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Πρόλογος

Η παρούσα μελέτη, ένα σχεόόν αυτοτελές μέρος της συνολικής Μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, διεξήχθη 
κατά περιόδους με πολύ μεγάλες ενδιάμεσες διακοπές, λόγω των άλλων υποχρεώσεων μου, από το 1980 κ.ε. Πάντως, η 
επαφή μου με αυτό το μέρος του μνημείου είχε αρχίσει το θέρος του 1976, με μια σύντομη, αλλά πολύ εντατική, εργασία 
σχεδιαστικής αποτυπώσεως του ανώτερου μέρους της δυτικής προστάσεως και των υπερκείμενων στοιχείων της οροφής.

Μια πρώτη παρουσίαση των έως το 1983 παρατηρήσεων και συμπερασμάτων για την αρχιτεκτονική, τη δομή, τη 
διατήρηση και τα δομικά προβλήματα του δυτικού τοίχου, περιέχεται στον Ιο τόμο της Μελέτης Αποκαταστάσεως τον 
Παρθενώνος (Αθήναι 1983), στις σελίδες: 14, 16, 16γ, 23, 28, 31,66-77, 85, 90, 100, 110, 113, 136-139, 221,226, 228, 242- 
245,277, 313, 344-349. 355-359, 362-364. Οι πρώτες συνοπτικές προτάσεις επεμβάσεως περιέχονται στη σελ. 432.

Η παρούσα μελέτη δεν επανέρχεται σε ζητήματα, που έχουν ήδη αναπτυχθεί στον πρώτο τόμο, παρά μόνον 
επιλεκτικούς και ακροθιγώς, στον βαθμό του απολύτως αναγκαίου. Τα γενικά ζητήματα της μεθόδου μελέτης, η 
περιγραφή της οικοδομικής του Παρθενώνος, η ιστορία των οικοδομικών περιπετειών του, οι γενικές διαπιστώσεις για 
τα φαινόμενα της θερμικής θραύσεως, οι γενικές διαπιστώσεις για τις δομικές βλάβες και τους παράγοντες, που τις 
προκαλούν, και η περιγραφή των δυνατών συνδυασμών και αλληλεπιδράσεων αυτών των παραγόντων είναι ζητήματα 
γενικι'ις φύσεως, τα οποία αφορούν και στον δυτικό τοίχο. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται χωριστά, σε ιδιαίτερα 
κεφάλαια του πρώτου τόμου. Ο πρώτος τόμος περιέχει, επίσης, τη θεωρητική θεμελίωση τιυν αρχών, που διέπουν τις 
επεμβάσεις (σελ. 407-412) και τον επιτελικό καθορισμό τιυν στόχων και των ορίων του έργου (σελ. 401- 405) από τον 
καθηγητή κ. X. Μπούρα.

Στον 2ο τόμο (Αθήναι 1989), περιέχεται το χρήσιμο, για την παρούσα μελέτη, συγκριτικό υλικό του ανατολικού 
τοίχου (σελ. 29-36 και τομ. 2β, Πίν. 1-2, 8-10), καθώς και μια διερεύνηση τιυν δυνατοτήτων σχηματισμού 
αναστηλωτικών κριτηρίων, βασισμένων σε μια συστηματική ανάλυση και βαθμολόγηση των επί μέρους αξιών ενός 
μνημείου (σελ. 81 -85). Στα θέματα αυτά, η παρούσα μελέτη δεν επανέρχεται. Ωστόσο, τα κενά της παρούσας μελέτης δεν 
περιορίζονται μόνον σε εκείνα, που αφέθηκαν εκουσίως, λόγω της υπάρξεως τιυν παλαιύτερων εργασιών του 
γράφοντος. Είναι και άλλα, που θα γίνουν αντιληπτά στον προσεκτικό αναγνώστη. Τα κενά αυτά, όσα δεν απορρέουν 
από τις ιδιοτροπίες του γράφοντος, οφείλονται, δυστυχώς, σε εξαιρετική στενότητα χρόνου, εξ αιτίας προθεσμιών που 
έπρεπε να τηρηθούν και επειδή το μέγιστο μέρος του ολικού χρόνου, τα 3/4(1), αναλώθηκε σε παρατηρήσεις, αναζητήσεις, 
άπειρες δοκιμές συνδυασμών πραγμάτων ή υποθέσεων και, φυσικά, σε μετρήσεις και επί τόπου σχεδιάσεις όλων των 
λίθιυν, σε όλες τις πλευρές τιυν, υπό κλίμακα 1:10. Για την, εν μεγάλη σπουδή, σύνταξη των κειμένων και για την 
παραγωγή τιυν τελικών σχεδίων, με εξάντληση κάθε φυσικού ορίου αντοχής, δεν εξοικονομήθηκε παρά μόνον το 1/4 του 
ολικού χρόνου και, δυστυχώς, η μικρή χρονική παράταση που ζητήθηκε από τον γράφοντα, για μια καλύτερη εκδοτική 
παρουσίαση τιυν μελετών, δεν εγκρίθηκε. Οι εγγύτεροι συνεργάτες, δάσκαλοι και φίλοι, πάντως, υποθέτουν ότι, και αν 
ακόμη ήταν περισσότερος ο χρόνος, το μήκος της "τελικής ευθείας" ίσως δεν θα άλλαζε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα 
μάρμαρα αυτής της μελέτης θέτουν συνεχούς νέα εριυτήματα, που δεν εξαντλούνται, όσες και να είναι οι απαντήσεις του 
ερευνητή. Μόνον ο ίδιος εξαντλείται κάποτε.

Τα σχέδια που τεκμηριώνουν το αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι όλα του γράφοντος και σχεδόν όλα συντάχθηκαν 
ειδικούς για την παρούσα έκδοση. Η τελική σχεδίαση με μελάνη έγινε επίσης από τον γράφοντα.

Κλείνοντας αυτές τις γραμμές θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μο\ι στον Α. Ματθαίου και τον Μ. 
Kreeb για τις πολύτιμες συμβουλές των επί ζητημάτων τιυν επιγραφών, στα πλαίσια μιας συνεργασίας τιυν με την A 
Εφορεία, για την ετοιμασία ενός ενημερωμένου καταλόγου τιυν επιγραφών της Ακροπόλεως.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλο) στην κ. J. Binder, όχι μόνον για τις συζητήσεις μας επί θεμάτων αρχαίας τοπογραφίας, 
αλλά και για την φροντισμένη αγγλική περίληψη της παρούσας μελέτης.

Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Γρ. Καριανάκη για τη φωτοσμίκρυνση των σχεδίων, την κ. Ε. Μπεχράκη για 
την πολύτιμη εθελοντική συμβολή της στη γλωσσική επιμέλεια και τον κ. Α. Μαούνη για την ευσυνείδητη εκτύπωση του 
παρόντος, υπό μεγάλη χρονική πίεση.

Τους τεχνίτες του έργου και τον προϊστάμενό των κ. I. Αρμπιλιά για την, όπως πάντα, άμεση και αποτελεσματική 
ανταπόκρισή των στις δυσκολίες μετακινήσειος και συντηρήσεως των μαρμάρων. Τους συναδέλφους του γραφείου του 
έργου, για τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, αλλά και για την εκ μέρους των παραχωρητική δημιουργία συνθηκών, που 
μου επέτρεψαν, επί μακρόν, να είμαι απερίσπαστος από πρακτικές υποχρεώσεις. Ιδιαιτέρως τον Κ. Ζάμπα για την 
εμπνευσμένη συμβολή του σε έναν νηφάλιο επιστημονικό διάλογο. Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας μας κ. II. Καλλιγά, 
για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τις πράξεις μας και την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
για τη μακρόχρονη επιστημονική καθοδήγηση των προσπαθειών μας. Ιδιαιτέρως, τον πρόεδρο της Επιτροπής καθηγητή 
κ. X. Μπούρα, ο οποίος παραμένει δάσκαλος και εμπνευστής μου.

Αλλά il δύσκολη αυτή εργασία δεν θα ήταν εφικτή, χωρίς τη σταθερή ηθική συμπαράσταση της συζύγου μου, η οποία 
εκτός των άλλων προσέφερε και πολύτιμη πρακτική βοήθεια σε ώρες ανάγκης, που δυστυχώς ήσαν πολλές.

Αθήνα 1994 Μ. Κορρές
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει με μια μόνον λέξη την 
κλασσική αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, η λέξη αυτή θα 
ήταν: κίονες, όχι άλλη. Ο τοίχος στέκει πιο πίσω. Η 
σημασία του για την αρχιτεκτονική είναι μικρότερη. Το 
ίδιο και η υλική αξία του, έστω και αν συμβαίνει καμιά 
φορά να διαθέτει ο τοίχος μεγαλύτερη μάζα, μεγαλύτερη 
ποσότητα μαρμάρου, όπως στην περίπτωση του δυτικού 
τοίχου του Παρθενώνος. Η επιμέλεια της κατασκευής των 
τοίχων του Παρθενώνος ήταν έξοχη. Δυστυχώς, όμως, 
μεταγενέστερες κακοποιήσεις του μνημείου και, σε πολύ 
μικρότερο βαθμό, οι φυσικές δυνάμεις της φ>θοράς 
μείωσαν κατά πολύ την αρχική οξύτητα των γραμμών, τη 
στιλπνότητα των επιφανειών και την τελειότητα των 
σχημάτων. Σήμερα, το μνημείο φαίνεται ακόμη τέλειο, 
αλλά όχι κατά την απόλυτη έννοια της λέξεως. Η 
τελειότητα που, συνήθως, αισθάνονται οι 
προετοιμασμένοι επισκέπτες, είναι περισσότερο προϊόν 
μίξεως φυσικών και εγκεφαλικών εικόνων. Συχνά 
αδυνατούν να συλλάβουν άλλο είδος τελειότητας.Όμως 
στην αρχική κατάσταση του μνημείου, η τελειότητα ήταν 
αμέσως ορατή. Πάντως, η τελειότητα αυτή δεν έχει 
καταστραφεί πλήρως. Σώζονται ακόμη μερικά μικρά, 
αλλά αξιόπιστα δείγματά της, για την ανακάλυψη των 
οποίων, όμως, απαιτείται, κατά κανόνα, προσεκτική και 
επίπονη εξερεύνηση αναρίθμητων, πολύ μικρών 
λεπτομερειών.

Αλλά τα αποτελέσματα ανταμείβουν. Η εξερεύνηση του 
δυτικού τοίχου κατ' αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτει έναν 
πλούτο άγνωστων λεπτομερειών και επιτρέπει τη σχεδόν 
πλήρη γνώση της αρχικής μορφής.

Αποκαλύπτει, επίσης, την ύπαρξη εκλεπτύνσεων, κατά 
κύριον λόγον την ύπαρξη εντάσεως. Η έντασίς αυτή είναι 
ακριβώς τέσσερεις φορές λεπτότερη από εκείνην των 
κιόνων. Ο μελετητής, που θα διέθετε τις δυνάμεις και τον 
χρόνο για μια τόσο διεισδυτική μελέτη του δυτικού 
τοίχου, θα έμενε, μάλλον, με την εντύπωση ότι εκεί 
εξαντλούνται τα όρια της τελειότητας. Αλλά τα 
πραγματικά όρια είναι ακόμη πιο πέρα: στους κίονες. 
Όμως και εκεί δεν είναι αμέσως αντιληπτά και η 
ανακάλυψή των απαιτεί, επίσης, πολύ συστηματική 
εξερεύνηση.

Αλλά, αν οι τοίχοι του Παρθενώνος, όπως και στους 
άλλους ναούς δεν ήσαν τα πολυτελέστερα μέρη, ασφαλώς 
ήσαν τα πλέον αναγκαία, διέθεταν δε ένα στοιχείο, το 
οποίο, ως αυτοτελής μορφή, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο, 
σπουδαιότερο, πλουσιότερο και πολυτελέστερο από τους 
κίονες: τη θύρα. Στον αρχαίο ελληνικό ναό, η θύρα ως 
μόνο σημείο επαφής του έξω και του μέσα, ως μόνο 
άνοιγμα φωτισμού και θεάσεως του εσωτερικού και του 
αγάλματος, ως όριο ιεραρχήσεως των σημαντικότερων 
χώρων, μερικές φορές ως μόνο και απόλυτο όριο 
ανάμεσα σε δύο ιδεατές επικράτειες, δεν ήταν απλώς ένα 
πρακτικώς χρήσιμο στοιχείο, αλλά, πολύ 
περισσότερο, σύμβολο και σήμανση. Πολύ συχνά, στην

αγγειογραφία, σε ανάγλυφα ή στη σκηνή του θεάτρου η 
απλή παράσταση της θύρας υπηρετούσε την τέλεια 
σύνοψη της ιδέας του ναού, όπως σε άλλες περιπτώσεις 
κάτι ανάλογο συνέβαινε με την απλή παράσταση ενός 
κίονα, ενός βωμού, ενός αγάλματος κ.τ.λ.

Η παρούσα μελέτη αφορά, κατά κύριον λόγον, στον 
αρχαίο τοίχο και στην αρχαία θύρα, αλλά όχι μόνον. Η 
πολυκύμαντη ιστορία του μνημείου επιβάλλει την 
παρακολούθηση των υλικών επεμβάσεων και 
μεταμορφώσεων, που υπέστη ο δυτικός τοίχος μέσα 
στους αιώνες. Αλλά εκτός από αυτές, τις γνωστού τύπου 
μεταμορφώσεις, το υλικό του δυτικού τοίχου διασώζει 
πολυάριθμα αποσπάσματα μιας παλαιότερης εικόνας και 
μιας μεταμορφώσεως, που προηγείται της κατασκευής 
τοί’ Παρθενώνος. Είναι για άλλη μια φορά αποσπάσματα 
του Προπαρθενώνος. Τα αποσπάσματα αυτά 
παρουσιάζονται επίσης, αλλά όχι στην έκταση που τους 
αξίζει. Ο Προπαρθενών, επιβάλλεται να είναι το 
αντικείμενο μιας πληρέστερης και εκτενέστερης 
μονογραφίας.

Αλλά και από την άλλη πλευρά του ιστορικού χρόνου 
υπήρξε, για τα περιεχόμενα αυτής της σύντομης 
παρουσίασης, ένα πρόβλημα ορίων: η μελέτη του υλικού 
τιυν μεταμορφώσεων της θύρας και του τοίχου με 
παρέσυρε πολύ μακριά, έως και εκτός Ακροπόλεως: έως 
το μνημείο του Φιλοππάπου, του οποίου, όπως έδειξε η 
μελέτη, ένα πολύ μεγάλο μέρος μεταφέρθηκε στον 
Παρθενώνα κατά τον 13ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε 
μαζί με μερικούς λίθους των Προπυλαίων για την 
κατασκευή του πύργου (ή κοχλίου). Η ίδια έρευνα 
απεκάλυψε και μια άλλη πιο παράξενη ιστορία 
μαρμάρων. Στο τέλος του πρώτου μισού αυτού του 
αιώνος, δύο καλοί λιθοξόοι μετέφεραν από τα ανατολικά 
της Ακροπόλεως τετραγωνισμένα μάρμαρα, για τα οποία 
οι αρμόδιοι επιστήμονες δεν είχαν μεγάλη εκτίμηση. Τα 
μάρμαρα αυτά τα μεταμόρφωσαν με μεγάλη επιμέλεια σε 
ακέραιες, κλασσικής τέχνης αρχιτεκτονικές μορφές, 
κυρίως γείσα, του ναού της Αθηνάς Νίκης. Κατ' αυτόν 
τον τρόπον, εκατό έτη μετά την πρώτη αναστήλωση 
αυτού του μνημείου από τους L. Ross,
Ε. Schauben και Ch. Hansen, περατώθηκε η δεύτερη εκ 
βάθρων αναστήλωση. Ήταν σαν να παιζόταν άλλη μια 
επανάληψη ενός καλού κλασσικού έργου, και ίσως έτσι 
να ένιωθαν, όσοι συμμετείχαν. Αυτό, όμως, που ήταν 
πέραν της φαντασίας των, είναι ότι κάποιο από τα 
μάρμαρα, που οι δύο καλοί τεχνίτες είχαν μεταχειρισθεί 
ως κοινή πρώτη ύλη, είχε παίξει κάποτε έναν ρόλο σε μια 
από τις αρχαίες επαναλήψεις του ίδιου ακριβώς έργου.
Η ιστορία αυτή παρουσιάζει μια συμπτωματική 
συμμετρία και ως προς τον χρόνο: έναν αιιόνα, αν όχι 
περισσότερο, μετά την κατασκευή του ναού της Νίκης, 
ανάμεσα στους επισκέπτες του μικρού ιερού ήταν και 
ένας, ο οποίος ασχολήθηκε με τη μέτρηση των 
διαστάσεων και την αποτύπωση των αρχιτεκτονικών
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λεπτομερειών του ναού. Τα στοιχεία αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός ναόσχημου 
μνημείου, αντιγράφου πιστού του ναού της Νίκης. Η 
λιθοξοϊκή εργασία του πρωτοτύπου επαναλήφθηκε σε 
μάρμαρα από το ίόιο λατομείο.

Το μνημείο αυτό, όπως δεκάδες ή εκατοντάδες άλλα, 
χάθηκε κατά την εποχή της καταρρεύσεως του αρχαίοι) 
κόσμου, όχι όμως τελείως. Μάρμαρά του 
χρησιμοποιήθηκαν στην επισκευή της δυτικής θύρας του 
Παρθενώνος, μαζί με πολλά άλλα: περισότερα από 80 
μεγάλα μάρμαρα διαφόρων προελεύσεων, εκ των οποίων 
μερικά ήσαν ενεπίγραφα.

Η μορφή αυτή του μετεσκευασμένου δυτικού 
θυρώματος διατηρήθηκε έως το 1926. Τότε 
πραγματοποιήθηκε το ήδη υφιστάμενο σχέδιο της 
όιαλύσεως των παραστάδων, χάριν των επιγραφών, αλλά 
και για την αποκατάσταση της αυθεντικής μορφής του 
ανοίγματος.

Η μορφή του ανοίγματος πράγματι αποκαταστάθηκε, 
με χρήση σκυροδέματος, όμως, για το ανώφλιο.
Η αρχική απόφαση προέβλεπε χρήση μαρμάρου. Στο 
τέλος της παρούσας μελέτης προτείνεται μια νέα 
αποκατάσταση του θυρώματος, με χρήση αυθεντικού και 
νέου υλικού.

Από τη διάλυση (1926) των παραστάδων του νεώτερου 
θυρώματος αποκτήθηκαν εννέα επιγραφές, πλέον των 
τριών που είχαν δημοσιευθεί παλιότερα. Τρία από τα 
ενεπίγραφα μάρμαρα κατέληξαν αργότερα στο 
Επιγραφικό Μουσείο, τα άλλα, πλην ενός, παρέμειναν 
στο ύπαιθρο. Όσα δεν έφεραν επιγραφές, 
συγκεντρώθηκαν παρά το βόρειο τείχος ή 
διασκορπίσθηκαν.

Από το 1980 κ.ε. ένα από τα αντικείμενα των 
αναζητήσεων του γράφοντος ήταν και η επανεύρεση του 
διασκορπισμένου υλικού της επισκευής της δυτικής 
θύρας, το οποίο έως τότε ήταν άφαντο και αταύτιστο.

Τώρα όλα τα μάρμαρα ή μάλλον όλα, όσα ακόμη 
σώζονται, είναι ταυτισμένα. Η σχετική μελέτη επέτρεψε 
τη σχεδιαστική ανασύνθεση του ρωμαϊκού θυρώματος, 
μάλιστα σε βαθμό πληρέστερο της, προ της διαλύσεως, 
μορφής του.

Όμως, το δυσκολότερο μέρος της μελέτης, το οποίο 
αναφέρεται στον τίτλο ως άλλα μνημεία, ήταν η 
σχεδιαστική αποκατάσταταση των μνημείων από τα 
οποία προήλθαν οι λίθοι, που χρησιμοποιήθηκαν στην 
επισκευή της δυτικής θύρας, παρά το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι έχουν υποστεί δραστική νέα λάξευση, για 
τη νέα τους χρήση και παρά το λίαν δυσάρεστο γεγονός 
ότι 17 από αυτούς, που καταβιβάσθηκαν το 1926 από τον 
Μπαλάνο, εξαφανίσθηκαν λίγο αργότερα, όπως 
απεκάλυψε η παρούσα μελέτη, οι περισσότεροι 
ανεπιστρεπτί, λόγω νέας λαξεύσεως για την αναστήλωση 
του ναού της Νίκης. Τα άλλα μνημεία ήσαν τουλάχιστον 
εικοσιπέντε, εξαιρουμένων των ταμειακών επιγραφών, 
από τα οποία αναφέρω τα εξής:
το αντίγραφον του ναού της Νίκης, πέντε επιμήκη βάθρα, 
αποτελούμενα από βάση, κορμό και στέψη, τέσσαρα, 
τουλάχιστον, επιμήκη βαθμιδωτά βάθρα, εκ των οποίων 
ένα ανήκει, ίσιος, σε μνημείο που αναφέρεται από τον 
Παυσανία, δύο, τουλάχιστον, τετράγωνα βαθμιδωτά

βάθρα, το βάθρο του αναθηματικού τεθρίππου του 
Προνάπου (~ 460 π.Χ), με στοιχεία που επιτρέπουν την 
πλήρη αναπαράσταση της γλυπτής συνθέσεως, μερικά 
πεοσόσχημα βάθρα, δύο κίονες, ένα μνημείο μορφής 
πυλ ώνος κ.α.

Κατά τη μακρόχρονη αναζήτηση των λίθων των 
βάθρων, το υλικό, όπως ήταν φυσικό, όιευρύνθηκε, με 
αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην ταύτιση 
άγνωστων λίθιον πολλών άλλων μνημείων, εκ τιον 
οποίων αναφέρω μόνον τα εξής: δύο μεγάλα βάθρα όμοια 
προς το βόθρον τον Λγρίππα, το μνημείον τον Κόνωνος 
και τον Τιμόθεόν, το μνημείον τον στρατηγόν 
Κηφισοδότον, το οποίο έστεκε στα δεξιά της εισόδου του 
Βραυρωνίου και το μεγάλου μήκους βάθρο του 
αναθήματος του ΑττάλονΛ'. Η διατήρηση πολυάριθμων 
λίθων τιον μικρότερων μνημείων και η, πρακτικώς, ολική 
εξαφάνιση μεγάλων κτηρίων, όπως της Χαλκοθήκης, των 
κτισμάτων του Βραυρωνίου, του Αρρηφορίου κ.τ.λ. 
συνιστά παράδοξον, άξιον προσοχής. Η μελέτη αυτού του 
ζητήματος θα ήταν χρήσιμη, όχι μόνον για τη διαφώτιση 
τιον ιστορικών ή των στατιστικών νόμιον τιον 
καταστροφών σε εποχές κοινωνικών μετασχηματισμών 
και ταραχών. Θα ήταν χρήσιμη και για την αντιμετώπιση 
των πρακτικών προβλημάτων της αποκαταστάσεως του 
εδάφους της Ακροπόλεως (για το θέμα αυτό υπάρχει μια 
σύντομη πρόταση στο τέλος της παρούσας μελέτης).

Όσον αφορά στο παράδοξον της διατηρήσεως τόσων 
λίθων των μικρότερων μνημείων, παρά την ολική 
εξαφάνιση κτηρίων, οι λίθοι τιον μνημείων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως δίνουν την απάντηση: όλοι 
έχουν κάποια σχέση προς τον Παρθενώνα. Ως υλικό σε 
δεύτερη χρήση δέθηκαν μαζί του για πολλούς αιώνες. Η 
σχέση αυτή, αν και έμμεση, υπήρξε ουσιαστική για τη 
διατήρηση του υλικού τιον μικρότερων μνημείων. Η 
προσεκτική μελέτη και των άλλων μνημείων, τα οποία 
δεν ήταν δυνατόν να παρουσιασθούν εδώ, καταλήγει στο 
ίδιο γενικό συμπέρασμα: ότι, με ελάχιστες μόνον 
εξαιρέσεις, όλοι οι μεγάλοι λίθοι, οι προερχόμενοι από 
τα ποικίλα γνωστά ή άγνωστα μνημεία, όσοι τυχαίνει 
ακόμη να σώζονται - σε μια έκταση από το βόρειο έως το 
νότιο τείχος και από το ανατολικό τείχος έως το 
Βραυρώνιο - οφείλουν τη διατήρησή τιον σε ένα μόνον 
γεγονός. Στην ενσωμάτωσή τιον σε διάφορες οικοδομικές 
φάσεις του Παρθενώνος. Το γεγονός αυτό έμενε έως τώρα 
άγνωστο, επειδή από την εποχή της ανατινάξεως και από 
την εποχή τιον καθαιρέσεων, χάριν καθαρισμού του 
μνημείου πέρασαν πολλές γενεές ανθρώπων, χωρίς να 
γίνει συστηματική καταγραφή των γεγονότων και των 
επεμβάσεων στα μνημεία και στο περιβάλλον τιον.
Διά τούτο και σήμερα οι περισσότεροι νομίζουν ότι τα 
διάσπαρτα μεγάλα μάρμαρα έφθασαν στις μέρες μας το 
καθένα, ακολουθώντας μια ιδιαίτερη διαδρομή 
περιπετειών και ότι, κατά κάποιον τρόπο, η σημερινή 
θέση, όπου το καθένα απόκειται, πρέπει να έχει κάποια 
ιδιαίτερη δηλωτική σημασία και, συνεπώς, ότι δεν θα 
έπρεπε να μετακινούνται. Το φαινόμενο της διατηρήσεως 
λίθιον, μόνον χάρις στην ενσωμάτωση στο μεγάλο 
μνημείο, δεν είναι αποκλειστικότητα του Παρθενώνος. 
Ομοίως διατηρήθηκαν σε μεγάλες ποσότητες οι λίθοι, που 
ενσιυματιόθηκαν στις υστερορρωμαϊκές οχυρώσεις της
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αρχαίας Αθήνας και φυσικά σε πολλά άλλα μέρη. 
Αλήθεια, πόσα από τα σπουδαιότατα αρχιτεκτονικά μέλη, 
που θαυμάζει ο ειδικός στην Πάρο, θα είχαν σωθεί, αν 
δεν είχαν ενσωματωθεί από τόσο παλιά στο Κάστρο και 
την Καταπολιανή;

Θεωρώ, λοιπόν, επιτρεπτή την παρομοίωση του

Παρθενώνος με όχημα, που ταξιδεύει στους αιώνες. Τα 
πολυάριθμα μεγάλα, ποικίλης προελεύσεως μάρμαρα, 
που κατακλύζουν την Ακρόπολη, τυχαίνει να είναι μόνον 
εκείνα, που ως επιβάτες είτε κατέλαβαν εγκαίρως μια 
θέση είτε αποβιβάσθηκαν τελευταία από το ασφαλές αυτό 
όχημα, που ταξιδεύει στους αιώνες.
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Εικ.1 Εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου (χωρίς το θύρωμα)

A Ο ΤΟΙΧΟΣ

Al. Η αρχιτεκτονική του δυτικού τοίχου

Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνος, όπως και οι άλλοι 
τοίχοι αυτού του μνημείου, συνίσταται από ορθοστάτη, 
οριζόντιες στρώσεις και επίτοιχο θριγκό.

Ο τοίχος διαφέρει από τους πλευρικούς τοίχους 
κυρίως κατά το ό,τι είναι πολύ παχύτερος και 
διακόπτεται από μια θύρα. Τα δύο αυτά στοιχεία, 
παρουσία θύρας και αυξημένο πάχος, είναι αλληλένδετα. 
Όχι μόνον στον Παρθενώνα, αλλά και σε όλα σχεδόν τα 
άλλα κτήρια της αρχαίας αρχιτεκτονικής, οι θυραίοι 
τοίχοι είναι παχύτεροι από εκείνους που δεν διαθέτουν 
ανοίγματα. Τούτο, επειδή η παρουσία μιας θύρας όχι 
μόνον μειώνει το, από στατικής απόψεως, ενεργό μήκος 
του τοίχου, αλλά και επειδή προσθέτει μια όχι 
ευκαταφρόνητη μηχανική καταπόνηση, η οποία 
χαρακτηρίζεται από συνεχώς εναλλασσόμενη 
εκκεντρότητα και, σε έναν βαθμό, από έναν δυναμισμό, ο 
οποίος συχνά συνδυάζεται με βλαπτικούς κραδασμούς. 
Για τις μεγαλύτερες θύρες αυτού του είδους είναι εύλογα 
κινητά φορτία της τάξεως των τριών ή τεσσάρων τόννων 
και εκεντρότητες της τάξεως των τεσσάρων ή πέντε

ποδιάν. Πάντως, εκτός της ανάγκης για μηχανική 
επάρκεια, το μεγαλύτερο πάχος τιυν θυραίων τοίχων 
ικανοποιούσε συχνά λειτουργικές απαιτήσεις και ήταν 
ένα από τα μέσα της αρχιτεκτονικής εκφράσειυς. 
Άλλωστε, το πάχος των τοίχων είναι ορατό στα πέρατα, 
αν υπάρχουν, και στα ανοίγματα. Χαρακτηριστικό 
δείγμα, μιας κατά περίπτωσιν πρυτανεύσεως της 
αρχιτεκτονικής εκφράσειυς ή του πρακτικώς ικανού, 
παρέχουν οι πλευρικοί τοίχοι του Παρθενώνος. Οι 
παραστάδες, μόνα πέρατα τιυν πλευρικών τοίχων, έχουν 
πάχος (~1.53μ), παραπλήσιο προς εκείνο τιυν έναντι 
αυτών κιόνων (~1.64,8μ στην ανατολική πρόσταση, 
~1.70μ στη δυτική). Εκείθεν, όμως, του θυραίου τοίχου 
και έως τον άλλο θυραίο τοίχο, το πάχος τιυν πλευρικών 
τοίχιυν είναι πολύ μικρότερο (—1.16,5μ) για την αποφυγή 
κάθε περιττής δαπάνης υλικού και ωφέλιμου εσωτερικού 
χώρου. Το μεγαλύτερο πάχος του θυραίου τοίχου 
αποτελούσε, λοιπόν, και δήλωση της σημασίας του. 
Μεταξύ των δυνατών λειτουργικών αιτίων αυξήσεως του 
πάχους τιυν θυραίων τοίχων του Παρθενώνος, ένα μόνον
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φαίνεται πιθανόν: η προσθήκη των παραθύρων στον 
ανατολικό τοίχο και η διαμόρφωση μιας κλίμακας στο 
εσωτερικό της κατασκευής του, για την επίσκεψη της 
στέγης. Ο δυτικός τοίχος, αν και χωρίς παράθυρα ή 
εσωτερική κλίμακα, αλλά με θύρα εμφανώς πλατύτερη 
από εκείνην του ανατολικού, κατασκευάσθηκε με το αυτό 
πάχος, όπως και ο ανατολικός. Το πάχος αυτό έχει σχέση 
προς το πάχος των παραστάδων, ως οι αριθμοί 4 και 3 
και είναι συγκριτικώς μεγαλύτερο από εκείνο των 
θυραίων τοίχων κάθε άλλου αθηναϊκού ναού, 
συμπεριλαμβανομένου και του ΓΙροπαρθενώνος. Το 
πάχος των θυραίων τοίχων του Παρθενώνος είναι κατά 
'/g μεγαλύτερο του, ακριβώς υπολογιζόμενου, πάχους 
των θυραίων τοίχων του Προπαρθενιόνος (7 πόδες έναντι 
6), ενώ το ύψος του είναι μόνον κατά ~ Vj \ μεγαλύτερο 
από ό,τι θα ήταν δυνατόν να είναι, το τελικό ύψος 
εκείνων των τοίχων. Βεβαίως, κατά πολύ μεγαλύτερο 
είναι το μήκος των θυραίων τοίχων του νεώτερου ναού.
Ο Προπαρθενών ήταν, ως γνωστόν, εξάστυλος, όχι 
οκτάστυλος. Ίσως, λοιπόν, να ήταν και το μήκος του 
τοίχου ένας ακόμη παράγοντας, αν οι σχεδιαστές του 
νέου ναού επιθυμούσαν την επίτευξη, αλλά και την ορατή 
εκδήλωση στερεότητας, παρόμοιας προς εκείνη των 
τοίχων του παλαιότερου ναού.

Οι θυραίοι τοίχοι του Παρθενώνος, όπως και των 
άλλων αθηναϊκών ναών, διαφέρουν από τους 
αντίστοιχους πλευρικούς και κατά το ό,τι δεν διαθέτουν 
κλίση προς τα έσω ή μείωση του πάχους των προς τα 
άνω, αλλά είναι κατακόρυφοι, με σταθερό πάχος καθ' όλο 
το ύψος των.

Στην εξωτερική όψη των θυραίων τοίχων του Παρθε
νώνος, όπως και στην εξωτερική όψη των πλευρικών 
τοίχων, είναι σαφής μια ελαφρά, αλλά βεβαία προεξοχή 
του ορθοστάτη. Στην εσωτερική όψη, λόγο) της πρακτι
κούς ολικής καταστροφής των επιφανειών στο ύψος του 
ορθοστάτη και τιυν κατώτερων στρώσεων, δεν είναι 
προφανής η αρχική μορφή. Λεπτομερείς παρατηρήσεις, 
όμο)ς, σε ελάχιστα, όχι τελείιος κατεστραμμένα, μέρη 
επιφανειών, μετρήσεις και υπολογισμοί δείχνουν ότι η 
εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου ήταν απλώς ένα 
συνεχές κατακόρυφο επίπεδο σε όλο το ύψος, από το 
δάπεδο έως τον εσωτερικό θριγκό.

Ωστόσο το ζήτημα της υπάρξεως ή μη προεξοχής του 
ορθοστάτη στο εσωτερικό του ναού δεν είναι τόσο απλό. 
Κατά μήκος των πλευρικών τοίχων δεν έχουν σωθεί ούτε 
ελάχιστα σημεία της αρχικής επιφάνειας του ορθοστάτη 
και οι έμμεσοι υπολογισμοί, βασιζόμενοι σε λίθους 
σωζόμενους υψηλότερα, δεν είναι τελείιος βέβαιοι. 
Διογκώσεις, λόγω εσωτερικών ρηγμαποσεων, 
μετατοπίσεις των ορθοστατών κ.τ.λ. είναι οι κύριοι λόγοι 
για κάποιες επιφυλάξεις. Πάντως, οι έως τώρα 
υπολογισμοί μας συγκλίνουν υπέρ της απουσίας κάποιας 
προεξοχής και αυτών των ορθοστατιόν. Ωστόσο ένα 
στοιχείο, προερχόμενο από την ενδοσκοπική εξερεύνηση 
στη θέση συναντήσεως του δυτικού τοίχου και του 
νότιου, πρέπει να αναφερθεί εδώ. Ο λίθος της 1ης 
στρώσεως, ο αμέσως μετά την παραστάδα (Εικ. 5.Γ), 
διατηρεί στην αθέατη πλευρά του μέρος της αρχικής

1 Th. Ε. Kalpaxis. Hemiteles, Mainz 1986.

επιφάνειας με υποτομές-οδηγούς τελικής καταξέσεως. Η 
γωνία κλίσεως αυτής της επιφάνειας είναι η αυτή, όπως 
στην εσωτερική όψη των πλευρικών τοίχων. Επομένως, η 
εν λόγω επιφάνεια είναι στοιχείο εξ αρχής προορισμένο 
για την εσωτερική όψη του τοίχου. Το πολυτελές της 
άπεργο διατηρήθηκε, επειδή ήταν περιττή η ολική 
αντικατάστασή του, με αναθύριοση επαφής προς τους 
λίθους του δυτικού τοίχου. Βεβαίως, περιττή πρέπει να 
ήταν και η προ της τοποθετήσεως του λίθου ετοιμασία 
τέτοιου πολυτελούς απεργού, καθ' όσον μόνον η άλλη 
πλευρά του λίθου, η εξωτερική, είναι ορατή. Ωστόσο, ο 
πλεονασμός αυτός δεν είναι φαινόμενο παρατηρούμενο 
μόνον σε αυτό το σημείο του κτηρίου, πολύ περισσότερο 
ανήκει στις συχνές ιδιοτυπίες της όλης κατασκευής και 
για αυτό εξετάζεται με μερικά άλλα παρόμοια ευρήματα 
στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτό που ενδιαφέρει την 
παρούσα εξέταση είναι η ανακάλυψη της διατηρήσεως 
οδηγού τελικής καταξέσεως, στο κάτω μέρος της πρώτης 
στρώσεως, δηλαδή, αμέσως μετά το άνω πέρας του 
ορθοστάτη. Ο οδηγός αυτός είναι ισχυρότατη ένδειξη 
προεξοχής του ορθοστάτη και προς το εσωτερικό. 
Καταλήγουμε, λοιπόν, και πάλι σε ένα από τα ζητήματα 
της κλασσικής αρχιτεκτονικής μορφολογίας: το ζήτημα 
των κανόνων μορφώσεως του ορθοστάτη. Το διαθέσιμο 
συγκριτικό υλικό είναι αριθμητικώς πλούσιο, όχι όμως 
και ακριβώς συγκρίσιμο. Ο ορθοστάτης εξέχει στο 
εσωτερικό του ναού του Ηφαίστου, όπως και στον ναό 
του Επικουρίου Απόλλωνος, επίσης στο Ερέχθειο και τα 
Προπύλαια. Όμως, στο εσωτερικό του ναού του 
Ηφαίστου οι τοίχοι είναι μάλλον σκοπίμως ακατάξεστοι 
και στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνος το σύστημα 
των απεργών των υποτομών και τιυν περιτενειών των 
λίθων είναι διαφορετικό. Το εσωτερικό του Ερεχθείου 
παρουσιάζει πολλά ετερόκλητα στοιχεία και τα 
Προπύλαια ήταν, όπως και είναι, επισκέψιμα κυρίως στο 
εσωτερικό των. Εξ άλλου το ζήτημα της παρουσίας λίαν 
πολυτελών απέργων σε τόσα αρχαία κτήρια παραμένει 
ακόμη κάπως ανεξήγητο. Σε ποιές, ακριβώς, περιπτώσεις 
ήσαν αυτά επιθυμητά ο>ς προσωρινά και μόνον τεχνικώς 
αναγκαία στοιχεία, σε ποιές ως προσωρινός εξωραϊσμός 
των υπό κατασκευήν κτηρίων και σε ποιές ως μόνιμες 
αρχιτεκτονικές μορφές; Η ανακάλυψη τέτοιων, 
άγνωστων πριν στοιχείων στον Παρθενώνα, τα οποία, 
μάλιστα, είναι πολυτελέστατα, παρέχει μια ακόμη καλή 
ευκαιρία για την επανεξέτεση του σπουδαίου ζητήματος 
του εκ προθέσεως ή του συμπτωματικώς ημιτελούς1 στην 
αρχαία αρχιτεκτονική.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην εξωτερική όψη του 
δυτικού τοίχου. Νεώτερες λεπτομερείς μετρήσεις, σε 
καλώς επιλεγμένα σημεία αυτής της όψεως (Εικ. 12), 
επέτρεψαν όχι μόνον την καταγραφή των διαφόρων 
μηχανικών παραμορφώσεων, ολισθήσεων κυρίως, αλλά 
και τη διαπίστωση μιας αρχικής ελαφράς κυρτώσεως, 
ανάλογης προς την καλά γνωστή ένταση των κιόνων. Η 
ένταση αυτή παρουσίαζε μέγιστη τιμή ~4χιλ, περίπου στα 
τρία πέμπτα του ύψους. Παρόμοια ένταση διαπιστώθηκε, 
επίσης, στις πλευρικές επιφάνειες της ΝΑ παραστάδος, 
στις εξωτερικές επιφάνειες τατν πλευρικών τοίχων και σε
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όλες τις επιφάνειες της ΝΑ παραστάδος. Η μέτρηση της 
ΝΔ παραστάδος δυσχεραίνεται από το προσκολλημένο σε 
αυτήν μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η μορφή αυτής της εντάσεως για την 
απλότητα της συλλήψεως, η οποία, φυσικά, είναι 
αλληλένδετη προς την εξαιρετική της λεπτότητα: στην 
πραγματικότητα η ένταση αυτή παράγεται με αφαίρεση 
πάχους μόνον από το μέσον του ύψους και άνω. Μέχρι 
το μέσον του ύψους η επιφάνεια του τοίχου είναι τελείως 
επίπεδη και κατακόρυφη. Στην προέκταση του ίδιου 
επιπέδου είναι και η επιφάνεια του επίτοιχου επιστυλίου 
(Εικ. 2, οημ. 22-2 Ικαι Εικ.12). Η αφαίρεση του πάχους 
από το μέσον του τοίχου και άνω εντείνεται 
προοδευτικώς και φθάνει σε μέγιστο βάθος 6-7 χιλ στο 
άνω πέρας. Το βάθος αυτό, εν τέλει, δεν είναι άλλο από 
τη γνωστή προεξοχή του επιστυλίου.

Οι μετρήσεις από το επιστύλιο και άνω έδειξαν τα εξής 
(Εικ. 2): -ο επίτοιχος θριγκός παρουσιάζει κλίση προς τα 
μέσα (περίπου 0.5%). -η ταινία του επιστυλίου, 
αντιθέτως, παρουσιάζει σχεδόν διπλάσια κλίση προς τα 
έξω. Το μέτωπο του υποδοκίου παρουσιάζει και αυτό 
κλίση προς τα έξω(~1:30).

Συμπληρωματική έρευνα με τη βοήθεια αλφαδιών και 
πήχεων έδειξε ότι οι διάφορες κλίσεις των ως άνω 
επιφανειών, προς τα μέσα ή προς τα έξω, δεν είναι 
αυτοτελείς, αλλά συνδυάζονται σε ένα σύστημα 
αμοιβαίου ορισμού. Η προέκταση του επιπέδου της 
ταινίας του επιστυλίου συναντά κάτω μεν την κάτω ακμή 
του ίδιου του επιστυλίου, άνω δε το ισχυρότερα 
προεξέχον μέτωπο του υποδοκίου. Το σύστημα αυτό 
απαντά και στα άλλα μέρη του θριγκού του σηκού. Η 
γνωστή προς τα άνω αυξανόμενη προεξοχή του 
αναγλύφου της ζωφόρου δεν είναι παρά μέρος αυτού του 
συστήματος (Εικ. 2,Α). Το νοητό επίπεδο της όψεως του 
αναγλύφου,2 προεκτεινόμενο προς τα κάτω, συμπίπτει 
προς το ομοίως κεκλιμένο επίπεδο της ταινίας και 
συναντά την κάτω ακμή του επιστυλίου, ενώ προς τα άνω 
ορίζει ακριβώς την προεξοχή του λέσβιου κυματίου του 
υποδοκίου. Το μέτωπο του υποδοκίου διαθέτει κλίση 
κατά τόσο ισχυρότερη, ώστε προεκτεινόμενο προς τα 
κάτω να συναντά την ταινία του επιστυλίου. Ανάλογα 
φαινόμενα απαντούν και σε άλλα σημεία του κτηρίου, 
όπως π.χ. στις τριγλύφους, όπου το επίπεδο της 
προεξέχουσας κεφαλής δεν είναι παράλληλο προς το 
επίπεδο της λοιπής μορφής, αλλά προεκτεινόμενο το 
συναντά περίπου στο κάτω μέρος της.

Οι διαπιστώσεις αυτές παρέχουν μια πιο εξειδικευμένη 
περιγραφή, εκείνου που ήταν γενικώς γνωστό από παλιά 
για τον Παρθενώνα. Τα μεγάλου ύψους στοιχεία κλίνουν 
προς τα έσω (κίονες, πλευρικοί τοίχοι, επιστύλια, 
τρίγλυφοι), ενώ τα μικρού ύψους κλίνουν προς τα έξω 
(άβακες κιονοκράνων και παραστάδων, ταινίες 
επιστυλίων, μέτωπα γείσων και υποδοκίων. Τα τελευταία

άλλωστε είναι υπό μίαν έννοισν τα "γείσα” του σηκού).
Στην εσωτερική όψη τοι> τοίχου ο επίτοιχος θριγκός 

δεν σώθηκε. Ήταν σε μεγαλύτερο ύψος από εκείνον της 
εξωτερικής όψεως, ανταποκρινόμένος στο ύψος του 
εσωτερικού χώρου, που ήταν μεγαλύτερο από εκείνο του 
πτερού και των προστάσεων. Το ύψος του εσωτερικού 
χώρου υπολογίζεται έμμεσα, βάσει των ανώτατων 
σωζόμενων στοιχείων του τοίχου και βάσει μερικών 
λίθων στο έδαφος. Ήταν ~13.45μ έως την κάτω επιφάνεια 
των δοκών της οροφής, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από 
όσο είχαν υποθέσει ή υπολογίσει προηγούμενοι 
μελετητές. Έτσι, ενώ στην εξωτερική όψη ο θριγκός 
βαίνει στη 17η στρώση του τοίχου, στην εσωτερική 
τέσσερεις ακόμη στρώσεις ( 18η-21η), τοποθετημένες πίσω 
από τον εξωτερικό θριγκό, συμπλήρωναν το πάχος του 
τοίχου (Εικ. 9). Ακολουθούσε μια επιστέφουσα στρώση, 
επικρανί,τις, η οποία έφερε τα, ιωνικού ρυθμού (ύψους 
1.03μ), επιστύλια. Η επικρανίτις ήταν, ουσιαστικώς, η 
προς το εσωτερικό εκδήλωση της ίδιας εκείνης στρώσεως, 
που προς τα έξω αποτελεί το υποδόκιο των οροφών 
πτερού και προστάσεων. Ενώ, λοιπόν, προς τους 
εξωτερικούς χώρους η στρώση αυτή υπέρκειται και της 
ζωφόρου, προς το εσωτερικό απλώς υπόκειται ενός 
ακόμη υψηλότερα τοποθετημένου επιστυλίου.

Από τη σύντομη αυτή έκθεση τιυν ολιγάριθμων μάλλον 
στοιχείων της αρχιτεκτονικής του δυτικού τοίχου, δεν θα 
έπρεπε να απουσιάζει και κάποιο σχόλιο για τις προς τα 
άνω καμπυλώσεις των οριζόντιων γραμμών του τοίχου. 
Οι καμπτ'λιυσεις αυτές παρουσιάζουν τις ίδιες ιδιοτυπίες 
με εκείνες των άλλων τοίχων: είναι εντονότερες στον 
τοιχοβάτη, αλλά μετριασμένες στο άνω μέρος του 
ορθοστάτη. Η ανύψωση της κατώτερης καμπύλης φθάνει 
σχεδόν τα 3εκ και επομένως είναι συμβατή προς την 
ανύψωση της καμπύλης του στυλοβάτου της δυτικής 
προστάσεως3. Αντιθέτως, η ανύψωση της καμπύλης της 
άνω ακμής του ορθοστάτη είναι μόνον 1εκ. Η ηθελημένη 
αυτή τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα μια αντίστοιχη 
προοδευτική μείωση του ύψους του ορθοστάτη από ~
1.17,6μ στα άκρα, σε ~ 1.15,6μ στις πλευρές της θύρας. Η 
μετριασμένη ανύψωση της ακμής του ορθοστάτη 
παρακολουθείται με μικρές διακυμάνσεις (βλ. σχετικές 
μετρήσεις σε τέσσερεις θέσεις: Πίν. 2, σημ. Α,Β,Γ,Δ). 
Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι ότι το θυραίο 
άνοιγμα είναι κατά ~ 2εκ χαμηλότερο από τις 
παραστάδες: 0.04,5μ, έναντι 10.06,5μ στη ΒΔ παραστάδα 
και 10.05,9μ στη ΝΔ. Η μεταξύ των δύο παραστάδων 
διαφορά ύψους, η οποία συνδυάζεται με αντίστοιχη 
προοδευτική μείωση του ύψους του τοίχου (κατά ~0,5εκ 
από Β προς Ν), είναι συνέπεια της γνωστής ηθελημένης 
ανυψώσεως της δυτικής πλευράς του ναού, η οποία 
μάλιστα είναι πολύ ισχυρότερη στη ΝΔ γωνία (σχεδόν 
5εκ), παρά στη ΒΔ γωνία της (~2,5εκ)4. Η διαφορική αυτή 
ανύψωση, που δικαίιος χαρακτηρίζεται ως refinement of a

2 Το νοητό αυτό επίπεδο ήταν, πριν την εκτέλεση του αναγλύφου, πραγματική επίπεδη επιφάνεια. Από την επιφάνεια αυτή σώθηκαν αφ’ ενός 
μερικά κατάλοιπα στα εξώτερα σημεία του αναλύφου, τα οποία είναι κυρίως οι μηροί κάποιων ιππέων ή οι κοιλιές τεταπόδων, αφ' ετέρου πλήρη 
δείγματα σε τρεις λίθους, οι οποίοι, αν και είχαν προετοιμαστεί για το ανάγλυφο της ζωφόρου, τελικώς ως πλεονάζοντες χρησιμοποιήθηκαν σε 
άλλες θέσεις του κτηρίου.

3 Η καμπύλη αυτή, μετρημένη στην καλύτερα διατηρημένη κάτω εξωτερική γραμμή του στυλοβάτου έχει ύψος 3,2εκ επί μήκους 21.71,3μ.
4 F.C. Penrose 1851,30 ΡΙ. 12.
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refinement από τον Wycherley5*, είχε ως μόνον σκοπό τον 
προοπτικό εναρμονισμό των καμπύλών του Παρθενωνος 
με εκείνες των προς Δ βαθμιδών6. Η υπερεκλέπτυνση δεν 
προκάλεσε απλώς διαφορική ανύψωση των γωνιών της 
δυτικής πλευράς, αλλά σειρά διαφόρων τροποποιήσεων, 
με σκοπό τον προοδευτικό, προς το εσωτερικό του ναού, 
μετριαομό της ανωμαλίας. Έτσι, ενώ οι κίονες του 
Προνάου είχαν όλοι το σταθερό ύψος ΙΟ.ΟΒ,Ομ, εκείνοι 
του Οπισθονάου αψ' ενός παρουσιάζουν μειωμένο ύψος, 
αφ’ ετέρου παρουσιάζουν και ελαφρά μείωση του ύψους 
από τα βόρεια προς τα νότια. Ο ΒΔ κίονας, με ύψος 
10.06,7μ, είναι κατά ~ 1,3 εκ. χαμηλότερος των κιόνων 
του Προνάου. Ο ΝΔ κίονας, με ύψος 10.6,2μ είναι κατά 
~ 1,8 εκ. χαμηλότερος των κιόνων του Προνάου. Ανάλογη 
μείωση από Β προς Ν παρουσιάζει και το ύψος του 
επιστυλίου αυτών των κιόνων. Τούτο είναι στη ΒΔ γωνία 
1.05,Ομ, ενώ στη ΝΔ γωνία 1.04,5μ.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές εξυπηρετούσαν μόνον τη 
βαθμιαία ελάττωση της μεταφερόμενης στον σηκό στρεβλό- 
τητας της κρηπίδας. Μέχρι το ύψος της οροφής της 
περιστάσεως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στρεβλότητας 
είχε απορροφηθεί με διαδοχικές μικροδιαφορές υψών.

Η ταπείνωση της καμπυλότητας του άνω μέρους του 
ορθοστάτη του δυτικού και των άλλων τοίχων αποτελεί 
μια ακόμη εκλέπτυνση επί μιας εκλεπτύνσεως.

Κατ' απόλυτο μέτρο, η ταπείνωση αυτή είναι, φυσικά, 
μεγαλύτερη (~3εκ) στις μακρές πλευρές. Όμως στον 
δυτικό τοίχο η ταπείνωση αυτή είναι, κατά σχετικό μέτρο, 
ακόμη μεγαλύτερη. Καθοδς ο χώρος του πτερού, όπως και 
εκείνος των προστάσεων, είναι στενόμακρος και η άνω 
γραμμή του ορθοστάτη βρίσκεται κοντά στο ύψος του 
ματιού, η προοπτική βράχυνση της γραμμής αυτής είναι 
αναπόφευκτα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα την επίσης 
πολύ έντονη εκδήλωση της καμπυλότητάς της στον 
επισκέπτη. Τις άλλες γραμμές του κτηρίου βλέπει 
συνήθως ο επισκέπτης από θέσεις, όχι τόσο πολύ πλάγιες 
και επομένως τις καμπυλότητές των τις βλέπει πολύ 
λιγότερο τονισμένες. Φαίνεται ότι οι σχεδιαστές του ναού 
δεν επιθυμούσαν να είναι κάποιες από τις καμπυλότητες, 
λόγω της θέσεώς των, πολύ πιο έκδηλες από τις άλλες. Το 
ζήτημα αυτό το αντιμετώπισαν, όπως είδαμε, με 
ταπείνωση της καμπυλότητας αυτών των γραμμών.

5 The Stones of Athens, Princeton N.J. 1978, III.
6 A. Choisy, " Note sur la courbure dissymétrique des degres qui limitent au couchant la plate-forme du Parthénon",CRAI séance du 24.11.1865. 

A. Choisy, Histoire de I’ Architecture, Paris 1899, 331-332.

Εικ. 2. Αρχιτεκτονικές μορφές της παραστάδος, του τοίχου και του θριγκού Κλίμαξ 1:20
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Εικ. 3 Παρατήρηση του λίθου ΠΛ5 του ορθοστάτη του δυτικού τοίχου με ενδοσκόπιο οπτικών ινών

Α2. Η δομή του δυτικού τοίχου - λίθοι σε 2η χρήση

Ενώ πεδίο των αρχιτεκτονικών μορφών είναι οι επιφά
νειες ενός κτηρίου, η επικράτεια τιον κατασκευαστικών 
λεπτομερειών εκτείνεται σε όλη τη μάζα και συνήθως 
εικάζεται μόνον από τις ορατές εκδηλώσεις της στην επι
φάνεια του έργου. Στην περίπτωση τιον αρχαίων ελληνι
κών ναών το σύστημα δομής είναι σε μεγάλο βαθμό αντι
ληπτό από μόνες τις εξωτερικές εκδηλιύσεις του, λόγω 
της απλότητάς του, η οποία έγκειται στο μεγάλο μέγεθος 
και συνεπώς στο σχετικά μικρό αριθμό τιον λίθων.

Εκτός αυτού η μερική ή ολική ερείπωση έχει 
καταστήσει ορατές λεπτομέρειες, που αρχικά ήσαν καλά 
κρυμμένες μέσα στο πάχος της κατασκευής και επιτρέπει 
τη διεξαγωγή μαθημάτων ανατομίας, χωρίς καμιά ανάγκη 
διερευνητικών επεμβάσεων. Τέλος, η παρουσία λίθιον, 
πεσμένων από μεγάλα ύψη στο έδαφος, μας απαλλάσσει 
και από τις δυσκολίες επισκέψεως της απώτερης ανω- 
δομής με ικριώματα. Φυσικά η αξιοποίηση της ευκαιρίας 
αυτής απαιτεί άλλου είδους μέσα: ειδικές γνώσεις, 
αναλυτική σκέψη και συνδυαστική φαντασία. Αυτές είναι 
ιδιότητες που, χωρίς να απουσιάζουν από άλλα είδη 
αρχιτεκτονικής, μόνον στα καλύτερα έργα της κλασσικής 
εποχής εμφανίζουν μια τόσο εξαιρετική ανάπτυξη, μια 
ανάπτυξη η οποία και αυτή πολύ συνέβαλλε και 
συμβάλλει στην πνευματική γοητεία τιον αρχαίιον 
κτηρίων, ιδίως όταν αυτά είναι ερείπια.

Ωστόσο, οι δυνατότητες για ανατομικές μελέτες μόνον 
με επιφανειακή παρατήρηση έχουν και αυτές κάποια 
όρια, συχνά πολύ περιορισμένα, όταν οι κατασκευές

παρουσιάζουν μεγάλο πάχος και δεν έχουν υποστεί 
τομές. Πάντως και για αυτές τις κατασκευές οι μελετητές, 
στηριζόμενοι στη γνώση του γενικού συστήματος, δεν 
διστάζουν μερικές φορές να συντάσσουν και σχέδια 
επεξηγηματικά της αθέατης εσωτερικής δομής. Μια τέτοια 
ακριβώς περίπτωση πεδίου μελέτης είναι και ο δυτικός 
τοίχος του Παρθενώνος. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
δομή του τοίχου δεν συμφωνεί με ό,τι θα ήταν το πλέον 
εύλογο. Αυτό γίνεται αντιληπτό με προσεκτικότερη 
παρατήρηση και επιβεβαιιόνεται με συστηματική 
εξερεύνηση της εσωτερικής δομής του, με τη βοήθεια 
ενόοσκοπίων, αλλά και άλλων απλούστερων μέσων, 
όπως κάτοπτρου' διαφόρων μεγεθών και ράβδων 
διαφόρων μηκών, εφοδιασμένων με άγκιστρα για την 
ψαύση επιφανειών ή για την προώθηση μικρών 
εργαλείων, φωτεινών πηγών κ.τ.λ., μέσα σε κενά της 
εσωτερικής δομής, πλάτους μερικών εκατοστομέτρων και 
βάθους μέχρι τριών μέτρων. Κατ' αυτόν τον τρόπο έγινε 
δυνατή η σχεδίαση μεγάλου μέρους της εσωτερικής 
κατασκευής. Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για μια 
αναλυτική έκθεση τιον τρόπων, με τους οποίους έγινε 
δυνατή, για κάθε αναγκαίο σημείο, η προσέγγιση των 
εργαλείων και η μέτρηση διαστάσεων και αποστάσεων7. 
Ας αναφερθεί μόνον ότι για πολλές από τις μετρήσεις 
απαιτήθηκαν ημέρες προετοιμασίας και επί τόπου 
προσπαθειών και ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι μια 
σύνθεση στοιχείων, που συνελέγησαν κατά καιρούς από 
το 1980 κ.ε8.

7 ' Οταν όεν είναι δυνατή η χρήση ενδοσκοπίου, η αναγνώριση του είδους και της κατεργασίας αθέατων επιφανειών είναι δυνατή με την ολί
σθηση λεπτών μεταλλικών στελεχών, τα οποία ως κεραίες μεταδίδουν ένα έμμεσο αίσθημα αφής. Η εξοικείωση με το αίσθημα και η αναγνώριση 
των αντιδράσεων του στελέχους επιτυγχάνεται με προηγούμενες δοκιμές επάνω σε ελεύθερες επιφάνειες διαφόρων λίθων εκτός κτηρίου.

8 Πολύτιμη ήταν η συνεργασία με τους κ.κ. Μ. Φύτο και Γ. Γρηγοριάδη επί δύο ημέρες για την παρατήρηση των λίθων ΠΛ2 και Πλ5 (Εικ. 3, 
ΙΙίν.1), με ενδοσκόπια του εργαστηρίου συντηρήσεως μηχανών της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
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Εάκ. 4. Η όομή τιον στρώσεων 7-17, του ανωφλιού, των στρώσεων 20,21 και του υποδοκίου. Κλίμαξ 1:50

Ο δυτικός τοίχος, όπως και οι άλλοι τοίχοι του ναού
αποτελείται από ορθοστάτη, ισοδομικές στρώσεις
λιθοπλίνθων και επίτοιχο θριγκό. Τα βασικά ποσοτικά
χαρακτηριστικά του είναι:
- μήκος ~19.2μ
- πάχος ~2.06μ
- ύψος, έως τις δοκούς της προστάσεως, ~12.42μ
- ύψος, έως τις δοκούς του δυτικού διαμερίσματος, 

-13.45 μ
- όγκος410μ3
- βάρος -1100 τόννοι 

αριθμός λίθων -480
Τα χαρακτηριστικά του Ουραίου ανοίγματος είναι:
- πλάτος, στο κάτω μέρος, 5.1 Ομ 

πλάτος, στο άνω μέρος, 4.89μ 
ύψος-10.05 μ

- περιεχόμενος χώρος 103μ3

Ο ορθοστάτης του τοίχου αποτελείται από τέσσερεις 
εξωτερικούς λίθους σε κάθε πλευρά της θύρας και από 
εσωτερικούς λίθους, 11 στο τμήμα νοτίως της θύρας και 
αγνώστου αριθμού σε εκείνο βορείως αυτής.

Οι κανονικοί λίθοι των δόμων του τοίχου έχουν μήκος 
1.31,8μ±, ενώ οι αντίστοιχοι λίθοι του ανατολικού τοίχου 
έχουν μήκος 1.70,5 μ±.

Το τυπικό μήκος 1.31,8μ των λίθων του δυτικού τοίχου 
διαιρεί ακριβώς δεκατέσσερεις φορές το μεταξύ των 
παραστάδων μήκος του τοίχου, μετρημένο στο κάτω 
μέρος του.

Ωστόσο η τοποθέτηση των λίθων δεν ακολουθεί ένα 
σύστημα δεκατεσσάρων ίσων διαιρέσεων του μήκους του 
τοίχου, όπως θα ανέμενε κανείς, γνωρίζοντας την ύπαρξη 
της ακέραιας σχέσεως 18.45μ: 1.31,8μ= 14 (ακριβώς). Αντί 
αυτού, τα ακραία διαστήματα έχουν προσαυξηθεί κατά 
-9,5 εκ, προκαλώντας μια, προς το μέσον, μετατόπιση
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Εικ. 5. Η όομή των στρώσεων 2-8 του τοίχου και της ΒΔ παραστάόος Κλίμαξ 1:40

των, έως το Ουραίο άνοιγμα, υπολειπόμενων τεσσάρων 
κανονικών διαστημάτων.

Ωστόσο το παράδοξο αυτό δεν θα έπρεπε να εκληφθεί 
οπωσδήποτε ως ανωμαλία. Απλή παρατήρηση του τοίχου 
δείχνει ότι το προσαυξημένο ακραίο διάστημα μειούται 
προς τα άνω, κατά το ήμισυ της προσαυξήσεως των 
~9,5εκ, λόγω της κλίσεως της παραστάόος (βλ. κεφ. Al), 
ενώ το προς τη Ούρα κανονικό διάστημα αυξάνει προς τα 
άνω κατά ~9,5εκ, λόγω της κλίσεως των πλευρών του 
Ουραίου ανοίγματος.

Το αρχικό πλάτος του Ουραίου ανοίγματος μεταξύ των 
απέργων επιφανειών ήταν 5.08μ στο κάτω μέρος του και 
4.89μ στο άνω (βλ. κεφ. A3) και επομένως η προς τα άνω 
μείωσή του ήταν ~19εκ (=2x9,5εκ).

Η μετατόπιση τιον κανονικών διαστημάτων των λίθων, 
προς το μέσον, προκαλεί αισθητή ακανονιστία μόνον στις 
στρώσεις 20η και 21η, λίθων οι οποίοι (ο 8ος της 20ης 
και ο 7ος της 21ης, αμφότεροι υπερκείμενοι του ανω
φλιού) παρουσιάζουν μειωμένο μήκος (Πίν. 5, Εικ. 11).

Αξια προσοχής είναι και η κανονικότητα, που όιέπει 
τους λίθους και τους αρμούς προς το θυραίο άνοιγμα 
(Εικ. 22): οι στρώσεις I και 2 εμφανίζονται φορμηόόν, οι 
επόμενες δεκατρείς εμφανίζονται ως εναλλάξ δίπλινΟες, 
ακριβώς ισοπλατείς και φορμηόόν, τέλος οι στρώσεις 16 
και 17 εμφανίζονται και πάλιν ως φορμηόόν, όπιος οι 
στρώσεις I και 2. Όμως, η εναλλαγή αυτή δίπλίνθιονκαι 
φορμηόόν στρώσεων, που όηλούται στις παρειές του

θυραίου ανοίγματος, δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματική δομή του τοίχου, αλλά εμφανίζεται μόνον 
στις παρειές του θυραίου ανοίγματος. Εκείθεν τιον 
παρειών και έως τα άκρα του τοίχου, οι φαινόμενες (ος 
φορμηόόν στρώσεις είναι επίσης δίπλινθες, προφανώς 
για πρακτικούς- οικονομικούς λόγους.

Έτσι, σχεδόν όλες οι στρώσεις αποτελούνται από δύο 
σειρές παρά μήκος λίθων, μεταξύ τιον οποίων πολύ 
συχνά απομένουν κενοί χώροι (Πίν. 1, αρ2, Εικ. 4-6).

Ο αριθμός των φορμ ηόόν λίθων είναι στην 
πραγματικότητα πολύ μικρός: περιορίζεται μόνον ή 
σχεδόν μόνον στους λίθους της 1 ης και της 17ης 
στρώσεως, οι οποίοι έχουν διαστάσεις 2.05μχ 1,32μ και 
καταλαμβάνουν πλήρως το πάχος του τοίχου.

Το αυτό σύστημα διαπιστώθηκε στον ανατολικό τοίχο, 
με την εξής, όμως, διαφορά: για να επιτυγχάνεται κάπως 
η πλοκή τιον δύο πλευρών του τοίχου, αναγκαία, ως 
αντιστάθμισμα στην εξασθένηση την προκαλούμενη από 
την παρουσία τιον παραθύρων και του κενού του 
κλιμακοστασίου, οι πλατύτεροι λίθοι αμφοτέρων τιον 
πλευρών αλληλοκαλύπτονται εναλλάξ. Η θέση του κατά 
μήκος αρμού ή και κενού μεταξύ τιον πλατύτερων και 
στενότερων λίθιον της κάθε στρώσεως, δεν ακολουθεί 
αυστηρούς κανόνες, αφού δεν είναι παρά μια αφανής 
λεπτομέρεια. Πάντως, στις παρειές του θυραίου 
ανοίγματος, οι στρώσεις που παραμένουν δίπλινθες όεν 
εκδηλώνουν την ως άνω ανισότητα του πλάτους τιον
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σειρών. Οι ορατοί στο άνοιγμα λίθοι των είναι ίσου 
πλάτους και χωρίς κενό, ώστε να σχηματίζουν τέλειο 
αρμό, στο μέσον πάντα του πάχους του τοίχου.

Πέντε επίτοιχα επιστύλια ύψους 1,05μ και πάχους 
~ 0.50μ αντιστοιχούν προς τα πέντε επιστύλια της 
προστάσεως, με την εξής διαφορά: το κεντρικό είναι 
πολύ επιμηκέστερο των άλλων (7.75μ), επειδή καλύπτει 
το θυραίο άνοιγμα. Πίσω του, άλλοι τρεις παρόμοιοι 
λίθοι, συμπλήρωναν το μεγάλο πάχος του τοίχου, 
αποτελώντας με το κεντρικό επιστύλιο μια οικοδομική 
ενότητα, το ανώφλιο. Οι λίθοι αυτοί είναι άνισοι και η 
διάταξή των ασύμμετρη (Εικ. 7 και 21).

Το ανώφλιο της ανατολικής θύρας είχε και αυτό όμοια 
μορφή και οικοδομική σύνθεση. Το πάχος του συνέθεταν 
τέσσερεις παράλληλοι, καλώς αρμοσμένοι λίθοι, εκ των 
οποίων, όπως και στον δυτικό τοίχο, ο πρώτος και ο 
τέταρτος παρείχαν και το ορατό, στις όψεις, μήκος του 
ανωφλιού. Οι μεσαίοι λίθοι, τιον οποίων τα άκρα ήσαν 
αφανή, είχαν κάπως μικρότερο μήκος χάριν οικονομίας 
και, όπως και στον δυτικό τοίχο, δεν ήσαν ακριβώς 
συμμετρικά τοποθετημένοι.

Οι λίθοι των δύο ανωφλίων είναι οι μεγαλύτεροι που 
ανεβάσθηκαν ποτέ στην Ακρόπολη. Τα μήκη των λίθων 
του ανωφλιού της δυτικής θύρας ήσαν (από έξω προς τα 
μέσα): 7.75μ, 6.20μ, 7.44μ, 7.59μ. Τα μήκη τιον 
αντίστοιχων λίθιον της ανατολικής θύρας ήσαν: 7.85μ (ο 
μέγιστος λίθος), 6.12μ, 6.80μ, 7.42μ.

Η ασύμμετρη προς τον άξονα του ναού θέση των 
μεσαίων λίθων, στον ανατολικό τοίχο, σχετίζεται με την 
παρουσία του κενού της κλίμακας, στο μέσον του πάχους 
του τοίχου, μεταξύ θύρας και βόρειου παραθύρου9. Στον 
δυτικό τοίχο, αν και δεν συνέτρεχαν οι ίδιοι λόγοι, αφού 
δεν υπάρχει σε αυτόν μια κλίμακα, η ασύμμετρη 
τοποθέτηση των μεσαίων λίθων του ανωφλιού, ακολουθεί 
επίσης το ίδιο, με τον ανατολικό τοίχο, σχέδιο. Η 
ομοιότητα αυτή είναι μάλλον αξιοπρόσεκτη και δίνει 
αφορμή για ορισμένες σκέψεις γύρω από τη μέθοδο του 
αρχαίου σχεδιασμού.

Η σύνθεση του πάχους του ανωφλιού, με τέσσερεις 
λίθους, είναι συνεπής προς τη σύνθεση του πάχους τιον 
επιστυλίων με τρεις λίθους, καθ' όσον το πάχος τιυν 
θυραίων τοίχων είναι μεγαλύτερο από εκείνο τιυν 
επιστυλίων.

Π ίσιο από τα επίτοιχα επιστύλια, τα εκατέρωθεν του 
ανωφλιού, το πάχος του τοίχου συμπληρώνεται απλώς 
από τις στρώσεις 18 και 19, οι οποίες, όπως φαίνεται, 
αποτελούνται μόνον ή σχεδόν μόνον από διπλές σειρές 
παρά μήκος λίθων (Εικ. 7). Το διάζωμα, στοιχείο 
αντίστοιχο προς τη ζωφόρο, χωρίς όμως γλυπτό 
διάκοσμο, αποτελείται από απλή σειρά λίθων (Πίν. 5,
Εικ. 7), πάχους πολύ μικρότερου εκείνου των λίθων της 
ζωφόρου (-0.30 - 0.40μ, έναντι ~0.65μ). Πίσω από το 
διάζωμα το πάχος του τοίχου συμπληρώνεται από τις 
στρώσεις 20 και 21, οι οποίες, όπως και οι υποκείμενες 
(18η, 19η), αποτελούνται επίσης από διπλές σειρές παρά

μήκος λίθιον, εξαιρέσει του τμήματος της 20ης στρώσεως, 
που υπέρκειται τιυν λίθων του ανωφλιού (Εικ. 4 και 7Α). 
Το τμήμα αυτό αποτελείται από λίθους κατά το 
φορμηόόν σύστημα.

Από τους παρά μήκος λίθους, που αποτελούσαν την 
όψη του τοίχου προς το εσωτερικό του ναού, μόνον ένας 
σώζεται ακόμη στην 20ή στρώση, αλλά κανένας στην 21 η 
(Πιν.5). Η έλλειψη αυτή ευθύνεται για τις παλαιότερες 
αποτυχίες των αναπαραστάσεων της εσωτερικής όψεως 
του δυτικού τοίχου και κυρίως της στάθμης της οροφής. 
Την έλλειψη αυτή μετριάζουν τώρα τρεις από τους εν 
λόγω λίθους της 21ης στρώσεως (α925+α949+α1012, 
α1736, α984), οι οποίοι εντοπίσθηκαν κατά τη μελέτη του 
Προνάου (1987), ως μη ανήκοντες στην αντίστοιχη 
εξωτερική σειρά της 21ης στρώσεως του ανατολικού 
τοίχου (Εικ. 64). Οι λίθοι αυτοί συμβάλλοειν κατά πολύ 
και στον υπολογισμό του ρυθμού τιυν αρμών, κατά μήκος 
της υπερκείμενης στρώσεως, δηλαδή της επικρανίτιδος.

Οι λίθοι της 21ης στρώσεως (Εικ. 64)

Οι λίθοι της 21 ης στρώσεως έχουν μικρότερο ύψος από 
τους λίθους των άλλιον είκοσι στρώσεων: 49 1/2εκ. έναντι 
52,4εκ. Η διαφορά αυτή αποτελεί απλούστατο κριτήριο, 
με το οποίο η διάκριση λίθιον, που σώζουν πλήρες ύψος, 
είναι ευκολότατη. Ωστόσο, επειδή την 21η στρώση του 
δυτικού τοίχου αποτελούσαν λίθοι δρομικοί σε δύο 
σειρές, η καταστροφή των ήταν εκτενέστερη και τα 
κατάλοιπά τιυν είναι μικρότερα. Ιδιαίτερη δυσκολία 
παρουσιάζει η αναγνιόριση τιον καταλοίπων τιυν λίθων 
της εξωτερικής σειράς, εξ αιτίας της θερμικής 
καταστροφής μεγάλου μέρους της μάζας τιον και ακόμη 
δυσκολότερη είναι η εύρεση της θέσεώς των, εξ αιτίας 
παρόμοιας φιθοράς, ακριβώς εκείνου του μέρους τιον 
λίθιυν της υποκειμένης (20ής) στρώσεως, όπου συνήθως 
πρέπει να υπάρχουν τα λαξεύματα των γόμφων, των 
παραγόμφων και των μοχλοβοθρίιυν, που, ως γνωστόν, 
είναι πολύτιμα κριτήρια για την επίλυση τέτοιων 
προβλημάτων.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, 
για την αποφυγή εσφαλμένης αποδόσειος λίθων των 
πλευρικών τοίχων, στον δυτικό. Επίσης, επειδή, από 
όσους λίθους σώζονται, κανένας δεν είναι πλήρης ως 
προς το μήκος, η εφαρμογή συμπληρωματικών κριτηρίων 
είναι απαραίτητη για την αποφυγή αποδόσειος και λίθων 
του ανατολικού τοίχου στον δυτικό. Η πιθανότητα ενός 
τέτοιου σφάλματος είναι πολύ μεγάλη και δύσκολα 
παρακάμπτεται.

Από την 21 η στρώση του δυτικού τοίχου μόνον λίθοι 
της εσωτερικής σειράς είναι ακόμη στη θέση τιον. Οι λίθοι 
αυτοί είναι παρόμοιοι προς έναν αριθμό λίθων, που ήδη 
έχουν αναγνωρισθεί ιος ανήκοντες στην εσιοτερική σειρά 
τιον λίθιον της 21 ης στρώσεως του ανατολικού τοίχου.

Έτσι, η μόνη διαφορά έγκειται στα μήκη, τα οποία όμως 
δεν σώζονται, εξ ου και η δυσχέρεια. Τα συμπληρωματι-

9 Μελέτη Αποκαταστάσεων του Παρθενώνος, τ. 1 (1983), 32, 77, τ. 2β( 1989), Πίν. 8.

Εικ. 6. Η δομή των στρώσεων 4-8 του τοίχου και της ΒΔ παραστάδος Κλίμαξ 1:40
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κά κριτήρια όιακρίσεως των επτά συλλεγέντων λίθων 
παρέχονται:
- από τη θέση διακριτικών υπερκείμενων αρμών (τρεις 

περιπτώσεις : α1024, α984, ν885).
- από τη θέση του κέντρου βάρους, βάσει πληροφοριών 

για το σύστημα ανάρτησης (μία μοναδική περίπτωση 
α1736).

- από ιδιαίτερα γνωρίσματα θέσεως.
από κονιάματα μιας δεύτερης χρήσεως: ερυθρόχροα 
για λίθους του ανατολικού τοίχου, οφειλόμενα σε 
ενσωμάτωσή των στη νεώτερη (12ου αι.) 
ημιεξαγωνική αψίδα του χριστιανικού Παρθενώνος, 
ωχρόλευκα για λίθους του δυτικού, οφειλόμενα στην 
ενσωμάτωσή των στο μικρό τζαμί (18ος αι.), των 
οποίων ίχνη διακρίνονται σε ορισμένους λίθους, 
αλλά και από την εν γένει διατήρηση ή μη 
κονιαμάτων, εφ' όσον τα ερυθρόχροα διαθέτουν πολύ 
μεγάλη αντοχή στον χρόνο10 11

- από το υπολογιζόμενο πλάτος, καθ' όσον οι 
εσωτερικοί λίθοι (κατά χώραν ή ταυτιζόμενοι) και οι 
επεργασίες λίθων της υποκειμένης στρώσεως (κατά 
χώραν ή ταυτιζόμενων) προδίδουν το πλάτος και 
μερικές φορές την ειδική μορφή (λοξότητες, 
αποτμήσεις κ.τ.λ., εσωτερικές πλευρές) των 
εξωτερικών λίθων (δύο περιπτώσεις: α925...α1012 
και α 1736).
από τη φορά τοποθετήσεως (μία περίπτωση: α1736
(ος καταληκτήριος).
από τις μικροδιακυμάνσεις του ύψους.

Βάσει των ως άνω, οι λίθοι α984, α1736 και α925+α949+ 
α 1012 ταυτίζονται αντιστοίχως προς τους ΔΤ21,1 ΔΤ21,9 
και ΔΤ21.14 (ΓΙίν. 5, Εικ. 64), απομένουν δε για τον 
ανατολικό τοίχο μόνον οι λίθοι ν885, α974, α!024 και 
α1071.

Οι εσωτερικοί λίθοι της στρώσεως αυτής, κατά 
συνέπεια των ήδη εκτεθέντων, ομοιάζουν προς τους 
αντίστοιχους εσωτερικούς λίθους του δυτικού τοίχου.
Διά τούτο τα αναφερθέντα κριτήρια εφαρμόσθηκαν τα 
ίδια και για την ταύτιση όλων των συλλεγέντων 
εσωτερικών λίθων. Αυτοί είναι τέσσερεις (ν 149, ν 157, 
ν196+β..., ν210) και ανήκουν όλοι στον ανατολικό τοίχο 
(διαστάσεις, αποκατάσταση συνεχείας, κονιάματα κ.τ.λ.).

Η παρατηρούμενη στους Ουραίους τοίχους διαφορά 
μεταξύ της εξωτερικής, δηλαδή της φαινόμενης, και της 
εσωτερικής, δηλαδή της αφανούς, δομής είναι πολύ 
μεγαλύτερη στη ζώνη των ορθοστατών.

Στις παρειές του θυραίου ανοίγματος του δυτικού 
τοίχου, το πάχος του τοίχου φαίνεται να καταλαμβάνεται 
από δύο μόνον και επομένως πολύ ογκώδεις και βαρείς 
ορθοστάτες (Πίν 1, Εικ. 22). Όμως, στο εσωτερικό της 
μεταγενέστερης διόδου, που διατρυπά τον τοίχο, 
διαπιστούται ότι ο ορθοστάτης συντίθεται κατά το

πάχος του τοίχου από πέντε λίθους και όχι από δύο, 
όπως φαίνεται στη θύρα. Προφανώς λοιπόν, οι 
φαινόμενοι στις παρειές του ανοίγματος ως παχείς 
ορθοστάτες, είναι στην πραγματικότητα μορφής Γ 
(λίθοι μασχαλιαίοι). Το μεγάλο αφανές κενό, που 
προκύπτει στο εσωτερικό του τοίχου, πληρούται από 
άλλους λίθους, οι οποίοι, βεβαίως, είναι και αυτοί 
φέροντες.

Στον ανατολικό τοίχο η διαφορά, μεταξύ της 
εξωτερικής δομής των ορθοστατών και της αρχικά 
αθέατης εσωτερικής, είναι σήμερα αμέσως ορατή, εφ’ 
όσον δεν σώζονται οι υπερκείμενοι λίθοι στο μέγιστο 
μέρος του τοίχου. Διαπιστούται λοιπόν, ότι, ενώ γενικώς 
τέσσερεις ή τρεις παράλληλοι ορθοστάτες συνθέτουν το 
πάχος του τοίχου, ο πραγματικός αριθμός των δεν ήταν 
φανερός στις παρειές του θυραίου ανοίγματος, καθ’ όσον 
άλλοι μικρότεροι, αλλά τοποθετημένοι εγκαρσίως, 
ορθοστάτες κατελάμβαναν μόνοι τους τόσο μέρος από το 
πάχος του τοίχου, όσον οι τρεις (νοτίως της θύρας) ή οι 
δύο (βορείως της θύρας) εσώτεροι ορθοστάτες. Επομένως 
ο μοναδικός αρμός της ζώνης αυτής, προς το θυραίο 
άνοιγμα, δεν ήταν στο μέσον του πάχους του τοίχου, 
όπως στο δυτικό θυραίο άνοιγμα, αλλά πολύ πλησιέστερα 
προς την ανατολική όψη του τοίχου.

Η οικοδομική σύνθεση των ορθοστατών του δυτικού 
τοίχου παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο τμήμα 
νοτίως της θύρας, το χάσμα της μεταγενέστερης θυρίδας 
επιτρέπει την παρατήρηση της εσωτερικής κατασκευής. 
Έτσι, από παλιά είχαν παρατηρηθεί οι αμέσως ορατοί 
στις πλευρές του χάσματος λίθοι (6 λίθοι πληρώσεως) και 
είχε διαπιστωθεί11 ότι προέρχονται από τον τοιχοβάτη 
του Προπαρθενώνος. Νέες παρατηρήσεις και 
ενδοσκοπικές μετρήσεις, μέχρι αποστάσεως τριών μέτρων 
από τις παρειές του χάσματος, επέτρεψαν τη σχεδίαση και 
αναπαράσταση των εν λόγω λίθων ως και των όπισθεν 
αυτών άλλων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των αθέατων 
επιφανειών και των δομικών στοιχείων των εξωτερικών 
ορθοστατών (Πίν. 1). Έγινε επίσης δυνατή η αναγνώριση 
λίθων εκ των διασπάρτων, οι οποίοι ήσαν και αυτοί 
κάποτε στο ίδιο μέρος, αλλά αποσπάσθηκαν, 
τεμαχίσθηκαν και διασκορπίσθηκαν κατά τη διάτρηση του 
τοίχου και τη διαμόρφωση της θυρίδας, κατά τον 7ο 
μάλλον αι.

Ο ένας εκ των λίθων, με αριθ. Ευρ. δ 1482 (Εικ.8.Β), 
προέρχεται από τη διαίρεση ενός ακέραιου ορθοστάτη με 
τη γνωστή μέθοδο της φάλκας. Ο ορθοστάτης ήταν 
προορισμένος για την εσωτερική όψη ενός εκ των 
πλευρικών τοίχων. Τούτο βεβαιώνεται από τη γωνία 
κλίσεως της ύψεως του λίθου. Ότι η γωνία αυτή 
διατηρείται αμετάβλητη, πιστοποιείται από το ακέραιο 
πλάτος της διπλής υποτομής και από τη διατήρηση της 
προστατευτικής ταινίας της έδρας, κατά μήκος της

10 Όλοι οι λίθοι αυτής της ομάδας βρέθηκαν στα ανατολικά του Παρθενώνος και ως εκ τούτου, ο έλεγχος της ταυτότητάς των, άρχισε επάνω 
σε σχέδια αποκαταστάσεως των ελλειπόντων μερών του ανατολικού τοίχου. Η εύρεση λίθων του δυτικού μέρους στα ανατολικά του ναού δεν 
είναι δυσεξήγητη. Μετά τις ανασκαφές του 1835, το έδαφος στα δυτικά ήταν τόσο χαμηλωμένο, ώστε δεν ήταν εύκολη η διακίνηση μεγάλων λίθων 
προς τα εκεί. Εξ άλλου, οι εν λόγω λίθοι είχαν ήδη διανύσει ένα μέρος της προς ανατολάς διαδρομής των, όταν χρησιμοποιήθηκαν στο μικρό 
τζαμί. Από τη νέα τους θέση ήταν εύλογη η περαιτέρω συνέχιση της διαδρομής των, στην ίδια πάντα κατεύθυνση. Τώρα, για πρώτη φορά, είναι 
φανερή η προέλευσή των και το ταξείδι της επιστροφής των θα μπορούσε να είναι πολύ συντομότερο, με τη βοήθεια του γερανού και αν, έως το 
σημείο που αυτός θα τα αναλάβει. η διαδρομή των μπορούσε να είναι ομαλότερη εκείνης των λίθων, των περιεχομένων στις αναστηλωτικές 
προτάσεις για τον Πρόναο.

11 Β. Η. Hill. The'Older Parthenon, AJA 16. 1912,535-558.
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Εικ. 7. Η δομή του τοίχου επάνω από το θυραίο άνοιγμα (Α) και εκατέρωθεν αυτού (Β,Γ). Κλίμαξ 1:40

υποτομής. Η εκ δευτέρας χρήσεως προέλευση του λίθου, 
από το κενό του ορθοστάτη του δυτικού και όχι άλλου 
τοίχου, αποδεικνύεται από τα εξής: το ελαφρώς 
μειωμένο, κατά τη νέα χρήση, ύψος του ταυτίζεται προς 
το ομοίως τροποποιημένο ύψος των κατά χώραν 
ορθοστατών, εκατέρωθεν του κενού. Το αβαθές λάξευμα 
(Εικ. 8.αρ8), για μοχλό σε οριζόντια θέση, συμφωνεί με το 
πέρας και τη φορά τοποθετήσεως του υπερκειμένου λίθου 
της I ης στρώσεως του τοίχου.

Ο άλλος λίθος, με αριθ. Ευρ. α1782 (Π ίν. 1 ), είναι 
απλώς ένα μεγάλο θραύσμα του κατά χώραν ορθοστάτη 
ΕΞ.4, το οποίο εφαρμόζεται στο νοτίιος του κενού 
τεμάχιο (Πίν. 1). Το θραύσμα αυτό επιτρέπει την ασφαλή 
αποκατάσταση του πάχους του ορθοστάτη, το οποίο 
τώρα εμφανίζεται μειωμένο εξ αιτίας διαφόρων αιτίων, 
μεταξύ των οποίων και ο χονδροειδής τρόπος 
διατρήσεως του τοίχου και διαμορφώσεως της θυρίδας. 
Με γνώμονα το αρχικό πάχος αυτού του ορθοστάτη, η 
αναζήτηση του πιθανού είδους του ελλείποντος λίθου 
πληρώσεως ΠΛ7 διευκολύνεται.12

Ένα άλλο ημίτομο ορθοστάτη, παρόμοιο προς το 
δ 1482, είναι ο λίθος πληρώσεως ΠΛ11 (Πίν. 1 και Εικ. 
8.Α). Ο αποχωρισμός από το έτερόν του ήμισυ έχει γίνει, 
όπιος και στην προηγούμενη περίπτωση, με τη μέθοδο της 
φάλκας. Ο ορθοστάτης ήταν προορισμένος για την 
εξωτερική όψη ενός εκ των θυραίων τοίχων. Τούτο 
βεβαιώνεται από τη γωνία κλίσεως της όψεως του λίθου. 
Ότι η γωνία αυτή διατηρείται αμετάβλητη, πιστοποιείται 
και πάλιν από το ακέραιο πλάτος της διπλής υποτομής 
και από τη διατήρηση της προστατευτικής ταινίας της 
έδρας.

Η μελέτη αυτών των ορθοστατών παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι διπλές υποτομές των (Εικ. 8.Κ) 
είναι ακριβώς όμοιες με τις διπλές υποτομές των

ακατάξεστων παρειών της δυτικής θύρας και παρόμοιες 
προς τη διπλή υποτομή του λίθου Γ (Πίν. δ.Γ,Δ,Λ).

Αλλά το κατ' εξοχήν ενδιαφέρον μέρος των ευρημάτων 
απαρτίζεται από τους λίθους πληρώσεως Γ1Λ3, Γ1Λ4,
ΙΙΛ5, Γ1Λ8, ΠΛ9 και ΠΛ10. Όλοι αυτοί προέρχονται από 
τον περίφημο κυματιοφόρο τοιχοβάτη του 
Προπαρθενώνος, του οποίου το καλύτερα γνωστό δείγμα 
είναι, φυσικά, ο γωνιαίος λίθος, που, σχεδόν ακέραιος, 
ευρίσκεται αναχρησιμοποιημένος στο υπόστρωμα του 
δαπέδου του νεώτερου Παρθενώνος.

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν είναι προϊόντα 
μελέτης, όχι μόνον τιυν προκείμενων λίθων, αλλά 
δεκάδων άλλων ομοειδών, όσων η εξέταση, παρά τις 
δυσκολίες, δεν είναι τελείως αδύνατη.

Τον τοιχοβάτη του Προπαρθενώνος αποτελούσαν, κατά 
μήκος έκαστης των μακριάν πλευρών, 26 λίθοι, εκτός τιυν 
γωνιαίων. Αλλοι λίθοι αποτελούσαν τον τοιχοβάτη κατά 
τις στενές πλευρές και κατά μήκος του μεσοτοίχου (Πίν.
1.5). Οι λίθοι αυτοί αναχρησιμοποιήθηκαν συστημα- 
τικώς στον περίκλειο Παρθενιάνα, σε ένα από τα 
εμφανέστερα μέρη του: στη μαρμάρινη ευθυντηρία του.
Το περίφημο κυμάτιο σώζεται σε όλο το μήκος αυτής της 
στρώσεως, αλλά δυστυχώς δεν είναι ορατό, επειδή όλοι οι 
λίθοι είναι σκοπίμως τοποθετημένοι με την επίπεδη 
εσωτερική πλευρά τους προς τα έξω. Σκοπίμως, επίσης, 
δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ευθυντηρία εκείνοι οι λίθοι, 
τιυν οποίων η εσωτερική όψη, αν και επίπεδη, δεν ήταν 
εμφανίσιμη, επειδή περιείχε εντορμίες συνδέσμων.
Τέτοιοι λίθοι, ευρισκόμενοι στη συνάντηση πλευρικών 
και εγκάρσιων τοίχων, ήσαν εν όλω 10, οκτώ στις γωνίες 
(γωνιαίοι, 1 ος και 26ος τιυν μακριάν πλευρών, που 
παρέχουν και το ακριβές πάχος των θυραίων τοίχων, 
-1.78(0 και δύο ενδιάμεσοι (18ος εκάστης τιυν μακριάν 
πλευρών). Εξ αυτών οι οκτώ αναχρησιμοποιήθηκαν ως

12 Σε παλαιότερο σχέόιο ίου γράφοντος, Μελέτη Αποκαταστάσεως ίου Παρθενώνος, τ.1, 1983, 73, η υποθετική διάταξη των ελλειπόντων 
λίθων δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.
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υλικό πληρώσεως των ορθοστατών και ένας, ο ΝΑ 
γωνιαίος, ενταφιάσθηκε υπό το δάπεδο του ναού, όπου, 
μετά την αποκάλυψή του, θαυμάζεται για το κάλλος του.

Αλλά και στο άλλο άκρον του τοίχου, μέσα από χάσμα 
των αρμών της ΒΔ παραστάδος, έγινε δυνατή και η, έστω 
μερική, εξερεύνηση της εσωτερικής κατασκευής του 
ορθοστάτη (Εικ. 9). Διαπιστώθηκε η ακριβής μορφή Γ του 
λίθου 1, η προέλευση του λίθου 3 από την κρηπίδα του 
σηκού του Προπαρθενώνος, καθώς και μία, όχι σπάνια, 
ιδιομορφία του λίθοι' 2. Το ύψος του δεν ήταν αρκετό για 
τη μόρφωση μιας άνω έδρας σε όλη την έκτασή του. Ένα 
μέρος της άνω επιφάνειας του (Εικ. 9 αριθ. 3), απομένει 
κάπως χαμηλότερα από τον οριζόντιο αρμό και για τον 
λόγο αυτόν διατηρεί ακόμη την προηγούμενη αδρή 
κατεργασία του, με βελόνι.

Η εξερεύνηση .των εσωτερικών κενών του τοίχου έφερε 
στο φως, όχι μόνον τις λεπτομέρειες της πλοκής ή μάλλον 
την απουσία πλοκής μεταξύ των εξωτερικών και 
εσωτερικών λίθων σε μεγάλο μέρος της εκτάσεως του 
έργου, αλλά και ενδιαφέρουσες κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες και πληροφορίες, για την αλλαγή του 
προορισμού διαφόρων λίθων, κατά τη διάρκεια της 
εκτελέσεως του έργου. Η Εικ. 6 περιέχει, όσα 
παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό ενός κενού, στη 
συνάντηση δυτικού και βόρειου τοίχοι', μεταξύ των 
στρώσεων 6 και 8.

Η τομή A περιγράφει τη σχέση των εξωτερικών προς 
τους εσωτερικούς λίθους του δυτικού τοίχου. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εσωτερικός λίθος της 8ης 
στρώσεως, ο μόνος του οποίου το πλάτος θα επέτρεπε 
κάποια στατική συνεργασία των δύο πλευρών. Ακριβώς, 
λοιπόν, αυτός ο λίθος έχει υποστεί μια απολάξευση στο 
κάτω μέρος της οπίσθιας πλευράς του, ώστε να 
εμποδίζεται η επαφή προς τον εξωτερικό λίθο. Η μόνη 
πιθανή εξήγηση θα ήταν, προς το παρόν, η εξής: στο 
συγκεκριμένο αυτό σημείο θα πρέπει να προέκυψε κάποιο 
πρόβλημα με την τοποθέτηση του 7ου λίθου της 
παραστάδος και του προσκείμενου καταληκτήριου λίθοι' 
του βόρειου τοίχου. Για την αποφυγή καθυστερήσεων, η 
τοποθέτηση λίθων της 8ης στρώσεως συνεχίσθηκε στον 
βόρειο τοίχο και την εσωτερική πλευρά του δυτικού.
Έγινε μάλιστα και η πρόβλεψη της εκτομής, που 
αναφέραμε, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων 
τοποθέτηση των εξωτερικών λίθων και κατόπιν αυτών, 
του μεγάλου λίθου της παραστάδος και τελευταίου του 
καταληκτήριου.

Μια συνηθισμένη περίπτωση λίθων, με πλεονάζουσα 
κατεργασία της αθέατης πλευράς, είναι εκείνη λίθων των 
πλευρικών τοίχων, οι οποίοι, λόγω της θέσεώς των 
αμέσως μετά την παραστάδα, έχουν μία μόνον ορατή όψη 
και ωστόσο επιμελώς προετοιμασμένη την εσωτερική 
όψη, απολειπόμενης μόνον της τελικής καταξέσεως. 
Τέτοιοι λίθοι είναι ο 2 της Εικ. 5 (βλ. επίσης, Εικ. 6 αριθ. 
4) και ο υπό στοιχείον Γ της Εικ. 6, ο οποίος σχολιάσθηκε

ιδιαιτέρως στο Κεφ. A1.
Μερικοί άλλοι λίθοι αυτού του είδους, κατακείμενοι 

στο έδαφος, περιλαμβάνονται στη μελέτη του Προνάου13, 
ως προσκείμενοι στη ΝΑ παραστάδα.

Κάπως διαφορετική είναι η περίπτωση του 1ου 
εξωτερικού λίθου, της 6ης στρώσεως του δυτικού λίθου 
(Εικ. 5 αριθ.3 και Εικ. 6.Γ). Ο λίθος αυτός, εκτός του ότι 
παρουσιάζει πλεονάζουσα προετοιμασία, είναι για τον 
δυτικό τοίχο ξένος. Το μήκος, το πλάτος και ακόμη η 
κλίση της παλαιότερης πλευράς του αποδεικνύουν ότι 
είχε προετοιμασθεί για έναν από τους πλευρικούς 
τοίχους.

Αίθοι με ιδιοτυπίες του είδους, που εξετάσαμε, 
υπάρχουν, όχι μόνον στα κατώτερα μέρη και στις 
κανονικές στρώσεις του τοίχου, αλλά και στα ανώτατα. 
Τέτοιοι είναι μερικοί από τους, αρχικά, τελείως αφανείς 
λίθους της 21 ης στρώσεως, οι οποίοι, ωστόσο, διαθέτουν 
προετοιμασία για ορατές επιφάνειες.

Οι ως άνω λίθοι, με όψεις εφοδιασμένες με πολυτελές 
άπεργον, συμπληρώνουν τις πληροφορίες που μας 
παρέχει η μελέτη των παρειών του θυραίου ανοίγματος, 
οι οποίες και αυτές, όπως ήδη αναφέραμε, διατηρούν 
ακατάξεστα τα αρχικά πολυτελή άπεργά των.

Η ιδιαίτερη αξία, αισθητική και αρχαιολογική, των 
παρειών του δυτικού ανοίγματος έγκειται στο ότι δεν 
τους έχει αφαιρεθεί το λεπτό τελευταίο άπεργον, διότι, 
μετά την τοποθέτηση του θυρώματος, ποτέ πλέον δεν θα 
ήσαν ορατές. Καθώς, λοιπόν, όλες οι άλλες επιφάνειες 
του κτηρίου, ως ορατές, έπαυσαν να καλύπτονται από το 
άπεργον, σε ένα από τα τελευταία στάδια του έργου, 
σπάνιος μάρτυρας του είδους και της τέχνης αυτού του 
απέργου είναι οι παρειές του δυτικού θυρώματος και, 
μάλιστα, αφ’ ότου καθαιρέθηκαν (1926 κ.ε.) οι νεώτεροι 
λίθινοι παραστάτες.

Η σύγκριση των παρειών αυτών με τις άπεργες 
επιφάνειες των Προπυλαίων αποκαλύπτει ότι οι πρώτες 
διαθέτουν όλες τις θαυμαστές λεπτομέρειες των απέργων 
των Προπυλαίων, αλλά όχι μόνον αυτές, εφ1 όσον αντί 
λείες, εργασμένες με λεπτές ξοΐδες, όπως στα Προπύλαια, 
είναι αδρές, εργασμένες με λεπτότατο εργαλείο, μιας 
αιχμής και μόνον στην περίμετρο κάθε λίθου υπάρχει 
ταινία λεία (Εικ. 8.Ε). Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η 
λεία επιφάνεια τιον Προπυλαίων αποτελεί ένα βήμα 
περισσότερο έναντι της αδρότερης του Παρθενιόνος. Στην 
πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά το ακριβώς 
αντίστροφον, διότι η αδρή επιφάνεια του απέργου του 
Παρθενώνος δεν είναι άλλο, παρά μια πρόσθετη εργασία 
στην επιφάνεια του απέργου, το οποίο προηγουμένως 
είχε γίνει επίπεδο, όπως στα Προπύλαια. Η πρόσθετη 
αυτή εργασία, εξαιρετικά δαπανηρή, όπως άλλωστε και η 
προηγηθείσα επιπέδιυση του απέργου, υπηρετούσε απλώς 
αισθητικές ανάγκες, δηλαδή την εξουδετέρωση της 
εκτυφλωτικής λευκότητας του νεότμητου μαρμάρου, με 
την πρόσδοση ενός τόνου αυτοσκιασμού. Το αισθητικό

13 Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος ,τ.2α, Αθήναι 1989, 27, τ. 2β, Πιν. 7.

Εικ. 8. Μορφολογικά στοιχεία τιον ορθοστατών και τιον λιθοπλίνθων του Παρθενώνος και του Προπαρθενιόνος
Κλίμαξ 1:2 και 1:20
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Εικ. 9. Η δομή του ορθοστάτη της ΒΔ παραστάόος. Λίθοι του Προπαρθενώνος σε δεύτερη χρήση. Κλίμαξ 1:20

αυτό μέτρο, που με μικρές τεχνοτροπικές 
διαφοροποιήσεις χαρακτηρίζει την οικοδομική τέχνη 
τριών διαφορετικών περιόδων της κλασσικής εποχής, εφ' 
όσον συναντάται π.χ. στον Προπαρθενιδνα, στον 
Παρθενώνα, αλλά όχι στα Προπύλαια και αργότερα στο 
Θέατρον του Διονύσου και σε πλείστα χορηγικά μνημεία, 
δεν πρέπει να συγχέεται προς την αδρή εργασία, που 
προηγείται της λειάνσεως, διότι, όπως τα ίδια τα μνημεία 
αποδεικνύουν, η λεπτή τράχυνση αυτού του είδους είναι 
δυνατή μόνον, εφ' όσον προηγουμένως έχει γίνει τέλεια 
επιπέδωση της επιφάνειας. Συνεπώς οι ομοεπίπεδες, 
προς τη λοιπή επιφάνεια, περιτένειες, που υπάρχουν και 
στις παρειές του δυτικού ανοίγματος, είναι στοιχείο που 
απομένει από την προηγούμενη συνεχή επίπεδη 
επιφάνεια. Προσεκτικότερη παρατήρηση των παρειών,

αποκαλύπτει συστηματική παρουσία μικρών τετράγωνων 
περιοχών του απέργου, με διαφορετική επιφανειακή 
κατεργασία (Πίν. 3). Τούτο προδίδει την αρχική ύπαρξη 
και θέση αγκώνων, οι οποίοι, αρχικά εξέχοντες, όπως στα 
Προπύλαια, αφαιρέθηκαν με μεγάλη επιμέλεια πριν από 
την τοποθέτηση του περιθύρου.

Στο κάτω μέρος των ορθοστατών διατηρούνται, όπως 
ήδη αναφέραμε, διαδοχικές λειασμένες υποτομές, οι 
οποίες δεν επετέλεσαν τον σκοπό της υπάρξεώς των. 
Όμοιες πάντως είναι και οι υποτομές, που σώζονται σε 
περισσότερους λίθους του ναού, οι οποίοι διέφυγαν της 
οριστικής κατεργασίας, λόγω της τελικής τοποθετήσεώς 
των σε αφανείς θέσεις και επομένως δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οι υποτομές του Ουραίου ανοίγματος 
αντιπροσωπεύουν πολύ καλά τους γενικούς οδηγούς, που
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Εικ. 10. Η δομή κατά τη συνάντηση δυτικού και νότιου τοίχου, στο ύψος του θριγκού. 
Ο λίθος ABC ήταν αρχικά προορισμένος για τη ζωφόρο. Κλίμαξ 1:20 και 1:2.

όριζαν τα μεγάλα επίπεδα των τοίχων και τους 
ενδιάμεσους οδηγούς, που όριζαν τα επίπεδα των 
διαφόρων απέργων και καταξέσεων.

Ένα άλλο γνώρισμα των απέργων επιφανειών του 
Ουραίου ανοίγματος είναι οι λοξές αποτμήσεις των 
ακμών των λίθων, κατά μήκος των αρμών. Οι αποτμήσεις 
αυτές απαντούν στο κάτω μέρος εκάστου λίθου (Εικ. 8.Ε 
αριθ. 1), όχι στο άνω και σε μια από τις πλευρές (Εικ. 8.Μ 
αριθ.4), τη δεξιά ή την αριστερή.

Το βάθος στο οποίο φθάνουν (Εικ. 8.Λ αριθ.2) είναι, 
φυσικά, μικρότερο από το προς κατάξεσιν πάχος του 
απέργου (Εικ. 8.Λ αριθ. 1-3). Καλύτερα γνωστές είναι, 
βεβαίως, οι παρόμοιες λεπτομέρειες των Προπυλαίων, 
όμως οι αποτμήσεις των ακμών των απέργων των λίθων 
του Παρθενώνος είναι οι λεπτότερες: έχουν πλάτος 1χιλ 
και βάθος 4-6χιλ. Η σταθερή εκτέλεση της αποτμήσεως 
στο κάτω και όχι στο άνω μέρος των λίθων, δηλαδή στην 
επιφάνεια που κατά τη συνάρμοση είναι αναμενόμενη και 
όχι αναμένουσα, είναι κανών, ο οποίος, αν ισχύει και για 
τους αρμούς ώσεως, επιτρέπει την αναγνώριση της σειράς 
τοποθετήσεως των λίθων μιας στρώσεως14. Η θέση των

αποτμήσεων των αρμών ώσεως στις παρειές του 
ανοίγματος της δυτικής θύρας δείχνουν ότι σχεδόν σε 
όλες τις περιπτώσεις προηγήθηκαν οι λίθοι της 
εσωτερικής πλευράς του τοίχου και ακολούθησαν εκείνοι 
της εξωτερικής.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει και την υπόθεσή μας για 
την παράδοξη μορφή του 1ου λίθου της 8ης στρώσεως, 
της εσωτερικής πλευράς του τοίχου.

Στις περιπτώσεις λίθων, των οποίων ο προορισμός 
άλλαξε κατά τη διάρκεια του έργου, ανήκουν και δύο 
λίθοι του διαζώματος. Είναι οι προς A ακραίοι, στις δύο 
πλευρές της προστάσεως. Οι λίθοι αυτοί διατηρούν μια, 
ειδικής μορφής, προετοιμασία της μιας πλευράς των, από 
την οποία εύκολα διαπιστώνεται ο αρχικός προορισμός 
των, ως λίθων της ζωφόρου του Παρθενώνος (Εικ. 10) 15.

Η παρούσα έκθεση, πολύ σύντομη για τόσο σπουδαία 
στοιχεία της οικοδομικής ιστορίας Παρθενώνος και 
Προπαρθενώνος, περιορίσθηκε κυρίως σε ό,τι αφορά στο 
ή και το πώς. Η απάντηση στο γιατί είναι συνήθως 
αβέβαιη, όμως, όπου είναι δυνατή, θα επιχειρηθεί 
προσεχώς.

14 A. Τ. Hodge, Bevelled Joints and the Direction ol' Laying in Greek Architecture, AJA 79, 1975, 333-347.
15 M. Korres, Überzählige Werkstücke des Parthenonfrieses, Kanon, Festschrift Ernst Berger, Basel 1988, 19-27.
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Εικ.11 Εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου, Κλίμαξ 1:100
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A3 Παρούσα κατάσταση του δυτικού τοίχου. 
Βλάβες και παραμορφώσεις

Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνος, όπως και τα άλλα 
μέρη του σηκού, υπέστη και αυτός βαρύτατες θερμικές 
βλάβες, ήδη κατά την αρχαιότητα, όταν μεγάλη πυρκαϊά 
αφάνισε τη γιγάντια ξύλινη κατασκευή στέγης και 
οροφών, τις βαρύτιμες θύρες και φυσικά τη χρυσελε
φάντινη Παρθένο.

Οι βλάβες αυτές, συχνά βαθύτατες, διαμπερείς 
ρηγματώσεις, απολεπίσεις, αποφλοιώσεις, αποπτώσεις 
μεγάλων θραυσμάτων, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση 
χασμάτων και κοιλοτήτων, έχουν εξ αρχής προκαλέσει 
μια δραματική μείωση της ακαμψίας του τοίχου έναντι 
μεγάλων πλαγίων ωθήσεων. Αποτελούν ακόμη την κύρια 
συνθήκη αναπτύξεως άλλων βλαπτικών φαινομένων, 
μεταξύ των οποίων ο ανεμπόδιστος εμποτισμός των 
αρμών και ρωγμών από όμβρια και υδρατμούς, η 
κατάργηση της αυτοπροστασίας και η επιταχυνόμενη 
οξείδωση των αρχαίων συνδέσμων, με τις γνωστές 
δραματικές συνέπειες για τα μάρμαρα. Έχει προκαλέσει 
ακόμη την αισθητική υποβάθμιση από τη χαοτική 
συνάθροιση ρύπων από την ατμόσφαιρα, τους 
ανθρώπους, τα περιστέρια κ.τ.λ.

Οι γεωμετρικές παραμορφώσεις του τοίχου είναι όλες 
οριζόντιες. Μόνον στο πολυρρηγματωμένο ανώφλίον 
και, φυσικά, στον υπερκείμενο λίθο του διαζώματος

παρουσιάζονται και κατακόρυφες παραμορφώσεις. Οι 
οριζόντιες παραμορφώσεις αποτελούν ένα πολυσύνθετο 
σύνολο εκδηλώσεων, εκ τιυν οποίων οι περισσότερες 
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Η θεώρησή των, 
ως μεμονωμένων φαινομένων, εμπεριέχει τον κίνδυνο 
ελλιπούς ή εσφαλμένης ερμηνείας. Πάντως, σε χονδρικές 
γραμμές, διαπιστώνεται μια εξώθηση τιυν άκρων του 
τοίχου προς τα έξω και προς τα εμπρός, συνδυαζόμενη 
με αντίστοιχα φαινόμενα στους πλευρικούς τοίχους. Η 
εξοιθηση αυτή είναι της τάξειυς των 2εκ για κάθε μια από 
τις κατευθύνσεις και εκδηλώνεται κυρίως από τον 
ορθοστάτη και άνω. Σε μικρή απόσταση από τα άκρα τιυν 
ο δυτικός και οι πλευρικοί τοίχοι παρουσιάζουν διάνοιξη 
μιας σειράς κατακόρυφων αρμών, της τάξεως τιυν 2εκ 
για τους πλευρικούς τοίχους και του 1εκ για τον δυτικό 
τοίχο.

Οι κατά μήκος και οι εγκάρσιες αυτές μετατοπίσεις 
τιυν στρώσεων του τοίχου έχουν διευκολυνθεί από την 
απουσία στρώσεων κτισμένων φορμηδόνκαι την 
παρουσία κενών, συνεχόμενιυν σε μεγάλη έκταση μεταξύ 
τιυν λίθων τιυν δύο όψεων. Έχουν, επίσης, διευκολυνθεί 
από την άλλη ελάττωση της στερεότητας, την οφειλόμενη 
στις θερμικές βλάβες (ρηγματώσεις κ.τ.λ.). Οι συνθήκες 
αυτές επέτρεψαν και την ισχυρή προς το εσωτερικό του
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ναού μετατόπιση του, αμέσως νοτίως της θύρας, 
τμήματος του τοίχου.

Ιόιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια προς τα άκρα 
διολίσθηση των ανώτερων στρώσεων, η οποία έχει ιος 
αποτέλεσμα την αύξηση του ανοίγματος της θύρας, στο 
άνω μέρος του, κατά ~2εκ. Το φαινόμενο αυτό 
συνδυάζεται με μια αντίστοιχη αύξηση του μήκους του 
ανωφλιού στο κάτω μέρος του, λόγω της ρηγματώσεως 
και της προς τα κάτω κάμψεώς του ( η υποχώρηση του 
μέσου του φθάνει τα 5,5εκ ).

Πιο χαμηλά από τις στρώσεις που παρουσιάζουν 
διολίσθηση, το θυραίο άνοιγμα έχει υποστεί στένωση της 
τάξεως των ~2εκ, εξ αιτίας ποικιλίαν, αλλά πάντως τοπι
κών εξογκώσεων των λίθων (ο συνδυασμός των ανωτέρω 
παρέσυρε τον Ν. Μπαλάνο στην υπόθεση υπάρξεως 
σχεδιασμένης εντάσεως των πλευρών του ανοίγματος). Οι 
εξογκώσεις αυτές οφείλονται σε διευρυμένα εσωτερικά 
ρήγματα, θερμικής προελεύσεως και εκδηλώνονται, 
κυρίως, ως αυξήσεις του πάχους, όταν αυτό έχει ιος όριο 
την ελεύθερη εξωτερική επιφάνεια. Αντιθέτως, ποτέ δεν 
παράγουν αύξηση του ύψους, επειδή εμποδίζονται από το 
βάρος τιαν υπερκείμενων λίθων. Διά τούτο η καθ' ύψος 
θερμική διαστολή καταλήγει, συνήθως, σε προοδευτική 
αποκόλληση, προς τα έξω κάμψη και ενίοτε σύνθλιψη τιαν 
διαστελλόμενων φλοιών του λίθου, οι οποίοι κατ' αυτόν 
τον τρόπο αδυνατούν να ανασηκώσουν τα υπέρτερα 
φορτία. Κατά πολύ συνθετότερο, πάντως, είναι το ζήτημα 
των κατά μήκος αποτελεσμάτων της θερμικής διαστολής 
των λίθων των τοίχων του Παρθενώνος. Κατά τις εκτιμή
σεις και τους υπολογισμούς του Κ. Ζάμπα, ο μηχανισμός 
της θερμικής διαστολής, παρά τα διάφορα ανταγωνιστικά 
προς αυτόν φαινόμενα, πρέπει να θεωρείται ικανός για 
την πρόκληση των παραμορφώσεων των τοίχων και την 
εξάρθρωση τιον γωνιών του σηκού του Παρθενώνος. Το 
ενδιαφέρον της νέας αυτής θεωρίας είναι εξαιρετικό, όχι 
μόνον επειδή αφορά σε ένα σπουδαίο πρόβλημα των 
παραμορφώσεων του Παρθενώνος, αλλά ακόμη περισσό
τερο, επειδή παρέχει ένα πολύτιμο κριτήριο βαθμολογή- 
σεως της σεισμικότητας των Αθηνών σε χρονική κλίμακα 
χιλιετιών. Η απόδοση τιυν ίδιων παραμορφώσεων, από 
τον γράφοντα, σε μεγάλης εντάσεως σεισμικές καταπο
νήσεις πριν από τον 13ο αιώνα (επειδή η παραμόρφωση 
της ΝΑ γωνίας προηγείται της προσκολλήσεως του 
κοχλίου), αν ευσταθεί, συνιστά μια λιγότερο καθησυχα- 
στική θεώρηση της σεισμικής μας ιστορίας. Πάντως, οι 
συνθήκες, που τώρα δημιουργούνται με τις επεμβάσεις 
στους τοίχους του ναού, φαίνονται πολύ θετικές για μια 
μεγαλύτερη εμβάθυνση στα αίτια και τον μηχανισμό τιυν 
παραμορφώσεων. Από απόψεως επιστημονικού ενδιαφέ
ροντος θα ήταν πολύ ελκυστικός ένας επιμερισμός σε 
σεισμικά και σε θερμικά αίτια, συμπεριλαμβανομένων 
ίσως και εκείνων που προκαλούν μακροχρόνιες προ
οδευτικές μικροολισθήσεις.

Μετρήσεις και υπολογισμοί διαστάσεων (Εικ. 2 και 12, 
Πιν.2)

Η εκτέλεση μετρήσεων16 από τον γράφοντα στον δυτικό 
τοίχο, σε διαφορετικές περιόδους από το 1976 κ.ε., ήταν 
πάντα αποσπασματική. Πολλά μεγέθη μετρήθηκαν έως 
τώρα πλειστάκις, συχνά κατά διαφορετικούς τρόπους, 
άλλα έχουν απλώς μετρηθεί χονδρικούς και πολλά άλλα 
δεν μετρήθηκαν ποτέ. Η άνιση αυτή αντιμετώπιση του 
σοβαρού θέματος τιον μετρήσεων οφείλεται στις 
εξαιρετικές δυσκολίες που παρουσιάζει η επιχείρηση 
αυτή, όταν ο βαθμός ακρίβειας και βεβαιότητας τιον 
αποτελεσμάτιον δεν πρέπει να αδικεί τη γεωμετρική 
τελειότητα του αντικειμένου. Η γεωμετρική αυτή ακρίβεια 
επιβάλλει την ανάγκη για επάξιας ποιότητας μετρήσεις 
και σε ένα βαθμό διευκολύνει την ικανοποίησή της. 
Ωστόσο, η διευκόλυνση αυτή με κανέναν τρόπο δεν μας 
απαλλάσσει από μόχθους. Θα ήταν ορθότερον να λεχθεί 
ότι απλώς καθιστά δυνατόν κάτι, που σε άλλη περίπτωση 
θα ήταν απλώς αδύνατον.

Ένα από τα παλαιύτερα μετρητικά ζητήματα στο 
δυτικό μέρος του ναού, είναι και αυτό του υπολογισμού 
της προς τα έσω κλίσεως τιυν πλευρικών τοίχων. Οι τιμές 
της αποκλίσειος σημείων από κατακόρυφο επίπεπεδο, οι 
οποίες, χωρίς πολλές δυσκολίες, ευρίσκονται με έναν 
καλό θεοδόλιχο ή με μια τελειοποιημένη εφαρμογή του 
νήματος της στάθμης, καθ' αυτές πολύ απέχουν από το 
ζητούμενο. Αλλά και η στατιστική επεξεργασία πολλιόν 
επαναληπτικών μετρήσεων, σε περισσότερες θέσεις και 
διαφορετικές σειρές σημείων, δεν βοηθεί, απλώς 
βελτιώνει τον βαθμό προσεγγίσεως της παρούσας, πάντα, 
και όχι της αρχικής μορφής. Η αρχική μορφή είναι 
επιδεκτή προσεγγίσεως. Κατ' αρχάς, απαιτείται 
εντοπισμός, αξιολόγηση , γεωμετρική ένταξη και εύρεση 
της τιμής όλων τιυν παραμορφώσεων ή τουλάχιστων 
εκείνων που προκαλούν αλλοιώσεις στα ζητούμενα. 
Πάντως, στο δυτικό μέρος του σηκού η διατήρηση όλων 
τιον επιστυλίων της προστάσεως και του τοίχου, παρέχει 
τη δυνατότητα ταχύτερης και ακριβέστερης εργασίας. Η 
εργασία αυτή περιέχει τα εξής:

υπολογισμό του πλάτους του σηκού μεταξύ τιυν 
εξωτερικών γραμμών τιυν πλευρικών -τοίχων,

- υπολογισμό του ολικού μήκους του επιστυλίου της 
προστάσεως.

- υπολογισμό της προς τα έσω κλίσεως ως ημιδια- 
φοράς τιυν ιος άνω διαστάσεων, λαμβανομένων υπ' 
όψιν και τιυν μικρών μεγεθών της εξοχής ορθοστάτη 
και επιστυλίου από το επίπεδο του τοίχου17.

1. Ο υπολογισμός του πλάτους του σηκού αποσκοπεί 
στην παράκαμψη της προς τα έξω ακανόνιστης 
μετατοπίσεως τιον γραμμών του18. Οι γραμμές με τη 
μικρότερη αλλοίιυση είναι εκείνες της πρώτης βαθμίδας. 
Αυτές παρέχουν και τη σταθερή αφετηρία του υπολογι
σμού. Η αρχική θέση της δεύτερης βαθμίδας (Τοιχοβάτης) 
ορίζεται από αρχαίες σημείες, στο άνω μέρος της πριότης

16 Για τα ζητήματα και τη μέθοδο τιυν μετρήσεων βλ. Μελέτη 1,202-208.
17 Την ίδια μέθοδο εφάρμοζε και ο Penrose, Principles... 1η έκδ., 1851. 35.
18 Βλ. Κ. Ζάμπας, Μελέτη τ. 3β, Μέρος Α.

Εικ.12 Αποκλίσεις του τοίχου από την κατακόρυφο σχεδιασμένες εν εξάρσει. Κλίμαξ 1:40/1:2.
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Εικ.13 Μετατοπίσεις των λίθων του διαζώματος του τοίχου κατά τον άξονα ΑΔ. σχεδιασμένες εν εξάρσει.
Κλίμαξ 1:100/1:2.

και ομοίως, στο άνω μέρος της δεύτερης ορίζεται το 
αρχικό ίχνος των πλευρικών τοίχων από παρόμοιες 
αρχαίες γραμμές: (ολικό πλάτος 22.37,4μ, πλάτος βαθμί- 
δος 0.32,1 μ και 0.33,1 μ στη βόρεια και τη νότια πλευρά, 
αντιστοίχως, πλάτος δεύτερης βαθμίδας -0.10,1 μ από το 
μέτωπο. Οι τιμές αυτές είναι κατάλληλες για τον υπολο
γισμό, αν και δεν έχουν υποστεί την τελική διόρθωση, 
που απαιτείται, λόγιο της φθοράς του μετώπου των βαθ
μιδών. Συνεπώς το αρχικό πλάτος του σηκού στις εξωτε
ρικές γραμμές των πλευρικών τοίχων ήταν: - 21.51 ,Ομ).

2. Το ολικό μήκος του επιστυλίου της προστάσεως στο 
κάτω μέρος του υπολογίζεται ως αλγεβρικό άθροισμα του 
σημερινού ολικού μήκους και των χασμάτων των ρωγμών 
και τιον αρμών. Το βορειότερο επιστύλιο της σειράς, 
αποτεθειμένο στο έδαφος (1900) έχει μήκος κατά ~ 1εκ 
μικρότερο19 από το νέο αντίγραφό του. Βάσει των ως 
άνω τα μήκη τιον επιστυλίων είναι:

(4.32,9)+(4.18,7)44.18,85+4.18,85+4.32,8=21.22,3.
3. Η προς τα έσω απόκλιση τιον πλευρικών τοίχων 

είναι: (21.51,0-21.22,3):2= 28,7:2= 14,3.
Ένα άλλο, όχι εύκολο μετρητικό ζήτημα, είναι το 

σχετικό προς τις αρχικές διαστάσεις του Ουραίου 
ανοίγματος, οι οποίες, όπως ήδη αναφέραμε, έχουν 
μεταβληθεί εξ αιτίας γεωμετρικών παραμορφώσεων. 
Επειδή το κεντρικό επίτοιχο επιστύλιο-ανώφλιο 
παρουσιάζει συντριβή της μάζας του κατά μήκος των 
μεγάλων ρηγμάτων του, οι αρχικές διαστάσεις του δεν 
είναι επιδεκτές υπολογισμού, βασισμένου μόνον σε 
μετρήσεις τιον ρηγμάτων του. Ο υπολογισμός έχει ως 
αφετηρία το μήκος της εξωτερικής όψεως του επιστυλίου 
της προστάσεως. Από αυτό αφαιρείται το πάχος των 
πλευρικών επιστυλίων (1.42,4μ) και έτσι προκύπτει το 
μήκος του ορατού μέρους του επίτοιχου επιστυλίου. Από 
αυτό αφαιρούνται τα μήκη των 1ου, 2ου , 4ου και 5ου

επιστυλίων καθώς και τα ανοίγματα αρμών ή ρωγμών και 
απομένει το ζητούμενο μήκος του 3ου επιστυλίου.

Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζεται με το μήκος του 1ου 
εκ τιον επιστυλίων του τοίχου, επειδή το όριο του ορατού 
μέρους του είναι κατεστραμμένο. Ωστόσο και αυτό 
αποκαθίσταται με τη βοήθεια των σωζομένων μερών μιας 
εγκοπής, η οποία κάποτε φιλοξενούσε ένα μικρό ένθετο 
συμπλήρωμα της ταινίας του επιστυλίου, στο σημείο 
συναντήσεώς του με το πλευρικό επιστύλιο της 
προστάσεως (Πίν. 2). Από τα ως άνω μέτρα και από τη 
λογιστική επεξεργασία μετρήσεων κατά μήκος των 
στρώσεων του τοίχου, εξάγεται το αρχικό άνοιγμα του 
θυραίου ανοίγματος στο άνω μέρος του.

Επειδή στις παρειές του θυραίου ανοίγματος οι λίθοι 
διατηρούν το αρχικό προστατευτικό άπεργον, το οποίο 
διακόπτεται, μόνον, στο κάτω μέρος του ορθοστάτη, από 
μια εισέχουσα επίπεδη επιφάνεια (υποτομή, δηλαδή οδηγό 
τοποθετήσεως λαξεύσεως κ.τ.λ.), τα μέτρα του θυραίου 
ανοίγματος δεν αντιστοιχούν αμέσως στην κλίση των 
πλευρών του. Το πλάτος στο κάτω μέρος μετράται 
συνήθως μεταξύ τιον υποτομών, ενώ σε οποιοδήποτε 
άλλο ύψος, όπου διατηρούνται επιφάνειες, μετράται 
μεταξύ απέργων (ένας άλλος παράγων συγχύσεων είναι η 
παρουσία παραμορφώσεων ακόμη και σε θέσεις με 
φαινομενικώς καλή διατήρηση επιφανειών).

Το αρχικό πλάτος του θυραίου ανοίγματος μεταξύ τιον 
άπεργων επιφανειών, ήταν 5. ΙΟμ στο κάτω μέρος του, 
μεταξύ τιον υποτομών, αλλά μόνον 5.08μ μεταξύ 
σημείων, ευρισκόμενων στην, προς τα κάτω, προέκταση 
τιον επιφανειών του απέργου. Στο άνω μέρος του 
ανοίγματος, το πλάτος του ήταν 4.89μ μεταξύ τιον 
επιφανειών του απέργου. Επομένως η κλίση τιον δύο 
παρειών του ανοίγματος ήταν -0.09,5μ: 10.05μ.

19 Οι επιφάνειες του πλαγίου ρήγματος αυτού του λίθου, όπου είναι ορατές, παρουσιάζουν φουσκώματα, που εμποδίζουν τον ακριβή υπολο
γισμό του αρχικού μήκους αυτού του λίθου (βλ. Μελέτη 1,268) Τούτο θα επιτευχθεί προσεχώς, κατά τη δομική συντήρησή του. Το νέο επιστύλιο 
έχει γίνει, σκοπίμως, μεγαλύτερο του αρχικού για να εναρμονίζεται καλύτερα με τις υστερογενώς επαυξημένες οριζόντιες διαστάσεις του θριγκού.
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Εικ 14 Το δυτικό μέρος του χριστιανικού Παρθενώνος. 1, 2, 3,4, 7, 8, 17 και 18, θύρες εισόδου από τα δυτικά. 
14. 15 και 16, πλευρικές θύρες. 9, βαπτιστήριον. 10-13, τάφοι υπό το δάπεδο. Κλίμαξ 1:200

A4 Οικοδομικές περιπέτειες του δυτικού τοίχου

Η καταστροφή του Παρθενώνος από πυρκαϊά κατά την 
αρχαιότητα και η επισκευή που την ακολούθησε, είναι 
ζητήματα από τα σπουδαιότερα της ιστορίας του 
Παρθενώνος. Τα ορατά ίχνη αυτής της ιστορίας είναι 
ακόμη παρόντα και, σε μεγάλο βαθμό, καθοριστικά όχι 
μόνον για την εμφάνιση του μνημείου, αλλά, το 
χειρότερο, για τη φυσική κατάσταση και την περαιτέρω 
διατήρησή του. Τα ίχνη αυτά, βλάβες στους κίονες και 
τους τοίχους, μεταγενέστερα λαξεύματα, προχείρως 
λαξευμένες αύλακες στα δάπεδα και βαθμίδες στην 
κρηπίδα, σπαράγματα από μεταγενέστερους εσωτερικούς 
κίονες, προσκτίσματα και επικτίσματα, φρικιαστικές 
κακοποιήσεις των γλυπτών, ερειπωμένα διαφράγματα 
στα μετακιόνια, με άφθονα ίχνη περιστασιακών 
ανοιγμάτων θυρών, ποικίλων μεγεθών, αποτυπώματα 
από την παλαιότερη προσκόλληση απλών ή πολυόροφων 
οικημάτων στη δυτική, κυρίως, αλλά και στις άλλες 
πλευρές, χονδροειδείς διατρήσεις των τοίχων, που επί 
αιώνες λειτουργούσαν ως θύρες, χριστιανικοί καμαρο- 
σκέπαστοι τάφοι υπό το δάπεδο, χριστιανικά γλυπτά και 
αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές της ίδιας εποχής, δεξαμε
νές, χαράγματα στους κίονες και κατάλοιπα γενικών 
επιχρωματισμών, διακοσμήσεων και τοιχογραφήσεων, 
συναποτελούν ό,τι συνήθως ονομάζεται ορατό μέρος της

ιστορίας. Εκείνο, πάντως, που κυρίως κινούσε το 
ενδιαφέρον των παλαιότερων μελετητών για αυτήν την 
τόσο πλούσια σε φαινόμενα παρακμής ιστορία, ήταν ένα 
τμήμα του μνημείου, που δεν υπάρχει πια. Ένα βαρύτατο 
περίθυρο, κτισμένο με ποικίλα, αλλά πάντως μεγάλα 
αρχαία μάρμαρα, στο κενό της δυτικής θύρας, προκαλα')- 
ντας την έντονη στένωση του αρχαίου ανοίγματος. Το 
ανώφλιο του νεώτερου αυτού κατασκευάσματος ήταν 
κατά ένα ολόκληρο μέτρο πιο χαμηλά από το αρχαίο, 
ωστόσο, η πολύ μεγαλύτερη ελάττωση του ελεύθερου 
πλάτους της θύρας και η όρθια θέση των μαρμάρων των 
νέων παραραστάδων, ήσαν στοιχεία, που έκαναν το ύψος 
να φαίνεται μάλλον μεγαλύτερο. Το περίθυρο αυτό, κατά 
κανέναν τρόπο δεν απέκρυπτε την κατάσταση των αρχαί
ων επιφανειών του Ουραίου ανοίγματος. Η, προς το εσω
τερικό του ναού, πλευρά του ήταν ήδη βαρειά τραυματι
σμένη, πολλά μάρμαρά της έλειπαν και μέσα από τα κενά 
των, που ήσαν ήδη και αυτά παμπάλαια, έβλεπε κανείς τις 
ακόμη μεγαλύτερες πληγές του αρχικού θυραίου ανοίγμα
τος, οι οποίες προδήλως αποτελούν κοινή συνέχεια των 
βλαβών, που εκτείνονται σε όλες τις άλλες εσωτερικές 
επιφάνειες των τοίχων. Ήταν, λοιπόν, σαφές ότι η κατα
σκευή του νέου περιθύρου είχε άμεση σχέση προς την 
προηγούμενη καταστροφή της αρχαίας θύρας. Την εικόνα
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Εικ 15 Βυζαντινή τοιχογραφία δεξιά της δυτικής θύρας, στις στρώσεις 8-9 και λείψανα άλλης υψηλότερα. Κλίμαξ 1:8

συμπλήρωναν οι εκτεταμένες βλάβες των τοίχων στο 
εσωτερικό του σηκού, τα λείψανα των βυζαντινών 
τοιχογραφιών και, έως μια σχετικά πρόσφατη εποχή, οι 
όγκοι αναρίθμητων σωριασμένων μαρμάρων. Το μόνο 
που έλειπε και εξακολουθεί να λείπει ήταν μια ιστορική 
μαρτυρία για τη μεγάλη καταστροφή ή για την επισκευή 
που την ακολούθησε.

Εξ αιτίας αυτής της ελλείψεως οι χρονολογήσεις, που 
προτάθηκαν κατά καιρούς για την επισκευή του Παρθε- 
νώνος, παρουσιάζουν συνήθως αποκλίσεις αιώνων20.

Κατά την επικρατέστερη άποψη, πάντως, η καταστροφή 
συνδέεται με την επιδρομή των Ερούλων (267 μ.Χ.) και η 
επισκευή με τη σύντομη διακυβέρνηση του Ιουλιανού21.

Από τη μελέτη των φυσικών καταλοίπων εξάγονται

20 Α. Michaelis, Der Parthenon,48, W. B. Dinsmoor, AJA 38, 1934, AJA 45, 1941, σημ.89,5, A. Franz, AJA 83, 1979. Ωστόσο η απουσία άμεσων 
ιστορικών μαρτυριών δεν είναι το μόνο αίτιο των μεγάλων αποκλίσεων των γνωμών. Ίσως ακόμη περισσότερο ευθύνεται η πρόχειρη και ατελής 
χρησιμοποίηση των υλικών μαρτυριών και των αρχαιολογικών μεθόδων. Δύο υλικές μαρτυρίες ήσαν πάντα ικανές για τον περιορισμό του 
φάσματος των δυνατών χρονολογήσεων. Η μία προέρχεται από λίθους, που ήσαν πάντα γνωστοί στην έρευνα, οι οποίοι αποδεικύουν ,ότι 
συγχρόνως, και κατά τον αυτό τρόπο με τη δυτική θύρα, έγινε και η επισκευή της ανατολικής. Τούτο αποκλείει τη σύνδεση αυτών των επισκευών 
με τη χριστιανική ιστορία του μνημείου, επειδή η χριστιανική μετασκευή προϋπέθετε όχι την επισκευή, αλλά μόνον την κατάργηση της ανατολικής 
θύρας. Την άλλη μαρτυρία παρείχε μια επιγραφή του 3ου αι. μ.Χ., η οποία ήταν ορατή, παρά το ύψος στο οποίο ήταν τοποθετημένη, στην 
άνατολική πλευρά του νότιου παραστάτη (IG II2 3816, ΜΒ3 στην παρούσα μελέτη, Εικ. 33).

21 Pictorial Dictionary of Ancient Athens 444, AE. 1973,218-236.
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Εικ 16 Τρόπος και φάσεις της διαμορφώσεως της θυρίδας του δυτικού τοίχου. Κλίμαξ 1:20

συμπεράσματα και συνάγονται πολλά στοιχεία, που 
επιτρέπουν την αναπαράσταση της επισκευής, τουλάχι
στον σε γενικές γραμμές. Οι εργασίες της επισκευής 
συνοψίζονται ως εξής:

Οι κατεστραμμένες από τη φωτιά επιφάνειες επενδύ
θηκαν τοπικώς με ποικίλου μεγέθους μαρμάρινες 
πλάκες, μετά τις αναγκαίες απολαξεύσεις (τοίχοι,

δάπεδα) ή επιχρίσθηκαν και αναπλάσθηκαν με 
κονιάματα (τοίχοι, κίονες των προστάσεων).
Για την καλύτερη συγκράτηση των παχύτερων συμ
πληρώσεων των κιονοκράνων και των επιστυλίων 
των δύο προστάσεων, χρησιμοποιήθηκαν σιδερένια 
καρφιά, τα οποία στερεώθηκαν σε οπές των μαρμά
ρων 22.

22 Σχολιάσθηκαν πλειατάκις: Penrose, Bötticher, Durm, Dinsmoor, Ορλάνδο κ.α. Με όμοιο τρόπο επισκευάσθηκαν μετά από πυρκαϊά και τα 
κιονόκρανα του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, P. Amandry, Académie Royale de Belgique, Bulletin de la classe des lettres... LXXV, 1989, 32 κ.ε.
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Εικ 17 Λίθος του μνημείου του Φιλοππάπου. Σήμερα 
βορείως του Παρθενώνος. Κλίμαξ 1:20

Για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων 
εσωτερικών κιόνων του κυρίως ναού χρησιμοποιή
θηκαν κίονες, που αφαιρέθηκαν από μια στοά της 
πόλεως, ενώ άλλοι μονόλιθοι κίονες μεταποιήθηκαν, 
ύστερα από ολική λάξευση σε επιμήκεις δοκούς, για τη 
σύζευξη των νέων κιονοστοιχιών με τους τοίχους στο 
ύψος της οροφής. Μια άλλη δοκός αυτού του είδους 
χρησιμοποιήθηκε στο ανώφλιο της δυτικής θύρας.

Ο τρόπος υποκαταστάσεως των τεσσάρων κιόνων του 
δυτικού διαμερίσματος παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστος. 
Οι μαρτυρίες του Που και 18ου αι (Stuart) δεν είναι πολύ 
διαφωτιστικές. Για τους αναφερόμενους πεσσούς, αν, 
φυσικά, και αυτοί ήσαν κατασκευάσματα από την εποχή 
της επισκευής, θα ήταν δυνατή η υπόθεση ότι δεν 
έφθαναν οι ίδιοι έως την οροφή, αλλά μόνον έως ένα 
ορισμένο ύψος και ότι την προς τά άνω συνέχειά tow 
αποτελούσαν κανονικοί κίονες, στημένοι επάνω σε 
αυτούς τους πεσσούς. Τούτο θα ήταν μια απάντηση στο 
θεωρητικό πρόβλημα της δυσκολίας εξευρέσεως και 
μεταφοράς πολύ μεγάλων κιόνων στην Αθήνα εκείνης της 
εποχής, αλλά και στο πρόβλημα του σύγχρονου 
ερευνητού: ανάμεσα στα τόσα διάσπαρτα μάρμαρα της 
Ακροπόλεως, πουθενά δεν έχουν εντοπισθεί ούτε καν 
μικρότατα θραύσματα από κίονες, ικανούς να φθάνουν 
από το δάπεδο έως την οροφή του δυτικού διαμερίσματος. 
Αλλά αυτά είναι απλώς σκέψεις για το πιθανότερον. Οι 
"νόμοι" που διέπουν τη διατήρηση ή την ολική εξαφάνιση 
μνημείων αφήνουν περιθώρια και για άλλες υποθέσεις. 
Πάντως, για το ζήτημα του ύψους της οροφής του 
δυτικού διαμερίσματος υπάρχουν τουλάχιστον οι έμμεσες 
(και πάντως, αρνητικές) ενδείξεις του δυτικού τοίχου. 
Κανένας από τους ανώτατους σωζόμενους λίθους του 
δεν φέρει κατεργασίες ή ίχνη επαφής με τη νέα οροφή.

Εικ 18 Κλασσικής εποχής λίθος στη δυτική 
πλευρά του κοχλίον. Κλίμαξ 1:20

Αυτή, λοιπόν, ήταν τοποθετημένη πιο υψηλά. Το ίδιο 
συμπέρασμα συνάγεται και από τη μελέτη των λίθων, που 
έως το 1801 αποτελούσαν την επίτοιχη δοκό, κατά μήκος 
του νότιου τοίχου. Το δυτικό διαμέρισμα διέθετε και αυτό 
πλευρικά παράθυρα, παρόμοια με εκείνα του κυρίως 
ναού, τα γνωστά από μαρτυρίες και τα σχέδια του J. 
Carrey. Τα παράθυρα αυτά, όμως, δεν όιέκοπταν τη 
ζωφόρο, αλλά μόνον τις αμέσως υπερκείμενες στρώσεις. 
Αυτές είναι οι ενδείξεις για τη νέα στέγαση και το ύψος 
του εσωτερικού του δυτικού διαμερίσματος.

Αλλά, άν η τόσο επίπονη επισκευή του ανατολικού 
μέρους του σηκού, είχε μια εύλογη χρησιμότητα, την 
αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας του ναού και 
την απλοϊκή, έστω, ανακατασκευή του αποτεφρωθέντος 
μεγάλου αγάλματος, η ταυτόχρονη επισκευή του οπίσθιου 
μέρους του ναού, με επενδύσεις, αναπλάσεις κιόνων, μια 
μεγάλη θύρα, κ.τ.λ. σε τι θα χρησίμευε; Αν υποτεθεί, ότι ο 
χώρος αυτός όφειλε την ύπαρξή του μόνον στην πρακτική 
ανάγκη της φύλαξης του πλούτου της Αθηνάς, η αποκατά
σταση και επαναλειτουργία του σε μια εποχή πενίας, όπως 
πιστεύεται, φαίνεται δυσεξήγητη. Το φαινόμενο αυτό είναι 
ίσως η αφορμή για κάποιες αμφιβολίες, ως προς το μέγε
θος της οικονομικής κρίσεως της πόλεως, και, ακόμη 
περισσότερο, ως προς τη βεβαιότητά μας για την πραγμα
τική λειτουργία του δυτικού διαμερίσματος του Παρθενώ
νος. Η διπλή εσωτερική διαίρεση και η ισότιμη ανάπτυξη 
ανατολικού και δυτικού μέρους είναι φαινόμενο που, 
μεταξύ τόσων ελληνικών πόλεων, μόνον στην Αθήνα συν- 
αντάται, αλλά και εκεί όχι γενικώς, αλλά μόνον στην Ακρό
πολη και μάλιστα κατά τρόπον τελείως αντίστροφο. Εδώ 
δεν είναι μόνον ο Παρθενών διπλό κτήριο, όλοι οι ναοί 
είναι διπλοί και διπλοί ήσαν και εκείνοι που προηγήθη- 
καν (Ερέχθειον, Αρχαίος Ναός, Προπαρθενών). Γιατί;

Εικ. 19 1 και 2, Συναρμοσθέντα θραύσματα των πλακών της βόρειας και νότιας παρειάς της 1ης από Β θύρας των Προπυλαίων.
3-6, λίθοι της 16ης στρώσεως του A τοίχου της Πινακοθήκης (οι υπ. αριθ. 4-6, με νέα λάξευση).

Κλίμαξ 1:20
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Από τις ταμειακές επιγραφές του Παρθενώνος, εύκολα 
διαπιστώνεται ότι όλα τα μέρη του σηκού ήσαν και χώροι 
ψυλάξεως του πλούτου. Είναι, λοιπόν, πιθανότερον ότι 
οι προς δυσμάς χώροι των ναών αποτελούσαν ένα ιδιαί
τερο συστατικό μιας τοπικής, ίσως πολύ παλαιός, παρα- 
όόσεως. Η μεγάλη επισκευή της δυτικής θύρας και του 
δυτικού διαμερίσματος του Παρθενώνος, λίγο πριν από 
το επερχόμενο τέλος, είναι και αυτή μια ισχυρή ένδειξη 
για την ύπαρξη και τη σημασία της τοπικής παραδόσεως 
ναών με διπλή εσωτερική διαίρεση στην Ακρόπολη.

Η διάρκεια της λειτουργίας του ναού μετά την επισκευή 
του ήταν σχετικώς βραχεία. Τα ιστορικά συμβάντα, 
επιδρομές, επικράτηση του χριστιανισμού, αυτο- 
κρατορικά διατάγματα για την παύση της λειτουργίας 
των αρχαίων ναών κ.τ.λ., είναι πολύ γνωστά.

Δεν είναι, όμως, γνωστό πότε ακριβώς έγινε αυτή η 
αλλαγή στον Παρθενώνα.

Από ευρήματα, πάντως, των πρώτων ανασκαφών, κυ- 
ρίιυς ταφές και νομίσματα, η μετατροπή του ναού σε χρι
στιανική εκκλησία χρονολογείται στον 6ο αι. Η αλλαγή 
αυτή έγινε δυνατή με σχετικώς μικρές επεμβάσεις.

Με τρεις θύρες που ανοίχθηκαν στον δυτικό τοίχο, οι 
δύο μεγάλοι χιυροι του ναού απέκτησαν λειτουργική 
συνέχεια, η δυτική θύρα έγινε η κυρία είσοδος και το 
μεσαίο μέρος του ανατολικού θυραίου τοίχου, συμπερι
λαμβανομένου του αρχαίου και του εντός αυτού νέου 
θυρώματος, καθαιρέθηκε για να αποκτηθεί χώρος για μια 
ημικυκλική αψίδα.

Από τότε άρχισε η εντατική χρήση της μεγάλης δυτικής 
θύρας. Στο εσωτερικό του δυτικού διαμερίσματος, που 
τώρα ήταν ο νάρθηκας, στα αριστερά, εκεί σχεδόν που 
έφθανε το θυρόφυλλο, έστεκε ένα κτιστό διάφραγμα, το 
οποίο απομόνωνε έναν περίπου τετράγωνο χώρο, διαστά
σεων 5χ6μ, που ήταν το βαπτιστήριο. Είχε δύο εισόδους 
και μια τετράγωνη κολυμβήθρα στο μέσον.

Τον 9ο αι. (πριν από το 841 ) η επισκοπή των Αθηνιυν 
προάγεται σε αρχιεπισκοπή και τον επόμενο αιώνα (πριν 
από το 981 ) σε Μητρόπολη.

Το 1018 ο Βασίλειος Β' έρχεται να προσκυνήσει στον 
Παρθενώνα.

Ο 11ος και ο 12ος αι. ήταν εποχή ακμής για το 
Βυζάντιο και για την Αθήνα ειδικότερα23. Στον Παρθε
νώνα έγιναν τότε εκτεταμένες οικοδομικές επεμβάσεις (νέα 
ημιεξαγωνική αψίδα ιερού) και τοιχογραφήσεις (Εικ. 15).

Από την αναλυτική μελέτη των ιχνών των διαφόρων 
εποχών εύκολα διαπιστώνεται η λειτουργική υποδιαίρεση 
και η οργάνωση των διαφόρων μερών της εκκλησίας. Η 
περίστασίς, που από την εποχή της επισκευής είχε απο- 
μείνει σκοπίμως άστεγη, ως υπαίθριος χώρος, είχε περί

που τη λειτουργία του αίθριου των κανονικών εκκλη- 
σιών. Κτιστά διαφράγματα έκλειναν τα μετακιόνια, έως 
το μέσον σχεδόν του ύψους των κιόνων και μόνον σε 
επιλεγμένες θέσεις υπήρχαν κανονικές θύρες (Εικ. 14 
αριθ. 1,2, 3, 4, 16 κ.τ.λ.).

Η λεπτομερής μελέτη της αποτρίψεως του δαπέδου του 
ναού από τα βήματα τιυν επισκεπτών αποδεικνύει ότι 
κατά μήκος του νότιου κλιτούς και ιδίως στις θέσεις 
θυρών (των τοίχων ή τιυν διαφραγμάτων) η φθορά είναι 
πολλαπλάσια από όσο στα αντίστοιχα σημεία του 
βόρειου κλιτούς ή ακόμη και στη θύρα του μεσαίου 
κλιτούς. Ομοίως, πολλαπλάσια είναι η φθορά στις 
λαξευτές, χριστιανικής εποχής, βαθμίδες και το στυλοβάτη 
μεταξύ 5ου και 6ου κίονα (Εικ. 14 αριθ. 4), όπως και στην 
αντίστοιχη θυρίδα, που τώρα απλώς αποτελεί την είσοδο 
του κοχλίου (Εικ. 14 αριθ. 8 και Εικ. 16). Τέλος, ο αριθμός 
των χριστιανικών χαραγμάτων στον 6ο κίονα ( 33 ) και 
στον αντίστοιχο 6ο κίονα της προσόψεως ( 37 ), είναι πολ
λαπλάσιος εκείνου τιυν χαραγμάτων τιυν άλλιυν κιόνων, 
ακόμη και εκείνων που αντιστοιχούν στην κεντρική 
είσοδο24. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι πριν από την 
κατασκευή του κοχλίου η θυρίδα ήταν αν όχι η σπουδαιό
τερη, οπωσδήποτε, όμως, η εντατικότερα χρησιμοποιού
μενη είσοδος της εκκλησίας. Τα παλαιύτερα χαράγματα 
του 6ου κίονα της προσόψεως ανάγονται στον 6ο, τον 7ο 
και τον 8ο αιώνα. Συνεπώς η θυρίδα του δυτικού τοίχου 
δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτών των αιώνων.

Η θυρίδα αυτή καταργήθηκε μόνον μετά τη φραγκική 
κατάκτηση, με την οικοδόμηση του κοχλίου. Η μελέτη 
αταού του κτίσματος (Γΐίν. 6 και 7) απεκάλυψε τα εξής:

1. Σχεδόν όλοι οι λίθοι του προέρχονται από τη 
συστηματική διάλυση του ανατολικού και του νότιου 
τοίχου του μνημείου του Φιλοππάπου. Η μελέτη αυτών 
των λίθων επιτρέπει την ασφαλή, εν σχεδίω, αποκατά
σταση μεγάλων τμημάτων του μνημείου και σε γενικές 
γραμμές επιβεβαιώνει την κατά τον Ε Τραυλό 
αποκατάσταση σειράς πιλάστρων, στις μη σωζόμενες 
πλευρές του.

2. Μερικοί λίθοι του προέρχονται από τη 16η στρώση 
του ανατολικού τοίχου της Πινακοθήκης (Εικ. 19). Η 
απόσπασή των από την αρχική των θέση δύναται να 
συνδεθεί μάλλον με τις πρώτες φραγκικές οικοδομικές 
επεμβάσεις στα Προπύλαια.

3. Τα κονιάματα δομής είναι λευκά, χωρίς κεραμ- 
άλευρο, τελείως διαφορετικά από εκείνα τιυν βυζαντινών 
οικοδομικών επεμβάσεων του 12ου αι, στο ανατολικό 
μέρος του ναού.

Από τα ανωτέρω είναι εύλογη η χρονολόγηση του 
κοχλίου στον 13ο αι.

23 X. Μπούρας, Μελέτη τ. 1, 151 κ.ε.
Οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας του χριστιανικού Παρθενώνος είναι:
12,ος αι. Οικοδομική αναμόρφωση του χριστιανικού ναού επί Μητροπολίτου Νικολάου του Αγιοθεοδωρίτου (1166-1175) και τοίχο

γράφηση, μάλλον επί Μητροπολίτου Μιχαήλ Χωνιάτου ( 1175-1204 )
1204 Φραγκική κατάκτηση 1206 Ο Παρθένων λατινικός αρχιεπισκοπικός ναός.
1311 Καταλανική κατάκτηση 1388 Φλωρεντινή κατάκτηση
1397 Ενετική κατάληψη 1403 Φλωρεντινή ανακατάληψη
1436 και 1444 Επισκέψεις του Ciriaco de Pizzicolli di Ancona 1456 Κατάκτηση της Αθήνας απο τους Τούρκους
1458 Κατάληψη της Ακροπόλεως απο τους Τούρκους και μετατροπή του Παρθενώνος σε μουσουλμανικό τέμενος.
1645-1669 A ' Τουρκοενετικός πόλεμος 1685 Εναρξη του Β ' Τουρκοενετικού πολέμου
1687 Ενετική πολιορκία Ακροπόλεως καί ανατίναξη του Παρθενώνος
Βλ. επίσης, L’ avventura del Partenone, Firenze 1983.

24 A. Ορλάνδος- Λ. Βρανούσης, Τα χαράγματα του Παρθενώνος, Αθήναι 1973, 12.
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B H ΘΥΡΑ

Bl Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το μνημειακών διαστάσεων Ουραίο άνοιγμα, στο μέσον 
του δυτικού τοίχου, είναι ένα από τα συναρπαστικότερα 
μέρη του ερειπίου. Ωστόσο, αν μερικοί κίονες της 
ανατολικής ή της βόρειας πλευράς, αν οι παραστάδες του 
ΟπισΟονάου και άλλα με ανάλογη διατήρηση μέρη, 
προκαλούν ακόμη εντύπωση, όχι πολύ κατώτερη από την 
αρχική, το σωζόμενο Ουραίο άνοιγμα δεν έχει, ως προς 
την αξία της μορφής, ούτε ελάχιστη σχέση προς τη Ούρα 
που κάποτε πλήρωνε τον κενό του χώρο και ας διατηρεί 
ακόμη όλους τους λίθους του, ορισμένους μάλιστα σε 
καλή κατάσταση. Διότι, αυτό που για τα περισσότερα 
άλλα λίθινα μέρη του κτηρίου ήταν το τέλος σχεδόν της 
εργασίας, αν εξαιρέσουμε την τελική λείανση του 
μαρμάρου, για την τεχνική και την τέχνη των Ουρών του 
ναού δεν ήταν παρά μόνον ένα μικρό μέρος της αρχής. Η 
όλη κατασκευή και τελείωση των Ουρών περιελάμβανε 
περισσότερες εργασίες. Εργασίες πολλών ειδών, σε 
διάφορα υλικά που υπερέβαιναν κατά πολύ τη 
λιΟουργική, όσον αφορά στη συνθετότητα του σχεδίου, 
την τεχνογνωσία, τις διαστάσεις των υλικών, την 
επινόηση και εφαρμογή μηχανισμών και στον υλικό και 
καλλιτεχνικό πλούτο των επενδύσεων και διακοσμήσεων.

Η πλήρης καταστροφή όλων των ξύλινων μερών και η 
πλήρης εξαφάνιση των μεταλλικών επενδύσεων και 
ποικιλμάτων των δύο Ουρών, βάρους περίπου 30 τόννων 
και ασφαλώς αμύθητης καλλιτεχνικής αξίας, συνιστά μια 
από τις μεγαλύτερες, όσο και παλαιότερες απώλειες που 
υπέστη το μνημείο. Η μεγάλη ιστορική επισκευή, που 
έγινε στο κτήριο πριν από την οριστική πτώση της 
αρχαίας θρησκείας, δεν είχε από πλευράς τέχνης την 
παραμικρή συγγένεια προς το μεγάλο αρχικό έργο. Οι 
Ούρες, μετά την επισκευή, ήσαν απλά χονδροειδή κατα
σκευάσματα, τα ελάχιστα αναγκαία για την αποκατά
σταση της λειτουργικής ικανότητας του κτηρίου. Με τη 
μετασκευή σε χριστιανικό ναό, η μεν δυτική Ούρα, ήδη 
επισκευασμένη, απέβη και παρέμεινε έτος το τέλος η κυρία 
είσοδος, η δε ανατολική καθαιρέθηκε μαζί με το μεγαλύ
τερο μέρος του τοίχου. Σήμερα το μόνο που την θυμίζει 
είναι το πολύ αόριστο κενό, που αφήνουν στη θέση της οι 
ορθοστάτες, ως και μια αβαθής, ορθογώνια λεκάνη στον 
τοιχοβάτη, εκεί που κάποτε ήταν το κατώφλιον.

Πάντως, παρά την πολύ μικρότερη διατήρησή της, η 
ανατολική θύρα παραμένει και αυτή εξόχως ενδιαφέρον 
μέρος του μνημείου και, με ορισμένες λεπτομέρειές της, 
συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται από τη 
δυτική θύρα.

Η συγκριτική μελέτη αμφοτέρων των θυρών 
αποκαλύπτει ότι αυτές είχαν διαφορετικές διαστάσεις 
και διαφορετικής μορφής κατώφλια. Αλλά και η 
μεταγενέστερη ιστορία της ανατολικής θύρας 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για τους λόγους 
αυτούς κρίνεται σκόπιμη και η παρουσίαση ορισμένων 
πληροφοριών, που αντλήθηκαν από τη μελέτη της 
ανατολικής θύρας.

Όμως, πριν από την ανάπτυξη του κυρίως θέματος, 
απαιτείται μια σύντομη διερεύνηση των ζητημάτων της 
σχετικής ορολογίας, της οποίας τα κενά είναι σκόπιμο να 
συμπληριυθούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών του επιστημονικού λόγου.

Η σημασία της μελέτης τυτν αρχαίων θυρών και ιδίως 
τιον μνημειακών θυρωμάτων των ναών, είναι προφανής. 
Εκτός από τα ίδια τα ιστάμενα μνημεία, τα ανασκαφικά 
ευρήματα, τις πλείστες παραστάσεις θυρών σε αγγεία ή 
ανάγλυφα, μεγάλη αξία για τη μελέτη του θέματος έχουν 
και οι άφθονες αρχαίες μαρτυρίες.

Ειδική αναφορά στις θύρες τιον ναών κάνει ο 
Βιτρούβιος (4.6), ο οποίος ακολουθεί μια ασφαλώς 
προϋπάρχουσα ταξινόμηση των θυρών σε Δωρικές, 
Ιωνικές και Αττικές, περιγράφει τα διάφορα μέρη και 
παρέχει τους κανόνες, που ορίζουν τις διάφορες γενικές 
και επί μέρους διαστάσεις, βάσει ενός συστήματος απλών 
αριθμητικιόν σχέσεων.

Με αφετηρία τη χρησιμοποιούμενη από τον Βιτρούβιο 
ορολογία, πολλές νεώτερες μελέτες επιχειρούν τη 
διευκρίνιση, ερμηνεία και ταύτιση τιον αρχαίιυν όρων και 
σε έναν βαθμό την καθιέρωση ορισμένων νέων, 
αναγκαίων στις επιστημονικές αναφορές.

Εξαιρετική είναι η συμβολή του Α. Ορλάνδου και με το 
άλλο θεμελιώδες έργο του, το Λεξικόν αρχαίων 
αρχιτεκτονικών όρων, στο οποίο τα σχετικά με τις θύρες 
λήμματα φθάνουν τις δύο εκατοντάδες25.

25 αθυρος, αμφιδεα, αμφιθυρος, άμπαιστής, άναζυγόω, άνακλίνω, άναμοχλεύω, ανάπαιστος (κλεισ.), άναπαιστήρ, ανπαιστήρ, 
αναπετάννυμι, άναπετάσσω, ανοίγω. άνάσπαστος. άνασπαστήριον. άντήριος. άντιύάτης, άντίζυγον, άντιζυγώ, άντιθυρεθρον, άντιθυρος, 
άντίκλειθρον, δικληίς. άντίκλεις, άραιόθυρον,άραρίσκω, αρμός θύρας, άρμοττω, άσπιδίσκη, άσπιδισκίον, άσπις έπιθύριος, αυλαία, αύλεία, 
αύλειος, αύροχάλκειος, βαθμός, βαλανάγρα, ύαλανοδόκη, βάλανος, όαλός. βατήρ, γεΐσον τού ύπερθυρίου, γείσωμα, γιγλιμαΐος, γίγγλυμος, 
γύγλυμος, γιγνλίμιον, γιγγλυμωτός, γλυμός, διάθυρον, διακοιλαίνω (σταθμούς), διακοπή, δίκλεις. δικλίς, δίπτυχαι θύραι, δοκοί (αντιύάτης). 
εκτοαας (θυρα). ελεφάντινου θυρίον, έμβολος, εμβολον. εμμόχλιον, εμπέτασμα, έναρμόζω, έναρμόττω, ένήλωσις, έπιβλής, έπιζύγωμα, 
επιθυριος, επιθυρον, επικλινω, επιουρος, έπιρρακτός, έπισπαστήρ, έπισπαστρον, έπισπάω, έπιτοναιον, έπιχαλκεύω, ερθυρις, εύερκης, έφηλίς, 
ε^ηλος, έφηλόω, ζευγών, ζυγός, ζυγόν, ζυγαω, άναζυγάω, ζυγωθρίζω, ζύγωθρον.ζύγωμα, ήλος. Οαφός, Ούρα, Ουραίο, Ούρεθρα, θυρεός, 
Ουρετρα. Ουριδεύς, θυρίδων, θυριδόω, θυριδωτός, θύριον, θυρίς, Ουροκιγκλίς, θυροπηγία, Ουρόω, θύρωμα, θυρών, Ούρωσις. ίμάς. ίσχέθυρον, 
Εσχέπλινθον, καβιοθύρα, κάγκελος, καγκελοθυρίς, καγκελλωτός, κάθετης, καθήλωσις, κάλυμμα (θυρόφυλλου), κανονίς, κάραύος, καταύλής, 
κατακλείς, κατακλήθρον, κατακληΐς, κατακλίνω, καταληπτήρ, καταλοβεύς, καταρράκτης, καταχαλκόω, κατάχρυσος, κατοχεύς, κατώφλιον,
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Η επισκόπηση των ως άνω όρων, με τη βοήθεια και της 
ιδιαίτερης βιβλιογραφίας, οδηγεί στις εξής διαπιστώσεις:

1. Παρά τον μεγάλο αριθμό τους, οι όροι αυτοί δεν 
καλύπτουν πλήρως το θέμα. Πλείστα μέρη των θυρών 
μένουν ανώνυμα και άλλα, όχι λίγα, έχουν το κάθε ένα 
πολλά και διάφορα ονόματα, όπως π.χ. ους, καταλοΖεός, 
τζαρωτίς ή γίγγλυμος, στρόφιγζ, στροφάλιγζ, στρορεύς, χοίνιξ 
κ.τ.λ. Ο πλεονασμός αυτός ονομάτων δεν υπηρετεί την 
ανάγκη για εξειδίκευση, επειδή είναι εν τέλει άγνωστες οι 
ιδιαίτερες διαφορές του περιεχομένου αυτών των 
ισοδύναμων όρων.

2. Όπως συμβαίνει για ένα πράγμα να υπάρχουν πολλά 
ονόματα, έτσι παρατηρείται δυστυχώς και το αντίθετο, 
εφ’όσον ορισμένοι όροι αναφέρονται σε περισσότερα 
πράγματα. Έτσι, η λέξη Ούρα σημαίνει άλλοτε το όλον και 
άλλοτε μόνον το μέρος, δηλαδή μόνον το ή τα 
θυρόφυλλα. Η λέξη καταλοβεός έχει και τη σημασία του 
καταλη-τηρος, η λέξη ~αραστάς έχει και άλλη σημασία.

3. Καθώς για το ανώτερο μέρος υπάρχουν αρκετά 
ονόματα όπως άνώφλιον, ΰτζερθυρον, ότζερτόναιον, ετζιτόναιον, 
δεν είναι δυνατή η ασφαλής σημασιολογική διάκριση καθ' 
ενός, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τα επί μέρους 
ιδιαίτερα στοιχεία, που αναφέρει ο Βιτρούβιος και που 
άλλωστε υπάρχουν στην πραγματικότητα, όπως π.χ. στη 
μεγάλη θύρα του Ερεχθείου.

4. Ενα) για τα όρθια πλευρικά τμήματα υπάρχουν 
πλείστα ονόματα όπως φλία. παραστάς, ορθοστάτης, 
σταθμός κ.τ.λ. δεν υπάρχει δυνατότητα διακρίσεως π.χ. 
της ξύλινης εξωτερικής μορφής από την εσώτερη λίθινη 
οικοδομική μορφή, στην οποία αναφέρονται μάλλον ο 
ασαφής όρος όιακοτζη και ο όρος χάλασμα, μάλλον 
κακόηχος ή παραπλανητικός για το σημερινό μελετητή.

5. Όμως εκτός από τις γνωστές αοριστίες 
παρουσιάζεται και απαράβλεπτη έλλειψη γλωσσικής 
ενότητος, επειδή για ορισμένα τουλάχιστον μέρη οι 
υπάρχοντες όροι ανήκουν σε γλωσσικές ενότητες, που 
χωρίζονται από μεγάλες γεωγραφικές και χρονικές 
αποστάσεις.

6. Τέλος, είναι φανερό ότι οι όροι, ως αυτονόητοι στην 
εποχή των, δεν ακολουθούν ένα σύστημα μεθοδικής 
κατατάξεως των γενικών και των μερικών, όπως θα το 
ήθελε σήμερα η επιστημονική μεθοδολογία.

Για τους ως άνω λόγους είναι μάλλον σκόπιμη η 
κατάρτιση μιας πληρέστερης και κυρίως μεθοδικής 
ορολογίας της αρχαίας θύρας. Η προτεινόμενη στη 
συνέχεια ορολογία έχει καταρτισθεί με τα εξής κριτήρια:

1. Επιδίωξη αναλυτικής και πάντως ομοιογενούς 
γλωσσικής δομής.

2. Χρησιμοποίηση, χωρίς αλλαγές, εκείνων μόνον των 
αρχαίων όρων, των οποίων η σημασία είναι βέβαιη 
(μονοσήμαντοι όροι) και συγχρόνως εύκολα αντιληπτή.

3. Χρησιμοποίηση μερικών άλλων όρων, μετά από ένα

συμβατικό περιορισμό της σημασίας των για πρακτικούς 
λόγους. Έτσι, στο εξής ο όρος υ-έρθορον θα δηλώνει το 
ανώφλιο, μέρος το οποίον, εφ; όσον στις ιωνικές θύρες 
έχει τη γνωστή πολυμέρεια, δικαίως θα μπορούσε να 
λέγεται θτζερθορον θριγκίον ή για συντομία θζζέρθυρον.

Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας στα ελληνικά 
αποκαθιστά και μια ευπρόσδεκτη αντιστοιχία προς τις 
άλλες, σπουδαίες για την αρχαιολογία γλώσσες, στις 
οποίες προ πολλού το υπέρθυρον έπαψε να συνδέεται με 
το ανώφλιο.

4. Εισαγωγή αφηρημένων όρων για την ταξινόμηση και 
το σύντομο προσδιορισμό, όχι μόνον του είδους, αλλά 
ακόμη της θέσεως και διατάξεως των διαφόρων μερών.

5. Πρόταση των όρων με συνοδεία σχεδίων απλών, 
αλλά με κατάλληλη σύνθεση και διαδοχή, ώστε να 
αποφεύγονται οι παρερμηνείες και να δηλούται το 
σύστημα εργασίας και η αλληλουχία απο τα γενικότερα 
στα ειδικότερα. Κατά τα ως άνω, η προτεινόμενη 
ορολογία αφορά στα εξής:

μέρη του θυρώματος
- κύρια συστήματα στερεώσεως των θυροφύλλων 

θέσεις θυροφύλλων
φορά στροφής θυροφύλλων

- ρυθμοί των θυρωμάτων
Σε παλαιότερες μελέτες περιέχονται αναπαραστάσεις 

των θυρών του Παρθενώνος, οι οποίες σήμερα δεν μας 
ικανοποιούν. Τούτο, επειδή ποτέ δεν μελετήθηκαν όλα τα 
υλικά κατάλοιπα και επειδή κάποια θεωρητικά ζητήματα 
ή αρχαιολογικά στοιχεία αγνοήθηκαν.

Η παρούσα μελέτη αναθεωρεί τα εξής:
1. Εύρος τιυν θυρών
Σε όλες ανεξαιρέτως τις προηγούμενες εργασίες οι δύο 
θύρες του ναού θεωρούνται όμοιες. Οι μελετητές, 
παρασυρμένοι από την εύκολη διαπίστωση της πλήρους 
καταστροφής τιον παραστάδων της ανατολικής θύρας, 
θεώρησαν μάταιο ακόμη και να μετρήσουν το άνοιγμα, 
ανάμεσα στις θραυσμένες επιφάνειες των παραστάδων. 
Με την πεποίθηση για μια καθολική παρουσία ισομετρίας 
στο κτήριο, θεώρησαν βεβαία την ισότητα των δύο θυρών. 
Όμως, θα αρκούσε μόνη η μέτρηση του ανοίγματος, για 
την απλή διαπίστωση ότι τούτο (5.06μ σήμερα), αν και 
αυξημένο εξ αιτίας πλευρικών φθορών, παραμένει ακόμη 
και τώρα μικρότερο από το άνοιγμα της δυτικής θύρας 
(5.ΙΟμ στις υποτομές τιυν ορθοστατών).

Η εξαντλητική μελέτη μας στο σωζόμενο κατά χώραν 
και διάσπαρτο υλικό αποδεικνύει (βλ. παρακάτω) ότι το 
άνοιγμα της ανατολικής θύρας ήταν μόνον 4.80μ (επίσης 
στις υποτομές τιυν ορθοστατών), δηλαδή κατά ~0.30μ 
μικρότερο από το δυτικό.
2. Γενική μορφή
Παλαιότερα υπέθεταν μια καθ' ύψος διαίρεση του 
θυρώματος σε κυρίως θύρα και μεγάλο υπέρθυρο φεγγίτη.

κατόφλιον, κιλίβαντες, κιγκλίς, κλαθρον, κλοίς, κλάίστρον, κλάξ, κλειδών κλειδόω, κλείδιυμα. κλειθρία, κλείθρον, κλειρ, κλεις, κλεισιάόες, 
κλείστρον, κοιλοσταθμέω, κοιλόσταθμος, κόραξ, κορούνη, κρίκος, κωδύα, λύκος, μάκελλος, μακελλωτος, μανδαλόω, μονόθυρος, μοχλεύω, 
μοχλόλιθος, μοχλός, αοχλόω, οβελίσκος, οδός, όλμος, όρθοθύρη, ορθοστάτης, όρσοθύρη, οχεύς, όχλευς, ουδός, ούς, πακτόω, παραθύρα, 
παραθύριον, παραθυρις, παράθυρος (-ον), πχρακλείδιος, παρασταθμίδες, παραστάς, παραστάτης, παρωτίς, πελεκινος. πελεκινωτος. 
πελεκινωτος κανών, περίθυρον. περόνη, πεοονίδιον. πεσσός, πλχίσιον, πολεύω, προκνεμιδες, προθυρον, προστεγιον. πτερωσις. πτύς. πτυχή, 
πτύχιος, πυκνός-πυκινος, πτυκτός, πύλη (καί όλα τά παράγωγα), ρόπτρον, σανίς, σιδηρόδετος, σιδηρόω, σταθμός, σταθμών, στόκον, 
στρεπτήρ. στροοάλιγξ, στροφεϊον, στροφεύς, στρόφιγξ, στροφίολος, στρόφωμα, στροφωτός, συνδρομάς, σφηκίσκος, τετράθυρος, υπέρθυρον, 
ύπερτόναιον, φλια - φλίη, φλεία - φλειός, χάλασμα, χοινιξ, χοινικίς, ψευδοδιθυρος, ψευδοθυρον, όότα.
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Δ2

ΜΕΣΑ

ΕΞΩ

Εικ. 20 Κατάταξη θυρών: Α, εσώθετη θύρα. Β εξώθετη θύρα. Al, Bl, εσώστροφη (εσώθετη ή εξώθετη) θύρα. Α2, Β2,
εξώστροψη (εσώθετη ή εξώθετη) θύρα.

με ενδιάμεσο στοιχείο μορφής επιστυλίου, στηριζόμενο 
από όύο πλευρικές παραστάδες, οι οποίες μείωναν πολύ 
το καθαρό άνοιγμα της θύρας. Η αναπαράσταση αυτή, 
εμπνευσμένη από τη θύρα του Πανθέου της Ρώμης, 
ουδεμία σχέση έχει προς τις κλασσικές ελληνικές θύρες 
και ουδεμία συμφωνία παρουσιάζει προς τα σωζόμενα 
υλικά κατάλοιπα.

Τα σωζόμενα στοιχεία δείχνουν ότι τα θυρόφυλλα 
κατελάμβαναν όλο το πλάτος και ύψος του ανοίγματος.
3. Σύστημα περιστροφής θυροφύλλων 
ΙΙαλαιότερα υπέθεταν ότι τα αρχικά θυρόφυλλα είχαν 
επιδαπέδιους στροφείς, στις λαξευτές υποδοχές, που 
σώζονται στην εσωτερική πλευρά των θυρών.

Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι τα θυρόφυλλα είχαν 
συνεχές στρόφωμα καθ' όλο το ύψος τοιν.
4. Διάκριση των ιστορικών φάσεων
Πολύ συχνά επαναλαμβάνεται η υπόθεση ότι η μεγάλη 
μετασκευή της δυτικής θύρας είναι χριστιανική, αγνοείται 
δε παντελώς η ακριβώς όμοια μετασκευή της αντολικής 
θύρας. Συχνά επίσης, σε σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, η 
χριστιανική αψίδα έχει ως άνοιγμα απλώς το κενό της 
ανατολικής θύρας.

Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι αμφότερες οι θύρες 
στενώθηκαν κατά την επισκευή, που προηγήθηκε της 
χριστιανικής μετασκευής, και ότι το ανατολικό θυραίο 
άνοιγμα έπαυσε να υπάρχει, όταν ένα πολύ ευρύτερο 
μέρος του ανατολικού τοίχου καθαιρέθηκε, κατά την 
οικοδόμηση της μεγάλης τρίπλευρης αψίδας.

Δειπερεύοντα σημεία ως προς τα οποία η παρούσα 
μελέτη θέτει ένα τέλος στις παλαιές διαφωνίες είναι:
5. Αριθμός και θέση θυροφύλλων
Παλαιότερα είχε υποστηριχθεί η άποψη ότι οι θύρες του 
Παρθενώνος ήσαν διπλές, δηλαδή ότι εκτός από τα 
κανονικά, στο εξής εσωτερικά θυρόφυλλα, είχαν δύο 
ακόμη στην εξωτερική πλευρά του ανοίγματος, στο εξής 
εξωτερικά θυρόφυλλα , τα οποία άνοιγαν επίσης προς τα

μέσα, χωρίς ωστόσο να φθάνουν έως τα εσωτερικά, επειδή 
το πλάτος των ήταν μικρότερο από το πάχος του τοίχου. 
Σε μια άλλη εργασία υποστηρίζεται ότι οι μεν αρχαίες 
θύρες είχαν θυρόφυλλα μόνον στην εσωτερική πλευρά και 
ότι πολύ αργότερα η δυτική θύρα έπαυσε να τα έχει, όταν 
στενώθηκε για να εξυπηρετήσει τη χριστιανική εκκλησία, 
οπότε απέκτησε νέα θυρόφυλλα, στην εξωτερική όμως 
πλευρά, τα οποία και αυτά ήσαν στρεπτά προς τα μέσα.

Στην παρούσα εργασία, εκτός του ότι η δυτική θύρα 
στενώθηκε, όπως άλλωστε και η ανατολική πριν από τη 
χριστιανική μετασκευή, αποδεικνύεται ότι και τα 
νεώτερα φύλλα των δύο θυρών ήσαν επίσης εσωτερικά 
και ότι τα εξωτερικά φύλλα της δυτικής θύρας ανήκουν 
σε μια πολύ μεταγενέστερη και, πάντως, ευτελέστατη 
εργασία, που έγινε σε αυτήν τη θύρα, ίσιας όταν τα 
νεώτερα εσωτερικά φύλλα της είχαν φθαρεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό.
6. Υλικό και τρόπος στερεώσεως τιον πλαισίιον 
Παλαιότερα είχε υποστηριχθεί η άποψη ότι οι οριζόντιες 
εγκοπές του τοίχου, στην εξιατερική πλευρά του 
ανοίγματος, είναι μεταγενέστερες της αρχικής θύρας. 
Επίσης, η άποψη ότι οι εγκοπές αυτές εξυπηρετούσαν τη 
στερέωση τιαν ξύλινων πλαισίων στον τοίχο και τέλος η 
άποψη για τα ίδια τα πλαίσια, τα οποία ως επενδύσεις 
περιέβαλλαν το λίθινο μέρος, ότι δεν ήσαν ξύλινα, αλλά 
και αυτά μαρμάρινα.

Οι ως άνω απόψεις, εκτός μιας παρερμηνείας τυ>ν 
οριζοντίων εγκοπών, εισάγουν και μια ενδιάμεση 
ιστορική φάση, μεταξύ της αρχικής κατασκευής και της 
μεγάλης επισκευής.

Η παρούσα εργασία αποδεικνύει ότι οι οριζόντιες 
εγκοπές είναι αρχικά στοιχεία της γενικότερης εσοχής της 
εξωτερικής πλευράς και ότι δεν υπηρετούσαν τη 
στερέωση των πλαισίων στον τοίχο. Τέλος, ότι ουδέποτε 
υπήρξαν μαρμάρινα πλαίσια στον Παρθενώνα και ότι 
ουδέν από τα σωζόμενα στοιχεία μαρτυρεί ενδιάμεση
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φάση. Αλλες φάσεις θα ήταν ίσως όυνατόν να υποτεθούν, 
όεν θα ήταν όμως όυνατόν να αποδειχθούν.

Τα ως άνω ισχύουν και για τις πύλες των Προπυλαίων, 
οι οποίες, όπως είναι τελείως εύλογο, συνεξετάσθηκαν 
στο παρελθόν με τις θύρες του ναού, ως τα κατ' εξοχήν 
συγγενέστερα παραδείγματα και επομένως έπρεπε να 
συνεξετασθούν και κατά τη διεξαγωγή της παρούσας 
μελέτης.

7. Οι λίθοι του αρχαίου ανωφλιού 
Σε παλαιύτερες αναπαραστάσεις η δήλωση του αριθμού 
(άλλοτε τρεις, άλλοτε πέντε) και του πάχους αυτών των 
λίθων ήταν υποθετική ή προσεγγιστική26. Βεβαίως το 
ζήτημα όεν είναι σοβαρό και πάντως το σωζόμενο υλικό, 
όχι μόνον δηλώνει την ορθή σύνθεση, δηλαδή με τέσσερεις 
λίθους, αλλά ακόμη παρέχει και τις επί μέρους 
διαστάσεις καθενός.

26 Ακόμη και το σχέδιο αποτυπώσεως αυτιον των λίθων, του οποίου τη γνώση οφείλω στην κ. Φανή Μαλλούχου, είναι τελείως ανακριβές, άν 
και έγινε κατά τη διάρκεια της καθαιρέσεώς των ( 1925).
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Εικ. 21 Η δομή στο άνω μέρος του θυραίου ανοίγματος

Β2 Το θυραίον άνοιγμα

Το θνραίο άνοιγμα πριν από την τοποθέτηση του 
περιθύρου.
Οι δύο πλευρές του θυραίου ανοίγματος δεν έχουν 
ιδιαίτερη δομή, αλλά σχηματίζονται απλώς από τις 
κανονικές σειρές λίθων του τοίχου (βλ. κεφ Α2), 
επιτρέπουν δε την καλή στερέαιση των μεριάν του ένθετου 
περιθύρου. Τούτο τοποθετείται σε ένα επόμενο στάδιο 
του όλου έργου, όταν έχει συντελεστεί και η στέγαση, 
ώστε να προστατεύονται τα υλικά της θύρας και οι 
σχετικές εργασίες από τον καιρό. Είναι επομένως 
αυτονόητο, γιατί το θυραίο άνοιγμα διαθέτει το δικό του 
ισχυρό λίθινο ανώφλιο, επάνω από το κανονικό ανώφλιο 
του ξύλινου θυρώματος. Είναι επίσης εύλογο, αν όχι 
τελείως βέβαιο ότι το διάστημα ανάμεσα στις λίθινες 
παρειές αποτελεί ένα δευτερογενές μέγεθος, 
αποψασιζόμενο από τις σκοπούμενες διαστάσεις του 
τελικού ανοίγματος και τα αναγκαία πάχη των ξύλων 
του. Επομένως, κατά την έναρξη της τοιχοδομίας έπρεπε 
να έχουν αποφασισθεί τόσο οι ψαινόμενες διαστάσεις του 
τελείου θυρώματος,όσον και τα αναγκαία πάχη των 
διαφόρων τοιχωμάτων του πλαισίου.

Στο κεφ. Α2 αναφέρθηκαν ήδη τα πολυτελή άπεργα των 
παρειών του θυραίου ανοίγματος και η επιμελής 
απολάξευση των αγκώνων. Η αφαίρεση των αγκώνων 
ήταν αναγκαία, τουλάχιστον για να μην εμποδισθεί η 
τοποθέτηση του περιθύρου. Από την τέλεια απολάξευση

των αγκώνων, με σχολαστικότητα, ακριβώς στο επίπεδο 
του απέργου και τη λεπτότητα της τραχύνσεως, φαίνεται 
ότι η επαφή της ξύλινης στη λίθινη παρειά έπρεπε να 
είναι τέλεια ή ότι οι αγκώνες είχαν αφαιρεθεί πολύ πριν 
από την τοποθέτηση του θυρώματος, για οπτικούς 
λόγους. Ίσως συνέβαιναν και τα δύο.

Το κάτιο μέρος αμφοτέρων των θυραίιυν ανοιγμάτων 
είχε, πριν από την τοποθέτηση του θυρώματος, την εντελώς 
στοιχειώδη μορφή, που παρείχε ο συνεχής τοιχοβάτης με 
το ακάλυπτο από τον τοίχο, μεταξύ των παρειών, τμήμα 
του. Το τμήμα αυτό, όπως άλλωστε στο σύνολό του ο 
τοιχοβάτης, συντίθεται από λίθους, τιον οποίων τα μεγέθη 
ποικίλλουν και οι θέσεις δεν είναι συμμετρικές προς τον 
άξονα του ναού. Η άτακτη αυτή κατανομή τιον αρμών, 
εμφανής σήμερα, εφ' όσον απουσιάζουν τα κατιάφλια, 
ήταν, κατά τη διάρκεια της οικοδομίας και έως την 
τοποθέτηση τιον κατωφλίων, πολύ περισσότερο 
τονισμένη, λόγιο τιον αρχικών απέργων του τοιχοβάτη, τα 
οποία εφοδιασμένα με τις γνωστές αποτμήσεις κατά 
μήκος τιον αρμών και τις περιτένειες, ασφαλώς δεν θα 
είχαν αφαιρεθεί, σε όσο μέρος της επιφάνειας του 
τοιχοβάτη δεν ήταν καλυμμένο από τους ορθοστάτες.

Πάντως η προσωρινή αυτή μορφή, χωρίς βεβαίιος να 
είναι καθαυτή ένα θύρωμα, ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή 
από αυτό που σήμερα απομένει στην ίδια θέση. Στην 
αρχική του εκείνη κατάσταση, το θυραίο άνοιγμα
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Τα μικρά ένθετα άκρα εισέδυαν σε οικείες εγκοπές, σε 
αμφότερες τις όψεις εκάστου τοίχου. Εκτός από εκείνες 
της εσωτερικής πλευράς του ανατολικού τοίχου, όλες οι 
άλλες σώζονται και είναι αυτές ακριβώς, οι εγκοπές, που 
μας παρέχουν με το ύψος τους την άνω στάθμη εκάστου 
κατωφλιού. Αλλά η αναγνώριση των ορίων αυτών των 
εγκοπών είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Τη δυσκολία 
προκαλούν άλλες λαξεύσεις, που έγιναν κατά την 
επισκευή, οι οποίες σήμερα, σε συνδυασμό με τη 
δραματική φθορά των λίθων σε βάθος, συγχέουν τα 
πράγματα και κάνουν δυσνόητη την αρχική καθαρή 
μορφή.

Για την ανακάλυψη της αρχικής μορφής απαιτείται σε 
κάθε μια από τις περιπτώσεις ιδιαίτερη εξερεύνηση 
επιφανειών, οι οποίες ακόμη και από μικρή απόσταση 
δίνουν την εντύπωση ότι είναι τελείως άμορφες ή ότι 
διατηρούν μόνον μεταγενέστερες απολαξεύσεις. 
Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το κατώφλιο της ανατολικής 
θύρας είχε ύψος μόνον 0.18 1/2μ από το δάπεδο του 
Προνάου ή 0.16μ στην εσωτερική όψη και συνολικό 
πάχος 0.29μ (= 0.18 1/2μ + 0.10,3μ), ενώ το κατώφλιο της 
δυτικής θύρας είχε ύψος 0.23 1/2μ στην εσωτερική του 
όψη (στο δυτικό διαμέρισμα) και- 0.30μ προς τον 
Οπισθόναο, το οποίο ήταν και το μέγιστο πάχος του. 
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι το κατιόφλιο της δυτικής 
θύρας ήταν μεγαλύτερο και υψηλότερο από εκείνο της 
ανατολικής. Το συνολικό μήκος τιυν κατωφλάυν 
παρέχεται από τα πέρατα των φωλεών τιον άκρων και 
είναι 6.96μ στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου, 
6.74μ στην εσωτερική πλευρά του ιδίου, 6.63μ στην 
εξωτερική πλευρά του ανατολικού τοίχου και άγνωστο 
στην εσωτερική, με πιθανότερη τιμή -6.41 μ. κατ' 
αναλογίαν προς την αντίστοιχη διαφορά των όψεων του 
κατωφλιού της δυτικής θύρας29.

Η τοποθέτηση του κατωφλιού της δυτικής θύρας ήταν, 
παρά τις διαστάσεις του, ευκολότερη από εκείνην του 
κατωφλιού της ανατολικής. Οι φάσεις της εργασίας ήσαν:

1. Τοποθέτηση του εξωτερικού λίθου διαστάσεων 5.07μ 
X 1.16,5μ X 0.30μ (βάρος -5 τόννων), με την ιδιαίτερη 
προσοχή που επέβαλλε η παρουσία του λεπτού λέσβιου 
κυματίου κατά μήκος της όψεώς του. Το μάρμαρο αυτό 
προωθήθηκε έως τη θέση του με κύλιστρα και αποτέθηκε 
με μοχλούς, ύστερα από μια μικρή ανασήκωση για την 
αφαίρεση των κυλίστρων. Η χρήση μοχλών ήταν δυνατή 
μόνον στις τρεις άλλες πλευρές του και στον βαθμό, που 
δεν εμποδιζόταν από τον ίδιο τον τοίχο.

2. Τοποθέτηση του εσωτερικού λίθου, διαστάσεων 5.07μ 
X 1.08μ X ().23,5μ (βάρος -3,5 τόννων), με την ιδιαίτερη 
προσοχή που επέβαλε ο ήδη τοποθετημένος εξωτερικός 
λίθος. Η εφαρμογή μοχλών από την πλευρά του 
τοποθετημένου λίθου ήταν δυνατή από τα άκρα του 
μόνον, τα οποία μετά την τοποθέτηση του περιθύρου δεν 
θα ήσαν ορατά.

3. Σύνδεση τιον δύο μεγάλων λίθων στα άκρα μόνον, 
ώστε οι συνδέσεις να είναι, μετά την τοποθέτηση του 
περιθύρου, αθέατες.

4. Τελική λάξευση τιον πλευρικών φωλεών και ένθεση 
τιον άκρων του κατωφλιού. Στη συνέχεια σύνδεση μικρών 
και μεγάλων λίθιον ως ανωτέρω.

Αιθουργικές εργασίες για την τοποθέτηση του 
περιθύρου
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν μόνον λαξεύσεις 
εσοχών υποδοχής για ορισμένα ξύλινα μέρη του 
περιθύρου και διάνοιξη εντορμιών για τη βοηθητική 
στερέωσή του στον τοίχο ως εξής :
1. Φιολεές στο κατώφλιο για την εμφύτευση όρθιων 
ξύλων.
Τα στοιχεία αυτά έχουν χαθεί μαζί με το ίδιο το αρχικό 
κατώφλιο, όμως, ως είδος, είναι τα γνωστότερα στην 
αρχαιολογία, εφ' όσον τα περισσότερα σωζόμενα μέρη 
αρχαίων θυρών είναι κατά κανόνα τα λίθινα κατιόφλια, 
και σε αυτά πάλι, το συνηθέστερο στοιχείο στερεώσεως 
τιον ξύλων, που ως επενδύσεις συνέθεταν τους

29 Πολύ ενδιαφέρουσα αποκαλύπτεται η μορφή των λίθιον του κατωφλιού της ανατολικής θύρας. Οι λίθοι αυτοί, όπως ανεφέρθη, έγιναν με 
μεγαλύτερο ύψος από το ορατό του κατωφλιού για να διαθέτουν μεγαλύτερη αντοχή και για τον λόγο αυτόν απαιτήθηκε η ταπείνωση της 
επιφάνειας εδράσεως, χαμηλότερα από το δάπεδο του Προνάου, κατά δέκα και πλέον εκατοστόμετρα, όπως επίσης ανεφέρθη. Η τεχνική αυτή λύση 
είναι φανερόν ότι εισήγαγε νέα τεχνικά προβλήματα. Εφ’ όσον προς τον Πρόναο το κατώφλιο θα προέβαλλε έξω από τη γραμμή του τοιχοβάτη, ο 
αρμός του με τους λίθους του δαπέδου θα έπρεπε να είναι οριζόντιος και όχι όρθιος. Επομένως ο λίθος του κατωφλιού θα έπρεπε, στην ίδια 
πλευρά, να έχει στο κάτω μέρος του μασχαλιαία εγκοπή, της οποίας το οριζόντιο βάθος θα έπρεπε να είναι τόσο, ώστε το απομένον πλάτος του 
λίθου να χωρεί στη χαμηλότερη λεκανοειδή υποδοχή. Η ανατολική πλευρά της υποδοχής αυτής δεν συνέπιπτε με τον αρμό τοιχοβάτη - δαπέδου, 
όπως συμβαίνει με την παρούσα μορφή της υποδοχής, αλλά συνέπιπτε με το ανατολικό όριο της λεπτότερης κατεργασίας (Μελέτη, τ. 2β Πίν. 1). Η 
χονδρότερη κατεργασία σε ζώνη πλάτους ~ 0.13μ ανήκει στη μεταγενέστερη επισκευή. Επομένως η λεκανοειδής υποδοχή ήταν αρχικά στενότερη 
κατά 0.13μ (Μελέτη, τ. 2α Εικ. 21 ). Ο λόγος, που η υποδοχή τερμάτιζε αρχικά δυτικότερα, είναι η αποφυγή απολαξεύσεως και της ανατολικής 
παρυφής του τοιχοβάτη, η οποία περιείχε την ταινία επαφής προς το δάπεδο του Προνάου. Αντιθέτως, η αφαίρεση και αυτού του μέρους του 
τοιχοβάτη, αφαίρεση που άλλωστε έγινε αργότερα για μεγαλύτερη ευκολία, θα είχε ως συνέπεια την καταστροφή του ερμητικά κλειστού αρμού και, 
χαμηλότερα, την ενεργοποίηση του κενού της αναθυρώσεως, το οποίο θα μπορούσε να γίνει αιτία χαλαρωτικών μετατοπίσεων των λίθων του 
δαπέδου προς τα δυτικά.

Την προβολή του κατωφλιού προς τον Πρόναο τεκμηριώνει ένα αμυδρό σήμερα λείψανο ελαφρός επεργασίας, ως και σημεία μπροστά από 
τη φωλεά ενθέσεως του νότιου ακραίου λίθου. Η σημεία απέχει 0.06,Ομ από τον τοιχοβάτη. Εξ άλλου, επειδή στα πέρατα των φωλεών ενθέσεως 
των ακραίων λίθιον το όριο επεργασίας αποκλίνει της καθέτου περισσότερο από όσο θα ήταν κανονικό για το αφανές του πράγματος, μάλιστα 
επειδή η απόκλιση δεν είναι τυχαία, αλλά οδηγεί σε απότομη εύρυνση προς τα ανατολικά, δικαιολογείται το συμπέρασμα ότι η λεπτομέρεια αυτή 
συνδέεται με την ύπαρξη ενός κυματίου στο κάτω μέρος του κατωφλιού. Η ύπαρξη αυτή αποκαθιστά μια εύλογη συγγένεια με τα κατώφλια των 
μετακιονίων του σηκού, τα οποία ως γνωστόν είχαν, στο κάτω μέρος των, λέσβιο κυμάτιο με αστράγαλο. Το λέσβιο κυμάτιο, ως κόσμημα, είναι 
πιθανότερο και για τα κατώφλια του Παρθενώνος, εφ’ όσον μάλιστα το ίδιο συναντάται στα κατιόφλια και άλλων δωρικών ναών, όπως π.χ. στον 
ναό της Αφαίας.

Στην εσωτερική πλευρά της θύρας το κατώφλιο πρέπει να εξείχε από τον τοίχο κατά ~ 0.12μ. όπως δηλαδή και στη δυτική θύρα. Πάντως η 
λεκανοειδής εγκοπή και μαζί της το κάτω μέρος του λίθοι' του κατωφλιού, πρέπει να έφθαναν έως τους λίθους του δαπέδου, ώστε να καθίσταται 
αφανής η προγενέστερη λεκανοειδής εγκοπή τοποθετήσεως του καταληκτήριου λίθου του δαπέδου, η οποία ανεφέρθη ήδη. Επομένως, και ο 
εσωτερικός βασικός λίθος του κατωφλιού περιείχε και αυτός μασχαλιαία εγκοπή, όμως, στο άνω μέρος του, της οποίας η οριζόντια επιφάνεια 
αποτελούσε συνέχεια του δαπέδου και μόνον η κατακόρυφη ήταν μέρος της αρχιτεκτονικής μορφής του κατωφλιού.

Είναι λίαν ενδιαφέρον ότι οκτώ περίπου αιώνες μετά την ανέγερση του ναού, το νέο κατώφλιο της ανατολικής θύρας έχει και αυτό 
μασχαλιαίες εγκοπές, όπως το αρχικό (βλ. Μελέτη τ. 2α. Εικ. 21-22).
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παρουσίαζε τέλεια ακεραιότητα μορφής, με ενότητα 
καλλιτεχνικού ύφους, συναρπαστική κλίμακα και ισχυρό 
τονισμό της ατομικότητας των λίθων, καθώς και του 
θαυμαστού μεγέθους των. Παρουσίαζε δηλαδή, εκείνες τις 
ιδιότητες του μεγάλου αρχιτεκτονικού έργου, που μόνον 
κατά τη διάρκεια της οικοδομίας, πριν από την αφαίρεση 
απέργων και την πρόσθεση χρωμάτων, ήσαν κυρίαρχες 
και χάριζαν στο κτήριο έναν ισχυρότατο και μνημειώδη 
τεκτονικό χαρακτήρα.

Λιθονργικές εργασίες κατά την τοποθέτηση τον 
περιθύρον
Με την αφαίρεση του απέργου από τις τελικές ορατές 
επιφάνειες του τοίχου και ακολούθως με την τοποθέτηση 
του θυρώματος συνέβη μια μεταμόρφωση, κατά την οποία 
η δομική άρθρωση έπαυσε να επιδεικνύεται ως αισθητικό 
στοιχείο, χωρίς όμως να εξαφανισθεί, απλώς μετέπεσε σε 
λανθάνουσα κατάσταση. Ο τεκτονικός χαρακτήρας 
υποχώρησε, μπροστά στο νέο και οριστικό χαρακτήρα, 
τον πλαστικό.

Το κατώφλιο, πρώτο μέρος του θυρώματος κατά σειρά 
τοποθετήσεως, δεν ήταν ξύλινο, ώστε vet φέρει πλούσια 
μεταλλική επένδυση, όπιος σε άλλους μεγάλους δωρικούς 
ναούς, αλλά λίθινο, όπως αποδεικνύουν οι υπάρχουσες 
υποδοχές, οι λαξευμένες στον τοιχοβάτη, και τα μεγάλα 
μοχλοβόθριά τους. Όταν έγινε η τοποθέτηση των λίθινων 
κατωφλίων, τα δάπεδα του σηκού ήσαν όλα στη θέση των. 
Τούτο ήταν αναγκαίο, εφ' όσον η εξωτερική πλευρά των 
κατωφλίων εξείχε μερικά εκατοστόμετρα από τον 
τοιχοβάτη, όπως δείχνουν ικανά ίχνη στο δάπεδο (ΓΙίν. 
6.1, αριθ.22. όμοια ίχνη σώζονται και στο δάπεδο του 
Προνάου). Προς τον εσωτερικό χώρο δεν συνέβαινε το 
ίδιο, ωστόσο άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
αποδεικνύουν ότι και εκεί είχε προηγηθεί η τοποθέτηση 
των δαπέδων. Ο καταληκτήριος λίθος του δαπέδου του 
κεντρικού χώρου του κυρίως ναού, συμβαίνει να είναι 
ένας από τους αμέσως προσκείμενους προς το κατώφλιο, 
ο πρώτος προς Β του άξονα. Ο λίθος αυτός δεν 
τοποθετήθηκε εκ τιυν άνω, ως "καταφραγή", αλλά από τα 
ανατολικά, όπως αποδεικνύει μία ειδική λεκανοειδής 
εγκοπή του τοιχοβάτη, λαξευμένη ακόμη βαθύτερα από 
την υπόλοιπη λεκανοειδή υποδοχή του κατωφλιού. 
Υπάρχουν ακόμη και δύο σειρές μοχλοβοθρίων, με τα 
οποία έγινε η ώθηση του λίθου από τα ανατολικά27. 
Επομένως, και αυτό το δάπεδο προηγείται του 
κατωφλιού. Αλλωστε, αυτός είναι και ένας επί πλέον 
λόγος, για την απόφαση να καταλήξει η τοποθέτηση με 
λίθο της πρώτης εξ ανατολών σειράς και μάλιστα στον 
άξονα, επειδή μόνον σε αυτήν τη θέση και επειδή ακόμη 
δεν υπήρχε το κατώφλιο, προσφερόταν η ευκολία της 
τοποθετήσεως του καταληκτήριου λίθου πλαγίως (αντί εκ 
των άνω).

Μόνον για το δάπεδο του δυτικού διαμερίσματος δεν 
έγινε δυνατή η εύρεση ενός πραγματικού στοιχείου για 
τον χρόνο τοποθετήσεώς του, ως προς τον χρόνο 
τοποθετήσεως του οικείου κατωφλιού.

Ωστόσο το πιθανότερον είναι ότι και αυτό, όπως τα 
άλλα δάπεδα του σηκού, θα ήταν στη θέση του πριν από 
την τοποθέτηση του κατωφλιού του.

Από τα αρχικά μαρμάρινα κατώφλια δεν έχουν 
αναγνωρισθεί, και ίσως δεν υπάρχουν πλέον, ούτε και 
μικρά θραύσματα, ωστόσο οι διάφορες και, μάλιστα, 
εκτεταμένες και βαθειές υποδοχές των, που σώζονται και 
στους δύο τοίχους, επιτρέπουν μια πλήρη αναπαράσταση.

Κατ' αρχάς πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ στις ιωνικές 
θύρες τα κατώφλια δομούνται μαζί με τον τοίχο και είναι 
τόσον ισχυρά, (άστε να αντέχουν το βάρος του28 *, στις 
δωρικές θύρες, κατά κανόνα, δεν φέρουν τον τοίχο, έστω 
και άν φαίνεται να συμβαίνει αυτό, διότι τοποθετούνται 
μετά την ανέγερση του τοίχου. Επομένως η εισχώρηση 
τιυν άκρων ενός τέτοιου κατωφλιού στις δύο πλευρές του 
ανοίγματος δεν παρέχει έδραση στον τοίχο, εφ; όσον 
μάλιστα οι φωλεές ενθέσειυς αυτών των άκρων είναι κατ' 
ανάγκην ευρύτερες, ώστε να μην αναπτύσσονται ενάντιες 
τριβές, κατά την οριζόντια ιύθηση του κατωφλιού στη 
θέση του. Το ως άνω σύστημα, που επιβάλλεται από τη 
χρονική σειρά τιυν εργασιών για τη θύρα, απαλλάσσει μεν 
το κατώφλιο από το φορτίο της ανωδομής, εξασθενίζει 
όμως τον τοίχο, εφ' όσον τον υποσκάπτει, χάριν τιυν 
φωλεών τιυν άκρων του κατωφλιού. Για το μετριασμό 
αυτού του μειονεκτήματος δίδεται ειδική μορφή στα άκρα 
του κατωφλιού, ώστε, ενώ εξωτερικώς φαίνεται ότι 
εκτείνονται υπό τον τοίχο, στην πραγματικότητα 
καταλαμβάνουν μικρό μόνον μέρος, φυσικά το 
εξωτερικό, από το πάχος του.

Το σύστημα αυτό φαίνεται καλά, παρά τις διάφορες 
φθορές, στη θύρα της Πινακοθήκης και βεβαίως σε 
πλείστα άλλα μέρη.

Το ίδιο ακριβώς σύστημα διαπιστούται και στις θύρες 
του Παρθενώνος με τη μόνη διαφορά ότι, λόγιο τιυν πολύ 
μεγάλων διαστάσεων, έκαστο κατώφλιο ήταν δίλιθο κατά 
το πάχος του τοίχου, τα δε λεπτά άκρα του, που εισέδυαν 
στον τοίχο, ήταν εργασμένα ιδιαιτέρως, σε μικρότερους 
λίθους (Εικ. 22). Οι δύο βασικοί λίθοι είχαν το αυτό 
περίπου πλάτος, όπιυς συνάγεται εμμέσως από τα 
μοχλοβόθριά, για το κατώφλιο της ανατολικής θύρας και 
από τη βαθμίδα της επιφάνειας εδράσεως του κατιυφλίου 
της δυτικής. Οι βασικοί λίθοι κατελάμβαναν ακριβώς το 
εύρος του θυραίου ανοίγματος, όπιυς εύκολα 
διαπιστώνεται στη δυτική θύρα και όπως, με ορισμένους 
υπολογισμούς, βεβαιώνεται και για την ανατολική.

Για τη διαμόρφωση της θέσεώς τιυν, μεγάλο μέρος του 
τοιχοβάτη απολαξεύθηκε, επί μήκους 5. ΙΟμ στη δυτική 
θύρα και 4.80μ στην ανατολική. Στην ανατολική θύρα η 
απολάξευση αυτή είναι πολύ βαθύτερη. Ενώ στη δυτική 
θύρα η αφαίρεση έχει γίνει σε βάθος 0.06,7μ, δηλαδή έιυς 
τη στάθμη του δαπέδου του Οπισθονάου, στην ανατολική 
η αφαίρεση έχει γίνει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, 0.17μ 
περίπου από την αρχική επιφάνεια του τοιχοβάτη, ή
0.10,3μ από τη στάθμη του δαπέδου του Προνάου (0.12,5μ 
από τη στάθμη του δαπέδου του κεντρικού χώρου), ώστε 
η υποδοχή να αποτελεί μια κλειστή λεκάνη.

27 Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 2α, 46, Εικ. 20 τ. 2β Πίν. I και 2.
28 Οι γνωστότερες θύρες αυτού του είδους είναι στη Νάξο, την Πάρο, τη Δήλο, τους Δελφούς, τη Θάσο, το Μουσείο της Θεσσαλονίκης κ.τ.λ. Η

μεγαλύτερη όλων είναι φυσικά στα Δίδυμα.
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παραστάτες, είναι ορισμένες γραμμικής μορφής εγκοπές 
σε διάταξη Γ ή Π, στα άκρα των κατωφλίων. Οι εγκοπές 
αυτές αποτελούν άλλοτε μία συνέχεια και άλλοτε είναι 
τμηματικές. Αλλά και το πλάτος των, άλλοτε αντιστοιχεί 
σε όλο το πάχος των ξύλων και άλλοτε μόνον σε μέρος 
του, όπως π.χ. στα Προπύλαια. Στις περιπτώσεις αυτές 
το κάτω μέρος των ξύλων πρέπει να διέθετε "έμβολα". Τα 
έμβολα αυτά θα ήσαν σύμφυτα μέρη των ίδιων των ξύλων 
του περιθύρου ή ένθετα, εργασμένα ιδιαιτέρως, οπότε θα 
προσέφεραν και τη δυνατότητα εκλογής ισχυρότερων ή 
ανθεκτικότερων στην υγρασία ξύλων. Η απόληξη των 
ξύλων σε έμβολα είναι η πιθανότερη, κυρίως για τα δύο 
σκέλη κάθε σταθμού, επειδή δεν απαιτεί μεγάλες φωλεές, 
οι οποίες θα εξασθένιζαν τα χείλη του κατωφλιού.
2. Γενική εσοχή για την εξωτερική πλευρά του περιθύρου. 
Στις δύο πλευρές της δυτικής θύρας η εσοχή αυτή έχει 
βάθος 0.07μ και πλάτος αυξανόμενο εκ των κάτω (0.70μ) 
προς τα άνω (0.74μ). Η εσοχή συνεχίζεται και στο 
επίτοιχο επιστύλιο, όπου καταλαμβάνει μια ζώνη 
πλάτους ~0.30μ στο κάτω μέρος του.

Στον ανατολικό τοίχο η εσοχή δεν σώζεται. Οι 
λαξεύσεις, που υπάρχουν στη θέση της, είναι 
μεταγενέστερες. Πάντως, δύο λίθοι, προερχόμενοι από τη 
βόρεια πλευρά του ανοίγματος, σώζουν μέρος της. Το 
στοιχείο αυτό, συνδυαζόμενο με τις θέσεις των κατά 
χώραν σωζόμενων εντορμιών, επιτρέπει έναν ασφαλή 
υπολογισμό του εύρους της εσοχής, το οποίο τελικώς 
υπολογίζεται ίσο προς εκείνο της εσοχής του δυτικού 
θυρώματος.

Η ύπαρξη και οριζόντιας εσοχής, κατά μήκος του 
επίτοιχου επιστυλίου, πρέπει να αποκλεισθεί. Το 
μικρότερο πλάτος της ανατολικής θύρας προϋποθέτει και 
αναλογίας μικρότερο ύψος.

Το βάθος της εσοχής ήταν στον ανατολικό τοίχο
περίπου όσο και στο δυτικό, ή μάλλον λίγο 

μεγαλύτερο30, 0.08μ - 0.09μ.
Από τη φορά των πληγμάτων, που κατέλιπε το 

οξύληκτο εργαλείο λαξεύσεως της εσοχής και από την 
αποκάλυψη των αναθυρώσεων των αρμών ώσεως, λόγω 
του βάθους της, καθίσταται βέβαιον ότι η λάξευση της 
εσοχής έγινε στον ιστάμενο τοίχο και όχι στους 
επιμέρους λίθους, πριν από την τοποθέτηση.
3. Βαθύτερες οριζόντιες εγκοπές μέσα στη γενική εσοχή. 
Στον δυτικό τοίχο σώζονται όλες οι οριζόντιες εγκοπές, 
τέσσερεις δεξιά και τέσσερεις αριστερά στην εξωτερική 
πλευρά του ανοίγματος, οι οποίες καταλαμβάνουν με το 
μήκος των το εύρος της εσοχής και έχουν βάθος 0.07μ, 
από την εσοχή ή 0.07μ +0.07μ από την επιφάνεια του 
τοίχου. Το εύρος τιυν εγκοπών είναι 0.28 1/2μ. 
Παρατηρείται ότι οι ως άνω διαστάσεις δεν είναι τυχαίες, 
αλλά συνδέονται με απλές σχέσεις ως εξής : το βάθος της 
εσοχής είναι ίσο προς 1/10 του εύρους της, το βάθος της 
εγκοπής επίσης 1/10 του μήκους της εγκοπής ή του 
εύρους της εσοχής, το εύρος (~ 0.28 1/2μ) της εγκοπής 
ισούται προς 4/10 του μήκους της, δηλαδή του εύρους της 
εσοχής.

Στον ανατολικό τοίχο ασφαλώς θα υπήρχαν όμοιες 
εγκοπές, όμως δεν σώθηκαν ίχνη τιυν ούτε στους, 
άλλωστε, ελάχιστους σωζόμενους στο έδαφος λίθους.

Από τη θέση και τη μορφή τιυν εγκοπών γίνεται φανερό 
ότι αυτές δεν είναι άλλο παρά τοπικές βαθύνσεις της 
γενικής εσοχής και όχι εγκοπές πακτώσεως κάποιων 
στηριγμάτων στον τοίχο. Τούτο επειδή οι ίδιες οι εγκοπές 
δεν έχουν μορφή κατάλληλη για να συγκρατεί, αλλά ούτε 
απλώς και για να στηρίζει.

Επομένως, εφ' όσον πρόκειται απλώς για τοπικές 
βαθύνσεις της εσοχής, η ύπαρξή τους πρέπει να συνδέεται 
με αντίστοιχες τοπικές κρυφές ενισχύσεις του πάχους της 
ξύλινης επενδύσεως με γραμμικά οριζόντια στοιχεία. Για 
να χωρέσει η επένδυση με τέτοια μορφή στην εσοχή ήταν 
αναγκαίος ο διπλασιασμός του βάθους της εσοχής, στις 
θέσεις υπάρξεως αυτών τιυν στοιχείων. Οι θέσεις αυτές 
δεν είναι τυχαίες, καθ' όσον συμπίπτουν με ορισμένους 
αρμούς του τοίχου και πρέπει να προτιμήθηκαν σκοπί
μως, δηλαδή κατόπιν σχετικού προβληματισμού, ο οποίος 
από θεωρητικής πλευράς είναι ορθός. Εύκολα αποδεικνύ- 
εται, φυσικά για εγκοπές με αυτό το ύψος και όχι μικρό
τερες, ότι η λάξευσή τους σε άλλες θέσεις, δηλαδή μεταξύ 
αρμών, θα προκαλούσε μεγαλύτερη ελάττωση αντοχής. Η 
διαφορά αυτή, από πρακτικής απόψεως, δεν έχει σημασία, 
όπως δείχνουν οι όμοιες, αλλά μικρότερου βάθους εγκοπές, 
που υπάρχουν στο θυραίο τοίχο των Προπυλαίων.

Πάντως η κύρια διαφορά από τις εγκοπές των 
Προπυλαίων έγκειται, στο ότι εκείνες είναι λαξευμένες 
στις παρειές και όχι στην εξωτερική πλευρά των 
ανοιγμάτων. Κατά τα άλλα, οι εγκοπές αυτές έχουν την 
αυτή βασική χρησιμότητα με εκείνες της δυτικής θύρας 
του Παρθενώνος.
4. Εντορμίες βοηθητικών συνδέσεων ή αγκυρώσεων.
Από αυτές μερικές μόνον είχαν παρατηρηθεί παλαιότερα 
και είχαν ερμηνευθεί (ος εντορμίες γομφώσεως. Τούτο δεν 
είναι ορθό, εφ' όσον πρόκειται για οπές με ισχυρή 
εσιυτερική διεύρυνση, δηλαδή για εντορμίες αγκυρώσεως. 
Η διατήρηση και των χειλέων, πλείστων άθραυστων 
εντορμιών είναι στοιχείο, που αποκλείει το σίδηρο ως 
υλικό τιυν αγκυρώσεων, εφ' όσον κατά κανόνα η 
οξείδωσή του και η διόγκωσή του θραύει το μάρμαρο. 
Αλλά και η αφαίρεση σιδήρου και μολύβδου στο 
παρελθόν, ως άλλη εκδοχή, αποκλείεται επειδή σε καμία 
εντορμία δεν έχει γίνει μεταγενέστερη απολάξευση.

Επειδή σε όμοιες εντορμίες του θυραίου τοίχου των 
Προπυλαίων σώζονται κατάλοιπα ορειχάλκινων 
στοιχείων, θα ήταν δυνατή η υπόθεση ότι όμοια υπήρχαν 
και στα θυρώματα του ναού, εμπηγμένα εν ξηρώ, χωρίς 
μόλυβδο, ώστε να είναι δυνατή η τέλεια αφαίρεσή των, 
χωρίς βλάβη τιυν εντορμιών κατά την εποχή της 
επισκευής, όταν πλέον τα στοιχεία αυτά δεν θα είχαν την 
αρχική τιυν χρησιμότητα. Πάντως, επειδή ούτε και ίχνη 
εμποτισμού από οξείδια χαλκού παρατηρούνται, 
φαίνεται ότι τα στοιχεία αγκυρώσεως ήσαν ξύλινα, 
βεβαίως με τις κατάλληλες φυσικές ιδιότητες, όπως 
δηλαδή σε τόσα άλλα μνημεία.

30 Τούτο συνάγεται από το μεγαλύτερο βάθος, στο οποίο φθάνουν οι σωζόμενες εντορμίες στερεώσεως του περιθύρου και από ένα ελάχιστο 
λείψανο της εγκοπής, το οποίο δύσκολα διακρίνεται, ως διασωθέν παλαιότερο στοιχείο, ανάμεσα σε δύο εκτεταμένες νεώτερες απολαξεύσεις του 
ορθοστάτη, προς Β του ανοίγματος.
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Η κατανομή των στις παρυφές των περιθύρων και οι 
τεχνικές των ιδιότητες φανερώνουν ότι οι αγκυρώσεις 
δεν είχαν σκοπό να φέρουν το, άλλωστε, βαρύτατο 
θύρωμα, αλλά μόνον να εμποδίζουν τη χαλάρωση της 
καλής επαφής του προς τον τοίχο και τη συνακόλουθη 
εμφάνιση χάσματος στη θέση συναρμογής περιθύρου και 
τοίχου. Το ίδιο το περίθυρο ήταν προφανώς μια 
αυτοφερόμενη ισχυρή κατασκευή.

Από τις σωζόμενες εντορμίες η διάταξή των στη δυτική 
θύρα φαίνεται να είναι η εξής :

Α. Κατακόρυφες εντορμίες στην εσοχή εκάστου 
παραστάτη, σε απόσταση 0.05μ από το χείλος της. 
Σώζονται τρεις σε κάθε πλευρά, αλλά η διάταξή των 
προδίδει ότι το σύστημα περιείχε αρχικώς από ένα ακόμη 
σημείο, ώστε να διαιρείται το μεταξύ πρώτης και 
τελευταίας διάστημα σε περίπου ίσα μέρη. Η σύμπτωση, 
όμως, προς αρμούς της 10ης στρώσεως, κατέστησε τη 
λάξευση των εντορμιών αυτών περιττή. Θα ονομάζονται, 
λοιπόν, στο εξής:

Εντορμίες της βόρειας εσοχής : α, β, δ,
Οι αντίστοιχες σφήνες : α, β, (γ), δ. (εκ τιυν κάτω 
προς τα άνω)

Ομοίως:
Εντορμίες της νότιας εσοχής : α’, β', δ',

- Οι αντίστοιχες σφήνες : α', β', (γ1), δ’.
Β. Κατακόρυφες εντορμίες στην εσωτερική πλευρά του 

τοίχου σε σταθερή γραμμή, παράλληλη προς το άνοιγμα 
και σε απόσταση ~ 0.50μ, από αυτό. Σώζονται μόνον τρεις 
στο νότιο μέρος, όμως η διάταξή των δικαιολογεί την 
αποκατάσταση μιας τέταρτης, χαμηλότερα. Στο εξής : ε, ζ, 
ιμ θ, στο βόρειο παραστάτη και ε',ζ',η',θ", στο νότιο.

Γ. Οριζόντιες εντορμίες ανωφλιού, εκ των οποίων 
μόνον μία σώζεται στην εξωτερική πλευρά και μάλιστα, 
σε μεγαλύτερο ύψος από την εσοχή. Από την τεχνική 
ανάλυση του συστήματος κατασκευής δικαιολογείται η

αποκατάσταση τεσσάρων, ή πέντε τέτοιων εντορμιών31, 
σε κάθε πλευρά του ανωφλιού, κατά το παράδειγμα της 
κεντρικής θύρας των Προπυλαίων. Στο εξής : ι, κ , λ, μ 
(σειρά από 15 προς Ν).

Δ. Κατακόρυφες εντορμίες στο μέσον των παραστατοιν. 
Πρόκειται για τις μεγαλύτερες32. Σε κάθε πλευρά είναι 
μόνον δύο, αμφότερες στο άνω μέρος της 13ης στρώσεως 
και πάντως όχι σε συμμετρική διάταξη. Στο εξής : τ, υ και 
τ ', υ '.

Από τις ως άνω 22 εντορμίες σώζονται, οι εξής : α, β, δ, 
α', β1, ό', ζ', η', θ’, μ, τ, υ, τ' και υ', ήτοι δεκαέξ.

Το βάθος των εντορμιών της εσοχής (α, β, δ, κλπ.) είναι 
μόνον 0.07μ- 0.08μ.

Από τις ανάλογες εντορμίες της ανατολικής θύρας 
σώζονται λείψανα μόνον τριών, εκ των οποίων η μία σε 
λίθο στο έδαφος.

Κατά χώραν σώζονται στην εξωτερική όψη δύο 
εντορμίες, μία οριζόντια (εντορμία α) στον βόρειο 
ορθοστάτη, χαμηλά και μία κατακόρυφη (εντορμία β) 
στον νότιο ορθοστάτη, στο μέσον του ύψους του. Το 
βάθος τους από την αρχική επιφάνεια του τοίχου είναι 
0.17 1/2μ (στον δυτικό τοίχο τα αντίστοιχα βάθη είναι 
μόνον 0.14μ).

Η τρίτη σωζόμενη εντορμία βρίσκεται 16 εκ 
χαμηλότερα από την άνω έδρα του λίθου (α 1118).

Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι εντορμίες του ανατολικού 
θυρώματος δεν ακολουθούσαν την ίδια ακριβώς διάταξη 
με εκείνες του δυτικού.

Από τα ως άνω τεχνικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες 
που παρουσιάζουν, συμπεραίνεται ότι οι διάφορες 
λαξεύσεις (εσοχών, εντορμιών κ.τ.λ.) έγιναν συγχρόνως 
με την κατασκευή τιυν περιθύρων και ότι η θέση 
ορισμένων κατασκευαστικών στοιχείων καθορίσθηκε με 
συμπληρωματικό κριτήριο το σύστημα των οριζόντιων 
αρμών του τοίχου.

31 Στα Προπύλαια οι εντορμίες αυτού του είδους υπάρχουν και στις δύο πλευρές του λίθινου ανωφλιού. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακριβώς 
όμοια διάταξη στο ανώφλιο της δυτικής θύρας.

32 Έχουν βάθος 0.14,5μ, ύψος 0.14,5μ και πλάτος ~0.02μ. Οι εντορμίες αυτές έχουν κοινό μέτρο με την εσοχή και τις εγκοπές της : ~7+7εκ.

49





Β3 Αναπαράσταση του περιθύρου

Η αναπαράσταση, που προτείνεται στη συνέχεια, είναι 
προϊόν πολλών διαδοχικών προσπαθειών και δοκιμών, οι 
οποίες όλες είχαν ως αφετηρία τα στοιχεία που σώζονται 
ιττον ναό, ως βοηθητικό συγκριτικό υλικό κάθε γνωστό 
στοιχείο από τις θύρες άλλων αρχαίων κτηρίων και 
κυρίως των Προπυλαίων, αλλά και γενικότερα κάθε γνω
στό τρόπο της αρχαίας ξυλοτεχνίας. Τέλος, ως μέθοδο είχε 
την κατασκευαστική ερμηνεία των τυπικών μορφών 
Ουρών, που μας είναι γνωστές από την αρχαία αγγειογρα
φία και από λίθινα θυρώματα ή μέρη θυρών, που απομι
μούνται αντίστοιχα ξύλινα. Το αρχαίο φιλολογικό και 
επιγραφικό υλικό, πολύ προσιτό χάρις στο Λεξικό τιον 
όρων, αλλά καιτα παλαιότερα έργα του Α. Ορλάνδου και η 
βιβλιογραφία για τις αρχαίες θύρες και την αρχαία τεχνο
λογία. είναι τα άλλα στηρίγματα αυτής της προσπάθειας.

Πάντως η απόπειρα, παρά το μέγεθος της 
προηγουμένης αναλύσεως, δεν θα κατέληγε σε 
αποτέλεσμα χωρίς την αρωγή της συνθετικής φαντασίας. 
Επομένως, το αποτέλεσμα, αν και αποτελεί την καλύτερη 
δυνατή προσέγγιση, δεν παύει να είναι μια 
αναπαράσταση.

Πολλές λεπτομέρειες, όπως ο ακριβής αριθμός των 
σανίδων ενός σύνθετου στοιχείου, τα ακριβή πάχη 
ορισμένων ξύλων ή το ακριβές είδος μιας εσωτερικής 
ξυλοσυνδέσεως είναι ζητήματα τόσο αβέβαια, όσο είναι 
και απρόσιτα σε κάθε προσπάθεια τεκμηριώσεως.

Ωστόσο, ο γράφων πιστεύει ότι η γενική διάταξη των 
κύριων μεριάν δεν είναι δυνατόν να ήταν άλλη από αυτήν, 
που προτείνεται με την παρούσα αναπαράσταση και, 
συνεπώς, ότι η απουσία αποδείξεων για ορισμένες 
λεπτομέρειες μπορεί να δικαιολογήσει μια αμφιβολία, 
μόνον για τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά όχι για 
την αναπαράσταση των βασικών μερών.
Προϋποθέσεις της αναπαραστάσεως:
I. Η μορφή των αγκυρώσεων αποκαθίσταται εκ του 
ασφαλούς από τη μορφή των εντορμιών. Πρόκειται για 
το γενικότερο σύστημα εσωτερικής ενσφηνώσεως ενός 
εφελκυόμενου πεπλατυσμένου στοιχείου, του οποίου η 
γνωστότερη, αλλά όχι η μόνη, εφαρμογή είναι ο "λύκος" 
ανυψώσεως και μάλιστα του αρχαιότερου είδους, δηλαδή 
με μονόπλευρη λοξή εύρυνση.

Οι κατακόρυφες αγκυρώσεις α, β, δ κλπ. παρουσιάζουν 
την εύρυνση προς τα κάτω.

Ο προσανατολισμός των αγκυρώσεων δεν υπαγορεύε
ται από το μάρμαρο, αλλά από το ξύλο, το οποίο διαθέτει 
τη μεγάλη διατμητική αντοχή του μόνον κατά μήκος. Δεν 
είναι τυχαίο λοιπόν, ότι οι αγκυρώσεις για τους παρα
στάτες είναι κατακόρυφες και για το επίσης ξύλινο 
ανώφλιο οριζόντιες.

Συνεπώς το ζεύγος των αγκυρώσεων τ, υ δεν υπηρετού
σε ένα ή δύο οριζόντια ξύλα, αλλά δύο κατακόρυφα.

2. Το πάχος του παραστάτη στην έξω πλευρά, 
φιλοξενούμενο εν μέρει. στην εσοχή βάθους 0.07μ δεν 
είναι δυνατόν να υπερέβαινε τα 0.1 Ομ ή 0.11 μ. Αν ήταν 
μεγαλύτερο τότε το πλαίσιο θα εξείχε του κατωφλιού, 
πράγμα αδύνατον όπως αποδεικνύουν οι πολυάριθμες 
λίθινες θύρες, που σώζουν κατώφλιο και παραστάτες.
3. Το πλάτος της έξω πλευράς ή εξωτερικού σκέλους του 
παραστάτη (Εικ.22.Α, Εικ. 23.Α), ισοδύναμο προς 0.7Θ μ- 
0.74μ, ως υπερπολλαπλάσιο του πάχους και καθ' αυτό 
πολύ μεγάλο, πρέπει να συνέθεταν περισσότερα του ενός 
ξύλα, συναρμοσμένα με διάμεσες ξυλοσυνδέσεις (υπό 
στοιχεία φ, χ, ή), ω στις Εικ. 22 και 23), ώστε να μην 
κινδυνεύει η καλή συνέχειά των από τη φυσική στρεπτική 
τάση των ξύλων.

Οι ενισχύσεις του σύνθετου αυτού μέλους στην προς 
τον τοίχο πλευρά του, που, όπως ήδη αναφέραμε, 
συνέπιπταν με τις οριζόντιες εγκοπές της εσοχής, πρέπει 
να ήσαν απλώς στοιχεία ακαμψίας, καθ' όσον 
αποκλείεται να ήσαν στηρίγματα, λόγω της μορφής τιυν 
εγκοπών. Τα στοιχεία ακαμψίας αυτού του είδους ήσαν 
πολύ γνωστά στην παλαιότερη ξυλοτεχνία. Τα εφήρμοζε 
σε ξύλα πεπλατυσμένου σχήματος, για να παρεμποδίζει 
την εγκάρσια (προς τις ίνες) παραμόρφωση (κύρτωση, 
στρέβλωση, σκέβρωμα, πετσικάρισμα).

Η σύνδεση των στοιχείων ακαμψίας με τα όρθια ξύλα 
πρέπει να είχε τη γνωστή από αρχαία έπιπλα, αγάλματα 
κ.α.τεχνικά έργα μορφή, που στη σημερινή γλώσσα, ιδίως 
τιυν ξυλουργών, λέγεται περαστά τρέσα ή κλείδωμα και 
συνίσταται στην εισχώρηση μιας πλευράς του ενός ξύλου 
(του στοιχείου ακαμψίας) σε αντίστοιχη φωλεά, 
ανοιγμένη στο άλλο (στο ενισχυόμενο ξύλο). Η στερεά 
συνένωση τιυν ξύλων (κλείδωμα ή σύμπηξη) 
εξασφαλίζεται μόνον με τη μορφή της εισχωρήσεως. Η 
φωλεά εφοδιάζεται σε όλο το μήκος της με αμφίπλευρη 
εύρυνση προς τα μέσα και το στοιχείο ακαμψίας 
διαμορφώνεται, ιόστε εισαγόμενο στη φωλεά να 
εφαρμόζεται τελείως. Οι αρχαίοι όροι για αυτά τα 
στοιχεία είναι πελεκινωτός κανών ή άρην πελεκάνος και 
πελεκινυειδής σωλήν ή θήλυς πελεκάνος.

Προφανώς η εισαγωγή του στοιχείου ακαμψίας στη 
φωλεά γίνεται από το ένα άκρο της, το οποίο πρέπει και 
να είναι για τον σκοπό αυτόν ελεύθερο. Μάλιστα, όταν 
φωλεά και στοιχείο ακαμψίας διαθέτουν σφηνοειδή 
μορφή και κατά το μήκος, η πλήρης εισχώρηση του 
στοιχείου ακαμψίας προκαλεί ισχυρή ενσφήνωσή του και 
αυξάνει τη στερεότητα και την αστρεψία του συνόλου.
4. Το μικρότερο πλάτος του παραστάτη στην εσωτερική 
όψη του τοίχου, η απουσία εσοχής ή εγκοπών, η 
μεγαλύτερη προεξοχή του κατωφλιού και τέλος η 
συγκέντρωση τιυν φορτίων τιυν θυροφύλλων στην ίδια 
πλευρά, αποτελούν ένα σύνολο δεδομένων, τα οποία

Εικ. 22 Κύρια δομικά στοιχεία του θυραίου ανοίγματος και του περιθύρου
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οδηγούν στην αποκατάσταση της εσωτερκής πλευράς του 
παραστάτη ως ενιαίου συμπαγούς ξύλου με πλάτος 
~0.65μ και πάχος- 0.12μ- 0.12 1/2μ, ίσο προς την 
προεξοχή του κατωφλιού.
5. Λόγω της αναρτήσεως των θυροφύλλων η εσωτερική 
πλευρά ή εσωτερικό σκέλος εκάστου παραστάτη δέχεται 
ισχυρό ζεύγος οριζοντίων δυνάμεων, που τείνουν να 
ανατρέψουν και να παρασύρουν το μέρος αυτό του 
περιθύρου. Η θεωρητική ανάλυση του θέματος δεν θα 
παρουσιαστεί τώρα, αρκεί όμως να αναφερθεί ότι, χωρίς 
να συνυπολογισθούν τα κινητικά - δυναμικά φαινόμενα, 
οι οριζόντιες δυνάμεις είναι της τάξεως των 300-400 χγρ 
και ότι η ανάληψή των προϋποθέτει την αυστηρή 
δέσμευση της ελευθερίας κινήσεως του εσωτερικού 
σκέλους στις εξής διευθύνσεις : προς B, A και Ν στο άνω 
μέρος και προς Ν, Δ και Β στο κάτω. Είναι φανερό ότι οι 
αγκυρώσεις δεν έχουν ούτε τη θέση ούτε την ικανότητα να 
αναλάβουν τέτοιες δυνάμεις και επομένιος ότι αυτές 
πρέπει να αναλαμβάνονται από τα διάφορα μέρη του 
περιθύρου ως εξής : οι προς Β και προς Ν από το ξύλινο 
ανώφλιο, οι δε προς A από τον παραστάτη, με κατάλληλη 
ισχυρή σύνδεση των δύο σκελών (έξω και έσω) μέσω της 
μεσαίας πλευράς.

Η ανάληψη τιυν έσω αλλά αντίθετων δυνάμεων στο 
κάτω μέρος γίνεται, κυρίως, από τον καλά στερεωμένο 
λίθο του κατωφλιού, στον οποίο το εσωτερικό σκέλος 
είναι πακτωμένο.
6. Η συνέχεια εσωτερικού σκέλους και ανωφλιού, 
προκειμένου να αντέχει στις μεγάλες οριζόντιες 
δυνάμεις, είναι καλύτερο να επιτυγχάνεται με 
στερεοτομική ξυλοσύνδεση παρά μόνον με καρφιά και 
επειδή η δύναμη αντιστρέφεται, όταν η θύρα ανοίγεται 
πλήρως, η υποδοχή του ανωφλιού πρέπει να είναι ισχυρή 
και προς τα άκρα του. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα αν 
το ανώφλιο εκτείνεται πέραν του παραστάτη, δηλαδή αν 
σχηματίζει ώτα (εννοούνται στο ίδιο επίπεδο και όχι 
διακοσμητικά εν εξοχή). Η ως άνω προϋπόθεση αποτελεί 
άλλωστε και έναν από τους βασικούς λόγους για τη 
δημιουργία των παλαιότερων ξύλινων προτύπων, από τα 
οποία εξελίχθηκε η θύρα του δωρικού τύπου.

Σύμφωνα με τα ως άνω η δωρικού τύπου επαύξηση του 
μήκους του ανωφλιού είναι πιθανότατη στην εσωτερική 
πλευρά του περιθύρου, αν όχι και στην εξωτερική. Η 
πιθανότητα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθ' 
όσον υπάρχει τεκμήριο αυτής της μορφής στη δυτική 
πλευρά της κεντρικής θύρας των Προπυλαίων. Στο άνω 
δεξιά μέρος υπάρχει πρόχειρη κατάξεση από την ανα- 
κατασκευή της θύρας. Η κατάξεση αυτή, αναγκαία εξ 
αιτίας μιας ανωμαλίας του πάχους της επενδύσεως του 
ανωφλιού, κάνει φανερό ότι το ανώφλιο διέθετε δωρική 
διεύρυνση. Μία δωρική διεύρυνση σε αιπό το ανώφλιο εξηγείται 
μόνον, αν όμοια υπήρχε και στο αρχικό. Η απουσία στο ίδιο ύψος 
μιας αντίστοιχης διευρύνσεακς της εσοχής δεν αποτελεί αντένδειξη, 
επειδή γενικότερα η επένδυση του ανωφλιού ήταν και αυτή 
στερημένη μιας εσοχής.

Προφανώς η λύση αυτή με λεπτότερη επένδυση ήταν 
προτιμότερη από μιά παχύτερη επένδυση, της οποίας 
όμως η αναγκαία εσοχή θα εξασθένιζε το ανώφλιο. Τα 
φορτία του ήσαν ήδη πολύ μεγάλα εν σχέσει προς τις 
διαστάσεις του.

7. Η μεσαία πλευρά του παραστάτη πρέπει να αποκατα
σταθεί με τέτοια κατασκευαστική σύνθεση, ώστε :

να περιλαμβάνει στο μέσον τα δύο όρθια ξύλα ( Β και 
Γ στις Εικ. 22 και 23), τα αγκυρωμένα στις εντορμίες 
τ, υ (ή τ', υ').
να συνδέει τα δύο σκέλη (έξω και έσω), κατά τρόπον 
ανένδοτο και όχι απλώς να πληρεί το μεταξύ αυτών 
διάστημα.

- να διαθέτει κεφαλή, ικανή να φέρει το μεσαίο και 
ευρύτερο τμήμα του ξύλινου ανωφλιού (Z 1+Ζ2+Ζ3 
+Ζ4+Ζ5, για παραστατική ευκολία μόνον τα Ζ1 και 
Ζ3 περιέχονται στην Εικ. 22).

Οι ως άνω απαιτήσεις ικανοποιούνται μόνον, αν η 
επένδυση της πλευράς έχει τις σανίδες ισχυρές και 
οριζόντιες. Η διάταξη αυτή, ως κάθετη στα όρθια ξύλα, 
εξασφαλίζει την αμοιβαία σύνδεση όλων τιυν ξύλων σε 
ένα σώμα. Αντιθέτως, μια καθ' ύψος διάταξη των 
σανίδων, όχι μόνον θα ήταν ανίκανη να εμποδίσει 
οριζόντια αποκόλληση του εσωτερικού σκέλους Γ+Δ (εξ 
αιτίας της ροπής των θυροφύλλων), αλλά κυρίως θα 
προκαλούσε άλυτο πρόβλημα ερμηνείας της λειτουργίας 
των ξύλων Β και Γ , των οποίιον την ύπαρξη τεκμηριώ
νουν οι εντορμίες τ, υ (ή τ', υ’). Όμως, με την οριζόντια 
διάταξη τιυν σανίδων, τα δύο μεσαία όρθια ξύλα καθίστα
νται τα απαραίτητα στοιχεία σκελετού του σανιδώματος 
και τα απαραίτητα ενδιάμεσα στηρίγματα μιας ισχυρής 
κεφαλής του παραστάτη.

Για την ολοκλήρωση του συστήματος αυτού χρειάζεται 
και ένα ακόμη όρθιο ξύλο, για την ισχυρή σύνδεση εξω
τερικού σκέλους και σανιδώματος. Το ξύλο αυτό, ενω
μένο στερεά με το έξω σκέλος και τους πελεκινωτούς 
κανόνες του, έφερε και το εξωτερικό άκρο της κεφαλής 
(Κ) του παραστάτη.

Η κεφαλή αυτή, με μορφή απλής δοκού, έχει τα άκρα 
της στα σκέλη του παραστάτη και, για να μην κάμπτεται, 
λόγιο του μεγάλου μήκους της, υποστηρίζεται στο μέσον 
της από τα όρθια ξύλα, που συνέχουν και το σανίδωμα. 
Για ευνόητους λόγους η κεφαλή αυτή πρέπει να συμβάλ
λει και στην οριζόντια σύνδεση τιον σκελών, πολύ 
περισσότερο από κάθε μία οριζόντια σανίδα. Εννοείται 
ότι οι σανίδες μόνες, έστω και αν συνέχονται καθ' ύψος, 
δεν θα ήσαν σε θέση να φέρουν το ανώφλιο, επειδή θα 
έπρεπε να αναλάβουν μεγάλες πιέσεις καθέτως στις ίνες, 
δηλαδή σε διεύθυνση μεγάλης πλαστικότητας του υλικού. 
Αυτός είναι και ο λόγος, που επιβάλλει μια παχύτερη 
κεφαλή.

Στην κεντρική θύρα τιυν Προπυλαίων οι μικρότερες 
διαστάσεις και ιδίως το πολύ μικρότερο πάχος του 
τοίχου οδήγησαν σε μια απλούστερη λύση, εφ' όσον η 
μεγαλύτερη πλευρά της επενδύσεως ακολουθεί το κατα- 
σκετιαστικό σύστημα της δεύτερης, κατά σειρά μεγέθους, 
πλευράς της επενδύσεως του θυρώματος του Παρθενώνος.

Η μεσαία πλευρά στα Προπύλαια ήταν μια σύνθεση 
όρθιων ξύλων με κρυφές οριζόντιες ενισχύσεις ακαμψίας 
(πελεκινωτούς κανόνες), όπως η εξωτερική πλευρά στον 
Παρθενώνα. Ενώ η πολύ στενότερη εξωτερική πλευρά 
στα Προπύλαια, όπως άλλωστε και η εσωτερική, ήταν 
συμπαγής μονοκόμματη και επομένως συγκρίνεται με την 
εσωτερική πλευρά του θυρώματος τοτι Παρθενώνος (η 
παράλληλη τοποθέτηση των ξύλων και στις τρεις πλευρές
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των παραστατών των Προπυλαίων επιβάλλει μια ισχυρή 
οριζόντια σύνθεση των σκελών στο άνω μέρος, για την 
οποία μάλιστα υπάρχουν και οι οριζόντιες εντορμίες 
αγκυρώσεως, ενισχυμένη μάλλον και με μεταλλικά 
ελάσματα).

Επομένως το μόνο επί πλέον, ως προς τα Προπύλαια, 
στοιχείο παραστάτη στον Παρθενώνα είναι το σανίδωμα 
με όρθιο σκελετό, που πρέπει να εφαρμόσθηκε λόγω του 
πολύ μεγάλου πλάτους (~2.30μ) της μεγάλης πλευράς.

Για το συνολικό πάχος της μεγάλης πλευράς, από το 
οποίο εξαρτάται και ο υπολογισμός του καθαρού 
πλάτους της θύρας, δεν υπάρχουν τεκμήρια, ωστόσο η 
εκτίμησή του, βάσει των παχών των άλλων πλευρών τα 
οποία προσεγγίζονται καλύτερα, δεν αφήνει μεγάλα 
περιθώρια σφάλματος. Από τις εντορμίες α, β, δ εύκολα 
συνάγεται ότι το βάθος των ήταν ελάχιστα μόνον 
μικρότερο από το πάχος του εξωτερικού σκέλους του 
πλαισίου, ώστε οι εκεί φιλοξενούμενες σφήνες να έχουν 
το μήκος των αρμονικά ισομοιρασμένο στα συνδεόμενα 
μέρη. Επομένως, επειδή οι εντορμίες τ και υ έχουν βάθος 
~ 0.14 μ δύναται να υποτεθεί ότι το πάχος του μεσαίου 
σκέλους ήταν περίπου 14,4-15εκ. Το πάχος αυτό δύναται, 
ακολούθως, να επιμερισθεί σε 0.05μ για τις σανίδες και σε 
-0.1 Ομ για τα όρθια ξύλα.

Συνεπώς, το καθαρό άνοιγμα του δυτικού θυρώματος 
ήταν ~4.63μ στο ύψος των εντορμιών τ, υ και στο άνω 
μέρος του θα ήταν ~4.60μ. Ο υπολογισμός του καθαρού 
ανοίγματος στο κάτω μέρος συνδέεται με το πρόβλημα 
του μεταβλητού πλάτους των εκατέρωθεν εσοχών. Οι δύο 
ακραίες λύσεις έχουν ως εξής: καθαρό άνοιγμα κάτω 4.78μ, 
πλάτος εξωτερικού σκέλους πλαισίου κάτω ~0.84μ, άνω 
~0.88,5μ ή καθαρό άνοιγμα κάτιυ ~4.70μ και πλάτος εξω
τερικού σκέλους πλαισίου -0.88,5μ σταθερό σε όλο το 
ύψος. Διάφορες ενδιάμεσες λύσεις είναι επίσης δυνατές, 
εκ των οποίων η πιθανότερη παρέχεται από τον μέσο όρο 
των ανωτέρω (-4.74). Η εκλογή της ορθής λύσεως θα επι
τευχθεί μόνον με την περάτωση της μελέτης των παραμορ- 
φώσεων των λίθων της εσωτερικής πλευράς του τοίχου.

Ο υπολογισμός του πλάτους του εσιυτερικού σκέλους 
του θυρώματος συνδέεται και αυτός με το ίδιο πρόβλημα. 
Πρός το παρόν το πλάτος αυτό υπολογίζεται μόνον κατά 
προσέγγιση: ~0.70μ±2εκ.
8. Το ανώφλιο.
Από τις διάφορες υποθετικές σχέσεις του ανωφλιού προς 
την άνω εσοχή, πολύ πιθανότερη είναι εκείνη, κατά την 
οποία το επίπεδο μέρος του ανωφλιού περατούται στην 
εσοχή. Στην περίπτωση αυτή οι οριζόντιες εντορμίες 
έχουν κατάλληλη απόσταση από την εσοχή, για να 
εξυπηρετούν τη στερέωση του εξωτερικού κυματίου του 
περιθύρου.

Αντιθέτους, η αύξηση του ύψους του περιθύρου, ώστε 
μεγαλύτερο μέρος του ανωφλιού κατασκευασμένο 
λεπτότερο να υπερβαίνει το ύψος της εσοχής, δεν θα 
μπορούσε να συμβιβασθεί με τη μικρή απόσταση τιυν 
εντορμιών αγκυρώσεως από την εσοχή.

Επομένως, αν το ύψος του ανωφλιού αποκατασταθεί 
ίσο προς το πλάτος του εξωτερικού σκέλους του 
παραστάτη δηλαδή 0.88,5μ, η κάτω πλευρά του 
ανωφλιού αποκαθίσταται 0.43μ - 0.44μ χαμηλότερα από 
την κάτω πλευρά του λίθινου ανωφλιού. Το διάστημα

αυτό πληρούται με το πάχος των ξύλων, που συνθέτουν 
την κάτω πλευρά του ανωφλιού.

Η αποκατάσταση αυτή παρέχει ως καθαρό ύψος 
ανοίγματος ~9.44μ. Το ύψος αυτό είναι διπλάσιο του 
ανοίγματος, όπιος είναι το κανονικό για τις περισσότερες 
αρχαίες θύρες.

Κατ' αναλογίαν προς τους παραστάτες, το ανώφλιο 
διαιρείται και αυτό σε τρία μέρη, την έξω, την κάτω και 
την έσω πλευρά, των οποίων η κατασκευή είναι εύκολο 
να αναπαρασταθεί, εφ' όσον τα εξωτερικά και εσωτερικά 
όριά των έχουν ήδη προσεγγισθεί. Η έξω πλευρά είχε το 
μεγαλύτερο ύψος, αλλά το μικρότερο πάχος. Η κάτω 
πλευρά θα αρκούσε να είναι απλώς μια ψευδοροφή, 
ωστόσο τα όρθια ξύλα και η κεφαλή που αυτά 
προϋποθέτουν, κάνουν περίπου βέβαιον ότι την κάτω 
πλευρά συνέθεταν ξύλα μεγάλου πάχους και πολύ 
ισχυρά, τοποθετημένα παράλληλα, με τα άκρα τους 
εδραζόμενα στους δύο παραστάτες (στις κεφαλές). Είναι 
εύλογον ότι τα ξύλα αυτά δεν υπηρετούσαν μόνον το 
σχηματισμό ενός επιπέδου στο άνω μέρος του περιθύρου, 
αλλά ασκούσαν στους δύο σταθμούς την αναγκαία 
άντωση, η οποία τους εμπόδιζε να εγκαταλείψουν τη θέση 
τιυν και να κλίνουν περισσότερο προς το μέσον του 
ανοίγματος. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να υπήρχαν οι 
κατάλληλες εγκοπές στα άκρα των, για την ακινητο- 
ποίηση τιυν κεφαλών των παραστατών. Τέλος, το πιθανόν 
πάχος αυτών των ξύλων (0.40μΧ0.40μ, ή περίπου 1/12 
του μήκους των), είναι τόσο μεγάλο, ώστε να μπορεί να 
λεχθεί ότι σε περίπτωση θραύσεως και υποχωρήσεως ενός 
τεμαχίου του ανωφλιού, οποιουδήποτε μάλιστα μεγέθους, 
τα ξύλα αυτά μόνα θα ήσαν ικανά εμποδίσουν την πτώση 
του. Η ικανότητα αυτή, που επιβεβαιώνεται και με 
υπολογισμό, πρέπει να αποτελεί μάλλον βασική πρόθεση 
τιυν κατασκευαστών της θύρας.

Την έσω πλευρά αποτελούσε ένα πολύ ισχυρό ξύλο 
0.12μΧ0.70μ, το οποίο διαμόρφωνε την εσωτερική όψη 
του ανωφλιού, εφοδιασμένο μάλιστα με δωρική 
διεύρυνση, ώστε να παρέχει στά εσωτερικά σκέλη όχι 
μόνον άντωση, αλλά και ισχυρότατη εφελκυστική 
σύνδεση.

Για να διατηρείται η ένωση των ξύλων του ανωφλιού 
και να παρεμποδίζεται η χαλάρωση της κανονικά 
σφιγκτής επαφής τιυν με την όψη του τοίχου, πρέπει να 
ήσαν συνδεδεμένα εγκαρσίους με μερικούς ελκυστήρες, 
μεταλλικούς ή ξύλινους με πελεκινωτά άκρα. Η έξω 
πλευρά του ανιυφλίου θα αποκτούσε την, πολύ πιθανόν, 
δωρική μορφή της μόνον με την τοποθέτηση του 
περιμετρικού κοσμήματος : στο ανώφλιο μεν έξω από την 
επίπεδη επιφάνειά του. στους δε σταθμούς επάνιυ στην 
επίπεδη επιφάνεια.

Τέλος, θα πρέπει να υπήρχε και ένα υπέρθυρο κόσμημα 
σε αμφότερες τις πλευρές της θύρας. Τούτο στην 
εξιυτερική πλευρά θα είχε κοινό έδαφος με το περιμετρικό 
κόσμημα : το ελαφρύ ξύλο που συγκρατούσαν οι 
οριζόντιες αγκυρώσεις επάνιυ από την εσοχή του 
ανωφλιού.

Το ύψος τον ανατολικού θυρώματος
Με τα προηγούμενα απεδείχθη ότι στον ανατολικό τοίχο 
υπήρχε εσοχή για την ένθεση της εξιυτερικής πλευράς του
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περιθύρου, ίσου πλάτους προς την όμοια εσοχή του 
δυτικού τοίχου, ωστόσο μεταξύ των δύο θυρών υπάρχει η 
διαφορά του πλάτους και του ύψους των κατωφλίων.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι θύρες διέφεραν μόνον ως προς 
το κενό τους. Η χαμηλότερη τοποθέτηση του κενού αυτού 
στα ανατολικά οδηγεί στη σκέψη ότι η διαφορά 
διαστάσεων πρέπει να υπάρχει και καθ' ύψος, ώστε οι 
αναλογίες και αν ακόμη δεν ήσαν ακριβώς οι αυτές, 
τουλάχιστον να μη ήσαν πολύ διαφορετικές. Η σχέση 
πλάτους προς ύψος μέσα στο άνοιγμα είναι περίπου 1 : 2, 
ΐ] τήρηση της αυτής αναλογίας με τη δυτική θύρα θα 
επέβαλλε τοποθέτηση του ξύλινου ανωφλιού της 
ανατολικής θύρας 1.11 μ χαμηλότερα από το μαρμάρινο 
ανώφλιο, με αποτέλεσμα να προκύπτει μεταξύ των δύο 
οριζόντιο χάσμα ύψους 0.15μ- 0. !6μ, το οποίον ισούται 
περίπου προς το 1/2 της διαφοράς του πλάτους των 
θυρών. Επομένως, (tv ως διαφορά του ύψους ληφθεί το 

1 + 1/2 της διαφοράς του πλάτους, τότε το χάσμα 
μηδενίζεται και το άνω πέρας του θυρώματος φθάνει 
στην αυτή στάθμη με τα επίκρανα των παραστάδων και, 
το σπουδαιότερο, των παραθύρων, το δε επίτοιχο 
επιστύλιο φαίνεται να επικάθηται στο ανώφλιο της θύρας 
και όχι να τέμνεται από αυτό. Η λύση αυτή είναι από 
ρυθμολογικής πλευράς όχι απλώς ορθή, αλλά και η μόνη 
κανονική. Ας αναφερθεί μόνον ότι σε κανένα άλλο κτήριο 
δεν παρατηρείται αυτό, που παρακολουθήσαμε στο 
δυτικό τοίχο : μια θύρα που υπερβαίνει, και μάλιστα τόσο 
πολύ, το ύψος των κιόνων και διακόπτει τη συνέχεια του 
επίτοιχου επιστυλίου. Ο κανόνας απαιτεί το ύψος της 
θύρας να φθάνει το πολύ έως το επιστύλιο.

Επομένως, μεταξύ των δύο θυρών του Παρθενώνος, η 
ανατολική είναι εκείνη που ανταποκρίνεται σε ένα αρχικό 
κανονικό σχέδιο και η δυτική είναι εκείνη που ακολουθεί

ένα σκοπίμως αντικανονικό σχέδιο. Ε[ αύξηση της 
δυτικής θύρας θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτή τη 
θεώρηση, να οφείλεται στις λειτουργικές απαιτήσεις του 
Δυτικού Διαμερίσματος ή στην επιδίωξη μιας αισθητικής 
εξισορρόπησης τιυν δύο θυραίων τοίχων, ώστε αν ο ένας 
υπερέχει με τα παράθυρα ο άλλος να έχει μια υπεροχή ως 
προς το μεγαλείο της θύρας.

Οι γενικές αυτές σκέψεις ενθαρρύνονται από το 
γεγονός ότι το άνοιγμα της ανατολικής θύρας, όπως 
αποκαθίσταται, παρέχει ακριβώς την αναλογία 1 : 2 
(4.50μ : 9.00μ), η οποία για ελληνικές θύρες αποτελεί 
κανόνα, ενώ το άνοιγμα της δυτικής παρουσιάζει κάπως 
χαμηλότερη αναλογία. Όμως αυτή η διαφορά αναλογίας 
προσφέρεται και ως θετική ένδειξη υπέρ των ως άνω.

Αν με την αλλαγή του σχεδίου η σκέψη ήταν να τηρηθεί 
και πάλι η αναλογία 1 : 2, τούτο εν τέλει δεν έγινε 
δυνατόν, διότι δεν θα απέμενε αρκετός χώρος για να 
δοθεί στα ξύλα της κάτω πλευράς του ανωφλιού το 
απαιτούμενο πάχος. Έτσι, έγινε μια μικρή περικοπή του 
ύψους της αλλαγμένης θύρας κατά το 1/4 της θεωρητικής 
αυξήσεως του ύψους της.

Το φαινόμενο διακοπής ενός επιστυλίου από ένα 
θύρωμα παρουσιάζεται ως μοναδική περίπτωση στον 
Οπισθόναο του Παρθενώνος. Οι ανάλογες οικοδομικές 
διατάξεις στα Προπύλαια και αλλού δεν έχουν καμία 
σχέση με αυτό, διότι δεν περιλαμβάνουν επίτοιχα 
επιστύλια.

Πολλούς αιώνες αργότερα, ο Βιτρούβιος αναφέρει, ως 
βασική αρχή, ότι άνω όριο ενός θυρώματος πρέπει να 
είναι η άνω επιφάνεια των κιονοκράνων του Προνάου33. 
Παρατηρούμε ότι ο Βιτρουβιανός κανόνας συμφωνεί με 
την αποκατάσταση του ύψους της ανατολικής θύρας του 
Παρθενώνος.

33 Βιτρούβιος de archit. IV.6.1.



Β4 Το σύστημα περιστροφής των θυρόφυλλων (Εικ 22-23)

Παρά την πλήρη καταστροφή και αντικατάσταση των 
αρχικών θυριόν η εξακρίβωση του συστήματος 
περιστροφής των θυρόφυλλων τιυν είναι ένα από τα 
ευκολότερα σημεία της έρευνας. Έως τώρα, χωρίς 
εξαίρεση, οι μελετητές του μνημείου πίστευαν για τις 
τόσο κακότεχνες υποδοχές στροφέων που υπάρχουν στο 
δάπεδο (Πίν. 6.1), στην εσωτερική πλευρά των θυριόν, ότι 
είναι αρχαίες. Τούτο μάλιστα, όταν στις ίδιες εργασίες 
τους οι μελετητές αυτοί κάνουν το σφάλμα να μη 
θεωρούν αρχαίες τις προφανώς αρχαίες εσοχές και 
εγκοπές των θυραίων τοίχων του Παρθενώνος και των 
Προπυλαίων, επειδή νομίζουν ότι οι τελευταίες δεν έχουν 
την αρμόζουσα ποιότητα εργασίας.

Πάντως, στο δάπεδο του ναού δεν υπάρχουν άλλες 
υποδοχές πλην εκείνων που έφεραν τις νεώτερες θύρες. 
Επομένως η μόνη θέση, όπου θα ήταν δυνατόν, αν και δεν 
σώζονται, ωστόσο να είχαν υπάρξει αρχικοί επιδαπέδιοι 
στροφείς, είναι οι ίδιες οι μεταγενέστερες εγκοπές, αν 
συνέπιπταν με αυτές και αν με τη λάξευση τιυν νεώτερων 
σε μεγαλύτερο πλάτος και βάθος συνέβαινε να 
εξαφανισθούν οι αρχαιότερες. Τούτο όμως είναι 
αδύνατον να έχει συμβεί, επειδή οι αρχαίες θύρες ήσαν 
πολύ πλατύτερες και οι στροφείς των θα έπρεπε να 
βρίσκονται μισό περίπου μέτρο πέραν των νεώτερων.

Απομένει προς εξέτασιν η περίπτωση να υπήρχαν 
στροφείς αυτού του είδους στην έσω παρυφή του 
κατωφλιού. Η περίπτωση αυτή επίσης αποκλείεται, 
επειδή τα μικρά πάχη των ανωφλίων, μειούμενα και κατά 
μερικά ακόμη εκατοστόμετρα μέσα από την άντυγα και 
ακόμη με τις υποδοχές στροφέων θα καταντούσαν 
τελείως ανίκανα (~ 0.05μ- 0.1 Ομ) για την ανάληψη τιυν 
μεγάλων φορτίων (2 τόννοι) τιυν θυροφύλλων.

Όμως υπάρχει ένας ακόμη ισχυρότερος λόγος για την 
απόρριψη της περιπτώσεως : από τα σωζόμενα ίχνη τιυν 
αρχαίων κατωφλίων γίνεται σαφές ότι η προεξοχή των 
προς το εσωτερικό δεν ήταν μεγαλύτερη από 0.12μ.Όμως, 
ακόμη και αυτή η προεξοχή ήταν κατειλημμένη από την 
εσωτερική πλευρά τιυν παραστατών.

Με τον αποκλεισμό τιυν ανωτέρω περιπτώσεων 
απομένει μόνον μια δυνατή λύση. Αυτή των επάλληλιυν 
στροφέων.

Το σύστημα τιυν επάλληλιυν στροφέων, παλαιότερα 
ελάχιστα γνιυστό και σχεδόν ξεχασμένο από τις νεώτερες 
γενιές ειδικών, ανακαλύπτεται στις μέρες μας πάλι και 
μελετιέται, όσο ποτέ πριν. Ο αριθμός τιυν περιπτώσεων 
εφαρμογής του, που γίνονται γνιυστές, αυξάνει συνεχώς. 
Τώρα μάλιστα και με την προσθήκη του Παρθενώνος σε 
αυτές. Είναι δίκαιο να λεχθεί για το σύστημα αυτό, που 
μια φορά θεωρήθηκε ως ειδική σπάνια κατηγορία, ότι 
στην πραγματικότητα υπήρξε το μάλλον εφαρμοζόμενο, 
καθ' όσον τα στοιχεία μας για θύρες με επιδαπέδιους 
στροφείς είναι πενιχρά για την ιστορική εποχή της 
κλασσικής αρχιτεκτονικής, ενώ εκείνα για κατασκευές με 
επάλληλους στροφείς είναι πολύ περισσότερα.

Το σύστημα συν επαλλήλων στροφέων ομοιάζει με τους 
χρησιμοποιούμενους από τους σημερινούς επιπλοποιούς 
"μεντεσέδες του μέτρου". Η διαφορά μεταξύ τιυν κοινών 
στροφέων, όλμων κ.τ.λ. και τιυν συνεχών στροφέιυν 
έγκειται στο ότι οι πρώτοι ισοδυναμούν με σημεία 
στηρίξεως, τα οποία δεν είναι πολλά για κάθε 
θυρόφυλλο, ενώ οι δεύτεροι ισοδυναμούν με άξονα 
πολλών σημείων στηρίξεως. Η ως άνω διαφορά 
παρουσιάζει αναλογία προς τη μηχανική διαφορά μεταξύ 
κουμπιών και φερμουάρ σε ενδύματα.

Είναι εύλογο ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός των 
στροφέων, τόσο μειούται η δύναμη που αναλαμβάνεται 
από κάθε έναν χωριστά. Βεβαίως, ενώ σε πρώτη θεώρηση 
το όλο πράγμα φαίνεται απλό, σε δεύτερη θεώρηση 
διακρίνεται ένας παράγοντας πολύ γνωστός, στους 
στατικούς υπολογισμούς, ιυς στατική αοριστία του 
υπερστατικού ή στατικώς υπερορισμένου συστήματος.

Η αοριστία αυξάνει με τον αριθμό των στηρίξεων και 
μας προειδοποιεί ότι, ασχέτως αν αυτά είναι περισσότερα 
ή ολιγότερα, είναι στατιστικούς βέβαιο ότι άλλα μεν 
αναλαμβάνουν μεγαλύτερη άλλα μικρότερη και άλλα, 
ίσους τα περισσότερα, ουδεμία δύναμη, εις βάρος τιυν 
πρώτων, επειδή είναι πρακτικούς αδύνατη μία απόλυτη 
αντιστοιχία της θέσειυς τιυν κινηταύν προς τα ακίνητα 
μέρη και μάλιστα μέχρι των ελάχιστων κλασμάτων τιυν 
μετρικών μονάδων, όπιυς είναι π.χ. τα παχυμετρικά 
ελάσματα 0,05 (δηλαδή μεγάλων κλασμάτων του εικοστού 
του χιλιοστομέτρου).

Όμως, αν το πρόβλημα φαίνεται απλό με την πρώτη 
θεώρηση και άλυτο με τη δεύτερη, υπάρχει η τρίτη 
θεώρηση, στην οποία η ελαστικότητα, η πλαστικότητα και 
η φθορά του υλικού με τον χρόνο είναι παράγοντες 
υπολογίσιμοι.

Είναι και θεωρητικούς εύλογο ότι, αν η κατανομή στα 
στηρίγματα είναι άνιση, τότε τα περισσότερο 
καταπονούμενα θα υποχωρήσουν περισσότερο και θα 
φθαρούν από τη μεγαλύτερη τριβή περισσότερο, κατά το 
πρώτο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της θύρας. 
Βεβαίως, με το χρόνο θα επέρχεται μετριασμός τιυν 
διαφορών υπέρ τιυν στηριγμάτων, που αρχικά ανέλαβαν 
μεγαλύτερη δύναμη και εις βάρος τιυν άλλιυν. Όμως ο 
μετριασμός αυτός επιβραδύνεται από την ίδια την 
πρόοδό του, όπιυς η κίνηση αλλά και η διαβρωτική 
δύναμη ενός ποταμού, όταν αυτή μειώνει την υψομετρική 
διαφορά ανάμεσα στις αρχές και την απόληξή του.

Όπως σε όλα τα φαινόμενα, που η εξέλιξή τιυν 
παρουσιάζει τέτοια πορεία, έτσι και στις θύρες με 
υπερστατική ανάρτηση, η εξομάλυνση τιυν διαφορών 
κατανομής συντελείται κατά το μέγιστο μέρος της τον 
πρώτο καιρό της λειτουργίας τιυν. Στη συνέχεια η δύναμη 
κατανέμεται αναλόγως προς τον συντελεστή κατανομής 
και το αυτό συμβαίνει με την προκαλούμενη φθορά 
λειτουργίας από τις τριβές και άλλους παράγοντες.
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Οι υπολογισμοί, που ακολουθούν, απορρέουν όχι από 
την πρώτη θεώρηση, την οποία απορρίπτει εύκολα η 
όεύτερη, αλλά από την τρίτη. Πάντως, χάριν ευκολίας, οι 
εξεταζόμενοι στροφείς θεωρούνται σε κατάσταση 
ισότητας.

Είναι γνωστό ότι οι στηρίξεις ενός θυροφύλλου δεν 
δέχονται μόνον το βάρος του, αλλά γενικώς και άλλες, 
οριζόντιες δυνάμεις, όταν το κέντρον βάρους του απέχει 
από τον άξονα περιστροφής, οπότε και παράγει ροπή 
Μ=Bxr, όπου Β το βάρος και r η απόσταση του κέντρου 
του από τον άξονα. Οι οριζόντιες αυτές δυνάμεις, καθ' 
όσον παράγονται από τη ροπή, έχουν μεγέθη εξαρτώμενα, 
όχι μόνον από τον αριθμό των στηρίξεων, αλλά και από 
τις σχετικές θέσεις των, ενώ οι κατακόρυφες εξαρτώνται 
μόνον από τον αριθμό των στηρίξεων.

Επομένως :
Η κατακόρυφη δύναμη είναι απλώς ίση προς το 1/2 
1/3 1/4 ... 1/20 κ.τ.λ. αν οι στηρίξεις είναι δύο, τρεις, 
τέσσερεις ... είκοσι κ.τ.λ.

- Η οριζόντια δύναμη για ζεύγος στροφέων IHI=M:h, 
όπου h η αμοιβαία απόστασή των.
Η οριζόντια δύναμη για τους ακραίους στροφείς, 
όταν υπάρχει και τρίτος, αλλά στο μέσον της 
αποστάσεώς τους, είναι επίσης ως ανωτέρω : IHI=M:h

Όταν τα σημεία στροφής είναι περισσότερα, αλλά σε 
ίσες αποστάσεις, τότε οι οριζόντιες δυνάμεις Hi ακολου
θούν τον τύπο :
Hi=M( i-v/2):a[l+2~+3^+...\^- ν/2(1+2+3+...ν)] (όπου α το 
διάστημα των κυλίνδρων).

Η ως άνω μορφή τύπου είναι η απλούστερη δυνατή 
έκφραση της συναρτήσεως των μεγεθών που περιέχει, 
ισχύει, όμως, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός i 
μετράται εκ των κάτω και όχι εκ των άνω και φέρεται 
μόνον από αμφίτμητους κυλίνδρους του στροφέα, δηλαδή 
δεν περιλαμβάνει τους ακραίους άνω και κάτω, οι οποίοι 
άλλωστε ως μονότμητοι είναι διαφορετικοί.

Ο τύπος παρέχει την οριζόντια δύναμη για το άνω 
μέρος του εκάστοτε κυλίνδρου. Προφανώς για το κάτω 
μέρος ενός εκάστου ισχύει η δύναμη του άνω μέρους του 
αμέσως υποκείμενου κυλίνδρου. Επομένως, για το κάτω 
μέρος του πρώτου κυλίνδρου (/= 1 ), ο τύπος παρέχει τη 
ζητούμενη δύναμη, αν στη θέση του i δεν τεθεί ο αριθμός 1 
αλλά το 0 (το οποίο κατά κάποιον τρόπο αποδίδει τον 
κάτω μονότμητο κύλινδρο, ο οποίος φυσικά δεν έχει 
αριθμό).

Εννοείται ότι η αρίθμηση είναι συνεχής, χωρίς διά
κριση μεταξύ των σταθερών και των στρεπτών κυλίν
δρων.

Διερεύνηση:
Αν /- ν/2>0, δηλαδή αν πρόκειται για κυλίνδρους με 

θέση κάτω του μέσου, η διατμητική δύναμη του θυροφύλ
λου έχει αρνητικό πρόσημο (-) και ωθεί προς τον παρα
στάτη.

Αν /- ν/2>0, δηλαδή αν πρόκειται για κυλίνδρους με 
θέση άνω του μέσου, η διατμητική δύναμη του θυροφύλ
λου έχει θετικό πρόσημο (+) και έλκει τον παραστάτη.

Είναι φανερή η γραμμική αύξηση τιυν δυνάμεων από το 
μέσον προς τα άνω και προς τα κάτω.

Τέλος, ο αριθμητής /- ν/2 μηδενίζεται (/=ν/2), όταν ο 
αριθμός νείναι άρτιος (επειδή ο / πρέπει να είναι 
ακέραιος). Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για αρμό 
ακριβώς στο μέσον, με μηδενική διάτμηση.

Από τα ως άνω είναι φανερό ότι ο συνεχής στροφέας, 
ενώ ισοκατανέμει το βάρος και επομένως την εξ αυτού 
φθορά, είναι εκ φύσεως αδύνατον να διαθέτει αυτήν την 
ικανότητα και για τη διατμητική δύναμη και επομένως 
είναι βέβαιο ότι οι συνεχείς στροφείς παρουσίαζαν 
οριζόντια εσωτερική φθορά τιυν κυλίνδρων, με ένταση 
αυξανόμενη προς τα άκρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
την απόκλιση του άξονα και την εμφάνιση χασμάτων και 
συμπιέσεων, με έξαρση προς τις γωνίες κάθε θυρο
φύλλου.

Πάντως, η μετατόπιση του άξονα υπολογίζεται ότι 
ήταν πολύ μικρότερη στις θύρες με συνεχείς στροφείς, 
από όσο ήταν στις περισσότερο γνωστές θύρες με άνω και 
κάτω στροφείς.

Η μελέτη πλείστων οπών όλμων δαπέδου πείθει για τα 
ιυς άνω. Σε ορισμένες οπές αυτού του είδους η οριζόντια 
μετατόπιση του κέντρου στροφής αναγνωρίζεται από 
τους δακτυλίους της αποτρίψεως του όλμου.

Τα νοητά κέντρα αυτών τιυν δακτυλίων δεν συμπίπ
τουν, αλλά παρουσιάζουν διασπορά, η οποία όμως δεν 
είναι τυχαία. Περιορίζονται σε μια νοητή ζώνη, η οποία 
αντιστοιχεί σε μέση θέση 45° περίπου για θύρες 
ανοιγόμενες κατ' ορθήν γωνία. Μάλιστα, επειδή η 
μετατόπιση αυτή συνοδεύεται και από αύξηση του βάθους 
του όλμου, η νοητή ζώνη διασποράς των κέντρων 
δηλιόνει και τη φορά της μετατοπίσεως. Το φαινόμενο 
αυτό, που έως τώρα δεν είχε σχολιασθεί, αποτελεί 
ασφαλέστατο κριτήριο για την αναγνώριση του κυκλικού 
τομέα στροφής ενός θυροφύλλου στις δύσκολες 
περιπτώσεις, που δεν έχει ακόμη αφήσει τα πιο γνωστά 
ίχνη στο δάπεδο, ενώ συγχρόνως δεν σώζονται ικανά 
στοιχεία του τοίχου για τη διάκριση των όψεων της 
θύρας. Τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις δεν είναι σπάνιες 
στα μνημεία και ιδίως σε ανασκαφικούς χώρους.

Το φαινόμενο, που περιγράψαμε, είναι φανερό για τις 
νεώτερες θύρες του Παρθενώνος. Διάφορες κακότεχνες 
επεμβάσεις στις θέσεις τυ>ν στροφέων και το δάπεδο 
προδίδουν μια άνευ προηγουμένου οριζόντια και προς τα 
κάτω υποχώρηση των αξόνων των θυροφύλλων.

Όμως οι λεπτομέρειες αυτές αναπτύσσονται στο 
επόμενο κεφάλαιο.

Πριν επιχειρήσουμε μια προσέγγιση τιυν αρχικών 
στροφέων, πρέπει να αναφερθεί ότι τα θυρόφυλλα του 
ναού είχαν διαστάσεις (Μ x Y x Π): 9.20μχ2.30μχ~0.15μ, 
στην ανατολική θύρα, 9.64μχ2.45μχ~0.15μ στη δυτική και 
βάρος όχι κάτω τιυν δύο τόννων το ένα.

Αν αντί συνεχών στροφέιον είχαν χρησιμοποιηθεί 
μόνον ανιόφλιοι και κατώφλιοι στροφείς, τότε οι 
κατώφλιοι θα λειτουργούσαν με μόνιμο και μάλιστα 
στρεφόμενο φορτίο 2.000 χγρ. περίπου και οριζόντια 
δύναμη 250-300 χγρ. Ίση ακριβώς οριζόντια δύναμη 
(250-300 χγρ.) θα έπρεπε να αναλαμβάνουν και οι 
ανιόφλιοι στροφείς.

Εικ. 23 Κύρια δομικά στοιχεία του περιθύρου και του στρωφώματος της δυτικής θύρας
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Όμως, όπως αποδεικνύεται από τα σωζόμενα στοιχεία, 
η τεχνική αυτή λύση, ευκολότερη αλλά βραχύβια, δεν είχε 
θέση στον Παρθενώνα.

Οι συνεχείς στροφείς, που γίνονται γνωστοί από τα 
μαρμάρινα περίθυρα ιωνικιόν θυρών της αρχαϊκής αλλά 
και νεώτερων περιόδων, στη Νάξο, την Πάρο, τη Δήλο 
και τη Θάσο, ήσαν όλοι ξύλινοι, όπως ξύλινοι είναι και 
οι στροφείς που διατηρούνται ακόμη σε αρχαία ξύλινα 
έπιπλα, αλλά και σε άλλες τεχνικές εφαρμογές.

Χάρις στο υλικό αυτό, πολύτιμο για τη σπουδή της 
αρχαίας τεχνολογίας, γνωρίζομε σήμερα τα χαρακτηρι
στικά ενός συνεχούς στροφέα, τον τρόπο κατασκευής του 
και τον τρόπο λειτουργίας του.

Είναι πολύ πιθανόν ότι μερικοί από τους αρχαίους 
όρους, που αναφέρονται στη στήριξη και περιστροφή 
θυροφύλλων, αντιστοιχούν στο σύστημα των επαλλήλιυν 
κυλίνδρων. Η χρησιμοποίηση το όροι> χυίχτξ ή χοινικίς 
στην οικοδομική επιγραφή του ναού του Απόλλωνος της 
Δήλου (IG XI2, 287 A 102... χοίνικίόας τζοιτραι εις το 
στρόφοιμα των Ουρών τοΰ νζοϋ ...) επιτρέπει, όπως 
παρατήρησε ο L. Haselberger, την ασφαλή απόδοση του 
όρου στους επάλληλους κυλίνδρους, εφ' όσον ο αριθμός 
που αναφέρεται είναι πολύ μεγάλος (οκτώ ζεύγη) και δεν 
μπορεί να αφορά σε άλλο είδος στροφέα. Συνεπώς ο όρος 
στρόφωμα στη γλώσσα της επιγραφής αυτής αντιστοιχεί 
στον συνεχή στροφέα, ως σύνολο (όπως θύρωμα εκ του 
θύρα, ρίζωμα εκ του ρίζα κ.τ.λ.). Χοϊνιξ ήταν η ονομασία 
ενός μικρού κυλινδρικού μέτρου υγρών. Φαίνεται ότι η 
χρήση του ίδιου ονόματος για στροφείς θυρών, αλλά και 
μηχανών και σχημάτων, έχει την αιτία της στην 
ομοιότητα τιυν αντικειμένων αυτών προς τους χοίνικες 
και τις χοινικίδες.

Από τις αναφορές στους χοίνικες συνάγεται ότι τούτοι 
ήσαν συχνά χάλκινοι, όμως τα ξύλινα στροφώματα είναι 
καλύτερα γνωστά, χάρις στα μνημεία, όπως ανεφέρθη.

Η κατασκευή των αρχαίων στροφωμάτων, από ξύλο, 
παρουσίαζε μια εξαιρετική συμμόρφωση προς τις 
τεχνικές ιδιότητες αυτού του υλικού. Οι κύλινδροι 
λάμβαναν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές, που 
πρέπει να είχαν οι αντίστοιχοι ορειχάλκινοι και δεν ήσαν 
κοίλοι σε όλο το μήκος τιυν, όπως στους σύγχρονους 
μεταλλικούς στροφείς: για μεγαλύτερη στερεότητα ήσαν 
συμπαγείς, η δε άρθρωσή τιυν ήταν περιορισμένη σε μια 
μάλλον αβαθή εισχώρηση του κάθε κυλίνδρου στον 
αμέσως υπερκείμενο, χάριν της οποίας κάθε κύλινδρος 
είχε αβαθή κυκλική εσοχή στην κάτω βάση και ισοδύναμη 
κυκλική εξοχή στην άνω. Το διάστημα της όιεισδύσεως 
ήταν πολύ μικρότερο από τη διάμετρο του στροφώμα- 
τος. Τούτο αποτελεί και την τεχνικώς ορθή λύση, εφ' όσον 
η οριζόντια καταπόντιση ήταν πολύ μικρότερη από το 
κατακόρυφο φορτίο, οπότε μια μεγαλύτερη διείσδυση θα 
ήταν περισσότερο από περιττή με την ανεπιθύμητη 
εξασθένηση, που θα προκαλούσε στους κυλίνδρους.

Οι κύλινδροι ήσαν στερεωμένοι εναλλάξ στο περίθυρο 
και στο θυρόφυλλο και μάλιστα ο κατώτατος, φυσικά 
μονότμητος, ανήκε στο περίθυρο και το ίδιο πρέπει να 
ίσχυε και για τον ανώτατο. Επομένως ο αριθμός τιυν 
κυλίνδρων ήταν περιττός, αποτελούμενος από 2 
μονότμητους και ν αμφίτμητους, εκ τιυν οποίων μ ήσαν 
ακίνητοι, στερεωμένοι στο περίθυρο, όπως οι ακραίοι και

μ+Ι κινητοί, στερεωμένοι στο θυρόφυλλο: ν=2μ+1.
Στο Σαγκρί της Νάξου σώζεται ένας μαρμάρινος 

παραστάτης ιωνικής θύρας με πλήρες ύψος, ο οποίος 
έφερε θυρόφυλλο με συνεχή στροφέα (στρόφωμα). Από 
τον αριθμό και τη θέση τιυν εντορμιών, όπου ήσαν 
στερεωμένοι οι ακίνητοι κύλινδροι, προκύπτει ο 
συνολικός αριθμός κυλίνδρων, αποτελούμενος από 2 
ακραίους μονότμητους ακίνητους, από 12 δίτμητους 
ακίνητους και 13 δίτμητους κινητούς (στρεπτούς) 
ν= 12+13= 15.

Παρατηρείται ότι ο αριθμός των ακινήτων είναι άρτιος 
και τιυν κινητών περιττός.

Οι κύλινδροι είχαν ύψος 0.12.3μ και διάμετρο Ο.Θ7.8μ. 
Οι διαστάσεις αυτές δεν αλλάζουν πολύ στα άλλα μνη
μεία, που σώζουν στοιχεία του ίδιου μηχανισμού, εφ' όσον 
είναι αντιστοίχως 0.12,5μ , 0.09,5μ στον αρχαϊκό ναό, στο 
Λειβάδι της Νάξου. 0.14,2μ , 0.09μ στο κτήριο Ε της 
Πάρου και 0.11,4μ , 0.08μ σε ένα άλλο κτήριο της Πάρου.

Η στερέωση τιυν κυλίνδρων ακολουθούσε το σύστημα, 
που ήδη περιγράψαμε για την αγκύρωση τιυν ξύλιυν του 
περιθύρου του Παρθενώνος επάνω στον τοίχο, με 
εφαρμογή ξύλινων αγκυρίων κατά το γνωστό σύστημα 
του ανυψωτικού λύκου. Βεβαίως, η στερέωση τιυν 
κυλίνδρων μ+1 στα θυρόφυλλα είναι πιθανότερο ότι 
ακολουθούσε το απλούστερο σύστημα τιυν ισόφαρδων 
ξυλογόμφιυν ή εμβόλων.

Αν οι συνεχείς στροφείς τιυν θυρών του Παρθενώνος 
ήσαν ξύλινοι, η διάμετρός τιυν θα πρέπει να έφθανε τα 
~21 εκ και το ύψος τιυν τα 28 εκ. Ο αριθμός των θα ήταν 
2+31 για κάθε θυρόφυλλο. Επομένως το κατακόρυφο 
φορτίο για κάθε έναν θα ήταν 70χγρ περίπου και η 
οριζόντια έλξη ή ώθηση 1,5, 9. 13, 17. 21,25, 29, 33, 37,
41,45, 49 και 54 αντιστοίχως, από το μέσον προς τα άκρα 
του στροφέα. Είναι φανερό ότι ουδεμία σύγκριση μπορεί 
να γίνει με το απλό σύστημα ανωφλίων και κατωφλίων 
στροφέων, στο οποίο οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις ήσαν 
υπερπολλαπλάσιες (2.000 & 300 χγρ).

Τέλος, αν οι συνεχείς στροφείς τιυν θυρών του ναού 
ήσαν ορειχάλκινοι και όχι ξύλινοι, τότε οι κύλινδροι θα 
είχαν το 1/2 του μεγέθους και το διπλάσιο του αριθμού 
τιυν ξύλινων θα ανελάμβαναν φορτίο 35 χγρ κατά μέσον 
όρο και μέγιστη έλξη, ή ώθηση ~27 χγρ. Όμως το 
μεταλλικό στρόφωμα, αν και με διατομή υποτετραπλάσια 
του ξύλινου, θα είχε μεγαλύτερο βάρος, περίπου 400 χγρ 
για κάθε θυρόφυλλο, έναντι -250 χγρ. για τον ξύλινο 
στροφέα. Πρόκειται για ποσότητα μετάλλου διπλάσια 
σχεδόν από εκείνη ενός κανονικού ανδριάντος, χιυρίς 
μάλιστα να υπολογισθούν και τα αναγκαία μεταλλικά 
στοιχεία συνδέσεως των κυλίνδρων με το ακίνητο και το 
κινητό μέρος της θύρας.

Πάντως, τα ιυς άνω μεγέθη δεν είναι απαγορευτικά για 
έργο, όπιυς ο Παρθενών και επομένως θα μείνει μάλλον 
ανοικτό το θέμα του υλικού τιυν επάλληλιυν κυλίνδρων. 
Βεβαίως, αν οι κύλινδροι ήσαν ξύλινοι, θα πρέπει να 
είχαν δεχθεί και αυτοί μια λεπτή επένδυση με φύλλα 
ορειχάλκινα, επίχρυσα κ.τ.λ.. όπως όλα τα άλλα μέρη της 
θύρας.

Τέλος, υπέρ τιυν ξύλινων στροφέων φαίνεται ότι 
συνηγορεί το ασφαλώς μεγάλο πάχος τιυν θυροφύλλων. 
Αν τα θυρόφυλλα στους ναούς τιυν Κυκλάδων είχαν
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πάχος 6 και 7 εκ, τα θυρόφυλλα του Παρθενιόνος με τις 
γιγάντιες διαστάσεις των είναι αδύνατον να είχαν στην 
περίμετρό τους την ενισχυμένη με ζυγά, αντίζυγα κ.τ.λ. 
στοιχεία, πάχος μικρότερο από 14 εκ. Όμως, όλα τα 
γνωστά στροφώματα υπερβαίνουν σε πάχος τα αντί
στοιχα θυρόφυλλα, ώστε να επιτρέπουν σε αυτά να 
διαγράφουν πλήρη περιστροφή 180° (αυτό άλλωστε ήταν 
στην αρχή δυνατόν ακόμη και για τις κακότεχνες θύρες

της επισκευής). Συνεπώς, αν οι στροφείς δεν ήσαν ξύλινοι 
και επομένως παχείς, θα έπρεπε να φέρονται σε 
απόσταση από το περίθυρο ή ένα μέρος του πάχους των 
φύλλων, εν προκειμένω τα ζυγά, να προχωρούσε μέσα 
στο άνοιγμα του περιθύρου. Αλλες λύσεις, όπως π.χ. 
παχύτερο ορειχάλκινο στρόφωμα, διαμέτρου 15 εκ και 
βάρους 1.200 χγρ, μάλλον θα πρέπει να αποκλεισθούν.

Β5 Τα θυρόφυλλα

Από παραστάσεις σε αγγεία, από λίθινες μιμήσεις 
ξύλινων Ουρών σε τάφους, από ανασκαφικά ευρήματα 
και από την αρχαία γλώσσα γίνεται βέβαιον ότι τα 
θυρόφυλλα των ναιόν κατά τους αρχαιοελληνικούς 
χρόνους κατελάμβαναν όλο το ύψος μιας θύρας και όχι 
μέρος του. Δεν υπήρχε επάνω από αυτά φεγγίτης, όπως 
δυστυχώς ήταν έως τιάρα, με λίγες μόνον εξαιρέσεις, 
δεκτό για τις θύρες του ΓΙαρθενιάνος.

Επίσης, η μορφή αυτών των φύλλων ήταν εξαιρετικά 
απλή, με τρία μόνον εγκάρσια στοιχεία, τα λεγάμενα ζυγά, 
τα οποία διαιρούσαν το ύψος σε δύο μόνον, άνισα 
διαστήματα. Η κατάδειξη αυτού του κανόνος για τα ζυγά 
των Ουρών του ναού οφείλεται στον Α. Ορλάνδο, ο οποίος, 
όμως, δεν απέφυγε τα σφάλματα των παλαιοτέρων, όσον 
αφορ στα άλλα συστατικά των Ουρών.

Γενικώς, ένα αρχαίο ξύλινο θυρόφυλλο εκείνης της 
εποχής αποτελούσαν οι όρθιες ισχυρές σανίδες, μεγάλου 
μάλλον πλάτους, συνενωμένες εξωτερικώς με οριζόντια 
ξύλα, τα ζυγά στην έξω πλευρά και τα αντίζυγα στην έσω 
πλευρά. Από το κύριο συστατικό τους τις σανίδες, τα ίδια 
τα θυρόφυλλα αναφέρονται συχνά ως σανίδες.
Συχνότερα όμως ως βύραι και μερικές φορές ως πτνχαι.

Η συμπλήρωση των μεγάλων πλευρών των φύλλων με 
στοιχεία ανάλογα προς τα ζυγά, για να αποκτήσουν 
αρτιότητα μορφής, ο εφοδιασμός των ήλων και καρφιών 
με μεγάλες διακοσμητικές κεφαλές, εφηλίόες, και η 
προστατευτική επένδυση με λεπτά μεταλλικά φύλλα 
μεταμόρφωσαν τα θυρόφυλλα από στοιχειώδη 
ξυλοκατασκευάσματα, που ήσαν στην αρχή, σε 
αρχιτεκτονικές μορφές μεγάλης αισθητικής αξίας.

Αυτό που καταπλήσσει τον μελετητή είναι ότι, παρά 
την κόσμησή των, τα εξελιγμένα και πλούσια θυρόφυλλα, 
παρέμειναν συνεπή στην αρχική τους κατασκευαστική 
σύνθεση, τα δε διακοσμητικά στοιχεία τους και ιδίως οι 
εφηλίόες, επαναλαμβανόμενα στις καθιερωμένες θέσεις 
τιον έγιναν στοιχεία ρυθμού, χωρίς όμως να παύσουν να 
υπενθυμίζουν την καταγωγή της πλούσιας συνθέσεως από 
μια αρχετυπική μέθοδο κατασκευής. Η αποκρυστάλλωση 
αυτή φαίνεται ότι, στις βασικές της γραμμές, έμεινε 
σεβαστή από τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι της αντέταξαν 
προσωπικές προτάσεις μόνον σε λεπτομέρειες. Τούτο 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σε μια ευρύτατη 
γεωγραφική περιοχή και μάλιστα επί αιώνες, τα 
θυρόφυλλα, που τεκμηριώνονται από τα μνημεία, 
ανήκουν σε ένα είδος. Χάρις σε αυτήν την πειθαρχία οι

θύρες ξεπέρασαν τα στενά όρια κάθε εποχής, 
αντιστάθηκαν στις μόδες και απέκτησαν τη γνωστή τους 
αιωνιότητα, ως εμβληματικά στοιχεία της κλασσικής 
αρχιτεκτονικής.

Από την άμεση αντιστοιχία της διακοσμητικής μορφής 
προς την εσωτερική κατασκευή γίνεται φανερό ότι στην 
επιφάνεια διασταυρώσεως ενός ζυγού και μιας σανίδας 
κατανέμονται τέσσερεις ήλοι στις κορυφές ορθογωνίου, ή 
τετραγώνου, σε συμφωνία προς τους λογικούς κανόνες 
που ισχύουν και σήμερα κατά την ήλωοη ξύλων :

1. Όσο μεγαλύτερη η απόσταση δύο ήλων τόσο 
μεγαλύτερο το ζεύγος δυνάμεων που εισάγουν στη 
σύνδεση.

2. Η απόσταση του ήλου από τα άκρα του ξύλου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από μια ελάχιστη απόσταση 
ασφαλείας για την συνοχή του ξύλου. Η απόσταση 
ασφαλείας εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων 
οι βασικότεροι τιον οποίων είναι : το είδος του ξύλου, η 
φορά των ινών, το μέγεθος των καρφιών και η εφαρμογή 
ή μη της προδιάτρησης των οπών. Πάντως, όταν 
αμφότερα τα συνδεόμενα ξύλα είναι χονδρά, η 
προδιάτρηση αποτελεί προϋπόθεση.

Από τον συνδυασμό των δύο ως άνω κανόνων 
προκύπτει η γνωστή διάταξη των ήλων των αρχαίων 
θυρών, της οποίας κύριος σκοπός, πέρα από την απλή 
συνήλωση τιον σανίδων, ήταν η παρεμπόδιση της 
μεταβολής του σχήματος εξ αιτίας του βάρους.Ένα 
απλούστερο μέσον που σήμερα χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα για την εξασφάλιση του σχήματος καρφωτών 
σανιδοθυρών είναι τα διαγώνια στοιχεία.

Το μέσον αυτό δεν ήταν άγνωστο στους αρχαίους, όμως 
η χρησιμοποίησή του πρέπει να ήταν σπανιότατη, όπως 
συνάγεται από τις παραστάσεις θυρών σε αρχαία αγγεία, 
και δικαίως: τα διαγώνια ξύλα, ανεκτά για μια απλή Ούρα 
με μορφή που δεν εκφράζει άλλο από την 
κατασκευαστική ανάγκη, είναι τελείως ξένα στο πνεύμα 
της κλασσικής αρχιτεκτονικής. Όμως, αν δεν ήσαν ανεκτά 
στην όψη, ούτε ως κρυφά θα είχαν θέση στα θυρόφυλλα 
του Παρθενιόνος, διότι θα είχαν ένα μειονέκτημα 
μεγαλύτερο από εκείνο, που θα έπρεπε να άρουν: την 
πρόσθεση ανεπιθύμητου πάχους.

Σε κάθε καρφωτή θύρα με όρθιες σανίδες το 
προκαλούμενο από το βάρος κρέμασμα δεν έγκειται 
μόνον στην εμφάνιση κλίσεως στα ζυγά και διατμητικών 
ροπών στις διασταυρώσεις των με τις σανίδες, αλλά
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ακόμη και κυρίως στην προς τα κάτω μικρομετακίνηση 
κάθε σανίόας, ως προς τη γειτονική της, προς το μέρος 
του άξονα.

Όμως το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίζεται με έναν 
τρόπο πολύ αποτελεσματικότερο από τα διαγώνια ξύλα. 
Με την ενσφήνωση σφηνογόμφων στους μεταξύ των 
σανίδων αρμούς, για την πλήρη εμπόδιση της σχετικής 
ολισθήσεως κάθε μιας κατά μήκος της άλλης. Αν το 
σύστημα των σφηνογόμφων, και μάλιστα τιυν ξύλινων 
είχε τόσο ευρεία εφαρμογή για την εμπόδιση της 
οριζόντιας ολίσθησης λίθων στον Παλαιό Ναό και τον 
Προπαρθενώνα, γιατί να μην είχε την ανάλογη χρήση και

στα θυρόφυλλα του ναού, όπου μάλιστα η υπηρεσία του 
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη ;

Πάντως, ένας ακόμη παράγων για την καλή αντίσταση 
τιυν θυροφύλλων στο ίδιο το βάρος των θα ήταν το μεγά
λο πλάτος των σανίδων, με άλλες λέξεις ο μικρός αριθ
μός των αρμών, δηλαδή των θέσεων της μικροολίσθησης. 
Αλλωστε το μεγάλο πλάτος θα επέτρεπε ανθεκτικότερες 
διασταυρώσεις με τα ζυγά (και τα αντίζυγα).

Βάσει των ανωτέρω επιχειρήθηκε από τον γράφοντα 
και μια σχεδιαστική αναπαράσταση της κατασκευής και 
της τελικής μορφής τιυν θυροφύλλων των δυο θυρών του 
Παρθενώνος.
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Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΥΡΑΣ

ΤΙ Η αρχαία επισκευή
(Πίν. 6, 8-9)

Στην Ακρόπολη οι θύρες του Παρθενώνος δεν είναι οι 
μόνες, που κάποτε έγιναν βορά του πυρός ούτε και οι 
μόνες που δέχθηκαν επισκευή ύστερα από αυτή τη 
δοκιμασία. Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται στο 
Ερέχθειο και στα Προπύλαια. Η σύγκριση των τριών 
περιπτώσεων παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις μεταξύ 
αυτών διαφορές παρά για τις ομοιότητες.

Οι θύρες των Προπυλαίων, όπως, άλλωστε, όλες οι 
δωρικές θύρες, είχαν τα περίθυρά των ξύλινα, 
κατασκευασμένα με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και 
εκείνα του Παρθενώνος. Η προς ανατολάς θύρα του 
Ερεχθείου ήταν και αυτή δωρικού τύπου, ενώ η προς 
βορράν είναι ιωνική με μαρμάρινο περίθυρο. Επομένως η 
αμέσως καύσιμη ύλη αυτής της θύρας ήταν σχετικώς 
ολίγη, όμως η άφθονη ξυλεία της οροφής και της στέγης, 
ως καύσιμη ύλη, υπερκάλυψε τη διαφορά. Στα 
Προπύλαια, αντιθέτως, η παρουσία της μαρμάρινης 
οροφής δεν επέτρεψε τη διάδοση της καταστροφής και 
έτσι οι θερμικές θραύσεις περιορίζονται μόνον στις 
πλευρές του θυραίου ανοίγματος. Η καταστροφή στον 
Παρθενώνα είναι πολύ βαρύτερη, συγκρίνεται με εκείνην 
του Ερεχθείου. Το μέγεθος της είναι ισχυρή ένδειξη του 
υλικού των οροφών των δύο κτηρίων. Αλλά περισσότερο 
αξιοπρόσεκτες είναι οι ποιοτικές διαφορές των 
επισκευασμένων μερών.

Οι διαφορές αυτές αποτελούν σοβαρό λόγο 
χρονολογήσεως των επισκευών αυτών σε διαφορετικές 
εποχές. Η επισκευή των περιθύρων των Προπυλαίων, με 
τόσο μεγάλα, τόσο καλολαξευμένα μάρμαρα για τα νέα 
περίθυρά, μόνον σε μια εποχή ακμής θα ήταν δυνατή. Για 
την επισκευή των θυρών του Παρθενώνος χρησιμοποιή
θηκαν αποκλειστικούς μάρμαρα προερχόμενα από άλλα 
μνημεία, εκ τιον οποίων τα περισσότερα ήσαν ήδη 
κατεστραμμένα. Το μόνο κοινό αυτοόν των μαρμάρων 
είναι το φυσικό είδος: είναι όλα λευκά. Το κυανίζον 
υμήττειο μάρμαρο, που βρέθηκε ανάμεσά τοον το 1926 
(Εικ. 28), δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι απλώς το ένα από 
τα δύο μάρμαρα, με τα οποία είχε αντικατασταθεί η 
ταμειακή επιγραφή IG II2 1425, το 1902. Η δόμηση των 
νέοον παραστατών έγινε με έντεχνο και πολύ καλά 
προμελετημένο τρόπο. Η διάταξη των μαρμάρων και ο 
συνδυασμός των κατά τρόπον, ώστε να ικανοποείται η 
μεγίστη εκμετάλλευση και να παράγεται ένας κανονικός 
ρυθμός επαναλαμβανόμενων χαμηλών και υψηλών 
στρώσεων, με αρμούς επί το πλείστον ισόσταθμους και 
αντίστοιχους προς τους αρμούς του αρχαίου τοίχου, 
είναι τα στοιχεία που δικαιολογούν την υπόθεση ότι το 
έργο μελετήθηκε από έναν έμπειρο αρχιτέκτονα (Πίν. 6). 
Για την ανάρτηση των μαρμάρων, κυρίως των όρθιων.

χρησιμοποιήθηκε επί το πλείστον ένας λύκος, του 
οποίου η βάση είχε μήκος ~9,5εκ. Το συνεργείο διέθετε 
και έναν μικρότερο, με βάση ~7,5εκ, για τα μικρότερα 
μάρμαρα. Τα μάρμαρα του κατωφλιού και των 
κατώτεριυν σειρών, αλλά και αρκετά οριζόντια των 
λοιπών σειρών τοποθετήθηκαν χωρίς βοήθεια λύκου.

Χρησιμοποιήθηκαν τετράγωνοι σίδηροί γόμφοι 
άριστης μεταλλουργικής ποιότητας (οι περισσότεροι 
διατηρούνται σχεδόν άφθαρτοι) και πειόσχημοι 
σύνδεσμοι.

Σε ελάχιστες μόνον περιπτώσεις ανοίχθηκαν περιττές 
εντορμίες.

Οι παραστάτες συνδέθηκαν και προς τον τοίχο στο 
ύψος των σειρών 8, 10 και 12 (Πίν. 8). Για τις συνδέσεις 
αυτές ανοίχθηκαν ειδικής μορφής οπές, στις παρειές του 
αρχαίου ανοίγματος (Πίν. 3 και 4). Του αυτού είδους 
οπές έγιναν στις αθέατες πλευρές δύο όρθιων εξωτερικών 
λίθων (IG Π2 1425 και IG Π2 1424α), για τη σύνδεσή τιον 
προς χαμηλότερους εσωτερικούς λίθους. Οι παραστάτες 
είχαν ως όριο μετώπου το επίπεδο της αρχαίας εσοχής. Ο 
παραστάτης της βόρειας πλευράς έγινε λίγο παχύτερος 
(-.62), εκείνος της νότιας λίγο λεπτότερος (-57), για 
λόγους μέγιστης χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων 
λίθων.

Μικρότερα πλακοειδή μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για 
την επένδυση των κατεστραμμένων τμημάτων του 
αρχαίου τοίχου, εκατέρωθεν των νέων παραστατών. 
Διάφορες τοπικές απολαξεύσεις και εντορμίες στερεώ- 
σεως μικρών σιδηρών στηριγμάτων, επιτρέπουν την 
αναπαράσταση αυτών των, συμπληρωματικού χαρακτή
ρα, επενδύσεων (Πίν. 6.2 αριθ.4).

Το ανώφλιο σχηματίσθηκε από τέσσερα μάρμαρα (Πίν. 
6, 8και 9) μήκους ~4.6μ. Το αρχικό μήκος ενός εξ αυτών 
(ΜΒ25) ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Τα μάρμαρα αυτά δεν 
γομφώθηκαν στους παραστάτες, συνδέθηκαν όμως 
μεταξύ των, προφανώς για να αντιστέκονται ως μια μάζα 
στη μεγάλη οριζόντια δύναμη των θυροφύλλων, για τα 
οποία τοποθετήθηκαν σίδηροί στροφείς στα άκρα του 
λίθου ΜΒ24 (Πίν. 9). Σώζονται οι εξαιρετικού μεγέθους 
εντορμίες πακτώσεως των στροφέων. Το σύστημα αυτό 
ήταν τότε το μόνο εφαρμοζόμενο. Ένα καλό παράδειγμα 
της εφαρμογής του είναι και η υστερορρωμαϊκή πύλη της 
Ακροπόλεως.

Οι επιδαπέδιοι στροφείς της δυτικής θύρας δεν σώθη
καν. Απομένουν μόνον οι λαξευτές υποδοχές των στο 
δάπεδο. Η θέση του θεωρητικού κέντρου στροφής των 
θυροφύλλων υπολογίζεται, αλλά με δυσκολία, επειδή τα 
διάφορα ίχνη της περιστροφής προδίδουν μια συνεχή 
μετάθεση αυτού του σημείου. Από τις υψομετρικές δια
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φορές των ιχνών του άκρου των στρεφόμενων θυρόφυλ
λων (Πίν. 6.4) εύκολα συνάγεται ότι οι άξονες των 
θυρόφυλλων δεν ήσαν κατακόρυφοι. αλλά παρακολου
θούσαν. σε ένα βαθμό, την προς τα άνω σύγκλιση των 
παραστατών. Το διάστημα των αξόνων ήταν: 4.18μ στο 
κάτω μέρος, ~4.07μ στο άνω. Τούτο συνάγεται και από 
την απόσταση των εντορμιών των ανωφ λ ίων στροφέων 
(Πίν. 9).

Τα θυρόφυλλα ήσαν στερεωμένα μόνον στους 
επιόαπέόιους και τους ανώφλιους στροφείς, εκ των 
οποίων οι πρώτοι υφίσταντο και το μεγάλο βάρος των.
Το βάρος αυτό προκαλούσε τη συνεχή απότριψη των 
στροφέων και το συνακόλουθο κάθισμα των θυρόφυλ
λων. Την κατάσταση επιδείνωνε και η εύλογη παραμόρ
φωση του σχήματός των, από ορθογώνιο σε πλάγιο 
παραλληλόγραμμο. Πολύ σύντομα η περιστροφή των 
ήταν σχεδόν αδύνατη, λόγω της προστριβής των στο 
δάπεδο. Επειδή η αντικατάστασή των ήταν ασύμφορη, το 
πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε επανειλημμένως, πάντα όμως 
κατά τον αυτόν τρόπο, με απολάξευση του δαπέδου κατά 
μήκος των, προφανούς κυκλικής μορφής, γραμμών προσ
τριβής. Οι λαξεύσεις αυτές, άλλες βαθύτερες, άλλες ρηχό
τερες, άλλες τραχύτερες και άλλες ομαλότερες, ποτέ δεν 
είχαν μορφή ή λειτουργία κανονικών θυροτροχιών. 
Ωστόσο, η παλαιότερη έρευνα, παρασυρμένη από τη 
γνώση και ίσιος έναν ορισμένο θαυμασμό για τις 
θυροτροχιές, που άλλωστε ήσαν εν χρήσει και κατά την 
αρχαιότητα, κατέληξε στην αναπαράσταση τέτοιων

τροχιών και σχετικών τροχίσκων κάτω από τα θυρό
φυλλα του Παρθενώνος, και μάλιστα εκείνα τιον αρχικών 
θυρών, παρά την εμφανώς άθλια εμφάνιση τιον λαξευτών 
κυκλικών γραμμών του δαπέδου του ναού. Στην πραγμα
τικότητα οι γραμμές αυτές μαρτυρούν μόνον τη θέση τιον 
χαμηλότερων σημείων τιον νεώτερων θυρόφυλλων, σε μια 
εποχή κακής λειτουργίας. Τέτοια σημεία, εκτός από τον 
γνωστό σύρτη, είναι διάφορα ισχυρά καρφιά, κατά μήκος 
ενός σιδηρού ενισχυτικού ελάσματος, στο κάτω μέρος 
τιον φύλλιον.

Η δυσλειτουργία της γιγάντιος, αλλά ελαττωματικής, 
θύρας, αντιμετωπίσθηκε κατά τη χριστιανική εποχή, αλλά 
άγνωστο ακριβώς πότε, με τη διαμόρφωση μιας ελαφρό
τερης θύρας, στο έξω μέρος του λίθινου ανοίγματος (Πίν. 
6.1,2,3). Το ξύλινο ανώφλιο αυτής της ελαφρότερης θύρας 
ήταν στερεωμένο σε εγκοπές τιον νέιον σταθμών, σε ύψος 
5.15μ.

Το πιθανότερο είναι ότι η μεγάλη θύρα δεν καταργή- 
θηκε, αλλά αφέθηκε ανοικτή. Η ελαφρότερη θύρα ήταν 
αρκετή για τον σκοπό της και, εκτός αυτού, άφηνε ελεύθε
ρο το άνω μέρος του μεγάλου ανοίγματος, για την 
ενίσχυση του μάλλον φτωχού φωτισμού του νάρθηκα της 
εκκλησίας.

Με την κατασκευή του κοχλίου η δυτική θύρα απέβη 
και πάλιν η μόνη κυρία είσοδος. Το 1394 ο Neri Acciauoli, 
στη διαθήκη του, παραγγέλλει, μεταξύ άλλων, και την 
κόσμηση τιον θυρών του ναού με αργυρά ποικίλματα.
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Εικ. 24 Το άνω μέρος της δυτικής θύρας ως είχε από το 1840 έως το 1872. Κλίμαξ ' 40

Γ2 Νεώτερες επεμβάσεις στη δυτική θύρα

Με την ερείπωση του Παρθενώνος το μόνο που απέμεινε 
από την περίφημη Ούρα, από την οποία αναρίθμητοι 
πέρασαν πιστοί, προσκυνητές, ταξιδιώτες, ή καταχτητές, 
ήσαν οι κτιστές παραστάδες και τα επ' αυτών νεώτερα 
ανώφλια. Αλλά και αυτά τα αδρά κατασκευάσματα δεν 
διατηρήθηκαν άθικτα. Η προς το εσωτερικό του ναού, 
όψη των παραστάδων, με σοβαρές θερμικές βλάβες, ίσως 
από το 1687, απώλεσε προοδευτικά μερικά μεγάλα 
μάρμαρα των κατώτερων σειρών. Κατά τα μέσα του 19ου 
αι. έλειπαν ήδη 10 μάρμαρα από τις παραστάδες και από 
το ανώφλιο απέμενε μόνον η λεπτή επιμήκης δοκός (Πίν. 
6.2 αριθ. 14,11 ίν, 8 και 9 αριθ. 17.2, Εικ. 24 και Εικ. 57) 
στη θέση της.

Όμως, μετά την πρώτη δημοσίευση μιας πολύ 
χαμηλότερα ευρισκόμενης επιγραφής (IG I2 534) από τον 
Κ. Πιττάκη το 183534, είχε φανεί πολύ πιθανή η ύπαρξη 
επιγραφών στις αθέατες πλευρές των άλλων λίθων και με 
τον καιρό η επιθυμία και οι πρώτες σκέψεις για την 
απόκτηση των επιγραφών, έστω και με καθαίρεση του 
νεώτερου θυρώματος, αποκτούσαν έδαφος.

Εν τω μεταξύ η μελέτη επιγραφών, ορατών στις

επιφάνειες προόδευε. Το 1872 δημοσιεύθηκε η επιγραφή 
IG I2 529 από τον Α. Ρουσόπουλο35.0 ίδιος είχε ήδη 
προσπαθήσει να απογράψει την εντοπισμένη παλαιότερα 
από τον Κ. Πιττάκη,ταμειακή επιγραφή IG II2 1425, αλλά 
χωρίς επιτυχία36. Όμως, ενώ έως τότε η σκέψη για τη 
διάλυση του θυρώματος είχε ωριμάσει, οι πρακτικές 
δυνατότητες για το εγχείρημα ήσαν μικρές και ο γνωστός 
από παλιά κίνδυνος καταρρεύσεως του τελευταίου 
εναπομείναντος λίθου του νέου κατωφλιού και περίπου 
όλων τιυν ημικατεστραμμένιυν λίθων του υπερκειμένου 
αρχαίου φαινόταν να μεγαλώνει συνεχώς. Η λύση που 
δόθηκε στο πρόβλημα ήταν απλή. Για την υποστήριξη της 
μεγάλης μάζας του αρχαίου ανωφλιού δεν θα ήσαν 
δυνατά υποστυλώματα, καλύτερα από τους υφιστάμε
νους ήδη κτιστούς παραστάτες. Το μόνο που έλειπε ήταν 
ένα ενδιάμεσο στοιχείο, ευπροσάρμοστο στην τελείως 
ανώμαλη κάτω επιφάνεια του αρχαίου ανωφλιού και 
ικανό να μεταφέρει το φορτίο σε αυτούς τους παραστά
τες: ένα ισχυρό πλινθόκτιστο τόξο. Το τελευταίο 
διατηρούμενο ακόμη, στη θέση του, μάρμαρο του 
νεώτερου ανωφλιού, για το οποίο υπήρχε παλαιότερη.

34 Κ ancienne Athènes, 389/390.
35 AE. 1872,409.
36 Χρησιμοποιούσε μόνον μια ανεμόσκαλα. Η επιγραφή ήταν στη βόρεια πλευρά του νότιου παραστάτη, σε ύψος πέντε σχεδόν μέτρων.
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Εικ. 25 Η εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου από το 1872 έως το 1926 Κλίμαξ 1:100

ανεφάρμοστη, όμως, απόφαση καταβιβάσεως (για την 
κατάργηση του κινδύνου της δικής του πτώσεως), δεν 
ήταν εμπόδιο για την κατασκευή του τόξου. Το έργο έγινε 
το 1872 με τεχνικές οδηγίες του II. Κάλκου, ο οποίος είχε 
συντάξει και τα σχέδια του Μουσείου Ακροπόλεως37.

Το ικρίωμα του έργου επέτρεψε τη λήψη έκτυπων 
επιγραφών, τα οποία φυλάχθηκαν αργότερα στο 
Μουσείο. Ο ανώτατος λίθος του βόρειου παραστάτη, του 
οποίου η ενεπίγραφα επιφάνεια (ταμειακή επιγραφή IG 
II2 1428) ήταν κάποτε η έδρα για όλους τους λίθους του 
νεώτερου ανωφλιού, παρέμεινε στη θέση του για να 
αναλάβει, τούτη τη φορά (με την ενεπίγραφη επιφάνειά 
του πάντα) το κτιστό τόξο. Η επιγραφή, πάντως, 
μελετήθηκε επί τόπου όπως και στα έκτυπα (εκτός από το 
μέρος στο οποίο έμενε σταθερά εδρασμένο το μόνο 
εναπομείναν μάρμαρο του νεώτερου ανωφλιού, Εικ. 56 
αριθ. 5). Αλλά και τα μέρη, που ως ελεύθερα μελετήθηκαν, 
δεν ήσαν σε καλή κατάσταση, εξ αιτίας απολαξεύσεων 
που είχαν γίνει για την καλύτερη έδραση των λίθων του 
νεο'περου ανωφλιού (Εικ. 56 αριθ. 7,8). Αλλά δεν είναι 
μόνον αυτές οι απολαξεύσεις, των οποίων η προέλευση 
προκαλεί συνήθως απορία στον σημερινό επισκέπτη του 
Επιγραφικού Μουσείου. Είναι και εκείνες, που έγιναν 
όχι πολύ καιρό πριν από την κατασκευή του τόξου, για 
την ένθεση των άκριαν δύο σιδηριυν ενισχύσεων του

εναπομείναντος μαρμάρου του ανωφλιού. (Εικ. 56 αριθ. 
9,10).

Οι ενισχύσεις αυτές, αποτέλεσμα καθυστερημένης38 
εφαρμογής μιας άλλης, διαφορετικής από την προηγού
μενη, αποφάσεως39 είναι καλά ορατές σε παλαιότερες 
φωτογραφίες.

Με την έναρξη των μεγάλιον αναστηλωτικών προγραμ
μάτων στη δυτική πλευρά του Παρθενώνος, αποφασίζεται 
το 189840 και η αποκατάσταση του αρχαίου ανωφλιού, 
έπειτα από πλήρη καθαίρεση των παραραστατών και του 
πλινθόκτιστου τόξου. Χωρίς μάλιστα να χάσει χρόνο, 
προχώρησε τότε ο Ν. Μπαλάνος στην παραγγελία των 
απαιτουμένων γιγάντιων μαρμάρων, τα οποία, λόγω του 
σπανίου μεγέθους των, μόνον ύστερα από μακρόχρονη 
αναζήτηση κατάλληλης θέσεως έγινε δυνατόν να λατομη- 
θούν. Αλλά τότε ακριβώς έγινε συνειδητό, πόσο δύσκο
λη41, αν όχι αδύνατη , θα ήταν η μεταφορά τιον στην 
Αθήνα και κυρίως η αναβίβασή των στην Ακρόπολη. Τότε 
το σχετικό πρόγραμμα αναβλήθηκε, ως μη επείγον.

Όμως, χάριν της καλύτερης μελέτης της οπισθόγραφης 
ταμειακής επιγραφής IG II2 1425 (Πίν. 6.2, Εικ. 55), έγινε 
μια εξαίρεση : το μάρμαρο αφαιρέθηκε από τη θέση του, 
παρά τις εύλογες δυσκολίες, ως εξής:

Κατ’ αρχάς ετοιμάσθηκε μια μεγάλη εγκοπή στο 
υπερκείμενο (Πιν. 8 9.2) μάρμαρο (Εικ. 46 8, αριθ.8 και 9).

37 Βλ. Μελέτη, τ. 3α. ιστορικό τιον επεμβάσεων υπό Φ. Μαλλούχου.
38 Φωτογραφίες, που έγιναν το 1869 από τον W. J. Stillman, δείχνουν ότι έως τότε η σιδηρά ενίσχυση δεν είχε τοποθετηθεί.
39 ό.π., σημ. 7.
40 ό. π.
41 Ν. Μπαλάνος, Η Αναστήλωσις των Μνημείων της Ακροπόλεως, Αθήναι 1940, 122.
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Εικ. 26 Η εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου από το 1872 έως το 1926 Κλίμαξ 1:100

Μετά τοποθετήθηκε ισχυρός κοχλιωτός γρύλλος, για τη 
στατική εξασφάλιση του ίδιου του μαρμάρου, ως και των 
υπερκειμένων. Στη συνέχεια εξουδετερώθηκαν οι γόμφοι 
στο κάτω και άνω μέρος και το μάρμαρο εξολκεύτηκε 
προς τα ανατολικά και προς τα έξω. Τέλος, δύο άλλα 
μάρμαρα, εκλεγμένα για τις κατάλληλες διαστάσεις των, 
τοποθετήθηκαν στη θέση του προηγούμενου και μερικά 
μικρότερα ενσφηνώθηκαν στο εναπομείναν κενό, για την 
εξασφάλιση της δομικής συνέχειας του παραστάτη. Μετά 
την αφαίρεση του γρύλλου, το υπερκείμενο μάρμαρο 
αποκαταστάθηκε με ένθετο μαρμάρινο συμπλήρωμα, στη 
θέση της υποδοχής του γρύλλου, αφού προηγουμένως 
απαιτήθηκε μια κανονικότερη λάξευση του 
περιγράμματος της42 43. Η συμπληρωματική δημοσίευση της 
επιγραφής έγινε το επόμενο έτος42.

Το παλαιό σχέδιο διαλύσεως των παραστάδων χάριν 
των επιγράφουν, αλλά και για την αποκατάσταση της 
αυθεντικής μορφής του ανοίγματος, πραγματώθηκε 
μόνον το 1926, με τη βοήθεια ενός βαρέος τύπου ξύλινου 
ικριώματος, που ήταν εφοδιασμένο με ανυψωτικά μέσα. 
Κατ' αρχάς αφαιρέθηκαν όλα τα υπερκείμενα του 
κατωφλιού μάρμαρα της 20ης και της 21ης στρώσεως. 
Μετά τη διάλυση του τόξου και την ταυτόχρονη 
υποστύλιυση τιον ετοιμόρροπων τεμαχίων του αρχαίου 
ανωφλιού, ανοίχθηκαν εντορμίες σε κάθε ένα χωριστά, 
για ανυψωτικούς λύκους. Στη συνέχεια τα μάρμαρα

αυτά, ανηρτημένα, άλλα από ένα μόνο και άλλα από δύο 
σημεία (με έναν μεγαλύτερο και έναν μικρότερο λύκο). 
καταβιβάσθηκαν στο έδαφος και απομακρύνθηκαν από το 
έργο. Από τους λίθους του αρχαίου ανωφλιού μόνον ο 
εξωτερικός παρέμεινε στη θέση του. Για τη στατική 
εξασφάλισή του τοποθετήθηκε ζεύγος παράλληλων 
σιδηροδοκών, μορφής διπλού ταυ, μέσα σε εγκοπή που 
λαξεύθηκε ειδικώς για αυτό το σκοπό, στο κάτω μέρος 
του μαρμάρου (Ιΐίν. 10). Η εργασία αυτή εκτελέσθηκε 
πριν από κάθε άλλη, όταν ελευθερώθηκε η περιοχή απ ' τα 
υπερκείμενα φορτία44. Ακολούθως καταβιβάσθηκε σε δύο 
τεμάχια το εναπομείναν μάρμαρο του υποκείμενου 
νεώτερου ανωφλιού και μετά με γοργό ρυθμό όλα σχεδόν 
τα μάρμαρα τιον δύο παραστατών. Κατ’ αρχάς διατηρή
θηκαν σκοπίμως στη θέση τιον, ως μάρτυρες, τα λείψανα 
του ανωφλιού και οι αμέσως υπερκείμενοι λίθοι σε 
αμφότερες τις πλευρές. Σύντομα όμως αφαιρέθηκαν τα 
προς νότον και απέμειναν μόνα τα προς βορράν. Η 
δεύτερη σκέψη πίσω από αυτήν την αρχική ιδέα 
διατηρήσεως μαρτύρων, ήταν μια παρόμοια, αλλά 
περισσότερο εξελιγμένη από την πρώτη, σκέψη: να 
προσφερθεί ένα σπάνιο και λίαν αξιοθέατο δείγμα τιον 
πολυτελών απέργων και υποτομών τιον παρειών του 
αρχικού θυρώματος. Ακολούθησε η αποκατάσταση του 
ανωφλιού και η ανατοποθέτηση τιον υπερκείμενων 
μαρμάρων (20ης και 21ης στριόσεως), που είχαν

42 Μ περιγραφή αυτή δεν προέρχεται από μαρτυρίες, αλλά από μια ακριβή αναπαράσταση, βασισμένη στη μελέτη των πραγμάτων.
43 Ε. van Hille, AE 1903, 141-148. ΠCv. 9. AM 33. 1908.
44 Μπαλάνος ό. π. Εικ. 142-143.
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Εικ. 28 Λίθος της 8ης σειράς, στη νότια πλευρά της μετασκευασμένης θύρας από το 1902 έτος το 1926. 
Αρχαίες εντορμίες για άγκιστρα έλξετος κατά τις δοκιμές της τοποθετήσεως. Κλίμαξ 1:40

απομακρυνθεί προσωρινώς, εκτός από ένα, το οποίο 
αναγνωρίσθηκε ως μάρμαρο των Προπυλαίων45.

Για τη συμπλήρωση του ανωφλιού δεν χρησιμο
ποιήθηκε μάρμαρο, αλλά οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα 
μεγάλα μάρμαρα, που είχαν ετοιμασθεί προς τούτο και 
μετά εγκαταλειφθεί στις αρχές του αιώνα, δεν ήσαν πια 
διαθέσιμα. Όμως ύστερα από δύο δεκαετίες ο Μπαλάνος 
προτιμούσε το σκυρόδεμα, όχι μόνον για οικονομία και 
ευκολία, αλλά και για αισθητικούς λόγους.

Από τη διάλυση των παραστάδων αποκτήθηκαν εννέα 
επιγραφές46, πλέον των τριών που είχαν δημοσιευθεί 
παλαιότερα (IG I2 534, IG I2 529, IG II2 1425). Τρία από 
τα ενεπίγραφα μάρμαρα κατέληξαν αργότερα στο

Επιγραφικό Μουσείο ( IG II2 1425, IG II2 1424α, 1G II2 
1428 ), τρία παρέμειναν μέσα στον Παρθενώνα ( IG Π2 
3123, IG II2 3432, IG II2 4247 ), τέσσερα σε σωρό βορείως 
του Μουσείου Ακροπόλεως ( IG II2 3816, IG II2 3155,1G 
II2 4185, IG II2 4102 ), ένα σε σωρό ανατολικώς του 
Ερεχθείου, όπου έως τώρα παρέμενε άφαντο ( IG I2 534 ). 
Η αποσπασμένη ενεπίγραφη επιφάνεια ενός ( IG I2 529 ) 
είχε μεταφερθεί παλαιότερα στην αποθήκη του Μουσείου 
Ακροπόλεως ( αριθ. 6978). Από τα λοιπά μάρμαρα 
τέσσερα παρέμειναν στη θέση των, τρία φυλάχθηκαν μέσα 
στον Παρθενώνα και τα υπόλοιπα συγκεντρώθηκαν σε 
σωρούς παρά το βόρειο τείχος ή διασκορπίσθηκαν.

45 Ay. Ευρ. (υπαιθρ.) 274, βλ. Εικ. 19.5. Αναγνωρίζεται σε φωτογρ. του έργου (Μπαλάνος, ό. π. Εικ. 144, μέσον).
46 Ν. Κυπαρίσσης, ΑΔ 11. 1927-28, 123.

Εικ. 27 Αρίθμιοη και ύψη των στρώσεων των λίθιον της μετασκευασμένης δυτικής θύρας. Κλίμαξ 1:40
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Εικ. 29 Η μεταποίηση ενός εκ των λίθων της επισκευής της δυτικής θύρας 
σε γείσο του ναού της Αθηνάς Νίκης (-1939). Κλίμαξ 1:20

Δ. ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΥΡΑΣ

Κατά τη διάρκεια των παρόντων προγραμμάτων 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος δόθηκε στον 
γράφοντα η σπάνια ευκαιρία μιας σε πλάτος και βάθος 
γνωριμίας όχι μόνον με τον Παρθενιάνα, αλλά σχεδόν με 
όλους τους διάσπαρτους λίθους και τις εδαφικές 
διαμορφώσεις όλων των εποχών σε μεγάλη έκταση γύρω 
από το μνημείο. Στηριζόμενος στη γνώση αυτού του 
υλικού και σε συσχετίσεις, για τις οποίες απαιτήθηκε εξ 
ίσου πολύς χρόνος, κατέληξε ο γράφων σε νέα 
συμπεράσματα, πληρέστερες αναπαραστάσεις των ήδη 
γνωστών, και προτάσεις αναπαραστάσεως μερικών 
τελείως άγνωστων μνημείων ή τμημάτων του 
Παρθενώνος. Τα στοιχεία που συνθέτουν τις διάφορες 
ενότητες του ευρύτατου αυτού αντικειμένου είναι κατά 
κανόνα λίθοι. Ωστόσο παρά την ατομική των υπόσταση, 
οι λίθοι αυτοί, στην πλειονότητά των, δεν είναι επιδεκτοί 
μιας απλής ταξινομήσεως σε αυτοτελή σύνολα. Τούτο, 
επειδή οι περισσότεροι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες 
της μίας φοράς, συχνά για πολύ διαφορετικούς σκοπούς 
σε διάφορες εποχές και διάφορες θέσεις επάνω στην 
Ακρόπολη. Συνεπώς, οι λίθοι αυτοί συμμετέχουν σε 
περισσότερες μνημειακές ενότητες συγχρόνως και ομοίως 
εμπίπτουν σε περισσότερα κεφάλαια της ιστορικής 
τοπογραφίας. Αποτελούν κατά κάποιον τρόπο ένα από 
τα παλίμψηστα της ιστορίας αυτού του τόπου. Η 
συνεξέταση των διαφορετικών υποστάσεών των είναι 
πολύ προτιμότερη από την απομόνωση της μίας ή της 
άλλης και μερικές φορές αποτελεί τον μόνον 
αποτελεσματικό τρόπο μελέτης.

Από το 1980 κ.ε. ένα από τα αντικείμενα των

αναζητήσεων του γράφοντος ήταν και η επανεύρεση του 
διασκορπισμένου υλικού της επισκευής της δυτικής 
θύρας, το οποίο έως τότε ήταν άφαντο και αταύτιστο.

Τώρα όλα τα μάρμαρα, ή μάλλον όλα όσα ακόμη 
σώζονται, είναι ταυτισμένα. Η σχετική μελέτη επέτρεψε 
όχι μόνον τη σχεδιαστική ανασύνθεση του ρωμαϊκού 
θυρώματος, μάλιστα σε βαθμό πληρέστερο της προ της 
διαλύσεως μορφής του, αλλά και τη σχεδιαστική 
αποκατάσταταση των μνημείων προελεύσεως αυτών των 
λίθων, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν 
υποστεί δραστική νέα λάξευση για τη νέα τους χρήση και 
παρά το λίαν δυσάρεστο γεγονός ότι 17 από εκείνα που 
καταβιβάσθηκαν το 1926 από τον Μπαλάνο εξαφανίστη
καν λίγο αργότερα, τα περισσότερα ανεπιστρεπτί, όπως 
διαπιστώνεται τιάρα. Πλέον αυτών, ταυτίσθηκαν ιος 
ανήκοντα στη θύρα και τέσσερα άλλα μεγάλα μάρμαρα, 
που έλλειπαν ήδη από τη θέση των πολλές δεκαετίες ή και 
αιώνες πριν από το 1926. Ακόμη συμπληρώθηκε με ένα 
νέο θραύσμα η IG II2 4147 ( ένα ακόμη θραύσμα της, 
γνωστό από την αρχική δημοσίευση (ΑΔ 1927) εντοπίστη
κε στο Επιγραφικό Μουσείο με τη βοήθεια της κας Ντ. 
Πέππα-Δελμούζου (αριθ. 13232). Ο λίθος από τον οποίο 
είχε αποσπασθεί το τεμάχιο με την IG I2 529 βρέθηκε 
επίσης. Τέλος, στον λίθο με την IG II2 4102 διαπιστώθηκε 
από τον Α. Ματθαίου η ύπαρξη δύο ακόμη επιγραφών 
που δεν αναφέρονται στην αρχική δημοσίευση. Η μία εξ 
αυτών είναι μια υπογραφή Κηφισοδότου (Α. Ματθαίου 
κ.α. Επιγραφές της Ακροπόλεως, Αθήνα 1992, αριθ.5).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικώς τα μνημεία 
προελεύσεως των λίθων της επισκευής.
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MB 1

MB1 (Εικ. 30). Τετράγωνο βόθρον μνημείου, μορφής απλού κίονα.
Κλίμαξ 1:20
Χρησιμοποιήθηκε στο νέο κατώφλιο. Το μέγιστο μέρος της επιφάνειας του είναι κατεστραμμένο. Κατά την πρόσφατη 
προσωρινή μετακίνηση του αμέσως υπερκειμένου λίθου (βλ. ΜΒ5), αποκαλύφθηκε μικρό μέρος διατηρούμενης αρχικής 
επιφάνειας, όπου αναγνωρίζεται ευδιάκριτο όριο δύο διαφορετικών επεργασιών “6-6” του είδους ,που επιχωριάζει στις 
κυκλικές επιφάνειες εδράσεως κιόνων. Οι εντορμίες γόμφων “4”,”5” είναι σε συμμετρικές θέσεις ως προς την “3”. Η 
τελευταία αναγνωρίζεται ως θήκη ξύλινου εμπολίου. Η ταυτόχρονη χρήση εμπολίονχαι κρυφών γόμφων και η απουσία 
αυλάκων μολυβδοχοήσεως είναι τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευών του 4ου και 3ου αι. π.Χ. Η φερόμενη από τον 
λίθο μορφή συμπεραίνεται ότι ήταν κίονας, μόνον από τα σωζόμενα γνωρίσματα. Οι κυκλικοί βωμοί εδράζονται 
συνήθως σε κυκλική βάση, όχι σε τετράγωνη. Το πρόσθιο μέρος του λίθου αφαιρέθηκε κατά τη νέα χρήση. Τα “1” και “2” 
ανήκουν στη θύρα “Γ” (βλ. II ίν. 6.2,3). Το λάξευμα “7” έγινε κατά την τοποθέτηση της συνεχόμενης προς τον παραστάτη 
μαρμάρινης επενδύσειος (Π ίν. 6.2 ).

ΜΒ2 (Εικ. 31 -32 και Π ίν. 8). Αντίγραφον τον ναού της Αθηνάς Νίκης (μάλλον χορηγικό μνημείο του τέλους του 4ου αι 
π.Χ.).
Κλίμαξ 1:20
Ο δεξιός γωνιαίος λίθος του στυλοβάτη του χρησιμοποιήθηκε στη 10η σειρά λίθων, στον νότιο παραστάτη της θύρας. 
Σώζονται ίχνη εδράσεως, χαράξεις κεντριόσεως και εντορμίες γομφώσεως δύο εκ των κιόνων. Το μεταξόνιο είναι 1.54μ, 
όσο δηλαδή και στο ναό της Αθηνάς Νίκης. Οι λοιπές διαστάσεις συμφωνούν επίσης με εκείνες των αντίστοιχων λίθων 
του ναού1. Οι βάσεις είναι πιστά αντίγραφα εκείνων του ναού της Νίκης. Μία ακέραιη βάση σώζεται στην Ακρόπολη. 
Βρέθηκαν επίσης μεγάλα θραύσματα των άλλων βάσειον στην Ακρόπολη, τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Ολυμπιείον. Μια 
άλλη σειρά, ελαφριάς διαφορετικών βάσεων, του αυτού μεγέθους και σχεδίου πιστοποιεί την ύπαρξη και ενός άλλου 
αντιγράφου του ναού της Νίκης. Το μνημείο αυτό έρχεται να προστεθεί στις άλλες γνωστές περιπτώσεις αντιγραφής 
των κλασσικών μνημείων της Ακροπόλεως1 2.
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 31):
“I” γενική επεργασία με οδοντωτό εργαλείο. “2” εντορμίες γόμφων και αύλακες μολυβδοχοήσεως. “3” ευδιάκριτο όριο 
δύο διαφορετικών επεργασιών του είδους που επιχωριάζει στις κυκλικές επιφάνειες εδράσεως κιόνων. “5” μέρος της 
εγκοπής πακτώσεως του νότιου άκρου του ανωφλιού της θύρας “Γ” ((βλ. Πίν. 6.2,3), η συνέχεια της εγκοπής περιέχεται 
στον λίθο 2 του ΜΒ23 (βλ.Εικ. 53). “6” εγκοπή πακτώσεως του σιδηρού αγκυρίου του ανωφλιού (είναι το “5” στον Πίν. 
6.3), ‘Ύ'σημείες κεντρώσεως του κίονα (βλ. Εικ. 32). “8” κατάλοιπο της αρχαίας ταινίας επαφής. “10” απολάξευση εκ 
της δευτέρας χρήσεως. “11” γόμφωση προς τον λίθο 8 του MB 15 (βλ. Εικ. 46). “12”-” 14” εντορμίες εκ της δευτέρας 
χρήσεως. “15”-” 17” επεξεργασία των όψεων του στυλοβάτη. “18”-” 19” κατατομή του στυλοβάτη του ναού της Νίκης. 
“20” ιωνική βάση με εντορμίες για γόμφους. “21” βάση κίονα του ναού της Αθηνάς Νίκης. “22” αντιστοιχία γομφίον 
βάσεως και στυλοβάτη.

1 Το ύψος του στυλοβάτη και η ακριβής μορφή της υποτομής. Διαφέρει μόνον (ελαφριάς) η μικρή πλευρά του μαρμάρου, η οποία, όμως, είναι 
και η μόνη που δεν αποτελεί στοιχείο της αρχιτεκτονικής μορφής.

2 Την ομοιότητα του μνημείου του Θρασύλλου προς τη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων, σχολίασε πρώτος ο L. Julius (AM 1, 1876,216-228). 
Την ομοιότητα του μνημείου του Νικίου προς το κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων έχει σχολιάσει κυρίως ο Dinsmoor (The Architecture of Ancient
Greece3. 1950, 239. Ο ίδιος (ό.π.) σχολιάζει και την ομοιότητα του μνημείου των δραματικών νικών προς τον ναό της Αθηνάς Νίκης. Όμως οι ως 
άνω τρεις περιπτώσεις φθάνοτν μόνον έτος το επίπεδο της κατά προσέγγιση αντιγραφής. Μεταξύ των επιστυλίων του μνημείου των δραματικών 
νικών (D. Peppas-Delmousou, AM 92, 1977,229) και εκείνων του ναού της Αθηνάς Νίκης υπάρχουν απαράβλεπτες διαφορές. Το μνημείο ΜΒ2, 
αντιθέτως, είναι ένα πιστό αντίγραφο. Η συνήθεια της συστηματικής αντιγραφής, γενικεύτηκε μετά τον Ιο αι. Βλ. επίσης Wolfgang Binder, Der 
Roma-Augustus Monopteros, Stuttgart, 1969. Δ. Γ. Ζιρώ, Η κυρία είσοδοί. Ί>ν Ιερού της Ελευσίνας, Αθήναι 1991.
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Εικ. 32. Ιωνική βάση κίονα του αντιγράφου του ναού της ΑΟηνάς Νίκης και ο αρχαίος τρόπος ορισμού της ακριβούς θέσεως του 
κίονα στο στυλοβάτη.
Κλίμαξ 1:20.
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0.10 η,

ΜΒ3 (Εικ. 33). Επίμηκες βάθρο ( IG II2 3816). Αρχικώς διέθετε βάση και στέψη 
Κλίμαξ 1:20
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IVI B4 (Εικ. 34 και Πίν. 8). Επίμηκες βάθρο. Αρχικώς όιέθετε βάση και στέψη.
Κλίμαξ 1:20 (η κατατομή υπό κλίμακα 1:2 και σύμπτυξη μόνον κατά το πλάτος).
Το κριτήριο υπολογισμού του αρχικού μήκους στηρίζεται στην αναγνώριση της εντορμίας “2”, ως υποδοχής 
ανυψωτικού λύκον και τον αποκλεισμό της μάλλον αναμενόμενης περιπτώσεως μιας εντορμίας συνδέσμου. Η 
τοποθέτηση του λύκου στο άκρον ενός λίθου είναι από τα σπάνια φαινόμενα. Δεν υπηρετεί την κανονική ανύψωση, 
αλλά την ανακούφιση του βάρους κατά την εκτέλεση χειρισμών, όταν δεν υπάρχουν αγκώνες και η παρουσία 
τελειωμένων επιφανειών, κυματίων κ.τ.λ. περιορίζει την ελευθερία των μοχλών.
Ο τύπος του μονόσφηνου λύκον είναι παλαιότερος του αμφίσφηνου. Η χρήση του αρχίζει από τον 5ο αι. και διαρκεί 
έως τον 2ο αι. π.Χ. Ο αμφίσφηνος λύκος τοποθετείται πάντα στον άξονα ή στο κέντρο, ενώ ο μονόσφηνος λαμβάνει 
πάντα έκκεντρη θέση κατά τρόπον, ώστε να φέρεται σε κεντρική θέση μόνον το ρύγχος του και να εξασφαλίζεται η θέση 
των σχοινιών, ακριβώς στον άξονα της ισορροπίας του βάρους.
Ο τύπος του λύκον, οι αρχικές γομφώσεις, χωρίς αύλακες μολυβδοχοήσεως και η ποιότητα των αρχικών επιφανειών 
είναι γνωρίσματα έργων της κλασσικής εποχής.
Τα κυριότέρα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 34):
“I” αρχικές εντορμίες γόμφων σε συμμετρικές, ως προς το πλάτος και το μήκος, θέσεις. “3” γόμφος εκ της δευτέρας 
χρήσεως. “4” το τελευταίο διασωθέν κατάλοιπο της αποφυγής της πλευρικής επιφάνειας και η βασισμένη σε αυτό 
ασφαλής συμπλήρωση ενός αργού αστραγάλον. “5” εντορμίες γόμφων εκ της δευτέρας χρήσεως. “6” εντορμίες 
συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσεως. “7” αρχική επιφάνεια της πλευράς, που υπέστη νέα κατεργασία. “9” καλής 
ποιότητας ταινία-οδηγός της νέας λαξεύσεως. “12” περιοχή επιφάνειας με μεσαιωνικά χαράγματα και δυσανάγνωστα 
ίχνη επιγραφής.
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ΜΒ5 (Elk. 35 και 11 Cv. 8). Επίμηκες βάθρο.
Κλίμαξ 1:20 (η κατατομή υπό κλίμακα 1:2 είναι συνεπτυγμένη καθ' ύψος).
Αρχικώς διέθετε πλίνθο (Ε4) τοποθετήσεως αγαλμάτων. Τα αγάλματα ήσαν δύο. Τούτο συνάγεται από το επίμηκες του 
μνημείου και την παρουσία αποξέσεων για την εξάλειψη επιγραφών σε δύο διιστάμενες θέσεις Δ”11” της μιας μεγάλης 
πλευράς.
Το βάθρο ήταν ορατό από τη μια μόνον πλευρά του, την ενεπίγραφη (Δ). Η άλλη πλευρά (Β3) παρέμεινε στο μέσον της 
με τη χονδρότερη ημιτελική επεργασία της.
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα τιυν λίθιον του βάθρου είναι (Εικ. 35):
A ( κατατομή, κλ. 1:2) λεπτή κατεργασία των πλευρών της βάσεως με οδοντωτή ξοΐδα και λαμάκι. “9”
απολάξευση προεχουσών μορφιάν κατά τη νέα χρήση. “8” απαρχή της πλίνθου. Ο οριζόντιος αρμός, τοποθετημένος 
υψηλότερα από το άνω μέρος των κυματίων. Στο οπίσθιο μέρος του βάθρου, το κυμάτιο, πριν από την ολική 
καταστροφή του, ήταν ακόμη ημιτελές και η άνω επιφάνειά του παρέμενε στο επίπεδο του οριζόντιου αρμού (βλ. Ε). 
“Γ” καλής ποιότητας ταινία-οδηγός της νέας λαξεύσεως.
“14” εντορμίες συνδέσμων εκ της πρώτης χρήσεως.
“16” εντορμία λύκου εκ της δευτέρας χρήσεως.
“17” εντορμίες γόμφων στην κάτιο επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσεως.
“18" εντορμίες συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσεως.
“19” εντορμίες γόμφων στην άνω επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσεως.
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MB6 (Εικ. 36 και Πίν. 8). Επίμηκεςβάθρον.
Κλίμαξ 1:20 (η κατατομή υπό κλίμακα 1:2 είναι συνεπτυγμένη καθ' ύψος).
Τη βάση αποτελούσαν οι λίθοι 1 και 2, τον κορμό οι λίθοι (3), (4), (5), (6). τη στέψη ο λίθος 7. Το βάθρο διέθετε και 
πλίνθο (8), τοποθετήσεως αγαλμάτων.
Οι λίθοι I και 2 ήσαν στη θύρα έως το 1926. Ο λίθος 7 πρέπει να είχε πέσει από τη θέση του κατά την τρίτη δεκαετία του 
19ου αι. Η συλλογή και συνάρμοση των, ευρύτατα διασκορπισμένων, θραυσμάτων του από τον γράφοντα είχε γίνει 
ασχέτως μιας πιθανής σχέσειος προς τον Παρθενιόνα (όπως, άλλωστε, και για τόσα άλλα μάρμαρα), στα πλαίσια ενός 
γενικότερου εδιαφέροντος. Η παρούσα μελέτη απέδειξε την προέλευση του λίθοι' από το ΜΒ6. Το μνημείο ήταν του 
ιδίου ακριβώς τύπου με το προηγούμενο (ΜΒ5), αλλά εμψανώς μεγαλύτερο σε μήκος.
Η κατά μήκος διχοτόμηση του λίθου 7, με τη μέθοδο της φάλκας, εξασφάλισε ένα συνεχές στοιχείο μιας όψεως, ολικού 
μήκους 2μχ2.45μ=4.90μ, που ήταν ακριβώς ίσον προς το κενό του θυραίου ανοίγματος, επάνω από το νέο ανώφλιο. Η 
σύνδεση των δύο ημιτόμων εξασφαλίσθηκε με έναν νέο σύνδεσμο.
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα των λίθων του βάθρου είναι (Εικ. 36):
A ( κατατομή, κλ. 1:2) “ 1 "-”2” λεπτή κατεργασία των πλευρών της βάσεως με οδοντωτή ξοΐδα και λαμάκι. “8” απαρχή 
της πλίνθου. Ο οριζόντιος αρμός είναι τοποθετημένος, υψηλότερα από το άνω μέρος των κυματίων.
“16” εντορμία λύκον εκ της δευτέρας χρήσεως.
“17” εντορμίες γόμφων στην κάτω επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσεως.
“ 18” εντορμίες συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσεως.
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ΜΒ7 (Εικ. 37 και ΙΙίν. 8). Επίμηκες βάθρο, IG II2 4185.
Κλίμαξ 1:20 (η τομή του αστραγάλου υπό κλίμακα 1:2, η επιγραφή υπό κλίμακα 1:8)
Τα δύο μάρμαρα προέρχονται από τον κορμό του βάθρου. Η επιγραφή είναι στη θέση παλαιότερης, η οποία έχει 
αποξεσθεί. Οι αβαθείς κοιλότητες αμφοτέρων των εδριόν αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη περίπτωση αφαιρέσεως 
άχρηστου βάρους, από τα αθέατα μέρη λίθων. Συνήθως, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, η λύση αυτή δίνεται εξ 
αρχής στο λατομείο. Τούτο διαπιστώνεται εύκολα από το είδος της απολαξεύσεως (“7”).
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα των λίθων του βάθρου είναι (Εικ. 37):
“ I ” ελαφρά απολάξευση-οδηγός εκ της δευτέρας χρήσεως.
“2” εντορμίες γομφίον στην κάτω επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσειος.
“8” εντορμία λύκου εκ της δευτέρας χρήσεως.
“9” απολαξεύσεις κατά μήκος του αρχικού αστραγάλου.
“13” επιφανειακή κατεργασία, αρχαιότερη της νέας χρήσειος, παρόμοια προς ρασπάρισμα, με αιχμηρή οδοντωτή ξοΐδα, 
η οποία χρησιμοποιήθηκε ως ξέστρο.
“18” εντορμίες γομφίον στην άνω επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσεως.
“ 19" εντορμίες συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσειος.
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ΜΒ8 (Εικ. 38 και Πίν. 8). Επίμηκεςβάθρον.
Κλίμαξ 1:20 (επιγραφές υπό κλίμακα 1:2, η λεπτομέρεια υπό κλίμακα 1:5).
Ο ανώτατος λίθος του βάθρου φέρει τη νεώτερη επιγραφή IG II2 4102 και μια υπογραφή Κηφισοδότου, μόνο 
κατάλοιπο της αρχικής επιγραφής. Έφερε δύο ανδριάντες ορειχάλκινους ( 4ος αι. π.Χ.).
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 38):
“5”-”6” γλυφές ενάρξεως της λαξεύσεως μιας φάλκας, για τη διαίρεση του αρχικού λίθου σε δύο τεμάχια, αφήνοντας 
έξω το φυσικό ελάττωμα “7”. Η εργασία αυτή ματαιώθηκε αμέσως μετά.
“7” παλαιότατη ρηγμάτωση, κατά μήκος φυσικού ελαττώματος του μαρμάρου.
“8” αρχική κατεργασία με μετρίως λεπτή οδοντωτή ξοΐδα. Ο τεχνίτης απέφυγε να πλησιάσει το εργαλείο στη, 
δυσδιάκριτη τότε, γραμμή της επαπειλουμένης ρηγματώσεως.
“9” νεώτερη κατεργασία, απόξεση της παλαιότερης επιγραφής, με μεσαίου μεγέθους οδοντωτή ξοΐδα.
“10” εντορμία γόμφου στην κάτω επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσεως. Η εντορμία τελικώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Στα 
τοιχώματά της απουσιάζουν τελείως τα τυπικά για τις εντορμίες ίχνη οξειδίου του σιδήρου.
“10” εντορμίες γόμφων στην άνω επιφάνεια, εκ της δευτέρας χρήσεως.
“11” εντορμία λύκον εκ της δευτέρας χρήσεως.
“12”-” 14” εντορμίες συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσεως.
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ΜΒ9 (Εικ. 39,40 και Πίν. 8). Επίμηκεςβάθρον.
Κλίμαξ 1:20
Ο ανώτατος αριστερός λίθος του βάθρου. Στο μέσον περίπου, εντορμίες στερεώσεως αγάλματος, μεγέθους άνω του 
φυσικού. Οι επιμήκεις αύλακες μολυβόοχοήσεως “3”, “3” είναι ένα μάλλον ασυνήθιστο τεχνικό στοιχείο. Είναι εύλογη η 
υπόθεση ότι τη μορφή εκάλυπτε έως κάτω ένόυμα, το οποίο ίσως εμπόδιζε την άμεση μολυβδοχόηση. Αν η υπόθεση 
ευσταθεί ο αριθμός των δυνατών υποθέσεων για το είδος της μορφής περιορίζεται.
Μεταξύ της αρχικής χρήσεώς του και της τελικής στον Παρθενώνα, το μάρμαρο χρησιμοποιήθηκε με ένα, τουλάχιστον, 
άλλο μάρμαρο βάθρου, για τη διαμόρφωση ή αναμόρφωση μιας βαθμίδας, με λαξεύματα για στήλες. Οι διαστάσεις 
ταιριάζουν σχηματικώς, αλλά όχι και οι λεπτομέρειες της λαξεύσεως. Κατά την ενδιάμεση αυτή φάση τα μάρμαρα 
βρέθηκαν στην ίδια σειρά, δεν είναι, όμως, βέβαιον ότι ήσαν και συνεχόμενα. Επειδή το άλλο μάρμαρο είναι άσχετο 
προς εκείνα της επισκευής του Παρθενώνος, η προέλευση του ΜΒ9 από την Ακρόπολη είναι βεβαία.
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 39):
“9” νεώτερη απολάξευση στο πρόσθιο μέρος. Το αρχικό πλάτος υπολογίζεται, επειδή σώζεται μέρος της ταινίας επαφής 
“8”.

“9” εντορμία γόμφου εκ της δευτέρας χρήσεως.
“14” εντορμία λύκον εκ της δευτέρας χρήσεως. Χρησιμοποιήθηκε και για την αγκύρωση ενός εκ των συνδέσμων. Η 
διπλή χρησιμοποίηση της εντορμίας του λύκου απαντά και σε άλλους λίθους της επισκευής, αλλά για λόγους συντομίας 
δεν είναι απαραίτητος ο σχολιασμός όλων των περιπτώσεων.
“13”-” 14” εντορμίες συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσεως.
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ΜΒ10, MBIO ' (Εικ. 41). Επίμηκεςβαθμιδωτό βάθρον της κλασσικής εποχής.
Κλίμαξ 1:20
Ol λίθοι 1 και 2 έφεραν ανδρικές μορφές, άνω του φυσικού, αντιμέτωπες σε θέση μάχης. Σώζεται ένας ακόμη λίθος, ο 3, 
ο οποίος έφερε μια ακόμη μορφή του ίδιου μεγέθους. Η θέση της στο λίθο και η έντονη προς τα αριστερά στροφή της, 
είναι στοιχεία, που προδίδουν την ύπαρξη μιας ακόμη μορφής (4). Η τέλεια ομοιότητα των λίθων και των, σπάνιου 
είδους και μεγέθους, εντορμιών στερεώσεως των ορειχάλκινων μορφών είναι στοιχεία, που δηλώνουν την ενιαία 
σύνθεση των λίθων σε ένα συνεχόμενο βάθρο. Οι θέσεις, όμως, των εντορμιών προδίδουν μια παρατακτική διάταξη δύο 
αυτοτελών συνθέσεων. Τα ασυνήθιστα αυτά στοιχεία παρουσιάζουν απαράβλεπτη αντιστοιχία προς το μνημείο, που 
είδε ο Παυσανίας ( I. 27,4-5 ) πλησίον του ναού της Αθηνάς, το οποίο εικόνιζε αφ’ ενός τον Ερεχθέα και τον Εύμολπο, 
αφ’ ετέρου τον Τολμίδη και τον Θεαίνετο.
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα των λίθων είναι (Εικ. 41):
Στον λίθο 1 :
“1” ,”2”, “3”, εντορμίες στερεώσεως του αγάλματος. “4” γόμφοι εκ της δευτέρας χρήσεως. “5” εντορμία λύκον εκ της 
δευτέρας χρήσεως. “6”, ”7” εντορμίες συνδέσμων εκ της δευτέρας χρήσεως.
Στον λίθο 2 (κατά τη δεύτερη χρήση ο λίθος αυτός ήταν στο νότιο μέρος του κατωφλιού):
“1” „2” εντορμίες στερεώσεως του αγάλματος. “3” και “4” σημείες ορισμού του νότιου παραστάτη. “5” εγχάρακτα 
σημεία για τον προκαταρκτικό ορισμό των “3” και “4”. “6” επιφανειακή απολάξευση για την έδραση του λίθου ΜΒ21 
(προς εξουδετέρωση της μεταξύ αυτού και του λίθου 2.3 διαφοράς ύψους. “7” κατάλοιπα της γομφώσεως του λίθου 2.3. 
“9” και “10” εντορμία στερεώσεως ξύλινου παραστάτη και δεξιός στροφεύς της θύρας “Γ” (βλ. Πίν. 6.2,3).
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IMBU (Εικ. 42). Λίθος βάθρου της κλασσικής εποχής.
Κλίμαξ 1:20 (επιγραφή υπό κλίμακα 1;5).
Φέρει τη νεώτερη επιγραφή IG II2 3432. Σε παλαιότερες δημοσιεύσεις η επιγραφή εμφανίζεται πληρέστερη. Πράγματι, 
έτσι ήταν. Το σημείον “1” καταστράφηκε από βάρβαρο λαθρεπισκέπτη του μνημείου, το 1983. Η αρχική επιγραφή δεν 
σώζεται. Ο λίθος έφερε μια ανδρική μορφή και τετράποδο ( αιλουροειδές, κάπρο ή κένταυρο).
Το ύψος του λίθου, αρχικά μεγαλύτερο, μειώθηκε κατά τη δεύτερη χρήση, κατά ~4.5εκ. Τούτο υπολογίζεται από το 
εναπομείναν πλάτος της ταινίας επαφής “9”, στο οπίσθιο μέρος του λίθου. Βάσει αυτού, εύκολα υπολογίζονται και τα 
βάθη των εντορμιών από την αρχική επιφάνεια. Οι αριθμοί που αναγράφονται στις θέσεις των εντορμιών δηλώνουν το 
βάθος, που απομένει αλλά και το αρχικό. Το μήκος του λίθου είναι και αυτό μειωμένο. Ο υπολογισμός του παρουσιάζει 
δυσκολίες, εξ αιτίας μιας τυπολογικής ιδιοτροπίας του λίθου. Η αναθύρωση στο οπίσθιο μέρος δηλώνει την αρχική 
ύπαρξη και άλλου λίθου, συνεχόμενου προς τον σωζόμενο. Η σχηματιζόμενη μορφή είναι κατανοητή ως μέρος 
ορθογώνιας εξέδρας. Η επιγραφή δεν είναι στο μέσον αλλά στο άκρον του λίθου. Αν το τμήμα που αφαιρέθηκε στα 
αριστερά ήταν τόσο μεγάλο, ώστε η θέση της αναθυρώσεως να είναι στο μέσον, η θέση της επιγραφής δεν θα ήταν πολύ 
ασύμμετρη και η μορφή του ζώου δεν θα εξείχε από το βάθρο. Αλλά αυτά είναι απλώς εικασίες και παρά τη λογική των 
είναι ίσως πιθανότερο ότι αριστερό όριο του λίθου ήταν η γραμμή “3”. Η αρχική κατεργασία των επιφανειών ήταν λίαν 
επιμελής. Η δεξιά πλευρά “7” είναι κατεργασμένη με λεπτό αιχμηρό εργαλείο, κατά τον διακοσμητικό τρόπο της 
κλασσικής εποχής. Στην περίμετρο απομένει, όπως είναι το κανονικό, μια λεία περιμετρική ταινία. Όμοια κατεργασία 
είχε αρχικά και η πρόσθια όψη. Τούτο αποδεικνύεται από κατάλοιπα “21” αυτής της αρχικής επιφάνειας. Η πρόσθια 
πλευρά, λοιπόν, αποτελούσε πάντα την κύρια όψη. Αλλά σε ποιόν τύπο ανήκε και πόσο μεγάλο ήταν αυτό το μνημείο; 
Αλλα αξιοπρόσεκτα σημεία είναι τα εξής: οι εντορμίες “12” και “13” είχαν σχεδόν διπλάσιο βάθος από τις εντορμίες 
“14” και “15”. Οι τελευταίες ευρίσκονται ακριβώς επί μιας νοητής ευθείας, που διέρχεται από το διάστημα των δύο 
πρώτων, ενώ θα έπεπε να ευρίσκονται εκατέρωθεν αυτής (της ευθείας). Αλλά όλα αυτά φαίνονται δυσνόητα, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εντορμίες στήριζαν ένα τετράποδο. Αλλά αν δεν ήταν τετράποδο τί άλλο θα ήταν δυνατόν;



Β Δ θ ρ ο η MBH IG II23^52
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ΜΒ12 (Εικ. 43). Τετράγωνο βαθμιδωτό βάθρο.
Κλίμαξ 1:20 (επιγραφή υπό κλίμακα 1;4).
Ο σωζόμενος ενεπίγραφος ( IG I2 529 ) λίθος δεν ήταν ο ανώτατος, αλλά ο αμέσως υποκείμενος. Κατά πάσαν 
πιθανότητα ο μη σωζόμενος ανώτερος λίθος ήταν ελευσινιακός.

ΜΒ13 (Εικ. 43). Τετράγωνο βαθμιδωτό βάθρο.
Κλίμαξ 1:20( επιγραφή υπό κλίμακα 1:4).
Ο σωζόμενος ενεπίγραφος (IG II2 4147) λίθος ήταν ο ανώτατος. Στον ίδιο λίθο διατηρείται και η αρχική, προευκλείόια 
επιγραφή (A. Raubitschek, DAA, 112).

90



B A θ ρ Ο π ΠΒ12KfS23 - ΒΔΘ ΡΟΠ Υ1Β]3θΑΔ«2,Κ//Αΐ4-7
ΛΙΘΟΙ τπζ επιζεζυπζ ΤΠΖ ΔΥΤΙΕΠΖ ΘΤΡΔΖ του πδρθβποποζ

τΓίο ααα Κλδλ®ιοτδ\λεεο μ ο Ah y ι ε

Ε Ο Δ Ο I Ο ·. A Δ Ε @ Ε τ Ε Δ :Τ A® Ε ΔΑ I A ι

-o.3i,e- -0.30,0-

-0.90,1-

0.20Π.



HD 14

MB14 (Εικ. 44). Επιμήκης ανώτερος λίθος βάθρου.
Κλίμαξ 1: 20
Η νέα λάξευση έχει εξαλείψει την αρχική μορφή σε όλες τις πλευρές του και συνεπώς δεν είναι αναγνωρίσιμος ο τύπος 
του βάθρου. Έφερε όύο αφιστάμενες μορφές και μεταξύ αυτών ένα τετράποδο, αόιάγνωστου είδους ( κύων, μικρό 
αιλουροειδές; ).
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Εικ. 45 MB 15 Τέθριππον, ανάθημα Προνάπου (~ 460 π.Χ). 
Γραφική αποκατάσταση πλαγίας όψεως. Κλίμαξ 1:20 (βλ. επόμ. σελ.).
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ΜΒ15 (Εικ. 45, 46, 47). Τέθριππον, ανάθημα Προνάπου (~ 460π.Χ).
Κλίμαξ 1:20
Εκτός από το γνωστό ενεπίγραφο (IG II2 3123) λίθο1, σιόζονται άλλοι πέντε, που επιτρέπουν την πλήρη αποκατάσταση 
του βάθρου. Η ιδιαίτερη αξία του βάθρου του Προνάπου έγκειται στην πλήρη και καλή διατήρηση των οπών στηρίξεως 
των ορειχάλκινων μερών του μνημείου, οι οποίες μας πληροφορούν για τα εξής:
- το τέθριππον είχε φυσικές διαστάσεις.
- οι ίπποι πατούσαν και με τα τέσσερα σκέλη και δεν διέθεταν άλλα σημεία στηρίξεως.
- οι τροχοί άγγιζαν το έδαφος ( λίθος 3 “5”), διέθεταν όμως και από δύο μικρά στηρίγματα (λίθος 3 “4” και λίθος 4 

“6”), ίσως για να παρεμποδίζεται η περιστροφή των.
- το διάστημα των τροχών ήταν 1,60μ.
- στα δεξιά του άρματος έστεκε ο αναθέτης, επί του άρματος ένας ηνίοχος και στα αριστερά του άρματος ένας νέος 

ιπποκόμος. Για την ακινητοποίηση του βάρους του ηνιόχου υπήρχε ένα ειδικό στήριγμα κάτω από το άρμα (λίθος 4 
“4”).

Φαίνεται ότι η μορφή του τεθρίππου του Προνάπου είναι μάλλον τυπική, παρά περιπτωσιακή. Επαναλαμβάνεται 
απαράλλακτη, μάλιστα με τις ίδιες διαστάσεις, στο μνημείο του Αγρίππα. Τα νέα ευρήματα είναι χρήσιμα και για τη 
μελέτη των δελφικών τεθρίππων. Ήδη είναι φανερόν ότι το τέθριππον του Πολυζάλου ήταν του αυτού μεγέθους με 
εκείνο του Προνάπου. Εμφανώς μεγαλύτερο ήταν το τέθριππον προ της στοάς του Αττάλου II, στην Αγορά.

1 A. Raubitschek, DAA, αριθ. 206. G. Ρ. Stevens Hesperia 15, 1946. 1-26.
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ΣΤΑΑΕΔΕΜΟΙ ΜΟΛΤΤΑΣΑΑΛΑA ΤΑΣΧΕΘΑΟΝ

Ε. ΠΙΙΕΡΕΙΑΣΑΛΕ - ΑΝΔΡΑΙΤ ΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ

Ε ΚΧΟΛΑΕΙΔΟΝ

IVIB16 (Εικ. 48 Πίν. 8). Βάθρον, μορφής πεσού με βάση και στέψη κοσμημένη με κυμάτια.
Κλίμαξ 1:20
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 48):
“1”, ”2”, εντορμίες στερεώσεως του αγάλματος. Έμβολα κάτω από τις πτέρνες μόνον.
“4”, “6” εντορμίες γομφίον με αύλακες μολυβδοχοήσεως κ.τ.λ. εκ της δε\>τέρας χρήσεως.
“5” αρχική επιφάνεια της επιστέψεως (οπίσθιον μέρος με σκόπιμη παράλειψη της λαξεύσεως τιον κυματίων).
“16” αρχική επιφάνεια του κορμού (οπίσθιον μέρος με αμελέστερη κατεργασία της επιφάνειας του).
“9” νεώτερη απολάξευση στη δεξιά πλευρά. Το αρχικό πλάτος υπολογίζεται επειδή σώζεται μέρος της αρχικής 
επιφάνειας.

ΜΒ17 (Εικ. 48 Πίν. 8). Βάθρον, μορφής πεσσού με βάση και στέψη κοσμημένη με κυμάτια.
Κλίμαξ 1:20
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 48):
“1” ,”2”, “3” εντορμίες στερεώσεως του αγάλματος.
Από τη διάταξη τιον στηριγμάτιον και τις αποστάσεις των συνάγεται ότι το αριστερό πόδι πατούσε μόνον εμπρός. 
“4”, “7” αρχική επιφάνεια του κορμού.
“9” νεώτερη απολάξευση στη δεξιά πλευρά. Το αρχικό πλάτος υπολογίζεται, επειδή σώζεται μέρος της αρχικής 
επιφάνειας.
“7” “6” εντορμία γόμφου εκ της δευτέρας χρήσειος.

ΜΒ18 (Εικ. 49 Πίν. 8). Βάθρον, μορφής πεσσού, IG II2 3155.
Κλίμαξ 1:20
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου (Εικ. 49):
Μερική απολάξευση άνω, εντορμία γόμφου με αύλακα μολυβδοχοήσεως, εντορμία λύκον και εντορμία συνδέσμου εκ 
της δευτέρας χρήσεως.
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ΜΒ19 (Εικ.50, Πίν. 8). Βάθρον, μορφής πεσσού με βάση και στέψη κοσμημένη με κυμάτια. 
Κλίμαξ 1:20 (κατατομή υπό κλίμακα 1:2).
Τα κυριότερα σημεία και γνωρίσματα του λίθου είναι (Εικ. 50):
“1” εντορμία του κάτω γόμφου εκ της όευτέρας χρήσεως.
“5” νεώτερη απολάξευση.
“6”, “7”, “12” αρχική επιφάνεια του κορμού.
“8” εντορμία λύκον εκ της όευτέρας χρήσεως.
“9”, “10” εντορμίες των άνω γόμφων εκ της όευτέρας χρήσεως.

ΜΒ20 (Εικ. 50, Πίν. 8). Κυβοειδές βάθρο , IG I2 534.
Κλίμαξ 1:20 (επιγραφή υπό κλίμακα 1:2).
Η παρούσα μελέτη έόειξε ότι το αρχικό μήκος του ήταν τουλάχιστον 1.08μ και ότι στην άνω έδρα του σώζεται η 
εντορμία του αριστερού σκέλους του ανδριάντα1.

1 A. Raubitschek, DAA, αριθ. 139 και σελ.520
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MB21 (Εικ. 51, Πίν. 8). Λίθος οπό τον κορμό τετράγωνον πεσσού. 
Κλίμαξ 1:20

ΜΒ22 (Εικ. 52, Πίν. 8). Λίθος από τον κορμό επιμήκους βάθρου. 
Κλίμαξ 1:20

IVIΒ23 (Εικ. 53, Πίν. 8). Επιμήκηςβαθμίς.
Κλίμαξ 1:20
Αποτελείται από πολυάριθμους λίθους, εκ των οποίων σώζονται τέσσερεις και μικρό θραύσμα ενός πέμπτου, ο οποίος 
εσώζετο ολόκληρος, τουλάχιστον έτος το 1926. Λλλοι λίθοι της σειράς, προερχόμενοι από τη διάλυση της θύρας, 
εξαφανίσθηκαν λίγα χρόνια αργότερα.
Όλα τα τεχνικά και μετρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι λίθοι είναι σύγχρονοι του Παρθενώνος και ότι προέρχονται από 
μια βαθμίδα, η οποία ήταν καβάλα όμοια προς την ευθυντηρία του ναού. Εκτός από τη χαρακτηριστική κατεργασία με 
πολύ λεπτό διακοσμητικό ξεβελόνισμα, παρουσίαζε και την αυτή προοδευτική μεταβολή του ύψους, την οφειλόμενη στις 
γνωστές καμπύλες του ναού. Η εύρεση της θέσεως αυτής, της προσκολλημένης στην ευθυντηρία βαθμίδας, είναι ένα από 
τα ζητήματα της προσεχούς έρευνας. Στη βαθμίδα αυτή έβαινε μια δεύτερη, πλάτους ~ 40 εκ. Το είδος της κατασκευής 
καθιστά πιθανό ότι πρόκειται για το βάθρο των ταμειακών στηλών.
Οι λίθοι 1,2, 3, και 5 προέρχονται αμέσως από τη διάλυση της επισκευής της δυτικής θύρας. Ο λίθος 4 αποτελούσε 
ίσως, επί αιώνες, την 1η βαθμίδα του κοχλίον. Η αρχική του θέση στον νότιο παραστάτη της θύρας είναι βεβαία. Από τη 
θέση αυτή πρέπει να έπεσε, κατά τη στιγμή της ανατινάξεως του μνημείου ή αργότερα. Η απολάξευση της κάτω 
αριστερής γωνίας του λίθου πρέπει να έγινε πολύ παλιά, επειδή το σημείο αυτό του λίθου εμπόδιζε την ελεύθερη 
περιστροφή της ξύλινης θύρας “Θ” του κοχλίου (βλ. Π ίν. 6.1, αριθ. 29).
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(IG II2 1428) (Elk. 55). Ταμειακή επιγραφή 
Κλίμαξ 1:20

(IG II2 1424a) (Εικ. 56). Ταμειακή επιγραφή 
Κλίμαξ 1:20
Η στήλη παρουσίαζε ελαφρά μείωση του πλάτους (-0,7%) και του πάχους της (-0,4%) προς τα άνω.

(IG II2 1425) (Εικ. 56). Ταμειακή επιγραφή 
Κλίμαξ 1:20
Η νέα λάξευση της μιας παρειάς είναι στην πραγματικότητα αβαθής και όεν έχει εξαλείψει τελείως την αρχική 
επιφάνεια. Από τα κατάλοιπα αυτής της επιφάνειας το ακριβές αρχικό πλάτος της στήλης μετράται Ι.ΟΙ,όμ. Η στήλη 
παρουσίαζε προς τα άνω μείωση, μόνον κατά το πάχος (~ 0,6%).
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Κίων B (Εικ. 57)
Με την καταβίβαση των ρηγματωμένων και λίαν ετοιμόρροπων λίθων ΜΒ24 και ΜΒ25, στις αρχές της πέμπτης 
όεκαετίας του 19ου αι., έγινε πολύ καλύτερα ορατός ο τρίτος εξ ανατολιόν λίθος του ανωφλιού, ένα μακρόστενο λευκό 
μάρμαρο, πολύ γνώριμο στους φίλους των παλαιών φωτογραφιών του μνημείου1. Το μάρμαρο αυτό καταβιβάσθηκε σε 
δύο τεμάχια το 1926 και η ανγνώρισή του σήμερα δεν θα ήταν καθόλου δύσκολη, άν δεν τύχαινε να έχει εξαφανισθεί. Η 
αναζήτησή του από τις πρώτες φάσεις της παρούσας μελέτης, κατέληξε ύστερα από χρόνια στη διαπίστωση ότι το 
μάρμαρο αυτό έχει μεταμορφωθεί. Δύο από τους λίθους, που αναπληρώνουν ελλείποντα τμήματα της ζωφόρου του ναού 
της Νίκης (-1940) και ένα επανεργασμένο παραλληλεπίπεδο νοτίως του Ερεχθείου, είναι μερικά από τα υποπροϊόντα της 
υποβαθμισμένης “ζωής” του. Όμως, αρχικά, ήταν ένας μονόλιθος, αρράβδωτος κορμός κίονα, μήκους 4.63μ (διάμ. 0.59μ).

ΜΒ24 (Πίν. 6, 8, 9). Δύο βαθμίδες, συμφυείς.
Η διάκριση θραυσμάτων, διαφόρων ξένιον λίθων, μέσα από τα πολυάριθμα διάσπαρτα του Παρθενώνος, ή των λοιπών 
γνωστών μνημείων, οδήγησε εκτός τιον άλλων και στην αποκατάσταση τμημάτων μνημείων, που πριν ήοαν τελείως 
άγνωστα. Κατά τη διάρκεια παλαιότερων αναζητήσειον, ανάμεσα στους διάσπαρτους λίθους, εντοπίσθηκαν από τον 
γράφοντα μεγάλα τεμάχια, που ανήκαν σε ένα σύνολον. Η διασπορά τιον ήταν μεγάλη. Βρέθηκαν στα ανατολικά, στα 
νότια, στα δυτικά και στα βόρεια του Παρθενώνος. Μόνο δύο παρείχαν την χαρακτηριστική για αυτό το σύνολο 
λεπτομέρεια: τη συνένωση δύο μεγάλων βαθμιδών κλίμακας σε έναν και τον αυτό λίθο. Ο εντοπισμός τιον άλλων λίθων 
της ομάδας έγινε με κριτήριο, κυρίως, την κατεργασία διαφόρων επιφανειών. Η συγκέντρωση τιον μεγάλων αυτών 
τεμαχίων σε μια θέση έγινε δυνατή μόνον αργότερα. Τότε έγινε δυνατή και η συνένωσή τιον. Όλα μαζί ανήκουν σε έναν 
μόνον αρχικό λίθο, μήκους πέντε σχεδόν μέτρων. Ο λίθος αυτός, ελάχιστα διαφέρει από τους λίθους που συνθέτουν την 
κλίμακα του μεγάλου βωμού της αγοράς, του αποδιδόμενου στον Αγοραίο Δία. Επειδή ο τύπος σύμφυτων βαθμιδών 
είναι σπάνιος στην Αθήνα (απαντά στην Περσία, τη Συρία, τη Σικελία και αλλού), φαίνεται πιθανότερον ότι το υπό 
εξέτασιν μάρμαρο προέρχεται επίσης από ένα μεγάλο βωμό, ή από κάποιο, ειδικής μορφής, μνημείο. Την πιθανότητα 
αυτή ενισχύουν και οι εξαιρετικά χαμηλές αναλογίες τιον βαθμιδών του, τελείως ακατάλληλες για ναό ή στοά. Η 
δεύτερη βαθμίδα είναι εμφανώς μικρότερη από την πρώτη. Η δεύτερη χρήση του λίθου, ως μέρους ανωφλιού, 
υποδηλώνεται από δύο μεγάλες εντορμίες στα δύο άκρα του, κατάλληλες μόνον για τους ανώφλιους στροφείς μιας 
εξαιρετικά μεγάλης θύρας. Ποιάς όμως ;
' Ενα από τα τεμάχια διακρίνεται σε παλιές φωτογραφίες του εσωτερικού του Παρθενώνος και μάλιστα προς τα δυτικά. 
Εξ άλλου με τη διαπίστωση ότι η ανατολική θύρα του Παρθενώνος ήταν πολύ στενότερη από τη δυτική, η απόδοση του 
λίθου στην υστερορρωμαϊκή φάση της δυτικής θύρας του ναού, είναι η μόνη δυνατή. Διάφορα τεχνικά γνωρίσματα 
μαρτυρούν τη δεύτερη χρήση του λίθου, (ας ανωφλιού της δυτικής θύρας. Πότε όμως απομακρύνθηκε ο λίθος από τη 
θέση του; Οι παλιές απεικονίσεις του μνημείου είναι πολύ χρήσμιες και για το ζήτημα τιον νεώτερων οικοδομικών 
περιπετειών της δυτικής θύρας. Δείχνουν1 2 ότι έως το 1840 οι λίθοι αυτοί του ανωφλιού ήσαν ακόμη στη θέση τιον.

ΜΒ25 (Πίν. 6, 8, 9). Δίστυλη πύλη με επιστύλιο διπλής όψεως.
Τέλος, ένας άλλος λίθος, συναρμοσμένος από τέσσερα μεγάλα τεμάχια, αποκείμενος σήμερα κοντά στο βόρειο τείχος, 
έλκει και αυτός την προσοχή, κυρίως με το μεγάλο μήκος του, που φθάνει σχεδόν τα πέντε μέτρα. Εύκολα αναγνωρί- 
ζεται ότι αποτελεί ειδικής μορφής επιστύλιο, καθ’ όσον οι ταινίες και τα κυμάτιά του έτρεχαν και στις πλευρές του, 
όπου διακόπτονται μόνον από μεγάλο τεκτονικό αγκώνα. Ηταν, λοιπόν, ένα περίοπτο επιστύλιο, το οποίο μαζί με τους 
δύο πεσσούς, που το στήριζαν, σχημάτιζε ένα αυτοτελές μνημείο, τύπου πύλης. Ο τύπος αυτός μνημείου δεν έχει μελε
τηθεί ακόμη επαρκώς. Πάντως δεν είναι ούτε πολύ συχνός ούτε και τελείως σπάνιος. Το καλύτερο δείγμα του είναι το 
χορηγικό μνημείο του Ξενοκλέους (IG II2 3073, που ήταν στημένο στην ανατολική πάροδο, μάλλον, του θεάτρου3. Κατά 
την παλαιότερη άποψη πρέπει να είχε τη μορφή ναόσχημης κόγχης4. Με την ανακάλυψη θραυσμάτων των πεσσών του, 
έγινε φανερό ότι το μνημείο ήταν μια, ελεύθερη στον χώρο, πύλη. Ένα άλλο μνημείο του ίδιου τύπου ήταν και το ανά
θημα Μνησικλέους Επικράτου (IG II2 4640), που ήταν στημένο στο Ιερό της Δήμητρος και της Κόρης5.
Η ύπαρξη και άλλων λίθων από μνημεία του αυτού είδους νομίζω ότι παρέχει καλές προοπτικές για μελέτη. Ενδιαφέ
ρουσα είναι η σχέση που μπορεί αυτά να έχουν και με τους σκηνογραφικούς πυλώνες τιον ελληνιστικιυν θεάτρων, όπως 
της Επιδαύρου, της Δωδώνης και άλλων.
Η ερώτηση για την προέλευση, τουλάχιστον την πρόσφατη, του περίοπτου επιστυλίου από την Ακρόπολη έχει όμοια 
ακριβώς την απάντηση, όπως και για τον λίθο με τις σύμφυτες βαθμίδες. Το επιστύλιο προέρχεται και αυτό από το νεώ- 
τερο ανώφλιο της δυτικής θύρας. Δύο από τα τεμάχιά του διακρίνονται σε μερικές από τις παλαιότερες φωτογραφίες 
του εσωτερικού του ναού, μέσα από το άνοιγμα της δυτικής θύρας. Μετά το πέρας τιον μεγάλιυν ανασκαφών τα θραύσ
ματα αυτά, συναρμοσμένα, αποτέθηκαν στα ανατολικά του Ερεχθείου, όπου έγιναν και αντικείμενο παλαιότερων μελετών.

1 φωτ. Ε. Piot, J. Robertson, W. Stillman. F. Boissonas κ.α. έως την καταβίβαση του στο έδαφος το 1926 (Ν. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, 123, Πιν. 
138, 142, 143).

2 Το ανώφλιο φαίνεται σε σχέδια των Gell. Pomardi κ. a. Το οψιμότερο σχέδιο στο οποίο το ανώφλιο φαίνεται στη θέση του είναι του Ch. 
Hansen (1839).

3 Η. R. Goette, AM 104. 1989, 96 κ. ε.
4 Μ. Κορρές, ΑΔ 38, 1983 (1989): Χρονικά σ. 10.
5 X. Γ. Αόλλιγκ, ΑΔ 1889, 129.
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Εικ. 58 Ο λίθος 1.1 του νεώτερου περιθύρου (βλ. Π ίν. 8).
Κλίμαξ 1:20

Εικ. 59 Οι λίθοι 16.2 και 16.3 του νεώτερου περιθύρου (βλ. ΓΙίν. 8). 
Κλίμαξ 1:20

Λοιπά
Οι διαστάσεις των εξαφανισμένων 17 μαρμάρων και μερικά άλλα γνωρίσματά τιυν, π.χ. θέσεις γόμφων στο κάτω ή το 
άνω μέρος των, υπολογίσθηκαν από αντίστοιχα σωζόμενα στοιχεία, των αμέσως υποκείμενων ή υπερκείμενων λίθων, 
με αποτέλεσμα τη συναγωγή συμπερασμάτων ακόμη και για την προέλευσή τιον. Είναι βέβαιον ότι μερικά από αυτά 
συνανήκαν με ορισμένα από τα σωζόμενα: ΜΒ2, MB 15, ΜΒ23. Τα περισσότερα από τα εξαφανισμένα μάρμαρα, μεταξύ 
τιον οποίων, ίσιος, και ένα από το αντίγραφο του ναού της Νίκης (ΜΒ2), ευρίσκονται μεταμορφωμένα, κυρίως, στο άνω 
μέρος του ναού της Νίκης, όπως προδίδουν μερικά στοιχεία των, που διέφυγαν τη νέα λάξευση. Περισσότερες 
πληροφορίες για αυτά θα προκύψουν, κατά την προγραμματιζόμενη νέα επέμβαση στο μνημείο.
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Εικ. 60 Προτεινόμενος τρόπος αποκαταστάσεως του κατωφλίου της δυτικής θύρας 
και των εκατέρωθεν ορθοστατών Κλίμαξ 1:40

Ε. Προτάσεις

Όπως είναι φανερό σε κάθε επισκέπτη, ο δυτικός τοίχος 
διατηρείται έως το ύψος, σχεδόν, των οροφών, ενώ ο 
ανατολικός διατηρείται μόνον έτος την πρώτη στρώση 
δόμων. Οι αναστηλωτικές, επομένως, προοπτικές 
διαφέρουν. Τα πολυάριθμα διάοπαρτα μάρμαρα του 
ανατολικού τοίχου, μετά την αναγνώρισή τιον και μετά 
τη σύνταξη της σχετικής μελέτης αποκαταστάσεως , 
επιτρέπουν την αναστήλωση του τοίχου σε ύψος

πολλαπλάσιο από το σωζόμενο.
Στον ανατολικό τοίχο, αντιθέτως, η έκταση τιον μερών 

που δύνανται να συμπληρωθούν, είναι, πολύ μικρή, εν 
συγκρίσει προς τα διατηρούμενα μέρη του τοίχου. Μια 
επέμβαση, πάντως, στα πλαίσια αυτών τιον δυνατοτήτων 
φαίνεται ότι θα ήταν ωφέλιμη. Οι σχετικές προτάσεις μας 
συνοψίζονται ως εξής:

107



Εικ. 61 Προτεινόμενος τρόπος αποκαταστάσεως των ορθοστατών και της θυρίδας

1. Συμπλήρωση των εντόνως απομειωμένων και 
ρηγματωμένων τμημάτων των ορθοστατών με επενδύσεις 
οι οποίες, εξ απόψεως διαστάσεων αλλά και απόλυτης 
συμφωνίας ύψους προς τους υφιστάμενους ορθοστάτες, 
θα είναι ικανές να συμμετέχουν στην ανάληψη των 
φορτίων του τοίχου (Εικ. 60-61)

2. Ομοίως, συμπλήρωση χασμάτων λιθοπλίνθων στην 
εσωτερική όψη του τοίχου

3. Ομοίως, συμπλήρωση των κατεστραμμένων 
εξωτερικών επιφανειών ή τμημάτων αυτών σε τρεις 
λίθους της εξωτερικής όψεως του τοίχου, τυ:>ν οποίων 
μεγάλα τμήματα έχουν απωλεσθεί.

4. Ειδικότερα για τη θυρίδα (Εικ. 61 ): συμπλήρωση τιον 
λίθων στο περίγραμμα του ανοίγματος της, προς το 
εσωτερικό του ναού, ώστε αυτό να αποβεί σαφέστερο. 
Τοποθέτηση του ορθοστάτη δ 1482 στην αρχική του θέση 
μέσα στο κενό της θυρίδας, αν αυτός δεν χρησιμοποιηθεί 
για μια ανασύνθεση τμήματος του τοίχου του 
Προπαρθενώνος σε κάποια θέση νοτίως του μνημείου , 
Επίσης, συγκόλληση του θραύσματος α!782 στον 
ορθοστάτη, στη νότια παρειά του κενού της θυρίδας. 
Διατήρηση ορατών των λίθων του Προπαρθενιόνος στις 
δύο πλευρές της θυρίδας.

5. Διατήρηση του νεώτερου κατωφλιού της αρχαίας 
θύρας, στη βόρεια παρειά του θυραίου ανοίγματος και 
μερική ανακατασκευή του αρχικού κατωφλιού στη νότια 
παρειά (Εικ 60).

6. Αποκατάσταση του αρχικού ανωφλιού με χρήση 
όλων των αρχαίων λίθων του (Εικ. 62) και νέου 
μαρμάρου για τη συμπλήρωση των κενών. Ο 4ος λίθος 
του ανωφλιού, από τον οποίο σώζονται ελάχιστα μόνον 
κατάλοιπα, θα αντικατασταθεί πλήρως με νέο μάρμαρο.

Η συγκόλληση των διαφόρων τεμαχίων εκάστου λίθου, 
αρχαίων και νέων, θα γίνει με την έως τώρα

εφαρμοζόμενη μέθοδο συγκολλήσεων, συμπληρωμένη 
εκτάκτως, λόγιο του μεγέθους τιον λίθων, με ένα σύστημα 
μη ορατών ζωστήρων ή δοκών από τιτάνιο. Ως προς αυτό 
προτείνονται τρεις εναλλακτικοί τρόποι (Εικ. 63, Πίν. 10. 
Π ίν. 11 ).

7. Αποκατάσταση, στη θέση τιον, τιον λίθων 
α925+α949+α 1012, α 1736, α984 της 21ης στρώσεως (Εικ. 
64) και κατασκευή από νέο μάρμαρο του 1ου και 15ου 
λίθου της 20ης στρώσεως (αν δεν γίνει δυνατή η εύρεση 
των αυθεντικών λίθων) χάριν της ανατοποθετήσεως των 
λίθων α925+α949+α1012 και α984.

8. Αφαίρεση του 10ου λίθου της εσωτερικής σειράς της 
21ης στρώσεως ( Εικ. 19 και Π ίν. 5). Ο λίθος αυτός, 
προερχόμενος από τη 16η στρώση του ανατολικού τοίχου 
της Πινακοθήκης, ήταν παλαιότερα στον κοχλία.

9. Διάφορες μικρές επεμβάσεις στο εσωτερικό του 
κοχλίου για την αποκάλυψη κρυμμένων στοιχείων του 
Παρθενώνος ( Επίκρανον ΝΔ παραστάδος ) αλλά και του 
μνημείου του Φιλοππάπου.

10. Ενσφιραγίσεις τιον αρμών και ρωγμών , ιδίιος στο 
άνω μέρος του τοίχου. Ίσως φανεί χρήσιμη και η 
περαιτέρω συμπλήρωση της ανώτατης στρώσεως (21ης) 
για την εξασφάλιση του ικανοποιητικότερου βαθμού 
προστασίας του τοίχου εκ των άνω.

Τα μάρμαρα των άλλων μνημείων θέτουν ένα 
διαφορετικής φύσεως ζήτημα επειδή, κατά κάποιον 
τρόπο, είναι κινητά αντικείμενα.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτών τυ>ν μαρμάρων 
είναι αλληλένόετη προς τα γενικότερα ζητήματα 
αποκαταστάσεως της μορφής του εδάφους γύρω από τα 
μνημεία και γενικότερα στην Ακρόπολη 
συμπεριλαμβανομένης της διευθετήσεως τιον διασπάρτων 
και των σωρευμένων λίθιον.

Εικ. 62 Οι λίθοι του ανωφλιού της δυτικής θύρας. Κλίμαξ 1:40. Ο ΔΤ.Ε,2β 
εκ δευτέρας χρήσεως στο ανατολικό αέτωμα (1931-1989)
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Είναι χρήσιμη, από καιρού εις καιρόν, η υπενθύμιση 
ότι εκείνο που, ίσιος οι περισσότεροι, θεωρούν ως πάγια 
μορφή της Ακροπόλεως, όεν είναι τίποτα περισσότερο 
από μια μεταανασκαφική προσωρινότητα, η οποία απλώς 
παρατάθηκε εξ αιτίας των εγγενών μεγάλων θεωρητικών 
και πρακτικών δυσκολιών του ζητήματος, αλλά και εξ 
αιτίας απουσίας μακρόπνοων υπηρεσιακών σχεδίων. Ή 
κατάσταση αυτή είναι, λοιπόν, μια εκκρεμότητα και 
συνεπάγεται για όλους εμάς υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις 
για την προστασία του Βράχου, την αποκατάσταση του 
εδάφους και την επιστημονικώς αιτιολογημένη διαλογή 
και μεταχείριση του διάσπαρτου υλικού.

Στο ως άνο> γενικό ζήτημα εντάσσεται και το επί 
μέρους της περαιτέρω μεταχειρίσεως των άλλων 
μνημείων της παρούσας μελέτης και των άλλων που όεν 
περιλαμβάνονται σε αυτήν, τώρα μάλιστα που δεν μπορεί 
πια να θεωρούνται άμορφα υλικά.

Νομίζω ότι βάθρα όπως του μνημείου του Κόνωνος και 
του Τιμοθέου, του μνημείου του Κηφισοδότου και μέρος 
του μνημείου της ΒΑ γωνίας του Παρθενώνος, θα ήταν 
χρήσιμο να αποκατασταθούν στις βέβαιες θέσεις των - το 
τελευταίο εξ αυτών μερικώς. Τα υπόλοιπα δύνανται να 
ανασυσταθούν από τους λίθους των σε θέσεις όπου το 
έδαφος μετά την ανασκαφή του αποτελείται από 
εκτεταμένες νέες επιχώσεις. Οι λίθοι τού βάθρου του 
αναθήματος του Αττάλου του Α' δύνανται να 
συγκεντρωθούν κοντά στο τείχος νοτίως του Παρθενιυνος, 
(άστε να γίνει δτινατή σε μια δεύτερη φάση η τμηματική 
αποκατάσταση και αυτού του βάθρου. Οι λίθοι, που λόγω 
πολλαπλών χρήσεων, ανήκουν συγχρόνως σε δύο 
διαφορετικά μνημεία τα οποία κρίνεται σκόπιμο να 
αποκατασταθούν (π.χ. ένας ενεπίγραφος λίθος του 
μνημείου Κόνωνος και Τιμοθέου ανήκει και στον άμβωνα 
του χριστιανικού Παρθενώνος), μπορούν σε μια ή 
αμφότερες τις χρήσεις να υποκατασταθούν από αντίγραφά 
των σε υλικό που θα εκλεγεί βάσει σύνθετων κριτηρίων.

Εικ. 63 Προτεινόμενος τρόπος (1η εναλλακτική λύση) αποκαταστάσεως 
του 1 ου λίθου του ανωφλιού της δυτικής θύρας. Κλίμαξ 1:40 και 1:10
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Εικ. 64 Πρόταση τοποθετήσεως των διασπάρτων λίθων α925+α949+αΙ012, α1736 και «984 
στις αρχικές θέσεις των στην 21η στρώση του δυτικόν τοίχου
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. 1 Εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου (χωρίς το θύρωμα)
Εικ. 2 Αρχιτεκτονικές μορφές της παραστάόος, του τοίχου και του θριγκού Κλίμαξ 1:20
Εικ. 3 Παρατήρηση του λίθου ΠΛ5 του ορθοστάτου του δυτικού τοίχου με ενδοσκόπιο οπτικών ινών συνδεδεμένο με φωτεινή πηγή 
και φωτογραφική μηχανή
Εικ. 4 Η δομή το>ν στρώσεων 7-17, του ανωφλιού, τιον στρώσεων 20, 21 και του υποδοκίου. Κλίμαξ 1:50
Εικ. 5 Η δομή των στρώσεων 2-8 του τοίχου και της ΒΔ παραστάδος Κλίμαξ 1:40
Εικ. 6 Η δομή τιον στρώσεων 4-8 του τοίχου και της ΒΔ παραστάδος Κλίμαξ 1:40
Εικ. 7 Η δομή του τοίχου επάνω από το Ουραίο άνοιγμα (Α) και εκατέρωθεν αυτού (Β,Γ). Κλίμαξ 1:40
Εικ. 8 Μορφολογικά στοιχεία τιον ορθοστατιόν και των λιθοπλίνθων του Παρθενώνος και του Προπαρθενώνος.. Κλίμαξ 1:2
και 1:20
Εικ. 9 Η δομή του ορθοστάτου της ΒΔ παραστάδος. Λίθοι του Προπαρθενιόνος σε δεύτερη χρήση. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 10 Η δομή κατά τη συνάντηση δυτικού και νότιου τοίχου, στο ύψος του θριγκού. Ο λίθος ABC ήταν αρχικά προορισμένος για
τη ζωφόρο. Κλίμαξ 1:20 καιΐ :2. Πηγή σχεδίου:
Εικ. 11 Η ανατολική πλευρά του δυτικού τοίχου. Παρούσα κατάσταση. Κλίμαξ 1:100 
Εικ.11 Εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου, Κλίμαξ 1:100
Εικ.12 Αποκλίσεις του τοίχου από την κατακόρυφο σχεδιασμένες εν εξάρσει. Κλίμαξ 1:40/1:2. Διάκριση παραμορφωμένης και 
αρχικής μορφής. Έντασις και κλίσεις.
Εικ. 13 Μετατοπίσεις των λίθων του διαζώματος του τοίχου κατά τον άξονα ΑΔ. σχεδιασμένες εν εξάρσει.
Κλίμαξ 1:100/1:2.
Εικ 14 Το δυτικό μέρος του χριστιανικού Παρθενώνος. 1,2,3,4,7, 8, 17 και 18, θύρες εισόδου από τα δυτικά. 14, 15 και 16 πλευρικές 
θύρες. 9, βαπτιστήριον. 10-13, τάφοι υπό το δάπεδο. Κλίμαξ 1:200
Εικ 15 Βυζαντινή τοιχογραφία δεξιά της δυτικής θύρας, στις στρώσεις 8-9 και λείψανα άλλης υψηλότερα. Κλίμαξ 1:8 
Εικ 16 Τρόπος και φάσεις της διαμορφώσεως της θυρίδος του δυτικού τοίχου. Κλίμαξ 1:20 
Εικ 17 Λίθος του μνημείου του Φιλοππάπου. Σήμερα βορείως του Παρθενώνος. Κλίμαξ 1:20 
Εικ 18 Κλασσικής εποχής λίθος στη δυτική πλευρά του κοχλίον. Κλίμαξ 1:20
Εικ 19 1 κα ι2, Συναρμοσθέντα θραύσματα των πλακών της βόρειας και νότιας παρειάς της 1ης από Β θύρας τιον Προπυλαάυν. 3-6, 
λίθοι της 16ης στρώσεως του A τοίχου της Πινακοθήκης (οι υπ. αριθ. 4-6, με νέα λάξευση. Κλίμαξ 1:20 
Εικ 20 Κατάταξη θυρών: Α, εσώθετη Ούρα. Β εξώθετη Ούρα. Al, Bl, εσώστροφη (εσιόθετη ή εξώθετη) θύρα. Α2, Β2, εξώστροφη 
(εσώθετη ή εξώθετη) θύρα.
Εικ. 21 Η δομή στο άνω μέρος του θυραίου ανοίγματος
Εικ. 22 Κύρια δομικά στοιχεία του δυτικού θυραίου ανοίγματος και του περιθύρου
Εικ. 23 Κύρια δομικά στοιχεία του περιθύρου και του στρωφώματος της δυτικής θύρας
Εικ. 24 Το άνω μέρος της δυτικής θύρας ως είχε από το 1840 έτος το 1872 Κλίμαξ 1:40
Εικ. 25 Η εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου από το 1872 έως το 1926 Κλίμαξ 1:100
Εικ. 26 Η εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου από το 1872 έως το 1926 Κλίμαξ 1:100
Εικ. 27 Αρίθμιση και ύψη των στρώσεων τιον λίθων της μετασκευασμένης δυτικής θύρας. Κλίμαξ 1:40
Εικ. 28 Λίθος της 8ης σειράς, στη νότια πλευρά της μετασκευασμένης θύρας από το 1902 έως το 1926. Αρχαίες εντορμίες για
άγκιστρα έλξεως κατά τις δοκιμές της τοποθετήσεως. Κλίμαξ 1:40
Εικ. 29 Η μεταποίηση ενός εκ των λίθων της επισκευής της δυτικής θύρας
σε γείσο του ναού της Αθηνάς Νίκης (-1939). Κλίμαξ 1:20
Εικ. 30 ΜΒ1. Τετράγωνοβάθρονμνημείου, μορφής απλού κίονος.
Εικ. 31 ΜΒ2. Αντίγραφον τον ναόν της Αθηνάς Νίκης. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 32 Ιιυνική βάση κίονος του αντιγράφον τον ναού της Αθηνάς Νίκης και ο αρχαίος τρόπος ορισμού 
της ακριβούς θέσεως του κίονος στο στυλοβάτη. Κλίμαξ 1:20.
Εικ. 33 ΜΒ3 Επίμηκεςβάθρον(IG II2 3816). Κλίμαξ 1:20
Εικ. 34 ΜΒ4 Επίμηκες βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 35 ΜΒ5 Επίμηκες βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 36 ΜΒ6 Επίμηκες βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 37 ΜΒ7 Επίμηκες βάθρον, IG II2 4185. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 38 ΜΒ8 Επίμηκες βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 39 ΜΒ9 Επίμηκες βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 40 ΜΒ9 Επίμηκες βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 41 Μ Β10, ΜΒ10’. Επίμηκες βαθμιδοπό βάθρον της κλασσικής εποχής. Κλίμαξ 1:20 
Εικ. 43 MB 12. Τετράγωνο βαθμιδωτό βάθρο.
MB 13. Τετράγωνο βαθμιδωτό βάθρο. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 44 MB 14. Επιμήκης ανώτερος λίθος βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 45 MB 15 Τέθριππον, ανάθημα Προνάπου (~ 460π.Χ).
Γραφική αποκατάσταση πλαγίας όψεως. Κλίμαξ 1:20 (βλ. επόμ. σελ.)
Εικ. 46 MF315 Τέθριππον, ανάθημα Προνάπου (~ 460π.Χ).
Λίθοι βαθμίδος.. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 47 MB 15 Τέθριππον, ανάθημα Προνάπου (~ 460π.Χ).
Λίθοι της ανωτέρας στρώσεως. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 48 MB 17 Βάθρον, μορφής πεσσού. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 49 ΜΒ18 Βάθρον, μορφής πεσσού, IG II2 3155. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 50 MB 19 Βάθρον, μορφής πεσσού
ΜΒ20 Κνβοειδέςβάθρον, IG I2 534.Κλίμαξ 1:20
Εικ. 51 ΜΒ21 Λίθος από τον κορμό τετράγωνον πεσσού. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 52 ΜΒ22 Λίθος από τον κορμό επιμήκονς βάθρον. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 53 ΜΒ23 ΛίθοιΕπιμήκονςβαθμίδος. Κλίμαξ 1:20
Εικ. 54 ΜΒ23 Αίθος παραστάδος κτίσματος της κλασσικής εποχής.
Ο λίθος αυτός, χρησιμοποιημένος στη δεύτερη σειρά λίθων της νότιας πλευράς της θύρας (βλ. IIίν. 8), προ-έρχεται από την 
αριστερή παραστάδα του αγνώστου κτίσματος, του οποίου οι κίονες θα είχαν διάμετρο ~0.75μ.



Εικ. 55 IG II2 1428 Ταμειακή επιγραφή. Κλίμαξ 1:20 .
Εικ. 56 IG II2 1424a Ταμειακή επιγραφή. Κλίμαξ 1:20
Η στήλη παρουσίαζε ελαφρά μείωση του πλάτους (-0,7%) και του πάχους της (-0.4%) προς τα άνω.
IG II2 1425 Ταμειακή επιγραφή. Κλίμαξ 1:20
Η νέα λάξευση της μιας παρειάς είναι στην πραγματικότητα αβαθής και δεν έχει εξαλείψει τελείως την αρχική επιφάνεια. Από τα 
κατάλοιπα αυτής της επιφάνειας το ακριβές αρχικό πλάτος της στήλης μετράται Ι.ΟΙ,όμ.
Η στήλη παρουσίαζε προς τα άνω μείωση, μόνον κατά το πάχος (~ 0,6%).
Εικ. 57 Κίων Β Κλίμαξ 1:20
Εικ. 58 Ο λίθος 1.1 του νεώτερου περιθύρου (βλ. Γΐίν. 8). Κλίμαξ 1:20 
Εικ. 59 Οι λίθοι 16.2 και 16.3 του νεώτερου περιθΰρου (βλ. ΙΙίν. 8). Κλίμαξ 1:20 
Εικ. 60 Προτεινόμενος τρόπος αποκαταστάσεως του κατωφλιού της δυτικής θύρας 
και των εκατέρωθεν ορθοστατών Κλίμαξ 1:40
Εικ. 61 Προτεινόμενος τρόπος αποκαταστάσεως των ορθοστατών και της θυρίόος 
Εικ. 62 Οι λίθοι του ανωφλιού της δυτικής θύρας. Κλίμαξ 1:40. Ο ΔΤ.Ε,2β 
εκ δευτέρας χρήσεως στο ανατολικό αέτωμα (1931-1989)
Εικ. 63 Προτεινόμενος τρόπος (1η εναλλακτική λύση) αποκαταστάσεως
του 1ου λίθου του ανωφλιού της δυτικής θύρας. Κλίμαξ 1:40 και 1:10
Εικ. 64 Πρόταση τοποθετήσεως των διασπάρτων λίθων α925+α949+α1012, α1736 και α984
στις αρχικές θέσεις των στην 21η στρώση του δυτικού τοίχου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίν. 1 Το νότιον ήμισυ του δυτικού τοίχου και οι σχετικοί λίθοι του Προπαρθενώνος 1:40.
Διμετρικές κλίμακες 1:40/180 και 1:1:80/ 1:160)
Πίν. 2 Μετρήσεις στην εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου. Κλίμαξ 1:40 
(Κλίμαξ εξάρσεως τιον οριζοντίων αποκλίσεων 1:2)
Πίν. 3 Παρούσα κατάσταση του δυτικού τοίχου, (από τον τοιχοβάτη έως την 11η στρώση) Κλίμαξ 1:20 
Πίν. 4 Παρούσα κατάσταση του δυτικού τοίχου, (από τηνί 1η στρώση έως το διάζωμα) Κλίμαξ 1:20 
Πίν. 5 Παρούσα κατάσταση του άνω μέρους του δυτικού τοίχου, (κάτοψη) Κλίμαξ 1:20 
Πίν. 6 Ο δυτικός τοίχος και ο κοχλίας. Γραφική αποκατάσταση της μετασκευής της δυτικής θύρας.
Γραφική αποκατάσταση της θυρίδος.
Πίν. 7 Ο βόρειος τοίχος του κοχλίου του Παρθενώνος και ο ανατολικός τοίχος του μνημείου του Φιλοππάπου. Κλίμαξ 1:20 
Πίν. 8 Γραφική ανάλυτική αποκατάσταση της δομής του νεώτερου δυτικού θυρώματος και γραφική αποκατάσταση των μνημείων εκ 
των οποίων προήλθαν οι τιον λίθοι του (ισομετρική προβολή) Κλίμαξ 1:40
ΙΙίν. 9 Εγκάρσια, αποκατεστημένη, κατά το ύψος συνεπτυγμένη τομή του νεώτερου θυρώματος και οι λίθοι (ΜΒ24 και ΜΕ325) του 
ανωφλιού του. Κλίμαξ 1:20
Πίν. 10 Προτεινόμενος τρόπος (1η εναλλακτική λύση) αποκαταστάσεως του 1ου λίθου του ανωφλιού της δυτικής θύρας. Κλίμαξ 
1:40 και 1:10
Πίν. 11 Προτεινόμενος τρόπος (1η εναλλακτική λύση) αποκαταστάσεως του 1ου λίθου του ανωφλιού της δυτικής θύρας. Κλίμαξ 
1:40 και 1:10



CATALOGUE OF THE FIGURES

Fig. 1 Outer lace of the west wall Scale 1:100
Fig. 2 Architectural forms of the anta, the wall and the entablature. Scale 1:20 
Fig. 3 Observation of the block II AS of the west wall’s orthostate using a endoscope
Fig. 4 The bond of the courses 7-17, the lintel, the courses 20, 21 and the course below the ceiling. Scale 1:50 
Fig. 5 The bond of the courses 2-8 of the wall and NW anta. Scale 1:40 
Fig. 6 The bond of the courses 4-8 of the wall and NW anta. Scale 1:40 
Fig. 7 The structure of the entablature of the wall. Scale 1:40
Fig. 8 Architectural features of the orthostates and wall blocks of the Parthenon and the Older Parthenon. Scale 1:2 και 1:20 
Fig. 9 The structure of the orthostate of the NW anta. Stones of the Older Parthenon reused. Scale 1:20
Fig. 10 The structural composition of the entablature’s courses at the junction of the west and south wall. The stone ABC has been 
originally prepared for the panathenaic frieze.
Scale 1:20 and 1:2.
Fig. 11 Inner face of the west wall. Actual state. Scale 1:100
Fig. 12 Planned and accidental deviations (Entasis, inward inclination and deformations) of the west wall’s outer face. Vertical Scale 1:40 
Horizontal scale 1:2.
Fig. 13 Outward displacements of the blocks of the west walls frieze. Scales 1:100/1:2.
Fig. 14 The west part of the Parthenon as a church. 1,2,3,4,7, 8. 17 και 18, Entrances from the west. 14, 15 και 16 lateral doors. 9, 
baptisterion. 10-13. vaulted graves under the floor. Scale 1:200 
Fig. 15 Byzantine wall painting to the right of the door. Scale 1:8
Fig. 16 Stages of piercing the west wall to create a passage της θυρίδος του δυτικού τοίχου. Scale 1:20 
Fig. 17 Wall block of the Philopappos monument lying to the north of the Parthenon. Scale 1:20 
Fig. 18 Stone of the classical period reused in the west wall of the spiral stair. Scale 1:20
Fig. 19 Stones reused in the Parthenon: 1- 2, identified fragments of the later revetments of the 1st (from N to S) 3-6, blocks of the 16th 
course of the east wall of the Pinacotheke. Scale 1:20 
Fig. 20 classification of doors
Fig. 21 The structure of the wall above the door. Scale 1:40
Fig. 22 Main structural features of the wall opening and the wooden casing of the door.
Fig. 23 Main structural features of the wooden casing and the multiple wooden hinges of the door.
Fig. 24 The upper part of the west door as tit was from 1840 to 1872. Scale 1:40 
Fig. 25 Outer face of the west wall from 1872 to 1926. Scale 1:100 
Fig. 26 Inner face of the west wall from 1872 to 1926. Scale 1:100 
Fig. 27 The west door from 1872 to 1926. Scale 1:40
Fig. 28 Ancient stone standing in place of the extracted IG 11 - 1425 from 1902 to 1926. Ancient cuttings for T-shaped hooks for the 
preliminary positioning of the stone. Scale 1:40
Fig. 29 An ancient stone reused in the roman repair of the west door and finally reworked into a cornice block of the temple of Athena 
Nike. (-1939). Scale 1:20
Fig. 30 MB 1. Square base of a monument in the form of a column (4th c. B.C.).
Fig. 31 MB2. Copy of the Athena Nike temple. Scale 1:20
Fig. 32 Ionic base from the Copy of the Athena Nike temple and the method used to define its position on the stylobate. Scale 1:20.
Fig. 33 MB3 Rctangular base. (IG II2 3816). Scale 1:20

Fig. 34 MB4 Rectangular base. Scale 1:20
Fig. 35 MB5 Rectangular base. Scale 1:20
Fig. 36 MB6 Rectangular base. Scale 1:20
Fig. 37 MB7 Rectangular bases. IG II2 4185. Scale 1:20

Fig. 38 MB8 Rectangular bases. Scale 1:20
Fig. 39 MB9 Rectangular bases. Scale 1:20
Fig. 40 MB9 Rectangular bases. Scale 1:20
Fig. 41 MB 10, MB 10’ Rectangular stepped base of the classical period. Scale 1:20 
Fig. 43 MB 12 Square stepped base.. MB 13. Square stepped base.. Scale 1:20 
Fig. 44 MB14 Rectangular stone from the top of a base. Scale 1:20
Fig. 45 MB 15 Chariot group, dedicated by Pronapes ca460 B.C. Restored elevation of the right side. Scale 1:20
Fig. 46 Μ B15 Chariot group, dedicated by Pronapes ca 460 B.C Stones of the 2nd step of the base. Scale 1:20
Fig. 47 MB 15 Chariot group, dedicated by Pronapes ca460 B.C. The top of the base. Scale 1:20
Fig. 48 MB 16 Square pedestal. Scale 1:20
MB 17 square pedestal. Scale 1:20
Fig. 49 MB 18 Square pedestal, IG II2 3155. Scale 1:20
Fig. 50 MB 19 Square pedestal. MB20 Cubic base, IG I2 534.Scale 1:20

Fig. 51 MB21 Stone from the shaft of a square pedestal. Scale 1:20
Fig. 52 MB22 Stone from the a rectangular pedestal. Scale 1:20
Fig. 53 MB23 Stones of a stepped base. Scale 1:20
Fig. 54 An anta block corresponding to a column thickness of ca 0.75 m.(see. PI. 8)
Fig. 55 IG II2 1428 Inventory of the Treasurers of Athena. Scale 1:20 
Fig. 56 IG II2 1424a Inventory of the Treasurers of Athena. Scale 1:20 
IG II2 1425 Inventory of the Treasurers of Athena Scale 1:20 

Fig. 57 The stone I. I of the roman repair of the door. Scale 1:20 
Fig. 58 The stones 16.2 and 16.3 of the roman repair of the door. Scale 1:20 
Fig. 59 Column B. Scale 1:20
Fig. 60 Proposal for the restoration of the threshold of the west door. Scale 1:40 
Fig. 61 Proposal for the restoration of the orthostates and the small Byzantine door 
Fig. 62 The stones of the ancient lintel. Scale 1:40.
Fig. 63 1st. Proposal for the restoration of the 1st stone of lintel of the west door. Scale 1:40 and 1:10 
Fig. 64 Proposal for the restoration of the stones u925+u949+ul012, al 736 και u984 to their original places



CATALOGUE OF THE PLATES
PI. 1 the southern part of the west wall and stones from the Older Parthenon reused. 1:40. bimetric scales 1:40/l :80 και 1:1:80 / 1:160)
PI. 2 Measurements on the outer face of the west wall Scale 1:40
PI. 3 West wall. Actual state. Scale 1:20
PI. 4 West wall. Actual state. Scale 1:20
PI. 5 The upper part of the west wall. Actual state. Scale 1:20
PI. 6 The west wall and the spiral stair; The roman repair of the west door; The Byzantine passage.
PI. 7 The north wall of the spiral stair and the east wall of the Philopappos Monument. Scale 1:20
PI. 8 Exploded view of the roman repair of the west door restored and restored axonometric projections of the monuments from which 
the stones of the repair derived. Scale 1:40
PI. 9 Cross section of the roman repair of the west door restored and the stones MB24 - MB25 reused for the lintel. Scale 1:20 
PI. 10 Proposal for the restoration of the lintel of the west door. Scale 1:40 and 1:10 
PI. 11 Proposal for the restoration of the lintel of the west door. Scale 1:40 and 1:10
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M. KORRES

The west wall of the Parthenon and other monuments 
Description, new observations and proposals for restoration 

(Summary)

Translated by Dr. J. BINDER

The west wall of the Parthenon, like the other walls of the 
building, consists of an orthostate course, horizontal 
courses and an entablature. On the outer face of the wall the 
orthostate course has a slight but definite projection. The 
original form of the inner face is not clear because of the 
virtually complete destruction of the surface of the 
orthostates and the lower courses. Exact measurements and 
calculations show, however, that the surface was 
continuous, absolutely level and vertical. Recent detailed 
measurements at well-chosen points of the outer face have 
made it possible to record not only the mechanical 
deformations but also to demonstrate the existence of a 
slight curvature similar to the well-known entasis of the 
columns. This entasis reaches its maximum extent at ca 4 
mm at about three fifths of the height (Fig. 12). A similar 
entasis has also been observed at the sides of the SW anta 
and on all the outer faces of the flank walls and on all the 
surfaces of the SE anta. Measurements of the SW anta are 
hindered by the attached mediaeval staircase

The wall-entablature has an inward inclination ( ca
0.5%). The taenia on the epistyle, on the other hand, 
exhibits almost twice as much inclination outward (Fig. 2). 
The face of the course below the ceiling beams also inclines 
outward (ca 1:30). The inner face of the wall entablature is 
not preserved. It must have been higher than the outer face, 
corresponding to the height of the interior chamber, which 
was higher than the colonnade aisle and the porticos. The 
interior height may be indirectly calculated on the basis of 
the preserved elements of the wall at the top and on the 
basis of certain blocks on the ground. It was ca 13.45 m. up 
to the lower surface of the ceiling beams, i.e. much higher 
than had been assumed or calculated by previous scholars. 
Whereas the entablature on the outer face appears at the 
17th wall course, on the inner face four more courses 
( 18th-21st) fill up the thickness of the wall behind the 
entablature. A crowning course, the epikranitis, carried 
the Ionic epistyles ( 1.03 m. high). The epikranitis on the 
interior essentially matches the course which on the 
exterior consists of the crowning member under the ceiling 
beams of the aisle and porticos. Whereas it comes above 
the frieze in the areas facing outward, on the interior it is 
under a higher epistyle.

The wall courses do not follow a simple system of 
headers and stretchers as has been supposed. The headers 
are, in fact, far fewer than the stretchers. Almost all of the 
courses consist of two rows of stretchers, usually with an 
empty space between the rows. The blocks of the 1st and 
17th course are headers taking up the full thickness of the 
wall (Fig. 4-7).

The five epistyles of the west wall are 1.05 m. high and 
ca 0.50 m. thick. They correspond to the five epistyles of 
the portico with the following differences. The middle 
epistyle is much longer than the others (7.75 m.) because it 
spans the doorway (Fig. 21 ). Behind the middle epistyle · 
three other similar blocks fill up the great thickness of the 
wall. Behind the epistyles on either side, the thickness of 
the wall is simply taken up by the 18th and 19th courses, 
which apparently consist only (or almost only) of two rows 
of stretchers. The frieze course, corresponding to the 
opisthodomos frieze (but without reliefs) consists of a 
simple row of blocks far less thick than the frieze blocks ( 
ca 0.40 m. compared to ca 0.65 m.). In back of the wall 
frieze course, the thickness of the wall is taken up by 
courses 20 and 21 which, just as in the case of courses 18 
and 19, consist of two rows of stretchers, except for the 
section of the 20th course above the lintel. This section 
consists of headers (Fig. 7).

On the inner face of the wall only one stretcher is 
preserved in the 20th course and all of the stretchers of the 
21st course are missing. These losses are responsible for 
deficiencies in older drawings reconstructing the west wall 
inner face. This situation is now mitigated by the fact that 
three blocks have now been identified as belonging to the 
21st course: a925 + a949 + al012, al736, a964. In 1987, 
while research on the pronaos was in progress, it was found 
that these three blocks could not be assigned to the outer 
face of the 21st course of the east wall. These blocks also 
contribute to one’s knowledge of the sequence of joints in 
the course above, namely the epikranitis.

The make-up of the orthostate course is of especial 
interest. To the south of the ancient doorway a gap in the 
wall, where it was broken through in order to make a later 
door, allows observation of the blocks on the inside of the 
orthostate course (PI. 1). Six filling blocks are directly 
visible and B.H.Hill (AJA 16, 1912) determined that they 
derive from the toichobate of the Older Parthenon. New 
observations and endoscopic measurements extending 
inward as far as three meters from the sides of the gap are 
the basis for reconstruction drawings of these blocks and 
others behind them, including structural features of the 
invisible inner faces of the exterior orthostates. Other 
blocks which had been at some point in the same place have 
now been identified among the disiecta membra (Fig. 8); in 
the process of breaking through the wall to create a 
doorway, probably in the 7th century, these stones were 
broken up, reduced to fragments and scattered.

The Older Parthenon toichobate had 26 blocks along the 
flank walls, not counting the corner blocks (PI. 1). There
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were other toichobate blocks along the narrow sides and 
along the length of the transverse wall. These toichobate 
blocks were systematically reused in the Periklean 
Parthenon in one of the most conspicuous positions: the 
marble euthynteria. The much-admired kymation moulding 
is preserved lor the full length of this course, but 
unfortunately it is not visible, because all of the toichobate 
blocks have purposely been positioned with the plain inner 
face looking outward. The Older Parthenon toichobate 
blocks with clamp cuttings on the inner face were 
deliberately not reused in the Parthenon euthynteria. There 
are in all ten such stones occuring where side walls and 
cross-walls meet: four at the corners and four adjoining 
blocks on the flank walls and two intermediary stones at the 
dividing wall. Since the corner blocks with the adjoining 
blocks have now been identified, their structural features 
such as clamp cuttings and contact bands provide, for the 
first time, definite information about the thickness of the 
Older Parthenon door wall: ca 1.78 m. Eight of these were 
reused as fillers in the orthostate course and one, the SE 
corner block, was buried under the Parthenon floor, much 
admired for its beauty after it was uncovered.

The filling material included two half-finished orthostate 
blocks with excellent workmanship on the preliminary 
surfaces and other interesting features (Fig. 8).

Just as in other parts of the building the Parthenon west 
wall suffered heavy damage from being subjected to intense 
heat in ancient times, when a great fire destroyed the huge 
wooden roof structure and ceilings, the extremely heavy 
doors and, of course, the chryselephantine statue.

The fire damaged the marble causing deep fractures, 
flaking, peeling and the breaking off of large fragments, 
often resulting in gaps and empty spaces. All of this 
dramatically weakened the ability of the wall to resist 
lateral thrusts. The damage from the fire was the main 
factor contributing to other deleterious developments, such 
as rain and moisture unpreventably seeping into the joints 
and fractures, loss of the capacity for self-protection, 
accelerated oxydation of the ancient clamps with the well 
known tragic consequences for the marble. Not to mention 
the deterioration from the aesthetic point of view due to the 
chaotic mixture of contamination from the atmosphere, 
people, pigeons etc. The geometric deformations of the wall 
are all horizontal (Fig. 12, PI. 2). Vertical deformation 
appears only on the heavily fractured lintel (PI. 4) and, of 
course, the frieze block above it. The horizontal 
deformations form a complex of multiple manifestations, 
most of which interact with each other. Viewing these 
deformations as isolated phenomena means running the risk 
of interpreting them inadequately or erroneously. Generally 
speaking, the ends of the wall are thrusting outward and 
forward linked to corresponding phenomena in the flank 
walls.The thrust is in the order of 2 cm. in each direction 
and is observable mainly in the first course above the 
orthostates and upward. At a little distance from the ends 
both the west walls and the flank walls a series of vertical 
joints have opened up in the order of 2 cm. in the flank 
walls and 1 cm. in the west wall.

Transverse and lengthwise displacements of the courses 
were expedited by the absence of header courses and the

presence of extensive gaps between the inner and outer 
faces of the wall. These displacements are also facilitated by 
another defect: the rigidity of the wall is endangered by the 
damage from the fire (thermal fractures etc.). These 
circumstances account for a strong inward displacement of 
the section of the wall just south of the doorway.

The slippage of the upper courses towards the ends is 
particularly interesting, resulting in a widening a ca 2 cm in 
the upper part of the door opening, this phenomenon is 
associated with a corresponding increase in the length of the 
lintel in its lower part because of the fracture and the 
sagging (amounting to 5.5 cm. in the centre).

Below the course exhibiting slippage the door opening 
has narrowed in the order of ca 2 cm. due to various, but 
always local, expansion of the blocks (PI. 2). Balanos linked 
the two phenomena and was thus misled into supposing that 
entasis had been planned for the sides of the doorway. The 
expansion is due to the opening up of the internal fractures, 
occuring mainly as an increase in thickness in cases where 
there is a free outer surface On the other hand the 
fractures never produce an increase in height, prevented by 
the weight of the blocks above. Because of this, vertical 
thermal expansion usually results in bits and pieces 
gradually becoming detached, buckling outward, and 
occasional exfoliation accompanied by fragmentation due 
to over-stressing. In any case the effects of thermal 
expansion horizontally is a much more frequent 
occurrence. According to the calculations and estimates 
made by K. Zambas, the mechanism of thermal expansion 
has to be considered sufficient to create the deformations of 
the walls and the outward thrusts of the corners of the 
Parthenon. This new theory is extremely interesting, not 
only insofar as it concerns the serious problem of the 
displacements in the Parthenon, but even more, because it 
provides an alternate theory to explain the dramatic 
deformations of the Parthenon. If this theory is correct, 
then our estimates of the average magnitude of the biggest 
earthquake in a time scale of millenia have to be revised. 
The present writer attributes the same deformations mainly 
to some very severe earthquakes which must have occurred 
before the 13th century because the displacement of the SW 
corner preceded the construction of the spiral staircase. If 
this holds true, one has to take a less optimistic view of our 
seismic history. In any case the conditions that are now 
created due to the intervention on the walls provide an 
excellent opportunity to study the cause and mechanism of 
the displacements.

After the fire the cella underwent wide-ranging repairs. 
New columns deriving from a systematic dismantling of a 
stoa in the lower town replaced the original columns.
Marble sheathing was applied to the destroyed surfaces of 
the orthostates and many of the blocks. A new statue, 
surely not of Phidian quality, replaced the original. The 
column capitals of the porticos were repaired etc.

Both of the doors, whose huge lintels had been reduced 
to bulky shapeless fragments ready to collapse, were 
repaired as follows (PI. 6): new jambs were made out of 
large marbles collected from old monuments; new lintels 
were installed below the ancient lintels in order to prevent 
the old lintels from collapsing or at least to allay fears of
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this happening. The west door opening, originally 5 x 10 m., 
was now contracted to 3.80 x 9 m. About eighty pieces of 
marble were used for this work, with a total weight of 75 
tons.

The new door leaves were 9.40 m. high, 2 m. wide each, 
and weighing at least two tons. They turned on iron pivots 
at the lintel and floor level, the latter constituting the major 
part of the weight. The weight caused continuous abrasion 
of the pivots and subsequent sagging of the door leaves.
This condition was aggravated by the unavoidable 
alteration of the form from a rectangle to a parallelogram. 
The doors were unable to swing open because they were 
scraping the floor. Since replacing the door was 
impracticable, the problem was repeatedly dealt with by 
digging out the floor along the lines of friction, obviously 
arcs of a circle. Those hacked out lines, some deeper and 
some shallower, some rougher and some smoother, were 
neither designed nor functioned as normal grooves for a 
door. Nevertheless, previous research misled by knowledge 
of, and perhaps a certain admiration for, doors running on 
rollers, known to have been in use in ancient times, 
produced reconstructions of Parthenon doors swinging 
open on rollers running in grooves. These reconstructions 
purported to represent the original doors, in spite of the 
obviously miserable appearance of the hacked out area in 
the floor of the temple. In reality these lines are only 
evidence for the position of the lowest points of the later 
door leaves at a time when they functioned badly. In 
addition to the lower edge of the vertical bolt these lowest 
points are various strong nails studding the length of a 
reinforcing iron plate at the bottom of the door.

At some undetermined time during the Christian period 
the malfunctioning of the huge, defective door was 
circumvented by constructing a lighter door on the outer 
part of the marble door frame. The wooden lintel of this 
lighter door was secured in notches in the new jambs at a 
height of 5.15 m.

The great door was, most probably, not abolished, but 
simply left open. The lighter door was adequate for its 
purpose and, in addition, left the upper part of the large 
doorway open thus increasing the illumination of the rather 
dimly lit church narthex.

A minute study of the wear on the floor from visitors’ 
feet shows that the wear is many times heavier along the 
length of the southern aisle (especially at places where there 
were doors in walls or partitions) than it is at the same 
places in the northern aisle or even at the door entering the 
nave (Fig. 14). Likewise there is extremely heavy wear at 
hacked out steps of the Christian period and at the stylobate 
between the 5th and 6th column, and also at the door which 
is now simply the entrance to the spiral staircase. The 33 
Christian graffiti on the 6th column and the 37 graffiti on 
the corresponding 6th column of the façade greatly 
outnumbered the graffiti on the other columns, even those 
at the central entrance. These circumstances make it clear 
that before the spiral staircase was erected the little 
southern door was the one most routinely used, if not the 
most important entrance into the church. The earliest 
graffiti on the 6th column of the west front date to the 6th, 
7th and 8th centuries. Consequently the small door at the

south end of the west wall cannot postdate those centuries.
The small door went out of use after the Frankish 

conquest when the spiral staircase was built. A meticulous 
study of this structure revealed the following (PI. 7):
1. Virtually all of the marble blocks derive from the east 
and south walls of the Philopappos Monument, broken up 
systematically for the purpose. A study of these blocks 
provides firm evidence for reconstruction drawings of these 
parts of the monument and in general confirms J. Travlos’ 
restoration of a row of pilasters along the sides not 
preserved.
2. Some blocks derive from the 16th course of the east wall 
of the Pinakotheke. Most probably these blocks were 
extracted from the east wall in the course of structural 
alterations made by the Franks in the Propylaia (Fig. 19)
3. The mortar used is white without grog, entirely different 
from that used in Byzantine structural alterations in the 
12th c. in the eastern part of the building. All things 
considered, it is reasonable to date the spiral staircase to 
the 13th c.

With the construction of the spiral staircase the west 
door again became the main entrance. In 1394 Neri 
Acciajuoli specified among other things in his testament 
that the church doors should be adorned with silver.

With the destruction of the Parthenon all that remained 
of the wonderful doorway through which countless 
worshippers, pilgrims, travellers and conquerors had 
passed, were the built jambs and later lintels above, but 
even those crude contraptions were not left untouched. The 
jambs facing inward suffered severe damage from fire, 
perhaps in 1687, and gradually lost large marbles from the 
lower rows. By the mid-19th century ten marbles were 
missing form the jambs and only one narrow beam of the 
lintel remained n place (Fig. 24). In the meantime there 
began to be growing interest in the ancient inscriptions 
visible on some of the marbles in the jambs. In 1872 the 
brick arch was constructed to support the remains of the 
ancient lintel on the brink of collapse (Fig. 27). Shortly 
before the remaining marble of the later lintel had been 
reinforced with iron bands which, as has now been 
ascertained, brought about further destruction of the 
inventory of the Treasurers of Athena IG II ^ 1428 in the 
upper part of the northern jamb. In 1902 the largest marble 
with the inventory of the Treasurers of Athena, IG II ^
1425, was extracted from the 8th row of the southern jamb; 
it was replaced with two other marble blocks, of at least one 
was taken, as we now know, from the material in the spiral 
staircase.

In 1926 the old plan dismantling the jambs was carried 
out, for the sake of the inscriptions and also in order to 
restore the original form of the doorway, the lintel of 
which, however, was made of concrete. The large new 
blocks which had been quarried at the beginning of the 
century had been abandoned in the quarry because of 
exceptional difficulties with the transport and they were no 
longer available! But two decades later Balanos preferred 
concrete not only for economy’s sake and convenience, but 
also on aesthetic grounds.

In breaking up the jambs nine inscriptions emerged in 
addition to the three previously published ( IG I“ 534, IG 1-
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529, IG II2 1425). three of the inscribed marbles ended up 
later in the Epigraphical Museum (IG II2 1425, IG II2 
1424a, IG II2 1428); three remained in the Parthenon (IG 
II2 3123, IG II2 3432, IG II2 4247); four were in the marble 
dump north of the Acropolis Museum (IG II2 3816, IG II2 .
. . ., IG II2 4185, IG II2 4102); one was in a marble dump 
east of the Erechtheion where it remained out of sight until 
now ( IG I2 534). The broken off inscribed surface of one 
stone (IG I 2 529) had been transferred previously to the 
Acropolis Museum (no. 6978). Of the remaining marbles 
four remained in place; three were kept inside the 
Parthenon; and the rest were heaped in marble dumps along 
the north wall or were scattered.

From 1980 onward one of the objects of my 
investigations was to locate the scattered material used to 
repair the west door, material which up until them had been 
neither seen nor identified.

All of the marbles, or rather all of the surviving ones, 
have now been identified (PI. 8). As a result of this 
investigation it is possible to reassemble the Roman 
doorway in plans and drawings as it was before it was 
broken up; not only that, it has proven possible to make 
reconstructed drawings of monuments built into the 
doorway, in spite of the fact that most of them were 
drastically cut down for reuse and in spite of the most 
displeasing fact that 17 of the stones taken down in 1926 by 
Balanos disappeared a little later, most of them 
irretrievably as we now know. In addition four other large 
marbles have been identified as belonging to the door; they 
were removed many decades or centuries ago. A new 
fragment has been added to IG II2 4147; yet another 
fragment known from the original publication in AE 1927 
was located in the Epigraphical Museum (no. 13232) with 
the help of D. Delmousou. The stone from which the 
fragment IG I2 529 had broken off was also found, the 
present writer and A. Matthaiou independently discovered 
two more inscriptions on IG II2 4102 not reported in the 
original publication. One of them is a signature of 
Kephisodotos (A. Matthaiou et al.. Inscriptions of the 
Acropolis [in Greek], Athens, 1992, no. 5)

A brief presentation of the monuments deriv
from the stones of the repair to the doorway are presented 
as follows:

MB 1 Square base of a monument in the form of a 
column (4th c. B.C.). It was used in the new 
threshold.From the trace of the Ionic column base, the size 
of the column may be estimated as similar to the 
Erechtheion North Porch columns.

MB2. Copy of the Athena Nike temple, probably a 
choregic monument dating to the end of the 4th c. B.C. Its 
right L-shaped stylobate block was reused in the 10th row in 
the southern jamb. Traces of the seating, incised lines for 
centring, and dowel cuttings for two of the columns are 
preserved. The interaxial unit is 1.54 m, i.e. that of the 
Athena Nike temple. The other dimensions also match 
those of the temple. The bases are faithful copies of those of 
the temple. One intact base is preserved on the Acropolis. 
Large fragments of other bases have been found on the 
Acropolis, in the Roman Agora and in the Olympieion.

Another series of slightly different bases of the same size 
and plan attest the existence of another copy of the temple 
of Nike.

Five rectangular bases, consisting of base, die and 
crowning moulding adorned with kymatia: MB3 (IG II2 
3816). MB4, MB5, MB6, MB7(IG II2 4185). The largest 
one measures 2.63 x 0.82 m.

MB8. Rectangular stepped base. It carries the later 
inscription IG II2 4102 and a signature of Kephisodotos, 
the sole remains of the original inscription. It carried two 
bronze statues of the 4th c. B.C.

MB9. Rectangular stepped base. The left hand stone with 
dowel cuttings for an over-lifesize statue. In between the 
first use and the final reuse in the Parthenon the stone was 
reused with at least one other stone to make a step with 
cuttings for stelai. At this time both marble blocks received 
a new dressing on one side. Since the second piece of 
marble has no connexion with the material used for the 
repair of the Parthenon, it is certain that MB9 comes from 
the Acropolis.

MB 10, M B 10Ï. Rectangular stepped base of the 
classical period, two blocks which supported over-lifesize 
male figures facing each other in fighting poses. Another 
block is preserved which supported another figure of the 
same size with a pronounced turn to the left, evidence that 
there was a fourth figure, the perfect similarity of the blocks 
and of the dowel cuttings, of unusual tape and size, for the 
bronze figures is evidence that the blocks go together to 
make up a single base, the positions of the dowel cuttings, 
however, indicate a paratactic arrangement of two 
independent compositions. These unusual features present 
an unoverlookable correspondence with the monument 
described by Pausanias (1.27.4-5) near the temple of 
Athena, a monument with two groups of sculpture: 
Erechtheus and Eumolpos, Tolmides and Theainetos.

MB11. The base carries a later inscription IG II 2 3432. 
The original inscription is lost, the sculpture was of a male 
figure and a four-footer (feline, boar or centaur?)

MB 12. Square stepped base. The preserved inscribed 
block (IG I 2 529) was not the upper one, but the one 
directly below. In all probability the lost uppermost block 
was of Eleusinian stone.

MB 13. Square stepped base. The inscribed stone 
preserves the pre-euclidean inscription ( Raubitschek,
DAA, no. 112 = IG I 3 833).

MB 14. Rectangular stone from the top of a base. The 
stone has been recut on all sides in such a way that the form 
of the base cannot be recognized. On the base were two 
standing figures with a four-footer between them (dog, 
small feline?).

MB 15. Chariot group, dedicated by Pronapes ca 460 
B.C. In addition to the inscribed block (IG II 2 3123 = IG I 
3 880) five other blocks are preserved, permitting a 
complete restoration of the base. The special value of the 
Pronapes base lies in the complete excellent preservation 
of the cuttings for attaching the bronze figures, which 
supply us with the following information:

_ The chariot had full size dimensions.
_ The horses stood with all four hooves on the ground 

and there were no extra supports.
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The wheels touched the ground, but had two little 
supports, perhaps to keep them from turning.

The wheels were 1.60 m. apart.
_ The dedicator stood on the right side of the chariot, a 

charioteer stood in the chariot and a young groom stood to 
the left of the chariot.

_ Four bases in the form of a pillar with kymatia 
mouldings on the base and crown: MB 16, MB 17, MB 18 
(IG II 2 3155), MB 19.

MB 20. Cubic base (IG 1 2 534). the present study shows 
that the original length was at least 1.08 m. and the upper 
surface preserves the dowel cutting for the left foot of a 
male figure.

MB 21. Stone from the die of a square pillar.
MB 22. Stone from the die of a rectangular pier.
MB 23. Rectangular step made up of many stones of 

which four are preserved and a small fragment of a fifth 
which was preserved entire at least up until 1926. Other 
stones of the series deriving from the break-up of the door 
disappeared a few years later. All the technical features and 
measurements indicate that the stones were contemporary 
with the Parthenon and derive from a step closely similar to 
the Parthenon euthynteria. In addition to the characteristic 
workmanship with the delicate ornamental stippling, the 
course from which these stones derive had the same gradual 
change in height as the known curvature of the temple. 
Finding out where this step adjoined the euthynteria is one 
of the questions for future research. There was a second 
step ca 40 cm. wide on top of the first. The type of 
construction makes it probable that it was a base for an 
Inventory of the Treasurers of Athena.

MB 24. Two steps made out of a single block. The 
process of sorting through the disiecta membra in order to 
identify blocks of the Parthenon and the other known 
monuments led to the recovery of parts of monuments that 
were completely unknown up until now. The six large 
fragments of MB 24 were found scattered all the way from 
the Chalkotheke to the area north of the museum where 
they were assembled in 1985, exhibiting the form of a rare 
architectural feature. Two low steps carved from one piece 
of marble. It is more likely that this block, measuring 4.57 x
0.94 x =.45 m., derives from an altar than from a 
monument of a special form. This kind of steps is very rare 
in Athenian architecture. The best known example is the 
altar of Zeus Agoraios in the ancient Agora. Certain 
technical peculiarities indicate that the stone was reused in 
the lintel of the west doorway. Such a lintel can be seen in 
various pictures of the Parthenon, the last appearance being 
in 1839.

MB 25. Two-sided epistyle. The fragments are 
recognizable in old photographs where they may be seen 
among the marbles heaped up on both sides of the door. 
After the large-scale excavations the fragments were 
gathered up and deposited to the east of the Erechtheion. 
The epistyle belongs to a not unusual type of monument: a 
distyle gate. Its original dimensions were 4.96 x 0.64 x 
0.43.5. The total height of the gate would have been around 
five metres.

Column B. In the beginning of the 1850s two fractured 
stones, ready to collapse, MB 24 and MB 25, were taken

down from the lintel, making it much easier to see the third 
stone from the east, an oblong block of white marble, well- 
known to the connoisseurs of the old photographs of the 
building. In 1926 this third stone was taken down in two 
pieces and recognizing it today would not be a difficult 
matter at all ... if it were not for the fact that it vanished 
into thin air. A long search for this stone during the first 
phases of the present study has ended with the discovery 
that this stone has undergone a metamorphosis: it was 
chopped up into smaller pieces. Two of them were used to 
fill up empty sections of the Athena Nike temple frieze (ca 
1940) and one reworked block south of the Erechtheion are 
some of the by-products of the demoted life of this stone. It 
started out as a monolithic unfluted column shaft 4.63 m. 
long, the lower diameter 0.59 m. and the upper diameter
0. 54.m.

- An anta block. This stone, reused in the second row on 
the south side of the door, was originally the left anta of a 
classical building, the columns of which would have had a 
diameter measuring ca 0.75 m.

- (IG II 2 1424a), Inventory of the Treasurers of Athena. 
The stele tapers upward slightly; the width diminishes 0.7% 
and the thickness 0.4%.

- (IG II 2 1425). Inventory of the Treasurers of Athena. 
The new cutting on one side is really shallow and has not 
entirely eliminated the original surface from the remains of 
which the precise original width of the stele has been 
measured at 1.016 m. The stele has an upward taper only 
in respect to the thickness: ca 0.6%.

- (IG II 2 1428), Inventory of the Treasurers of Athena.
- Others.

Although 17 stones have disappeared, it has proven possible 
to figure out their dimensions and certain other features, 
e.g. positions of the dowel cuttings, from a study of the 
blocks lying directly above and below and, furthermore, by 
correlating the data, it is even possible to come to a 
conclusion about their origin. It is certain that some of 
these stones belong to some of the preserved ones: MB2, 
MB 15, MB 23. The majority of the vanished stones, 
among them, perhaps, another one of the stones from a 
copy of the Athena Nike temple (MB2), are to found in 
altered form mainly in the upper part of the temple of 
Athena Nike, as certain features that escaped the reworking 
attest. More information on these blocks will be 
forthcoming during the course of the scheduled project for 
this building.

Proposals for restoration (PI. 10-11, Fig. 60-64).

The following work is proposed:
1. Piecing out the sections of the orthostates that are 
seriously debilitated and fractured with sheathing perfectly 
matching the dimensions and especially the height of the 
existing orthostates, which would enable the orthostates to 
share in carrying the load of the wall.
2. Filling in the gaps in the interior face of the wall in a 
similar manner.
3. Filling in destroyed exterior surfaces or parts of some of 
the stones on the outer face of the wall.
4. Concerning the area of the little door at the south: Filling
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in the outline of the opening towards the interior of the 
temple, so that it appears more clearly. Placing the 
orthostate block d 1482 where it was in the gap at the door, 
if this is not to be used for assembling a portion of the 
Older Parthenon wall ( somewhere south of the Parthenon; 
see below and Study for the restoration of the Parthenon -in 
Greek voi. 1, 1983, pp. 384, 399).
Also, gluing the fragment a 1782 to the orthostate, at the 
south side of the gap n the little door. The blocks of the 
Older Parthenon on either side of the little door are to be 
kept visible.
5: Conservation treatment of the later threshold of the 
ancient door on the north side of the opening and partial 
reconstruction of the ancient threshold on the south side.
6, Restoration of the ancient lintel using all of the ancient 
blocks and new marble to fill up the gaps. The 4th stone of 
the lintel, of which only a very little is preserved, tobe 
entirely replaced with new marble.
The gluing together of the various fragments of each block,

old and new, will be done with the methods in use until now, 
but for large stones this method will be supplemented with a 
system of invisible bands or beams of titanium. Three 
alternatives are proposed.
7. Restoring the following stones to their places in the 21st. 
course: a925 + a949 + al012, a 1736, a984. The 1st and 15th 
block of the 20th course to be made of new marble ( in case 
the original blocks cannot be found) for the sake of putting 
back in place the stones a925 + a949 + al012 and a984.
8. Removal of the 10th block of the inner row of the 21 st 
course. This block, which was in the spiral staircase up until 
some time in the 19th century when it was placed in the
21st course, should be returned to its original position in 
the 16th course of the Pinakotheke east wall.
9. Various small interventions on the inside of the spiral 
staircase in order to uncover concealed features of the 
Parthenon (the crowning member of the SW anta) and of 
the Philopappos Monument.
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