of building joints (expansion joints 
and the like).

m. Noteworthy building and rhythmological irregularities and their utility (from No.3
"Analytical description of the forms and the spaces").

During the recent investigation of the building and the dispersed material on the 
ground, it was confirmed that the structural irregularities of the temple are much more 
numerous than had been thought. So it is judged useful to have a concise classifica
tion and enumeration of them as well as an interpretation of several of them in the 
notes of the text.

A. Blocks, which before their placement had been earmarked for placement or had alrea
dy been placed in another building or in another place in the Parthenon itself. These 
blocks were recognized because, besides their natural building components, other excess 
components have been preserved as well, unrelated to or incompatible with their final 
position in the building and because under present conditions their position in the 
building or on the ground allows for the observation of these components. Often the 
preserved components that are accessible to observation are not enough to allow us to 
make any conclusions other than general ones while in other cases they allow no more 
than the formulation of simple conjectures. In the majoriry of cases the previous use 
of the blocks was in the building of the pro-Parthenon (Pendelic marble) while in the 
rest of the cases they belonged to the old Naos of Athena and the Ekatompedon (lime

stone, sandstone, blue - clouded marble) . When the block was only earmarked for use 
but not in fact used it could have been meant either for the pro-Parthenon or the Pe- 
riclean temple.

The preserved components unrelated to the final use of the blocks are :

a) Some blocks with the original surfaces remaining which have elaborations in the 
various stages of working (aperqon), anarhyrosis.

b) Some remains of older clamps and dowels - joints, traces of previous placements - 
marks or fissures, incisions and shaft-cuts.

c) The particular size of the general form of the block (which could be adapted to 
another specific use).

d) The dimensions (which could correspond to a different building composition with



674 different measurements) and

e)The slopes of the preserved older surfaces (a) v/hich could correspond to slopes 

of other parts of the present building or to the pro-Parthenon.

The complexity of the subject does not allow for its development in the present 
study, nor does it allow for tne investigation of two critical questions, i.e., the 
degree of likeness between the apergon of the pro--Parthenon and those of the Parthe
non, and the various building specifications v/hich relate to both the pro-Parthenon 
and the Parthenon. These questions are crucial because their investigation furnishes 
the criteria for the often difficult task of distinguishing between the blocks of the 

pro-Parthenon and the Parthenon.

The detailed study of all the above blocks has already proceeded a long way,but 
it is anticipated that quite a bit more tine will be necessary to complete it. The 
following subjects have been advanced to a significant degree :

1) The study of the pro-Parthenon, to a degree which for the first time has resul
ted in the knowledge of the precise form of the plan as well as the restoration of 

the facades of the cella to the height of the architrave.

2) The distinguishing and study of the various stages of construction from the first 

time.

3) The proven reconstruction of the order in /Mich various parts of the building 

were constructed.

4) The study of the manner of construction c: the Ionic frieze.

5) The study of the chiselling and the apergon.

B. Instances wherein the construction or placement of a new component gave rise to 
the negation of a part or an entire other component placed at the previous stage of 
construction. A brief interpretive commentary on these instances is undertaken in 
certain footnotes of the text.

1. The cutting for tne placement of the floor of the pronaos along with the east 
wall changed width during the period of construction.

2. After the completion of the building and the floor, of the prostases, as well as 
that of the west chamber, but before the placing of tne floor of the main part of the 
temple, the toichobate of the walls with doors, because it was free between the jamas 
of the doors, was chiselled to a certain depth, greatest on the east door, so that it 
was necessary to form a new fitment for the thresholds.

3. In a manner similar to the cutting of the toichobate of the east wall with doors 
the rear notch was made for the already constructed interior frieze of the peristasis 
and had similar consequences. For a length of more than one hundred meters all the 
surfaces of contact, because they were sheared off by the cut, were abolished, scores 
of tons of marble were removed and scores of connections abolished. However, in other 
places the blocks of the cornice were fashioned with the rear notch from the very be
ginning, as is shown by their anathyrosis.

4. During the chiselling of the beam-sockets of the west pediment four clamps were 
encountered, two of which were abolished, while the other two were replaced a bit deep

er.



6755. The thresholds of the fourteen wooden railed partitions penetrate, at their ends 
into corresponding notches in the shaft of the columns to a depth a little greater 
than that of the fluting. These cuts were chiselled into the columns after the comp 
pletion of the erection and the final carving of the columns. In any case, this sy
stem is the normal one which was used in most ancient temples.

C. Cases where during the construction there was a small modification of the building 
composition in combination with the architectural composition.

1. During the construction of the stylobate of the peristasis there was planned 
the shifting of the second column of the north and south side to a position further 
west of the original position, that determined by the relevant joint on the first step.

2. The incised circle which has been preserved on the stylobate of the east prosta
sis under the fourth column presents an eccentricity of .04,1 to the west in compari
son to the other columns. This eccentricity and the diameter of the circle show that 
the known differentiation of the prostases were not included in the original plan but 
occured during the construction : the columns were thinned down and displaced toward 
the E.

3. After the construction of the crépis the cella and the toichobate were already 
complete, the east wall or rather the east facade was displaced seven or eight centi
meters toward the west.

4. During the placement of the floor of the pronaos there was a modification of its 
level i it was decided to place the floor about 6 centimeters lower of the stylobate. 
Though the perimetric cut had already been prepared, there was need of supplementary 
chiselling of its depth.

D. Other building and morphological irregularities and dissimilarities.

1. On the east side the visible width of the stylobate of the peristasis is .O1V2 
smaller than normal while the width of the paving of the pteron is .01V2 larger than 

that of the west pteron. The width of the first step of the cella is .04 smaller than 
the corresponding one of the west side.

2. In the opisthonaos the width of the series of slabs nearest to the columns is 
about .04 smaller than the width of the other two series.

3. The eccentricity of the architrave of the peristasis to the column capitals is 
.01V2 to.the outside of the west side and .02 larger (i.e., .O3I/2) on the east side.

4. The architrave of the east prostas presents an eccentricity to the column capi
tals of .02 toward the west and was .06 narrower than the architrave of the west pro
stas (145 instead of 151).

5. The column capitals of the east side of the peristasis are .06 wider than the 

rest.

6. The subsidence of the interior frieze toward the interior facade of the architra
ve in the west pteron is .02 greater than that of the east wing.

The results of the variety of eccentricities of the architraves to the column ca

pitals and the partition to the architrave of the peristasis were :

a)The cella, while the level of the floors is eccentric, in terms of the temple,



676 at the level of the architrave and the frieze, it emerges as completely concentric with 
the temple.

b) The ceiling of the east pteron, despite the contraction of the space at the level 
of the floor, emerges in the end not only equal to but also absolutely symmetrical with 
that of the west pteron.

c) The ceiling of the pronaos, despite the expansion of the space at the height of 
the floors, due to the greater projection of the thranos of the pronaos, emerges in 

the end equal to that of the opisthonaos.

The kind and the size of the extension of the pronaos by .08 to the E. and .08 to 
the W., the introduction of the extension during the construction, the different kind 
of thranoi in the pronaos and the projection of its front also by .08, the definite in
dications of a now destroyed frieze of the pronaos and the fact that the preserved Io
nic frieze of the temple is fixed everywhere and equal to .08 are interconnected fea
tures which permit us to discover with sufficient certainty certain changes in the o- 

riginal plan :

I. In the original plan of the east pteron and the west pteron, the pronaos and 
opisthonaos were spaces which were symmetrical in terms of the center of the temple. 

Consequently this was also valid for its ceilings.

II. When the crépis of the cella had been completed, it was specially decided to 
add to the pronaos an Ionic frieze with a thickness of .08 , i.e, the same as the 
thickness of the exterior frieze of the cella.

III. In order to maintain the dimensions and the positions of the ceilings of the 
pronaos it was decided to extend the space by .08 to the W., i.e., the displacement 
of the wall also by .08 to the E. i.e., the displacement of the columns.

IV. At this critical point the modifications were not left to create automatic 
consequences in the architectural composition. Moreover, the creative enlistment 
of them into the composition and, at the same time, the further creative elaboration 
of the composition was undertaken. The addition of the new frieze and the inherent 
great significance of the pronaos with the door toward the main part of the temple 
and the Visual contact with the statue of Parthenon Athena led to a displacement to 
the East by a reduction in the thickness of the columns themselbes. This reduction 
in addition to their already slender condition, strengthened the already existing 
flow of the space from and to the pronaos.

V. The thickness of the pilasters was regulated in terras of the thin columns 
being approximately equal to their diameter measured from between the fluting, which 
is 1 .53V2 I and in consequence the length of the paving in the pronaos and the opi

sthonaos was increased by about .11 or by .00,8 per slab. This result is small e- 
nough and could be dealt with on the apergon in the slab workshop.

VI. The floor had been originally planned as being at the same level as the stylo
bate . But, when the surface of the foundation of the floor of the pronaos had been 

prepared it was decided to place it .06 lower. So the bearing surface was chiselled 
deeper and along with that the depth of the cut of the stylobate was increased by ad
ditional chiselling.

VII. The part of the displacement that was not absorbed by the reduction in the



thickness of the columns called for a narrowing of the east pteron by about .03. This 
narrowing at the height of the stylobate increases to .04 while at the height of the 
first step as well as the architrave it is neutralized.

This displacement to the W. of the 2hd column of the north and south side was con
nected to the greatest dimensions of the column capitals of the east side and certain
ly with the largest metopes in the area of the east corners of the temple. As is shown 
by the joints of the first step and the stylobate, the modification of the position of 
the two columns was done a little before the placement of the stylobate. Perhaps it 
was also decided then to place the largest column capitals in the east pteron.
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678 B. A BRIEF REVIEW OF THE HISTORY OF AND THE VISISSITUDES ΟΓ CONSTRUCTION ON THE PARTHENON

The importance of the Parthenon to the history of art is unique, and that is because 
it was built under exceptionally favorable circumstances from every point of view-political, 
economic and especially cultural. This monument represents the golden age of the classic 

Greek spirit.
It is not absolutely certain that there was an ancient temple on the site of the 

Parthenon. The first marble Parthenon, the so-called pro-Parthenon, began to be built in 
490 B.C.,directly after the battle of Marathon, out of Pendelic marble, and it was to have 
been nearly as large as the well-known Periclean one. Work was halted in 485 B.C. and for 

five years the half-finished building was distroyed by the Persians. Part of its building 
material was used to strengthen the north wall of the Acropolis, but the largest part was 
used, after new chiselling, in the building of the Parthenon.

Nearly four decades went by before Pericles' program for the new temple began to be 
put into execution. There is a whole series of scientific questions related to the bulding 
activities of the Athenians during the interval of the interruption, as well as to the com- ' 
mencement of the labors on the basis of a plan which was modified later. The temple as we 
know it began to be built in 447 B.C. and was dedicated to Athena in 438 B.C. Its sculptures 
were completed after six years. There are also questions concerning the role played by various 
well-known artists who took part in the building of the temple. The new building kept the 
orientation and the size of the pro-Parthenon but its substructure was improved and better 
material was used. The temple also retained its originality: the west chamber of the cella 
accessed through its rear narrow facade, the ancient function of which has stixl not been 
determined. These questions together with the problems of archaic temple construction on the 
Acropolis créât a more general problem concerning the itnerpretation of the Parthenon, e.g., 
whether it was a temple of worship or a great offering by the city to the patron goddess. In 
any case, it appears that its construction was occasioned by the victories, and the succeeding 
developments, but dene in a manner which gave the monument the character of an offering as 
well.

The political significance of such an important and expensive work as the Parthenon can
not be ignored. It is thought that the endeavors of Pericles to impose the might of Athens 
over all the Greeks and his advocation of unity, were interrelated with the idea of a remark
able work of art, the expenses for which would be undertaken in common by all who had fought 
the Persians and who had suffered damages from the Persian wars. In the end this policy was 
only applied in the area of the Athenian Alliance and the reconstruction of the temple was 
realized with subscriptions from the towns that belonged to it.

The manner in which the program of construction was realized is quite well-known: over
seers, serving for one year, collected the money from various sources, paid all the expenses 
and made a balance sheet. Fragments from marble sueles have been found on which such yearly 
accounts are written. Indirectly we can also ascertain the approximate number of artisans 
and artists who worked on the Parthenon and their salary as well what proportion of them were 
Athenian citizens, resident aliens and slaves. We can also approximate the final cost of the 
entire labor, based on information from ancient sources. Catalogues of valuable offerings to 

the temple have been saved in inscriptions.

The first damage to the Parthenon occured already in 426 B.C. from a strong earthquake; 
it was immediately repaired. In 341 B.C. there was some repair done to the east thyroma. Later, 
under Lycurgus, votive offerings were displayed in the crépis of the temple and in 334 B.C. 
shields were hung on the architraves, votive offerings from Alexander the Great. The vicissi
tudes of the city during Hellenistic times and during the tithradtes war did not have direct



repercussions on the monuments of the Acropolis, but a little before 160 B.C.the great statue 
of Athena was replaced by a new one, perhaps after a fire. Nero added a large honorary inscri
ption to the east facade.

But the particulars and the chronology of the first great destruction to the Parthenon, 
which was from a fire, remain unknown. Since it is not mentioned by ancient sources, it 
remained unobserved until fairly recently, even though it seems to have inflicted quite a 
bit of damage to the monument. In the temple ancient damage to the columns, the entablatures, 
the pilasters of the two prostases, two walls and the two large doors has been confirmed, 
while the complete destruction of the interior columns of the cella, the ceillings of the roof', 
and the statue of Parthenos Athena is surmised. The repairs that were carried out during the 

final days of antiquity (By Julian the the Apostate, according to J. Travlos) were done with 

the technical capabilities of the time and with the re-use of the building material from the 
older buildings, principally from a large Hellenistic Athenian stoa. At that time were rebuilt 

the interior colonnades, the door jambs, with new thresholds and lintels, the base of the 
statue and the roof of the cella. The peristasis thenceforth remained unroofed.

We only havv suppositions concerning the historical facts of this great alteration; those 
of J. Travlos seem the most probable (arson by the Heruli in 267 A.D.). In any case, the statue 
of Athena that was in the temple till 430 could have been nothing more than a dim likeness of 
the work of Phidias; most probably it was made after the fire.

The decrees of the Emperors Theodosius I and II and Justinian constitute the historical 
stages of the following period, of definitive importance for the fate of the architectural 
monuments of antiquity. It appears that it was then that the function of the Parthenon as a 
pagan temple came to an end, and perhaps it was then that the destruction of the central com
plex of the pediment statues of its east facade occured. Most probably under Justinian, the 
Parthenon was transformed into a Christian church with subsequent serious new damage: three 
extrances were opened in the transverse wall so that west chamber was used as a narthex, the 
main temple took the form of a three aisled basilica, and to the east a large vaulted apse 
was added, as the east entrance had been abolished.

New observations permit us to precisely reconstruct the form now taken by the east side 
of the monument. The floor of the sanctuary was elevated (so as to leave the ancient ortho
states low down) and there was serious remodelling to the north, up to the pilasters of the 
old pronaos. The apse was built with blocks that came from the demolition of the east wall.
The apse was trilateral externally, with a bilobate window, and internally it had a synth- 
ronon with an axial episcopal throne. The newer ceilling of the pronaos was demolished and 
it appears that all the trappings appropriate to the new worship were added.

During this same period, while the Parthenon was being transformed into a Christian 
church, it seems there was systematic, destruction of the metopes which were chiselled away 
(except for those on the south side), as well as the destruction of some of the pedimental 
statues. The intercolumniation of the peristasis was enclosed by quite a high wall forming 
a closed perimetric corridor around the church.

The Parthenon remained in this general form for many centuries but with numerous continual 
small alterations. It seems very likely that as a church it was originally dedicated to Haghia 
Sofia (Holy Wisdom) but later it became identified with the name of the Virgin. Let us note 
the addition of a phiale, a baptismal font, a wooden staircase to the galleries and the opening 
of windows in the walls.

During the lengthy period of time between the reign of Justian and the year 1000 we have 
no real information concerning the Parthenon. In 1018 we hear of the pilgrimage of the Emperor 
Basil to the temple after the auspicious end of the Bulgarian wars which were to mean the 
beginning of a new period of flourishing in Greece. Perhaps it was at that time or a little 
later that murals were painted on the temple and a staircase was added to the southwest corner 
of the opisthodomus. The canopy of a phiale as well as a door mullion are probably connected
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680 with the Metropolitan Nikolaos Aghiotheodoritis, and a little later we have the laudatory 

reports of the temple from Michael Choniates.

During the period of the Frankish occupation, despite the great significance given to 
the Acropolis, we find no specific labors on the great temple. In the middle of the 15th 
century the first antiquarian interest begins to appear, with the visit of Cyriacus of Anco
na . In 1460, after the Turkish conquest, the Parthenon was transformed into an Islamic 
mosque and some limited changes were carried out (the addition of a minaret and the covering 
over of the murals). Somewhat later we begin to get information from foreign travellers 
(1634 Evligia Tselebi, 1674 Babin, 1 674 Olier de Nointel, and so forth). A series of drawings 
of the sculptural decoration of the temple, attributed to J. Carrey, were done in 1 674. This 
is followed by the descriptions and representations of other travellers (1675,Vernon, 1676, 
Spon and Wheler, 1 676 Guillet de ,Saint George). In spite of the fact that the travellers of 
this period have left us with a lot of evidence, the picture we have of the medieval Parthenon 

remains very incomplete.

The conditions under which the destruction of the monument in 1687 occured, during the 
siege of the Acropolis by the Venetians, are quite well known. The explosion blew down three 
of the four walls of the cella,six columns on the south and eight on the north side, as well 
as all that was left of the east prostas. The fire which followed and the devastation of the 
pedimental sculptures further degraded the monument.

With the return of the Turks (1690) another small mosque was built inside the ruined 
temple. Sixty years later the first systematic study of the monument was effected when the 
English architects J. Stuart and N. Revett came and worked in Athens. Their architectural 
plans, published somewhat later, supplied the basis for a scientific analysis of the monument.

The next great blow was the plundering of the Parthenon's marbles (1801-1803) by Lord 
Elgin. Here we know every last detail about the sculptures (metopes, pedimental sculptures 
and the plaques of the friese) and the architectural members that were removed as well as 
the damage that was done to the building in the process. The temple also suffered serious 
damage during the two sieges of the Acropolis which took place during the Greek Revolution.

Afteir the end of the armed struqqle and the retreat of the Turks, and in a climate of 

philhellinism and great admiration for classical antiquity, the first endeavors were made 
for the protection and the restoration of the monuments of the Acropolis. The cleaning and 
the ordering of the area was started, and there was the symbolic beginning of the anastylosis 
of the Parthenon (August 28, 1834). Without taking any particular consideration of the more 
recent history of the monument, systematic demolition of all the more recent components then 
took place, along with the removal of the useless material, under the directorship of L. Ross, 
Kleanthis, Shaubert and Hansen. The first reconstruction program for the Parthenon was exe
cuted during the years 1842-1845 (by K. Pittakis and A. Rizos Rangavis) and a section of the 
cella was closed off and used temporarily as a museum. Then some columns of the north and 
south pteron were re-erected as well as a section of the walls of the long sides of the cella, 
principally by the use of dispersed pieces. Despite the endeavors and the enthusiasm of Pit
takis and Rangavis, the reconstruction of 1842-45 cannot be considered satisfactory today 
either in method or execution. At the same time, excavations were beinq conducted around the 
monument and painstaking plans and studies were being made (A.Paccard, F.C.Penrose, 1851), 
wonderfully enriching our knowledge of the great temple. These continued for many years (Bot-. 
ticher 1863, Michailis 1871, L.Hagne 1895). With the idea of freeing the monument of every la

ter alteration always in mind, the remains of the old Christian apse were torn down in 1858 
(C. Bötticher).

In 1879 there was another works program on the Parthenon, but unfortunately no direct 
information about this had been preserved. The lintel of the great west door of the cella was 
reinforced by a low supporting arch made of brick, maintenance was done on the sculptures of 
the west frieze and the architraves which supported them were completed.



681Somewhat later, in 1894, after quite a strong earthquake, which caused some damage 
to the Parthenon, the responsible Greek services of that time decided to undertake a more 
systematic and serious approach to the monument. Thus an international committee of speciali sts 
was created ( J. Durm, L. Magne,,F.C. Penrose) which prepared technical reports and methodi
cally analysed the problems of the temple. The work began in 1898 and included the preserva
tion of the entablature of the west prostas of the west pteron, A new committee of Greeks 
and foreigners (X.Vlachopoulos, A. Theophilas, W.Dorpfeld, E. Troump) supervised the work 
which was funded by the Archeological Society. N. Balanos, a civil engineer, attached himself 
to this committee and gratually took over the initiative for the work which went on for thirty- 

eight years.

It appears that Balanos took as his guiding principle some of the conceptions of Durm and 
Magne: there would not be a reconstruction of the entire temple or even of large sections of 
it, but only the maintenance and the strengthening of the ancient ruins, without excluding 
the replacement of ancient parts and the addition of new materials. Even though there was 
agreement as to the application of "ancient methods", Balanos preceeded with the excessive use 
of iron components, which of course could not, by using ancient methods, be effectively pro

tected from climatic conditions.

Balanos' first program on the Parthenon (1898-1902) included work on the west prostas,the 
west facade of the temple and the south corner of the east pediment. He wrote an analytical presen
tation of these works which appeared in two languages in 1940. It concerned the dismantling of sections 
of the entablature and the replacement of pieces of architectural parts with new marble and 
strong connections, always with the aid of iron components.

Balanos' second program (1923-1933) was primarily one of anastylosis. He brought about 
the re-eraction of the columns of the north colonnade which had collapsed from the explosion 
in 1687 and several other columns in the south colonnade which had been incorrectly re-erected 
by Pittakis. Balanos put forth as an argument for the undertaking of the work the preservation 
of significant architectural material dispersed about the surrounding area and as a principle 
the strong differentiation of the genuine parts from the new ones. Thus he proposed that the 
drums of the columns that were missing be constructed of stone from Piraeus externally coated 

with cement mortar. His proposal was the one applied in the end.

Balanos' program of re-erection created serious reactions in 1922. Beginning with a report 
of Anastasios Orlandos, the opinions of the archeologists were devided and a serious journali
stic uproar ensued. The arguments against it were primarily aesthetic. The Archeological Socie
ty sought the opinions of the foreign archeological schools which in all cases were lukewarm.
In the end, Balanos imposed his points of view and extended his labors to other parts of the 
temple. We have a report on the labors of the 2nd program from another publication by Balanos 
in 1940. In addition to the two colonnades he did work on the east prostas, the east wall of 

the cella, the long walls of the cella at its west entrance and on the base of the statue of 
Athena. In an official ceremony in 1930 and at an international archeological conference in 
1931 Balanos presented his entire work on the Acropolis.

During the period of the Occupation was received the first confirmation of the destruction 
of architectural parts from the corrosion and swelling of the iron components of the Balanos 
intervention (G. Miliadis, 1943). The subject of covering the opisthonaos with the aim of pro
tecting the frieze has since then also been brought up. But despite repeated studies, discus
sions, proposals and conferences, no solution has been found to these principal problems of 
the Parthenon.

In 1953 the question of demolishing the medieval staircase of the west prostas came up; 

the work was begun but in the end it was interrupted and put off. Then began the preparation 
for the covering of the opisthonaos with the chiselling, from Pendelic marble, of new beams 
and panelled slabs based on the study of A. Orlandos. These placements were also called off 

indefinitely because questions of a static nature arose. During the years 1960-1964 the last 
large scale works took place on the temple (A. Orlandos - E. Stikas): the completion of the



682 flagstone paving of the cella, the enclosing with new marble of the two small doors on the 

side walls of the cella and the completion of sections of the foundation of the crépis with 
new sections of stones from Piraeus.

Since 1965 the works on the Parthenon have been in the nature of maintenance and are 
executed exclusively by the Ephor of Antiquities of the Acropolis. Reports on these works 
have been published in the Archeological Bulletin (Archeologikon Deltion).



C. THE PRESERVATION OF THE PARTHENON UP TO 1983 AND RELATED PROBLEMS 68

This section is a synopsis of the problems of preserving the Parthenon, an enu

meration of which is given in the Table of Contents.

C.1.1. Introduction.

C.1.2. Relative to the architectural measurement and drawing of the Parthenon.

C.1.3. The classification of the temple marble architectural members.

C.2. The quantitative preservation of the building and its material.

C.3. The geometrical deformations of the Parthenon and its blocks.

C.3.1. The kinds and the terminology of the geometrical deformations.

C.3.2. Friability - dry masonry - allowances for conditions of uniform fitment. 

C.3.3. The principal geometrical deformations in the building.

C.4. Quantitative alterations in the Parthenon.

C.4.1. The temple marble.

C.4.2. The creeping of the marble.

C.4.3. The fracturing of the Parthenon blocks.

C.4.4. The thermic fracturing cf the stone.

C.4.5. The effect of temperature change on the temple marble.

C.4.6. Frost.

C.4.7. Damage caused by the swelling cf structural iron and connecting components.

C.4.8. The influence of architecture and structural composition on the physical al
terations of the arrangement of the temple.

C.4.9. Relationship between elaboration, material structure and corrosion of the 

marble.

C.4.10. Architecture - building structure and corrosion.

C.5.1. Earthquakes.

C.5.2. The ancient fire and the thermic fracture of the temple.

C.5.3. The influence of the method used in the repairs made after the ancient fire,
as well as the method used in the Christian alteration on the preservation 
of the building.

C.5.4. The blowing up of the building in 1687.

C.5.5. The procurement of material for re-use.

C.5.6. The effect of restoration and maintenance on the preservation of the monument 
up to the present.

C.5.7. Problems in using the architectural members of the ground.

For practical reasons it is not possible to present this part in English, not 
even a summary of all the separate questions. So for the present we will confine 
ourselves to a brief presentation of a selection of extracts.



684 From C.1.2. During the drawing of complex forms (sculptures, fractured surfaces, e. 
t.c.) outside the rectangular grid or the level transparent surface projection, an im
provised stereopantograph was used, capable of copying in regular size or to scale 
(from 1/1 to 1/10). This device is able to copy objects on a projection surface up 

to three square meters from each position, it renders the third dimension with depth 
curves at whatever density desired, with a total depth of up to 90 centimeters.

The observation and the checking of the details of construction in the interior 
of the depth of the walls and the entablature which had been formerly invisible, was 
accompolished through endoscopic methods. The simplest of these included the use of 
a series of mirrors and ancillary tools. The second method, much more efficient, was 
with modern flexible horoscopes, which are used to inspect the interior of engines.

From C.1.3. Because the building material of the Parthenon has a large degree of 

standardized single components and series of equal components and in great quantities, 
the proper codification of the registration number was demonstrated to be particularly 
advantageous; it insured that the type and the position of each block in the system of 
sandardization would be expressed as well. This system is very useful and practical 
because it allows for brevity of formulation, for without it lengthy complex defini - 
tions would be unavoidable.

Because of a variety of technical and methodological reasons, this system was not 
used alone but in conjunction with the established system of serial registration num
bers .

A. east also : east pteron

B. north north pteron

N. south south pteron

Δ. west west pteron

BA. northeast

NA. southeast

ΒΔ. northwest

ΝΔ. southwest

Π Pronaos

H Celia proper

I West chamber or rear chamber

O Opisthonaos

B1 First step of temple

B2 Second step of temple

B4 First step of cella

Σ Pavement

ΣΒ Stylobate

TB Toichobate

ΟΣ Orthostate

ΠΣ Pilaster of anta

T Wall

K Column

EK Anta Capital 

KK Column Capital

ΛΠ Ashlar

E Architrave

Z Frieze

TP Triglyph

MO Metope

ΔΖ Diazoma

Γ Cornice

Θ Bedding course of the ceiling
(beam bearer)



ΕΔ Cross beam TA Backing wall of pediment 685
ΗΔ Semi-beam ΠΕΣ Roof piers

ΤΔ Beam along the wall ΣΤ Roof

ΜΛ Slab between ceiling beams KE Tiling

Φ

ΘΔ Beam along the entablature

Ceiling coffer

ΑΘ Backing block-antithema 
(all kinds)

TY Tympanum ΠΛ Stone fill (all kinds)

A complete catalogue of the code symbols of the marble of the Parthenon is given 
in the registry chart of the independent architectural members, in the first column.

From C.4.2. The perfect fit of the surface of contact and the thrust surfaces of the 
marble members is the result not only of the admirable chiselling, but also of a long
term mechanical phenomenon which occurs, especially on the surface of the marble. It 
is the loosening of the surface by creeping. In chapter C.4.2. thefe is the first 
simplified summary of the phenomenon of creeping in Parthenon marble, which aims to 
provide an impetus for deeper studies by more specialized researchers. The principal 

conclusions that arose from numerous observations are :

Independent of the form of the load, with the passage of time there is a progres
sive microscopic loosening of the structure of the marble on all its surfaces and to 
a small depth beneath them. This loosening distrubutes in the inter-grain surfaces 
and expands by significant stages which develop in all directions, without, however, 
being able to be realized except in those directions where it meets no opposition or 
where the opposing forces are smaller than the tendency toward creeping. We can sum
marize various characteristic cases of this condition, with some simplification, as

a) In free slabs of a lesser thickness, the appearance of the phenomenon on one 
of the large surfaces or on both, but with different stresses - is accompanied by a 
bowing of the slabs because their rigidity cannot counterbalance the expanding cree
ping tendencies.

b) If both of the surfaces show the same degree of creeping, then their expanding 
tendencies provoke a small increase in the length and the width of the slab. In both 
the above cases the third dimension of the creeping also causes an increase in the thic
kness of the slab.

c) If the increase of the length and the width is impeded by an inflexible border, 
then the creeping happens only normal to the surface, indeed the expansion of the cree
ping which is thus impeded may perhaps find an outlet in this direction.

d) If the slab is subject to a bowing load, the creeping along the surface is faci
litated on the tensile side, on which it will occur first in a transversal direction, 
while on the compressed side it is hindered partially or completely, in which case, it 
finds a correspondingly greater outlet normal to the surface.

follows :

e)In the volumes of great thickness, the internal mass prevails, and does not gi

ve way to the creeping tendencies along the surfaces, so the creeping takes place in
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f) If perpendicular to the surface there is an inflexible obstacle such as, for 
example, another block of marble in contact, then the creeping expansion is impeded 
in this direction as well. If the surface presents local empty spaces, of any minu
te dimensions, then the creeping occurs in these places resulting in the appearance 
of local bulging. These local bulges constitute valuable indications of the presen
ce of the phenomenon on the monuments of the Acropolis. A characteristic example is 
the vertical joints of the orthostates of the Eumenes Stoa, in which local undulation 
of the anathyroses appears, which is due to the loosening of the grains of marble nor
mal to the surfaces of the joint, where the opposing surface of the following block
is interrupted, particularly because of fracturing and the collapsing of portions 

of it.

g) It appears that continual alteration of the surrounding conditions, especial

ly those of temperature, are closely connected with the intensity of the phenomenon,

From C.4.3. The fracturing of the blocks of the Parthenon.

Only a very few of the blocks of the temple preserve intact their original form. 
The remainder are fractured in a variety of ways. The smallest fractures which have 

broken away from the blocks in various ways have not, in most cases, been saved, at 
least on the surfaces of the Acropolis. In order of size, the causes and the condi
tions of the fracturing of the blocks of the Parthenon (which were appraised after 
a careful study of all the blocks) are :

1) Overheating during one or more great fires in the past as well as locally from 

various fires.

2) Swelling of the iron connective components in the blocks because of corrosion.

3) Detonation of a gunpowder charge in the interior of some of the blocks with the 
aim of splitting them into chunks (blasting).

4) Extensive hammering with heavy implements with the aim of making chunks or small 
splits.

5) Violent impact by shells during military undertakings.

6) Violent impact at the moment when various sections of the building were collap
sing .

7) Dess integration by temperature changes.

8) Crashing together of members during strong earthquakes.

9) Overstraining of connecting components during earthquakes or collapse because 

the region where these components were anchored in the marble presented reduced 
resistance due to defects or gradual fracturing because of the cause listed un
der No. 2.

10) Destructive unequal load distribution from block to block and the great concen

tration of strains due to various geometrical modifications (C.3.).

11) Frost.

12) Vandalism by various individuals.
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orientation of the fissures of the fractures as analyzed in the preceding chapter (C.

3.1 .7.) .

After verification that the form of fracture of the blocks of the Parthenon is 
dependent on each cause and that all in all there are two clearly distinctive forms 
of fracturing (which are described below) the above cases have been classified as fol

lows :

Primary Thermic Fracture

rapid
I

(1)Conflagration

slow

( 7)Temperatu re 
changes in the 
surroundings.

Load Fracture

static

(2) Swelling of iron
(3) Elasting
(9) Overstrain on 

connecting 

components
(10) Destructive une

qual load distri
bution

(11) Frost

dynamic or impact
I

(4) Hammering
(5) Bombardment

(6) Impact collapse 
(8)Cfashing together

of members during 

an earthquake
(12) Vandalism

> Secondary thermic fractures.

From C.4.4. Thermic fracture of a block.

With the term thermic fracture of a block we name here for the first time the kind 
of fracture caused by the sudden increase of temperature in the surroundings of a block. 
The phenomen >n is momentary and is accompanied by an explosive crack or bang.

Decesive factors which lead to this fracture are:

- The low flexibility of deformation of marble as a friable material.

- Its low thermic conductivity and

- its high mechanical strength

The fracturing, (examined in the following chapter - C.4.5.) which is caused by 
a small strain but unlimited repetitive expansion and contraction because of tempe
rature changes in the surroundings, is also thermic even if it is accompanied by the 
activity of water, creeping and the "fatigue" of the material.

The thermic fracture, as observed in the building blocks, perfectly corresponds 
to the geological phenomenon of exfoliation of the so-called spheroidal fracture.

In proportion to the extent of the heated surface the following cases can be di
stinguished : 1)local heating, 2)on .one side, 3)on several sides and 4)on all sides.
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expand in all three of its dimensions and in addition would become bowed on the side 

with the highest temperature.

The impeding of the distortion by the remainder of the unheated mass of the block 
results in the development of internal strains, and these tend, finally, to bring about 

the distortion.

The expansion and the bowing, given factors of the friability of the block, tend 
to detach the heated zone from the internal mass of the block, causing a fracture of 
a particular type which we will call a thermic fracture and indeed a primary thermic 

fracture because it is caused directly by the heating.

The heated zone, as it tends to expand, exercises thrusting forces as its peri
meter on the surrounding mass of the block and sustains opposing resistances which are 
equal to the force of these thrusts. The relief from the tension arising from these 
thrusts or the resistances to them is realized either by the fracturing of the resisting 
mass of the block or by the tearing away of the detached zone because of bowing. These 
later fractures and their surfaces belong to the category of fractures due to load, but 
it is proposed to call them secondary thermic fractures because they are indirectly due 

to heating.

The total surface of the fracture is complex : one part of it corresponds to the 
primary thermic fracture and as a rule has a bowed form and approximately follows some 
isothermal surface while the remainder corresponds to the secondary fracture and has 
all the characteristics of a load fracture, it is angular, it is accompanied to a de
gree by the physical splitting of the stone and is separated from the primary thermic 
fractured surface by clear edges (the description of the above instance is supplemen
ted by paragraph 13).

From C.4.9. However, while the building was originally polished carefully on all sur
faces, weathering was not only influenced by the factors we already mentioned (natural 
cracks, joints, etc.) nor even only by the factor of long time exposure to the water 
which we will mention later. It was also influenced by the stages of elaboration which 
preceeded the final grading and polishing.

From C.5.1. Earthquakes

For the first time there has been an analytical investigation of the damage sustained 
by the Parthenon from earthquakes, in particular the strong earthquake of 426 B.C. men
tioned by Thukydides.

The repair of the east pediment with a new cornice block above the third column 
and new connections between architectural members on the north end of the pediment must 
have occured after that earthquake.

From C.5.2. A study of the thermic damage allows us to distinguish the harm done by 
the ancient fire from that done by the later fires. This damage constitutes an indi
rect indication and proof of the kind and the position, not only of the wooden parts 

of the building, but even of many stone parts which are not preserved today.



689A firm conclusion of this study is that the ancient fire caused by far the grea
test proportion of the damage that ever occured to the temple. That fire entirely de
stroyed all wooden structures and damaged the entirety of the interior surfaces of the 
cella. Many parts cracked by thermic fracturing immediately collapsed to the ground.
But tne real extent of the damage was much greater than that.

During the intervening centuries there have been unforeseen breaks and the collap
se of fractures. The cause of this phenomenon has no relation to the circumstances 
under which it occured - they simply supplied the trigering mechanism. The real reason 
is always connected with the ancient fire. The reduction in the thickness of the long 
walls is not, as was formerly believed, the result of calcination, but only of the brea
king away of pieces due to thermic fracturing (a mechanical and not a chemical phenome
non) . The breaking away of the thermic fractures, that already existed in plentitude 
since the ancient fire, in the parts of the building that were blown up in 1687 happe
ned all at once. Thus the reduction in the thickness of the long walls extends proper 
to its re-erected areas.

The appearance of the east facade of the east side of west wall is deceptive, in 
terms of its condition in relation to that of the long walls. In reality, this side of 
the wall has suffered the same destruction, but its damaged and detached sections, most 
of them at least, are still held in place, because of their complicated shape and in 
some degree by friction forces.
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Hardly any aspect of a radical operation on an architec

tural monument of the importance and value of the Parthenon 

is obvious or straight forward. The initial discussion on both 

of the aims of the work and of the principles that should 

be paramount in it should take place within a broad framework 

so as to limit the likelihood of adopting an inappropriate 

theoretical position that might lead to errors or to barren 

and extensive criticism. The principles involved, in parti

cular, need to be analysed in detail, not only in abstract 

but also with direct reference to the values that we nowadays 

attribute to monuments - values which the principles agreed 

upon should help to reinforce.. The purpose of the text that 

follows is precisely to broaden the framework of the discus

sion and to ensure that the question is considered from 

as many angles as possible, so as to arrive at the best solu

tion to each individual problem.

We are faced by a monument that is quite exceptional, 

and not only in Greek terms. Whatever criteria are used in 

evaluating it, the Parthenon is an outstanding monument, and 

a unique symbol of the classical spirit. It is not merely 

that public opinion, both Greek and international, has been 

sensitised: there are (and they will multiply) countless

ideas and hastily formed views about the ’safety' of the 

temple - views proportionate in numerical terms to the deg

ree of ignorance of the real facts concerning the problems 

connected with it. Quite apart from this circumstance, how

ever, the responsibility shouldered by the Committee, the 

Technical Office and the Greek Archaeological Service is 

indeed a'great one. This historic responsibility should in 

no way be allowed to induce a negative attitude towards the 

enterprise nor, out of fear, make us supposed supporters 

of the passive stance towards the preservation of architec

tural monuments.

Two positive factors in coming to decisions about the 

work on the Parthenon are the invaluable experience gained 

since 1979 on the Erechtheion, and the maturing of opinions 

about the great raonument that has taken place within the 

ranks of the Archaeological Society. In fact, reference to 

archives and publications demonstrates that even before the
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ter 194Ο - that is, for over forty years - the manifest prob

lems of the Parthenon have been discussed and investigated 

almost continuously. Over and above this maturing; of views, 

moreover, we are today in a position to analyse the problems 

better and to deal with them more effectively from a techno

logical point of view.

The most fundamental consideration, however, which 

underlies all the foregoing arguments, is that the operation 

on the Parthenon is essential and inescapable. The damage 

caused by the rusting iron components incorporated into the 

temple during Balanos1 restorations is well known and will 

be discussed in detail in what follows. With every day that 

passes, ancient marble pieces of the temple are deteriorating 

and the situation becomes worse.

The planned programme of work on the Parthenon will 

therefore be mainly of a rescue nature. And if we are agreed 

that every change ill architectural monuments bears the stamp 

of its age, the last years of the twentieth century should 

leave on the monument the stamp of contemporary attitudes 

towards our cultural heritage. In the text that follows an 

attempt is made to present this view more clearly, and with 

detailed documentation.

The planned programme of work on the Parthenon aims at:

1) The removal of the causes of the continuing detori-

ation.

2) The better conservation of the temple after the work 

is completed.

3) The improvement of the value of the monument.

1) The removal of the causes of the continuing deterioration

There is a clear similarity between the maj ority of the 

causes of damage to the Parthenon and those that have already 

been studied in the case of the Erechtheion, the effects

of which can be detected in the rest of the classical monu

ments on the Acropolis and in Athens generally: the reason

for this is that the same material and methods of construc

tion are used in all these monuments and they all face the 

same natural conditions. The causes of the damage are:

(a) The oxidisation and expansion of the iron suppor

ting and connecting elements that were incorporated in the 

marble. This applies to almost all the metal components 

used in Balanos' restoration (which were inadequately insu

lated against the surrounding air and against damp), and 

also to those ancient cramps and dowels that were left in 

adverse conditions as a result of the Morosini explosion or
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the later vicissitudes of the temple. This cause of damage 

affects both the material in situ and the marble lying on 

the ground. The expansion of the rusted elements causes the 

marble to split, and sometimes to crumble completely. It 

also marks the beginning of a process whereby the the marble 

is fractured further, either as a result of frost or of the 

exposure to damp of other metal components. A more detailed 

description of the various sections of the Parthenon demon

strates (as it did for the Erechtheion) that the incorpora

tion of iron elements into the classical monuments was quite 

literally ruinous.

An end must be put immediately to this splitting of 

the marble. Clearly there is no way of preventing the oxi

disation process and the only way to proceed is to remove 

all the iron components, without exception, even those that 

are apparently still in a good condition.

(b) The disintegration and crumbling of the cements 

used in the Balanos restoration. The effects of the oxidi

sation of the modern iron elements in the Parthenon extend 

to the cement covering that forms the visible surface of 

many of the column drums in the north peristasis, causing 

it to fracture and ultimately to disintegrate completely.

This cement has been renewed at many points during recent 

years, but the problem remains an acute one and constitutes 

a threat to the adjacent ancient marble drums. Similar 

signs of disintegration can be seen in the rear sections

of a large number of cornice blocks that were replaced in 

position by Balanos. The need to replace all the cement 

and concrete with something more durable and more stable 

is pressing.

(c) Damage to architectural members when some shift in 

position causes them to lose their proper seating, with the 

result that the entire weight is carried on a very small sur

face. This can result in exceeding the limits of

the tolerance of the supporting surface to pres

sure and its consequent crumbling. The shifts in position 

are invariably due to the expansion of an iron connecting 

element. The loss of contact with the stone beneath also 

increases the likelihood of local damage in the event of an 

earthquake.

(d) Erosion of ancient surfaces as a result of sulpha- 

tation. The problem of erosion by the sulphur oxides in 

the polluted atmosphere of Athens and the sulphatation of 

the pentelic marble in the monuments has been widely discus-
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of the Parthenon, where a large part of the sculptural deco

ration is still in situ. Since the chemical experts rule
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out any kind of surface protection for the marble at present, 

this problem is in practice insoluble under present condi

tions, and it will not be possible to remove the cause of 

damage during the project. The resolution of the problem 

will have to await other measures related to the broader 

question of the environment of the city.

■(e) Wear caused by the feet of visitors. This is main

ly wear on the steps of the krepidoma and the floors of the 

cella and the peristasis. The problem is serious (the cur

vatures of the stylobates are threatened) but not an urgent 

one, since visitors have been forbidden to walk upon the 

monument in recent years.

Happily, three alleged causes of damage to the Parthenon 

which were once much discussed, have been shown recently 

not to apply:

The' first concerns the stability of the rock upon which 

the temple is built. All the talk of fissures, karstic 

phenomena, and the slipping of the Acropolis rock has been 

shown by a special geotechnical study to be without founda

tion. The geological, tectonic and micro-tectonic conditions 

at the site of the temples do not justify any disquiet.

The second alleged cause for alarm was connected with 

the foundations of the great temple itself. It used to be 

believed that the passage of rainwater through the built 

substructure over a large number of years, combined with the 

damage to the superstructure, had created problems in the 

foundations. The first UNESCO report demonstrated that these 

fears were without basis, and this was later confirmed.

The stereobate of the Parthenon is preserved in excellent 

condition and has remained virtually intact to the present 

day.

The third concerns the alleged damage to the superstruc

ture of the Parthenon caused by the vibrations from over

flying helicopters and aircraft, whether jet-propelled 

or not. Here, too, examination has revealed that the resul

ting compression is insignificant , and that there is no 

likelihood that problems will be created by the synchronisa

tion of vibrations. The possibility of an aircraft or a 

helicopter crashing on the monument, though remote, cannot 

be ruled out. It falls outside the bounds of the present

study, however.
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2. The improved conservation of the temple after the comple

tion of the work.

In addition to the causes of damage that have arisen 

under modern circumstances, there is also the question of 

the unavoidable aging of any structure under natural condi

tions. The effects of this can be mitigated through conser

vation. In the case of a monument that has ceased to func

tion, as is true of all the 'non-living' classical temples 

of Greece, conservation is our chief concern. We should 

approach the conservation of the Parthenon as a whole, and 

consider not only the architectural members in position on 

the monument, but also the material that lies scattered 

around it.

(a) The free flow of rain wafer through the superstruc

ture is particularly harmful. Not only does the action of 

the water cause mechanical wear, but the water itself expands 

when it freezes, with the familiar damaging effects on the 

strength and appearance of ths stone. The unusually low 

proportion of pores in the pentelic marble, and the limited 

number of days in the year on which the temperature is below 

zero in Athens make·this particular source of deterioration 

insignificant. The large number of cracks caused by earlier 

fires and explosions, on the other hand, create conditions

in which damage from frost or from trickling water is likely,

(b) The well known process by which the limestone (and 

the marble) slowly dissolves under the effect of the carbon 

’.'.oxide in the atmosphere and re-crystallizes in an adjacent

position is quite apparent in a number of parts of the Par

thenon. The retention of particles of dirt during the re

crystallization process makes the deposits particu

larly ugly. The flow of rainwater is a basic factor in this 

situation too.

(c) The erlier fires and explosions have produced vast 

numbers of cracks and fissures in the superstructure of the 

Parthenon. The fragments, both large and small, have not 

fallen from the monument; because they are interlocked with 

the stones next to them.and have remained for centuries in a 

state of unstable equilibrium. Apparently insignificant 

causes ( a storm, vibrations, a strong wind) can cause the 

flaking away or the collapse of small fragments of marble, 

and occasionally of larger pieces. Clearly those architectu

ral members that have been moved, and those that lie scatte

red around the temple, are no longer affected by problems

like these.



(d) Resistance to the effects of a possible earthquake 

The improvement of the static resistance of the temple to 

horizontal thrusts, more specifically those arising from an 

earthquake, is also one of the aims in the conservation of 

the temple.

3. The improvement of the value of the monument.

As we have already noted, the work on the Parthenon is 

essential and inescapable. However, it also affords a major 

opportunity to improve the condition of the temple ; in view 

of the difficulties involved in the decision-making process 

on the one hand and the setting up of a large site office 

on the other, the opportunity might even be called unique.

At the same time, the improvement in the condition of the 

temple depends in part on the proper exploitation of the 

architectural material lying on the ground, which will in 

turn save this material from damage or loss.

We are faced, therefore, with additional anastvlosis 

(in the internationally accepted sense of the term) and with 

restoration work: in other words, with the active side of 

the operation on the monument, which needs to be the subject 

of paricularly careful study, discussion and evaluation.

Quite apart from the practical possibilities, however, 

methodological propriety requires that a detailed answer be 

given to the original question: what are the aims of the

planned operation on the great temple. The improvement of 

the Parthenon means more specifically its improvement as

(a) a historical and scientific document, (b) a work of art 

and (c) a functioning building.

(a) The improvement of the Parthenon as a historical, ar

chaeological and scientific document. Despite its state of 

advanced detoriation, the Parthenon is nonetheless a source 

of a wide variety of information, derived both from the buil 

ding viewed as a whole "and from it's smallest detail. It 

affords evidence not only for the architecture and sculpture 

of its time, but indirectly for the technology, economy, 

society and religion of the most brilliant period of classi

cal antiquity. The evidence it yields concerning the monu

ment itself, the Acropolis, and the city of Athens covers 

every period from antiquity to the present. The archi

tectural material from the Parthenon today scattered around 

the Acropolis is just as valuable a source of information 

(if not more valuable) as the material preserved in situ. 

This dispersed material alone would be sufficient to recon

struct the general lines of the temple.

From this point of view, then, the Parthenon is an out-



standing monument. Its authenticity ought to be preserved 

by whatever means possible: even the smallest fragment of

it is irreplaceable, given that we cannot know what questions 

will be asked by future generations, or by what methods.

There appears to be no end to scientific research: although

we have learned much about the great temple during the last 

fifty years, we have also come to recognise the existence of 

a host of unsolved problems. In a period that is exceptio

nally exact with regard to questions of learning and science, 

this astonishing treasury of evidence must be preserved 

intact.

Briefly, the above survey suggests that three demands 

must be made if the monument is to be improved as a histori

cal document:

Interference with the ancient material should be 

kept to a minimum.

The sources of the scientific evidence should be 

collected and correlated: that is, the dispersed material

should be incorporated in the monument.

Earlier errors of restoration should be corrected.

(b) The improvement of the Parthenon as a work of art. 

The Parthenon represents, both in its architecture and in 

its sculpture, the finest moment of the art of the ancient 

world. It is the classical work par excellence of sculpture 

throughout the world, with its ideal proportions, perfectly 

balanced volumes, the aesthetic autonomy of the details 

and, finally, with its unique sculptural aspect in rela

tion to the natural light. An in depth study of these mat

ters reveals the exceptional sensitivity of the composition, 

the extent to which its present ruined condition fails to do 

justice to the monument's beauty, and, worst of all, how the 

mutilation changes the spirit of the forms and gives the 

monument a character quite unrelated to that aimed at by its 

creators. Obviously, only the temple in its original form 

represented the classical ideal of perfect harmony.

The demand that emerges in the aesthetic sphere is that 

we should restore the temple as closely as possible to its 

ancient, complete form. Its improvement as a work of art 

requires that anastylosis should proceed wherever possible.

(c) The improvement of the Parthenon as a functioning 

building. As stated above,once the Parthenon lost its func

tion as a religious building it ceased to be regarded as a 

living monument, though it continues to be a cultural trea

sure renowned throughout the world. Today the temple is an



697exhibit, an open air museum piece, and a teaching document 

of interest from many points of view. We may therefore 

speak of functions in the broader sense of the word and exa

mine ways in which these may be improved. We may also, 

from the point of view of the 'users' examine the mechanisms 

by which, through looking at the monument, they come to ap

preciate its art and history, and the possibility of commu

nicating with the spirit of classical antiquity.

In the context of its function as a purely cultural 

object, a demand of a contemporary nature at once suggests 

itself: the participation of the masses. Today, in

fact, there is an ever-increasing demand for the 'sociali

sation' of ncnuments: it is required, in other words, that 

they should be preservea and displayed not for a few specia

lists, scholars, or esthetes, but for the masses. The 

functions, as defined above, of even a non living monument 

and of a cultural treasure of the highest quality, must be 

made available to increasing numbers of visitors to the Acro

polis and to .continually growing masses of the populace.

The demands that arise in the functional sphere if the 

Parthenon is to be improved are thus clear. It is necessary 

to improve the conditions under which the monument may be 

visited and its value for teaching - what may be termed the 

educational potential of the temple. The 'legibility' of 

the monument must also be improved, as must its clarity and 

the impressivenes of its forms.



698 E PRINCIPLES THAT WILL BE OBSERVED DURING THE OPERATION

ON THE PARTHENON

A number of principles will be observed during the pro

posed work on the Parthenon, in conformity with internationa

lly accepted requirements in the restoring of ancient monuments. 

The criticism that will undoubtedly be forthcoming (whether 

justified or not, and whether at the study stage or later) 

will be blunted if the proposals are objective and are set 

within a framework of generally agreed principles. The 

foresight exercised in this area in the preliminary study 

for the restoration of the Erechtheion five years ago had 

very positive results. It greatly assisted the participants 

in the international conference of December 1977 to under

stand the list of proposals put forward, and was favourably 

commented upon in their final conclusions.

Today, of course, the restoration of architectural mo

numents ha's advanced beyond the era of dogma: the principles

form a fairly broad framework, within which the proposals 

made should respect the particular features of each indivi

dual case. The drafters of the Charter of Venice in 1964 

provided that "...each country (should be) responsible for 

applying (the principles) within the framework of its own 

culture and traditions." This element of relativity in 

the observation of the principles is especially great in the 

case of the Parthenon because (a) it is a monument of excep

tional importance from every point of view (b) the work on 

it is not now beginning: even in the theoretical sphere 

there exists a precedent that cannot be ignored, and (c) our 

knowledge and interpretation of the Parthenon are unusually 

well advanced, and any consideration of the problems of the 

monument correspondingly is more complex.

Accordingly, in addition to the internationally agreed 

principles laid down in the Charter of Venice (which are 

discussed first below) a further five will be enunciated 
here, which have general application to mosl/^the non living 

classical buildings in Greece. These new principles derive 

indirectly from an interpretation of the precedents, and 

from the particular experience gained (both good and bad) 

in Greece as a result of many years of practical efforts 

to restore ancient monuments, especially those falling wi

thin this category.



I. The principles of the Chapter of Venice as related to proposals for the restoration 699
of the Parthenon.

Article 2:"The conservation and restoration of monuments must have recourse to all the 

sciences and techniques which can contribute to the study and safeguarding of the archi

tectural heritage".

In the case of the Parthenon, as with the Erechteion, the requirements of this article 

are met by the wide range of specialised skills represented amongst those responsible for 

the preliminary study and also amongst those who will be evaluating that study.

Article 3:"The intention of conserving and restoring monuments is to safeguard them no 

less as works of art than as' historical evidence".

The above discussed proposals for improving of the value of the Parthenon, both as a 

scientific-historical document and as a building of great artistic value, obviously cover 

the requirements of the article.

Article 5:"The conservation of monuments is always facilitated by making use of them for 

some socially useful purpose. Such use is therefore desirable but it must not change the 

lay-out or decoration of the building. It is within these limits only that modifications 

demanted by a change of function should be envisaged and may be permitted".

Clearly the new uses referred in this Article are not those envisaged in the broader 

sense of the term defined above. However, the proposals do not include any changes in 

the lay-out of the decoration of the temple, for obvious reasons.

Article 6:"The conservation of a monument implies preserving a setting which is not out 

of scale. Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No new construction, 

demolition or modification which would alter the relations of mass and colour must be 

allowed".

The question of the setting of the monuments has been must studied in recent 

years. In the case of the Parthenon there is no question of changing the general 

environment, but only the immediately surrounding space; for the last two centu

ries this has been filled with the dispersed architectural material that it is 

now intended to organise and classify or to set in position on the building. The 

quantity of this material in proportion to that still in situ is minute, and in 

no case will the relations of mass and colour be altered.

Article 8:"Items of sculpture, painting or decoration which form an integral part 

of a monument may only removed from it if this is the sole means of ensuring their 

preservation".

This principle is of decisive importance for the Parthenon, since its sculptu

ral decoration is unique, not only for its quality but also for its importance 

as an integral part of the architectural form of the monument. Although the scul

ptures by Pheidias and his workshop have been admired to the point of excess over 

the last 200 years, they have been treated in a way that can hardly be described as meeting
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from the temple during an age of innocence, when the problem 

of the conservation of monuments had not yet been fully 

appreciated. And even today the possibility is discussed of 

removing the few sculptures that have remained in situ, in 

the light of the emergence of a new serious danger - the pol

lution of the atmosphere.

Whether or not the principle enshrined in the article 

is being observed depends basically on an assesment as to 

how far the removal of the sculptures is "the sole means of 

ensuring their preservation." And this assesment is related 

to a changing situation and to actions that may or may not 

be implemented. Moreover, any course of action that proved 

to be misguided would not be especially damaging to the scul

ptures. Over the last five years, after it was ajudged that 

the only way to preserve them was to transfer them to the 

museum, the last sculptures have already been removed from 

the west pediment. This course of action is readily re

versible. The problem is more acute in the case of the

metopes and the west frieze: it would be very difficult

both to remove these and to restore them to their original 

position at some future date.

All these issues will be discussed with the proposals 

pur forward.

Article 9··" The process of restoration is a highly speciali

sed operation. Its aim is to preserve and reveal the aesthe

tic and historic value of the monument and is based on res

pect for original material and authentic documents. It must 

stop at the point where conjecture begins, and in this case 

moreover any extra work which is indispensable myst be dis

tinct from the architectural composition and must bear a 

contemporary stamp. The restoration in any case must he pre

ceded and followed by an archaeological and historical study 

of the monument".

The requirements of this article have already been em

phasized in the discussion of the improvement of the values 

of the monument. Respect for the original form of the temple 

is supported by the knowledge resulting from long research 

in the past and from recait investigation. In fact, the throughout 

archaeological study has already taken place and each resto

ration proposed will accord with its findings. Respect for 

the authentic features - the architectural members of the 

temple - is of paramount importance in the case of the Par-
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new work on them. For the Parthenon, as for the Erechtheion, 

the ancient cuttings will be used for the necessary modern 

cramps; wherever any broken piece has to be completed dressed, 

use will be made1of a devide for transferring points, so that 

its break surfaces will remain intact.

The requirement in the Charter that restoration should 

bear a contemporary stamp clearly refers to work that goes 

beyond the bounds of certain restoration - that is, to work 

based on inference and comparative data. No such work is 

proposed for the Parthenon.

Article 10:"where traditional techniques prove inadequate, 

the consolidation of a monuments can be achieved by the use 

of any modern technique for conservation and construction, 

the efficacy of which has been shown by scientific data and 

proved by experience"·

It has been demonstrated that the traditional technique 

of using architectural members cut from single blocks and 

perfectly dressed guarantees, under natural environmen

tal conditions, a very long life to works of Greek classical 

architecture. The various cements used by Balanos as sub

stitutes for marble (mainly in order to differentiate clearly 

between the new and the ancient parts) deteriorated in less 

than half a century. Artificial stone and mortars should 

accordingly be ruled out, not only because they are in fact 

cheap materials in themselves, but because they are much 

less enduring than marble.

In accordance with the principles of article 10 we pre

clude, as in the case of the Erechtheion, the use of a number 

of modern materials, such as plastics, polymers and epoxide 

resins, precisely because they have not been tested over a 

long enough period to guarantee their efficacy. By contrast, 

titanium will be used for all the connecting elements, since 

data derived from experiments in artificial aging have demon

strated that the metal is highly resistant to corrosion and 

effectively has an infinite life.

Article 11:"The valid constri buttons of all periods to the 

building of a monument must be respected, since unity of 

style is not the aim of a restoration. When a building in

cludes the superimposed work of different periods, the re

vealing of the underlying state can only be justified in ex-
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tle interest and the material which is brought to light is 

of great historical, archaeological or aesthetic value and 

its state of preservation good enough to justify the action. 

Evaluation on the importance of the elements involved and 

the decision as to what may be destroyed cannot rest solely 

on the individual in charge of the work.

The requirements of this article are of limited signifi

cance for the Parthenon, since earlier, radical works (the 

demolition of the early Christian apse and the mosque) 

have already created a specific state. The views of earlier 

archaeologists, moreover, usually leaned towards 'purism' 

and a desire to reveal the original parts of the temple.

In the new proposals, the requirements of article 11 are 

observed in that the Christian staircase in the south-west 

corner of the cella, and the Roman phases of the large west 

thyroma are to be preserved. The dispersed pieces of the la

ter Pergamene colonnade of the interior of the temple are to 

be reassembled and displayed in a new exhibition. Only the 

pieces added by Balanos (column drums of hard stone of Pi

raeus and concrete, metal components, and so on) are to be 

removed, since they clearly fall within the category of items 

"of little interest" and not "of value" alluded to in the Charter

Article 12: "Replaceraents of missing parts must integrate 

harmoniously with the whole, but at the same time must be dis

tinguishable from the original so that restoration does not 

falsify the artistic or historic evidence'.'

The harmonious integration of both the ancient marble 

pieces and the modern replacements that will inevitably have 

to be set in position on the Parthenon is guaranteed by 

their formal and structural fidelity to the original 

form. In this context, the proportion of new to original 

material, both in the monument as a whole and in individual 

sections of it, is a factor of decisive importance. In the 

proposals set out below, the proportion of new material overall is 

negligible, and in the individual sections of the monuments 

it is invariably low (it is perhaps highest in the projected 

completion of the roofing of the west section of the perista- 

sis); no part of the temple will give the impression that 

it has been rebuilt. In any event, no limits are set by the 

Charter of Venice to the proportion of the new material - 

that can be added.
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ment parts laid down by article 12,poses a particular prob

lem for the Parthenon. A deliberate distinction in terms of 

form or colour would disturb the superb harmony of the tem

ple. The fact that the new parts, and the additional resto

ration work, will show no signs of deterioration will diffe

rentiate them clearly enough and cover the requirements of 

the Charter adequately in the short term. So, too, will the 

appreciable difference in the texture of the new surfaces.

In the long term, however, when these parts begin to deterio

rate or acquire a patina, the problem of "falsifying the 

evidence" will genuinely arise.

The solution adopted by Balanos, and now being applied 

to the Erechtheion, which was to carve informative inscrip

tions on surface of the new parts non visible, is perhaps 

the most suitable for the Parthenon. It will be an effec

tive device for the specialists of the future, at least,

(as will the publication of the details of the operation) 

and will avert the fear that the temple will be "falsified".

Article 15‘"Excavations should be carried out in accordance 

with scientific standards and the recommendation defining 

international principles to be applied in the case of ar

chaeological excavation adopted by UNESCO in 1956.

Ruins must be maintained and measures necessary for the 

permanent conservation and protection of architectural fea

tures and of objects discovered must be taken. Furthermore, 

every means must be taken to facilitate the understanding 

of the monument and to reveal it without ever distorting 

its meaning.

All reconstruction work should however be ruled out a 

prioti. Only anastylosis, that is to say, the reassembling 

of existing but dismembered parts can be permitted. The ma

terial used for integration should always be recognisable 

and its use should be the least that will ensure the conser

vation of a monument and the reinstatement of its form".

The Parthenon constitutes a typical case of anastylosis 

in the international sense of the word - the reassembling 

and repositioning of dismembered parts. The questions of 

the "legible" nature of the monument, and the mini

mum use of additional material were discussed in connection

with article 12.
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excavation, there should always be precise documentation 

in the form of analytical and critical reports, illustrated 

with drawings and photographs.

Every stage of the work of clearing, consolidation, 

rearrangement and integration, as well as technical and for

mal features indentified during the course of the work, 

should be included. This record should be placed in the ar

chives of a public institution and made available to re

search workers. It is recommended that the report should 

be published'.'

An extensive general documentation of the Parthenon has 

already been published, including descriptions, drawings and 

photographs, and also special measurements for the analysis 

of specific problems, such as the question of visual refine

ments. This documentation could indeed be considered 

adequate for those parts of the temple in which no work is 

planned.

The' second part of chapter one of the present study in

cludes a system of codification by means of which the docu

mentation was set on a unified basis. New drawings will be 

made methodically both of those parts of the temple that will 

be dismantled and of the dispersed architectural material.

In the case of the former the drawings for each of the twel

ve programmes will record the details in the precise spirit 

of the Charter, and in a manner similar to that deployed in 

the Erechtheion. For the dispersed material, work commenced

long-ago with a reexamination of all the architectural mem

bers lying on the ground, and the drawing up of an exhaustive 

archive, particularly of the pieces belonging to the Parthe

non. This archive is totally indispensible for the detailed 

studies in connection with the restoration work. The hope 

here, as in the case of the Erechtheion, is that the docu

mentation carried out during the course of the operation 

will be an exhaustive one, and that eventually, detailed

publications will appear that will satisfy the requirements 

of article 16.

II. Principles deriving indirectly from the Charter of 

Venice relating to Greek classical architecture.

Article 1." Reversibility: it should be ensured

it is possible to return the 

monument to its present state, before the operations
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a source of scientific evidence and from the premise that
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mistakes may occur during the preliminary study or the execu

tion of the work. It takes as its starting point, that is,· 

the intention to preserve the monument as a source of evi

dence after the work is completed and also to ensure that 

any mistake is rectifiable.

This principle was applied to classical monuments some time 

ago, and is now being carefully observed in the restoration 

of the Erechtheion.^ It is guaranteed by two safeguards:(a) 

the reduction to a minimum of interference with ancient mate

rial, and (b) exhaustive documentation before any change is 

made.

Both of these points are virtually covered by what has 

been said already. The use of an istrument for transferring 

points produces surfaces that fit perfectly with the break 

surfaces of original material and makes it unnecessary to 

dress the latter. One difference from the proposals maide 

for the Erechtheion is due to the experience gained in impie 

■menting those proposals, and has to do with the use of strong 

mortars in joining together fragments (or additional restored 

material) of the same member: in the preliminary study for

the Erechtheion it was agreed that such mortars should not 

be used, in order to observe the principle of reversibility. 

Today, however, it is agreed that they can be used without 

hesitation. Finally, exhaustive documentation should in

clude a statement of the position in which the dispersed 

material is lying, even though in most cases this is certain

ly not the position in which each piece fell after it broke 

away from the temple.

Article 2. "Preservation of the autonomy of architectu

ral members and their static function'!

The above derives from an interpretation and extrapola

tion of the provisions of article 9 of the Charter of Venice 

particularly in connection with Greek classical monuments.

The structure of the 'non living' ancient monuments of 

Greece is exceptionally simple: they are trabeated build

ings, in which there are no lateral thrusts or horizontal 

stresses, and they have carefully dressed seatings. They 

are characterised by a total absence of binding agents (mor

tars), by the structural and formal autonomy of the

individual stone members, and by the fact that they achieve 

static equilibrium through their own weight. Corbels,
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eccentric loadings, and 'dynamic states' in general, are 

avoided.

These properties should be respected during the opera

tion on the Parthenon, and the autonomy of each individual 

architectural member and the simple structural function of 

those supporting it should be preserved. This is the only 

proper way to interpret and extend the provisions concerning 

"respect for the original state of the monument."

Article 3 .» The operation should be restricted to those 

parts of the monument that have already been restored"

The dismantling and reassembling of parts of the temple 

that have remained undisturbed since antiquity is acceptable 

only exceptionally, at the few

points where it is made necessary by the need to remove rus

ted ancient cramps, or where parts that have shifted as a 

result of earthquakes need to be restored to their original 

position. The need to respect the original state of the mo

nument is paramount here too.

Article 4. "The ruin should be made self-conservingl'

The ancient parts themselves, when restored (with either 

ancient or modern additions), will make it possible to con

serve the monument properly and afford the building the 

required degree of protection.

Article 5. "The changes in the appearance of the monu

ment should be kept to a minimum"

This last principle derives from the fact that the most 

important Greek temples have acquired the value of symbols 

for modern society. Most Greeks (and foreigners too) do not 

analyse these famous ruins, but merely appreciate them.

They are not interested in, or in a position to understand, 

the historical and artistic values expressed by the ruins, 

but the monuments are nevertheless important to them. In 

the collective historical consciousness and experience of 

the Greeks the Parthenon means many things, which are per

haps obscure, but are undoubtedly of fundamental importance. 

For them, the great temple has acquired the sanctity of a 

symbol and should accordingly, like all symbols, remain for

ever unchanged.

During the last fifty years, the Parthenon has remained 

completely unchanged, and has been visited by more people 

than at any previous period. The image it now presents has 

become familiar throughout the entire world and has been 

recorded millions of times in pamphlets, books, photographs, 

films and the like. All this should make us very careful

when planning changes.
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what is the image we are in fact talking about. The present 

study is not the place to go into the complex problems of

707

perception, which become even more complicated when the 

question of the education of any particular visitor to the 

Acropolis is taken into account. What is of importance is 

that this principle should be observed only to the degree 

that the restoration work should not obstruct the intention 

to improve the temple. This is in fact achieved by the 

proposals put forward, for the changes are limited. They 

will certainly not render the Parthenon unrecognisable, and 

will only be noticed by attentive visitors and by specia

lists.
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In the light of this detailed and rather mechanical 

statement of the aims of the planned operation on the Par

thenon and of the underlying theoretical principles, a num

ber of difficulties begin to emerge: , it is clear that it 

is impossible to satisfy fully the aims set out above, or to 

observe completely all the principles. The final proposals 

are a result of balancing the various considerations in a 

spirit, perhaps not of compromise, but certainly not of 

dogma.

First of all, there is no question of restoring the Par

thenon to its form before the restorations of 1844-1933.

Such a 'de-restoration' is not unreasonable from a theoreti

cal point of view: it would repres.ent, however, an extreme

position adopted by archaeologists who examine only the his

torical-dimension of the temple, or of romantics who believe 

that its ruined condition represents the legitimate final 

phase of its life. It would be impossible in practical 

terms, however, for the simple reason that the works carried 

out by the earlier restorers, and particularly by Balanos, 

were non-reversible: a huge number of original parts were 

dressed or changed position, and no details were recorded 

of the state and the position of the material lying on the 

ground. A 'de-restoration' or a cleansing of the temple of 

the additions made by Balanos would multiply the problems 

facing us today, and would spoil the monument from every 

point of view. The present condition of the temple must 

therefore be the starting point for the new operation, and 

corrective action will be taken only where specific, recti

fiable errors can be detected.

The detailed proposals, divided into twelve independent 

proposal , follow this chapter. Here the general proposals 

are discussed, divided methodologically in such a way as to 

correspond as far as possible with the demands laid down in 

Chapter D concerning the removal of the causes of deterio

ration, the better conservation of the temple and, finally, 

the improvement of its values. There follows a final com

ment on the proposals with reference to a more theoretical 

approach to the operation on the monument.
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(a) The only solution to the problem of the oxidisa

tion and expansion of the iron (or steel) components incor

porated in the marble members of the temple is to remove 

them. And the only way to remove them is, of course, to 

dismantle the restored parts of the building.

This question was analysed thoroughly during the preli

minary study for the Erechtheion five years ago, when it 

was demonstrated that the expensive and difficult opera

tion is unfortunately the only answer to the problem.

A number of architectural, and also sculptural monuments 

that have been strengthened by the use of iron over roughly 

the last hundred years are now in a desperate condition.

The operation on the Erechtheion confirmed the position adop

ted in the preliminary study, by showing that it is impossi

ble to predict the degree of deterioration of any particular 

iron component, or the point in time at which it begins to 

expand. It demonstrated, in other words, that there are no 

temporary or partial answers to this problem, but only the 

radical solution.

Every program 'dealing with the Parthenon has proposed 

the removal of all iron components in the Balanos re-con

struction. The removal of the ancient clamps and dowels 

has also been proposed (though rarely and only for certain 

cases). But at this point careful consideration is neces

sary, for in intervening we face problems of great diffi

culty.

There are ancient metal components on every level of 

the entablature and pediment of the Parthenon : the slan

ting cornices are connected to each other and doweled to 

the components of the pediment which in their turn are 

doweled to the horizontal eqrnices. These are interconne

cted and secured with dowels to parts of the frieze, tri

glyphs and backing blocks (antithemata). Further down, 

the architraves are also connected and strongly doweled 

to the column capitals.

If they remain where they are all the metal components 

will at some point crack the marble parts. This has alrea

dy occured in many places. In order to remove all threat 

of danger we would have to dismantle the entire extent of 

the entablature; that is, the dismantling would come down 

to the top of the column capitals. But this, as has alrea-
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dy been noted, is strongly contrary to the principles of 

the present study, specifically to article 9 of the Char

ter (respect for the basic integrity of the monument) and 

is even more contrary to the concept of reversibility: in 

dismantling ancient structures for the first time we would 

lose at many points the still perfect contact between ar

chitectural members, we would fatigue the ancient material 

and in all probability damage components and relationships 

which have not yet been studied, creating imponderable que

stions for the present. Let it be noted that the expe

rience acquired from the Erechtheion is, as far as this 

subject is concerned, of very little help.

Returning to the present condition of the monument, 

we can make the following analysis : there are very few 

points at which the ancient impermeability or the effecti

veness of the leading has been preserved. Whether the 

swelling and rupturing occurs slowly or quickly depends 

on the endurance of the marble and the position of the 

corroding iron component. The results are not usually 

dramatic in the cornices, the members of the Doric frieze, 

or in the orthostates, but are especially detrimental to 

the column capitals. That is because each of them has 

three dowels, functions as cantilever in two directions 

and is directly exposed to further fatigue from climatic 

conditions. The large cracks and the breaking away of 

pieces which has been confirmed on certain of the column 

capitals is due precisely to this corrosion of the dowels 

that join them to the architraves.

It is proposed here that there be no complete disman

tling of the pediments and the entablature but that the 

solution to the problem be dealt with case by case. In 

.the final study of the programs for the Parthenon, the 

proposed solutions are to be presented lucidly, step by 

step, with analytic evidence of the present situation.

But the following four instances can already be noted :

I. When the fracture has already taken place, the 

fragment alone is to be removed in order to replace the 

corroded component and the fracture is to be reset with 

the aid of invisible internal coupling.

II. In places where the need for dismantling (in or

der to remove more recent iron components) is already fore

seen, there can be, depending on each case, a small-scale 

removal of parts, including the removal of some ancient 

dowels and clamps.
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place or in the layer above expanded joints which could 

be penetrated by special tools, the necessity, on the one 

hand, for the local destruction of the iron component vitli 

a remote control rotary disk and on the other for the re

tarding of the fracturing of the marble by the flushing 

of the corroded part of the iron that suhrounds the dowel, 

with the suitable chemical substance, cari be foreseen (cf. 

Appendix A' by Skoulikidis and colleagues).

IV. In all other cases the situation will remain as 

it is.

It is self-evident that the ancient iron components 

for clamping and dowelling will be removed from all acces

sible places and from all the dispersed pieces. This 

will be preceeded by documentation and followed by pre

servation in a museum.

(b) The removal of all the features on the monument 

made of reinforced concrete, and the replacement of 

them by pentelic marble (programme 5, the column drums 

and the rear parts of the cornice blocks on the west si

de of the peri stasis). The only exceptions are the caste 

of the sculptures in position on the pediments, whi cih 

have no metal fittings.

(c) It is proposed to reposition correctly all the 

architectural members that have shifted, so that they 

will once again be fully seated, as they originally were.

This step is an obvious one, since it is proposed in any 

case to dismantle and reassemble all the parts of the 

building in which shifting has occured, in order to re

move the iron components.

(d) The removal of the cause-that is, of the pollu

tion of the atmosphere by sulphur oxides, is not envisaged 

as part of the planned operation. This is a much wider 

question, connected with the drastic measured tbatneedto 

to be taken in the greater Athens area. The proposals are 

thus to some extent passive and are concerned mainly with 

the sculptural decoration still in position on the monument.

As already noted, the transfer of the few remaining 

statues from the east pediment to the museum is an easy 

operation that is readily reversible and does not present 

any problems. For the west frieze, where matters are more
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difficult' there appear to be two possible solutions, the 

final choice between which cannot be made at this stage of 

the preliminary study: (a) the removal of the slabs from

the frieze to be exhibited in the museum, and the replace

ment of them with casts, (b) the partial protection of them

in situ by erecting a permanent roof over the west pter on 
29of the temple (restoration of beams and soffit slabs; pro

gramme 11 ).

The final choice between these two courses of action 

and the ensuing proposal will be made after two serious 

structural questions have been answered: (a) the question

of the compression strength of the two carrying columns of 

the west pronaos, which have been affected by fire; (b) 

the reaction to the stresses caused by earthquake of the 

entire system of the ceiling of the west pteron after its 

restoration. The final decision also depends on the possi

bility of erecting a new, large Acropolis museum to exhibit 

the frieze, and on the more general question of the atmos

phere of Athens and the proposals for cleaning it.

(e) The deterioration of the floors and the krepidona 

of the temple has already been arrested by forbidding visi

tors to enter the monument. This measure cannot remain in 

force indefinitely, however. Major considerations connected 

with the 'function1 of the Parthenon - that is, with its 

accessibility to visitors wanting to appreciate it - require 

that it be revoked and other means of protection sought. 

Programme 10 envisages protecting the floors (and the krepi- 

doma) by covering certain parts of them in a manner that is 

certainly reversible and aesthetically acceptable. The ques

tion has not yet been studied.

2. Proposals for the improved conservation of the temple 

after the completion of the work.

A matter of basic importance for the future conservatici 

of the Parthenon is the choice of the materials to replace 

those that have been damaged: these must have the greatest

possible durability under current conditions. It is there

fore proposed to make use of titanium alloys in all the 

cramps, dowels, reinforcing bars and suspension hooks, in 

places where previously (in the Balanos restorations) compo

nents made of iron or steel were used. The arguments in fa

vour of this choice have been elaborated by the chemists in

volved in the project and by Prof. Th.Skoulikidis, in the 

relevant chapter of the study for the Erechtheion and else

where.
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It is also proposed to use white pentelic marble to 

replace the earlier concrete features, and also in all the 

reconstituted parts (whether partial or total) of architectu 

ral members. The discussion of article 10 of the Charter 

of Venice included a full justification of this choice.

Here too, the experience gained in the work on the Erech- 

theion has a positive contribution to make.

The proposals that relate to the demands for the future 

conservation of the temple are as follows:

(a) The restoration of continuous cornices wherever 

possible (programmes 1, 2, 3, and 4), and the systematic, 

though reversible, 'sealing of their upper surfaces. Similar 

sealing of the upper surfaces of the walls (programmes 5,6,

7,8, 9 and 10 ) and the ceiling of the west pteron (program

me 11, if the proposal is implemented).

(b) It is proposed to remove, in a systematic and 

safe fashion, the recrystallised minerals, mainly on the un

der surfaces of the architraves and their antithemata , with 

a view to limiting contact with rain water, and checking the 

phenomenon as far as possible.

(c) The flaking and fall of loose pieces of marble 

from the superstructure of the Parthenon cannot be prevented 

by a single radical course of action. Conservation here 

will be passive in nature and will take the form of re-atta

ching the small pieces that have flaked away, and reconnec

ting the larger pieces with the aid of supports or pins of 

titanium. This purely conservation work, which is not in

cluded in any of the twelve programmes, will not be comple

ted quickly.

A factor of basic importance in the process of re-atta- 

ching fragments is to ensure that as little damage as possib

le is done to the ancient material. The drill holes (for 

inserting titanium supports) will have as small a diameter 

as possible and will never be drilled right through the 

stone. The circular socket, which is not 'reversible', will 

be drilled only on break surfaces and never on ancient 

dressed surfaces.

(d) The question of the protection of the great temple 

against earthquakes is the subject of a special investiga

tion that has not yet been completed. The experimental stu

dy of the stability of the Parthenon cannot, unfortunately, 

be considered to have covered the question, since it is 

based on a vast number of assumptions and concludes by sug

gesting proposals that cannot be implemented on account of
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ment. The earthquakes of February 1981 demonstrated that 

the weak point of the structure is not the upper part of 

the columns , and also that the assumption that the struc

ture reacts as a single unit cannot be accepted for every 

part of the monument. In fact, the worst effects of the 

earthquak e were detected in the entablature in the north 

east corner, at a point where small shifts in the position 

of the blocks (caused by the expansion of the iron elements) 

had undermined the ability of the structure to react as a 

single unit.

The roofing of the west pteron with a heavy soffited 

ceiling would, according to the same study , have an adverse 

effect on the stability of the temple. This question is 

of decisive importance for our proposals, however: it will 

have to be investigated anew on the basis of the real facts 

regarding the present state of the Parthenon, and in the 

light of the observations made immediately after the 1981 

earthquakes. What does seem certain, for the moment, is 

that if the proper seatings of the blocks are restored, 

and the metal cramps connecting the marble replaced in all 

the areas that will be dismantled and reassembled (as already 

proposed) this will greatly improve the temple's resistance 

to dynamic lateral thrusts, even if it does not restore its 

ability to react as a single unit. (See appendice B')

Finally, it may be noted that the dispersed architectu

ral material that will not be incorporated into the monument 

1*1 be so organised as to ensure its conservation, by loc 

ing it away from the pathways that will be used by visito·- ; 

"are will also be taken to ensure that it will be self-pro- 

'ecting against weather conditions.

3. Proposals for improving the value of the monument.

(a) Proposals for improving the value of the Parthenon 

as a historical, archaeological and scientific document.

Three demands arose from our review of the Parthenon 

as a scientific document, if its present condition is to be 

improved. The first (that interference with the ancient ma

terial should be kept to a minimum) is covered by what has 

already been said. The second and third are met by the pro

posals included in programmes 5, 6 and 11, and programmes 

7 and 8 respectively.
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cation of the architectural material lying scattered on the 

ground has made possible the identification of a large quan
tity of material belonging^Îo^the east wall and the east 

pronaos of the temple. It has also enabled us to identify 

a vast number of blocks, or fragments of blocks, mainly 

from the long walls of the cella. All of this means that 

it is possible to proceed with the restoration, using a 

very limited amount of additional, new material, and with

certainty that each of the original pieces is being 

assigned its proper position. The only situation where this 

does not apply is in the general stone work in the north and 

south walls of the cella, in which a certain flexibility has 

been allowed from the beginning as to the precise position 

of the blo_cks in the courses (programmes 7 and 8).

The correction of earlier errors of restoration is com

paratively-limited in the case of the Parthenon, and relates 

to the orthostates of the north wall and the general stone 

work in the wall of the cella, where pieces that were defini

tely wrongly placed will be re-located.

The proposals concerning the conservation and improve

ment of the condition of features from the later phases of 

the temple, within the spirit of article 11 of the Charter 

of Venice, are also designed to improve it as an archaeolo

gical document. It is proposed:

To preserve and conserve the Christian staircase.

To preserve and restore those features of the west thv- 

rona added during the Roman period. To gather together the 

corresponding dispersed parts of the east thvrorna.

To assemble the fragments of the later Pergamene' co

lonnades of the Parthenon and exhibit them in a suitable 

fashion, indicating their original position on the monument.

(b) Proposals for the improvement of the Parthenon as 

as a work of art.

The work of anastylosis referred to in the previous 

paragraph will obviously improve the Parthenon as a work of 

art. Further contributions to improving the aesthetic value 

of the monument as a work of architecture will be made by 

the additional restoration work undertaken for functional 

and (self) conservation reasons (for example, the cornices), 

or in order to support authentic members, or incorporate their

into the monument.
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The old aesthetic argument put forward by A.Orlandos 

during the restoration of the north colonnade, that "a 

colonnade left suspended without a background (that is, with

out the wall of the cella ) is meaningless", is now answered 

by the proposed works: the material added to both the east

and the long sides of the temple is enough to create a se

cond plane and considerably to enrich the appearance of the 

monument.

It is clear that as a result of the new restorations 

the Parthenon will acquire a new form, which it never had in 

the past, and which will be defined in the main by the archi

tectural material that has survived. Chance, that is to say, 

will play a major role in determining the final form of 

those parts that will be reconstituted. The new composition 

of the ruin should not give rise to any disquiet, however, 

for its general appearance will remain unchanged and the ba- 

lan oe will not be disturbed. Only a few parts of the monu

ment will be reconsituted. Furthermore, the changes in the 

lay-out that will result from the restoration will have a 

positive effect, both for the interior of the cella and for 

the peristasis, since the new complete features (the walls) 

will define these spatial aspects of'the temple and restore 

to them their original character.

In the context of the artistic and aesthetic value of 

the temple, the demand emerged that the monument should be 

restored as closely as possible to its original form. The 

use of casts in place of missing sculptures, which is dicta

ted mainly by educational considerations, accords with this 

demand without infringing other principles. However, the 

loss of the picturesque quality it possessed as a ruin and 

the unavoidable, and striking, lack of uniformity between the 

ancient and the modern material that will be incorporated 

into the building cannot be made to accord with the precee-

ding principles. We are obliged to accept that the perfect
ideal

lines and surfaces by means of which the classical was pur

sued in antiquity, have been lost forever, and that the 

monument has a new character - that of a ruin. It should not 

be forgotten, moreover, that the incomplete and the traumatic 

are not foreign to a modern view of art, and that they alrea

dy form part of the experience of those who delight in the 

works both of antiquity and of modern artists.
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a functional object.

Many of the proposals already put forward will undoub

tedly improve the Parthenon as an educational monument.

The incorporation in it of part of the dispersed material, 

the arrangement of the rest in logical groups, and finally, 

the removal of fragments unconnected with it, will improve 

the 'legibility' of the surrounding area and aid the infor

med visitor to understand many aspects of the original form 

and the history of the temple.

There are, however, some' proposals specifically desig

ned to improve the monument's educational value. It is inten 

-ded (programme 12) to cover some of the gaps in the floor 

with a transparent material (the toichobates of the pro- 

Parthenon, the socket for the wooden support of the cult sta

tue) and also to restore the lower part of the apse of the 

early Christian bema, very few traces of which can be seen 

at present. It is proposed, too, to put casts in place of 

the sculptures that are now in museums - mainly those from 

the frieze (at the end of the west side, parts of the long 

sides, and on the east side) and the pediments. Here indeed, 

it must be admitted that this will cause a problem in iden

tifying what is authentic - not, of course, for the specia

list, but for the many visitors, who will confuse copies 

with originals, and arrive at historical misconceptions and 

inconsistencies.

The preservation of the Christian staircase at the 

south west corner of the opisthodomos, which has already 

been proposed, will also have a positive effect from an edu

cational point of view, in that it will make the upper part 

of the building accessible.

The work outside the monument itself, however, will' 

yield much greater and more substantial gains from the point 

of view of the dissemination of knowledge about the Parthe

non. This will involve the creation of a new, modern museum 

with complete collections of casts of the sculptures, models 

audio-visual systems and so on. Proposals for the plann

ing of a museum of this nature clearly fall outside the 

bounds of this study.

As we have seen, some of the proposals made meet more 

than one of the demands simultaneously,.but some of them ap

pear to be fundamentaly irreconcileable.

The demands that the monument should remain unchanged,
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with those aimed at improving it artistically and as an edu

cational source, and also those aimed at strengthening the 

building and making it more durable and capable of (self) 

conservation. In other words, a change of any kind works 

against its authenticity as a document and its sanctity as a 

symbol.

This 'contradiction' is latent in any restoration, and 

gives cause for concern only in the case of important, unique 

monuments like the Parthenon: ruin, destruction, deteriora

tion, 'acts of vandalism and the decline of the original arch

itectural system in general, all form part of the history of 

the building. When, for whatever reasons, we redress them, 

we meddle with history and falsify the evidence. Too 

many interventions render ancient monuments of no interest 

either to. the archaeologist or to the art historian.

Monuments, however, are more than historical documents. 

The proposals in their final form do not cover the demands 

completely but represent an attempt to balance them within 

the framework of the general principles laid down initially. 

The nature of the monument its'èlf, which consists of autono

mous, 'legible' sculptural parts, together with the princip

le of reversibility (to the degree that it is achieved du

ring the execution of the programmes), guarantee the authen

ticity of the great temple after the planned operation.

If the proposals are accepted, the Parthenon will be safe

guarded and will survive. It will receive a form it never 

had in the past but which will be faithful to the structure 

o f the building and certainly harmonious. Furthermore, if 

the proposals are implemented, the entire operation will 

bear the stamp of the latter part of the twentieth century: 

not only will use be made of contemporary materials, but 

the ba,sic ideas concerning what should be involved in ope

rations on monuments that form part of our cultural heritage 

will be of a contemporary nature : scholarship, avoidance of 

any artistic initiative, the contesting of dogmatic princi

ples, advanced technology and, finally, an· intention to en

sure a wider participation in the educational potential of 

even the most famous monuments.
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THE PROPOSALS FOR THE PARTHENON. THE TWELVE PROGRAMS OF WORK

First Program

Almost all the damage to the East facade of the Parthenon is limited to the two 

ends of the entablature and pediment, that is, to two symmetrical places and stru
ctural arrangements. Therefore, this program is devided into two proposals, equal 
in value, concerning the NE. and the SE. part of the facade. Each one is composed 

of the following works:

a) Dismantlement of all the blocks of the slanting cornice. In the NE. part, in 
particular the dismantlement of the slanting gutter of the stone with the lion 
pseudo-spoilt and of the' akroterion plinth as well.

b) Dismantlement of the existing slabs of the tympanum as well as of their backing 

blocks.

c) Dismantlement of the corner cornice block and of the five common cornice blocks 

next to it.

d) Dismantlement of the corner architrave as well as of the supported blocks of the 

doric frieze (metopes and triglyphs).

All these stones to be dismantled will be preserved by the joining of fragments 
and their reinforcement the replacement of all the iron elements with others made of 

titanium and sometimes their completion with new marble. Titanium clamps and dowels 
will be used to set them in place.

Other works :

- Restoration, as much as possible and without dismantlement of the NE. corner co
lumn to its original, place and form.

- Removal to the museum of the last remaining in situ original statues of the pe
diment (two of the horses of the Helios chariot and two of the Selene).

- Setting of cement casts of the existing statues, in the pediment. These sta
tues belong to the corner compositions of the pediment over the first, the se
cond, the sixth and the seventh interaxial spaces. During the works of 1930, 
some casts were put in the pediment (of the Helios, two of his horses, Dionysos 
and one of the Selene's horses). Casts still need to be made of the complexes 
of Demeter and Kore, and the three Godesses, of Iris and of Selene.

- Possibly, the addition of some tympanum slabs behind the casts will be necessary. 

Other necessary works :

- Restoration of the first drum of the first and the fifth column.

- Restoration of the eleventh (highest) drum of the seventh column.

- Preservation work on the second, the third, the sixth and the seventh capital.

- Propable completion of the capital of the SE. column.

- Preservation work on the partially restored fifteenth cornice block.

- Attachment of various fallen fragments of the entablature from the second to the 

sixth interaxial spaces.

- Possibly the substitution of cement casts for the original metope slabs over both 
of the end interaxial spaces and the removal of the originals to the museum.
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- Dismantlement of the part restored by Balanos, that is, the eith columns and their 
entablature.

- Replacement of all the iron elements (clamps, dowels, beams and the hanging system 
of the sixth architrave) In this part of the colonnade with titanium ones.

- Replacement of the cement drums of the Ealanos restoration by new ones made of Pen- 
telic marble. Reassembling.

- Replacement of one metope (the one furthest west) by cement cast. Its removal to 
the museum.

- Possible reconstruction of the backing blocks of the doric frieze.

- Possible reconstruction of some of the metopes (without sculptural decoration).

- Restoration of some cornice blocks after their proper completion (on undisturbed 
parts of the colonnade).

- Water proof covering of the entablature.

Third Program
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- -Dismantlement of the part restored by Balanos, that is, the six columns and their 
entablature (three plus two architrave blocks).

- Replacement of all the iron elements in this part of the colonnade with titanium 

ones.

- Replacement of the cement drums of the Balanos restoration with new ones made of 
Pentelic marble. Reassembling.

- Addition of one original triglyph, which is lying on the ground today.

- Replacement of one metope (now in its original place, the furthest west) by a ce
ment cast. Removal of the metope to the museum.

- Addition of seven or eight cement casts of metopes, now housed in museums.

- Addition of thirty three cornice blocks (fifteen or twenty of them will be formed 
by the reassembling of original fragments).

- Water proof covering of the entablature.

- Completion of the lower drum of the fifth column.

- Restoration of the fifth column and of the entablature above it to their origi- 

ral place.
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a) Dismantlement, preservation and new fitting of the following members:

- The two corner cornice blocks and the two next to them. (4 pieces).

- The corner blocks of the pediment.

- All the members of the slanting cornice.

- All the members of the slanting gutter (sima).

- The two akroteria plinths.

b) Restoration of the two central slabs of the tympanum.

c) Removal, preservation and new fitting of the 13th cornice block.

d) Replacement of all the external iron clamps of the architraves by others made of 

titanium.

e) Drawing out of the fourth architrave,repairs on the fourth and the fifth capitals 

(replacement of clamps; preservation) and new fitting of the architrave.

f) Preservation work on the west front of the first and seventh capitals.

g) Replacement of the external modern iron clamps of the capitals, as in (d) .

All these works concern parts of the Parthenon restored by Balanos in 1900. The 
aim of the new proposals is to remove the causes of deterioration and damage connected 

with these restorations.

- The following proposals include new works on original parts of the temple.

a) Completion of the south central slab of the tympanum, using a large fragment of 
the original along with new marble.

b) Addition of the missing last slab of the tympanum, to be made of new marble (the 
second S. from the axis).

c) Addition of five blocks of the slanting cornice (two original and three new ones) 
in order to close the existing gaps.

d) Completion of some large ruptures on column drums (second of the fourth, and the 
fifth column, sixth of the sixth column) using new marble.

e) Possible completion of the capital of the SW. column.

f) Completion of the south corner block of the pediment with new marble, based on
the original fragments of the lion pseudo-spout (now in the museum). 4

Note: Possible replacement of the north corner block of the pediment with a marble 
copy, on behalf of the better preservation of its original sculptural (lion pseudo 
spout) and painted decoration, in the museum.

g) Addition of cement casts of two statues: of Kiphissos and figure V. (now in the 

British Museum) .
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East .inner _hexastyle.Facade

- Dismantlement of the sixth column, replacement of all the iron elements by others ma
de of titanium and recomposition.

- Preservation work and completion of the south pilaster.

- Anastylosis of all the remaining columns. Seventy per cent of the original material 
is already identified, including five of the six capitals.

- Anastylosis of all the architraves. Eighty per cent of the original material exists.

- Placement of cement casts of all the frieze blocks (now in the British and the Acro
polis Museums).

- Restoration of the bedding course of the ceiling blocks, at least over the side inte- 
raxial spaces as well as over the first and the fifth interaxial spaces, including 
the blocks over the corners of the cella.

- Restoration of four marble beams of the ceiling (two originals and two new ones).

- Water proof covering of the entablature and the beams.

Sixth Program
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- Completion, new arrangement and addition of new blocks to the orthostates.

- Completion, preservation work and new arrangement of the square blocks of the wall 
as well as of the south pilaster.

- Completion of the east wall with square blocks lying on the ground with new ones.

- Partial restoration of the south jamb of the thyroma (doorway).

- Water proof covering of the wall.

- Partial restoration of the threshold belonging to the late Roman restoration of 
the thyroma.

- Indication of the form of the Early Christian bema apse on the pavement of the 

pronaos.

- Transersal wall of the Celia : Reconstruction of some orthostates blocks (of new 
marble) for purely didactic purposes. Re-erection of two blocks of the first course 
of the same wall, for the same purposes.
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The_ nor th _wal1 _o f_the_cella.

- Dismantlement of the part of the wall restored by Pittakis (1849). Replacement of 
all the iron elements by others made of titanium.

- Removal of all the improperly placed blocks and the pieces of orthostates.

- Replacement of four stones (sawed away from frieze blocks during Elgin's plundering 
and later put in the place of orthostates) by new ones.

- Reintegration into the wall of 164 ancient ashlar blocks, which come from other pla
ces and from the reassembling of fragments, to be preceded by the systematic fitting, 
joining together and preserving of the fragments.

- Integration of some blocks of the bedding course of the ceiling and some marble beams.

- Water proof covering of the wall.

Eighth Program

The_South_wa 11_of _the _c el la.

- Dismantlement of the part of the wall restored in 1844. Replacement of all the 

iron elements by others made of titanium.

- Removal of all the improperly placed blocks.

- Completion of some orthostates blocks.

- Reintegration into the wall of a number of square blocks which are dispersed to
day, after maintenance and completion. It is possible to integrate 281 pieces, 

that is, up to the eleventh course of the wall.

- Water proof covering of the wall.
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West_inner_hexastyle_façade

(After the removal of the ceiling beams within the framework of the tenth and eleventh 

programs).

a)Dismantling, preservation, replacement of iron elements and new fitting of :

- The blocks of the bedding course of the ceiling (θρόνοι.) . (Two corner blocks, twen
ty seven common binder blocks of the western entablature, and six more of the south 

entablature).

- The ten restored antithemata (backing blocks) of the frieze.

- The first and the second block of the frieze (made of new marble).

- The new architrave blocks (three of the first intercolumniation and the inner one 
of the fourth intercolumniation).

- Repairs on the first, the second, the third and the fifth capitals.

- Repairs on the highest drum of the fifth column.

All the above works concern parts of the monument restored by Balanos in 1900.

The aim of the proposed new works is to remove the causes of damage connected with 
these restorations.

Other proposed works :

b) Replacement of the two modern blocks of the western frieze by cement casts of the 
originals, which are in the British Museum.

c) Addition of cement casts of some original blocks of the north frieze (from the Bri
tish Museum).

d) Replacement of the first block of the bedding layer (θρόνος), made of new marble 

with the original one* .

e) Replacement of the first two backing blocks (άντιθήματα) of the frieze with the o- 
riginal ones*.

f) Replacement of the three architrave blocks of the first intercolumniation with the 
original ones*.

g) Completion of the sixth (SW) capital for the restoration of the bedding of the above, 
inner architraves.

h)Filling of the cuttings on t-he west front of the architrave (made in 1872 to intro
duce supports for the frieze) with new marble. Addition of at least one original 
fragment,(which had fallen before 1872) with part of the original pegula. Forma

tion of the front of the architrave with the elements of its uper part (in detail).
- V -,v - -Jr.-fi ·ν v>r’■»/*> ‘ f ·?ν ;

i)Possible removal Of òli in situ"blocKs of"the westeFfi frieze to thé müéeum. Repla
cement of the originals with cement casts. This proposal will be discussed separe- 
tly (see Introduction).
Possible repairs on the fire damaged drums of the third and fourth columns, to im

prove the static state of the facade. The number of the drums and the kind of re
storation (completion, reinforcement or replacement with new marble) are problems 
still under discussion and are correlated with the eleventh program.

These ancient stones are lying on the ground in front of the west facade of the tem

ple, and they can esxily be preserved and reinforced.
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- Temporary removal cf two blocks of the west wall frieze.

- Temporary removal of fifteen binder blocks of the west wall.

- Preservation of one of the four marble beams of the great lintel.

- Re-assembly.-from fragments and completion of two more marble beams of the great 
lintel, (the middle ones).

- Re-construction from new marble of the fourth (the inner) marble beam of the great 
lintel.

- Replacement of all the iron elements of the south beam by others made of titanium.

- Preservation work, replacement of iron cramps and completion of orthostates, ashlar 
blocks and blocks of the bedding layer of the ceiling.

- Re-construction work on the mediaeval staircase. Completion of external masonry, 
water proof covering and removal of stones not belonging to the monument.

- Suitable treatment of the parts in situ and of the dispersed material belonging to 
the jambs, from the late-roman restoration of the thyroma (doorway).

- Completion of thè brocken ends of the classical jambs in order to show the form of 
the ancient wood construction of the thyroma.

Eleventh Program

Ceiling_of_the_West_gteron

- Replacement of a new marble beam (Balanos 1900) by an original one lying on the 

ground.

- Completion of the first (from N.) beam with original fragments recently found.

- Replacement of all iron clamps existing on the slabs between the beams.

- Completion and new fitting of such slabs, after assembling of original and new 

fragments.

- Possible reinforcement of the existing beams, original and new ones, with tita

nium elements.

- Final curving and correcting of the new coffer-slabs, prepared for the restoration 
of the ceiling, by Orlandos (1958-1962). Placement of these slabs.

- Water proof covering of the ceiling and of the entablature. Arrangement of a 

drainage system.

(Program eleven requires on one hand very extensive research on the method of span
ning the marble beams and on the other the solution to two concrete static problems:

a) the pressure strenth of the bearing columns damaged by fire and
b) the reaction of the whole ceiling system (after the addition of the new marble beams 

and coffer slabs) to earthquake.
The program is also connected with the preliminary decisions of the ninth program, con
cerning the removal or the preservation of the frieze in situ).
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- Cleansing of the pavement.

- Preservation work on and completion of krepis blocks and of the peri stasis pavement 

slabs.

- Re-arrangement of some stones of the cella krepis (especially of the eastern part 

of the north side) .

- Preservation work on and completion of the pavement slabs inside the cella (with 
pieces of new marble for large gaps and suitable plaster for small ones).

- Covering of some of the gaps with transparent material, in order to show important 
elements (toichobate of the Older Parthenon, rectangular hole for the central mast 
of the Athena statue e.t.c.) for didactic purposes.

- Protective covering of some parts of the pavement.
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1i_Corrosion_and_swelling_gf_iron_and_bronze_clam2g

The problem has been studied since the mid-sixties in the Laboratory of Physical 

Chemistry at the Technical University of Athens. The expansion is due to the larger 
molar volume of the corrosion product than that of the respective metal, as well as 
to the mechanism of corrosion that includes diffusion of metal cations through the 
corrosion product towards the corrosive environment. As a result of the enormous me
chanical stress thus produced, the marbles and mortars crack, an effect that leads to 
loss of material and loosening of the mechanical strength of the monument. The cor

rosion products have a bad colouring effect on marble surfaces.

2Λ_Εο1ία_θΓθ§ίοη

Natural sandblasting and abrasion appears on surfaces suffering from strong winds. 

It results into loss of material and disappearance of sculptured details. (High re
liefs) .

3i_Precipitates__(li_5_p_13)_

Particulate colloidal matter(metal oxides, soot etc.) suspended in air precipita
tes on marble surfaces. Besides the bad colouring effect, those substances contribu
te to the deterioration of marble, because th^’ catalyse the oxidation of sulfur dio

xide into trioxide, and also because they absorb large quantities of SO2 , N0X , CO2.

4i_Visitors_ ( 1 )_

Damage from purely human factor has recently decreased thanks to the prohibition 
of access to the monument.

S^Biological^formS-Of _cgrrgsign_£^4-35)_

Sulfur oxidising bacteria metabolise reduced inorganic and organic compounds of 
sulfur (hydrogen sulfide, thiosulfate, sulfur dioxide, mercaptans, elemental sulfur 
etc.), by oxidising them into sulfuric acid. After a research program carried out by 

Italian specialists, with samples from the Cecrops-Pandrossos complex, the bacteria 
Thiobacillus thioparus, Th. thiooxidans, Th. novellus were found. A rapid method for 

the determination of such species requires a paper impregnated with solution of TI2S; 
the black colour becomes white when T1-,S04 forms. Blue and green algae exist in pra
ctically every crack and under loose surface films and favour the growth of bacterial 
colonies. The algae themselves produce organic acids (oxalic etc) which also attack 
marble.

ij^-Chemical^acidic)_gttack^_electrgchemical_attack_g_sulfation_J! 36g46)_

All parts of the monument that can be reached by rainwater are strongly attacked 

by dissolved pollutants : S02 , N0X , HC1. This acidic attack causes extensive loss 
of material (disappearance of sculptured details : high reliefs) because of formation 

of soluble calcium sulfate or nitrate. Even atmospheric C02 forms soluble calcium



bicarbonate :

CaCO3 + C02 + H20 ---- » Ca2 + (IICO3)22-

When drying up the solution, calcium bicarbonate gives the inverse reaction; the 
new calcium carbonate precipitate usually corresponds to the rhombohedral form, arago
nite, known as "sugar" of the marble.

At those places where rainwater cannot reach, sulfur dioxide causes the form of 
marble deterioration known as marble sulfation. The action includes two steps : a
rapid oxidation of sulfur dioxide into trioxide and a slow reaction of this latter 
with marble. The overall reaction is written :

SO2 + V2 °2 + 2h2° + CaCO3 ------ * CaEO/j · 2ί·20 + C02

The first step is catalysed photochemically in the atmosphere. It is also cata
lysed by practically all kinds of particulate matter suspended in the atmosphere or 
precipitated on the surface of the marble, also by the gypsum appearing as sulfation 
product, by the impurities of the marble, by the marble itself etc.

The reaction of sulfur oxides with marble had never been studied in international 
literature, so in 1977 a research programme began in the Laboratory of Physical Chemi
stry of the Technical University of Athens, concerning the kinetics of the reaction. 
The results are briefly exposed here :

The reaction proceeds in two stages : The first is linear and has an activation
energy of 57 KJ/mol, which corresponds to a mixed rate-determining step, i.e. desor
ption and diffusion of carbonate ions through the porous gypsum film towards the 
corrosive environment. This stage keeps on until a gypsum film 300 8 thick is formed. 

The second stage is parabolic and has an activation energy of 74 KJ/mol which imply 
as rate-determining step the solid state diffusion of calcium ions through the gypsum 
film towards the corrosive environment. This mechanism explains the fact that the 
sculptured details of the marble exist on the gypsum surface, while they have disap
peared from the interface mar'ole-gypsum. The proof of such a mechanism has been achi
eved by means of an election probe microanalyser and other methods. This mechanism 
proceeds as electrochemical reactions in a galvanic cell with the marble as negative 
pole, the corrosive environment as positive pole and the gypsum as electrolyte has 
been proved experimentally.

PPOTECTION
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Besides the purely mechanical methods of removal, the loosening of the oxide films 
is possible with the only non-acidic material known for such a process. This is a 
3-5% aqueous solution of thioglycolic acid HSCH?COOH neutralised with concentrated am- 

violet-, eolb-vyi 'jjf thd- Cqjnpi-ex tutrrrs, <a.pidiy'^iw3fer.t8?*?” 1®*^ 

yellow and disappears when washing with a phosphte solution. The method can be applied 
not only for the removal of clamps, but even for the simple relief of the marbles from 

mechanical stresses.



729The replacement of steel clamps with titanium has already been successfully ap
plied on the Erechtheion, so we propose the application of the method on the Parthe
non as well.

2 .._Cleaning_of _the_surface_£49;5 4]_

The cleaning is desired only under the condition that no gypsum films containing 
details shall be removed. For the removal of precipitates such as soot and metal o- 
xides, the use of absorbing clays of the montmorillonite group (attapulgite) is propo
sed. Ferric oxides can be removed by using the thioglycolic acid solution mentioned 

above.

The revealing of the mechanism of sulfation automatically prohibits the use of 
any washing agent such as water or steam and any mechanical method of cleaning.
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The revealing of the mechanism of sulfation has led to the experimental demonstra
tion (ΕΡΜΑ) that the reaction continues even when between the marble and the corrosive 
environment a plastic or inorganic coating is applied, because the diffusion of cal
cium ions continues even through the coating. So we excluded the use of all commer
cial products known so far; their use was already questionnable, on one hand because 
of their irreversible application, on the other hand because of their unpredictable 
behaviour with time (depolymerisation, metapolymerisation, yellowing expansion, fla
king etc) and because of their predictable behaviour due to the mechanism of sulfation. 
These coatings, as it was experimentally proved accelerate the attack. The research 
is now directed to coatings that intervene directly into the reaction, by slowing down 
or completely inhibiting the diffusion of calcium ions.

4 ^Fighting-the-biological-f actor _£14-35)^

Adsorbing clays, such as the attapulgite we mentioned above, are very effective, 
when combined with an antibiotic, in fighting sulfur oxidising bacteria and algae.
The following antibiotics are reported ; ampicillin, benzalkonium chloride, isothiazo- 
linone chloride etc. Also, Cu and Zn fluosilicate, borates and organostannic compounds. 
For Cecrop's statue isothiazolinone chloride was used.
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The revealing of the mechanism of sulfation together with the fact that only the 
gypsum films contain the details of the surface, which exist no more on the surface of 
the marble itself, have created the necessity of consolidating the gypsum films. Since 
no plastic consolidants are allowed, for the reasons we mentioned above, the research 
v/as directed towards their reconversion into the original material, i.e. calcite (La
boratory of Phneiçal Chemistry Ν,.Τ^ΙΙ,Α.) . The f irat„attempt aimed to .shift the sul-

CaC03 + S02 + V-j02 + 2H20------ » CaSO. · 2H20 + C02

to the left, by raising pressure and temperature. The reaction took place in an auto
clave and the conversion factor was small, so this method was soon replaced by the reac-



730 tion in liquid phase.

CaS04 · 2H20 + CO32- ------ » CaCOJ + sq}2- + 2H20

A study of the reaction had never appeared in literature, so the kinetics was 
studied in the Laboratory of Physical Chemistry of the Technical University of Athens 
The evolution of the reaction is parabolic, the activation energy has values of 55+6 
KJ/mol and the rate-determining step is mixed, including desorption of carbonate ions 
frcm the surface of the product and diffusion towards the interior along the pores of 

the pseudomorphosed calcite. The product has a stronger adhesion to marble and very 
improved mechanical properties compared to the gypsum films. The reaction reproduces 
the details with fidelity. The freshly formed calcite is more sensitive to attack by 
sulfur oxides than marble. The adhesion to marble and the mechanical strength would 
much improve if there were epitaxy during the formation of calcite upon gypsum, how
ever an examination of gypsum monocrystal with scanning electron microscopy showed 
that the monocrystal is destroyed during the reaction. However, the reconversion 
is desirable in order to consolidate gypsum films before any transportation of sta
tues, with the purpose of saving the details.

ACTUAL STATE OF THE MONUMENT 
THE FRIEZE

Comparing the actual state of the monument to that of the previous examination 
in 1975 (11), we have observed :

- The corrosion of metallic clamps and the resulting cracks have much evolved; the
re is immediate danger of detachment of pieces of marble.

- The wooden roof that has been placed above the frieze has stopped acidic attack 
and dissolution of the gypsum films from the sculptured part (except for two small 
regions, where water runs down from the epistyle). This result to no more loss of 
details, but also to a continously increasing thickness of gypsum films and precipi
tation of soot, iron oxides and other suspended particles that cause intense colour 
alteration.



APPENDICE B': THE PROBLEM OF THE PARTHENON'S EARTHQUAKE RESISTANCE 731

Testing the existing situation and the restoration proposals in a stage of preparatory 

study.
SUMMARY

The extend and the seriousness of the Parthenon's structural damages that make an 
intervention inevitable, have been discussed in detail in the main part of the study. In 

annex B and in the computations accompanying it, it is attempted to put the problem of 
earthquake resistance of Parthenon within the framework of the introductory paper about 
the earthquake resistant sufficiency of the Monument. The partial subjects that need to 

be considered are:

a) The capacity of the Monument, in its existing state, to safely withstand the 
loads of a design earthquake, probabilisticaly derived from the s eismological data of the 
region, taking into consideration at the same time the unique importance of the Monument.

b) The consequences on the earthquake resistance induced by interventions suggested 
for other reasons, such as the replacement of the dispersed pieces in order to rehabili

tate the Monument and,

c) The formulation of proposals for possible interventions that do not stem from the 
architectural - archaeological part of the study, but their necessity is exhibited from 
the anti- seismic control and which -should by all means respect the principles demonstra
ted in chapter D of the study.

After a brief description of the structural characteristics it is pointed out that the 

most important characteristic of the structural system which distinguishes it in terms of 
dynamic response from the usual, modern or traditional structures, is that of the free 
support of the bulky architectural members. Especially between the column drums, the only 
constraint is friction liaison. Therefore, when lateral loads are exerted between the column 

drums no tensile stresses develop and the maximum shearing force that can be withstood is 
friction.

Following, a review is made of the research done up to date, concerning the response 
of freely supported bodies under dynamic loading especially under overturning-restoring 
oscillations, with the assumption of a completely rigid body seated on a completely rigid 
base. The general conclusion that can be drawn from this review is that the motion of a 
freely supported body is markedly non-linear and extremely sensitive with respect to the 
supporting conditions and the material of the body. The related studies regard the planar 
motion of an isolated column of rectangular cross-section, while a recent study is exten
ded to cover a planar frame consisting of piers and beams.

In the case of Parthenon which is a three-dimensional frame, its behavior stages are 
considered for lateral loadings of various scales, and more specifically the stages of 
linear behavior, of non-linear behavior following the appearence of neutral sections of 
the joints which causes modification of the stiffness of the structural members and final
ly , the stage during which relative displacements and rotations of the structural members 

appear.
The conclusion drawn is that a dynamic analysis of the Monument is highly complicated 

and moreover, it demands an original theoretical and experimental approach.



732 This analysis becomes even more complex, if the existing situation of the Monument's 

structure is taken in consideration, which totally differs from the initial state. In com

paring the initial with the existing state, significant differences in load-bearing stru

cture's geometry, numerous cracks on structural members, opening of joint gaps and advanced 

rusting of the iron clamps may be pointed out.

The structural damages caused to this Monument by the great shocks on Feb.24 and 25, 
1981, are considered particularly useful for conclusion drawing with respect to the Monu
ment's behavior during earthquake loading. The most important damages are located at the 
four corners of the peristyle, on the entablature as well as on the columns, indicating 
thus the sensitivity of those regions.

After examing the seismic response characteristics of the Monument and reviewing the 
available analysis programs, it was found out that no directly applicable by the designer 
method of dynamic analysis exists and it is useful, in a preparatory stage, to apply the 
static linear method.

The existing situation of the Monument is analysed as well as the situation which 
will result after implementation of the restoration proposals and after making it good 
with the dispersed architectural members and with new marble members. The consideration 
of the consequences of the restoration proposals is necessary since beyond the restoration 
of existing architectural members on the Monument, of the members support and connection 
conditions, it also provides for the addition of new members which obviously alter the 
behavior of the structure. The Monument is also analysed for the case of the peristyle 
being completed by restoring four columns of the South side and the corresponding portion 
of the entablature since a relevant proposal has been stated for the enhancement of the 
Monument's stability. In all three cases the peristyle was examined independently of the 
inner cella portion to which it is connected through four existing beams of the W.Wing's 
roof.

A basic condition for the linear analysis method to be valid is that no neutral region 
appears in any of the joints, resulting from the resolution of the structure, in terms of 
normal stresses and that the friction liaison is capable to sustain the shearing stresses 
developing on the joint. Naturally, this condition holds true up to a certain magnitude of 
horizontal loading. From first trials it was found out that this condition is approximately 
satisfied for horizontal loads uniformly distributed on the mass of the structure and equal 
to 4% of the dead loads at any place. This loading is the design load imposed by the Earth
quake Resistant Code of Greece, for the testing of structures in the area of Attica and for 
good foundation ground conditions. Of course, this loading and the specified mode of its 
distribution do not correspond to the loading resulting from a more reliable design earth
quake based on design spectra for this area and providing for the unique importance of the 
Monument. However, it has been used in a phase of preparatory study, since the objective 
of this analysis is a first approximation of the stress regime induced to the Monument 
under the action of horizontal loads in the stage of linear behavior of the load-bearing 
structural members.

To solve the problem (existing situation, restoration proposal, peristyle completion) 
the computer program "static" (Institut für Informatik ΕΤΗ Zürich) was adopted. The solu

tion was done on the assumptions of dead loads exerted and four combinations of dead loads 
with lateral loads (ε=0.04) along directions +x and + y. Before analysing the structure, 
the cross sectional properties were computed by a subprogram of the same program. Especial

ly for the determination of the properties of the complicated cross-section of the enta
blature, a finite-elements program under the name SASA (Sectorial Properties And Stress 
Analysis) was used.



733The eccentricities of the normal force exerted on the column-base and on the suppo
rting surface of the hypotrachelium, the twisting moments on the columns the bending mo
ments and the twisting moments on the entablature are depicted in a diagrammatic form.
From those properties as computed on the column joints and the joints of the entablature, 
the stresses are derived and checked for the corresponding positions.

The general conclusion of the linear static analysis is that under the action of ho
rizontal loads there is a pronounced stress regime particularly on the entablature. Even 
though the assumptions of this-kind of analysis are not valid When neutral sections begin 
to appear on the joints or small displacements and rotations of the architectural members 
develop, the distribution of stresses is compatible with the symptomatology of the damages 
caused by the Feb.24 and 25,1981 earthquakes as well as by previous tremors. The important 
role of the clamps that resulted from the analysis of the entablature’s joints underlines 
the necessity of intervention for the replacement of rusted clamps with titanium clamps 
that should offer to the connections the required strength ductility. The proposals for 
making the entablature complete, even though they will cause an increase of the forces de
veloping, they will not in the same manner increase the leading on the members, since the 
entablature stiffness. Finally, the completion of the peristyle favors the columns and 
those parts of the entablature which are in the immediate neighborhood of the four mis
sing columns, This subject could be posed to the degree that an architectural study could 
provide us arguments justifying the proposal in terms of the code of good restoring practice.

As far as the problem of making the west wing's roof complete is concerned, a problem 

posed for reasons of increasing the instructive value of the Monument and to protect the 
frieze, the maximum possible reduction of the weight of the new marble members proposed 
to be added is suggested, as well as the insertion of rollers between the beams of the 
roof and the frieze in order to attain independent performance of the peristyle from the 

west Portico.
Finally, in relation to the stage of final design, two directions are proposed:

a) The implementation of the method of non-linear static analysis-ultimate strenth 
design so that the redistribution of stresses due to the appearence of neutral sections 
in the joints will be possible, maintaining the assumption of elastic behavior of marble.

b) The implementation of the non-linear dynamic analysis with the assumption of an 
absolutely rigid bodies assemblage.

Experimental research for the determination of the dynamic characteristics of Acro- 
polis' rock, as well as on the behavior of the monument under dynamic loading with a 

model built under scale with the same method as the original structure, are considered 
necessary, for the final design purposes.
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