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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Αναστήλωση είναι συλλογική 
δουλειά πολλών ανθρώπων που παλεύουν με 
ευπαθείς αλλά και πολύτιμους όγκους. Οι 
άνθρωποι αυτοί μετακινούν καθημερινά 
πολλούς τόνους μαρμάρου και άλλων υλικών 
με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Η μετακίνηση αυτή γίνεται πρώτα με το 
μυαλό - νοερά, όπου μετριέται το κάθε τι, και 
μετά πραγματοποιείται. (Δέκα χρόνια 
δουλειάς χωρίς σοβαρό ατύχημα).

Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους 
πρόσεξαν και δεν είχαμε ατυχήματα.

Ειδικότερα θέλω να ευχαριστήσω και να 
αναφέρω τούς συντελεστές αυτής της 
προσπάθειας

Πρώτ’ απ’ όλους τον Γιάννη Αρμπιλιά 
που ως επικεφαλής του συνεργείου έδωσε 
πάντα πρόθυμα τις γνώσεις του και τις 
συμβουλές του και με τη στάση του κράτησε 
το επίπεδο του συνεργείου ψηλά. Δι’ αυτού 
ευχάριστο) όλο το συνεργείο μαρμαροτεχνιτών 
του Παρθενώνα.

Τον Τζώρτζη Παπαρίδη επικεφαλής 
αποσυναρμολόγησης μακρών τοίχων του 
Ναού που μαζί με το συνεργείο του Γ. 
Φιλιππούση και Ν. Βουλγαράκη, 
αποσυναρμολόγησαν και κατέβασαν με 
ασφάλεια περισσότερους από 1000 τόνους 
μαρμάρου.

Τον Φραγκίσκο Αλεξόπουλο επικεφαλής 
παραλαβής - συντήρησης - συγκόλλησης - 
αποθήκευσης λιθοπλίνθων που μαζί με το 
συνεργείο του Γ. Αγγελόπουλο, Γ. Φώσκολο, 
Γ. Βουδούρη, Ν. Βαμβουκάκη φρόντισαν για 
την ομαλή ροή των μαρμάρων σε 
περιορισμένο χώρο αποθήκευσης.

Την Κλειώ Ματάλα που συνεργάστηκε 
μαζί μου τις άχαρες μέρες και κράτησε σε 
τάξη τις λιθοπλίνθους και το αρχείο τους, 
επιμελήθηκε των περισσοτέρων σχεδίων και 
έκανε πλήθος αποτυπώσεων.

Την Τίνα Σκαρή για το πλήθος των 
αποτυπώσεων και σχεδίων που έκανε, ενώ 
φρόντιζε παράλληλα και διοικητικά θέματα 
του γραφείου.

Τον Γιώργο Βασιλάρα για τη συμβολή 
του στην πληκτρολόγηση των καρτελών του 
ΙΚΤΙΝΟΣ και για τις αποτυπώσεις του.

Την Γ. Αναστασιάδου και τον Κ. Σκαρή 
για τις ακριβείς αποτυπώσεις τους κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες των τελευταίων ετών.

Τους φοιτητές Στ. Μπιρμπίλη και Ν. 
Κουμάντο για τις αποτυπώσεις τους το 
καλοκαίρι του 1993.

Τους χειριστές των γερανών Θ. 
Κολωνιάρη και Γ. Γαίτη για την προσοχή και 
την ακρίβειά τους στις μετακινήσεις.

Τα συνεργεία περισυλλογής των 
μαρμάρων μέσα και έξω από την Ακρόπολη 
των Αθηνών, επανδρωμένα από τους Τζ. 
Σκαλκώτο, Β. Καραγιώργο, Γ. Βουδούρη, Δ. 
Μεσολόγγη, Δ. Αλεξόπουλο, Στ. Καφούρο, Δ. 
Βελονά, Γ. Θεοτικό, Φ. Σκαρή που με μεγάλη 
προσπάθεια τέχνη και φαντασία σε κάθε 
είδους καιρικές συνθήκες μετακίνησαν 
πολλούς τόνους μαρμάρου από δυσπρόσιτα 
σημεία.

Τους Ε. και Λ. Λυρούδια για τη 
δημιουργία του προγράμματος ΙΚΤΙΝΟΣ.

Τον Μ. Κορρέ που με βοήθησε στα 
ιστορικά στοιχεία και στην αποκρυστάλλωση 
των κριτηρίων των λιθοπλίνθων και τον Κ. 
Ζάμπα για τη συνεργασία του στα ικριώματα 
και τις συγκολλήσεις μελών.

Ευχαριστώ τέλος το γιο μου Παύλο για 
τη μεγάλη βοήθειά του στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και τη γυναίκα μου Σοφία για 
την επιμέλεια των κειμένων.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να 
εντοπίσει την αρχική θέση εκάστης 
λιθοπλίνθου διαπιστουμένη αναμφιλέκτως 
από τις σωζόμενες πληροφορίες που 
διαθέτουν και σε όποιο βαθμό αυτό είναι 
εφικτό. Η αρχική θέση των λιθοπλίνθων θα 
χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο-αφετηρία κάθε 
μελλοντικής αναστηλωτικής προσπάθειας.

Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα 
χρειαστούμε τη βοήθεια συμπληρωμάτων από 
νέο μάρμαρο.

Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τις αυθεντικές 
λιθοπλίνθους των τοίχων. Ενα μέρος των 
λιθοπλίνθων βρίσκεται στο έδαφος, ενώ ένα 
άλλο μέρος είχε αναστηλωθεί, αλλά σε 
τυχαία θέση και με λάθος τρόπο

Η έρευνα για την αρχική θέση των 
λιθοπλίνθων δύναται να δώσει τελικές 
απαντήσεις σε διάφορα οικοδομικά 
προβλήματα όπως είναι -

α) η διεύθυνση τοποθέτησης των 
στρώσεων .

β) η θέση καταφραγών και
προτοποθετημένων λίθων σε κάθε 
στρώση .

γ) η έμμεση άντληση συμπερασμάτων 
για τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και 
μηχανές ή τρόπους κατασκευής.

δ) ειδικές κατασκευαστικές
αντιμετωπίσεις σε διάφορες περιοχές 
συνάντησης των μακρών τοίχων με 
τους εγκάρσιους όπως καταφραγές 
ειδικές ενισχύσεις περιοχές διάτονων 
λιθοπλίνθων με διπλούς συνδέσμους 
κλπ.

Πέρα όμως από τις καθαρά τεχνικές 
κατασκευαστικές πληροφορίες που μπορούμε 
να αντλήσουμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε 
να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το διαθέσιμο 
αυθεντικό υλικό των τοίχων που βρίσκεται 
απροστάτευτο στο έδαφος.

Οι κίνδυνοι που το απειλούν, εκτός από 
την ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι γνωστοί -

επιφανειακή φθορά τριβής θραύση, 
ρύπανση, κλοπή θραυσμάτων, επιφανειακά 
χαράγματα κλπ.

Η επαναχρησιμοποίηση των αυθεντικών 
λιθοπλίνθων, εκτός από την αναβάθμιση που 
θα προκαλέσει στο μνημείο με την αύξηση 
του όγκου του αλλά και τον πληρέστερο 
ορισμό της μορφής του, θα αναβαθμίσει και 
τον περιβάλλοντα χώρο.

Θα απομακρυνθούν από το γύρω έδαφος 
πολλοί όγκοι μαρμάρου που κρατούν σε 
απόσταση τον επισκέπτη και διασπούν την 
προσοχή του, εμποδίζουν την κυκλοφορία του, 
απαιτούν αυξημένη φύλαξη.

Η μελέτη σ’ αυτή τη φάση δε θα 
επιτύχει πλήρως το στόχο της λόγω έλλειψης 
χρόνου. Σε πολλές λιθοπλίνθους συχνά 
απουσιάζουν βασικά χαρακτηριστικά που δεν 
βοηθούν στην εύρεση των αναντίρρητων 
γειτνιάσεων. Είναι μια συνεχής έρευνα που θα 
διαρκέσει μέχρι την τελευταία στιγμή. 
Δηλαδή μέχρι και η τελευταία λιθόπλινθος 
να εύρει τήν αρχική της θέση επάνω στούς 
μακρούς τοίχους.

Με τη σταδιακή συμπλήρωση των μελών 
με τα αυθεντικά τους θραύσματα που 
αφθονούν στους σιορούς της Ακροπόλεως 
(εικ. 1), αυτά θα αποκτήσουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες γειτνίασης και θα περιορίσουν 
τα συμπληρώματα από καινούριο μάρμαρο 
(βικ. 2 ) .

Πιστεύουμε λοιπόν για τους παραπάνω 
λόγους ότι αυτή η παρουσίαση πρέπει να 
θεωρηθεί το πρώτο μεγάλο βήμα προσέγγισης 
αλλά όχι και το τελικό. Το πολυπληθές υλικό 
είναι για πρώτη φορά αποτυπωμένο και 
φωτογραφημένο.

Εφ’ όσον οι γενικές αρχές και 
κατευθύνσεις συμφωνηθούν, η προσπάθεια 
πρέπει και μπορεί να ενταθεί με ενίσχυση σε 
ειδικευμένο προσωπικό αναζήτησης
αναγνώρισης θραυσμάτων.

Η προσδοκία που έχουμε για το 
αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι ότι θα
εντοπίσουμε σε μεγάλο ποσοστό τις
λιθοπλίνθους του δυτικού τμήματος των
μακρών τοιχών μέχρι και την περιοχή του 
εγκάρσιου διαχωριστικού τοίχου.



Εικ. 1
Λιθοσωροί βορείως του Μουσείου Ακροπόλεως
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Εικ. 2
Συμπλήρωμα αυθεντικού μαρμάρου με νέο υλικό



Το σκίτσο του Παρθενώνος του άγγλου 
Dalton όπως μεταφράστηκε σχεδιαστικά από 
τον Μ. Κορρέ μας δείχνει τη μορφή που είχε 
το μνημείο κατα τον 18ο αιώνα.

(βλέπε σχέδιο 1 )
Ο πρώτος αναστηλωτής του μνημείου ο 

Κ. Πιττάκης θυμάται κατά τη πολοιορκία της 
Ακροπόλεως την κατεδάφιση των 
λιθοπλίνθων των τοίχων αυτής της περιόδου 
από ανθρώπινα χέρια και όχι από κάποια 
ανατίναξη ή άλλη καταστροφή.1

Λαμβάνοντας υπ7 όψη την αντοχή του 
μαρμάρου, πιστεύουμε ότι παρά τις όποιες 
καταστροφές των μελών, τα περισσότερα από 
αυτά βρίσκονται στην Ακρόπολη.

Το πλήθος των σωζόμενων λιθοπλίνθων 
όχι μόνο δεν αναιρεί την προσδοκία μας αλλά 
αντιθέτως την ενισχύει.2

Από τα παραπάνω τίθεται θέμα για τη 
χρήση των λιθοπλίνθων για τις οποίες δεν θα 
αναγνωρισθεί τελικά η αρχική τους θέση.

Πρέπει να απαντήσουμε αν θα τις 
χρησιμοποιήσουμε ή όχι και αν ναι, με ποιόν 
τρόπο.

2 ΣΥΝΤΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΩΝ

Το 1842-1844 έγινε η πρώτη σημαντική 
αναστήλιοση των μακρών τοίχων από τους 
αρχαιολόγους Κ.Πιττάκη3 και Α. Ρίζο- 
Ραγκαβή.4 Αναστήλωσαν 158 λιθοπλίνθους5 
σε τυχαία διάταξη, ενώ προς το εσωτερικό 
του ναού συμπληρώθηκαν οι κατεστραμμένες 
από φωτιά επιφάνειες με συμπαγή τούβλα.

Το 1926-1927 αφαιρούνται τα τούβλα 
επένδυσης της εσωτερικής παρειάς των

1 Εστελνε μολύβι για βόλια στούς πολοιορκημένους 
Τούρκους για να μη καταστρέφουν τα αρχαία
2ΓΙαρόμοια εικόνα για την κατάσταση των μακρών τοίχων 
εχοθμε και από το σχέδιο του GEL, που παρουσιάσαμε στη 
μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος τόμος 2α
3Πιττάκης Κυριάκος (1798-1863).
Ελληνας αρχαιολόγος Εφορος Αρχαιοτήτων Αττικής και 

από το 1836 Γενικός Εφορος Αρχαιοτήτων.
4Ριζος-Ραγκαβής Αλέξανδρος (1809-1892).
Ελληνας καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, λόγιος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας
5 Εδώ φαίνεται πως υπάρχει ενα λογιστικό
πρόβλημαΑναστήλωσαν 158 λίθους ενώ εμείς αποξηλώσαμε
207. Επομένως η δε μετρούν τα μη πλήρη μέλη, η προσέθεσε
και ο Μπαλάνος ορισμένα

τοίχων από τον Ν. Μπαλάνο6 και 
διανοίγονται οι πλευρικές θύρες της 
βυζαντινής εποχής που είχε φράξει ο 
Πιττάκης με τούβλα το 1845.

Το 1960 ο αρχιτέκτων Ε. Στίκας7 
καταργεί τις μεταγενέστερες πλευρικές θύρες 
και τις σφραγίζει με νέο πεντελικό μάρμαρο 
.(εικ. 3)

Μέχρι το 1972 γίνονται μικροεπεμβάσεις 
σφράγισης αρμών με τούβλα και τσιμέντο και 
αφαίρεση εξωτερικών σιδήρων.

Το 1992-1993 έγινε η αποσυναρμολόγηση 
των αναστηλωμένων λιθοπλίνθων του νότιου 
τοίχου αρχικά και στη συνέχεια του βόρειου 
τοίχου υπό τήν επίβλεψη του Ν. Τογανίδη8 
και αφαιρέθηκαν οι αρχαίοι σύνδεσμοι και 
γόμφοι.

3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Στο διεθνές συνέδριο του 1989 που 
διοργάνωσε η Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως (Ε.Σ.Μ.Α.) για τα 
έργα στην Ακρόπολη, προτάθηκε από το 
γράφοντα και έγινε δεκτή στη συνέχεια η 
διάλυση των αναστηλωμένων τμημάτων των 
μακρών τοίχων του Παρθενώνα.

Η αποξήλωση άρχισε το Φεβρουάριο του 
1992 από τη Νότια πλευρά. Οργανώθηκε ένα 
ολιγομελές συνεργείο τριών έως τεσσάρων 
ατόμων με επικεφαλής το μαρμαροτεχνίτη 
Τζώρτζη Παπαρίδη και στήθηκε μια 
μεταλλική σκαλωσιά τύπου "Βιοσώλ" που 
μελέτησε ο Κώστας Ζάμπας 9 (βικ. 5)

Η σκαλωσιά αποτελείτο από μια διπλή 
σειρά τεσσάρων πύργων, μία στο εξωτερικό 
του τοίχου σε απόσταση 80 εκ. του μέτρου και 
άλλη μία σειρά στο εσωτερικό του τοίχου.

6Μπαλάνος Νικόλαος (1860-1937).
Πολιτικός μηχανικός Απο το 189S-1937 διευθυντής Εργων 

Ακροπόλεως.
7Στίκας Ε Αρχιτέκτων,συνεργάτης του Α. Ορλάνδου. 
8Τογανίδης Νικόλαος (1948 - ).
Αρχιτέκτων EM.EL Εργάζεται στο έργο της Αναστήλωσης 
του Παρθενώνος απο το 1984 .
9Ζάμπας Κώστας
Πολιτικός μηχανικός EM.EL ( 1952 - ) .Εργάζεται στα Εργα 
Ακροπόλεως από το 1975.
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Σχέδιο 
1 

Ο Π
αρθενοσν κατά τον 18ο αιώνα



Εικ. 4
Αποξήλωση Νότιου τοίχου

Εικ. 3α

Ανατολική όψη της βόρειας θύρας που 
κάλυψε ο Στίκας όπως φαίνεται μετά 
την αποξήλωση του Βόρειου τοίχου για 
την αφαίρεση παρατοποθετημένου 
ορθοστάτη.

Εικ. 3

9



Εικ. 5 

Εικ. 6

Εικ. 7 
Εικ. 8
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Η κάθε σειρά των πύργων ήταν 
συνδεδεμένη καταλλήλως με οριζόντια 
στοιχεία ακαμψίας.

Η εξωτερική σκαλωσιά στηριζόταν με 
κατάλληλες προεξοχές στους εξωτερικούς 
κίονες και εν μέρει στον τοίχο, ενώ η 
εσωτερική σκαλωσιά στηριζόταν εν μέρει στο 
εσωτερικό του τοίχου και εξασφαλιζόταν 
έναντι ανατροπής με διαγώνιες αντιρρίδες 
στερεωμένες στο δάπεδο εργασίας του ναού.

Η εξωτερική σκαλωσιά δεν εδράζετο 
απ’ ευθείας στο μαρμάρινο δάπεδο του πτερού, 
αλλά επάνω σε δάπεδο εργασίας από μαδέρια. 
Κάτω από τα πέλματα των πύργων υπήρχαν 
εγκάρσια ξύλινα νεύρα. ( εικ. 5)

Ανάμεσα στα εγκάρσια νεύρα και τα 
μαδέρια του δαπέδου παρενεβλήθη μια φτηνή 
μεμβράνη υγροπροστασίας του μαρμάρινου 
δαπέδου που έφτανε μέχρι το δεύτερο 
αναβαθμό (τοιχοβάτη).

Οι αναβαθμοί προστατεύτηκαν επίσης 
με μαδέρια ώστε να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος 
φθοράς του δαπέδου από πτώση εργαλείου, 
θραύσματος ή και μέλους.

Η υψομετρική διαφορά στάθμης μεταξύ 
πτερού και κυρίως ναού αντιμετωπίστηκε με 
τη χρήση μικροτέρων από τα κανονικά 
πλαισίων στο πτερό και ρύθμιση των 
κοχλιωτών πελμάτων έδρασης.

Η κάθε σειρά πύργων δέχτηκε μια 
μεταλλική συνεχή δοκό, διατομής διπλού ταύ 
IP 350, αφού προηγουμένως τοποθετήθηκαν 
στίς κεφαλές κάθε πύργου μεταλλικές 
κοιλοδοκοί 100X100 και αλφαδιάστηκαν
( 81Κ. 6).

Επάνω στις δύο συνεχείς δοκούς 
(εσωτερική και εξωτερική) τοποθετήθηκε, για 
άλλη μια φορά, μια από τις γερανογέφυρες10 
που χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση του 
Ερεχθείου και ένα ηλεκτροκίνητο 
αλυσσοπάλαγγο 5 τόνων, που επίσης υπήρχε.

Η επιλογή του συστήματος αυτού έγινε 
επειδή αφ’ενός υπήρχαν τα υλικά και αφ’ 
ετέρου δεν απαιτούσε την αποκλειστική 
χρήση του γερανού του Παρθενώνα 
(DERRICK), ο οποίος αποφασίστηκε να έχει, 
σαν κύριο έργο, τη διάλυση της δυτικής 
ζωφόρου.

Χρήση αυτού του γερανού γινόταν μόνο 
όταν ήταν διαθέσιμος από άλλες εργασίες.

10Οι λοιπές γερανογέφυρες του Ερεχθείου χρησιμοποιήθηκαν 
στην αναστήλωση των Προπυλαίων.

Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για να 
έχει πλήρη αυτοδυναμία. Ετσι μπορούσε να 
αφαιρεί τις αναστηλωμένες λιθοπλίνθους και 
να τις καταβιβάζει στο ανατολικό του άκρο, 
επάνω σ’ένα παλετοφόρο 3 τόνων, με το οποίο 
οδηγούνταν οι λιθόπλινθοι προς αποτύπωση 
των στοιχείων τους στο εσωτερικό του ναού 
και αποθήκευση σε πολλαπλές στρώσεις για 
εξοικονόμηση χώρου. (βικ. 7, 8 )

Εγινε ακόμα εκτεταμένη χρήση του 
περονοφόρου οχήματος για την αποθήκευση 
σε επάλληλες στρώσεις των αποξηλούμενων 
λιθοπλίνθων.

Τηρήσαμε ημερολόγιο έργου και 
χρησιμοποιήσαμε σχέδια των όψεων των 
τοίχων ως ευρετήριο θέσης κάθε 
αποξηλούμενης λιθοπλίνθου. (βλέπε 
σχέδιο 2) Ενημερώναμε τις κατόψεις των 
αποξηλούμενων στρώσεων με τους αριθμούς 
των λιθοπλίνθων και τις ημερομηνίες 
αποξήλωσης ενώ παράλληλα φωτογραφίζαμε 
κάθε στρώση χωριστά, όπως και κάποιες 
ειδικές λεπτομέρειες.

3.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Από το Νότιο τοίχο αποξηλώθηκαν ανά 
στρώση (από 11/2/92 έως 24/6/92) οι ακόλουθες
λιθόπλινθοι (βλέπε σχέδιο 2 )

17η 2 διάτονες ν9000, ν9001 4,5/3/92

16η 4 δρομικές V9002, ν9003 
ν9004, ν9005* 4,6/3/92

15η 2 διάτονες ν9006, ν9007 13,14/3/92

14η 6 δρομικές ν9008, ν9009 
ν9010, ν9011 
ν9012, ν9013 19,20/3/92

13η 3 διάτονες ν9014, ν9015 
ν9016 23,24/3/92

12η 6 δρομικές ν9017, V9018 
ν9019, ν9020 
ν9021, ν9022 3,13,14/4/92

11η 3 διάτονες ν9023, ν9024 
ν9025 3,6,15/4/92



lOr1 16 δρομικές ν9026, ν9027 ν9119, ν9120
ν9028, ν9029 V9121, ν9ΐ22
ν9030, ν9031 ν9124, V9125 11/2/92
V.903Ζ ν9033 ν9126, V9127 25,29/5/92
ν9034, ν9035 ν9128, V9129
ν9036, ν9037 V9123 1/6/92
V9038, ν9039 26,27/2/92 'ν9169 10/12/93
ν9040, ν9041 17/4/92

3η 8 διάτονες ν9130, ν9131
9η 8 διάτονες ν9042, ν9043 V9132, V9133

ν9044, ν9045 ν9134, V9135 11,12/2/92
ν9046, ν9047 3/3/92 V9136, ν9137 4,10,11/6/92
ν9048, ν9049 6,8,22/4/92 ν9168 10/12/93

8η 16 δρομικές V9052, ν9053 2η 9 δρομικές
ν9054, ν9055 +1 μασχαλιαία ν9143***
ν9056, ν9057 ν9144, ν9146
ν9058, ν9059 ν9147, V9148
ν9060, ν9061 ν9149, ν9150 12/2/92
ν906Ζ ν9063 V9151, ν1952 12,19/6/92
ν9064, ν9065 ν9153
ν9067, ν906&* 9/4/92 ν9167, V9166 10/12/93

7η 8 διάτονες v9070, v9071 1η 5 διάτονες V9155, V9156 12/2/92
v9072, v9073 ν9157, V9158 12/6/92
v9074, v9075 9/4/92 ν9159
v9076, v9077 11,12/5/92 ν9165, ν9164 10/12/93

6η 18 δρομικές
+ 1 μασχαλιαία ν9080, ν9081 

\9082, ν9093 
ν9084, ν9085 
ν9086, ν9087 
ν9088, ν9089 
V9090, ν9091 
V9092 ν9093
ν9094, ν9096 6/2/92
ν9097, ν909814,18,19,25/5/92 
ν9099

Ορθ 2 ορθοστάτες ν9161, ν9162 13,14/2/92
V9163 24/6/92

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
* Συνταιριάχτηκαν μεταξύ τους.
** Συνενώθηκαν ν9066+β9368
*** Εσωτερική δρομική μικρού μήκους
Πλάγια γραφή . Οι λιθύπλίνθοι αυτές είχαν πρόσωπο
και ήταν κρυμένες στήν εσωτερική παρειά του
τοίχου
Οι αναφερόμενες παραπλεύρως ημερομηνίες 
δηλώνουν τις συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες 
έγινε η αποξήλωση.

5η 10 διάτονες ν9100, ν9101 
V9102, V9103 
V9104, ν9105 6/2/92
ν9106, V9107 25,29/5/92
ν9108, ν9109 1/6/92

4η 18 δρομικές 
+1 μασχαλιαία 
+1 μεσοτοίχου ν9110, v91îl· 

v9112, v9113 
v9114, v9115 
v9117, v9118

Αποξηλώθηκαν συνολικά από το Νότιο 
τοίχο 144 λιθόπλινθοι, εκ των οποίων 49 
διάτονες, 93 δρομικές, 2 μασχαλιαίες και 1 
λιθόπλινθος μεσοτοίχου. Από τις 93 δρομικές, 
οι 46 ήταν εσωτερικές και απ’αυτές οι 35 
διαθέτουν πρόσωπο που ήταν αφανές και 
ανήκουν στην εξωτερική όψη του τοίχου 

(βικ. 9-19)
Στη συνέχεια διαλύσαμε τη σκαλωσιά 

του νότιου τοίχου και τη μεταφέραμε στο 
βόρειο τοίχο, κάνοντας τις ίδιες διαδικασίες.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

PICTURES FROM THE DISASSEMBLING OF 
THE SOUTH WALL OF THE PARTHENON

Eix. 9
Eix. 10

Χρησιμοποιήσαμε μια μεταλλική 
σιδηροδοκό μήκους 6 μέτρων. Στο ένα της 
άκρο, δέσαμε την προς ανύψωση λιθόπλινθο 
ενώ στο άλλο ένα αντίβαρο που πατούσε σε 
κατρακύλια. Ο γάνζτος της γερανογέφυρας 
σήκωνε τη δοκό έκκεντρα, ώστε 
ν’ανασηκώνεται μόνον η λιθόπλινθος. Στη 
συνέχεια όλο το σύστημα κυλίετο κατά μήκος 
του τοίχου μέχρις ένα κατάλληλο σημείο 
απ’όπου, με τη βοήθεια του γερανού 
DERRICK, απομακρυνόταν η λιθόπλινθος.

Το σύστημα αυτό, απλό σε σύλληψη, 
ιδέα του Μ. Κορρέ,11 απαιτούσε ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την κύλιση του αντιβάρου, 
ώστε αυτό να βρίσκεται συνεχώς επάνω στον 
τοίχο.

u Κορρές Μανώλης. ( 1948 - ).
Λρ. Αρχιτέκτων ΕΜ.Π. Επικεφαλής μηχανικός του έργου της 
Αποκατάστασης του Παρθενώνος.
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Εικ. 11
Ανω μέρος Νότιου τοίχου μετά την αποξήλωση
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Εικ. 12
10η στρώση Νότιου τοίχου

Εικ. 13
8η στρώση Νότιου τοίχου
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Εικ. 14
5η στρώση Νότιου τοίχου

Εικ. 15
4η στρώση Νότιου τοίχου
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Εικ. 17
2η στρώση Νότιου τοίχου

Εικ. 16
3η στρώση Νότιου τοίχου
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Εικ. 18 Το εσωτερικό του Νότιου τοίχου

Εικ. 19 Το εξωτερικό του Νότιου τοίχου μετά την αποξήλωση. 1993
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3.2 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ TOY 12η 13 δρομικές 39221, β922Ζ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 39223, β9224,

39225, β922&,
39227, β9228,

Η αποξήλωση άρχισε στις 26 /Il /1992. β9230, 39229*,
Λόγω του μικρού ελεύθερου ύψους 39231, β923Ζ

μεταξύ του γάντζου της γερανογέφυρας και β9369 15,18/1/93
της 17ης στρώσης, αυτή αποξηλώθηκε με
ειδικό τρόπο. Χρησιμοποιήθηκε πάλι το 11η 8 διάτονες 39234, 39235,
σύστημα με τη σιδηροδοκό πού προαναφέραμε 39236, 39237,
για τήν αποσυναρμολόγιση του νότιου τοίχου. 39239, 39238*,

39240, 39241** 20,21,22/1/93
Αποξηλώθηκαν αρχικά μ’αυτόν τον 

τρόπο 6 διάτονες λιθόπλινθοι της 17ης
στρώσης και στη συνέχεια συνεχίσαμε ΙΟη 13 δρομικές 39242, β924?**,
κανονικά. 39244, β9245,

Από το βόρειο τοίχο αποξηλώθηκαν 39246, β9247***,
ανά στρώση από 26/11/92 έως 8/4/93, οι 39248, β9249,
ακόλουθες λιθόπλινθοι. (βλέπε σχέδιο 2) 39250, β9251,
( εικ. 20-34) 39252, β9253,

39254 25,27,28/1/93
17η 6 διάτονες β9170, β9171,

39172, β9ΐ73,
β9174, β9ΐ75 26,27,30/11/92 9η 7 διάτονες 39258, 39259,

39260, 39261,
16η 12 δρομικές (39176, β9178, 39262, 39263*,

β9179, β9!80, 39264 29,31/1/93
39182, β9183, 
β9ΐ84, β9185,
β9186, β9187, 26,30/11/92 8η 14 δρομικές 39266, β9267****,
β9ΐ88 φ9189, 3,4,8/12/92 39268, β9269

39270, β9271,
15η 7 διάτονες β9ΐ90, β9191, 39272, β9273.

39192, 39193, 39274, β9275,
39194, 39195 30/11/92 39276, β9277,
39186 8,11,15/12/92 39278, β9279**** 2,3/3/93

14η 10 δρομικές
1 διάτονος 39198, 39199, 7η 7 διάτονες 39280, 39281,

β9200, 39201, 39282, 39283,
β9202 39203, 39284, 39285,
39205. β9206, 39286 16,17/3/93
39209, β9210, 15,21,22/12/92
39207 11,12/1/93 6η 12 δρομικές

13η 8 διάτονες
1 μασχαλιαία 39289, β9290,

39291, β929Ζ
1 μασχαλιαία 39293, β9294,

γεμίσματα β9213, 39214, 39295, β9296,
39215, 39216, 39297, β9298,
39217, 39218, 39299, β9300,
39219, β9220(α+β) 39287 19,21/3/93

12,13,14,18/1/93
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5η 7 διάτονες β9303, β9304, 
β9305, β9306, 
β9307, (39308,
β9309 24/93

4η 12 δρομικές
1 μασχαλιαία (39311, β9312 

β93ΐ5, β9316, 
39317, β9318, 
39319, β9320, 
39321, β932β 
39323, β9324,
39313 29,30/3/93

3η 7 διάτονες 39327, 39328, 
39329, 39330,
39331, 39332, 31/3/93
39333 1/4/93

2η 12 δρομικές
1 μασχαλιαία
1 μεσοτοίχου 39335, β9336, 

39337, β933Ρ, 
39341, β9342 
39343, β9344, 
39345, β9346, 
39347, β934Ρ, 
39349,
β9340 5,7,8/4/93

1η 1 διάτονος ΒΤ.29.31 3/94

Ορθ. 2 δρομικές β9368, β9369,
1 ορθοστάτης 32065 3/94

Αποξηλώθηκαν συνολικά από το βόρειο 
τοίχο 163 λιθόπλινθοι εκ των οποίων 56 
διάτονες 100 δρομικές 4 μασχαλιαίες και 1 
λιθόπλινθος μεσοτοίχου. Από τις 100 δρομικές 
οι 49 ήταν εσωτερικές και μόνον 3 απ’αυτές 
διαθέτουν πρόσωπο και ανήκουν στην 
εξωτερική όψη του τοίχου.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι αριθμοί με πλάγια γραφή δηλώνουν ότι η 
λιθόπλνθος βρισκόταν στην εσωτερική παρειά του 
τοίχου.
* Θραυσμένη σε δύο τεμάχια 
** Συμπλήρώθηκε με (16+1766)
*** Συπληρώθηκε με (β9247+β9243)
**** Μέλη ανήκοντα στην εσωτερική παρειά

Οι αναφερόμενες παραπλεύρως ημερομηνίες 
δηλώνουν τις συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες 
έγινε η αποξήλωση.

Εικ. 20
Σκαλωσιά βόρειου τοίχου
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΙΙΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

PICTURES FROM THE DISASSEMBLING OF 
THE NORTH WALL OF THE PARTHENON

Εικ. 21
16η στρώση βόρειου τοίχου

Εικ. 22
15η στρυ'κτη βόρειου τοίχου



Εικ. 23
14η στρώση Βόρειου τοίχου

Εικ. 24
13η στρώση Βόρειου τοίχου
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Εικ. 27
9η στρώση Βόρειου τοίχου

Εικ. 28
8η στρώση Βόρειου τοίχου
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Εικ.29
7η στρώση Βόρειου τοίχου

Εικ. 30
6η στρώση Βόρειου τοίχου
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Εικ. 30 α
Γενική κάτοψη των 8 τελευταίων στρώσεων

Εικ. 31
3η στρώση Βόρειου τοίχου
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Εικ. 32 
2η στρώση 
Βόρειου τοίχου

Εικ.33 
1 η στρώση 

Βόρειου τοίχου
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Εικ. 34
Εξωτερική όψη 
Βόρειου τοίχου



4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο εκτεταμένος αριθμός των προς 
εξέταση λιθοπλίνθων μας οδήγησε σε μια 
διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε μέχρι σήμερα 
για πολύ λιγότερες λιθοπλίνθους.

Εχουμε να μελετήσουμε περίπου 700 
μαρμάρινες λιθοπλίνθους που προέρχονται 
από περισυλλογή εγκατασπάρτων και από τη 
διάλυση των προγενέστερων αναστηλώσεων.

Πρακτικά οι χρήσιμες λιθόπλινθοι για 
την εξεύρεση τους αρχικής τους θέσης στην 
εξωτερική παρειά των τοίχων είναι γύρω 
στις 650. Οι υπόλοιπες έχουν κατεστραμμένο 
πρόσωπο από φωτιά άρα είναι προφανώς 
εσωτερικές και δεν συμμετέχουν στην 
παρούσα επίλυση, εφ’όσον δεν έχουν αφετηρία 
μέτρησης των γεωμετρικών τους 
χαρακτηριστικών. Θα αντιμετωπιστούν σε 
επόμενο στάδιο.

Αυτές οι εσωτερικές λιθόπλινθοι, στη 
χειρότερη περίπτωση, θα τοποθετηθούν με 
μοναδικό κριτήριο τα ύψη τους στη δε 
καλύτερη, πιθανόν μετά από συγκρίσεις στην 
πραγματική τους θέση.

Γνωρίζοντας τη δυσκολία του 
εγχειρήματος της επίλυσης με παραδοσιακό 
τρόπο, αποφασίσαμε και την παράλληλη 
χρησιμοποίηση των Η/Υ στην παρούσα 
μελέτη, μια κι έχουμε να συγκρίνουμε δύο 
μορφές λιθοπλίνθων (διάτονες - δρομικές) με 
διαφορετικές τιμές στα διάφορα επιμέρους 
χαρακτηριστικά τους. Ελπίζαμε σε μια 
ευκολότερη διαχείρηση του αρχειακού υλικού.

Αφού αναλύσαμε τις ικανές και 
αναγκαίες συνθήκες που πρέπει να τηρούν 
δύο λιθόπλινθοι ώστε να είναι συμβατές σε 
οριζόντια και καθ’ύψος γειτνίαση, διακρίναμε 
4912 το πολύ ιδεατά χαρακτηριστικά, που 
άλλα είναι ποιοτικά και άλλα ποσοτικά.

Μετά από σύντομη έρευνα διαφόρων 
προγραμμάτων Η/Υ που κάναμε, είδαμε ότι 
κανένα εμπορικό πρόγραμμα δεν απαντά στο

12Μετά την επεξεργασία είδαμε ότι ο αριθμός αυτός μπορεί 
να αυξηθεί λίγο, ιδιαίτερα σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς 
της φοράς τα>ν οπερκείμενων λιθοπλίνθων.

πρόβλημα που είχαμε θέσει και βεβαίως ούτε 
μια απλή data base.

Ετσι αναζητήσαμε μελετητή που θα 
μπορούσε να εκπονήσει ένα ειδικό λογισμικό 
(software) για την περίπτωσή μας και 
καταλήξαμε στο μελετητικό γραφείο Ε. και 
Λ. Λυρούδια Ο.Ε.

Το πρόβλημα που έπρεπε να 
αντιμετωπιστεί με το πρόγραμμα, ήταν οτι 
στην πραγματικότητα μόνον ένα ποσοστό 
από τα 49 χαρακτηριστικά σώζεται σε κάθε 
λιθόπλινθο και γι’αυτό υπάρχει μεγάλη 
αοριστία.

Η κλασσική μαθηματική θεωρία της 
άλγεβρας Boole δεν επαρκεί στην παρούσα 
περίπτωση της αναγνώρισης της θέσης των 
λιθοπλίνθων επειδή, στις μοναδικές 
απαντήσεις ναι (1) - όχι (0) που δέχεται η 
θεωρία αυτή, προστίθεται και μια τρίτη, το 
"πιθανόν", απάντηση που περιέχει κάθε 
είδους αβεβαιότητα, όπως- "δεν έχω αρκετά 
στοιχεία για ν’απαντήσω" ή "δεν ξέρω", "δεν 
μπορώ να μετρήσω", "δεν σώζεται".

Η μαθηματική εκείνη θεωρία, που 
αποτελεί προέκταση της κλασσικής θεωρίας 
της άλγεβρας Boole, δέχεται και αξιολογεί 
την απάντηση "ίσως", ονομάζεται "θολή 
λογική" (fuzzy logic).

1VF αυτή τη λογική σχεδιάστηκε ένα 
ειδικό πρόγραμμα για τους μακρούς τοίχους, 
το πρόγραμμα ΙΚΤΙΝΟΣ, που σκοπό έχει -

α. Να εντοπίσει τις πιθανές λύσεις.
β. Να αξιολογήσει με ποσοτικές 

εκφράσεις τις λύσεις αυτές.
γ. Να κατευθύνει τον ειδικό επιστήμονα 

στον τρόπο επιλογής τους.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι -
- Το πρόγραμμα αυτό δεν υποκαθιστά 

τον επιστήμονα.
- Δεν παράγει αφ’εαυτού τη μοναδική 

λύση.
- Οταν τα στοιχεία σύνδεσης δύο 

λιθοπλίνθων δεν επαρκούν, παρέχει 
στο χρήστη τη δυνατότητα 
εναλλακτικών λύσεων.

- Οι μετρητικές ανοχές είναι στην 
επιλογή του χρήστη.

- Η ακρίβεια των μετρήσεων και η 
ερμηνεία των πληροφοριών κάθε 
λιθοπλίνθου είναι στην απόλυτη 
ευθύνη του ειδικού μελετητή.
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Αξίζει να σημειώσουμε την ειδική 
δυσκολία που αντιμετωπίσαμε για τον 
καθορισμό του τρόπου παραλαβής του 
προγράμματος.

Για να ελέγξουμε την απόδοση του 
προγράμματος έπρεπε να ξέρουμε αν μπορεί 
να προτείνει λύσεις.

Επειδή όμως δεν μπορούσαμε να έχουμε 
τις αληθινές γειτνιάσεις πραγματικών 
λιθοπλίνθων, κατασκευάσαμε ένα τεχνητό 
μοντέλο τμήματος του τοίχου και δώσαμε 
εικονικές "ελεγχόμενες" χαρακτηριστικές 
τιμές στίς λιθοπλίνθους οι οποίες το 
αποτελούσαν .

Στο μελετητικό γραφείο, δώσαμε ένα 
σύνολο 82 τεχνητών λιθοπλίνθων, αφού 
συμπληρώσαμε τις αντίστοιχες καρτέλες των 
μελών. Η αρίθμηση που δώσαμε στις 
λιθοπλίνθους ήταν τυχαία και κρατήθηκε 
μυστική. (βλέπε σχέδιο θέσβον 3)

Υπήρχαν σκόπιμες αποκλίσεις λάθη και 
κενά, στην προσπάθειά μας να πλησιάσουμε 
τις πραγματικές συνθήκες και να ελέγξουμε 
τη δυνατότητα επίλυσης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, αφού εντόπισε τα λάθη, 
κατάφερε να δώσει την ορθή λύση.

Ετσι πιστεύαμε, ότι αν κατορθώναμε να 
βρούμε τη σειρά των λιθοπλίνθων της 1ης 
καθώς και της 17ης στρώσης όπως και τη 
θέση των λιθοπλίνθων στην πλοκή με τον 
εγκάρσιο τοίχο, τότε το συγκεκριμένο 
"puzzle" γίνεται απλούστερο, εφ’όσον έχουμε 
τα στοιχεία των "in situ" λιθοπλίνθων αλλά 
και τα στοιχεία των λιθοπλίνθων της ΝΑ 
παραστάδας. Με άλλα λόγια ένα πλαίσιο με 
τις οριακές λιθοπλίνθους. Μέσα σ’αυτό το 
πλαίσιο των οριακών λιθοπλίνθων μπορεί να 
δράσει ασφαλέστερα το υπολογιστικό 
πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ΙΚΤΙΝΟΣ αποτελείται 
από τα ακόλουθα επι μέρους προγράμματα .

1. EDITWALL Για την εύκολη εισαγωγή και
τροποποίηση των στοιχείων 
των λιθοπλίνθων.

2. CRITERIA Για την εισαγωγή και
τροποποίηση των ανεκτών 
αποκλίσεων αριθμητικών 
δεδομένων.

3. DATAPROC "Μετάφραση"τωνστοιχείων σε
μαθηματική μορφή.

4. WALL 9 Για την αναζήτηση των 
πιθανών λύσεων γύρω από 
κάθε λιθόπλινθο.

5. WALL 11 Για την αξιολόγηση και
επιλογή των λύσεων.

6. GRAPH Για τη γραφική παράσταση
των αποτελεσμάτων.

7. WALL 10 Τέλος για την προσθήκη
ενός προγράμματος 
διαγνωστικών σφαλμάτων 
που κρίθηκε χρήσιμο κατά 
την επεξεργασία.

Πέραν των παραπάνω υπάρχουν και 
δευτερεύοντα προγράμματα ελέγχου όπως 
είναι το WALL HELP κλπ.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1



Οι εργασίες που προηγούνται 
τής επεξεργασίας των στοιχείων είναι -

1 . Σχεδιαστική αποτύπωση της 
λιποπλίνθου με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

2. Μεταφορά όλων των χρήσιμων 
πληροφοριών σε πίνακα (έως 50 
αλφαριθμητικοί χαρακτήρες ανά γραμμή). 

Επεξηγηση των 50 χαρακτηριστικών 
(βλέπε πίνακα 2 )
1-36 Τα 36 χαρακτηριστικά είναι 

αριθμητικά και εισάγονται σε εκατοστά.
37-39 Τα 3 επόμενα χαρακτηριστικά 

αναφέρονται στη φορά των στρώσεων με 
τέσσερις αποδεκτούς χαρακτήρες -

D (δεξιά) A (αριστερά) Κ (καταφραγή)
Ρ(προτοποθετημένη)
40 Το επόμενο χαρακτηριστικό 

αναφέρεται στην κλίση των κατακόρυφων 
παρειών ώσεως με τρεις αποδεκτούς 
χαρακτήρες -

R (δεξιά) L (αριστερά) Μ (μέση)
41-42 Τα επόμενα δύο χαρακτηριστικά 

είναι αριθμητικά, κάτω και άνω δίεδρη γωνία 
σε χιλιοστά.

43 Το επόμενο χαρακτηριστικό 
αναφέρεται στο χαρακτηρισμό της 
λιθοπλίνθου ως δρομικής ή μπατικής.

44-45 Αλφαριθμητικοί είναι οι
επόμενοι δύο χαρακτήρες αλλά δεν
υπεισέρχονται στην επεξεργασία -

"κατηγορία νερών προσώπου και
διάβρωση προσώπου"

46-47 Αλφαριθμητικοί είναι οι
επόμενοι δύο χαρακτήρες -

"δίεδρη γωνία, αριστερή και δεξιά άνω 
παρειά με τους χαρακτηρισμούς A για 
αμβλεία, Ο για οξεία και L για ορθή γωνία".

48-49 Αλφαριθμητικοί είναι οι
επόμενοι δύο χαρακτηρισμοί -

"in situ" και βαθύς σύνδεσμος αντίστοιχα 
50 Κενή θέση για απρόβλεπτη 

παράμετρο.

Τα στοιχεία που προαναφέραμε 
συμπληρώνονται πλήρως στην περίπτωση 
διάτονης (μπατικής) λιθοπλίνθου με διπλούς 
συνδέσμους σε κάθε παρειά.

Για τις δρομικές λιθοπλίνθους οι 
αποστάσεις και τα βάθη των δεύτερων 
συνδέσμων αρχικά δεν ελαμβάνοντο υπ5 όψη 
και δεν εσυμπληρώνοντο αφού δεν υπήρχαν. 
Στη συνέχεια όμως αυτό τροποποιήθηκε ώστε

να καλύπτεται μια ειδική μορφή συνδέσμου 
που διαπιστώσαμε εκ των υστέρων ότι 
υπάρχει.13

3. Δημιουργούμε έναν "κατάλογο δόμων" 
που θα υποστούν ταυτόχρονη επεξεργασία.

Κατά τη ' δημιουργία των καταλόγων 
ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί -

- Ο μέγιστος αριθμός λιθοπλίνθων που 
επιτρέπεται να έχει κάθε καταλόγος είναι 
700.

- Κάθε δόμος δεν εμφανίζεται παρά μόνο 
μία φορά σε κάθε κατάλογο.

- Ο ίδιος δόμος μπορεί να περιληφθεί σε 
διαφορετικούς από έναν καταλόγους. Το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για δόμους που είναι αμφίβολο αν ανήκουν 
στο βόρειο ή το νότιο τοίχο.

- Κάθε δόμος καταλόγου πρέπει να είναι 
υφιστάμενος στο αρχείο μας.

4. Ακολουθεί το πρόγραμμα 
DATAPROC. Η μετατροπή δηλαδή των 
δεδομένων σε μαθηματική μορφή για κάθε 
δόμο.Πιθανά λάθη ή στοιχεία εντοπίζονται 
απ’ το πρόγραμμα αυτό, που αυτόματα 
διακόπτεται με την επισήμανσή τους. Αφού 
γίνουν οι διορθώσεις το ξανατρέχουμε από 
την αρχή.

5. Αμέσως μετά ακολουθεί το 
πρόγραμμα WALL 9. Προϋποτίθεται ότι 
έχουμε καθορίσει τις ανοχές των διαστάσεων 
μέσα από το πρόγραμμα CRITERIA. Το 
τελικό προϊόν αυτού του προγράμματος είναι 
πρόταση πιθανών σχέσεων γύρω από κάθε, 
λίθο του καταλόγου. Προτείνονται δηλαδή 
λιθόπλινθοι αριστερά και δεξιά του, άνο: 
αριστερά και άνω δεξιά του, κάτω αριστερά 
και κάτω δεξιά του.

Τα κριτήρια που μπορούμε να 
επιλέξουμε για οριζόντια γειτνίαση 
είναι το πολύ 13.

Ενώ τα κριτήρια που μπορούμε να 
επιλεξουμε για κατακόρυφη γειτνίαση 
είναι 6.

Είναι προφανές ότι με διαφορετικές 
ανοχές αλλά και διαφορετικά κριτήρια, 
έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα.

13 Εννοούμε τον διατμητικό σύνδεσμο τον οποίον εντοπίσαμε 
μετά τη σύνταξη του προγράμματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπόδειγμα καρτέλας λιθοπλίνθου για Η.Υ, βάσει του 
προγράμματος ΙΚΤΙΝΟΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 225
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΜ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/7/88
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* *

1 ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΜΠΡΟΣ
2 ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΙΣΩ
3 ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΞΙΑ ΕΜΠΡΟΣ
4 ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΞΙΑ ΠΙΣΩ
5 ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
6 ΠΛΑΤΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟ
7 ΑΠΟΣΤ 1ου ΑΡΙΣΤ,

1ου ΑΡΙΣΤ.8 ΒΑΘΟΣ
9 ΑΠΟΣΤ 2ου ΑΡΙΣΤ, 

10 ΒΑΘΟΣ 2ου ΑΡΙΣΤ. 
1 1 ΑΠΟΣΤ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

1ου ΛΕΞ10Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
12 ΒΑΘΟΣ 1ου ΔΕΞΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
13 ΑΠΟΣΤ 2ου ΔΕΞΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
14 ΒΑΘΟΣ 2ου ΔΕΞΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
15 ΑΠΟΣΤ 1ου ΑΡΙΣΤ. ΚΑΤΩ ΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
16 ΑΠΟΣΤ 2ου ΑΡΙΣΤ. ΚΑΤΩ ΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
17 ΑΠΟΣΤ ίου ΙΧΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
18 ΑΠΟΣΤ 2ου ΙΧΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
19 ΑΠΟΣΤ 1ης ΚΑΤΩ ΦΩΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΡΙΣΤ.
20 ΑΠΟΣΤ 2ης ΚΑΤΩ ΦΩΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΡΙΣΤ.
21 ΑΠΟΣΤ 1ης ΚΑΤΩ ΦΩΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΞΙΑ
22 ΑΠΟΣΤ 2ης ΚΑΤΩ ΦΩΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΞΙΑ
23 ΑΠΟΣΤ 1ου ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΓΌΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
24 ΑΠΟΣΤ 2ου ΛΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
25 ΑΠΟΣΤ 1ου ΙΧΝΟΥΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
26 ΑΠΟΣΤ 2ου ΙΧΝΟΥΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
27 ΑΠΟΣΤ ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΟΜΦΟΥ 1ου ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
28 ΑΠΟΣΤ ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΟΜΦΟΥ 2ου ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
29 ΑΠΟΣΤ ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΟΜΦΟΥ 1ου ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ
30 ΑΠΟΣΤ ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΟΜΦΟΥ 2ου ΑΙΙΟ ΔΕΞΙΑ
31 ΑΠΟΣΤ 1ης ΑΝΩ ΦΩΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
32 ΑΠΟΣΤ 1ης ΑΝΩ ΦΩΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΦΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΞΙΑ
33 ΑΠΟΣΤ ΑΡΙΣΤ. ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΟΧΛΟΒ. ΚΑΤΑΒ. ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
34 ΑΠΟΣΤ ΔΕΞΙΟΥ ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΟΧΛΟΒ. ΚΑΤΑΒ. ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
35 ΑΠΟΣΤ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤ. ΜΟΧΛΑΥΛΑΚΑΣ ΑΝΑΣΗΚ. ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
36 ΑΙ10ΣΤ ΑΝΩ ΔΕΞΙΑΣ ΜΟΧΛΑΥΛΑΚΑΣ ΑΝΑΣΗΚ. ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
37 ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
38 ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
39 ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
40 ΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΚ. ΠΑΡΕΙΩΝ ΩΣΕΩΣ L=AP. Π=ΔΕΞ. Μ=ΜΕ
41 ΚΑΤΩ ΔΙΕΔΡΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΛΡΑΣΗΣ
42 ΑΝΩ ΔΙΕΔΡΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΔΡΑΣΗΣ
43 ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ (ΔΡ) - (ΜΠ)
44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (A,Β,C,D,Ε,F,G,Η)
45 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Α=ΠΟΛΥ, Β=ΛΙΓΟ, 0=ΚΑΘ0Λ0Υ)
46 ΔΙΕΔΡΗ ΓΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ (A) - (Ο) - (L)
47 ΔΙΕΔΡΗ ΓΩΝΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ (Α) - (Ο) - (L)
48 IN SITU (Υ/Ν/Ρ) Ρ=ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
49 ΒΑΘΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Υ/Ν)
50 UNDEFINED ARITHMETIC
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6. Χρήσιμο είναι πριν προχωρήσουμε στο 
κυρίως πρόγραμμα, μέσω του οποίου γίνονται 
οι επιλογές να τρέξουμε το διαγνωστικό 
πρόγραμμα WALL 10.

Το πρόγραμμα αυτό προβάλλει τις 
αδύνατες (μη ορθές) σχέσεις που έχουν 
εξαχθεί από το WALL 9. Δεν μας 
εξασφαλίζει απόλυτα έναντι της περίπτωσης 
λάθους μας βοηθά όμως σημαντικά. Αυτό 
είναι ένα πρόγραμμα που απαιτήθηκε μετά 
την έναρξη της χρήσης του προγράμματος 
ΙΚΤΙΝΟΣ με πραγματικά δεδομένα.

Για να σχηματίσει κανείς μια ιδέα του 
χρόνου που χρειάζεται να αφιερώσει, 
ενδεικτικά αναφέρω ότι για την επεξεργασία 
290 λιθοπλίνθων σε ΗΥ 386, DX40 με 
μαθηματικό συνεπεξεργαστή, απαιτούνται δύο 
ημέρες συνεχούς λειτουργίας μόνο για το 
πρόγραμμα αυτό.

7. Τελική επεξεργασία όλων είναι το 
πρόγραμμα WALL 11. Αρχίζει με την πρώτη 
λιθόπλινθο του καταλόγου και προτείνει στο 
χρήστη πιθανές γειτνιάσεις πάντα προς τα 
δεξιά με βαθμό συγγένειας και πλήθος 
κριτηρίων.

Υπάρχουν δύο δυνατότητες -
η επιλογή λίθου και
η μή επιλογή λίθου.

Για κάθε επιλογή, υποδεικνύονται στο 
χρήστη και οι υπόλοιπες δυνατότητες που 
έχει η λίθοπλινθος που επελέγη. Εάν 
διαπιστωθεί καλύτερη δυνατότητα σχέσης με 
άλλη λιθόπλινθο, αλλάζουμε επιλογή, εάν όχι 
κρατάμε αυτήν που επιλέξαμε αρχικά.

Με τον τρόπο αυτό προχωρούμε 
σταδιακά πρώτα με τις οριζόντιες γειτνιάσεις 
και στη συνέχεια με τις κατακόρυφες.

Εάν γίνει κάποια εσφαλμένη επιλογή, 
αυτό έχει ως συνέπεια τη διακοπή του 
προγράμματος με ταυτόχρονη υπόδειξη του 
προβλήματος. .

Μπορούμε να ανατρέξουμε τότε στο 
βοηθητικό πρόγραμμα WALL HELP και να 
εντοπίσουμε σε ποιό σημείο ακριβώς 
αποτύχαμε.

8. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επιτυχώς υπάρχει η δυνατότητα σχεδιαστικής 
απεικόνισης των λιθοπλίνθων που έδεσαν με 
"in situ" λιθοπλίνθους με τη βοήθεια του 
προγράμματος GRAPH. Επίσης εάν

γνωρίζουμε τη θέση μιας μεμονωμένης έστω 
λιθοπλίνθου, μπορούμε να της δώσουμε 
συντεταγμένες καθορίζοντας τον κωδικό της 
αριθμό, αλλά συμπληρώνοντας το στοιχείο 48 
με την ένδειξη "in situ".

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
από την πλευρά του χρήστη.

Το πρόγραμμα μέχρι σήμερα δεν έχει 
αξιοποιηθεί πλήρως. Πιστεύουμε ότι είναι μεν 
ένα πρόγραμμα που δουλεύει μαθηματικά, 
χρειάζεται όμως τους κατάλληλους 
χειρισμούς και ρυθμίσεις βάσει πολλών 
παραμέτρων, όπως εξάλλου κάθε 
πρωτοεμφανιζόμενο πακέτο software.

Το κυριότερο πρόβλημα είναι ο 
καθορισμός από πλευράς του χρήστη των 
κατάλληλων ανοχών τίς οποίες δεχεται για 
τις επί μέρους μετρήσεις14

Για να καθοριστούν οι ανοχές πρέπει να 
βρεθεί μια ομάδα λιθοπλίνθων, σε 
αναντίρρητη γειτνίαση, από το μάτι και το 
χέρι του ειδικού. Στη συνέχεια να 
καταγραφούν οι αποκλίσεις των μετρήσεων 
για το κάθε στοιχείο ώστε να προταθεί μια 
λογική στατιστικά απόκλιση.

Η διαδικασία για τις επιλογές είναι 
βραδύτατη καθ’ όσον ο χρήστης πρέπει να 
συμβουλεύεται τα αρχεία του WALL 9, το 
WALL* 10," τις καρτέλες των αποτυπώσεων 
των λιθοπλίνθων, όπου μόνον ο ειδικός 
μπορεί να διακρίνει στοιχεία που δεν 
περιγράφοντα^ ή δεν προβλέφθηκαν στο 
πρόγραμμα. Χρήσιμη είναι η ταυτόχρονη 
χρησιμοποίηση τριών Η/Υ για εξοικονόμηση 
χρόνου.

Ο χαρακτηρισμός που δώσαμε για τη 
θέση κάθε λιθοπλίνθου, ως αριστερή - μέση ή 
δεξιά, φαίνεται επισφαλής για την περίπτωση 
του νότιου τοίχου και ασφαλέστερος στο 
βόρειο. Αυτό πιθανόν προκύπτει από τις 
διαφορετικές κλίσεις των δύο τοίχων και 
πρέπει να εξετασθεί15.

14Δεν έχουν όλες οι μετρήσεις τήν ίδια αξία, αλλά ούτε και η 
κατασκευή πολές φορές το επιτρέπει. Παράλληλα οι 
μετρήσεις έγιναν απο δέκα διαφορετικά άτομα, γεγονός πού 
δημιουργεί κάποιες διαφορές εκτιμήσεων.
15 Οι κατακόρυφοι αρμοί έχουν στην πραγματικότητα μικρές 
αποκλίσεις Πιθανόν θα έπρεπε να ελέγχουμε μόνον τις κάτω
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Η εύλογη ανησυχία μας σχετικά με την 
έλλειψη στοιχείων, μας ανάγκασε σε 
προβολές και αποκαταστάσεις διαστάσεων, 
με κίνδυνο να υπάρχει ανοχή μετρήσεων 
μεγαλύτερη από την επιλεγείσα και έτσι να 
αποκλείεται η ορθή λύση από την ασυμφωνία 
κάποιων στοιχείων λόγω δυσκολίας ρύθμισης 
των ανοχών.

Η διακοπή του προγράμματος λόγω 
σφάλματος επιλογής από το χρήστη και η εκ 
νέου έναρξή του, ήταν ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα και είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική σπατάλη χρόνου και αδυναμία 
προγραμματισμού της εργασίας.. Οι 
προσπάθειές μας, σε συνεργασία με το 
μελετητικό γραφείο, για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος δέν απέδωσαν.

Στην περίπτωση κατά την οποία το 
στοιχείο που πρέπει να διορθωθεί βρίσκεται 
στα καταγεγραμένα δεδομένα της 
λιθοπλίνθου, τότε πρέπει να επαναληφθούν 
όλες οι διαδικασίες από την αρχή. Ομιλούμε 
βεβαίως για έναν κοινό χρήστη, όχι ειδικό 
προγραμματιστή, διότι αλλοιώς, με 
"χειρουργικές επεμβάσεις" στα κατάλληλα 
σημεία, μπορούν να διορθωθούν γρήγορα 
πολλά από τα στοιχεία αυτά.

Για τις επιλογές που πραγματοποιούμε 
είναι χρήσιμο να τηρούμε σημειώσεις, ώστε με 
την επανέναρξη του προγράμματος να 
φτάσουμε γρήγορα στο σημείο που έγινε η 
διακοπή.

Ακόμη, αρκετά από τα στοιχεία των 
αποτυπώσεων χρειάζονται, όπως είναι φυσικό 
και αναμενόμενο, επανεκτίμηση16 και πιθανόν 
επανέλεγχο17 υπό το πρίσμα των διαφόρων 
δυνατοτήτων και ερμηνειών που 
παρουσιάζονται στην πράξη.

Επίσης ορισμένα από τα κριτήρια που 
θέσαμε έχοντας κατά νού πιθανές ερμηνείες 
δεν επαληθεύθηκαν πάντοτε, με συνέπεια την 
απόρριψή τους ως κριτηρίων, τουλάχιστον 
σε πρώτη φάση.

γωνίες της λιθοπλίνθου, αν είναι αμβλείες η οξείες και να 
συμπεραίνουμε για τη θέση της Αυτό όμως δέν ήταν πάντοτε 
δυνατόν λόγω της κατάστασης της λιθοπλίνθου .
16Η επανεκτήμιση χρειάζεται διότι πολές διαστάσεις 
μετρώνται μετά απο προβολή στοιχείου.
17Επανέλεγχο χρειάζονται ακόμη οι αρχικές αποτυπώσεις
των λίθο πλίνθων „που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν.

Οι ελπίδες μας για την εύρεση της θέσης 
των λιθοπλίνθων της 1ης στρώσης δεν 
επαληθεύθηκαν λόγω σημαντικής έλλειψης 
υλικού και στους δύο τοίχους. Τα ίδια 
προβλήματα αλλά σε μικρότερη κλίμακα 
παρατηρούνται και στη 17η στρώση όπου ενώ 
υπάρχει υλικό δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αρχική θέση 
των λιθοπλίνθων.18

Παρ’όλα αυτά, πιστεύουμε ότι με το 
πρόγραμμα αυτό διαθέτουμε ένα παράλληλο 
βοηθητικό εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει 
στην επίλυση του τεθέντος στόχου. 
Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει με τις 
διαγώνιες συνδέσεις του, στην αναγνώριση 
της αρχικής θέσης ομάδων λιθοπλίνθων .

Μας παρέχει ακόμη τη δυνατότητα να 
έχουμε απ’ ευθείας διάφορες σχεδιαστικές 
παραλλαγές αναστηλώσεων, σε σχηματική 
μορφή.

5 ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΓΜΑΤΑ 19 
ΤΟΙΧΟΒΑΤΩΝ, 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ, 
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΩΝ, 
ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ.

Καθ’όλη τη διάρκεια των τελευταίων 10 
περίπου ετών, μετά την ταξινόμηση του 
υλικού, η προσπάθειά μας στράφηκε στα 
συνταιριάγματα θραυσμάτων αρχιτεκτονικοί 
μελών και φυσικά και λιθοπλίνθων.

Ο στόχος μας ήταν και είναι η 
αναβάθμιση του υλικού με την αναγνώριση 
και προσθήκη θραυσμάτων που θα του δώσουν 
πληρέστερο γεωμετρικό σχήμα, ώστε -

α. να χρειάζεται καθόλου, ή ελάχιστες 
συμπληρώσεις από νέο μάρμαρο, 

β. να αποκτήσει πολύτιμες οικοδομικές 
πληροφορίες που αφορούν στη φορά 
του, τη θέση του, τα ύψη του κλπ,

18 Οι ελλείψεις των επιστυλίων και τα κατεστραμμένα άκρα 
τους δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην εύρεση της αρχικής θέσης 
των λιθοπλίνθων της στρώσης αυτής
19Με τη λέξη συνταιρίάγματα εννοούμε ταυτήσεις 
θραυσμένων μελών του ιδίου μέλους,σε αντιδιαστολή μετη 
λέξη συγκολήσεις, οπού συνδέονται δομικά δύο η 
περισσότερα μέλη με τσιμέντο και τιτάνιο.
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γ. να αποσαφηνιστεί η ποσότητα του 
πραγματικά διαθέσιμου υλικού των 
λιθοπλίνθων,

δ. να γίνεται οικονομία χρόνου και 
χρήματος δεδομένου ότι η έρευνα που 
απαιτείται από πλευράς γεωλογικής 
συγγένειας του νέου μαρμάρου ώστε 
ένα ελλειπές μέλος να συμπληρωθεί, 
το κόστος προμήθειας και μεταφοράς 
του νέου υλικού, η εργασία 
συνταιριάγματός του, η κατεργασία 
των εξωτερικών επιφανειών του και 
η σχετική πάτινα στο νέο υλικού.

Τα συνταιριάγματα γίνονται πάντοτε με 
τη βοήθεια τσιμεντοκονίας από λευκό 
τσιμέντο, αδρανών χαλαζιακής άμμου και 
οπλισμών τιτανίου, υπό τις οδηγίες του 
πολιτικού μηχανικού του έργου Κ Ζάμπα. 
Ο αρμός συγκόλλησης υφίσταται ιδιαίτερη 
κατεργασία με μίγμα λευκού τσιμέντου και 
χαλαζιακής άμμου, η μελέτη της αναλογίας 
του οποίου εξελίχθηκε σταδιακά, με στόχο τη 
μείωση των τριχοειδών ρωγμών και την 
πλησιέστερη χρωματική εμφάνιση σε σχέση 
με το αρχαίο μάρμαρο.

Στις συγκολλήσεις συνταιριαγμένων 
θραυσμάτων χρησιμοποιούμε τιτάνιο μόνο 
όταν ολοκληρωθεί η μορφή τους ή όταν το 
μέγεθος των τμημάτων που απουσιάζουν είναι 
πολύ μικρό και δεν εντοπίζεται.

Αυτή είναι η γενική αρχή που 
ακολουθούμε κατά κανόνα στις συγκολλήσεις 
για τα θραύσματα .

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται 
τα συνταιριάγματα αρχιτεκτονικών μελών 
που έγιναν, κυρίως από το μελετητή και 
αφορούν μόνο στους τοιχοβάτες ορθοστάτες 
στις λιθοπλίνθους και στα επιστύλια των 
μακρών τοίχων του μνημείου.

( παραδείγματα στίς βικ. 35, 36, 37)
Τα περισσότερα από αυτά τα 

συνταιριαγμένα μέλη έχουν ήδη συγκολληθεί 
με τιτάνιο από τους μαρμαροτεχνίτες του 
έργου, εφαρμόζοντας τη γενική αρχή που 
προαναφέραμε για τα θραύσματα.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι πεποίθησή 
μας είναι πως το θέμα των συνταιριαγμάτων 
δεν έχει εξαντληθεί και χρειάζεται ακόμη 
μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί.

Υπάρχουν πολλά μεγάλα αλλά δύσκολα 
συνταιριάγματα που αναμένεται να γίνουν 
στο μέλλον. Είναι δε δύσκολα επειδή έχουν 
περιορισμένες κατεργασμένες επιφάνειες και 
συνεπώς δύσκολα αναγνωρίσιμες.

Υπάρχει ακόμη το θέμα αναγνώρισης 
της θέσης των μικρών θραυσμάτων, το οποίο 
αναγκαστικά αφέθηκε για να μελετηθεί σε 
δεύτερη φάση λόγω της ανάγκης να 
προηγηθούν τα συνταιριάγματα μεγάλης 
κλίμακας που θα καθόριζαν το πλήθος των 
λιθοπλίνθων. Εχουν ήδη επιλεγεί από τους 
μαρμαροσωρούς της Ακρόπολης θραύσματα 
του Παρθενώνος ή των Προπυλαίων20, αλλά 
όλοι αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται 
μόνον από δύο ή ίσως τρία άτομα σε όλο το 
έργο.

Παραθέτουμε τους πίνακες των μέχρι 
στιγμής συνταιριαγμένων τοιχοβατών, 
ορθοστατών, λιθοπλίνθων και επιστυλίων.

ΤΟΙΧΟΒΑΤΕΣ

1. 12+13
2. 14 + β1600 + β1652 + (32066
3. 70+β16Ο1

Σημειώνεται ότι οι αριθμοί με πλάγια 
γραφή συμβολίζουν προσωρινή αρίθμηση των 
μελών για τις ανάγκες της μελέτης (βλέπε 
Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος τόμος 
2α, σελ 130, 131).

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

1 Ν.ΟΡ.ΕΞ.7 + δυο θραύσματα*
2 (β2076 + α977)
3 (ν415 + ν142 4· ν429)
4 (ν2069 + ν2070)

* Σημείωση.
Το ενα θαύσμα προέρχεται από τη Νότια κλιτό της 
Ακροπόλεως, ενώ το άλλο απο τους λιθοσωρούς ΒΑ. 
του Παρθενώνος,

20 Θραύσματα με συγγενική ποιότητα εργασίας.
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Er/. 35 Επίτοιχο επιστύλιο (3 θραύσματα)

Εικ. 36 α, β Διάτονη λιθόπλινθος με φωλεό αρπαγής (2 θραύσματα)

Er/. 37 Τοιχοβάτης (με 5 αυθεντικά θραύσματα και 2 νε'α)
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1
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7
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1
ο

3
4
5
6
7

ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΛΙΘΟ ΠΛΙΝΘΟΙ

ν59 + 642 πλαϊνό αριστερά
ν260 + ν254
ν548
ν1574
ν9005 +ν911 
ΝΤ1438 + ν9010 
α1792 4- α1505 
76 + 63 
β9186
β9243 + β9247 
40 + 125 
β1368 + ν9066 
α1694 + α1784 
α1812 + α1128 
α1836 + α1687

(βλέπε σχέδιο 4στο τέλος του τόμου )

Δ I A T Ο N Ε Σ ΛΙΘΟ ΠΛΙΝΘΟΙ

α1726 +α1300 
β1561 +232 +α1390 
β9238
β9234 + β9ΐ83 
ΒΤ1336 
ΒΤ1135 + 1766 
165 + α1837 
ν364 + α1743 
α891 + α1043

(βλέπε σχέδιο 5στο τέλος του τόμου )

ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ

(ν295 + ν359)
(ν229 + ν225 + ν475)
(ν224 + ν563)
(α1731 + 194 + 27)
(βΐ206 + 157)
(183 + 233)
(5 + 32) ·

6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΛΙΑΣΠΑΡΤΩΝ 
Α1ΘΟΠΛΙΝΘΩΝ

Το 1984 με την έναρξη του έργου 
αποκατάστασης του Παρθενώνος άρχισε η 
ενάσχόλησή μας με τις διάσπαρτες 
λιθοπλίνθους του Παρθενώνος αλλά και με 
τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη, 
(βλ. σχέδιο 6 )

Επισημάνθηκαν όλα τα σχετικά με τον 
Παρθενώνα μαρμάρινα μέλη και αριθμήθηκαν 
με συνεχή αρίθμηση, όπως αυτά βρέθηκαν 
τοποθετημένα στο έδαφος από προηγούμενες 
τακτοποιήσεις.

Ηδη όμως είχαν αριθμηθεί από τους I. 
Τραυλό21 και Α.Τανούλα22 ορισμένα μάρμαρα 
στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνος καθώς 
και σε ορισμένους "μαρμαροσωρούς", χωρίς 
όμως αυτή η αρίθμηση να καλύπτει το 
σύνολο του υλικού

Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί νέα 
αρίθμηση, η οποία δεν θα περιελάμβανε τα 
ήδη αριθμημένα μέλη (Τραυλού-Τανούλα). 
Για την αποφυγή λαθών, τοποθετήσαμε ένα 
γράμμα έμπροσθεν του κάθε αριθμού ώστε 
αφ’ενός μεν να επισημαίνεται μ’ αυτόν τόν 
τρόπο η διαφοροποίηση σε σχέση με την 
προηγούμενη αρίθμηση και αφ’ετέρου να 
δηλώνεται ο προσανατολισμός του σημείου 
που βρέθηκε το μαρμάρινο μέλος ή θραύσμα 
σε σχέση με το μνημείο. Χρησιμοποιήθηκαν 
τα γράμματα α, β, ν, δ που δηλώνουν 
αντιστοίχους ανατολικά, βόρεια, νότια, δυτικά 
του Παρθενώνος.

Ακολουθώντας παλαιότερες τεχνικές 
σημειώναμε αρχικά τους αριθμούς στα 
μαρμάρινα μέλη με ερυθρό ελαιόχρωμα το 
οποίο επικαλύπταμε με εποξειδική κόλλα 
αρχικά και αργότερα με κυτταρίνη. Σχετικά 
σύντομα όμως διαπιστώσαμε ότι οι αριθμοί 
εσβύνοντο μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα, (βικ. 38) Ετσι αναγκαστήκαμε να 
σημειώσουμε εκ νέου τους αριθμούς.

21 Τραυλός Ιωάννης (1908-1985) 
Δρ Αρχιτέκτων-Αρχαιολόγος
22 Τανούλας Αναστάσιος (1947- ) 
Δρ Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. .
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Σχέδιο 6 Διασπορά αρχιτεκτονικών μελών στην Ακρόπολη. 1985



Στη φάση αυτή παρατηρήθηκαν λάθη 
διπλοαριθμήσεως λόγω δυσκολίας 
αναγνώρισης του αρχικού αριθμού.

Ευτυχώς ο αριθμός αυτών είναι πολύ 
περιορισμένος δεν ξεπερνά τα δέκα και έχει 
ήδη αντιμετωπισθεί.

Τότε αποφασίστηκε η αρίθμηση να 
γίνεται εγχάρακτη επάνω στο μαρμάρινο 
μέλος σε μια θραυσμένη (χωρίς κατεργασία) 
επιφάνειά του. ( εικ. 39, 40)

Η επιλογή μας αυτή, έλυσε οριστικά το 
πρόβλημα χωρίς να καταστρέφονται 
αρχαιολογικές πληροφορίες. Παρά τις 
αντιρρήσεις ορισμένων εξακολουθούμε να 
πιστεύουμε ότι επιτύχαμε το καλύτερο 
αποτέλεσμα με τη μικρότερη ζημιά, 
διασφαλίζοντας πλήρως την ταυτότητα του 
μέλους και τη σχέση του με το αρχείο.

Η συγκέντρωση των λιθοπλίνθων ήταν 
επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και έγινε σε 
διάφορα χρονικά στάδια.

Ολα τα ανατολικά, νότια και δυτικά του 
Παρθενώνος ευρισκόμενα αρχιτεκτονικά μέλη 
συγκεντρώθηκαν στο χώρο του εργοταξίου, 
ενώ τα ευρισκόμενα στα βόρεια και 
βορειοανατολικά του ναού συγκεντρώθηκαν 
αρχικά στη βόρεια πλευρά του.

Για τη συγκέντρωση χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικές τεχνικές που είχαν σχέση με την 
κατάσταση του εδάφους (ομαλό - βραχώδες - 
δύσβατο) και τα διαθέσιμα μέσα. Συχνά 
σχεδιάστηκαν και ειδικές κατασκευές γιά την 
εργασία αυτή, πρωτότυπες στον ελληνικό 
χώρο. Ενώ πολλές από τις μεθόδους αυτές 
χρησιμοποιούνται σήμερα και σε άλλες 
αναστηλώσεις.

Τις περισότερες φορές τα μέσα 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμούς λόγω των 
εδαφολογικών συνθηκών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα συνδυασμένα 
μέσα που χρησιμοποιήσαμε στις μεταφορές.

1. Γαύρια23 με αλυσοπάλαγκο ανύψωσης 
και διευθυνόμενο λαστιχοφόρο οχημα- 
πλατφόρμα μεταφοράς.

2. Γαύρια σε συδυασμό με Μονοράιγ 
ειδικής κατασκευής και 
βαρουλκοφορείο με αλυσοπάλαγκο.

23Μεταλλικός τρίποδας στή κορυφή του οποίου αναρτάται 
τροχαλία η αλυσοπάλαγκο.

3. Μονοράιγ με αλυσοπάλαγκο και 
βαρουλκοφορείο ,ανυψωτικής 
ικανότητος 2 τόνων (εικ. 41).

4. Μονοράιγ με περονοφόρο όχημα

5. Περονοφόρο όχημα με ειδικού τύπου 
βραχίονα με γάντζο, (εικ. 42)

6. Περονοφόρο όχημα με πρόβολο 
δοκάρι διπλού ταύ και αλυσοπάλαγκο 
με βαρουλκοφορείο, (εικ. 43)

7. Μαδέρια με κατρακύλια.

8. Μαδέρια και κατρακύλια σε 
συνδυασμό με περονοφόρο όχημα για 
έλξη και μεταφορά.

9. Ξύλινες ράμπες και περονοφόρο για 
προσέγγιση σε δυσπρόσιτα σημεία .

Με αυτά τα μέσα συγκεντρώθηκαν όλες οι 
αναγνωρίσιμες λιθόπλινθοι και είτε 
παρέμειναν στο χώρο του εργοτάξίου, νοτίως 
του ναού, (εικ. 44) είτε εισήλθαν τελικώς στο 
εσωτερικό του, κυρίως από τη βόρεια πλευρά, 
για να αποτυπωθούν και να φωτογραφηθούν. 
( εικ. 45,46 )

Αυτό έγινε επειδή στη βόρεια πλευρά 
δεν εγκαταστήσαμε μηχανολογικό εξοπλισμό 
που θα μας διευκόλυνε στις μετακινήσεις, 
αλλά και που θα ενοχλούσε οπτικά τους 
επισκέπτες. Για την είσοδο της λιθοπλίνθου 
στο ναό, χρησιμοποιήσαμε το περονοφόρο 
όχημα για τη μεταφορά της μέχρι του 
κατάλληλου σημείου, όπου πλέον ήταν εφικτό 
αυτή να ανυψωθεί με το γερανό και να 
εισέλθει στό εσωτερικό του .

Εν γνώσει μας μεταφέραμε και μερικά 
μέλη που δεν είναι λιθόπλινθοι των μακρών 
τοίχων αλλά έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να 
τα μελετήσουμε ώστε να μας είναι χρήσιμα 
στα επόμενα στάδια του έργου .
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7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΥ

Εκτός από την τεκμηρίωση της θέσης 
των αναστηλωμένων λιθοπλίνθων στη θέση 
τους πρίν την αποξήλωση (σχέδιο7,8), 
σημαντική είναι και η διαδικασία 
τεκμηρίωσης της λιθοπλίνθου.

Από την αρχή τέθηκε ως στόχος ο 
υψηλός βαθμός ακρίβειας των μετρήσιμων 
στοιχείων, λόγω της ποιότητας και της 
σημασίας του μνημείου. Καταβλήθηκε 
σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Η διαδικασία της τεκμηρίωσης 
περιλαμβάνει για κάθε αρχιτεκτονικό μέλος 
τις ακόλουθες εργασίες -

α) αναγνώριση - επισήμανση
β) σχεδιαστική αποτύπωση (καρτέλα)
γ) φωτογράφιση
δ) τήρηση φακέλλων συντήρησης
ε) καταγραφή πληροφοριών σε Η/Υ 

(πρόγραμμα ΙΚΤΙΝΟΣ)

Η αναγνώριση κάθε μέλους είναι 
σχετικά απλή όταν το μέλος διασώζει το 
σχήμα του, ενώ είναι δυσκολότερη όταν έχει 
ιδιομορφίες ή πρόκειται για σχεδόν άμορφη 
μάζα.

Το μέλος έχει επισήμανση με έναν 
αριθμό-ταυτότητα όπως έχουμε προαναφέρει 
και εφ’όσον βρεθεί η ακριβής του θέση μπορεί 
να αποκτήσει και ένα δεύτερο παράλληλο 
κωδικό αριθμό.

Ο κωδικός αριθμός λειτουργεί και ως 
συντεταγμένες του αρχιτεκτονικού μέλους.

Για τους κωδικούς αριθμούς 
ακολουθείται πιστά η ονοματολογία που 
θεσπίστηκε στη "Μελέτη του Παρθενώνος" 
τόμος I (Κορρέ- Μπούρα24).

Η σχεδιαστική αποτύπωση είναι το πιό 
σπουδαίο κομμάτι γι’αυτήν την προσπάθεια 
εντοπισμού της θέσης του μέλους αλλά και 
γενικότερα για το πλήθος των πληροφοριών 
που μπορούν να διασωθούν, (βλβπβ σχέδιο 9)

24 Μπούρας Χαράλαμπος (1933 -)
Αρχιτέκτων Καθηγητής Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο 
ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΣΜΑ από το 1983.

Οι πρώτες αποτυπώσεις που 
διενεργήσαμε ήταν χρονοβόρες και είχαν 
περιορισμένη ακρίβεια.

Απομονώναμε κάθε λιθόπλινθο σε 
κατάλληλο ελεύθερο χώρο, επάνω σε ξύλινα 
παρεμβλήματα και κάναμε τις μετρήσεις με 
πήχεις ' και γωνίες. Η φθορά όμως των 
μαρμάρων, η διάβρωση, τα φουσκωμένα 
τμήματα των επιφανειών, επηρέαζαν 
αρνητικά τις μετρήσεις μας.

Ακόμη, το σύνολο των πληροφοριών που 
συγκεντρώναμε, ήταν περιορισμένο. Σταδιακά 
με την πληρέστερη κατανόηση του 
αντικειμένου επεκτείναμε τις αναζητήσεις 
μας και σε άλλα στοιχεία, ποιοτικά και 
ποσοτικά και προσπαθήσαμε να επιτύχουμε 
καλύτερους ρυθμούς στή διαδικασία 
αποτυπώσεων και στό βαθμό ακρίβειας.

Ολη η διαδικασία της αποτύπωσης 
φαίνεται απλή, εξαρτάται όμως από πολλούς 
παράγοντες. Πρέπει καΥαρχάς να υποδείξει 
κανείς στους μαρμαροτεχνίτες το μάρμαρο 
που χρειάζεται αποτύπωση. Την κατάλληλη 
χρονική στιγμή πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 
προσωπικό. Εν συνεχεία χρειάζεται να 
ανασυρθεί το μάρμαρο από το χώρο που είναι 
αποθηκευμένο, αφού απομακρυνθούν άλλα 
μέλη που πιθανόν βρίσκονται πάνω σ’αυτό 
και να μεταφερθεί σε ελεύθερο χώρο με τη 
βοήθεια της γερανογέφυρας του γερανού, ή 
άλλου μέσου ώστε τελικά να αποτυπωθεί και 
να φωτογραφηθεί.

Εννοείται ότι όλα τα παραπάνω, άτομα 
και μηχανήματα, θα είναι διαθέσιμα στη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η πράξη μας έδειξε ότι ενώ είναι 
θεωρητικά δυνατό να αποτυπωθούν από ένα 
άτομο τέσσερις έως πέντε λιθόπλινθοι 
ημερησίους ποτέ δεν κατορθώσαμε να 
αποτυπώσουμε περισσότερες από δύο, λόγω 
όλων των παραπάνω παραγόντων και 
καθυστερήσεων.

Με σκοπό να βελτιώσουμε την ακρίβεια 
και την ταχύτητα των αρχικών αποτυπώσεων 
κατασκευάσαμε μεταλλικά "τραπέζια" επάνω 
στα οποία τοποθετούμε τις λιθοπλίνθους.
(βικ. 47)

Τα "τραπέζια" είναι μεταλλικές πλάκες 
πάχους ενός εκατοστού του μέτρου, οι οποίες 
βιδώνονται σε μεταλλικό σκελετό με 
νευρώσεις από διατομές διπλού "ταυ" ή "πι" 
ύψους 12 εκ.

44



Σχέδιο 7 
Α

ποτύπω
ση Ν

ότιου τοίχου



Σχ
έδ

ιο
 8 Αποτύπω

ση
 Β

όρ
ει

ου
 το

ίχ
ου



Υπόδειγμα καρτέλας αποτυπώσεως αρχιτεκτονικού μελού:

ΦΙΛΜ 80, 131 3-7-1991 

V 96 μπατικός 
Κ. Ματάλα 

Ν. Τογανίδης 

L = αριστερό

I

Σ- Π^0£.ί0Π ογ

34 «-4

47



Στη συνέχεια οι μεταλλικές αυτές 
πλάκες λειάνθηκαν σε μηχανουργική πλάνη. 
Κατασκευάσαμε συνολικά τρία τέτοια 
"τραπέζια" τα οποία σε ορισμένες φάσεις 
χρησιμοποιούνται και σαν επιφάνειες επάνω 
στις οποίες συναρμόζονται και συγκολλώνται 
θραυσμένα μέλη .

Με τα "τραπέζια" εξασφαλίσαμε εύκολη 
μέτρηση των υψών και των κλίσεων των 
πλευρικών επιφανειών ώσεως των 
λιθοπλίνθων.

Σύντομα όμως διαπιστώσαμε ότι σε 
πολλές περιπτώσεις η κάτω επίπεδη 
επιφάνεια της λιθοπλίνθου είχε επικαθίσεις ή 
μικρές διογκωμένες περιοχές, οι οποίες δεν 
επέτρεπαν τη σωστή της έδραση. Παράλληλα 
παρατηρήθηκε καθυστέρηση κατά τη 
μετακίνηση της λιθοπλίνθου προς και από το 
"τραπέζι". Ηταν απαραίτητη η χρήση του 
γερανού, καθώς και η εργασία τουλάχιστον 
δύο ατόμων με λοστούς για την απομάκρυνση 
των ιμάντων ανάρτησης της λιθοπλίνθου.

Τελικά οδηγηθήκαμε στη λύση του 
προβλήματος κατασκευάζοντας ζεύγη 
πλανισμένων κοιλοδοκών, γνωστού ύψους τις 
οποίες χρησιμοποιούσαμε ως παρέμβλημα για 
την απόθεση των λιθοπλίνθων επάνω στο 
"τραπέζι’.

Ετσι, επιλέγαμε τις περιοχές της κάτω 
επιφάνειας της λιθοπλίνθου, οι οποίες ήταν 
καθαρές και υγιείς και εκεί τοποθετούσαμε 
τα πλανισμένα μεταλλικά παρεμβλήματα. 
Παράλληλα, υπήρχε δυνατότητα εύκολης 
απομάκρυνσης ή τοποθέτησης των ιμάντων 
ανυψώσεως της λιθοπλίνθου.

Ετσι, μειώθηκε και ο αριθμός των 
ατόμων που απαιτούνται για τις μεταφορές 
των μελών. Για την ίδια εργασία, εκτός από 
τα ανυψωτικά μηχανήματα, μπορέσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε και το περονοφόρο όχημα.

(εικ. 48)
Για τις αποτυπώσεις των λιθοπλίνθων 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά δέκα άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν στους κανόνες που θεσπίσαμε. 
Δύο ή τρία από αυτά απασχολούνται σε 
μόνιμη βάση, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες 
κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η ομάδα 
αποτυπώσεων ενισχύθηκε και στελεχώθηκε 
με δύο φοιτητές αρχιτεκτονικής.

Εκτός από τη μεγάλη μάζα των 
λιθοπλίνθων, αποτυπώθηκαν και αρκετά 
θραύσματά τους ή ακόμη και καμένες

λιθόπλινθοι των εσωτερικών δρομικών 
στρώσεων.

Μελετώντας ' σταδιακά το αντικείμενο, 
αποφασίσαμε ότι πρέπει να μετράμε, να 
εκτιμούμε ή να χαρακτηρίζουμε τα εξής -

- Τα ύψη της λιθοπλίνθου στο αριστερό 
και δεξιό άκρο του προσώπου.

- Τις αποστάσεις των συνδέσμων από το 
εξωτερικό πρόσωπο της λιθοπλίνθου.

- Τα βάθη των συνδέσμων στο άκρο 
πλησίον του κατακόρυφου αρμού.

-Τις αποστάσεις των γόμφων, στην άνω 
επιφάνεια της λιθοπλίνθου, από το 
πρόσωπο.

- Την αξονική απόσταση της άνω 
φωλιάς παραγόμφου από το πρόσωπο.

-Τις αποστάσεις των άνω 
μοχλοβοθρίων.

- Τις αποστάσεις των εντορμιών των 
γόμφων στις παράπλευρες επιφάνειες 
ώσεως από το πρόσωπο της 
λιθοπλίνθου .

- Τις αποστάσεις των ιχνών σκουριάς 
των παραγόμφων στις παράπλευρες 
επιφάνειες ώσεως από το πρόσωπο της 
λιθοπλίνθου ή τις αποστάσεις των 
αντίστοιχων κατεργασμένων 
επιφανειών επαφής του παραγόμφου.

-Τις αξονικές αποστάσεις των φωλεών 
των παραγόμφων στις παράπλευρες 
επιφάνειες ώσεως από το πρόσωπο της 
λιθοπλίνθου.

- Αναγνώριση των άνω οριζοντίων 
δίεδρων γωνιών της λιθοπλίνθου 
(αμβλεία, ορθή, οξεία).

- Μέτρηση των δίεδρων γωνιών που 
σχηματίζει το πρόσωπο της 
λιθοπλίνθου με την άνω και κάτω έδρα 
της.

- Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης του 
προσώπου (πολύ, λίγο, καθόλου).

- Χαρακτηρισμός των γεωλογικών 
στρώσεων της λιθοπλίνθου (τα "νερά" 
του μερμάρου) ώστε αυτή η πληροφορία 
να χρησιμεύσει σε μελλοντικές 
συγκρίσεις θραυσμάτων. Οι κλίσεις 
των γεωλογικών στρώσεων 
ταξινομήθηκαν σε εννέα κατηγορίες 
ενώ είναι αποδεκτή και η πιθανότητα 
συνδυασμού δύο τουλάχιστον 
κατηγοριών.
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Φωτογράφιση.

Η φωτογράφηση των λιθοπλίνθων 
άρχισε με απαιτήσεις υψηλής ποιότητος. 
Αρχικά απασχολήθηκαν δύο φωτογράφοι.25 
Κατασκευάσαμε ειδικό εξοπλισμό για τη 
φωτογράφηση των λιθοπλίνθων
αποτελούμενο από μεταλλικό ενισχυμένο 
καβαλέττο, επάνω στο οποίο ετοποθετείτο η 
λιθόπλινθος (μέγ. 2 τόν.). Η κατασκευή αυτή 
επέτρεπε να περιστραφεί εύκολα η 
λιθόπλινθος ώστε να ρυθμίζεται η γωνία 
πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός στις 
επιφάνειές της. Με την περιστροφή της 
λιθοπλίνθου περιεστρέφετο και ένα φόντο, σε 
ρυθμιζόμενη απόσταση από αυτήν, (eue. 50)

Κατά τη λήψη, φωτογραφιζόταν 
συγχρόνως μια γραφική κλίμακα και ο 
αριθμός της λιθοπλίνθου. Υπήρχε ακόμη και η 
δυνατότητα τήρησης σταθερής απόστασης του 
φακού από το πρόσωπο του μαρμάρου. Με τον 
τρόπο αυτόν ήταν δυνατόν να τυπώνονται 
φωτογραφίες των μελών σε σταθερή κλίμακα.

Αυτή όμως η διαδικασία ήταν 
χρονοβόρα. Προϋπέθετε νέες μετακινήσεις 
των λιθοπλίνθων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
μηχανικά μέσα, το τεχνικό προσωπικό και ο 
φωτογράφος ήταν διαθέσιμα. Παράλληλα η 
ενασχόληση των φωτογράφων και με άλλα 
θέματα εκτός Παρθενώνος μας ανάγκασε 
τελικά, να πραγματοποιούμε τις 
φωτογραφικές λήψεις μόνοι μας συχνότατα 
χωρίς φόντο, επάνω στο "τραπέζι" των 
αποτυπώσεων.

Οι λήψεις που πραγματοποιήσαμε για 
κάθε λιθόπλινθο ήταν τουλάχιστον τρείς. Μια 
μετωπική και δύο πλάγιες. Επιπλέον αυτών 
και υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζετο 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κάποιο σημείο ή 
επιφάνεια, πραγματοποιούσαμε και άλλες 
λήψεις.

Τήρηση φακέλλων συντήρησης.

Κάθε λιθόπλινθος που αποτυπώνεται 
έχει ένα δικό της φάκελλο, στον οποίο 
καταχωρούνται όλες οι μεταβολές που τυχόν 
έχει υποστεί, όπως -

25 Με τη φωτογράφηση των λιθοΛλίνθων ασχολήθηκαν οι
Μαορομμάτης Σωκράτης και Ιωαννίδης Θανάσης

- συγκολλήσεις θραυσμάτων,
- οπλισμοί τιτανίου,
- καθαρισμοί κονιαμάτων,
- καθαρισμοί επικαθίσεων κλπ
με τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Καταγραφή πληροφοριών σε Η/Υ.

Τα στοιχεία κάθε λιθοπλίνθου είναι 
σήμερα πλέον καταγραμμένα σε ειδικό 
πρόγραμμα Η/Υ. Αυτό είναι το πρόγραμμα 
ΙΚΤΙΝΟΣ και επιτρέπει την εύκολη 
εισαγωγή των στοιχείων των λιθοπλίνθων, 
μέσω του προγράμματος EDITWALL.
( βλέπε καρτέλα καταγραφής πίνακας 3 )

Στο άνω μέρος της καρτέλας όταν γίνει 
γνωστή η αρχική θέση μιας λιθοπλίνθου, τότε 
συμπληρώνεται στην ειδική θέση ο κωδικός 
της αριθμός που μας πληροφορεί για τις 
συντεταγμένες της λιθοπλίνθου στον 
αντίστοιχο τοίχο.

Η καρτέλα ενημερώνεται από το 
χειριστή του Η/Υ με κάθε αλλαγή ή διόρθωση 
μετρητικού στοιχείου.

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.

Οπως είναι γνωστό οι τοίχοι εδράζονται 
στον τοιχοβάτη (β’ αναβαθμός).

Αποτελούνται από τα εξής μέρη -

- τους ορθοστάτες
- τις λιθοπλίνθους σε 17 στρώσεις
- τα επίτοιχα επιστύλια

ΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

Μετά την αποκάλυψη όλου του μήκους 
του τοιχοβάτου μέχρι την "in situ" περιοχή, 
επανεξετάσαμε τις θέσεις των ορθοστατών 
που είχαμε προτείνει στη Μελέτη 
Αποκατάστασης του Παρθενώνος τόμος 2α26. 
Στο νότιο τοίχο διαπιστώσαμε ότι η 
κατάσταση έπρεπε να διαφοροποιηθεί.

Διαπιστώσαμε ακόμη ότι δύο από τους 
ορθοστάτες μπορούν να αντιμετατεθούν. 
Εχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία σύνδεσης με 
την υποκείμενη στρώση του τοιχοβάτη.

26 Σελίδες 131, 134,135,139 και 140.
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Οι εξωτερικοί ορθοστάτες που σώζονται 
είναι οι εξής : (σημειώνονται με αστερίσκο)

Βόρειος τοίχος Νότιος τοίχος
Β.ΟΡ.ΕΞ. 1 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 1 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 2 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 2 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 3 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 3 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 4 * Ν.ΟΡ.ΕΞ 4 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 5 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 5-
Β.ΟΡ.ΕΞ. 6 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 6-
Β.ΟΡ.ΕΞ 7 (137) Ν.ΟΡ.ΕΞ. 7 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 8 (213) Ν.ΟΡ.ΕΞ. 8-
Β.ΟΡ.ΕΞ. 9 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 9 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 10+α977 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 10-
Β.ΟΡ.ΕΞ 11 (236) Ν.ΟΡ.ΕΞ. 11-
Β.ΟΡ.ΕΞ 12 (β2065) Ν.ΟΡ.ΕΞ. 12 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 13 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 13 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 14 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 14 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 15 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 15 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 16 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 16 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 17 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 17 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 18 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 18 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 19 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 19 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 20 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 20 *
Β.ΟΡ.ΕΞ. 21 * Ν.ΟΡ.ΕΞ. 21 *

0 I

Γενικά

ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ

Οι λιθόπλινθοι είναι τα πιό πολυάριθμα 
μέλη των τοίχων.

Ο συνολικός αριθμός των εξωτερικών 
λιθοπλίνθων είναι 671 για κάθε τοίχο συν 34 
λίθοι παραστάδων.

Από τις 671 λιθοπλίνθους οι 351 είναι 
διάτονες και οι 320 δρομικές.

Οι εσωτερικές δρομικές (πλην των 
παραστάδων) είναι 35 X 8 = 280.

Ετσι έχουμε ένα σύνολο 671 4- 280 = 951 
λιθοπλίνθων και 34 παραστάδων για κάθε 
τοίχο.

Στο Νότιο τοίχο έχουμε "in situ" - 
-λίθους παραστάδος 17 4- 2 = 19
-διάτονες λιθοπλίνθους 45
-δρομικές εξωτερ. λιθοπλίνθους 27 
-δρομικές εσωτερ. λιθοπλίνθους 27

Στο Βόρειο τοίχο έχουμε "in situ" - 
-λίθους παραστάδος 17 + 2 = 19
-διάτονες λιθοπλίνθους 54
-δρομικές εξωτερ. λιθοπλίνθους 51 
-δρομικές εσωτερ. λιθοπλίνθους 31

8.1 Οι λιθόπλινθοι παρουσιάζουν 
κλίση του εξωτερικού τους 
προσώπου.

-Πρός το εξωτερικό του σηκού του ναού, 
οι δύο δίεδρες γωνίες που σχηματίζονται 
αντιστοίχως από τη συνάντηση του επιπέδου 
του προσώπου της λιθοπλίνθου με τα άνω και 
κάτω οριζόντια επίπεδα αυτής είναι - 

α. η άνω δίεδρη γωνία αμβλεία, και 
β. η κάτω δίεδρη γωνία οξεία.

-Πρός το εσωτερικό του σηκού του ναού, 
οι αντίστοιχες δίεδρες γωνίες είναι 
αντίστροφες απο τις. εξωτερικές.

Η εσωτερική κλίση είναι ίση με το 
κλάσμα 1/80 από υπολογισμούς του Μ. Κορρέ 
στα επιστύλια του Προνάου.

Λόγω των καταστροφών και των 
σεισμικών μετακινήσεων, δεν είναι πλέον 
εφικτή η μέτρηση της κλίσεως σε κανένα 
άλλο σημείο του μνημείου. Χαρακτηριστικά 
αναφέρω τη περιοχή του Δυτικού τοίχου, όπου 
δοκιμάσαμε ανεπιτυχώς τον υπολογισμό της 
κλίσεως του τοίχου.
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8.2 Τυπολογία σχημάτων
λιθοπλίνθων και οριζοντίων 
συνδέσμων.

Οι δρομικές λιθόπλινθοι εμφανίζουν 
τους ακόλουθους τύπους -

-Δ1 Ορθογώνια κάτοψη κανονικού 
μήκους (περίπου 122 εκ) με ένα 
σύνδεσμο διπλού ταύ σε κάθε στενή 
πλευρά επαφής.

Ο τύπος Δ1 - είναι ο συνηθέστερος και 
πολυπληθέστερος.

-Δ2 Οπως ο Δ1 με ένα διατμητικό 
σύνδεσμο στη μία ή και στις δύο 
στενές πλευρές.

Ο τύπος Δ2 - εμφανίζεται σε περιοχές 
συνάντησης των μακρών 
τοίχων με τους εγκάρσιους.

-Δ3 Οπως ο Δ1 με σύνδεσμο διπλού ταύ 
στο μέσον της πίσω επιφανείας.

Ο τύπος Δ3 - εμφανίζεται στη 19η
στρώση των επιστυλίων 
και βρίσκεται στο μέσον 
του επιστυλίου.
(19 τεμάχια / τοίχο)

-Δ4 Οπως ο Δ1 με ένα σύνδεσμο διπλού 
ταύ, έκκεντρα τοποθετημένο, ως 
προς το μέσον της λιθοπλίνθου.

Ο τύπος Δ4 - εμφανίζεται στην περιοχή 
της παραστάδος.

-Δ5 Ορθογώνια κάτοψη μικρότερου 
μήκους από το κανονικό με έναν ή 
δύο συνδέσμους στις στενές πλευρές.

Ο τύπος Δ5 - εμφανίζεται στην πλοκή 
του εγκάρσιου μεσοτοίχου 
και των μακρών τοίχων 
σε εσωτερική δρομική 
στρώση. (8 τεμ / τοίχο)

Ν 9011

Β 9182

Ν 296

Ν 434

Ν 9143
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-Δ6 Μασχαλιαία λίθος σχήματος "L" με 
ένα σύνδεσμο στη στενή πλευρά της 
και δύο στη μεγάλη. Στο εσωτερικό 
του "L" υπάρχει ένας ή δύο 
σύνδεσμοι διπλού ταύ.

Ο τύπος Δ6 - εμφανίζεται στην περιοχή 
της πλοκής του εγκάρσιου 
μεσοτοίχου με τους 
μακρούς τοίχους.
(8 τεμάχια / τοίχο)

-Δ7 Οπως ο Δ5 χωρίς εξωτερική 
επιφάνεια προσώπου σε καμμία 
πλευρά.

Ο τύπος Δ7 - εμφανίζεται στην περιοχή 
των επιστυλίων.
(2 τεμάχια / τοίχο)

Οι διάτονες λιθόπλινθοι εμφανίζουν 
τους ακόλουθους τύπους -

- ΜΙ Ορθογώνια κάτοψη κανονικού 
μήκους (περίπου 122 εκ) με δύο 
συνδέσμους διπλού ταύ σε κάθε 
πλευρά.

Στην κατηγορία αυτήν υπάρχουν τρεις 
υποκατηγορίες -

- Μία - με κανονικού βάθους 
συνδέσμους (<9 εκ)

- MIß - με μεγάλου βάθους 
συνδέσμους (>9 εκ)

- Μίγ - με ανισομεγέθεις συνδέσμους 
σε κάθε πλευρά.

Ο τύπος Μία - εμφανίζεται στην περιοχή 
του εγκάρσιου 
μεσοτοίχου.

Ο τύπος MIß - εμφανίζεται στην 1η 
στρώση του τοίχου.

Ο τύπος Μίγ - εμφανίζεται στην περιοχή 
της παραστάδος.

Ν 287

Ν 582

Ν 403

Ν 2062



- M2 Ορθογώνια κάτοψη κανονικού 
μήκους (περίπου 122 εκ) με δύο 
συνδέσμους διπλού ταύ στη μία 
πλευρά και ένα στην απέναντι.

Ο τύπος M2 - εμφανίζεται παράπλευρα 
μέλους που συμμετέχει 
σε πλοκή με εγκάρσιο 
τοίχο. Ενδιάμεσος τύπος 
μετάβασης από τύπο 
ΜΙ σε τύπο M3.

- M3 Ορθογώνια κάτοψη κανονικού 
μήκους (περίπου 122 εκ) με ένα 
σύνδεσμο διπλού ταύ σε κάθε 
πλευρά.

Ο τύπος M3 - εμφανίζεται συχνότερα 
απ’όλους

- Μ4 Ορθογώνια κάτοψη όπως η M3 με 
ένα σύνδεσμο διπλού ταύ στην 
τρίτη πλευρά.

Ο τύπος Μ4 - εμφανίζεται μόνο στην 
πλοκή με τον εγκάρσιο 
μεσότοιχο 
(8 τεμάχια / τοίχο)

- Μ5 Οπως η ΜΙ με ένα σύνδεσμο
διπλού ταύ στην τρίτη πλευρά.

Ο τύπος Μ5 - εμφανίζεται στην πλοκή 
με τον εγκάρσιο 
μεσότοιχο 
(1 τεμάχιο / τοίχο)

- Μ6 Ορθογώνια κάτοψη κανονικού
μήκους (περίπου 122 εκ) με δύο 
συνδέσμους διπλού ταύ στη μία 
πλευρά και στην άλλη πλευρά ένα 
σύνδεσμο διπλού ταύ και ένα 
διατμητικό.

Ο τύπος Μ6 - εμφανίζεται μόνο στην
περιοχή των παραστάδων.

Ν 356

Β 9335

Ν 9133

Ν 9077
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8.3 Ανω επιφάνεια λιθοπλίνθου.

Η άνω επιφάνεια των λιθοπλίνθων 
παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά -

Στο μέσον του μήκους των 
λιθοπλίνθων (περίπου 61 εκ) εμφανίζεται 
συχνά μια εγκάρσια γραμμή που αποκαλείται 
"σημεία".

- Εκατέρωθεν της νοητής ή πραγματικής 
γραμμής του μέσου, εμφανίζονται οι 
ακόλουθες οικοδομικές λεπτομέρειες -

- εντορμίες ,που φιλοξενούν 
μεταλλικούς γόμφους 
σύνδεσης με την υπερκείμενη 
στρώση

- φωλιές παραγόμφων για το
σφήνωμα της υπερκείμενης 
λιθοπλίνθου. που δηλώνουν 
τη φορά τοποθέτησής της και

- μοχλοβόθρια, που δηλώνουν 
επίσης τη φορά τοποθέτησης 

της υπερκείμενης λιθοπλίνθου, 
από τη φορά ώθησης των 
λοστών.

- Ενίοτε οι εντορμίες των γόμφων δεν 
εμφανίζονται καθόλου από τη μία πλευρά του 
άξονα. Στην περίπτωση αυτή η υπερκείμενη 
λιθόπλινθος, από την πλευρά που δεν υπάρχει 
εντορμία, δύναται να είναι είτε απλώς 
αγόμφωτη είτε καταφραγή.

Στην περίπτωση κατά την οποία μία 
υπερκείμενη λιθόπλινθος είναι καταφραγή, 
παρατηρούνται συχνά στην άνω επιφάνεια 
της υποκειμένης και ειδικά μοχλοβόθρια που 
βοηθούν στίς δοκιμές της υπερκειμένης 
λιθοπλίνθου ώστε να έρθει στη θέση της.

={] I ß==
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Εμφανίζονται περιπτώσεις όπου 
εκατέρωθεν του άξονα υπάρχουν διπλά 
μοχλοβόθρια που χρησιμεύουν για ώθηση των 
υπερκείμενων λιθοπλίνθων προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Πρόκειται για δοκιμαστικές 
τοποθετήσεις των γειτονικών λιθοπλίνθων.

Στην περίπτωση αυτή, αναμένουμε 
πλησίον καταφραγή στην υπερκείμενη 
στρώση.

Παρατηρούνται περιπτώσεις όπου 
εμφανίζεται εντορμία γόμφου μακράν του 
άξονα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι -

α. η υπερκείμενη λιθόπλινθος έχει 
φυσική έλλειψη υλικού ή κάποιο 
ελάττωμα, στην περιοχή της 
γόμφωσης

β. υπάρχει ειδική γόμφωση.

- Υπάρχει περίπτωση όπου εμφανίζεται 
επίσης εντορμία γόμφου μακράν του άξονα 
αλλά με στροφή 90 μοιρών σε σχέση με τη 
θέση της στην ανωτέρω περίπτωση. Αυτό 
σημαίνει ότι έχουμε ειδική γόμφωση την 
οποία συναντάμε σε λίθους παραστάδων.

- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γύρω από 
μεσόγομφο υπάρχει αύλακα σε σχήμα 
πετάλου με απόληξη σε κάποιο μοχλοβόθριΟ. 
Εχει σχέση με την έξοδο αέρος από την 
εντορμία γόμφου κατά την μολυβδοχόηση.

Τέλος παρατηρούμε περιπτώσεις 
διάτονων λιθοπλίνθων όπου στο έμπροσθεν 
ήμισύ τους δεν υπάρχουν καθόλου εντορμίες 
γόμφων.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε 
λιθοπλίνθους της 17ης στρώσης που 
βρίσκονται στο μέσον των υπερκείμενων 
επίτοιχων επιστυλίων.
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Συχνά εμφανίζεται και κατεργασία του 
εμπρόσθιου τμήματος σε πλάτος όσο το πάχος 
των αντίστοιχων επιστυλίων (μεταξύ38-45εκ).

- Στο πρόσθιο τμήμα, συνήθως 4-5 εκ 
από την ακμή, υπάρχει ειδικά κατεργασμένη 
ζώνη. Πρόκειται για ειδική λεπτή κατεργασία 
προστασίας της ακμής κατά την τοποθέτηση.

- Συχνότατα, πλησίον της άνω παρειάς 
της λιθοπλίνθου, εμφανίζεται μια αύλακα για 
λοστό, η οποία βοηθά τη γειτονική 
λιθόπλινθο να πλησιάσει. Η αύλακα αυτή 
λέγεται μοχλαυλακα.

- Πιο σπάνια εμφανίζονται μοχλαύλακες 
και στις δύο παρειές της λιθοπλίνθου. Τότε 
έχουμε λιθόπλινθο προτοποθετημένη.

Ακόμη σπανιότερα εμφανίζεται 
μοχλαύλακα στο οπίσθιο μέρος της 
λιθοπλίνθου. Τότε πρόκειται για ειδική 
πλοκή με εγκάρσιο τοίχο.

- Στον άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο βάρους της λιθοπλίνθου, παράλληλα 
προς τη μεγάλη της πλευρά, εμφανίζονται 
ενίοτε δύο φωλιές που χρησιμεύουν για την 
ανύψωση της λιθοπλίνθου με "αρπαγή".

Η λιθόπλινθος αυτή είναι καταφραγή. 
Εχουμε διακρίνει δύο ειδών κατεργασίες στον 
τρόπο λάξευσης των φωλεών. Διαφέρουν στο 
βαθμό επιμέλειας της κατεργασίας τους.

8.4 Πλάγιες επιφάνειες ώσεως.

Οι πλάγιες αφανείς επιφάνειες των 
λιθοπλίνθων έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

- Εχουν ταινία αναθύρωσης για την
επαφή τους με τις γειτονικές λιθοπλίνθους.

Στις δρομικές λιθοπλίνθους εμφανίζεται 
ταινία αναθύρωσης στο πρόσθιο και άνω 
τμήμα της λιθοπλίνθου. Σπανιότερα, μικρό 
τμήμα ταινίας, εμφανίζεται στο οπίσθιο κάτω 
άκρο του πλαϊνού της λιθοπλίνθου.

rr4^3

Η κατεργασία της επιφάνειας 
διαβαθμίζεται σε μια ζώνη 3-4 εκ λεπτότερης 
κατεργασίας γύρω από την αναθύρωση και 
αμέσως μετά ακολουθεί η κανονική 
κατεργασία της υπόλοιπης επιφάνειας με 
βελόνι.
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- Υπάρχει εντορμία γόμφου σε μια ή και 
στις δύο πλάγιες πλευρές.

Η εντορμία που βρίσκεται πλησιέστερα 
προς το εξωτερικό πρόσωπο δρομικής 
λιθοπλίνθου, είναι η εντορμία για την κύρια 
γόμφωση.

Ενώ η εντορμία που βρίσκεται 
μακρύτερα από το εξωτερικό πρόσωπο, 
σχεδόν στο άκρο της δρομικής λιθοπλίνθου 
είναι η δευτερεύουσα γόμφωση.

Συχνά διακρίνεται άνωθεν του 
δευτερεύοντος γόμφου αύλακα, δια της οποίας 
γίνεται η μολυβδοχόηση του γόμφου.

Η θέση των γόμφων δηλώνει και τη 
φορά τοποθέτησης της λιθοπλίνθου.

Στην περίπτωση κατά την οποία και οι 
δύο εντορμίες γόμφων είναι σε ισοδύναμη 
απόσταση από το εξωτερικό πρόσωπο, τότε 
έχουμε περίπτωση λιθοπλίνθου που 
τοποθετήθηκε πρώτη27 28. Στην περίπτωση αυτή 
οι γειτονικές λιθόπλινθοι έχουν κατεύθυνση 
προς την προτοποθετημένη λιθόπλινθο.

Συνήθως στην πλευρά του 
δευτερεύοντος γόμφου υπάρχει στο κάτω 
μέρος λαξευμένη φωλιά, η οποία είναι φωλιά 
παραγόμφου για τη γειτονική λιθόπλινθο 
προς την πλευρά αυτή. Η παρουσία αυτού του 
στοιχείου δηλώνει ότι η γειτονική 
λιθόπλινθος τοποθετήθηκε προγενέστερα.

- Εάν εμφανίζεται φωλιά παραγόμφου 
και στις δύο πλευρές χωρίς γόμφους τότε 
έχουμε περίπτωση καταφραγής2*. Δηλαδή ότι 
οι γειτονικές λιθόπλινθοι τοποθετήθηκαν 
προς αντίθετες κατευθύνσεις.

- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν 
έχουμε καθόλου φωλιές σε κάποια παρειά. 
Τότε είναι δυνατόν η λιθόπλινθος να είναι 
καταφραγή.

- Πλησίον των κυρίων γόμφων, συχνά 
παρατηρείται ίχνος σκουριάς Αυτό είναι το 
ίχνος που άφησε ο μεταλλικός παράγομφος

27 Βλέπε σύμβολο Ρ στα σχέδια ή στις καρτέλες
28 Βλέπε σύμβολο Κ στα σχέδια ή στις καρτέλες

που χρησιμοποιήθηκε για να σφηνώσει τη 
λιθόπλινθο στη θέση της.

Αλλοτε εκτός της σκουριάς διακρίνει 
κανείς μια τοπική σημειακή λεπτή 
κατεργασία στην παρειά. Πρόκειται για το 
ίδιο γεγονός. , Το ίχνος του παραγόμφου 
δηλώνει και τη φορά τοποθέτησης της 
λιθοπλίνθου. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
και από τις δύο πλευρές ίχνη παραγόμφων, 
τότε έχουμε περίπτωση προτοποθετημένης 
λιθοπλίνθου.

- Στην περιοχή της άνω ταινίας της 
λιθοπλίνθου συχνά εμφανίζεται οριζόντια 
φωλιά για μοχλό. Πρόκειται για φωλιά 
ανασήκωσης της λιθοπλίνθου με λοστό από 
τη γειτονική λιθόπλινθο μέσω μοχλαύλακας.

Η λιθόπλινθος σπρώχνεται με λοστούς 
από την άλλη πλευρά ώστε να κλείσει ο 
αρμός όσο γίνεται καλύτερα.

Ετσι και η φωλιά μας δείχνει τη φορά 
τοποθέτησης της λιθοπλίνθου.

- Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η λιθόπλινθος έχει και από τις δύο πλευρές 
παρόμοιες φωλιές. Τότε πιθανόν να πρόκειται 
για καταφραγή.

- Σπανιώτατα εμφανίζονται λιθόπλινθοι 
με περισσότερες της μιας φωλιές 
μοχλοβοθρίων καθ’ύψος στις πλαϊνές παρειές 
της λιθοπλίνθου. Στην περίπτωση αυτή 
πρόκειται ασφαλώς για καταφραγή όπου η 
λιθόπλινθος καταβιβάζεται σταδιακά στη 
θέση της, με ταυτόχρονη απομάκρυνση των 
ξύλινων παρεμβλημάτων που είχαν 
τοποθετηθεί κάτωθεν της καταφραγής για 
την απόθεσή της.

8.5 Πίσω επιφάνεια λιθοπλίνθου.

Πίσω επιφάνεια έχουν κυρίως οι 
δρομικές λιθόπλινθοι καθώς και ορισμένες 
διάτονες στην περιοχή της συμβολής των 
εγκάρσιων τοίχων με τους μακρούς.

Για τις δρομικές λιθοπλίνθους
παρατηρούμε τα ακόλουθα οικοδομικά 
χαρακτηριστικά -

- Η πίσω επιφάνεια είναι γενικά 
κατεργασμένη με το βελόνι, χωρίς ταινίες 
αναθύρωσης και χωρίς άλλο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό.
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Σπανιότερα παρατηρούμε ταινία 
αναθύρωσης στο άνω μέρος της πίσω 
επιφάνειάς της.29

- Η πίσω επιφάνεια έχει μοχλοβόθριο 
τοποθετημένο κάτω χαμηλά, έκκεντρα ως 
προς το επίπεδο που διέρχεται κάθετα στο 
μέσον της άνω επιφανείας.

Η πίσω επιφάνεια παρουσιάζει 
προεξοχές ή εσοχές και έχει σχέση με ειδικές 
πλοκές με τους εγκάρσιους τοίχους.

Για τις διάτονες λιθοπλίνθους
παρατηρούμε τα ακόλουθα οικοδομικά 
χαρακτηριστικά -

- Ενα τμήμα της πίσω επιφανείας τους 
είναι κατεργασμένο με βελόνι και το 
υπόλοιπο με λαμάκι. Εμφανίζονται στη 
συμβολή των μακρών τοίχων με το μεσότοιχο. 
(9 λίθοι / τοίχο)

- Ελάχιστες εμφανίζουν ίχνη από 
αγκώνα ανύψωσης στην περιοχή συμβολής με 
τον ανατολικό τοίχο.

29 Η λιθόπλινθος αοτή είναι δυνατόν να ανήκει στη 18η ή τη 
19η στρώση του τοίχου πίσω από τα επίτοιχα επιστύλια

- Μία μόνο λιθόπλινθος εμφανίζει κατά 
τη διαγώνιο στο κάτω μέρος εντορμία 
συνδέσμου διπλού ταύ. Είναι λίθος της 1ης 
στρώσης του νότιου τοίχου, στη συμβολή του 
με το μεσότοιχο (βλέπε σχέδιο 13) και 
χρησιμεύει για την τοποθέτηση της 
λιθοπλίνθου.30

ΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

Τα επίτοιχα επιστύλια εδράζονται στην 
17η στρώση των μακρών τοίχων και 
καταλαμβάνουν το εμπρόσθιο ήμισυ των 
διάτονων λιθοπλίνθων. Το υπόλοιπο 
εσωτερικό ήμισυ συμπληρώνεται με δύο 
δρομικές στρώσεις ισοϋψών λιθοπλίνθων 
συνολικού ύψους 105 εκ περίπου, όσο δηλαδή 
και το ύψος των επιστυλίων.

Ο αριθμός των επιστυλίων είναι 20 σε 
κάθε τοίχο, με διαστάσεις όψεως της τάξεως 
περίπου των 244 εκ μήκους και 104,5 εκ 
ύψους. Στην περιοχή του προνάου και του 
οπισθονάου εμφανίζονται δύο μέλη 
μεγαλύτερου μήκους που εδράζονται κατά 
ένα τμήμα τους στους τοίχους και κατά το 
υπόλοιπο στους κίονες του προνάου και του 
οπισθονάου.

-Στο νότιο τοίχο, από τα 20 τυπικά 
επιστύλια, (μήκους περίπου 244 εκ) 
διαθέτουμε τα 11 και τα 2 ειδικά του προνάου 
και οπισθονάου.

-Στο βόρειο τοίχο, από τα 20 τυπικά 
επιστύλια, (μήκους περίπου 244 εκ) 
διαθέτουμε τα 13 και το 1 ειδικό του 
οπισθονάου.

Ακολούθως παραθέτουμε πίνακα των 
επίτοιχων επιστυλίων και των δύο τοίχων 
του μνημείου, που σώζονται στο έδαφος. 
Σημειώνονται όλα τα χαρακτηριστικά τους 
που θα χρησιμεύσουν για την εύρεση της 
αρχικής θέσης τους. Σημειώνεται ακόμη η 
φορά τοποθέτησής τους και η πιθανή 
χωροθέτησή τους (αριστερά - μέση - δεξιά).

30 VERSETZEN VON BAUGLIEDERN AM GRIECHISCHEN 
TEMPEL οπό Eric Hansen σελ 75
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9 ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΤΑ "IN SITU" ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.

Μετά την αποσυναρμολόγηση των 
αναστηλωμένων μακρών τοίχων μέχρι τις "in 
situ" λιθοπλίνθους διερευνήσαμε τη φορά 
τοποθε τήσεώς. τους.

Από την ανάλυση των στοιχείων των 
λιθοπλίνθων τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει31, 
προέκυψε η παρακάτω ενδιαφέρουσα εικόνα 
των μακρών τοίχων την οποία και 
παραθέτουμε. (βλέπε σχέδιο 10)

Από την εικόνα αυτή του σχεδίου 
φαίνεται ότι το δυτικό τμήμα του νότιου 
τοίχου έχει και στις 17 στρώσεις του ως φορά 
τοποθετήσεως την προς τα ανατολικά,' ενώ 
το δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου, έχει ως 
φορά τοποθετήσεως την προς τα ανατολικά, 
στις στρώσεις 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 
και την προς τα δυτικά στις στρώσεις 2, 13, 
14, 15, 16. Η εικόνα αυτή διαφέρει πλήρως από 
το θεωρητικό σχήμα που παρουσιάζει ο 
Α.Ορλάνδος με στρώσεις εναλλασσόμενων 
κατευθύνσεων32.

Η πρώτη μας σκέψη μετά την εικόνα 
αυτήν, ήταν ότι οι λιθόπλινθοι καθώς 
προσέγγιζαν τον Παρθενώνα από τα δυτικά 
μέσω Προπυλαίων, πιθανόν ανυψώνοντο σε 
ικριώματα στη. δυτική πλευρά του ναού και 
κατευθύνοντο προς τα ανατολικά, στίς 
αντίστοιχες στρώσεις. Η μέθοδος αυτή 
πιθανόν να παρουσίαζε σημαντικά 
πλεονεκτήματα από πλευράς κατάληψης του 
γύρω χώρου.

Από την περαιτέρω όμως μελέτη της 
εύρεσης της αρχικής θέσης των λιθοπλίνθων, 
φάνηκε ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δεν έχει 
εφαρμογή πέραν του εγκάρσιου μεσοτοίχου.

10 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ 
ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 
ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ.

Από τη διερεύνηση των σωζόμενων 
λιθοπλίνθων φαίνεται αναντίρρητα πλέον η 
εικόνα πλοκής των μακρών τοίχων με τον 
εγκάρσιο, ως το παρατιθέμενο σχέδιο ζυγής 
και μονής στρώσης . (βλέπε σχέδιο 11)

Η πλοκή δηλαδή συνίσταται από μία 
μασχαλιαία λίθο προς το ανατολικό τμήμα, 
(πχ Ν ή Β) η οποία καταλαμβάνει όλο το 
πάχος του τοίχου και προς το δυτικό τμήμα 
μία τυπική δρομική εξωτερική λιθόπλινθο 
(π.χ. ΔΝ και ΔΒ) κανονικού μήκους (περίπου 
122 εκ) και μία δρομική εσωτερική λιθόπλινθο 
μικρότερου μήκους (πχ μΔΝ, μΔΒ).

Προφανώς λόγω της φωτιάς33 στο 
εσωτερικό του ναού, οι εκτεθειμένες 
εσωτερικές επιφάνειες πάντοτε παρουσιάζουν 
το φαινόμενο της θερμικής θραύσης και 
απώλειας μάζης.

Με την αποξήλωση των 
αναστηλωμένων λίθων του βόρειου και 
νότιου τοίχου, ήρθε στο φώς μια νέα 
πληροφορία για την πλοκή των μακρών 
τοίχων με τους εγκάρσιους την οποία δε 
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Παρατηρήσαμε ότι οι "in situ" λίθοι της 
2ης στρώσης του νότιου τοίχου (δρομικές

31Κεφάλαιο 8 της παρούσης μελέτης και Μελέτη 
Αποκαταστάσεως Παρθενώνος, τόμος 2α, σελίς 128.
32 Α. Ορλάνδου Η Αρχιτεκτονική του Παρόενώνος, τόμος Β
σελ 267

33Καταστροφή Παρθενώνος από πυρπόληση 267 μΧ. από τους 
Ερουλους η οποία επισκευάστηκε επί των ημερών του 
Ιουλιανού τα έτη 362 - 365 μΧ.
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Σχέδιο 10, 11 Πλοκή εγκάρσιου τοίχου με μάκρους τοίχους Παρθενώνος
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λιθόπλινθοι ΝΤ.02.28, ΝΤ.02.29 και
ΝΤ.03.30) παρουσιάζουν, εκτός του κανονικού 
συνδετήριου συνδέσμου διπλού ταύ και ένα 
δεύτερο ευθύγραμμο συνδετήριο σύνδεσμο, εν 
είδει γόμφου, τον οποίο ονομάσαμε 
"διατμητικό" σύνδεσμο, (βλέπε σχέδιο 12) 

Παρόμοιο διατμητικό σύνδεσμο βρήκαμε 
και στο βόρειο τοίχο, στην "in situ" δρομική 
λίθο της 14ης στρώσης ΒΤ.14.37 (πρόκειται 
για τη δεύτερη προς τα ανατολικά λίθο μετά 
τον εγκάρσιο δυτικό τοίχο).

Επειδή λοιπόν, η ενισχυμένη αυτή 
συνδεσμολογία, παρατηρείται στην περιοχή 
πλοκής των εγκάρσιων τοίχων με τους 
μακρούς (όπου δρουν οριζόντιες δυνάμεις) 
ονομάσαμε τους πρόσθετους αυτούς 
συνδέσμους "διατμητικούς συνδέσμους".

Οι αποτυπώσεις έφεραν στο φώς και 
άλλες λιθοπλίνθους οι οποίες φέρουν 
διατμητικό σύνδεσμο, (βλέπε πίνακα 5)

Στα δύο αυτά παραδείγματα της 2ης και 
14ης στρώσης του νότιου και του βόρειου 
τοίχου αντίστοιχα, παρατηρήσαμε ακόμη, ότι 
οι διατμητικοί αυτοί σύνδεσμοι εμφανίζονται 
μέχρι και σε τρείς θέσεις λιθοπλίνθων μετά 
τη συνάντηση με τον εγκάρσιο τοίχο.

Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής αν αυτή 
η παρατήρηση μπορεί να έχει γενικότερη 
εφαρμογή.

Σε διάτονη στρώση όπως η 1η, της 
οποίας η πλοκή φαίνεται στο σχετικό σχέδιο, 
έχουμε διπλές και βαθείς εντορμίες 
συνδέσμων. (βλέπε σχέδιο 13)

Παραθέτουμε τον πίνακα 5 των 
λιθοπλίνθων οι οποίες διακρίναμε ότι 
ανήκουν στην πλοκή του εγκάρσιου με τους 
μακρούς τοίχους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΛΙΘΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΑΚΡΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΗΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΥ
Νότιος Τοίχος Βόρειος Τοίχος
Μασχαλιαίες (βλέπε σχέδιο 14 στο τέλος)
ν230 42
ν279 ν581
ν287 α895
ν442 β9287
dl538 β93ΐ3
ν9094 β9339
ν9122
ν9144

Αιάτονες ( βλέπε σχέδιο 15 στο τέλος) 
ΝΤ1.27 ΒΤ1.27
ν9072 12
ν9077 173
ν9106 211
ν9133 β9280
vl9i9 β9304

β9329
Μικρού μήκους δρομικές εσωτερικές
( βλέπε σχέδιο 16 στο τέλος) 
ν9143 59

β9279
Λιθόπλινθοι εγκάρσιου τοίχου
( βλέπε σχέδιο 16 στο τέλος) 
ν362
α906
V9123

Λρομικές λιθόπλινθοι με διατμητικό 
σύνδεσμο.
( βλέπε σχέδιο 17 στο τέλος)
ΝΤ2.28
ν583
ν9040
ν9098
ν9121

ν2084

3
(40+125)
β68
β9182
β9184
β9188
β9209
β9292
β9303
β9341
β1168

Διάτονες λιθόπλινθοι με διατμητικό 
σύνδεσμο
(α891+α1043)
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11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.

11.1 Πρώτη στρώση λιθοπλίνθων 
(Διάτονες)

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 
στρώσης είναι, όπως προαναφέραμε, οι διπλές 
και βαθείς εντορμίες συνδέσμων.

Από τη διαλογή του υλικού των 
αποτυπώσεων διακρίναμε τις ακόλουθες 
λιθοπλίνθους με τα προαναφερθέντα 
χαρακτηριστικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Νότια Βόρεια

Ν 70 Ν 408
Ν 164 12
Ν 359 235
Ν 573 A 938
Ν 403 A 1726+Α 1300
Ν 9077 A 2098
Ν 9044 B 9224
Ν 382 B 9240
Ν 9022 226
Ν 441
Ν 9155

11.2 Δεύτερη στρώση λιθοπλίνθων 
(Δρομικες)

Η στρώση αυτή, δεν παρουσιάζει κάποιο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

Δρομικές λιθόπλινθοι είναι δυνατό να 
ενταχθούν σ’ αυτή, μόνον εξ αιτίας μιας 
ιδιαιτερότητας στις εντορμίες των συνδέσμων 
οριζόντιας σύνδεσής τους. Συχνά αυτές είναι 
λαξευμένες με βελόνι στην προσπάθεια 
κάποιων ατόμων να αφαιρέσουν το μόλυβδο 
γύρω από το σύνδεσμο.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι μέχρι τη 
2η στρώση (ύψος 115 4- 52,5 + 52,5 = 210 εκ) 
μπορεί κάποιος εύκολα, χωρίς να διαθέτει 
ιδιαίτερα μέσα, να σκαλίσει τις λιθοπλίνθους 
για το σκοπό που προαναφέραμε.

11.3 Τρίτη στρώση λιθοπλίνθων 
(Διάτονες)

Στις πλάγιες αφανείς επιφάνειες 
ορισμένων * διατόνων λιθοπλίνθων,
παρατηρούμε μια ειδική κατεργασία της άνω 
ταινίας επαφής όμοια με αυτήν των 
λιθοπλίνθων της 1ης στρώσης (βλέπε
συγκριτικά σχέδια).

Η διαφορά έγκειται στο ότι αντί να 
έχουμε δύο συνδέσμους στις προβλεφθείσες 
θέσεις έχουμε ένα, στο μέσον περίπου της 
λιθοπλίνθου.

Πιστεύουμε ότι μάλλον για οικονομία 
χρόνου, η χρήση διπλών συνδέσμων 
περιορίστηκε μόνο στην 1η στρώση, στην 
περιοχή των παραστάδων ή των εγκάρσιων 
τοίχων γενικότερα. Από τον έλεγχο του 
συνόλου των λιθοπλίνθων, βρήκαμε ότι στην 
ιδιαίτερη αυτή ομάδα ανήκουν οι ακόλουθες 
λιθόπλινθοι του νότιου και του βόρειου τοίχου 
αντίστοιχα -

(v29,v90,v9103), ν9135, ν9133, ν9104, v9102, 
NT3.31 (8 τεμάχια) και οι (β9353), β9283,. 
β9285, β9193, β9333, ΒΤ3.32 (6 τεμάχια).

Για την ερμηνεία του ιδιαίτερου αυτού 
χαρακτηριστικού, οδηγηθήκαμε στην 
ακόλουθη υπόθεση -

"Αφού άρχισε η κατασκευή της 1ης 
στρώσης αποφασίστηκε από τους επικεφαλής 
αλλαγή στην κατεργασία, με σκοπό τη 
μείωση των συνδέσμων.

Η προετοιμασία όμως των λιθοπλίνθων 
στα εργαστήρια, είχε ήδη προχωρήσει.
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Ετσι, οι προετοιμασμένες λιθόπλινθοι 
χρησιμοποιήθηκαν στην επόμενη στρώση, 
δηλαδή την 3η."

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται πλήρως. 
Χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει την 
παρατήρηση αυτή, είχαμε ήδη επισημάνει τις 
αρχικές θέσεις των περισσοτέρων 
λιθοπλίνθων που προαναφέραμε, πλην αυτών 
που είναι σε παρένθεση. Ολες βρίσκονται 
στην 3η στρώση.

11.4 Δέκατη έβδομη στρώση 
λιθοπλίνθων 
(Διάτονες)

Η 17η στρώση είναι η τελευταία διάτονη 
στρώση του τοίχου. Επάνω σ’αυτήν εδράζεται 
η στρώση των επίτοιχων επιστυλίων. Τα 
επιστύλια αυτά καταλαμβάνουν περίπου το 
ήμισυ εμπρόσθιο τμήμα των διατόνων λίθων 
της 17ης στρώσης. Ο αριθμός των 
λιθοπλίνθων της στρώσης αυτής όπως και 
κάθε άλλης διάτονης στρώσης είναι 39. 
Επειδή το μήκος του επιστυλίου είναι 
διπλάσιο από το μήκος της λιθοπλίνου, οι 20 
από τις 39 διάτονες λιθοπλίνθους της 
στρώσης αυτής βρίσκονται στο μέσο του 
μήκους των επιστυλίων και συνεπώς δε 
φέρουν ίχνη γόμφων σύνδεσης με την 
υπερκείμενη στρώση στο εμπρόσθιο ήμισυ 
τμήμα τους. Ετσι, σύμφωνα με το παραπάνω 
σκεπτικό, είναι δυνατόν να επιλέξουμε με 
σιγουριά λιθοπλίνθους που ανήκουν στη 
στρώση αυτή.

Η δυσκολία αναγνώρισης εμφανίζεται 
στις διάτονες εκείνες λιθοπλίνθους που 
ευρίσκονται κάτωθεν αρμών επίτοιχων 
επιστυλίων τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν 
έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ώστε 
να ξεχωρίζουν από τις άλλες διάτονες 
λιθοπλίνθους των λοιπών στρώσεων.

Προσεκτικότερη όμως διερεύνηση και 
μελέτη των λίθων έδωσε τις παρακάτω τρείς 
βοηθητικές παραμέτρους για την επιλογή των 
λίθων που ανήκουν στη στρώση αυτή -

α) Το ίχνος κατεργασίας της άνω 
επιφάνειάς τους, που δείχνει ότι επάνω τους 
εδράζεται λίθος πλάτους έως 44-45 εκ.

(πλάτος που γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζει την 
ομάδα των επίτοιχων επιστυλίων).

β) Την παρουσία μοχλοβοθρίων ώσεως 
βαρέως μαρμάρου με κατεύθυνση προς την 
εξωτερική όψη τους και σε απόσταση μέχρι 
45 εκ. απ’αυτήν.

γ) Ιχνη μικρών κυλίνδρων κυλίσεως 
(κατρακυλάκια) διαμέτρου 2-3 χιλιοστών 
επάνω στους οποίους κυλίστηκε το επιστύλιο 
μέχρι την τελική θέση του (Παρατήρηση Μ. 
Κορρέ).

Με τις παραμέτρους αυτές διακρίναμε 
κατ’αρχάς από το σύνολο του υλικού, τις 
λίθους της 17ης στρώσης κάθε τοίχου, τις 
οποίες και παραθέτουμε σε πίνακα, (βλέπε 
πίνακα 7)

Σημειώνουμε ότι παραθέτουμε μόνον 
αυτά για τα οποία δεν έχουμε επιφύλαξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ 17ης ΣΤΡΩΣΗΣ

ΝΟΤΙΕΣ ΒΟΡΕΙΕΣ
Ν 378 187
Ν 91 237
Ν 74 31+77
Ν 213 A 878
Ν 182 Β 9189
Ν 363 Β 9214
Ν 364+Α 1743 Β 9191
Ν 380 Β 9176
Ν 445 Β 9192
Ν 544 Β 9194
Ν 572 Β 9284
Ν 585Α Β 9234+Β 9138
Ν 587 Β 9307
Ν 531 Β 9355
Ν 1917 
Ν 9042 
Ν 9136 
Ν 9156 
Δ 1537

11.5 Λιθόπλινθοι με φωλιά αρπαγής.

Από το σύνολο του υλικού των 
λιθοπλίνθων των μακρών τοίχων, ξεχωρίσαμε 
μια ιδιαίτερη κατηγορία λιθοπλίνθων που 
φέρουν στην άνω επιφάνειά τους δύο φωλιές.
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Οι φωλιές αυτές ως γνωστόν χρησιμεύουν για 
την ανύψωση και τοποθέτηση της 
λιθοπλίνθου - καταφραγής34.

Οι λίθοι αυτοί είναι οι εξής - 
α) Διάτονες νότιου τοίχου - 
ν9168, ν413, v211,v209, (ν362 + α1743) 
β) Διάτονες βόρειου τοίχου - 
β9207, α1789, (165 +α1837) 
γ) Δρομικές βόρειου τοίχου - 
β9201

11.6 Λίθοι παραστάδαν

Ν.Α. ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ

Η περιοχή της Ν.Α. παραστάδος 
μελετήθηκε και παρουσιάστηκε35 από τον 
Μ. Κ ορρέ.

Κατά την αποσυναρμολόγηση των 
αναστηλωμένων λιθοπλίνθων του Ν.Α. άκρου 
στην περιοχή της παραστάδος αφαιρέσαμε 5 
διάτονες λιθοπλίνθους και καθαρίσαμε τα 
κονιάματα από τους ορθοστάτες 1 και 2 του 
ανατολικού άκρου του νότιου τοίχου.

Η αποσυναρμολόγηση κρίθηκε 
απαραίτητη για δύο λόγους. Αφ’ ενός μεν 
επειδή οι λιθόπλινθοι αυτές ήταν 
παρατοποθετημένες και αφ’ετέρου διότι 
παρουσίαζαν έντονα δομικά προβλήματα εξ 
αιτίας της διόγκωσης των διαβρωμένων 
γόμφων σύνδεσης36.

Η αποσυναρμολόγηση μας επέτρεψε να 
ελέγξουμε τα "in situ" αρχιτεκτονικά μέλη 
και να επαληθεύσουμε τις προτάσεις του 
Μ.Κορρέ για τη ΝΑ παραστάδα. Η πρόταση 
προβλέπει ως πρώτη λίθο της 1ης στρώσης 
αμέσως μετά την ΝΑ παραστάδα τη λίθο 
ν2062.

Η λίθος αυτή διαθέτει δύο μακρούς και 
βαθείς συνδέσμους διπλού ταυ για τη σύνδεσή 
της με τη λίθο της παραστάδος όπως 
αναμένετο για τη συγκεκριμένη θέση. 
Πρόβλημα δημιουργείται με την παρουσία

34 Σχετικά με την καταφραγή υπάρχει η μελέτη του Ε. 
Hansen όπως παρουσιάστηκε στο VERSETZEN VON 
BAUGLIEDERN AM GRIECHISCHEN TEMPEL σελ 72 
Στην περίπτωση του Παρθενώνος πιθανόν δεν έχουμε την 
ίδια ακριβώς τοποθέτηση της καταφραγής
35 Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος τόμος 2β, 
πίνακας 7.
36 Οι γόμφοι σύνδεσης δεν είναι αρχαίοι. Είχαν τοποθετηθεί 
από τον Μπαλάνο κατά την αναστήλωση της ΝΑ 
παραστάδος

εντορμίας γόμφου στην κάτω δεξιά πλευρά 
της λιθοπλίνθου, η οποία δεν αντιστοιχεί με 
εντορμία σε ανάλογη απόσταση στον 
υποκείμενο ορθοστάτη37. Υπάρχει γόμφος 
στην παραστάδα στα 23,5 εκ. από το πρόσωπο, 
ενώ η λίθος ν2062 έχει γόμφο στα 17 εκ 
περίπου. Σημειώνουμε επίσης ότι ο γόμφος 
της παραστάδος δεν είναι αμφίγομφος όπως 
εκείνοι στα δυτικά άκρα.

Ο μόνος πιθανός λόγος για τη μη 
απόρριψη της προταθείσης θέσης της λίθου 
αυτής είναι ότι η εντορμία αυτή δε 
χρησιμοποιήθηκε.

Σημειώνουμε ότι καμμία άλλη 
λιθόπλινθος εκτός της ν408 δεν ταιριάζει για 
τη θέση αυτή, η οποία όμως τελικώς 
απορρίφθηκε.38

Β.Α. ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
Σχετικά με τη βορειοανατολική 

παραστάδα αναγνωρίσαμε λίθους επιπλέον 
αυτών που ήταν γνωστές στη μελέτη39 του 
1989. Ετσι διαθέτουμε εκτός από το επίκρανο 
τέσσερις επιπλέον λίθους.

Επίκρανο 1. (Α669+172+Α808+Α1462)
2. β1585
3. 226
4. 188

1η στρώση 5. ν408
Η λιθόπλινθος ν408 μας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. Δοκιμάσαμε, λόγω των μεγάλων 
εντορμιών διπλού ταύ (μήκους 21 εκ), να τη 
χρησιμοποιήσουμε στη θέση της ν2062.

Τελικώς καταλήξαμε ότι πρέπει να τη 
θεωρήσουμε λίθο της 1ης στρώσης του Βόρειου 
τοίχου σε περιοχή της παραστάδος εφ'όσον η 
ν2062 έχει πρόσωπο, και συνεπώς ανήκει 
μόνο στον νότιο τοίχο λόγω της θέσης των 
μεγάλων συνδέσμων, ενώ η ν408 επειδή δε 
διαθέτει πρόσωπο μπορεί μόνο να βρίσκεται 
στη θέση της πρώτης λίθου της 1ης στρώσης 
του βόρειου τοίχου, με τους μεγάλους 
συνδέσμους προς την παραστάδα

37 Πρόκειται για τον πρώτο ορθοστάτη προς τα ανατολικά
38 Η λιθόπλινθος ν408 ως μη έχοοσα πρόσωπο είναι δυνατόν 
να τοποθετηθεί με τους μεγάλους συνδέσμους της 
προσανατολισμένους προς τα ανατολικά Με τη λογική αυτή 
είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στην 1η στρώση του βόρειου ή 
του νότιου τοίχου αμέσως μετά τη λίθο της παραστάδος Εφ’ 
όσον όμως η αντίστοιχη λίθος ν2062 έχει πρόσωπο, μόνον 
αυτή δύναται να τοποθετηθεί στο νότιο τοίχο. Συνεπώς η 
ν408 είναι δυνατόν να ανήκει μόνον στον βόρειο τοίχο.
39 Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 2α, 
σελίδα 28.
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12 ΣΤΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο τοιχοβάτης του βόρειου τοίχου 
παρουσιάζει μικρή καθίζηση στο μέσον 
περίπου του μήκους του, όπως περιγράψαμε 
στη "Μελέτη Αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος, τόμος 2α" (σελίς 117)

Ο έλεγχος της κατάστασης του 
στερεοβάτη, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
συμπεριφορά του στα φορτία που θα δεχτεί 
λόγω της αναστήλωσης του τοίχου, θα 
προηγηθεί της αναστήλωσης του βόρειου 
τοίχου.

Δύο είναι οι δυνατοί τρόποι ελέγχου -

1. με δοκιμαστική φόρτιση και
2 με τοπική ανασκαφή.

Η δοκιμαστική φόρτιση μπορεί να γίνει 
με τις λιθοπλίνθους που έχουν αποξηλωθεί. Η 
παρακολούθηση των καθιζίσεων θα γίνει με 
ένα δίκτυο μηκυνσιομέτρων κατά τη διάρκεια 
της σταδιακής φόρτισης για διάστημα ενός 
έτους με σταθερό φορτίο και κατά την 
αποφόρτιση.

Εάν οι καθιζίσεις είναι οι αναμενόμενες 
και κατά την αποφόρτιση δεν υπάρχουν 
μόνιμες παραμορφώσεις η αναστήλωση του 
βόρειου τοίχου μπορεί να γίνει χωρίς 
επέμβαση στο στερεοβάτη.

Σε αντίθετη περίπτωση η τοπική 
ανασκαφή (αποσυναρμολόγηση στερεοβάτη) 
είναι αναγκαία, προκειμένου να γίνει 
εξυγίανση της περιοχής.

Η ανασκαφή οπωσδήποτε αντιμετωπίζει 
ριζικά το πρόβλημα. Η λύση αυτή στην 
υποδομή του ναού, παρουσιάζει έντονο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Πιστεύουμε 
πάντως ότι σκόπιμα αφέθηκε χωρίς την 
αρμόζουσα θεμελίωση αυτή η περιοχή, όταν 
παρατηρούμε τόση φροντίδα και μεγάλη 
επιμέλεια κατασκευής σε όλο το μνημείο. 
Είναι λοιπόν πιθανό να πρόκειται για 
περιοχή με λείψανα παλαιότερου κτίσματος 
τα οποία δεν θέλησαν να καταστρέψουν με 
ισχυρές θεμελιώσεις.

Η γνώμη μας είναι ότι ο έλεγχος πρέπει 
να αρχίσει με δοκιμαστική φόρτιση και μόνο 
στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι υπάρχει 
uvo~*n)C£ia της θεμελιώσεως να 
προχωρήσουν ^ ανασκαφή και εξυγίανση 
της περιοχής.

13 ΑΝΑΛΙΑΤΑ&Η - 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Από το στόχο που θέσαμε, δηλαδή τον 
εντοπισμό της αρχικής θέσης εκάστης λίθου, 
όσο αυτό είναι εφικτό, αναμένουμε ένα 
μωσαϊκό από λίθους με συγκεκριμένες 
συντεταγμένες.

Από τη στιγμή εκείνη μπορούν να 
εξετασθούν οι αναστηλωτικές προτάσεις 
σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν με 
βάση τους παρακάτω ελέγχους -

α) Εξετάζεται η κατάσταση κάθε 
αρχαίας λιθοπλίνθου και αποφασίζονται οι 
απαραίτητες συμπληρώσεις εξωτερικά και 
εσωτερικά και αν αυτή, σε μια ακραία 
περίπτωση, δεν πρέπει να συμμετέχει στην 
αναστήλωση λόγω σοβαρών δομικών 
προβλημάτων της.

β) Υπολογίζεται η ποσότητα των νέων 
λιθοπλίνθων που είναι απαραίτητες σε κάθε 
πρόταση, καθώς και οι αναγκαίες 
μικροσυμπληρώσεις που θα απαιτηθούν.

γ) Εξετάζονται τα γενικά στατικά 
προβλήματα των τοίχων και προτείνονται οι 
αναγκαίες συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο για 
την καλύτερη ευστάθεια ή σύνδεση των 
λιθοπλίνθων.

δ) Εκτιμάται το αισθητικό κέρδος ή η 
ζημία κάθε πρότασης και τέλος,

ε) Εκτιμάται κατ’αρχάς ο χρόνος και το 
κόστος κάθε πρότασης.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι υπάρχουν 
ορισμένα γενικά ζητήματα για τα οποία ο 
αναστηλωτής καλείται να πάρει θέση.

Τα ζητήματα που τίθενται είναι -
1. Γενικές αρχές αναστήλωσης.
2. Υλικά συμπλήρωσης (εσωτερικά / 

εξωτερικά) και υφή συμπλήρωσης.
3 Επισήμανση-διάκριση 

συμπληρωμάτων.
4. Χρωματική εναρμόνιση 

συμπληρωμάτων.
5. Μέγεθος συμπληρούμενων κενών.
Από την καθημερινή επαφή με το ίδιο

το Μνημείο το οποίο παρουσιάζει
διαφορετικές όψεις κατά τις διάφορες ώρες 
της ημέρας, αλλά και από αισθητικές 
εμπειρίες άλλων αναστηλωμένων παρόμοιων 
μνημείων στην Ελλάδα και την Ιταλία, 
ορισμένες απόψεις είναι πια ώριμες και είναι 
η κατάλληλη ώρα για να εκφρασθούν.



13.1 Γενικές αρχές αναστήλωσης.

- Ολες οι λιθόπλινθοι, των οποίων θα 
αναγνωρισθεί η αρχική θέση, πρέπει να 
αναστηλωθούν. Εάν κριθεί ότι χρειάζονται 
συπληρώματα νέου μαρμάρου, αυτά θα 
εξετάζονται κατά περίπτωση.

- Λιθόπλινθοι που τελικά λείπουν σε 
περιοχές όπου έχει βρεθεί η αρχική θέση 
πολλών άλλων αρχαίων λιθοπλίνθων, αυτές 
μπορούν να αντικατασταθούν με νέο υλικό. 
Προτείνουμε, σαν ελάχιστο ποσοστό, οι 
αντικαταστάσεις με νέο υλικό έναντι του 
αρχαίου να ακολουθούν την αναλογία 1/6. Ο 
αριθμός αυτός προκύπτει από τη λογική ότι η 
κάθε λίθος γειτνιάζει με άλλες 6. Εάν λοιπόν, 
οι 6 λιθόπλινθοι γύρω από την κενή θέση 
έχουν βρεθεί, τότε αυτή συμπληρώνεται με 
νέο μάρμαρο.

- Για τα μικρής έκτασης συμπληρώματα, 
όπως γωνίες ακμές κλπ με νέο μάρμαρο, 
προτείνεται η έγκρισή τους να υπάγεται μόνο 
στην ΕΣΜΑ.40 Μετά τη σχετική εισήγηση του 
τεχνικού γραφείου προς αυτήν και εφ’όσον 
εξασφαλισθεί η έγκριση, τα συμπληρώματα 
να εκτελούνται χωρίς άλλες εγκρίσεις από το 
ΚΑΣ41 ή άλλα όργανα τα οποία λαμβάνουν 
μέρος καθ’οιονδήποτε τρόπο, στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την αναστήλωση.

- Λιθόπλινθοι με άγνωστη αρχική θέση, 
δεν αναστηλώνονται κατ’αρχάς ώστε να 
είναι πάντα διαθέσιμες για μελλοντική 
τοποθέτηση στην αρχική τους θέση.

Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από 
συμπληρώσεις αυθεντικών θραυσμάτων τους 
με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των 
πληροφοριών τους με πιθανή συνέπεια τον 
εντοπισμό της αρχικής θέσης τους.

Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο για την 
τοποθέτησή τους στην 1η, 2η ή το πολύ 3η 
στρώση, χωρίς συνδέσμους και χωρίς 
υπερκείμενα μέλη. Ετσι θα είναι εύκολος ο 
συμπληρωματικός έλεγχός τους και θα είναι 
δυνατόν να μετακινηθούν με απλά μηχανικά 
μέσα για μελλοντικές έρευνες και εντοπισμό 
της αρχικής τους θέσης.

40 Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.
41 Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

- Τα νέα μάρμαρα θα χρωματίζονται 
καταλλήλως κάτω από τις ειδικές 
εγκεκριμένες προδιαγραφές της ΕΣΜΑ, με 
ευθύνη του Τεχνικού Γραφείου Αναστήλωσης 
και μόνον.

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει 
αποδειχθεί ότι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 
είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

13.2 Υλικό και υφή συμχληρα>μάτα>ν.

Το υλικό συμπλήρωσης μπορεί να είναι 
τελικώς μόνον ένα. Το μάρμαρο Διονύσου η 
Πεντέλης. Ο τεχνητός λίθος που παράγεται 
από λευκό τσιμέντο και κατάλληλα αδρανή, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί σε πρώτη 
προσέγγιση ως υποψήφιο υλικό. Τελικώς 
απορρίπτεται στην περίπτωση του 
Παρθενώνος για τους παρακάτω λόγους -

- Το υλικό αυτό δεν είναι ευγενές όπως 
το μάρμαρο.

- Θα παρουσιασθούν φαινόμενα ερπισμού 
στη διάρκεια του χρόνου, που για να τα 
αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε εσωτερικούς οπλισμούς 
πιθανώς από ανοξείδωτο χάλυβα.

Μακροπρόθεσμα θα έχουμε μια 
συρρίκνωση της εσωτερικής παρειάς επειδή 
αυτή θα αποτελείται σε μεγάλο μέρος από 
στοιχεία beton.

Θα έχουμε ακόμη χρωματικές 
μεταβολές μετά από βροχή.

- Θα έχουμε όμως και θερμοκρασιακές 
μεταβολές. Είναι γνωστό ότι ο συντελεστής 
θερμικής διαστολής του μαρμάρου κυμαίνεται 
μεταξύ 6 και 8 ενώ του beton μεταξύ 10 και 
12. Αυτό εκτός των άλλων σημαίνει και 
μετακίνηση του τοίχου τις ημέρες στις οποίες 
παρουσιάζονται έντονες θερμοκρασιακές 
μεταβολές.

- Παράλληλα η χρήση ενός τέτοιου 
υλικού, έρχεται σε αντίφαση με τη γενική 
αρχή της ΕΣΜΑ την οποία ακολουθούμε 
μέχρι σήμερα, δηλαδή την πλήρη 
αντικατάσταση με μάρμαρο, των απδ 
οπλισμένο σκυρόδεμα ,^^ιαμένων 
συμπληρωμάτων αρχιτε·'·~"ιΚ^>ν Μ·ελών.
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- Θα έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής και 
επομένως ανάγκες επισκευών ή 
αντικαταστάσεων.

Ειδικά για τους τοίχους του 
Παρθβνώνος διακρίνουμβ τις βπβμβάσβις 
σβ δύο κατηγορίες -

α. την επέμβαση στην εξωτερική παρειά 
των τοίχων, και

β. την επέμβαση στην εσωτερική παρειά 
των τοίχων.

α.- Η επέμβαση στην εξοτερική 
παρειά τα>ν τοίχον.

Η εξωτερική παρειά είναι πιο πλήρης 
από πλευράς ποσότητος υλικού, ενο) η 
εσωτερική που είναι καμένη, έχει τεράστιες 
ελλείψεις σε κάθε δρομική (ζυγή) στρώση και 
σημαντικές σε κάθε διάτονη (μονή) στρώση.

αΐ- Για την εξωτερική παρειά πιστεύω 
ότι δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Το υλικό 
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι το λευκό 
μάρμαρο Διονύσου η Πεντέλης42.

α2- Οι επιφάνειες θα είναι 
κατεργασμένες άρτια, όμως δεν θα γίνεται το 
τελικό τρίψιμο των επιφανειών.

Συμπληρώματα από 
νέα μάρμαρα.

1 Λεία επιφάνεια

2 Τεχνητά σπασμένη 
επιφάνεια.

3 Αδρή επιφάνεια 
με βελόνι.

Καμένες επιφάνειες 
μαρμάρου.

Στρογγυλή τυχαία 
από θερμική θραύση

Στρογγυλή τυχαία 
από θερμική θραύση

Στρογγυλή τυχαία 
από θερμική θραύση

Συγκρίνοντας τις παραπάνω τρεις 
μορφές επιφάνειας νέου μαρμάρου με τις 
καμένες επιφάνειες των αρχαίων 
λιθοπλίνθων σημειο'ίνουμε για την κάθε μια 
την ακόλουθη κριτική -

Για την 1η έχουμε να παρατηρήσουμε ότι

- είναι η πιο χρονοβόρα (λεπτή εργασία, 
κλίσεις, περασιές κλπ)

-παρουσιάζει μεγάλες αντιθέσεις 
λείου-καμένου μαρμάρου.

- επιτυγχάνουμε σαφή ορισμό του 
πάχους του τοίχου και της αρχικής 
μορφής της λιθοπλίνθου.

Για τη 2η έχουμε να παρατηρήσουμε ότι

β. Η επέμβαση στην εσωτερική 
παρειά των τοίχων.

Τα υλικά συμπλήρωσης της καμένης 
εσωτερικής παρειάς όπου χρειάζεται, μπορούν 
να είναι προφανώς τα ίδια με τα υλικά της 
εξωτερικής παρειάς δηλαδή μάρμαρο.

Θα άξιζε να εξετάσουμε αυτό το θέμα 
διεξοδικά -

Αν χρησιμοποιήσουμε μάρμαρο, το 
αμέσως επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι με 
ποιά υφή.

Υπάρχουν οι ακόλουθοι συνδυασμοί - 
περιπτύξεις κατεργασμένης επιφάνειας νέου 
μαρμάρου και κο.ν>νης επιφάνειας μαρμάρου.

- είναι η λιγότερο χρονοβόρα (χονδρή 
κατεργασία).

- έχει τις μικρότερες αντιθέσεις 
σπασμένου-καμένου μαρμάρου που σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι και 
δυσδιάκριτη.

- δεν επιτυγχάνουμε σαφή ορισμό του 
πάχους του τοίχου και της αρχικής 
μορφής και μεγέθους της λιθοπλίνθου.

Για την 3η έχουμε να παρατηρήσουμε

- είναι χρονοβόρα (χωρίς περασιές 
κλίσεις κλπ)

- δημιουργεί μεγάλες αντιθέσεις 
επιφάνειας με βελόνι - και του 
καμένου μαρμάρου.42Το είδος του μαρμάρου εξαρτάται απο τη λειτουν,υ 

αντίστοιχων λατομείων εξόρυξης.
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- δεν επιτυγχάνουμε σαφή ορισμό του 
πάχους του τοίχου και της αρχικής 
μορφής και μεγέθους της λιθοπλίνθου.

Ύστερα από τη συγκριτική αυτή 
παρουσίαση νομίζουμε ότι η χρυσή τομή για 
τα εσωτερικά συμπληρώματα ίσως βρίσκεται 
στην παρακάτω πρόταση.

- Προτείνουμε το νέο υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί για τα συμπληρώματα να 
είναι το μάρμαρο Διονύσου.

- Για την υφή της επιφάνειας των 
συμπληρωμάτων προτείνουμε ένα συνδυασμό 
1ης και 2ης περίπτωσης ως ακολούθως -

Στις χαμηλές στρώσεις μέχρι και την 4η 
(από τις 17) να χρησιμοποιηθεί λεία επιφάνεια 
μαρμάρου ώστε να οριστεί γεωμετρικά ο 
χώρος και να αποκτήσει την οπτική 
καθαρότητα που χρειάζεται για το μάτι του 
επισκέπτη αλλά και για την καλύτερη 
στατική επάρκεια και συμπεριφορά των 
τοίχων, (περίπτωση 1).

Οι υπερκείμενες στρώσεις στα 
συμπληρώματα με νέο μάρμαρο, να έχουν 
κυρίως στις δρομικές στρώσεις τεχνητά 
σπασμένες επιφάνειες ώστε να 
επιτυγχάνουμε αισθητικά μικρότερες 
αντιθέσεις αλλά και οικονομία χρόνου, 
(περίπτωση 2).

Με την πρόταση αυτή επιτυγχάνουμε -

1- Γεωμετρικό καθορισμό του εσωτερικού 
χώρου στην αρχική του μορφή.

2- Ευστάθεια στα αναστηλωμένα 
τμήματα.

3- Καλή αισθητική προσαρμογή των 
νέων συμπληρωμάτων με τα καμένα.

4- Καθαρές επιφάνειες στο ύψος του 
ματιού του επισκέπτη.

13.3 Επισήμανση συμπληρωμάτων.

Τα μεγάλα συμπληρώματα από νέο 
μάρμαρο θα έχουν ειδική χρονολογική 
επισήμανση σε κάθε αθέατη επιφάνειά τους 
(παράπλευρη)

Σε τμήμα επιφάνειας μήκους 4 εκ και 
πλάτους 1,5 εκ χαράσσεται η χρονολογία που 
έγινε η συμπλήρωση.

Ετσι αποφεύγουμε μελλοντικές 
συγχίσεις των ερευνητών γύρω από την 
αυθεντικότητα ή μη κάποιου μέλους.

Για τα μικρής έκτασης θραύσματα σε 
ακμές θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη η 
χρονολογική επισήμανση.

13.4 Χρωματική εναρμόνιση 
συμπληρωμάτων.

Τα συμπληρώματα από νέο μάρμαρο 
έχουν το προσωρινό43 πρόβλημα της 
χρωματικής εναρμόνισής τους με τα αρχαία.

Η λαμπρότητα και η φωτεινότητα του 
νέου μαρμάρου είναι δυσάρεστη στο θεατή 
αφ’εαυτής αλλά και σε σύγκριση με τα 
αρχαία μάρμαρα που έχουν μια "πάτινα" είτε 
του χρόνου είτε του ανθρώπου.

Εάν αφήσουμε το νέο μάρμαρο χωρίς 
καμμία χρωματική εναρμόνιση με τα 
περιβάλλοντα, πιστεύουμε ότι ο χρόνος και η 
ρύπανση του περιβάλλοντος θα δράσουν προς 
αυτήν την κατεύθυνση.

Ακλόνητη απόδειξη γι’αυτό μας 
προσφέρουν τα νέα συμπληρώματα που έκανε 
ο Μπαλάνος.

Μπορεί να δεί κανείς τα νέα επιστύλια 
στον Παρθενώνα ή στα Προπύλαια όπου η 
προσαρμογή είναι απόλυτη και 
ικανοποιητική.

Παρά ταύτα προτείνουμε το κάθε νέο 
συμπλήρωμα να χρωματίζεται τεχνητά ώστε 
να εναρμονίζεται αμέσως με το περιβάλλον, 
του, πριν αποδοθεί σε κοινή θέα.

Για τους χρωματισμούς έχουν γίνει 
ειδικές έρευνες από τους χημικούς και 
συντηρητές του μνημείου και υπάρχει 
πρόταση που αναμένεται να εγκριθεί από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

43Α..ι>0εικνύεται απο τα συμπληρώματα του Μπαλάνου, που 
έχουν εξομοιωθεί πλήρως χρωματικά με τα αρχαία
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13.5 Μβλέτη των συμπληρωμάτων 
των κβνών.

Το μέγεθος των κενών που πρέπει να 
συμπληρωθούν, ενδέχεται να ποικίλλει 
μεταξύ της βόρειας και νότιας πλευράς του 
σηκού.

Η νότια πλευρά λόγω του έντονου 
ηλιασμού της χρειάζεται σχολαστικά 
μελετημένα συμπληρώματα και δοκιμές ώστε 
να αποφεύγονται οι έντονες φωτοσκιάσεις 
που αν υπάρχουν θα καταστρέψουν κάθε 
αισθητική ευχαρίστηση απο τη θέαση.

Βέβαια αποφεύγονται απο τη μια μεριά 
τα συμπληρώματα απο καινούργιο μάρμαρο, 
αλλά οι σκιασμένες περιοχές των κενών 
δημιουργούν χειρότερες αντιθέσεις απ’ οτι 
ενα νέο μάρμαρο τεχνητά χρωματισμένο.

( βικ. 53 )
Για παράδειγμα μπορεί να δεί κανείς το 

νέο εύρημα44 του ανατολικού αετώματος που 
τοποθετήθηκε και συμπλήρωσε το νότιο 
τμήμα του. Αυτό αποτελείται από δύο 
κομμάτια που συγκολλήθηκαν αλλά 
παρουσιάζουν ένα κενό από θραύση στην 
περιοχή της συγκόλλησης. Το πλάγιο φως 
τονίζει τις πρωινές ώρες αυτήν την "πληγή" 
που έπρεπε να είχαμε συμπληροίσει με νέο 
μάρμαρο- ( βικ. 54 )

Εικ. 53

Εικ. 54

^Ευρέθη απο τον γράφοντα κατά τη διάρκεια της 
επανατοπο6ετήοεο»ς του Ανατολικού αετώματος.
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ΜΕΡΟΣ B

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γενικά.

Η επεξεργασία tgjv στοιχείων tojv 
λιθοπλίνθων που παρουσιάζουμε σ' αυτήν τη 
φάση, έγινε χοορίς τη βοήθεια του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ετσι τα 
αποτελέσματα ποσοτικά δέν είναι τα 
αναμενόμενα.

Ο προκαθορισμένος χρόνος του 
συνεδρίου, μας ανάγκασε να διακόψουμε τίς 
χρονοβόρες διαδικασίες του προγράμματος 
ΙΚΤΙΝΟΣ και να προσπαθήσουμε να 
ψθάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα.

Από αυτά τα αποτελέσματα 
τουλάχιστον, φαίνεται οτι δέν εχουμε 
αντιμεταθέσεις λιθοπλίνθων μεταξύ βορείου 
και νοτίου τοίχου. Εχουμε όμως μεγάλη 
ανάμειξη λιθοπλίνθων ανατολικής 
προέλευσης στο νότιο και στο βόρειο τοίχο. 
Συναντήσαμε μόνο δύο μισά τεμάχια δρομικής 
λιθοπλίνθου πού προήρχοντο το ένα από το 
νότο ενο) το άλλο από το βορρά, τα οποία 
συνάρμοζαν αναντίρρητα. Η διερεύνηση για 
τις αρχικές θέσεις των λιθοπλίνθων. 
αναγκαστικά ξεκίνησε από την προότη 
στροόση και τις "in situ" λιθοπλίνθους. Με 
άλλα λόγια ξαναχτίσαμε τμήμα των τοίχων 
από κάτω πρός τα επάνο;. Μόνον έτσι οι 
θέσεις των λιθοπλίνθων ελέγχονται πλήρως 
(αναμφίλέκτο^ς). Παράλληλα δοκιμάσαμε 
να ταξινομίσουμε καθ' ύψος τίς λιθοπλίνθους 
από την περιοχή συνάντησης των μακροόν με 
τον εγκάρσιο μεσότοιχο. Η ποσότητα του 
υλικού που αναγνωρίσαμε από αυτήν την 
περιοχή είναι πολύ σημαντική και γι’ αυτό 
είχαμε ιδιαίτερη επιτυχία στο νότιο τοίχο.

Δοκιμάσαμε επίσης και στην περιοχή 
της ΝΑ παραστάδος του νότιου τοίχου να 
προσθέσουμε και νέες λιθοπλίνθους, σε 
συνέχεια αυτών που χωροθέτησε45 ο 
Μ.Κορρές .

4,Βλέπε ΜγΧ Αποκατιιστάοεως ΙΙαρθενωνος , τόμος 2β

Επίσης ξεχωρίσαμε πέντε λιθοπλίνθους 
από την περιοχή της ΒΑ παραστάδος από τίς 
οποίες ταξινομίσαμε μόνον τις δύο.

Εκτός όμως από τις λιθοπλίνθους των 
οποίων έχουμε εντοπίσει την αρχική θέση, 
έχουμε και μικρές ομάδες γειτονικών 
λιθοπλίνθων με δύο έιος τέσσερα μέλη, οι 
οποίες δέν έχουν όμως εξάρτηση απο 
σταθερές λιθοπλίνθους και επομένως δε 
μπορούν να παρουσιαστούν σε σχέδιο όψης 
των μακροόν τοίχων.(βλέπε σχέδιο 18 στο 
τέλος)

Τα μέχρι αυτή τη στιγμή αποτελέσματα 
από την επεξεργασία των λιθοπλίνθων για 
την εύρεση της αρχικής τους θέσης έχουν ως 
εξής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
(βλέπε σχέδιο 18,19)
Ορθοστάτες
Ν.ΟΡ.ΕΞ 3 IN SITU
Ν.ΟΡ.ΕΞ 4 *
Ν.ΟΡ.ΕΞ 5 -

Ν.ΟΡ.ΕΞ 6 N 30
Ν.ΟΡ.ΕΞ 7 *
Ν.ΟΡ.ΕΞ 8 -

Ν.ΟΡ.ΕΞ 9 *
Ν.ΟΡ.ΕΞ 10 -

Ν.ΟΡ.ΕΞ 11 -

Ν.ΟΡ.ΕΞ 12 *
Ν.ΟΡ.ΕΞ 13 *
Ν.ΟΡΕΞ 14 IN SITU
(βλέπε σχέδιο 19α) 
1η Στρώση.
NT 1.27 
NT 1.26 
NT 1.25 
NT 1.24 
NT 1.23 
NT 1.22

NT 1.12

NT 1.5

IN SITU 
N9155 
N 573 
N 441 
N9044 
A 896

N9022

N 409

NT 1.1 N2062
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
(βλέπε σχέδιο 19α )
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2η Στρώση 5η Στρώση
NT 2.28 IN SITU NT 5.34 IN SITU
NT 2.27 N9144 NT 5.33 N 69
NT 2.26 N9113 NT 5.32 N9075
NT 2.25 N 9054 NT 5.31 N9108
NT 2.24 N 930 NT 5.30 N 208
_ NT 5.29 N9100

NT 5.28 N9134

- NT 5.27 N9007

NT 2.4 -

NT 2.3 -
NT 2.2 NT 5.2 A 919
NT 2.1 NT 5.1 N 205
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
(βλέπε σχέδιο 19α) (βλέπε σχέδιο 19β)

3η Στρώση 6η Στρώση
NT 3.31 IN SITU NT 6.35 IN SITU
NT 3.30 N9130 NT 6.34 N 9002
NT 3.29 N9102 NT 6.33 N 612
NT 3.28 N9104 NT 6.32 N9064
NT 3.27 N9133 -
NT 3.26 N9135 -

NT 6.28 N9032
- NT 6.27 D1538
NT 3.4 NT 6.26 N 160
NT 3.3 -
NT 3.2 -
NT 3.1 N 25 NT 6.3 N9039
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ -

(βλέπε σχέδιο 19α> NT 6.1 A 990
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ

4η Στρώση (βλέπε σχέδιο 19β)
NT 4.34 N9021
NT 4.33 N 9065 7η Στρώση
NT 4.32 N9082 NT 7.35 IN SITU
NT 4.31 N 9062 NT 7.34 N9024
NT 4.30 N9087 NT 7.33 N9045
NT 4.29 N 9080 NT 7.32 N9043
NT 4.28 N 230 NT 7.31 N9101

NT 4.4 NT 7.27 N9072
NT 4.3 -

NT 4.2 A1103 -

NT 4.1 N 97 NT 7.2 N 18
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
(βλέπε σχέδιο 19β) (βλέπε σχέδιο 19β)
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8η Στρώση NT 10.26 Ν9057
NT 8.36 IN SITU -

NT 8.35 N9020 -

NT 8.34 N 585 -

NT 8.33 A 975 -

NT 8.32 N9004 NT 10.2
NT 8.31 N 620 NT 10.1 Ν2059
NT 8.30 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
NT 8.29 (βλέπε σχέδιο 19γ)
NT 8.28
NT 8.27 N 442 11η Στρώση
NT 8.26 NT 11.37 IN SITU
NT 8.25 NT 11.36 N 555
NT NT 11.35
- NT 11.34
- NT 11.33
NT 8.3 N 627 NT 11.32
NT 8.2 N9085 NT 11.31
NT 8.1 N 508 NT 11.30
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ NT 11.29 N 405
(βλέπε σχέδιο 19β) NT 11.28 N 807

NT 11.27 N9186
9η Στρώση NT 11.26
NT 9.36 IN SITU -

NT 9.35 N9006 -

NT 9.34 N9014 -

NT 9.33 -

NT 9.32 NT 11.2
NT 9.31 N 543 NT 11.1 N 329
NT 9.30 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ N 170
NT 9.29 (βλέπε σχέδιο 19γ)
NT 9.28 N9070
NT 9.27 N9077 12η Στρώση
NT 9.26 N9056 NT 12.38 IN SITU
- NT 12.37
- NT 12.36
NT 9.1 N 502 NT 12.35
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ NT 12.34
(βλέπε σχέδιο 19γ) NT 12.33

NT 12.32
10η Στρώση NT 12.31
NT 10.37 IN SITU NT 12.30
NT 10.36 N 342 NT 12.29
NT 10.35 A1074 NT 12.28
NT 10.34 N 324 NT 12.27 N9122
NT 10.33 -

NT 10.32 -

NT 10.31 -

NT 10.30 NT 12.2
NT 10.29 NT 12.1 N 434
NT 10.28 N9055 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ N 203
NT 10.27 N 287 (βλέπε σχέδιο 19γ)
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NT 15.34
13η Στρώση NT 15.33
NT 13.38 IN SITU NT 15.32
NT 13.37 N9047 NT 15.31
NT 13.36 NT 15.30
NT 13.35 NT 15.29
NT 13.34 NT 15.28
NT 13.33 NT 15.27 N 566
NT 13.32 NT 15.26 N9158
NT 13.31 NT 15.25
NT 13.30 -
NT 13.29 -
NT 13.28 -
NT 13.27 N1919 NT 15.3
NT 13.26 N 115 NT 15.2 N 38
_ NT 15.1
_ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ N243
- (βλέπε σχέδιο 19δ)

NT 13.2 N 371 16η Στρώση
NT 13.1 N 507 NT 16.39 IN SITU
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ NT 16.38 N 600
(βλέπε σχέδιο 19γ) NT 16.37

NT 16.35
14η Στρώση NT 16.34
NT 14.38 IN SITU NT 16.33
NT 14.37 N 262 NT 16.32
NT 14.36 NT 16.31
NT 14.35 NT 16.30
NT 14.34 NT 16.29
NT 14.33 NT 16.28
- NT 16.27
- NT 16.26 N 363

NT 14.28 N9121 _

NT 14.27 N9094 NT 16.2 A 1107
NT 14.26 N 188 NT 16.1 A 995
- ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
- (βλέπε σχέδιο 19δ)

NT 14.3 17η Στρώση
NT 14.2 N 259 NT 17.39 IN SITU
NT 14.1 N 379 NT 17.38 N 213
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ NT 17.37 N9156
(βλέπε σχέδιο 19δ) NT 17.36 N9042

NT 17.35
15η Στρώση NT 17.34
NT 15.38 IN SITU NT 17.33
NT 15.37 N 21 NT 17.32
NT 15.36 NT 17.31
NT 15.35 NT 17.30
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N 363

NT 17.28 
NT 17.27 
NT 17.26 
NT 17.25

NT 17.2
NT 17.1 N43
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
(βλέπε σχέδιο 19δ)

Επιστύλια επίτοιχα.
NE. 20
NE 19 N 259
NE 18
NE 17
NE 16
NE 15
NE 14
NE 13
NE 12
NE 11
NE 10
NE 9
NE 8
NE 7
NE 6
NE 5
NE 4
NE 3
NE 2
NE 1 N 45
(βλέπε σχέδιο 19δ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
(βλέπε σχέδιο 18,20)

Β.ΤΒ 12 *
Β.ΤΒ 13 *
Β.ΤΒ 14 *
Β.ΤΒ 15 *'
Β.ΤΒ 16 *
Β.ΤΒ 17 *
Β.ΤΒ 18 *
Β.ΤΒ 19 *
Β.ΤΒ 20 *
Β.ΤΒ 21 IN SITU

Σημ. Ο αστερίσκος δηλώνει υπάρχοντα 
μέλη που παρουσιάστηκαν στη μελέτη 
Αποκαταστάσεως Παρθενώνος 2α του 

1989 υπό του γράφοντος.
Ορθοστάτες
Β.ΟΡ.ΕΞ 1 IN SITU
Β.ΟΡ.ΕΞ 2 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 3 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 4 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 5 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 6 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 7 137
Β.ΟΡ.ΕΞ 8 213
Β.ΟΡ.ΕΞ 9 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 10 *
Β.ΟΡ.ΕΞ 11 236
Β.ΟΡ.ΕΞ 12 B 2065
Β.ΟΡ.ΕΞ 13 IN SITU
(βλέπε σχέδιο 20α)

1η Στρώση
ΒΤ 1.1
ΒΤ 1.2
ΒΤ 1.3
ΒΤ 1.4
ΒΤ 1.5
ΒΤ 1.6
ΒΤ 1.7

N 408

Τοιχοβάτης(β αναβαθμός)
Β.ΤΒ 1 IN SITU _
B.TB 2 IN SITU BT 1.20
B.TB 3 IN SITU BT 1.21
B.TB 4 IN SITU BT 1 2°
B.TB 5 - BT 1.23
B.TB 6 - BT 1.24 B9224
B.TB 7 * BT 1.25 B1391
B.TB 8 * BT 1.26 A 2098
B.TB 9 * BT 1.27 IN SITU
B.TB 10 * (βλέπε σχέδιο 20α)
Β.ΤΒ 11
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2η Στρώση
ΒΤ 2.1 5η Στρώση
ΒΤ 2.2 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ

- ΒΤ 5.1

ΒΤ 2.25
”

ΒΤ -2.26 -
ΒΤ 2.27 ΒΤ 5.25
ΒΤ 2.28 Β9341 ΒΤ 5.26
ΒΤ 2.29 Β9368+Ν9066 ΒΤ 5.27
ΒΤ 2.30 Β9345 ΒΤ 5.28 173
ΒΤ 2.31 Β9347 ΒΤ 5.29
ΒΤ 2.32 IN SITU ΒΤ 5.30
(βλέπε σχέδιο 20α) ΒΤ 5.31

ΒΤ 5.32 Β2096
3η Στρώση ΒΤ 5.33 Β9327
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΤ 5.34 IN SITU
ΒΤ 3.1 (βλέπε σχέδιο 20β)

_
6η Στρώση

- ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
ΒΤ 3.25 ΒΤ 6.1
ΒΤ 3.26 Β9353 -
ΒΤ 3.27 Β9304 -
ΒΤ 3.28 Β9283 -
ΒΤ 3.29 Β9285 ΒΤ 6.25
ΒΤ 3.30 Β9193 ΒΤ 6.26
ΒΤ 3.31 Β9333 ΒΤ 6.27
ΒΤ 3.32 IN SITU ΒΤ 6.28
(βλέπε σχέδιο 20α) ΒΤ 6.29

ΒΤ 6.30
4η Στρώση ΒΤ 6.31
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΤ 6.32 Β1390
Β.Τ 1 ΒΤ 6.33 Β9266
ΒΤ 2 ΒΤ 6.34 IN SITU
ΒΤ 3 (βλέπε σχέδιο 20β)
ΒΤ 4.
- 7η Στρώση

_ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ

- ΒΤ 7.1

ΒΤ 4.25 -

ΒΤ 4.26 -
ΒΤ 4.27 N 581 ΒΤ 7.25
ΒΤ 4.28 NI 508 ΒΤ 7.26
ΒΤ 4.29 AlOll ΒΤ 7.27
ΒΤ 4.30 A1124 ΒΤ 7.28
ΒΤ 4.31 B1194 ΒΤ 7.29
ΒΤ 4.32 B 9293 ΒΤ 7.30
ΒΤ 4.33 IN SITU ΒΤ 7.31
(βλέπε σχέδιο 20ß) ΒΤ 7.32



BT 7.33 2095 BT 10.27
BT 7.34 Β9219 BT 10.28
BT 7.35 IN SITU BT 10.29
(βλέπε σχέδιο 20β) BT 10.30

BT 10.31
8η Στρώση BT 10.32
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ BT 10.33 Β1404
ΒΤ 8.1 BT 10.34 Β9337
- BT 10.35 Β9223
- BT 10.36 IN SITU
- (βλέπε σχέδιο 20γ)
ΒΤ 8.25
ΒΤ 8.26
ΒΤ 8.27 11η Στρώση
ΒΤ 8.28 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
ΒΤ 8.29 ΒΤ 11.1
ΒΤ 8.30 -

ΒΤ 8.31 Α1096 -

ΒΤ 8.32 B9231 -

ΒΤ 8.33 B9278 ΒΤ 11.25
ΒΤ 8.34 IN SITU ΒΤ 11.26
(βλέπε σχέδιο 20β) ΒΤ 11.27

ΒΤ 11.28
9η Στρώση. ΒΤ 11.29
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΤ 11.30
ΒΤ 9.1 ΒΤ 11.31
- ΒΤ 11.32
_ ΒΤ 11.33
- ΒΤ 11.34 B9254
ΒΤ 9.25 ΒΤ 11.35 B 9217
ΒΤ 9.26 ΒΤ 11.36 IN SITU
ΒΤ 9.27 (βλέπε σχέδιο 20γ)
ΒΤ 9.28
ΒΤ 9.29
ΒΤ 9.30 12η Στρώση
ΒΤ 9.31 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
ΒΤ 9.32 ΒΤ 12.1
ΒΤ 9.33 -

ΒΤ 9.34 B9236 _

ΒΤ 9.35 B9221 -

ΒΤ 9.36 IN SITU ΒΤ 12.26
(βλέπε σχέδιο 20γ) ΒΤ 12.27

ΒΤ 12.28
ΒΤ 12.29

10η Στρώση. ΒΤ 12.30
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΤ 12.31
ΒΤ 10.1 ΒΤ 12.32
- ΒΤ 12.33
- ΒΤ 12.34
- ΒΤ 12.35 B9186
ΒΤ 10.25 ΒΤ 12.36 IN SITU
ΒΤ 10.26 (βλέπε σχέδιο 20γ)
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13η Στρώση BT 15.29
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ BT 15.30
ΒΤ 13.1 BT 15.31
ΒΤ 13.1 BT 15.32

BT 15.33
BT 15.34
BT 15.35

ΒΤ 13.26 BT 15.36
ΒΤ 13.27 BT 15.37 Β9237
ΒΤ 13.28 BT 15.38 IN SITU
ΒΤ 13.29 (βλέπε σχέδιο 20δ)
ΒΤ 13.30
ΒΤ 13.31 16η Στρώση
ΒΤ 13.32 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
ΒΤ 13.33 ΒΤ 16.1-
ΒΤ 13.34 227 -

ΒΤ 13.35 Β9195 -

ΒΤ 13.36 IN SITU ΒΤ 16. 26
(βλέπε σχέδιο 20γ) ΒΤ 16.27 42

ΒΤ 16.28
ΒΤ 16.29

14η Στρώση ΒΤ 16.30
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΤ 16.31
ΒΤ 14.1 ΒΤ 16.32
ΒΤ 14.2 ΒΤ 16.33

_ ΒΤ 16.34

_ ΒΤ 16.35

_ ΒΤ 16.36
ΒΤ 14.26 ΒΤ 16.37 Β9188
ΒΤ 14.27 ΒΤ 16.38 IN SITU
ΒΤ 14.28 (βλέπε σχέδιο 20δ)
ΒΤ 14.29
ΒΤ 14.30 17η Στρώση
ΒΤ 14.31 ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ
ΒΤ 14.32 ΒΤ 17.1
ΒΤ 14.33 -

ΒΤ 14.34 -

ΒΤ 14.35 -

ΒΤ 14.36 B9243 ΒΤ 17.26
ΒΤ 14.37 IN SITU ΒΤ 17.27 31+77
(βλέπε σχέδιο 20δ) ΒΤ 17.28

ΒΤ 17.29
15η Στρώση ΒΤ 17.30
ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΤ 17.31
ΒΤ 15.1 ΒΤ 17.32
ΒΤ 15.2 ΒΤ 17.33
- ΒΤ 17.34
_ ΒΤ 17.35
- ΒΤ 17.36 B 9194
ΒΤ 15.26 ΒΤ 17.37 B9284
ΒΤ 15.27 ΒΤ 17.38 IN SITU
ΒΤ 15.28 B9280 (βλέπε σχέδιο 20δ)
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Επιστύλια βπίτοιχα.
BE 1 
BE 2 
BE 3 
BE 4 
BE 5 
BE 6 
BE 7 
BE 8 
BE 9 
BE 10 
BE 11 
BE 12 
BE 13 
BE 14 
BE 15 
BE 16 
BE 17 
BE 18
BE 19 ( 5+23 )
BE 20
(βλέπε σχέδιο 20δ)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΩΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ.

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΔΙΑΤΟΝΟΙ

Ν 544 + N 585Α + Ν572

Ν 482 + Δ 880

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΔΙΑΤΟΝΟΙ 

45 + 12

Β 9331 + 219 

A 938 + 235 +Β 9240 

Β 9196 + Β 9170 

ΔΡΟΜΙΚΟΙ 

Β 9184 + Β 1168

(A 17 92+A 1505)+Β 1158 + Β 1319 

A 1076 + A 1082 

Β 1186 + Β 9276 

Β 1183 4- β 1191 

Β 9209 + 6 - Β 1201

Β 9182 + 68

+ 209
Β 9287 + Β 9252 

Β 9315 + Β 9313 

Β 1202 + Β 9339
Ν 96 + Ν 79

Ν 9134 + Α1519 

Ν 587 + Ν 380 

Ν 445 + Ν 531

ΔΡΟΜΙΚΟΙ

Ν 9129 + Ν 3127



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν 
αναφέρονται στις αχρησιμοποίητες μέχρις 
αυτό το στάδιο της μελέτης λιθοπλίνθους.

Αυτές οι παρατηρήσεις πιστεύουμε ότι 
θα φανούν χρήσιμες στο επόμενο στάδιο της 
μελέτης.

Παρουσιάζονται χωριστά για κάθε τοίχο.

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

1η στρώση.
Αχρησιμοποίητες παραμένουν οι 

παρακάτω διάτονες λιθόπλινθοι
Ν 382 Προτοποθετημένη.
Ν 359
Ν 409
Ν 70
Ν 2103
Ν 403 Η λίθος αυτή πρέπει μάλλον να 

ανήκει σε πλοκή με εγκάρσιο 
τοίχο και είναι 
προτοποθετημένη.

Από τη διάταξη που προτείνουμε (σχέδιο 
18), φαίνεται ότι στην περιοχή του 10ου η 11ου 
ορθοστάτου, πρέπει να υπάρχει λιθόπλινθος 
καταφραγή. Παράλληλα στην περιοχή μεταξύ 
4ου και 6ου ορθοστάτου πρέπει να υπάρχει 
μια λιθόπλινθος προτοποθετημένη.

Η μόνη που διαθέτουμε είναι η Ν 382.

4 η στρώση.
Για τη θέση της λιθοπλίνθου Ν 9087 

διατηρούμε κάποια επιφύλαξη λόγω της 
απόστασης από το πρόσωπο της δεξιά κάτω 
γόμφου ( έχει απόσταση 16 εκ. αντί 16.4 εκ. 
που έχει η υποκείμενη εντορμία.).

16η στρώση.
Η δρομική λιθόπλινθος A 1107 φέρει 

σύνδεσμο στο μέσον της πίσω άνω επιφάνειάς 
της. Παράλληλα η πίσω κατακόρυφη 
επιφάνεια παρουσιάζει εσοχή πλάτους 90 εκ..

Ετσι η λιθόπλινθος εμφανίζεται να έχει 
δύο προεξοχές στην πίσω επιφάνειά της.

Η λιθόπλινθος αυτή μπορούσε να ανήκει 
μόνο στήν περιοχή της παραστάδος.

Καταλήξαμε ότι πρέπει να βρίσκεται 
στο ύψος του παραθύρου του ανατολικού 
τοίχου. Δηλαδή σε μια εκ των στρώσεων 12, 
14, η 16.

Με αυτήν τη λογική η θέση της έπρεπε 
να είναι αυτή της δεύτερης λιθοπλίνθου μετά 
την παραστάδα.

Η 12η στρώση αποκλείστηκε λόγω 
θέσεων εντορμιών γόμφων.

Η 14η στρώση αποκλείστηκε λόγω 
θέσεων εντορμιών γόμφων, παραγόμφων και 
συνδέσμων.

Η 16η στρώση είναι η ζητούμενη. 
Συμφωνεί η εντορμία οριζοντίου συνδέσμου, 
αλλά δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί το βάθος 
της. Εχει την ίδια φορά τοποθέτησης με τη 
γειτονική A 995, ταιριάζουν οι εντορμίες 
γόμφων με τη Ν 43 ενώ είναι αποδεκτή για 
τη Ν 38.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Ο ορθοστάτης 137 που εντάχθηκε στη 
θέση του 7ου ορθοστάτου, παρουσιάζει στη 
δυτική παρειά του μια διπλή κατακόρυφη 
ταινία αναθύρωσης που δημιουργεί 
ερωτηματικά. Θα μπορούσε να είναι μιά 
εσοχή στην περιοχή αυτή. Η θέση αυτή είναι 
γειτονική με το μικρό αναθηματικό ναίσκο 
στο ύψος του 8ου βόρειου κίονα και πιθανόν 
να σχετίζεται με τις λειτουργικές του 
ανάγκες.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗΣ

Μετά από την αναλυτική παρουσίαση 
του υλικού των μακρών τοίχων και των μέχρι 
στιγμής ευρεθέντων αρχικών θέσεων 
ορισμένων τοιχοβατών, ορθοστατών και 
λιθοπλίνθων, προτείνουμε τις ακόλουθες 
ενέργειες, εφόσον δεν προέκυψαν μέχρι 
στιγμής κενά μεταξύ των λιθοπλίνθων.

1. Να συνεχιστεί η διερεύνηση των 
λιθοπλίνθοιιν με εντατικό ρυθμό ώστε να 
αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό το διαθέσιμο 
υλικό.

2. Να αποκατασταθεί ο Βόρειος 
τοιχοβάτης όπως ακριβώς προτάθηκε με τη 
μελέτη Αποκαταστάσεο:>ς του Παρθενώνος, 
(τόμος 2α, σελίς 130).

Οι 2 τοιχοβάτες που λείπουν στην 5η και 
6η θέση από τα ανατολικά να συμπληρωθούν 
με νέο μάρμαρο.

Οι υπόλοιποι τοιχοβάτες να 
επισκευαστούν και να συμπληρωθούν όπου 
χρειάζεται με νέο μάρμαρο, εφόσον η 
διερεύνηση αυτού του υλικού για πιθανά 
θραύσματα εχει ολοκληρωθεί.

3. Να συμπληρούθούν με νέο μάρμαρο 
όλοι οι ελλείπεις ορθοστάτες μόνο στην 
εξωτερική παρειά των τοίχων, στην δε 
εσωτερική, μόνον όπου πρόκειται να εδραστεί 
λιθόπλινθος του τοίχου.

Ετσι αποκαθίσταται και οριοθετείται ο 
σηκός του ναού.

• Γιά τη συμπλήρωση αυτή χρειάζονται -

για το Νότιο τοίχο -
1 ορθοστάτης από νέο μάρμαρο.
5 ορθοστάτες συμπληρώματα από νέο 

μάρμαρο.

γιά το Βόρειο τοίχο -
1 ορθοστάτης από νέο μάρμαρο.
4 ορθοστάτες συμπληρώματα από νέο 

μαρμαρο.
Μικρότερα συμπληρώματα θα 

τοποθετηθούν στους υπολοίπους ορθοστάτες 
κατά περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της 
διερεύνησης των τοίχων.

Γιά τον εγκάρσιο διαχωριστικό
μεσότοιχο, προτείνουμε την κατασκευή από 
νέο μάρμαρο του πρώτου εν επαφή με κάθε 
τοίχο ορθοστάτη.

4. Επισκευή, καθαρισμός, συμπληρώματα
στις προτεινόμενες από τη μελέτη
λιθοπλίνθους ώστε να επανατοποθετούνται 
σταδικά στην αρχική τους θέση.

Η παραπάνω εργασία είναι χρονοβόρος 
και χρήσιμο είναι να ξεκινήσει αμέσως, ώστε 
να επαληθεύεται η κάθε προτεινόμενη θέση 
και να αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα.

Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση δε 
μπορεί να συναντήσει αντιρήσεις, εφόσον δεν 
προτείνεται κανένα καινούργιο μάρμαρο 
μέχρις αυτή τη στιγμή.

5. Να ξεκινήσει άμεσα και παράλληλα 
με τις άλλες εργασίες η δοκιμαστική φόρτιση 
στο Βόρειο τοιχοβάτη, ώστε σε διάστημα ενός 
έτους να έχουμε αξιόπιστα συμπεράσματα για 
τη κατάσταση του τοιχοβάτη.

Εάν υπάρξει καθίζηση εκτός των 
ανεκτών ορίων, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση 
για ανασκαφή και τρόπους εξυγίανσης της 
περιοχής, σε συνδυασμό βεβαίως με τα 
αποτελέσματα για την αρχική θέση των 
υπολοίπων λιθιπλίνθων που τυχόν θα 
υπέρκεινται αυτής της περιοχής.

6. Γιά την περιοχή της Ν.Α παραστάδος 
δεν είμαστε έτοιμοι πρός το παρόν να 
προτείνουμε κάποια σημαντικής έκτασης 
εργασία παρά μόνον τη συμπλήρωση και την 
επισκευή του ορθοστάτου της παραστάδος, 
καθώς και των τριών επόμενων λίθων της.

7. Να μεταφερθούν πλησίον του 
Παρθενώνος θραύσματα από τούς λιθοσωρούς 
που ήδη έχουμε ξεχωρίσει ώστε να είναι 
ευκολότερη η διερεύνηση για συμπληρώματα 
στα αυθεντικά μάρμαρα.

Οι εργασίες επανατοποθέτησης είναι 
επείγουσες για την αποσυμφόρηση του χώρου 
εργασίας, που έχει καταστεί προβληματικός 
από τη συγκέντρωση του συνόλου των 
λιθοπλίνθων.

Θα τηρηθούν οι γενικές αρχές που 
προαναφέραμε στο κεφάλαιο 13.

S4



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΟ 4 - ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΘΟΠΛΙΝΘΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ 5 - ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ Δ ΙΑΤΟΝΩΝ 
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ 14- ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΕΣ 
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ 
ΠΛΟΚΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ 
ΤΟΙΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 15-ΔΙΑΤΟΝΕΣ
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ ΠΛΟΚΗΣ 
ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 16-ΛΙΘΟ ΠΛΙΝΘΟΙ
ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΟ 17 -ΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ ΜΕ
ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ 18-ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΩΝ 
ΜΑΚΡΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ 19-ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΙΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 20-ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΙΧΟΥ

Σημ. Τα σχέδια 18, 19, 20 είναι σχέδια σε 
εξέλιξη.

Note: the drawings 18, 19, 20 are
PROGRESS PRINT.
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PART ONE

t. INTRODUCTION
The purpose of the study is to locate and· verify the original position of each 

stone, using the information preserved and provided by the stones themselves in so 
far as possible. The original location of the building blocks will serve as a basis and 
point of departure for all future attempts at restoration.

We propose to use the original wall blocks’to the extent possible. A number of. 
these blocks are on the ground, while others have been used in earlier restoration but 
in random positions.

Research on the original positions of the building blocks may provide definitive 
answers to a number of structural problems.

This phase of the study may not fully achieve all its goals. It is a continuing 
research project through to its final momenr.

The gradual mending of architectural members with fragments that belong and 
are to be found in plenty in the Acropolis stone piles, will provide needed 
information about their position. Restorations in new marble will thus be reduced.

As a result of the study we expect to be able to locate many of the blocks of the 
western part of the long walls up to the cross wall.

Dalton’s sketch as interpreted graphically by M. Korres shows us what the 
monument looked like in the 18th century.

The first restorer of the monument, K. Pittakis, recollects the dismantling of 
the wall blocks by human hands, and not by some explosion or other catastrophe.

Given the resistance of marble, we believe that whatever damage the 
architectural members may have suffered, most of these are to be found on the 
Acropolis.

The quantity of stone blocks preserved reinforces our expectations.

2. BRIEF HISTORY OF THE WALLS
The first significant restoration of the long walls was carried out in 1842-1844 

by the archaeologists K. Pittakis and A. Rizo-Rangabé. They rebuilt 158 wall blocks 
in arbitrary order, and filled in the fire damaged surfaces on the interior of the temple 
with solid brick.

In 1926-1927, N. Balanos removed the brick additions to the interior wall 
surfaces and reopened the side doorways of Byzantine times which had been blocked 
with brick by Pittakis in 1845.

In 1960, E. Stikas, architect and colleague of A. Orlandos, did away with the 
later side doorways, filling them in with new Pentelic marble.

Up to 1972, a number of minor operations were carried out with the filling in of 
joints with brick and cement, and the removal of exterior iron.

In 1992-1993, the restored building blocks of the walls were dismantled under 
the supervision of N. Toganidis.

3. REMOVAL OF RESTORED SECTIONS OF THE WALLS
At the 1989 conference, the author proposed removal of the restored sections 

of the long walls of the Parthenon. This was approved.
Dismantling began in February 1992 with the South wall. Metal scaffolding was 

erected consisting of two rows of four towers, one on the exterior face of the wall at 
a distance of 80 cm. and the other on the interior. Each row of towers supported a 
continuous metal double-T beam (IP 350), positioned after hollow metal tubes 100 x 
100 were placed and levelled on top of each tower. One of the bridge cranes used in



the restoration of the Erechtheion was employed again on the two continuous beams 
(exterior and interior).

The system was designed to be self-powered. Thus it could remove the restored 
blocks and lower them to its east end on a 3-ton pallet.

3.1 DISMANTLING OF THE SOUTH WALL
Dismantling of the restored part ofthe South wall was carried out between 11/ 

2/ 92 and 24/ 6/ 92.
A total of 144 blocks were taken down from the South wall. Forty-nine of these 

are headers, 93 stretchers, 2 L-blocks (maschaliaia) and 1 interior wall block. Of the 
93 stretchers746 are From the interior. Thirty-five of these have a face that was not 
visible, and they come from the outer side of the wall.

3.2 DISMANTLING OF THE NORTH WALL
Dismantling of the restored pan of the Nonh wall was carried out between 26/ 

11/92 and 8/4/ 93.
A total of 163 blocks were taken down from the North wall. Of these 56 are 

headers, 100 stretchers, 4 L-blocks (maschaliaia) and 1 an interior wall block. Forty- 
nine of the 100 stretchers are from-the interior face of-the wall and only 3 have a face 
and come from the exterior side of the wall.



4. APPROACH TO THE SUBJECT
The great number of building blocks to be examined led us to an approach 

different from those used previously.
There some 700 marble building blocks to be studied. They come from the 

collecting of stones scattered on the Acropolis, and from dismantling the previous 
restoration.

We decided on computer assistance for this study since we have to compare 
two different types of building block (headers and stretchers), with different values- 
for their various respective properties. We hoped in this way to have greater facility 
with the archival material.

Having analysed the proper and necessary parameters for two stone blocks to 
match up both horizontally and vertically, we identified a maximum of 49 ideal 
characteristics, some qualitative and some quantitative.

The problem we faced with the program was that in actuality each block 
preserves only some of the 49 properties.This leaves room for considerable 
uncertainty.

Boole’s classical algebraic theory does not suffice here for locating the position 
of the stones since the only answers this theory allows are "yes" (I), "no" (0), or 
"perhaps" . This third gives rise to all kinds of uncertainties such as, "I have not 
enough data to answer," or "I do not know," "I cannot make a measurement," "it is 
not preserved."

A mathematical theory which is an extension of Boole’s classical algebraic 
theory, accepts and makes use of the answer "perhaps”. It is known as "Fuzzy Logic".

A program tailored for the long walls was designed, using this logic. It was 
given the name IKTINOS and its purpose is:

1. To find likely solutions.
2. To evaluate these solutions with quantifiable criteria.
3. To direct the specialist in choosing solutions.
It should be noted that:
- The program does not replace the scholar.
- It does not by itself give the sole solution.
- In cases where the data for joining two blocks are insufficient, it provides the 

user with alternative solutions.
- The numerical parameters are set by the user.
- The individual researcher has full responsibility for the accuracy of the 

measurements and interpretation of the data for each building block.



The following work precedes the processing of data:
1. A measured drawing is made of the stone.
2. Aii pertinent information is drawn up in graph form (up to 50 

alphanumerical characters per line).

5. MATCHING OF TOICHOBATE, ORTHOSTATE, WALL AND EPISTYLE 
BLOCKS.

Throughout the past decade, after organising the material, our efforts have been* 
directed toward the matching of fragments of architectural members and, of course, 
of budding blocks.

Our goal has also been to improve the material available by identifying and 
adding joining pieces to fragments thus giving them a fuller geometric form, in order 
to:

1. avoid altogether or reduce to a minimum restorations in new marble,
2. obtain valuable structural information about sequence, position, height and 

so forth,
3. to determine the amount of material from the wail blocks thaL is actually 

available,
4. to economize on time and money, taking into account that ihtrnevr marble 

has to be matched geologically in order to restore a fragmentary architectural 
member, and considering the cost of supply and transportation of new marble, the 
working of its surfaces and its patination.

Titanium is used for the joining of matched fragments only when their form is 
complete or the size of the missing pieces is minimal and they cannot be found.

This is the general principle followed as a ruie for joining fragments.
The present study presents the matching of architectural members made by the 

researcher. It is concerned only with the toichobale, orthoslate, wail and epistyle 
blocks of the long wails of the monument.

We should emphasize that there is still moie matching lo be done and inai 
considerably more work is needed for the completion of this task.

Shown here are the tables giving the Loichobate, orthostate, wail blocks and 
epistyle blocks matched to date.

TOICHOBATES
1. 12 -t 13
2. 14 + (31600 + (3 1652 + β 2066
3. 10 +β 1601
The numbers in italics represent temporary numbering of the architectural 

members for study purposes.
ORTHOSTATES

1. N. ΟΡ.ΕΞ.7 + two fragments
2. (β 2076 + a 977)
3. (V 415 + V 142 + v 429)
4. (v 2069 + v 2070)

STRETCHERS
1. v59 + 642 side left
2. v260 + v254
3. v548
4. vl574
5. v9005 + v911
6. NT 1438 + v9010
7. «1792 +a 1505



8. 76 + 63
9. (39186
LO. (39243 + (39247
11. 40+ 125
12. (31368 +V9066
13. ul694 + ul784
14. a 1812 + ul 128
15. ci 1836 + (X1687

HEADERS
1. al726 + ai300
2. β 1561 +232 + al390
3. (39238
4. (39234 + β9183
5. BT1336
6. BT1135 +1766
7. 165+a 1837
8. v364 + al743

EPISTYLE BLOCKS
1. (V295 +V359)
2. (v229 + v225 lv475)
3. (v224 + v563)
4. (al731 + 194 + 27)
5. (β 1206 + 157)
6. (183 + 233)
7. (5 + 32)

6. COLLECTING OF SCATTERED BUILDING BLOCKS
With the initiating of the restoration of the Parthenon in 1984, all marble 

pieces related to the Parthenon were registered and numbered consecutively as they 
were found arranged on the ground in previous organising.

J. Travlos and A. Tanoulas, however, had already numbered some marble 
pieces at the north side of the Parthenon as well as in a number of "stone piles".

It was decided to use a new numbering system which would not include the 
pieces already numbered. Each number is preceded by a letter in order to avoid 
errors and to distinguish it from the numbers in the previous system; and also to 
identify the place where the piece was found in relation to the Parthenon.

All the architectural pieces found to the east, south and west of the Parthenon 
have been collected in the area of the construction site south of the Parthenon. Those 
found north and northeast of the temple were originally collected at the north side.

Several techniques were used for collecting the pieces depending on the ground 
surface (smooth, rocky, difficult of access) and available means. Frequently special 
constructions were designed for this task.

7. DOCUMENTATION PROCEDURE
Because of the quality and importance of the monument, one of the goals from 

the beginning has been to achieve a high level of accuracy in measuring. Considerable 
effort has gone into making this possible.

Documentation comprises the following for every architectural member:
a) identification - registration
b) drawing (card entry)
c) photograph



d) file update on conservation
e) entry of data in computer (IKTINOS program)
The first drawings made were time consuming and of limited accuracy. 

Furthermore the total data collected was limited. As we gradually understood the 
material better we broadened our search to include more information, both 
quantitative and qualitative, and we tried to have better results with measured 
drawings and with accuracy.

In order to improve accuracy and speed in the initial drawings, we constructed- 
metal "tables" on which to place the stones. Thus we could easily measure heights and 
the angles of lateral surfaces to each other.

Ten people were trained in the use of our system for making measured 
drawings of the blocks. Two or three are permanently employed on this, while the 
group is reinforced during the summer months with two architecture students.

Photography of the blocks was undertaken with the aim of superior quality. 
Special equipment was constructed for this.

Scale and number were included in the photograph of each object. It was also 
possible to maintain a constant distance between lens and the face of the block so 
that a constant scale could be used in printing.

All this, however, was time consuming. It meant constant shifting of blocks, 
with the understanding that mechanical means, technical personnel and the 
photographer would all be available. At least three shots were taken of each piece: 
one from the front, and two side views. Besides these, other photographs were taken 
if there were any significant features on other areas or surfaces.

The data for each building block have now been entered in the IKTINOS 
computer program, which allows for easy data entry using the command 
EDITWALL.

The card is brought up to date by the computer technician after each change or 
correction of a measurement.

8. ANALYSIS OF THE MATERIALS OF THE LONG CELLA WALLS
As we know, the walls are founded on the toichobate (2nd step).
They are made up of the following parts:
- orthostates
- ashlar blocks in 17 courses
- wall epistyle

ORTHOSTATES
Alter finding the entire length of the toichobate up to the part "in situ”, we 

reviewed the positions of the orthostates of the South wall.
ASHLAR WALL. BLOCKS

There are more wall blocks than blocks from any other part of the wall.
The total number of exterior wall blocks is 671 for each wall, with an additional 

34 from the anta walls.
Of the 671 wall blocks, 351 are headers, 320 stretchers.
The interior stretchers (barring the anta blocks) number 35 x 8 =280.
We have thus a total of 671 + 280 = 951 wall blocks and 34 anta wall blocks for 

each wall.
In the South wall the following are "in situ":
- anta wall blocks 17 + 2 = 19
- headers 45
- exterior stretchers 27
- interior stretchers 27



In the North wall the following are "in situ":
- anta wall blocks 1 + 2-

- headers
- exterior stretchers
- interior stretchers

19
54
51
31

8.1 THE WALL BLOCKS HAVE AN INCLINED OUTER SURFACE.
- On the exterior, the two comer angles formed by the coincidence of the face, 

of the wall block with its upper and lower horizontal surfaces are:
a. the upper obtuse comer angle and
b. the lower acute corner angle -
- On the interior, the corresponding comer angles are reversed.
M. Korres’ calculations for the epistyle of the Pronaos show that the interior 

inclination is equal to the fraction 1/ 80.

8.2 TYPOLOGY OF BLOCKS AND HORIZONTAL JOINTS.
The stretchers are of the following types:
- Al Rectangular in plan of canonical length (ca. 122 cm.) with a double-T

clamp on each narrow joint surface. _
- Δ2 As Δ1, with a dowel reinforcement on one or both of the two narrow

sides.
- A3 As Δ1, with a double-T clamp on the middle of the rear surface.
- Δ4 As Δ1, with a double-T clamp placed off-centre in relation to the middle of 

the stone.
-Δ5 Rectangular plan of shorter length than usual, with one or two 

reinforcements on the short sides.
-Δ6 L- block (maschaliaia) with a reinforcement on the narrow side and two on 

the larger side. There are one or two double-T clamps on the interior of the "L".
-Δ7 As Δ5, with no exterior finished surface on any side.

The headers are of the following types:
-Ml Rectangular plan of standard length (ca. 122 cm.) with two double-T 

clamps on each side.
This category has three sub-types:

- Mia - clamps of canonical depth (<9 cm.)
- M 1(3 - with very deep clamps (>9 cm.)
- Μ 1γ - with clamps of unequal measurements on each side.

-M2 Rectangular plan of standard length ( ca 122 cm.) with two double-T 
clamps on one side, and one on the opposite side.

-M3 Rectangular plan of standard length (ca. 122 cm.) with one double-T clamp 
on each side.

-M4 Rectangular plan as M3 with one double-T clamp on the third side.
-M5 As Μ1, with a double-T clamp on the third side.
-M6 Rectangular plan of standard length (ca. 122 cm.) with two double-T 

clamps on one side and on the other a double-T clamp and a dowel.

8.3 UPPER SURFACE OF THE ASHLAR BLOCKS.
The upper surfaces of the ashlar blocks have the following features:
- At the middle of the block (ca. 61 cm.) there is often a cross-line that we are 

calling a "mark".



- Below a real or hypothetical line marking the middle, the following building 
details are observable:

- dowel holes for the metal dowels joining the block to the course
above

- auxilliary dowel cuttings for the wedging of the superimposed 
block, which show also its setting direction.

- pry-holes, which likewise show the setting direction of the 
superimposed block.

- Occasionally the dowel holes do not show at all from one side of the axis. In 
the case of a last-laid intermediate block., there are often pry-holes for prying the 
superimposed block into position.

- In some cases, below the axis line there are double pry-holes used for setting 
the superimposed block from the opposite direction. These represent trial settings of 
adjacent blocks.

In this case we can expect a corresponding mark in the course above.
- In some cases the dowel hole runs along the axis. This may mean that:
a. the superimposed block was deficient or had some Haw in the area of the 

dowelling,
b. the dowelling is special.
- There are examples in which the dowel hole runs along the axis but turned 90° 

in relation to its position in the above case. This means that we have a special sort of 
dowelling that is to be found in the anta blocks. In some cases there is a horse-shoe 
shaped channel around the dowel ending in a sort of pry-cutting. This has to do with 
the release of air from the dowel hole while the lead is being poured.

- Finally, some of the headers have no dowel holes at all in the front part of the 
block.

- The front part has a specially worked relieving margin, usually 4 - 5 cm. from 
the edge. This is to protect the edges of the block during its setting.

- Frequently there is a crowbar channel on the upper face of the block to assist 
in setting the block above. This is known as a crowbar channel.

- Less frequently there are crowbar channels on both faces of the block. In this 
case the block has had a trial setting before being put into place.

- Still less usual is a channel on the back of the block. This indicates special 
bonding with the cross wall.

- On the axis through the centre of gravity of a wall block, parallel to the long 
sides, there are sometimes two cuttings used for lifting the stone with "tongs".

This block is a last-laid intermediate block. We have observed two kinds of 
work in the cutting of the channels. They differ in workmanship.

8.4 LATERAL SURFACES OF JOINTS
The side surfaces have the following features:
- They have a band of anathyrosis for fitting them to the adjacent blocks.
The stretchers have a band of anathyrosis on the front and upper part of the 

block. Less frequently there is a small bit of a band on the back lower edge of the 
contiguous block.

- There is a dowel hole on one or both sides.
The hole that is closest to the exterior face of the block is the mortise for the 

main dowel.
The hole further from the exterior face, almost at the edge of the block, is for

the auxilliary dowel.



Frequently there is a pour-channel above the auxilliary dowel l'or pouring the 
lead sheathing.

The position of the dowels indicates the setting direction of the stone.
If the two dowel holes are at the same distance from the exterior face, the block 

was the first to be set. In this case the adjacent blocks were set in a direction toward 
the first block.

- On the same side as the auxilliary dowel in the lower part there is usually a 
mortise for an auxilliary dowel for the adjacent block on that side. Its presence shows- 
that the adjacent block was set before this one.

- If there are holes for auxilliary dowels on both sides but no dowel holes, this 
shows that the stone was a last-laid intermediate block. Thus the adjacent blocks 
were set in opposite directions towards the centre.

- In some cases there are no reinforcement cuttings in a face.
- Traces of iron rust are often found next to the main dowels. The traces come 

from the metal auxilliary dowel used to key the block into place.
Elsewhere, in addition to rust a finely worked spot is observable on the face. 

This is related to the same thing. The trace of the auxilliary dowel shows the setting 
direction of the stone. Traces of auxilliary dowels on both sides show that the block 
was the first in a series to be set.

- In the area of the upper band of the block there is often a norizontal cutting 
for a crowbar. The cutting is connected with the lifting of the block from the adjacent 
wall block by means of a crowbar inserted along the channel.

The wall block is pryed with a crowbar from the other side so that the joint is 
covered as much as possible.

Thus the channel cutting also indicates the setting direction of the wall block.
- In some cases the block has similar cuttings on both sides. This is likely to be 

a last-laid intermediate block or key-stone.
- Less usual are blocks with more than one vertical cutting on the lateral faces. 

This shows clearly that the stone is a last-laid intermediate block. The block was 
lowered gradually into place, while at the same time the wooden shim placed below 
the block for its setting was removed .

8.5 REAR SURFACES OF BLOCKS.
A worked back surface is found mainly on stretchers and on some of the blocks 

at the join of the cross walls with the long walls.
The following construction features are observable on stretchers:
- The rear surface is usually worked with the point, without any anathyrosis or 

other features.
- Occasionally there is a band of anathyrosis on the upper part of the back 

surface.
- The back surface has a pry-hole placed low, off-centre in relation to a plane 

traversing the middle of the upper surface vertically.
- The back surface slopes outwards or inwards, and this is related to special 

bonding with the cross walls.
The following construction features are observable on headers:
- Part of the back surface is worked with a point, and the rest with the Hat chisel 

These marks occur at the junction of the long walls with the middle cross-wall (9 
stones / wall).

-Only a few show traces of a lifting boss. These are from the area of the 
junction with the east wall.



- Only one block, has a cutting l'or a double-T clamp in the lower part on the 
diagonal. This is a block irom the first course of the South wall where it joins the 
middle cross-wall, and it was used in setting the stone.

THE WALL EPISTYLE BLOCKS
There are 20 epistyle blocks on each wall, measuring ca. 244 cm. in length by 

104.5 cm. in height. In the area of both Pronaos and Opisthonaos there are two 
architectural members that are longer. These rest partly on the walls, and partly on' 
the Pronaos and Opisthodomos columns.

- Of the 20 standard epistyle blocks of the South wail ( L. ca. 244 cm.) we have 
11 plus 2 special blocks from the Pronaos and Opisthonaos.

- Of the 20 standard epistyle blocks of the North wall (L. ca. 244 cm.), we have 
13 plus one special block from the Opisthonaos.

9. SETTING DIRECTION OF THE PARTS OF THE WALL "IN SITU".
After removing the restored pans of the wall as far as the blocks still "in situ" 

we studied their setting direction.
From this examination it appears that 17 courses of the western pan of the 

South wall were set working toward the east. Courses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
and 17 of the western part of the North wall were set toward the east, and courses 2, 
13, 14, 15 and 16 toward the west. This is a very different picture from that presented 
by A. Orlandos who shows the courses set alternating east and west.

10. JUNCTION OF MIDDLE CROSS-WALL AND THE LONG CELLA WALLS.
Examination of the preserved blocks has shown indisputably the bonding of the 

cross wall with the long walls. The bonding is done with an L- block (maschaliaia) set 
toward the eastern part into the entire width of the wall, and toward the western part 
a standard exterior stretcher of normal length (ca. 122 cm.) and a shorter interior 
stretcher.

The dismantling of the restored blocks from the north and south walls has 
brought to light new information about the bonding of the long walls with the cross 
walls that was unknown up to now.

We observed that the stones "in situ" of the 2nd course of the south wall NT. 
12.28 / NT. 02.29 / NT. 03.30 (stretchers) in addition to the standard double-T clamps 
have also a second kind of clamp which we have called an anti-shear reinforcement.

We found a similar example, also in the north wall, in a stretcher that is "in 
situ” in the 14th course, BT. 14.37 (2nd to the east after the west cross-wall).

Other wall blocks with anti-shear reinforcements came to light in the course of 
making measured drawings.

STONES CONNECTED WITH THE BONDING OF THE MIDDLE CROSS-WALL AND

South Wall
LONG CELLA WALLS

North Wall

v230
L- block (maschaliaia)

42
v279 v581
v287 u895
v442 159287
d 15 38 159313
v9094 (59339
v9122



v9144
Headers

NT 1.27 BT1.27
V9072 12
v9077 173
V9106 211
v9133 (39280
V1919 (39304

- Shorter interior stretchers
(39329

v9143 59
- (39279

Cross-wall blocks
v362 -

a906 -

v9123
Stretchers with an anti-shear dowel

-

NT2.28 3
v583 (40+ 15
v9040 (368
v9098 (39182
V9121 (39184
V2084 ß9188
- (39209
- (39292
- (39303

- (39341
β 1168

11. OBSERVATIONS ON VARIOUS PARTS OF THE WALLS
The chief characteristic of the Jst course is, as we have observed, double and 

deep clamps on each side.
The 2nd course has no distinctive characteristics. It is possible to assign 

stretchers to that course only because of the peculiarities of the cuttings for the 
horizontal clamps connecting them. Frequently these have point marks from 
attempts made to remove the lead sheathing.

On the invisible side surfaces of a number of headers, the upper band where the 
two blocks join has been worked in a special way similar to that seen on the blocks 
of course 1.

The difference is that although the band on the stone was prepared for two 
double-T clamps in the usual positions, only one clamp was inserted at about the 
middle of the stone.

The following hypothesis was devised to interpret this peculiarity:
"When work on the 1st course was started, those directing the project decided 

on a change in preparation of the stones in order to reduce the number of fastenings. 
Preparation of the blocks in the workshops, however, was already weil under

way.
Therefore the blocks already prepared were used in the next course, that is the

3rd. "



This hypothesis has been completely verified.'Without it we had already noted 
the original positions of most of the wall blocks mentioned above, excepting those in 
parenthesis. They all belong to course 3.

The 17th course is the last header course in the wall. On it rest the wall 
epistyle blocks. They take up approximately the front half of the headers of the 17th 
course. As with the other header courses, there are 39 blocks in this course. Since the 
length of the episyle block is twice that of the wall block, 20 of the 39 header blocks 
in this course coincide with the middle of the length of the epistyle blocks. Therefore· 
the block has no dowel join with the course above. Using these data the wall blocks 
from course 17 may be identified securely.

The header blocks that are difficult to recognise are those lying beneath the 
joints of the wall epistyle blocks. At first sight they have no peculiarities to 
distinguish them from the header blocks of other courses.

Further observation and study of the stones yielded the following three 
additional parameters for picking out the blocks from this course:

a) Working traces on their upper surfaces which show that they held a block 44- 
45 cm. wide (a width known to be that of the wall episyle blocks).

b) The presence of pry holes for shifting the load of marble toward the outer 
side of the blocks, and at about 45 cm. from that side:-

c) Marks of small cylindrical rollers 2 - 3 mm. in diameter on which the 
epistyle block was rolled into its final position.

On the basis of these details to begin with we picked out the blocks of the 17th 
course of each wall from the other blocks.

The area of the SE anta was studied and presented by M. Korres in 1989.
In the course of dismantling the restored blocks of the SE end near the anta we 

separated out 5 header blocks and removed the mortar from orthostates 1 and 2 of 
the east end of the south wall.

Dismantling the walls was considered necessary for two reasons. First of all the 
restored blocks had been placed regardless of their original position. Secondly, there 
were severe structural problems from the expansion of rusted dowels.

The dismantling allowed us to inspect the architectural members that were "in 
situ" and to check M. Korres’ suggestions about the SE anta. He suggests that stone 
v2062 is the first stone of the 1st course immediately after the SE anta.

The block had two long, deep double-T clamps for connecting it with the anta 
block as expected in this place. The problem is that there is a dowel hole in the lower 
right side of the block, which has no corresponding dowel hole at a comparable 
distance in the underlying orthostate block. There is a dowel in the anta block at 23.5 
cm. from the face, whereas block v2062 has a dowel at about 17 cm. It is notable also 
that the dowel in the anta block is not a double dowel like those in the west end.

The only good reason for not rejecting the proposed position for this stone is 
that the dowel hole was not used.

It is notable that no wall block other than v408 fits this position. This, however, 
has been rejected in the end.

NORTHEAST ANTA
In addition to the blocks known from the 1989 study, other anta blocks have 

since been found. Thus apart from the anta capital we have four more blocks.
Anta capital 1. (A669+172+A808+A1462)

2.(31585 
3.226 
4. 188



1st course S.v408

12 STRUCTURAL QUESTIONS
The toiehobate of the north wall has settled slightly at about mid-length, as we 

reported in "Study lor the Restoration of the Parthenon, Voi. 2a".
The condition of the stereobate will be monitored to evaluate its reaction to the 

load it will carry with the restoration of the wall. This will precede the restoration of 
the north wall.

There are two ways of monitoring this:
1. experimental loading
2. excavation on the spot
Experimental loading can be done using wall blocks that have been taken 

down. Monitoring of the settling will be done with a network of strain gauges during 
the gradual application of load, for a period of one year with constant load, and 
during reduction of load.

If the settling is as expected, and if during unloading there are no permanent 
deformations, the north wall can be restored without working on the stereobate.

Otherwise, it will be necessary to excavate on the spot (removal of the 
-stereobate) in order to restore the area.

In our opinion monitoring should begin with trial loading, and only if it is 
determined that the foundations are weak should we proceed with excavation and 
stabilisation of the area.

13. REORGANISATION - RESTORATION
Bearing in mind our goal, that is to find in so far as possible the original 

position of every stone, we have instituted a series of checks:
a) The condition of every stone is examined, the necessary exterior and interior 

restorations are determined, and whether, in a worst case scenario, the block is to be 
rejected in the general restoration because of serious structural problems.

b) The number of new marble blocks necessary for each proposal is estimated, 
and the small additions needed as well.

c) The overall construction and engineering problems of the walls are examined 
and proposals made for whatever needs to be replaced with new marble for better 
stability or joining of the wall blocks.

d) Each proposal is evaluated for aesthetic gain or loss.
e) Finally, each proposal is evaluated for time and cost.
Clearly there are a number of general questions on which the restorer is obliged 

to take a stand. These questions are:
1. General principles of reconstruction.
2. Materials used in restoration (interior/ exterior) and texture of restored

pans.
3. Marking and distinguishing of restored parts.
4. Colour blending of restored pans.
5. Size of gaps to be restored.

13.1 GENERAL PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION.
- All blocks whose original position is known, should be restored to that 

position. Any restoration of the block that seems to be necessary should be 
determined on its own merits.

- In areas where the original positions of many ancient blocks are known, 
missing blocks may be replaced in new marble. As a minimum we suggest that the



balance of new to ancient material be 1 : 6. This proportion is derived from the fact 
that each stone is adjacent to another 6.

- We suggest that the authorisation to restore small areas such as comers, edges 
and so forth, in new marble rest solely with the Committee for the Preservation of 
the Acropolis Monuments. The technical office should make its recommendation to 
the CP AM. The proposed restoration can then be carried out if the authority to do so 
is given.

- Blocks whose original positions are unknown are not included in the. 
rebuilding. They are thus available for their original position in the future.

This may well be possible with additional information from the joining of 
fragments belonging to the block.

Exceptions may be made only for placing them in the 1st or 2nd, or ar most the 
3rd course, without fastenings or superimposed architectural members. In this way it 
will be easy enough to inspect them and with simple mechanical means they can be 
moved for future research and restored to their original positions.

The new marble is to be coloured in a suitable fashion following the special 
stipulations of the CPAM, with the responsibility of the Technical Office for 
Restoration.

13.2 MATERIAL AND TEXTURE OF RESTORED PARTS.
The material used for restoration can be Dionysos marble. Artificial stone 

made of white cement and suitably inert might be considered at first inspection as a 
possible material. It is finally, however, to be rejected for the reasons given below:

- The material is not a noble material like marble.
- With the passage of time the material will show signs of decay.
- in the long term the inner face will contract.
- We will have colour changes after rain.
- We will also have alterations due to temperature change. As is known, the 

factor of thermal expansion for marble ranges between 6 and 8, whereas for cement 
it is between 10 and 12.

- The use of such material runs counter to the general principle of the CPAM 
which we have followed to date: complete replacement in marble of existing 
architectural members made of reinforced concrete.

- They will last for a shorter time, and therefore repairs and replacements will 
be necessary.

Work on the Parthenon walls specifically falls into two categories:
a. work on the exterior faces of the walls, and
b. work on the interior faces of the walls.

a. - Work on the exterior faces of the walls.
al. In my opinion white marble from Dionysos should be used for the exterior 

faces of the walls.
a2. The surfaces should be thoroughly worked, but they should not be given the 

final polishing.

b. Work on the interior wall faces.
As for the exterior faces of the walls, marble clearly can also be used for the 

burned inner side of the walls wherever needed.
If we use marble, the next question is the subject of texture.
There are the following combinations to be considered: worked surfaces of new 

marble and burned marble surfaces.



Restoration in new marble Burned marble surfaces

2. Surface tool broken

3. Surface coarsely worked with point

1. Smooth surface Surface swollen from thermal 
fracturing
Surface swollen from thermal 
fracturing
Surface swollen from thermal 
fracturing

- We suggest that the new material for restoration be Dionysos marble.
In the lower courses including course 4 (out of 17) the marble should have a 

smoothly finished surface so that the area is defined geometrically and has the optical 
clarity needed for the visitor, but also for better structural sufficiency and behavior of 
the walls.

The new marble in the upper courses, particularly the stretchers, should have 
tool broken surfaces, both to save time and to have less contrast aesthetically.

With this proposal we shall achieve: .
1. Geometrical definition of the interior space in its original form.
2. Stability of the reconstructed parts.
3. Good aesthetic conformity of the new restored parts with the burned areas.
4. Clear surfaces at eye level for the visitor.

13.3 MARKING OF RESTORED PARTS.
The big pieces restored in new marble are to be marked with the date on each 

invisible surface (contiguous).

L3.4 COLOUR HARMONISING OF RESTORED PARTS.
Harmonising the colour of the new marble used for restoration with the ancient 

marble is a problem.
The lightness and brilliance of new marble is in itself unpleasing to the viewer; 

so also when compared to ancient marble which has a "patina" gained gradually 
through time or by the work of human hands.

There have been special studies on the problem of colour both by chemists and 
by the conservators of the monument. A proposal has been made and is awaiting 
approval by the Central Archaeological Council.

13.5 STUDY FOR FILLING THE SPACES IN NEW MARBLE.
The south side is exposed to strong sunlight. The restorations on this side 

therefore need careful study in order to avoid the aesthetically negative impact of 
strong shadows.
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