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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η νέα αναστήλωση των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος είναι αναπόφευκτη για επιστη
μονικούς και αισθητικούς λόγους. Η όψη των αναστηλωμένων, στα μέσα του 19ου αι., τμημάτων των 
τοίχων, ανομοιογενής, με λανθασμένη τοποθέτηση των λίθων -σε πολλές περιπτώσεις και προέλευση- 
ήταν ανάξια του μνημείου και της εποχής μας. Επιπροσθέτως είχε προκύψει και η ανάγκη επανεντάξε- 
ως στους τοίχους ενός μεγάλου αριθμού κατακείμενων στο έδαφος λιθοπλίνθων, που είχαν τα τελευ
ταία χρόνια ταυτιστεί.

Η νέα αναστήλωση των τοίχων είχε ήδη προβλεφθεί, από τον Μ. Κορρέ, στην αρχική, γενική προμελέ
τη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος του 1983 ως τα προγράμματα υπ’ αρ.7 και 8, ενώ το 1989 ο Ν. 
Τογανίδης παρουσίασε στην 3η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλε - 
ως την «Προκαταρκτική μελέτη των πλευρικών τοίχων του Παρθενώνος» (Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος, τομ. 2α , Αθήνα 1989,115-151). Το 1992/3 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακρο
πόλεως προχιύρησε στην αποξήλωση των αναστηλωμένων τμημάτων των τοίχων, γεγονός που επέτρε
ψε την έναρξη της αναλυτικής τεκμηριώσεως και μελέτης των λιθοπλίνθων, προκειμένου να ανευρεθεί 
ο ορθός τρόπος αναδιατάξεώς τους. Η συστηματική μελέτη ξεκίνησε από τον αρχιτέκτονα Ν. Τογανί- 
δη και συνεχίστηκε, από το 1998, από την αρχιτέκτονα Κ. Παράσχη, η οποία και την ολοκλήρωσε. Το 
1994 ο Ν. Τογανίδης συνέταξε το «Πρόγραμμα των πλάγιων τοίχων του σηκού» (Μελέτη Αποκατα
στάσεως του Παρθενώνος, τομ. 5, Αθήνα 1994), το οποίο παρουσιάστηκε στην 4η Διεθνή Συνάντηση 
για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως. Με βάση αυτές τις πρώτες μελέτες το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε, τον Οκτώβριο του 1997, την αποκα
τάσταση των ορθοστατών και πλήρως της πρώτης υπερκείμενης στρώσεως και μερικώς της δεύτερης 
των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος, επέμβαση που βρίσκεται σε φάση ολοκληρώσεως.

Η παρούσα μελέτη της αποκατάστασης του νότιου τοίχου του Παρθενώνος χωρίζεται σε τέσσερα 
μέρη. Στο πρώτο μέρος κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί συνοπτικά η διαχρονική ιστορία του μνημείου 
και οι επιπτώσεις που είχαν οι διάφορες περιπέτειές του στη διατήρηση των πλευρικών τοίχων του 
σηκού. Το τμήμα αυτό της μελέτης περιλαμβάνει και μία συνοπτική αναφορά των παλαιότερων ανα- 
στηλωτικών επεμβάσεων του ναού καθώς και την εξιστόρηση των ενεργειών, σε σχέση με τους πλευρι
κούς τοίχους του σηκού, της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως μετά το 1975. Στο δεύ
τερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η σημερινή κατάσταση διατηρήσεως των τοίχων και 
η αρχική αρχιτεκτονική και οικοδομική τους σύνθεση καθώς και οι εκλεπτύνσεις τους. Το τμήμα αυτό 
της μελέτης βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα παλαιοτέριον ερευνών -και ιδιαίτερα του Μ. Κορρέ- 
περιλαμβάνει όμως και νέες παρατηρήσεις, που προέκυψαν κατά την παρούσα διερεύνηση του οικοδο
μικού υλικού των τοίχων. Στο τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η συλλογιστική, στην 
οποία βασίστηκε η διατύπωση της πρότασης για τη νέα αναστήλωση του νοτίου τοίχου, τα κριτήρια με 
βάση τα οποία αναζητήθηκε η αρχική θέση των λίθων και η μεθοδολογία της αναδιάταξής τους. Το 
τέταρτο μέρος περιλαμβάνει τη νέα αναστηλωτική πρόταση και τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνο- 
νται για τη συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς του νότιου τοίχου. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται 
και προτάσεις για την ενδεικτική αποκατάσταση του μεσότοιχου του σηκού του μνημείου.
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Βαθύτατες ευχαριστίες εκφράζονται στα μέλη του Τεχνικού Γραφείου του Παρθενώνος καθώς και σε 
όλους, όσοι συνέτειναν στην πρόοδο και την ολοκλήριυση αυτής της μελέτης:

Στον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, καθηγητή κ. Χαράλαμπο Μπούρα, για την καθοδήγησή του και τις πολύτι
μες συμβουλές του, που βοήθησαν στην επίλυση πολλών θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων, 
που αντιμετωπίσαμε.
Στον μελετητή του Παρθενώνα, καθηγητή κ. Μανόλη Κορρέ, που ενεργά μετείχε σε όλα τα στάδια 
αυτής της μελέτης και υπομονετικά μας μετέδωσε τις μοναδικές γνώσεις και πείρα του, παρέχοντάς 
μας τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουμε τη μελέτη.
Στον φωτογράφο των έργων Ακροπόλεως κ. Σωκράτη Μαυρομμάτη για την ακούραστη προσφορά 
του στην υλοποίηση του φωτογραφικού αναπτύγματος του τοίχου, που περιλαμβάνεται στη μελέτη και 
την επεξεργασία των φωτογραφιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Στην αρχιτέκτονα κ. Αννα Νίτη για την πολύτιμη βοήθεια της κατά την εκπόνηση των σχεδίων σε 
autocad.
Στον πολιτικό μηχανικό δρα. Κώστα Ζάμπα για τις πολύτιμες συμβουλές του όσον αφορά στη μεθοδο
λογία της προσέγγισης του προβλήματος.
Στους συνεργάτες μας στην Ακρόπολη Γιώργο Βασιλάρα και Θεόδωρο Φουτσά για τη συνεχή, πρόθυ
μη και πολύπλευρη βοήθειά τους.
Στους Γιάννη Αλεξόπουλο και Στάθη Τυροπώλη του Τμήματος Τεκμηρίωσης των έργων Ακροπόλεως 
για την επιλογή και προετοιμασία του υλικού του φωτογραφικού αναπτύγματος του τοίχου.
Στην κ. Όλγα Σημαιοφορίδου για την προσεγμένη καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια της μελέτης. 
Τέλος, στη φίλη και συνάδελφο δρα Φανή Μαλλούχου-Tufano, αρχαιολόγο, για την ηθική συμπαρά
σταση κατ’ αρχάς αλλά και για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε στη σύνταξη και την έκδοση 
αυτής της μελέτης.
Τα σχέδια των όψεων του τοίχου βασίστηκαν στα παλαιότερα σχέδια του αρχείου της ΕΣΜΑ, τα 
οποία είχαν γίνει από τις κ.κ. Τίνα Σκαρή και Κλεοπάτρα Ματάλα.
Η μελέτη δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς την αμέριστη βοήθεια του συνεργείου των μαρ- 
μαροτεχνιτών του Παρθενιόνος, με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Αρμπιλιά αρχικά και μετά το 2000 τον 
κ. Στέλιο Καφούρο.

Αθήνα, Αύγουστος 2002
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A' ΜΕΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

Al. Ιστορική εισαγωγή

Οι πλευρικοί τοίχοι του σηκού του Παρθενώνος 
ακολούθησαν τις τύχες του υπόλοιπου μνημείου 
οτη μακραίωνα ιστορική του διαδρομή. Ο Παρ
θένων υφίσταται την πρώτη μεγάλη καταστρο
φή από εμπρησμό, πιθανότατα κατά τη βαρβα- 
ρική επιδρομή των Ερούλων, το 267 μ.Χ. (εικ. 
I)1. Τότε καταστράφηκε το εσωτερικό του

SIX. 1 Το εσωτερικό τον Παρθενώνος μετά τη μεγάλη αρχαία 
πυρχαιά (σχέδιο Μ. Κορρέ)

σηκού και η στέγη του μνημείου. Εκατό χρόνια 
αργότερα πραγματοποιείται η πρώτη σημαντική 
επέμβαση αποκαταστάσεως του κτηρίου από 
τον αρχαιολάτρη αυτοκράτορα Ιουλιανό. Χάρη 
στις έρευνες των νειότερων μελετητών του μνη
μείου -και ιδιαίτερα του Μανόλη Κορρέ- είναι 
δυνατή σήμερα η αναπαράσταση του Παρθενώ
νος μετά από εκείνη την επισκευή και η αποτί
μηση αυτής της πρώτης επέμβασης. Η επισκευή 
του μνημείου έγινε κατά τρόπο πρόχειρο και 
κακότεχνο, ανάλογο προς τους τεχνικούς και 
κυρίως οικονομικούς όρους της εποχής.

εικ. 2 Ο Παρθένων από τον 6ο έως τον 17ο αιώνα (σχέδιο Μ. 
Κορρέ)

Τόρμοι και αυλάκια μολυβδοχοήσεως λαξεύ- 
θηκαν βιαστικά στους στυλοβάτες και τα κιο
νόκρανα, ενώ τα κατεστραμμένα μέλη του 
θριγκού συμπληρώθηκαν με ασβεστοκονίαμα, 
που στερειύθηκε πάνω στους αρχαίους λίθους 
με σιδηρά στελέχη2 *. Η εσωτερική δίτονη κιο- 
νοστοιχία αντικαταστάθηκε με μια άλλη -με 
κίονες μικρότερους και λεπτότερους- και θρι
γκό, που προήλθαν από τη διάλυση μιας ελλη
νιστικής στοάς. Η νέα στέγη που τοποθετήθη
κε πάνω στο μνημείο κάλυψε μόνον τον σηκό 
(εικ. 2)λ

Περαιτέρω αλλαγές υπέστη ο ναός τον 6ο μ.Χ. 
αιώνα, κατά τη μετατροπή του σε χριστιανική 
εκκλησία4. Οι αλλαγές δεν αφορούσαν τόσο το 
εσωτερικό του σηκού, το τριμερές γενικό σχή
μα του οποίου προσαρμόστηκε εύκολα στην 
τρίκλιτη διάταξη της χριστιανικής εκκλησίας, 
όσο τον γενικότερο προσανατολισμό του κτη
ρίου: η ανατολική θύρα του αρχαίου ναού 
καταργείται και στη θέση της διαμορφώνεται η 
ημικυκλική αψίδα του ιερού, η είσοδος στο 
εσωτερικό της εκκλησίας πραγματοποιείται 
από το δυτικό διαμέρισμα του αρχαίου ναού με 
τρεις θύρες που ανοίγονται στον μεσότοιχο, 
θύρες ανοίγονται παρομοίως στους πλευρι
κούς τοίχους του σηκού. Τον 12ο αι. μ.Χ. η εκ
κλησία ανακαινίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα

1 Τραυλός 1973.

2 Μπούρας 1994, 312-313.
1 Παρθενών 1999. 15.

4 Κορρές 1994 Α, 146.
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από τον Μιχαήλ Χωνιάτη5 6. Η ημικυκλική κόγ
χη του ιερού αντικαθίσταται με μια μεγαλύτε
ρη ημι-εξαγωνική, με σύνθρονο, μεγάλα δίλο- 
βα παράθυρα ανοίγονται στις πλευρές της, 
ενώ από τον ανατολικό τοίχο απομακρύνο
νται ένα ετοιμόρροπο τμήμα του και τρεις 
δοκοί. Ταυτόχρονα γίνεται εκτεταμένη εικο
νογράφηση στο εσωτερικό της εκκλησίας, ενώ

είκ. 3 Η ανατίναξη τον Παρθενώνος στις 29 Σεπτεμβρίου 
1687 (σχέόιο Μ. Κορρέ)

επιχρίονται όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του 
κτηρίου.

Την περίοδο της φράγκικης κυριαρχίας η 
εκκλησία χρησιμοποιείται από τους καθολι
κούς χωρίς άλλες μετατροπές στο εσωτερικό 
της, με την προσθήκη μόνον στον οπισθόναο 
ενός τετράγωνου πύργου με ελικοειδές εσωτε
ρικό κλιμακοστάσιο (κοχλίας), ο οποίος διατη
ρείται έως σήμερα. Για την κατασκευή αυτού 
του πύργου, που ενσωμάτωσε στη δυτική πλευ
ρά του τους δύο τελευταίους (από Β.) κίονες 
του οπισθονάου, χρησιμοποιήθηκαν λιθόπλιν- 
θοι από το μνημείο του Φιλοπάππουλ

Η δεύτερη μεγάλη καταστροφή του Παρθενώνος 
επέρχεται στη διάρκεια του Β' Τουρκοβενετικού 
Πολέμου, όταν το 1687 μ.Χ., κατά την πολιορκία 
του κάστρου της Ακρόπολης από τα ενετικά

στρατεύματα, μία βόμβα πυροδοτεί την αποθη- 
κευμένη πυρίτιδα στο εσωτερικό του μνημείου με 
αποτέλεσμα την ανατίναξη και την κατάρρευση 
του κεντρικού τμήματός του (εικ. 3). Έκτοτε ο 
Παρθενών περιέρχεται στην κατάσταση ενός 
ανοιχτού ερειπίου, πρόσφορο σε λεηλασίες και 
διαρπαγές, με χειριστή εκείνη που πραγματοποι
είται το 1802 από τα συνεργεία του Λόρδου 
Elgin.

Η έκρηξη του 1687 προκάλεσε την κατάρρευση 
των 2/3 των πλευρικών τοίχων του σηκού και 
συγκεκριμένα την σχεδόν ολοκληρωτική κατάρ
ρευση των τμημάτων τους που αντιστοιχούσαν 
στον κυρίως ναό (εικ. 4). Τα υπόλοιπα τμήματα 
των τοίχων, προς Δ του μεσότοιχου, όπως φαί
νεται σε διαδοχικά σχέδια του 18ου και των 
αρχών του 19ου αι., όπως εκείνα των R. Dalton 
(1749), J. Stuart και N. Revett (1751-1754), J. D. 
Le Roy (1755) και W. Gell (1800), είχαν διατη
ρηθεί σε ολόκληρο το ύψος τους (εικ. 5)7. Μεγά
λη καταστροφή υπέστησαν οι τοίχοι to 1822, 
στη διάρκεια της Α'πολιορκίας της Ακρόπολης, 
όταν οι πολιορκημένοι Τούρκοι κατεδάφισαν τα 
προς Δ του αρχαίου μεσότοιχου τμήματα, που 
σώζονταν ακόμα σε ύή>ος 11 μέτρων, για να 
αποκτήσουν τον μόλυβδο των αρχαίων συνδέσε
ων που τους ήταν χρήσιμος για τη χύτευση σφαι
ρών8. Τότε αποσπάστηκαν από τη θέση τους 520

εικ. 4 Κάτοψη της Ακρόπολης, 1687-1821. Κάτω δεξιά σε 
πλαίσιο δηλώνεται το υλικό των τοίχων τον Παρθενώ
νος που κατέρρενσε (σχέδιο Μ. Κορρέ)

5 Μπούρας 1994, 316-318.
6 Κορρές 1994 Β. 148.
7 Κορρές 1994 Α, 156-157. Παρθενών 1999, 34, σχ. 15, Κορρέ-Τογανίδη-Ζάμπα-Σκουλικίδη κ.ά. 1989, 143.
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είκ. 5 Αναπαράσταση της βόρειας και της νότιας όψης τον Παρθενώνος με βάση σχέόιο τον W. Gell, 1800 (σχέδια Μ. Κορρέ)

περίπου αρχαίες λιθόπλινθοι, ήδη ρηγματωμέ
νες από την πυρκαϊά και την έκρηξη, εκ των 
οποίων περίπου 200 τεμαχίσθηκαν κατά τη 
μεταφορά τους για περαιτέρω χρήση σε οικοδο
μικές εργασίες9.

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους αρχί
ζουν και οι πρώτες προσπάθειες για την απο
κατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης και 
ιδιαίτερα του Παρθενώνος. Καθοριστικά προς 
αυτή την κατεύθυνση υπήρξαν τα υπομνήματα 
του Leo von Klenze προς την Αντιβασιλεία, το 
1834, που θα αποτελόσουν και τον γνώμονα 
των επεμβάσεων στην Ακρόπολη καθ’ όλο τον 
19ο αι. Η πρώτη μεγάλης κλίμακας αναστηλω- 
τική επέμβαση στον Παρθενώνα πραγματοποι
είται το 1841-1844 από την Αρχαιολογική Εται
ρεία με επικεφαλής τον Κυριάκό Πιττάκη και 
τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Τότε αναστηλώ
νονται οι 9ος και 11ος (από Α) κίονες της βόρει
ας πλευράς, πλήρως με τα κιονόκρανα, ο 6ος * 5

έως το ύψος του 7ου σπονδύλου, ο 7ος έως το 
ύψος του 8ου, ο 10ος έως το ύψος του 5ου. 
Τοποθετείται ακόμα ένας σπόνδυλος στον 
κατά χώραν σωζόμενο Ιο σπόνδυλο του 8ου 
κίονα και κατά πάσα πιθανότητα στον Ιο 
σπόνδυλο του 5ου κίονα. Στη νότια κιονοστοι- 
χία οι Πιττάκης-Ραγκαβής τοποθετούν τρεις 
σπονδύλους στον 8ο (από Α) κίονα. Επανατο-

ΕΙΧ. 6 Το εσωτερικό τον Παρθενώνος από Α. (φωτογραφία Ρ. 
Sebah, 1872-1875)

Ο πρώτος αναστηλωτής του μνημείου, ο Κ. Πιττάκης (1836-1863), θυμάται κατά την πολιορκία της Ακρόπολης την κατεδάφιση των 
λιθοπλίνθων των τοίχων αυτής της περιόδου από ανθρώπινα χέρια και όχι από κάποια ανατίναξη ή άλλη καταστροφή, βλ. Τογανίδη 

1994, 7.
5 Κορρές 1994, 156.
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ποθετούν, τέλος, στους πλευρικούς τοίχους του 
σηκού του μνημείου 207 λιθοπλίνθους, ανυφθί

νοντας έτσι μεγάλο μέρος τους (εικ. 6)10. Κατά 
τις εργασίες, κατεδαφίζεται και το μικρό τζαμί, 
που είχε κτιστεί στο εσωτερικό του Παρθενώνος 
μετά την έκρηξη του 1687 και αρχίζουν να απο
μακρύνονται τα κατάλοιπα της αψίδας της χρι-

είΧ. 7 Επέμβαση Πιττάκη-Ραγκαβή στον βόρειο τοίχο του 
σηκού με οπτοπλινθοδομή, 1841-1844 (φωτογραφία Ν. 
Μπαλάνον)

στιανικής εκκλησίας. Τέλος, κατά την επέμβαση 
στους τοίχους οι Πιττάκης και Ραγκαβής τοιχί
ζουν, με οπτοπλινθοδομή, τις πλάγιες θύρες του 
σηκού του Παρθενώνος (εικ. 7).

Η εργασία των Πιττάκη-Ραγκαβή είχε έντονο 
τον χαρακτήρα του αυτοσχεδιασμού και του

εμπειρισμού, χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο και 
δίχως την παραμικρή προηγούμενη τεκμηρίω
ση. Οι λιθόπλινθοι επανατοποθετούνται στο 
μνημείο κατά τρόπο τυχαίο, χωρίς καμία φρο
ντίδα για την εξακρίβωση της αρχικής τους 
θέσεως ακόμη και της ίδιας της προέλευσής 
τους. Έτσι, για την ανασύνθεση των τοίχων, 
χρησιμοποιούνται spolia από τον ανατολικό 
τοίχο και τη χριστιανική αψίδα του ναού ή, ως 
ορθοστάτες, τα υπόλοιπα των λίθων της ιωνι
κής ζωφόρου του μνημείου, που είχε εγκαταλεί
ψει στην Ακρόπολη ο Elgin μετά τον πριόνισμά 
τους. Για τη στερέωση των τοίχων και των κιό
νων, τη συμπλήρωση των μελών και την πλήρω
ση των χασμάτων σε διάφορα σημεία του μνη
μείου χρησιμοποιούν οπτοπλινθοδομή (εικ. 8)". 
Παρά τον πρόχειρο και αδρό της χαρακτήρα 
πάντως η επέμβαση κατόρθωσε να ξαναδώσει 
στον ρημαγμένο Παρθενώνα έναν οικοδομικό

εικ. 8 Το εσωτερικό του Παρθενώνος από Α. το 1928. Διακρί- 
νονται οι αναστηλωμένοι τοίχοι τον σηκού (φωτογρα
φία Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών)

όγκο και να αναβαθμίσει έτσι αισθητικώς το 
κτήριο.

Η περίοδος 1864-1884, κατά την οποία έφορος 
Αρχαιοτήτων διετέλεσε ο Π. Ευστρατιάδης και 
γενικός γραμματέας της Αρχαιολογικής Εται
ρείας ο Στ. Κουμανούδης, χαρακτηρίζεται από

Μαλλούχου-Tufano 1998, 32.
Μπούρας 1994, 322, Μαλλούχου-Tufano 1998, 38.
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την αυστηρή προσήλωση σε σωστικές και 
μόνον επεμβάσεις στα μνημεία και την αποφυγή 
αναστηλο'ισεων και συμπληρώσεών τους. Το 
1872 ο αρχιτέκτων Π. Κάλκος προβαίνει σε μία 
σημαντική, εμφανή, επέμβαση στο μνημείο: τη 
στερέωση του υπερθύρου και των υπερκείμε
νων μελών της δυτικής θύρας του Παρθενώνος 
με ένα χαμηλωμένο πλινθόκτιστο τόξο και τοι
χοποιία από πέτρες και τούβλα. Ταυτόχρονα 
συντηρείται για πρώτη φορά και η επιφάνεια 
της δυτικής ζωφόρου και στερεώνονται τα υπο
κείμενα επιστύλια της κιονοστοιχίας του οπι- 
σθονάου12.

Στο τέλος του 19ου αι. και στο πρώτο τρίτο του 
20ού, επέρχονται αισθητές αλλαγές στη δομή 
και τη μορφή του ερειπωμένου ναού. Υπό τον 
Π. Καββαδία, γενικό έφορο Αρχαιοτήτων και 
γραμματέα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στο 
διάστημα 1885-1909 και ένθερμο υποστηρικτή 
της αναστήλωσης των μνημείων, εκτελείται το 
Πρώτο Αναστηλωτικό Πρόγραμμα του Παρθε
νώνος, το 1898-1902, καθώς και άλλες επεμβά
σεις σε πολλά άλλα μνημεία της χώρας. Το 
Πρώτο Αναστηλωτικό Πρόγραμμα του Παρθε
νώνος περιλαμβάνει επεμβάσεις στον οπισθό- 
ναο και τη δυτική όψη του ναού που ξεχωρί
ζουν ως προς την ποιότητά τους, όπως άλλω
στε διαπιστώθηκε και κατά την αποσυναρμολό- 
γηση των αναστηλωμένων μερών του οπισθο- 
νάου το 1992-1994, από όλες τις προηγούμενες 
αλλά και από τις μεταγενέστερες. Οι επεμβά
σεις υποβοηθήθηκαν από το γενικότερο κλίμα 
της οικονομικής και τεχνολογικής προόδου που 
επικρατούσε στη χώρα. Χρησιμοποιήθηκαν 
μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας, (ανυ
ψωτική μηχανή μετακινούμενη πάνω σε ικρίω
μα, διατρητική μηχανή μαρμάρου κ.ά.) και μετά 
από μεγάλο προβληματισμό και δοκιμές επιλέ- 
χθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα 
υλικά της εποχής (η λιθόκολλα Meyer, ελβετι
κοί από γαλβανισμένο σίδηρο σύνδεσμοι ειδι

'■ Μαλλούχου-Tufano 1998, 61-63.
13 Μαλλούχου-Tufano 1998, 76-104.

14 Μαλλούχου-Tufano 1998, 230.

κής παραγγελίας, τσιμέντο Portland κ.ά.). Διευ
θυντής του έργου ορίστηκε ο νομομηχανικός Ν. 
Μπαλάνος, που με τις πρωτοβουλίες του πήρε 
βαθμιαία την ευθύνη όλων των έργων στην 
Ακρόπολη και έγινε ο αδιαμφισβήτητος ανα- 
στηλωτής των μνημείων της έως τον θάνατό 
του13. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος ο 
Μπαλάνος συνεργάστηκε με επιστημονικές προ
σωπικότητες της εποχής, όπως τον J. Durm, τον 
Fr. Cr. Penrose και τον W. Dörpfeld, οι οποίοι

είκ. 9 Τα χριστιανικά ανοίγματα των πλευρικών τοίχων του 
σηκού πριν από την επέμβαση τον 1960 (φωτογραφία 
P. Sebah, 1872-1875)

άσκησαν καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωση 
των αναστηλωτικών του αντιλήψεων και πρα- 
κτικών14.

Το Δεύτερο Αναστηλωτικό Πρόγραμμα του 
Παρθενιόνος πραγματοποιείται, υπό την απο
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κλειστική πλέον ευθύνη του Μπαλάνου, στο 
διάστημα 1922-1933. Περιλαμβάνει την αναστή- 
λωση της βόρειας και της νότιας κιονοστοιχίας 
του ναού, μια νέα επέμβαση στην ανωδομή της 
δυτικής θύρας του σηκού, τη μερική αναστήλω- 
ση της κιονοστοιχίας του προνάου, στερεωτι- 
κές επεμβάσεις στην ΝΑ γωνία και το ανατολι
κό αέτωμα του μνημείου. Κύριο χαρακτηριστι
κό των εργασιών είναι η χρήση οπλισμένου 
σκυροδέματος στη συμπλήρωση και την αντι
κατάσταση των μελών15 16. Στους πλευρικούς τοί
χους του σηκού ο Μπαλάνος επεμβαίνει σπορα
δικά και περιστασιακά το 1913 και το 1927- 
1928, απομακρύνοντας και αντικαθιστιοντας, 
κατά περίπτωση, με μάρμαρο τις οπτοπλίνθινες 
επενδύσεις της επέμβασης της οθωνικής περιό
δου, ενώ διανοίγει τις πλάγιες θύρες του σηκού 
της χριστιανικής φάσης του αρχαίου ναού (εικ. 
9)“’. Στο έργο του ο Μπαλάνος ενστερνίζεται τις 
κλασικιστικές απόψεις της εποχής του, προσδί
δοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη των 
καλλιτεχνικών, περιβαλλοντικών και διδακτι
κών αξιών των μνημείων, χωρίς να λαμβάνει 
υπ’ όψιν την επιστημονική και ιστορική διάστα
σή τους. Επιδιώκει να επανεντάξει στα μνημεία 
τα σωζόμενα κατακείμενα αρχαία μέλη και να 
κάνει όσο το δυνατόν λιγότερες προσθήκες 
νέου υλικού, κατορθώνοντας έτσι να διαφυλά- 
ξει τον γραφικό, ερειπιώδη χαρακτήρα τους. 
Παρ’ όλο που το έργο του κρίθηκε θετικά ως 
πρός το αισθητικό του αποτέλεσμα, κατακρί- 
θηκε από τεχνικής πλευράς ως εξαιρετικά επι
βλαβές, καθώς, κατά τους μεταπολεμικούς χρό
νους, η χρήση σιδήρου σε ενισχύσεις και συνδέ
σμους προκάλεσε τη ρηγμάτωση των αρχαίων 
μελών, λόγω της διόγκωσης και της οξείδωσής 
του17.

Το 1943-44 γίνεται η πρώτη διαπίστωση της 
ρηγμάτωσης των μαρμάρων στα αναστηλωμέ-

είΧ. 10 Τα χριστιανικά ανοίγματα των τοίχων του Παρθενώ- 
νος μετά το 1960 (φωτογραφία Σ. Μαυρομμάτη, 1983)

να από τον Μπαλάνο μέρη του Παρθενώνος 
και αρχίζει η συστηματική μελέτη του μνημείου 
από τον Α. Ορλάνδο. Στη δεκαετία του ’50 
αποφασίζεται η κατεδάφιση του μεσαιωνικού 
πύργου (κοχλία) και η κάλυψη του δυτικού πτε
ρού του Παρθενώνος με μαρμάρινη οροφή για 
την προστασία της δυτικής ζωφόρου. Γύρω 
από το ζήτημα της κατεδάφισης του κοχλία 
-που αρχίζει για να διακοπεί αμέσως μετά- 
εκδηλώνεται μια κρίση μεταξύ των ιδεαλιστών 
του πουρισμού, Ορλάνδου, Γ. Μηλιάδη και Χρ. 
Καρούζου, και άλλων αρχαιολόγων, που 
πίστευαν στην ανάγκη διατηρήσεως των τεκμη
ρίων όλων των ιστορικών φάσεων του μνημεί
ου18. Παρομοίως, επιφυλάξεις σχετικά με τη 
στατική επάρκεια των κιόνων του οπισθονάου 
ματαιώνουν την ανακατασκευή της μαρμάρινης 
υπερκείμενης οροφής19. Το 1977 η δημοσίευση 
του τρίτομου έργου του Ορλάνδου για τον 
Παρθενώνα δημιουργεί μια πολύτιμη βάση 
γνώσεων για τις περαιτέρω έρευνες. Στη δεκαε
τία του ’60, ο διάδοχός του στην Υπηρεσία

15 Μαλλούχου-Tufano 1998, 180-212.

16 Μαλλούχου-Tufano 1998, 176 και σημ. 573.
17 Μπούρας 1994, 323-326.
18 Μπούρας 1994, 117-126. Μαλλούχου-Tufano 1994, 20-21.
19 Μαλλούχου-Tufano 1994. 19-22.
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Αναστηλώσεως αρχιτέκτων Ε. Στίκας πραγμα
τοποιεί στον Παρθενώνα έργα μικρής κλίμα
κας, αφού αρνείται την ύπαρξη σοβαρών δομι
κών προβλημάτων στα μνημεία της Ακρόπο
λης. Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών καταρ
γεί το 1960 εκ νέου τις πλευρικές θύρες του 
σηκού, τις οποίες φράσσει με νέο πεντελικό 
μάρμαρο20 (εικ. 10).

Το 1964 δημοσιεύεται ο Χάρτης της Βενετίας, το 
1967 διατυπώνεται η αρχή της αναστρεψιμότη- 
τας για τα αρχαία μνημεία. Το 1965 γίνονται οι 
πρώτες διαπιστώσεις για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση της Αθήνας και τις επιπτώσεις της στα 
μνημεία της Ακρόπολης. Από το 1967 έως το 
1973 πραγματοποιούνται, από την Εφορεία 
Ακροπόλεως, συνεχή έργα συντηρήσεως (σφρα
γίσεις αρμών και αντικατάσταση εξωτερικών 
σιδηρών συνδέσμων από άλλους από ορείχαλκο) 
στον Παρθενώνα και στα άλλα μνημεία της 
Ακρόπολης.

Α2. Οι επεμβάσεις της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

Η μεταπολιτευτική περίοδος χαρακτηρίζεται 
από έντονη δραστηριότητα πάνω στην Ακρό
πολη, λόγω της συντονισμένης προσπάθειας 
του κράτους να σώσει τα μνημεία της. Το 1975 
το Υπουργείο Πολιτισμού συγκροτεί την Επι
τροπή Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλε
ως, για τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την 
εποπτεία των αναγκαίων έργων. Έκτοτε οι 
μελέτες και οι επεμβάσεις στον Παρθενώνα 
μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: το 
1977 μεταφέρονται στο μουσείο Ακροπόλεως 
και αντικαθίστανται πάνω στο μνημείο με αντί
γραφα τα τρία εναπομείναντα αγάλματα του 
δυτικού αετοίματος. Την ίδια χρονιά αρχίζει 
και η σύνταξη της γενικής μελέτης αποκατα- 
στάσεως του μνημείου από τον αρχιτέκτονα Μ. 
Κορρέ, η οποία κατατίθεται, και εγκρίνεται, το

20 Μπούρας 1994, 328.
21 Μπούρας 1994, 329.

1983. Στη μελέτη προβλέπονται δώδεκα χωρι
στά προγράμματα επεμβάσεων σε αντίστοιχα 
τμήματα του μνημείου. Το 1981 ισχυρός σεισμός 
επιβάλλει τη λήψη προσωρινών, σωστικών, 
μέτρων, σε σημεία του ναού που παρουσίαζαν 
ετοιμορροπία. Κατά τα έτη 1984-1985 γίνεται η 
εγκατάσταση του εργοταξίου και του μηχανο
λογικού εξοπλισμού του έργου και αρχίζει η 
εκτέλεση του πρώτου αναστηλωτικού προ
γράμματος στην ανατολική όψη του μνημείου. 
Η εκτέλεση του προγράμματος αυτού ολοκλη
ρώνεται το 1990. Το 1988 κατατίθεται η μελέτη 
αποκαταστάσεως του προνάου από τον Μ. 
Κορρέ, η οποία παρουσιάζεται τον Απρίλιο του 
1989 σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα21. Το 
1991-1992 γίνεται επιτόπου αποκατάσταση του 
5ου νοτίου κίονα του μνημείου, ενώ το 1993 
πραγματοποιείται η μεταφορά των γλυπτών της 
δυτικής ζωφόρου στο μουσείο της Ακρόπολης.

A3. Εργασίες της Επιτροπής Ακροπόλεως 
στους πλευρικούς τοίχους του σηκού του 
Παρθενώνος

Έως το 1992 από τους αρχικώς 702 διάτονους 
λίθους των πλευρικών τοίχων του σηκού του 
Παρθενώνος μόνον 100 ήσαν ακόμα στην θέση 
τους, ενώ από τους 1224 δρομικούς (έως και 
την 16η στρώση) περίπου 180. Από το σύνολο 
των σωζόμενων κατακείμενων στο έδαφος 
λίθων των πλευρικών τοίχων του σηκού σχεδόν 
300 είχαν αναστηλωθεί το 1841-1844, ενώ περί
που 400 είχαν μείνει εκτός μνημείου. Από το 
1984 και εξής οι διάσπαρτοι αυτοί λίθοι, αφού 
αναγνωρίστηκαν, περισυλλέγησαν, μεταφέρ
θηκαν στην περιοχή του εργοταξίου νοτίως του 
μνημείου, ταξινομήθηκαν, αριθμήθηκαν και 
έγιναν αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Τα 
μέλη αριθμήθηκαν με συνεχή αρίθμηση, όπως 
αυτά βρέθηκαν τοποθετημένα στο έδαφος και 
χαρτογραφήθηκε η θέση τους. Πριν από κάθε 
αριθμό τοποθετήθηκε ένα γράμμα που υποδή
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λωνε τον προσανατολισμό της θέσης του 
μέλους σε σχέση με το μνημείο. Έτσι, τα γράμ
ματα που χρησιμοποιήθηκαν β, α, ν, δ, δηλώ
νουν αντιστοίχως βόρεια, ανατολικά, νότια και 
δυτικά του Παρθενώνος22. Η αρίθμηση (ταυτό
τητα) χαράχθηκε πάνω στα μέλη, σε θραυσμέ- 
νη επιφάνειά τους, προς αποφυγήν μελλοντικής 
εξαφάνισειός τους. Σε λίθους της βόρειας πλευ
ράς υπήρχαν λίθοι χωρίς πρόσημο, ήδη αριθμη- 
μένοι από τους I. Τραυλό και Α. Τανούλα.

Το 1992-1993 αποσυναρμολογήθηκαν, υπό την 
επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ν. Τογανίδη, τα ανα
στηλωμένα τμήματα των πλευρικών τοίχων του 
σηκού. Σχεδιάστηκε ένα αυτοδύναμο σύστημα 
γερανογέφυρας, ώστε να αφαιρεί τις παλαιότε- 
ρα αναστηλωμένες λιθοπλίνθους και να τις 
καταβιβάζει στη νότια πλευρά του ναού, όπου 
αποθηκεύονταν προς εξοικονόμηση χώρου σε 
πολλαπλές στρώσεις. Η αποσυναρμολόγηση 
άρχισε από τον νότιο τοίχο, όπου αποξηλιόθη- 
καν συνολικά 145 λιθόπλινθοι εκ των οποίων οι 
49 ήταν διάτονες, 93 δρομικές (εκ των οποίων 46 
εσωτερικές), 2 μασχαλιαίες, και 1 λίθος του 
μεσότοιχου. Ακολούθησε η αποσυναρμολόγηση 
161 λιθοπλίνθων από τον βόρειο τοίχο, εκ των 
οποίων 56 διάτονες, 100 δρομικές (εκ των οποί
ων 49 εσωτερικές), 4 μασχαλιαίες, και 1 του 
μεσότοιχου. Από τους αποσυναρμολογημένους 
λίθους αφαιρέθηκαν οι οξειδωμένοι σίδηροί 
σύνδεσμοι και γόμφοι και άρχισε η διαδικασία 
της λεπτομερούς τεκμηριώσεως εκάστης λιθο- 
πλίνθου23. Στόχος της διεξαγόμενης από το 1985 
μελέτης των τοίχων είναι η ανεύρεση της αρχι
κής θέσης των αρχαίων λίθων, τόσο των παλαιό- 
τερα αναστηλωμένων, όσο και των πρόσφατα 
ταυτισθέντων διασπάρτων. Γνωρίζοντας τη 
δυσκολία του προβλήματος της επίλυσης και δια- 
χειρίσεως 750 λίθων με παραδοσιακό τρόπο, με 
βάση τα στοιχεία της αναγνώρισής τους (διά
βρωση επιφάνειας, ύψος, θέση συνδέσμων, θέση 
γόμφων, θέση παραγόμφων, μοχλοβόθρια),απο-

φασίστηκε η παράλληλη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή για την καλύτερη και ταχύτερη δια
χείριση του αρχειακού υλικού.

Η διαχείριση των χρήσιμων στοιχείων που βοη
θούν στην εύρεση της τελικής θέσης είναι πολύ
πλοκη λόγω του πλήθους των παραμέτρων (750 
λίθοι με μέγιστο αριθμό 50 παραμέτρους ανά 
λίθο). Σχεδιάστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα επίλυ
σης, που ονομάστηκε ΙΚΤΙΝΟΣ24, το οποίο απο
σκοπούσε στην ανεύρεση πιθανών θέσεων γειτ- 
νιάσεως γύρω από κάθε λίθοπλινθο και με τις 
σταδιακές αποφάσεις του μελετητού το σύστημα 
προχωρούσε μέχρι να φθάσει στην τελική επίλυ- 
ση-πρόταση. Η δυσκολία καθορισμού των 
κατάλληλων ανοχών, λόγω ελλεΐψεως των στοι
χείων αναγνωρίσεως που είχαν καταστραφεί, 
ήταν και ο κύριος λόγος διακοπής του προ
γράμματος. Πολλά από τα κρίσιμα στοιχεία, 
όπως οι σύνδεσμοι, οι θέσεις εντορμιών των γόμ
φων, ήταν κατεστραμμένα ή σώζονταν σε μικρό 
ποσοστό, με συνέπεια να υπάρχει ανάγκη να 
γίνονται προβολές αυτών των στοιχείων με κίν
δυνο σφάλματος. Είναι γνωστόν ότι η ακρίβεια 
των μετρήσεων είναι καθοριστική για την ασφα
λή εξεύρεση της λύσης.

Οι αποτυπώσεις των μελών λόγω του πλήθους 
τους και του συμπιεσμένου χρόνου (εργοτάξιο 
σε εξέλιξη), έγιναν από διαφορετικά άτομα, με 
αποτέλεσμα να μην σημειώνονται πολλές φορές 
στα σχέδια οι ίδιες πληροφορίες ή και να παρα- 
λείπονται σημαντικές πληροφορίες. Έχουν 
γίνει επανειλημμένοι επανέλεγχοι στοιχείων, οι 
οποίοι συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, για τη 
διόρθωση διαφορετικών σφαλμάτων. Οι λανθα
σμένες αυτές πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι 
παραπλανούσαν το λογισμικό σύστημα του 
ΙΚΤΙΝΟΥ και πολλές φορές προφανείς λύσεις 
δεν εκτιμούνταν σωστά από το πρόγραμμα.

Οι δυνατότητες των Η/Υ εκείνης της περιόδου

22 Τογανίδης 1994, 7.
23 Τογανίδης 1994, 11-21.
24 Το λογισμικό ΙΚΤΙΝΟΣ αναπτύχθηκε από το μελετητικό γραφείο Ε. και Λ. Λιιρούδια ΟΕ.
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δημιουργούσαν σημαντικές καθυστερήσεις της 
επεξεργασίας των στοιχείων. Μία λάθος επιλο
γή από τον χειριστή είχε ως συνέπεια την εκ 
νέου έναρξη του προγράμματος, με αποτέλε
σμα σημαντική σπατάλη χρόνου και αδυναμία 
προγραμματισμού της μελέτης. Ο συνδυασμός 
των ανωτέρω λόγων οδήγησε στη διακοπή της 
χρήσης του προγράμματος.

A4. Η τεκμηρίωση των λίθων των τοίχων

Η διαδικασία της τεκμηρίωσης των μελών των 
τοίχων περιέλαβε, ανά μέλος, τις ακόλουθες 
εργασίες: 1) αναγνώριση-επισήμανση, 2) σχε- 
διαστική αποτύπωση με μολύβι, σε κλίμακα 
1:10, σε δελτίο A4. Η σχεδιαστική αποτύπωση 
περιλαμβάνει την κάτοψη, την κύρια και τις 
πλαϊνές όψεις του μέλους ή του θραύσματος. 
Στο δελτίο καταγράφονται όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γεο> 
λογική σύσταση του υπό αποτύπωση λίθου, την 
κατεργασία και τα είδη φθοριόν της επιφάνειάς 
του, τα σωζόμενα κατάλοιπα ή ίχνη παλαιοτέ- 
ρων επεμβάσεων ή ιστορικών φάσεων, τα μορ- 
φολογικά ή κατασκευαστικά στοιχεία της αρχι
κής του φάσης, 3) φωτογράφηση σε ασπρόμαυ
ρο φιλμ υπό κλίμακα, 4) χαρτογράφηση φθο
ρών και τήρηση, κατά περίπτωση, δελτίων 
συντήρησης, 5) καταγραφή των ανωτέρτον 
πληροφοριών στον Η/Υ.

Από την αρχή επιδιώχθηκε ο υψηλός βαθμός 
ακρίβειας των μετρήσεων των στοιχείων κάθε 
μέλους, με όλες τις δυσκολίες που παρουσιά
στηκαν. Όπως θα αναφερθεί αναλυτικότερα 
στη συνέχεια, η εξασφάλιση ακριβέστατων 
αποτυπώσεων αποτελεί τον σημαντικότερο 
παράγοντα κατά την αναζήτηση της αρχικής 
θέσεως των μελών.

Β' ΜΕΡΟΣ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Β1. Η σημερινή κατάσταση των in situ 
τμημάτων των πλευρικών τοίχων του σηκού

Στα σωζόμενα κατά χώραν τμήματα των πλευ
ρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος 
παρουσιάζονται δομικές βλάβες, κυρίως παρα
μορφώσεις και μετατοπίσεις των λίθων, οι 
οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη 
πυρκαϊά του 267 μ.Χ., στην έκρηξη του 1687 
και στους σεισμούς (εικ. 11).

εικ. 11 Η εξωτερική επιφάνεια τον νοτίου τοίχου στη θέση 
συναντήσεως με τον δυτικό θυραίο τοίχο (φωτογρα
φία Σ. Μανρομμάτη, 1983)

Οι γενικές παραμορφώσεις του οπισθονάου 
και των σωζόμενοον δυτικών τμημάτων των 
πλευρικών τοίχων συνδέονται με τις παραμορ
φώσεις της ευρύτερης δυτικής περιοχής του 
Παρθενώνος (εικ. 12). Τα διατηρούμενα κατά 
χώραν δυτικά τμήματα των τοίχων εμφανίζουν 
θλάση στη θέση πλοκής τους με τον δυτικό 
θυραίο τοίχο του μνημείου. Οι κατακόρυφοι
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είκ. 12 Δυτική πρόσταση Παρθενώνος και τοίχοι. Ισομετρική παράσταση με διαγράμματα οριζοντίων παραμορφώσεων 
(μελέτη-σχεδίαση Κ. Ζάμπα)

είΧ. 13 Δυτικό τμήμα Παρθενώνος. Υφιστάμενη κατάσταση. Ερμηνευτικό διάγραμμα κυρίων γενικών παραμορφώσεων 
(μελέτη -σχεδίαση Κ. Ζάμπα)
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αρμοί των λίθων στη θέση αυτή έχουν διανοι- 
γεί. Στον δυτικό θυραίο τοίχο παρατηρείται 
επίσης μια αισθητή κύρτωση προς το εσωτερι
κό του μνημείου25.

Οι μετατοπίσεις των λίθων των σωζόμενων 
κατά χώραν τμημάτων των τοίχων είναι ιδιαίτε
ρα αισθητές στις δυο παραστάδες της δυτικής 
πλευράς. Η μετατόπιση εμφανίζεται κυρίως 
αμέσως επάνω από τον ορθοστάτη, όπου υπερ
βαίνει τα 2 εκ. με κατεύθυνση προς Δ. Πιό ψηλά 
οι σχετικές μετατοπίσεις παρουσιάζουν πολύ 
μικρότερες τιμές (1-2 χιλ.). Το ίδιο φαινόμενο 
παρουσιάζεται και στις 17 στρώσεις των τοί
χων. Σε πολλές θέσεις η μετακίνηση των λιθο- 
πλίνθων οφείλεται και στο φαινόμενο της διό
γκωσης των ενσωματωμένων σιδηρών συνδέ
σμων ή και στη θερμική θραύση των σωζόμε
νων αρχικών εσωτερικών επιφανειών των τοί
χων26. Η διάκριση της ακριβούς αιτίας αυτών 
των παραμορφώσεων είναι ιδιαιτέρως δύσκο
λη (εικ. 13).

Τέλος, η εκτεταμένη θερμική θραύση που εμφα
νίζεται στην εσωτερική παρειά των σωζόμενων 
τμημάτων των τοίχων έχει αλλοιώσει οριστικά 
την αρχική τους γεωμετρία. Η αρχική επιφάνεια 
της εσωτερικής παρειάς των τοίχων δεν σώζε
ται σε κανένα σημείο χωρίς παραμορφώσεις, 
γεγονός που καθιστά άλλωστε και εξαιρετικά 
δυσχερείς και τις αποτυπώσεις27.

Β2. Αρχική αρχιτεκτονική και οικοδομική 
σύνθεση των πλευρικών τοίχων του σηκού του 
ΙΙαρθενώνος

Ο σηκός του Παρθενώνος, ως γνωστόν, έχει 
εξωτερική μορφή αντίστοιχη προς εκείνη του 
ναού. Διαθέτει ιδιαίτερη δίβαθμη κρηπίδα. 
Στον δεύτερο αναβαθμό, τον τοιχοβάτη, εδρά
ζονται οι τοίχοι και οι εξάστυλες προστάσεις.

ΐΥΝΘΕίΙί ΜΑΚΡ3Ν TOIXQN ΝΑΟΥ

είκ. 14 Η σύνθεση των μακρών τοίχων του σηκού τον Παρθε
νώνος (σχέόίοΑ. Ορλάνόον)

Εικ. 15 Η αρχική αρχιτεκτονική και οικοδομική σύνθεση των 
τοίχων τον σηκού τον Παρθενώνος (σχέδιο Μ. Κορρέ)

25 Παρθένων 1999, 108-110.
26 Κορρέ-Μπούρα 1983, 263, Τογανίδης 1994, 50.

27 Ζάμπας 1994,21-23.
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Οι τοίχοι ως μορφές είναι απλούστατοι, όπως 
έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη μελέτη 
(εικ. 14)28. Το σύστημα των στρώσεων είναι 
σταθερό για όλους τους τοίχους του ναού (εικ. 
15). Αυτοί είναι λείοι και επίπεδοι και διαθέ
τουν ελάχιστα στοιχεία διαρθρώσεως ή κοσμή- 
σεως. Οι τέσσερεις παραστάδες αποτελούν τα 
άκρα των τοίχων στα ανατολικά και τα δυτικά.

Οι τοίχοι αποτελούνται από τον ορθοστάτη, τις 
λιθοπλίνθους και τον επίτοιχο θριγκό. Αναλυ
τικότερα τα μέρη του τοίχου έχουν ως εξής:

Ο ορθοστάτης, η κατώτερη και ισχυρότερη 
ζώνη των τοίχων, αποτελείται από 231 λίθους, 
κυμαινόμενου βάρους από 2 έως 7,7 τόνους και 
ύφους από —1,15 έως 1,17 μ. Στις επιμήκεις 
πλευρές του σηκού και στον μεσότοιχο, ο

εικ. 16 Διάταξη μεσότοιχον με τον νότιο τοίχο του Παρθενώ- 
νος (σχέδιο Μ. Κορρέ)

ορθοστάτης και το εσωτερικό αντίθημά του 
τοποθετήθηκαν σε δύο παράλληλες σειρές, ενώ 
τους εγκάρσιους θυραίους τοίχους απαρτίζουν 
περισσότεροι λίθοι (4-5).

Η εξωτερική- παρειά των ορθοστατών στους 
πλευρικούς τοίχους εξέχει κατά 7 χιλ. σε σχέση 
με τους υπερκείμενους δόμους, στους θυραίους

τοίχους κατά 10 χιλ. Λόγω της κακής καταστά- 
σεως διατηρήσεως της εσωτερικής παρειάς των 
τοίχων δεν ήταν γνωστό, αν η ίδια προεξοχή 
παρουσιαζόταν και στην εσωτερική όψη του 
ορθοστάτη. Πρόσφατη διερεύνηση έδειξε ότι ο 
Παρθενών (όπως άλλωστε και τα Προπύλαια 
και το Ερέχθειον) διατηρούσε την προεξοχή 
και στην εσωτερική όψη του ορθοστάτη29 30.

Κάθε ορθοστάτης περιλαμβάνει ακραίους και 
αγελαίους λίθους, οι οποίοι διατάσσονται σε 
διπλή σειρά. Η εξωτερική σειρά του ορθοστάτη 
αποτελείται από 19 λίθους (μη περιλαμβανομέ- 
νων των ακραίων), μήκους 2.44,25 μ. Η εσωτε
ρική σειρά, η συνέχεια της οποίας διακόπτεται 
από τον δυτικό τοίχο του σηκού και τον μεσό
τοιχο, περιλαμβάνει, στο τμήμα που αντιστοιχεί 
στον κυρίως ναό, λίθους μήκους 2.44,5 μ. (που 
αντιστοιχούν δηλαδή στο μήκος των λίθων της 
εξωτερικής σειράς), στο δε δυτικό διαμέρισμα 
λίθους μήκους 1.22,25 μ. Στον νότιο τοίχο, δυτι
κότερα του μεσότοιχου, παρουσιάζεται μια 
ακανονιστία: τη θέση δύο ορθοστατών, μήκους 
1.22,5 μ. έκαστος, καταλαμβάνει ένας ενιαίος 
λίθος μήκους 2.44,5 μ. Οι τέσσερεις ακραίοι 
ορθοστάτες, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και 
μασχαλιαίοι λίθοι, έχουν μήκος 2,57 μ. έκα
στος, εκτός από τον ανατολικό του νοτίου τοί
χου που έχει ίδιο μήκος με τους εσωτερικούς 
αγελαίους (2.44,5 μ.). Το έλλειμμα αναπληρώ
νεται από τον επόμενό του, τον πρώτο αγελαίο, 
ο οποίος αντί για 2.44,5 μ. έχει μήκος 2,57 μ. 
(εικ. 16)3".

Μετά από προσεκτική μελέτη διαπιστώθηκε ότι 
πολλοί λίθοι, οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί για 
τον Προπαρθενώνα, χρησιμοποιήθηκαν στον 
περίκλειο ναό. Όπως στην κρηπίδα του σηκού 
μεγάλο μέρος της αποτελείται από αντιστοί
χους λίθους του Προπαρθενώνος, έτσι και πολ
λοί ορθοστάτες των τοίχων προέρχονται από 
τον Προπαρθενώνα. Συγκεκριμένα, οι μασχα-

28 Κορρέ-Μπούρα 1983, 65.
29 Η διερεύνηση έγινε από τον καθηγητή Μ. Κορρέ στις 3.4.2001.

30 Κορρέ-Μπούρα 1983, 66.
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λιαίοι ορθοστάτες των παραστάδων των πλευ
ρικών τοίχων και τρεις ορθοστάτες του ανατο
λικού τοίχου του σηκού είχαν προετοιμαστεί, 
και εν μέρει ήδη τοποθετηθεί, στον ανατολικό 
τοίχο του Προπαρθενώνος. Στους ορθοστάτες 
του ανατολικού τοίχου έχουν χρησιμοποιηθεί, 
σαν λίθοι πληρώσεως, τρεις εξωτερικοί ορθο
στάτες των μακρών τοίχων του Προπαρθενώ- 
να. Στον δυτικό τοίχο επίσης έχουν χρησιμο
ποιηθεί, σαν λίθοι πληρώσεως των ορθοστα
τών, ορισμένοι λίθοι προερχόμενοι από τους 
εξωτερικούς ορθοστάτες και την κρηπίδα του 
σηκού του Προπαρθενώνος. Οι υπόλοιποι 
ορθοστάτες του ναού σε μεγάλο βαθμό προέρ
χονται επίσης από τον Προπαρθενιόνα31. Οι 
λιθόπλινθοι συνολικά 3690, βάρους από 1 έως 
2 και στις παραστάδες 5 τόνους, είναι τοποθε
τημένες σε 17 στρώσεις έως το ύψος των επί- 
τοιχων επιστυλίων της εξωτερικής σειράς του 
θριγκού των τοίχων. Στην εσωτερική παρειά 
των τοίχων αυτές ήσαν τοποθετημένες σε 21 
στρώσεις.

Η αύξουσα αρίθμηση των στρώσεων αρχίζει 
από τη στρώση (1η) πάνω από τους ορθοστάτες 
και φθάνει στη στρώση αμέσως κάτω από τα 
επιστύλια (17η), όσον αφορά την εξωτερική 
παρειά των τοίχων. Στην εσωτερική παρειά, η 
18η και η 19η στρώσεις θεωρούνται αντιθήματα 
του επιστυλίου και συμπληρώνουν το πάχος των 
τοίχων πίσω από το επίτοιχο επιστύλιο, ενώ η 
20ή και 21η, αντιθήματα της ζωφόρου, συμπλή
ρωναν το πάχος των τοίχοον πίσω από την ιωνι
κή ζωφόρο ή, στον δυτικό τοίχο, την ομόλογη 
ζώνη της. Η 21η στρώση ήταν κατά τι χαμηλότε
ρη από όλες τις άλλες ( ~ 50 εκ. έναντι 52,4 εκ.) 
(εικ. 17). Η 18η στρεοση έως και η 21η υφίστα- 
νται μόνον ως εσωτερικές δρομικές σειρές-αντι- 
θήματα του κυρίως θριγκού του σηκού και ακο
λουθούσαν και αυτές ακριβώς το σύστημα και 
την τάξη των αρμοον του υπόλοιπου τοίχου.

Όλοι οι ακραίοι λίθοι των στρώσευον είναι διά- 
τονοι και δεν σχηματίζουν μόνον αυτοτελώς τις

31 Κορρέ-Μποΰρα 1983, 123.

εικ. 17 Το άνω τμήμα του νοτίου τοίχου τον Παρθενώνος 
(σχέόιο Μ. Κορρέ)

παραστάδες, αλλά τις συνδέουν δια πλοκής και 
με τους Ουραίους τοίχους (εικ. 18). Πολλοί διά- 
τονοι λίθοι τοποθετήθηκαν με στραμμένη προς 
τα μέσα την όψη, που είχε αρχικά προετοιμα
στεί ως εξωτερική. Η όψη αυτή διατηρήθηκε 
στους επόμενους από τις παραστάδες λίθους, 
στη συμβολή τους με τους εγκάρσιους τοίχους.

εικ. 18 Σύνθεση των λίθων της ΒΔ παραστάδος (σχέδιο Α. 
Ορλάνόον)
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SIX. 19 Σχέόιο όψεως και κατακορύφον τομής του επικράνου 
των παραστάόων των πλευρικών τοίχων του σηκού 
τον Παρθενώνος (σχέόιο Α. Ορλάνόου)

Επειδή η θέση αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό 
της κατασκευής, δεν ήταν αναγκαία η τελική 
απολάξευση της όψης αυτής (εικ. 23)32. Οι 
ακραίοι λίθοι της 17ης στρώσης περιλαμβάνουν 
και τα επίκρανα των παραστάδων (εικ. 19). Η 
οικοδομική σύνθεση των παραστάδων μόνον 
από διάτονους λίθους γίνεται κατ’ οικοδομική 
αναλογία προς τους κίονες, στους οποίους 
κάθε «στρώση» (ο σπόνδυλος) αποτελείται 
από έναν μόνο λίθο3'.

Το σύστημα τοιχοποιίας του ναού στις μακρές 
πλευρές του σηκού είναι ισόδομο, αποτελείται 
εναλλάξ από διάτονους (μπατικούς) και παρά 
μήκος (δρομικούς) λίθους (εικ. 14). Κατά την 
οριζόντια έννοια η οικοδομική σύνθεση παρου
σιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή τυποποίηση. Οι 
17 στρώσεις αποτελούνται εναλλάξ από: α) 
εννέα σειρές (1η, 3η, 5η, ... 17η) διαμορφωμέ
νες η κάθε μία από 39 λίθους μήκους 1.22,25 μ. 
(ή 41 με τους λίθους των παραστάδων) 
διάτονούς ή εμβατικούς (κοινώς μπατικούς) 
λίθους και β) οκτώ σειρές (2α, 4η, 6η, ... 16η) 
διαμορφωμένες με παρά μήκος ( κοινώς δρομι- 
κούς) λίθους, μήκους 1.22,25 μ. ο καθένας κατά

μέσον όρο, σε διπλή διάταξη. Η εξωτερική σει
ρά είναι συνεχής και περιλαμβάνει 40 λίθους. Η 
εσωτερική σειρά, που διακόπτεται από τους 
θυραίους τοίχους του σηκού (εικ. 22) και τον 
μεσότοιχο, περιλαμβάνει 38 λίθους συνολικά 
στα τμήματα ανάμεσα στους εγκάρσιους 
αυτούς τοίχους. Στις θέσεις συμβολής των 
πλευρικών τοίχων με τον μεσότοιχο γίνεται 
διείσδυση λίθιον στις δρομικές στρώσεις κατά 
το ήμισυ του πλάτους των πλευρικών τοίχων. 
Οι λίθοι που υποδέχονται αυτούς του μεσότοι
χου είναι ειδικής μορφής, οι μασχαλιαίοι 
(Μ) (εικ. 64).

Ο μεσότοιχος έχει καταστραφεί, οι σωζόμενοι 
ορθοστάτες των πλευρικών τοίχων στις θέσεις 
συμβολής τους με αυτόν και τα ίχνη στο δάπεδο 
μας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
οικοδομική του σύνθεση. Αποτελούνταν από 
δύο σειρές λίθων, που σχημάτιζαν τον ορθοστά
τη και είχαν μήκος 1.79,5 μ., εκτός των ακραίων, 
οι οποίοι δεν εισέδυαν στους μακρούς τοίχους 
παρά μόνον κατά 2,5 εκ. και είχαν μήκος 2,42 μ. 
Οι τέσσερεις ακραίοι λίθοι του ορθοστάτη του 
μεσότοιχου προέρχονταν από τους ορθοστάτες 
των μακρών τοίχων του Προπαρθενώνος. Οι 
ακραίοι αυτοί ορθοστάτες του μεσότοιχου, 
λόγω της ανεπαρκούς διεισδύσεώς τους στους 
μακρούς τοίχους, συνδέονταν προς αυτούς 
μόνον με διαγώνιους συνδέσμους (εικ. 20)34. Οι

ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
εικ. 20 Διαγώνια σύνόεση ακραίων ορθοστατών μεσότοιχου 

με τον νότιο τοίχο του σηκού του Παρθενώνος (σχέόιο 
Μ. Κορρέ)

32 Κορρές 1994 Β, 28.
33 Κορρέ-Μπούρα 1983, 66.

24



στρώσεις του μεσότοιχου με περιττό αριθμό 
τάξεως, δηλαδή, η 1η, η 3η κ.τ.λ. μέχρι και την 
21η, αποτελούνταν από 9 αγελαίους λίθους και 
2 ακραίους. Αυτοί οι ακραίοι λίθοι δεν εισέ
δυαν, στη συμβολή τους, στους μάκρους τοί
χους. Οι άλλες στρώσεις, με άρτιο αριθμό τάξε
ως, δηλαδή 2η, η 4η, κ.τ.λ. μέχρι την 20η, περιεί
χαν από 10 αγελαίους και 2 ακραίους λίθους, 
που εισέδυαν στο μισό του πλάτους των 
μακρών τοίχων (εικ. 21).

Τα επίτοιχα επιστύλια, όπως προαναφέρθηκε, 
εδράζονται στη 17η διάτονη στρώση των λιθο- 
πλίνθων των μακρών τοίχων και καταλαμβά
νουν το εμπρόσθιο ήμισυ τμήμα τους. Το υπό
λοιπο εσωτερικό ήμισυ συμπληρώνεται με δύο 
δρομικές στρώσεις ισοϋψών λιθοπλίνθων 
συνολικού ύψους ~ 1.04,5 μ. (που αντιστοιχεί 
δηλαδή στο ύψος των επιστυλίων). Ο αριθμός 
των επιστυλίων είναι 20 σε κάθε τοίχο (βόρειο

είΧ. 21 Σύνδεση του μεσότοιχον του σηκού του Παρθενώνος 
με τον νότιο πλευρικό τοίχο (σχέδιο Α. Ορλάνδον)

και νότιο), και έχουν διαστάσεις ~ 2,44 μ. 
μήκος, 1.04,5 μ. ύψος και βάρος 3,5-6 τόνους34 35.

Στις περιοχές του προνάου και του οπισθονάου 
δύο επιστύλια μεγαλύτερου μήκους (4,39 μ.) 
συνέδεαν αντιστοίχως τις ακραίες παραστάδες 
των τοίχων με τις κιονοστοιχίες των δύο προ- 
στάσεων. Το επιστύλιο του σηκού του Παρθε
νώνος συνεχιζόταν και επάνω από τους τοίχους 
των προσόψεων, αποτελούμενο όμως από 
μικρότερους σε μήκος λίθους. Στον ανατολικό 
τοίχο, στις περιοχές της θύρας και των παρα
θύρων, τα επιστύλια αποτελούσαν και τα ανώ
φλια αυτών των ανοιγμάτων (στη θύρα τέσσε
ρεις λίθοι συνολικού βάρους 90 τόνων και στα 
δύο παράθυρα οκτώ λίθοι συνολικού βάρους 
50 τόνων). Παρομοίως, στον δυτικό τοίχο τέσ
σερα τεμάχια επιστυλίων μήκους 9 μ. και συνο
λικού βάρους 52 τόνων (13x4) σχημάτιζαν το 
ανώφλι της αντίστοιχης θύρας.

ΕΙΧ. 22 Σύνδεση νοτίου τοίχον τον σηκού τον Παρθενώνος με 
τον δυτικό, θνραίο τοίχο (σχέδιο Α. Ορλάνδον)

34 Δηλαδή το αρχικό τους μήκος ήταν 2.44 'Λ μ. και προορίζονταν αρχικώς για τους μάκρους τοίχους, βλ. Κορρέ-Μπούρα 1983, 66.

35 Κορρέ-Μπούρα 1983, 68.
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Τα επιστύλια του σηκού έφεραν την ιωνική 
ζωφόρο και προεξείχαν κατά 7 χιλ. από την 
επιφάνεια των τοίχων. Ακολουθούσαν η δια
μπερής στρώση των θράνων και οι δοκοί της 
στέγης. Η κόσμηση του επιστυλίου κατά μήκος 
των μακρών πλευρών του σηκού αποτελούνταν 
από απλή ταινία.

είκ. 23 Λίθος της 1ης στρώσης του νοτίου τοίχου του σηκού 

του Παρθενώνος, στη ΝΔ γωνία (σχέόιο Μ. Κορρέ)

Β3. Στάδια εργασίας των επιφανειών των 
λιθοπλίνθων και τρόποι τοποθετήσεώς τους

Η κατεργασία των επιφανειών των τοίχων

Ως γνωστόν, οι λίθοι των τοίχων του Παρθενώ
νος υφίσταντο μια πρώτη κατεργασία (χοντρή 
λάξευση) στο λατομείο. Στη συνέχεια οι επιφά- 
νειές τους διαμορφώνονταν με το επιπρόσθετο 
πάχος του άπεργου. Η τελική κατεργασία των 
λίθων στο μνημείο περιλάμβανε την αφαίρεση 
του άπεργου, η οποία όμως δεν γινόταν δια 
μιάς, αλλά σταδιακά, με μια διαδικασία προο
δευτικής απολαξεύσεως του πάχους του. Οι 
τελικές επιφάνειες των λίθων προέκυπταν μετά 
από κατεργασία, που γινόταν σε διαδοχικά 
στάδια: πριν την τοποθέτηση, στο εργαστήριο, 
όπου γινόταν η βασική διαμόρφωση των λίθων 
και στη συνέχεια πάνω στο κτήριο, κατά και 
μετά την τοποθέτηση των λίθων11’.

Σε κάθε στάδιο η λάξευση γινόταν με εργαλεία 
συνεχώς λεπτότερα και στο τελευταίο στάδιο η 
λάξευση συνίστατο σε απλό τρίψιμο. Για τη 
διαμόρφωση των επιφανειών εδράσεως και 
ώσεως απαιτούνταν λιγότερα στάδια κατεργα
σίας, ενώ για τις ορατές επιφάνειες περισσότε
ρα. Υπήρχε ορισμένη αντιστοιχία ανάμεσα στα 
στάδια της κατεργασίας, την πρόοδο του έργου, 
το είδος των απέργων και το είδος των εργαλεί
ων που χρησιμοποιούνταν: ο τύκος=πολύ χον
δρό άπεργο, χονδρό βελόνι=χονδρό άπεργο, 
λεπτό βελόνι = λεπτό άπεργο, οδοντωτή ξοίδα ή 
βελονάκι=πολύ λεπτό άπεργο, λεπτή ξοίδα-τρι- 
βείον (στάδιο τελείωσης)=κατάξεση (εικ. 24)37. 
Οι λιθόπλινθοι, ως επί το πλείοτον, είχαν την 
απλή μορφή ορθογωνίων πρισμάτων. Εξαιρού
νταν οι μασχαλιαίοι λίθοι της πλοκής και ορι
σμένοι διάτονοι λίθοι των παραστάδων. Οι 
έδρες των λίθων ήσαν τελείως επίπεδες και 
συνεχείς, ώστε να επιτρέπουν τη συναρμογή 
και επαφή των λίθων κατά τον πλέον ομοιό-

Κορρέ-Μπούρα 1983, 91. 

Κορρέ-Μπούρα 1983, 90.
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μορφο και τέλειο τρόπο (αρμονία). Η κατεργα
σία της κάτω έδρας γινόταν στο έδαφος με τον 
λίθο ανεστραμμένο. Η έδρα προετοιμαζόταν 
τελείως μαζί με τις εντορμίες των γόμφων πριν 
ο λίθος τοποθετηθεί στο κτήριο. Η άνω έδρα 
παρέμενε σε λεπτό άπεργο’8. Η κατεργασία της 
άνω έδρας σε όλα τα αναγκαία στάδια γινόταν 
πάνω στο κτήριο, μετά από την ολοκλήρωση 
της τοποθέτησης ολόκληρης της στρο'κτης των 
λίθων.

Οι πλευρές όκτεως των λίθων έμεναν αθέατες 
στις στροισεις και η κατεργασία των επιφανει
ών τους παρέμενε σε μορφή άπεργου, λαξευμέ- 
νη με βελόνι, σε μεγαλύτερο βάθος από την 
περιμετρική ταινία επαφής. Η ταινία επαφής, η 
αναθύρωση, ήταν μία ζο'ινη πλάτους 5-10 εκ., 
διαμορφωμένη περιμετρικά στις έδρες ώσεως 
των λιθοπλίνθων. Στους ορθοστάτες η αναθύ
ρωση είχε πλάτος 9-11 εκ. Η λάξευσή της γινό
ταν με πολύ λεπτό λαμάκι (τα ίχνη της διακρί- 
νονται με μεγάλη δυσκολία), φθάνοντας σε 
τελείως λεία υφή. Ακολουθούσε η δοκιμαστική 
τοποθέτηση των λίθων, ενώ με τριβείο (μια ειδι
κή δηλαδή μικρή λάμα) γινόταν η λείανση των 
τελευταίων ελάχιστων ανωμαλιών. Η αναθύ
ρωση υπηρετούσε την οικονομία της δύσκολης 
εργασίας λαξεύσεως στις αντίθετες σκληρές 
πλευρές, λόγω της φυσικής διαστρώσεως του 
μαρμάρου (κεφαλή μαρμάρου) και της τέλειας 
προσαρμογής των καθέτων επιφανειών και 
αρμών επαφής. Στην άνω έδρα των λιθοπλίν- 
θων προς την πλευρά του προσώπου τους, 
υπήρχε ζώνη αναθυρώσεως, παρ’ όλο που αυτή 
δεν ήταν ορατή στην τελική φάση. Όπου τ>πήρ- 
χαν αναθυρώσεις, υπήρχε κατά συνέπεια και 
τέλεια επαφή των λίθων στις επιφάνειες αυτές. 
Η κάτω έδρα των λιθοπλίνθων δεν διέθετε ανα- 
θύρωση εκτός από μια εξαίρεση, στον νοτιότε
ρο ορθοστάτη της εξωτερικής πλευράς του 
ανατολικού τοίχου. Στους ορθοστάτες των τοί
χων, στους λίθους που προέρχονται από τον 
Προπαρθενώνα, παρουσιάζεται διπλή αναθύ-

είΧ. 24 Στάδια κατεργασίας λίθου ορθοστάτη 
(σχέδιο Μ. Κορρέ)

Μερικές φορές παρέμενε και σε χονδρό άπεργο, όπως διαπιστώθηκε τόσο για τους σπονδύλους των κιόνων όσο και για τους λίθου 

των στρώσεων, βλ. Κορρέ-Μπούρα 1983, 91.
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BIX. 25 Λίθος Προπαρθενώνος (θραύσμα Ν 12228) (φωτο
γραφία Κ. Παράσχη, 1999)

ρωση, εκείνη του αρχικού σχεδίου και εκείνη 
της μεταγενέστερης χρήσης.

Η μελέτη όλων των απέργων και τα στάδια 
λαξεύσεως των αναθυρώσεων είναι δυνατή σε 
σωζόμενους λίθους του Προπαρθενώνος (εικ. 
25) και των Προπυλαίων (εικ. 27). Ο Παρθέ
νων, επειδή έφθασε στην πλήρη αποπεράτωση, 
δεν διαθέτει στην τελειωμένη του μορφή άπερ- 
γα. Διαθέτει όμως, σε πολλές θέσεις, άπεργα 
όλων των ειδών, που διέφυγαν της τελικής 
κατεργασίας, λόγω της τελικής τοποθετήσεώς 
τους σε αφανείς θέσεις, όπως λ.χ. στην πλοκή 
της ΝΔ παραστάδας με τον δυτικό τοίχο, στον 
πρώτο λίθο εσωτερικά της 1ης στρώσης στη 
ΒΔ παραστάδα (εικ. 23).

Τα άπεργα προστάτευαν τις ακμές των λίθων 
από φθορές κατά τις μετακινήσεις τους στο 
εργαστήριο και από τραυματισμούς κατά την 
τοποθέτησή τους στο μνημείο. Για την προστα
σία των ίδιων των απέργων κατά την τοποθέ
τηση των λίθων τα χείλη των αρμών ήταν δια
μορφωμένα με λοξή απότμηση σταθερού πλά
τους και βάθους, που απέκλειε την επαφή των 
ακμών μεταξύ τους (εικ. 29)39 40. Αυτή η απότμηση 
σχημάτιζε έντονη φωτοσκίαση, η οποία υπο
γράμμιζε τους αρμούς και τους οδηγούς των 
τοίχων ακόμη και όταν αυτοί βρίσκονταν σε 
ημιτελή μορφή στη διάρκεια της κατασκευής 
τους. Εκτός από τις τεχνικές και μεθοδολογι

κές ανάγκες της τυποποίησης και της κατεργα
σίας, οι αποτμήσεις υπηρετούσαν επιπλέον και 
την αισθητική εμφάνιση του κτηρίου καθ’ όλη 
την διάρκεια της κατασκευής του (εικ. 26)4<ι. Η 
μορφή των απέργων παρείχε τη δυνατότητα 
της ενιαίας λαξεύσεως, ώστε να επιτυγχάνεται 
η επιθυμητή σύμπτωση όχι μόνον των άκρων 
αλλά και της συνολικής ιδανικής επιφάνειας 
της τελικής μορφής των τοίχων.

άπεργα και υι φωτοσκιάσεις που αυτά δημιουργούν 
(φωτογραφία Σ. Μανρομμάτη, 1982)

Οι ορθογώνιοι λίθοι διατηρούσαν τους οικοδο
μικούς αγκώνες, μικρά, τετράγωνα, αλάξευτα 
τμήματα του αρχικού άπεργου του λατομείου. 
Σώζονται πολυάριθμα δείγματα αγκώνων σε 
λίθους του Προπαρθενώνος (εικ. 25 )41 και των 
Προπυλαίων (εικ. 27), αντιθέτως προς τον Παρ
θενώνα, ο οποίος, όπως έχει ήδη σημειωθεί,

34 Hodge 1975, 337.
40 Κορρέ-Μπούρα 1983, 91-92.

41 Θραύσμα αρ. 12228 του Προπαρθενώνος, όπου σώζεται μερικώς ο αγκώνας και οι ταινίες αναθυρώσεως.
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εικ. 27 Ο τοίχος των Προπυλαίων με τους σωζόμενους αγκώ
νες των λίθων (φωτογραφία Κ. Παράσχη, 2001)

καθώς έφθασε στο στάδιο της πλήρους αποπε- 
ρατώσεως δεν διαθέτει αγκώνες. Η χρησιμότητα 
των αγκώνων αποδείχθηκε σπουδαία όχι μόνον 
ως σημείων αναρτήσεως και διευκολύνσεως των 
χειρισμών των λίθων αλλά, κυρίως, ως σημείων 
στηρίξεως των ξύλινων δαπέδων των ικριωμά
των, απαραίτητων κατά το τελικό στάδιο της 
κατάξεσης της επιφάνειας των τοίχων.

Η κατάξεση ήταν εργασία μεγάλης ακρίβειας 
και έδινε την τελική μορφή στον τοίχο. Η 
λάξευση των πολύλιθιον μορφών, μετά από την 
τοποθέτηση των λίθων, γινόταν με ελέγχους 
και καθοδήγηση εξαρτημένη από ειδικούς οδη
γούς, που προετοιμάζονταν στα όρια κάθε 
αυτοτελούς μορφής. Στους τοίχους οι οδηγοί 
αυτοί ορίζονταν από το περίγραμμα (εικ. 28, 
30), παρομοίως και οι οδηγοί των ορθοστατιον 
από ξεχωριστό περίγραμμα42. Το σοβαρό θεω
ρητικό πρόβλημα του ορισμού και της χάραξης 
του ιδανικού επιπέδου, που διέρχεται από τους 
οδηγούς, έχει πείσει τους μελετητές ότι οι αγκώ
νες σε κάποιο βαθμό χρησίμευαν για τη λάξευση 
επάνω σ’ αυτούς μικρών οδηγών και σημείων 
σταθερού βάθους για την πύκνωση των ευθυ- 
γραμμιών της λάξευσης43.

Η επίπεδη λάξευση επιτυγχάνετο με την χρήση

Κορρέ-Μπούρα 1983, 91-92. 

Κορρέ-Μπούρα 1983, 93.

ΕΙΚ. 28 Βόρειος τοίχος ανατολικής στοάς Προπυλαίων. Λεπτο
μέρεια οδηγού (φωτογραφία Κ. Παράσχη, 2001)

πολύ λεπτών καί κοφτερών χαλύβδινων οδο

ντωτών εργαλείων διαθέσιμων σε πολύ μεγάλη 

ποικιλία οδοντώσεων, που στα χέρια εξαιρετι

κών τεχνιτών επέτρεπαν μία μέχρι σήμερα αξε

πέραστη ταχύτητα και ποιότητα λαξεύσεως. Η 

γεωμετρική ακρίβεια των επιπέδων εξασφαλι

ζόταν με την παράλληλη προς τα εργαλεία χρή

ση ενός υψηλής ακρίβειας κανόνος για τον 

συνεχή έλεγχο και την καθοδήγηση της λάξευ-

θ· ε

εικ. 29 Λοξή απότμηση σταθερού πλάτους και βάθους του 
αρμού των λιθόπλινθων (σχέδιο Λ. Hodge)

σης. Η εφαρμογή τον κανόνος ακολουθούσε την
απλή αρχή τον ορισμού του επιπέδου από δύο 

διασταυρούμενες ευθείες. Το μυστικό της τελει- 

ότητας τον αποτελέσματος έγκειται στο γεγονός 

ότι ο τεχνίτης χρησιμοποιούσε για την λάξευση, 
λόγω τον είδους τον εργαλείου, ένα μόνο χέρι 

και έτσι ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί παραλλή- 

λως και συνεχώς τον κανόνα με το άλλο ελεύθε

ρο χέρι σε πλήρη αλληλουχία με τις κρούσεις 

του εργαλείου.
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είκ. 30 Βόρειος τοίχος ανατολικής στοάς Προπυλαίων. Εσωτε
ρική παρειά. Δ ιακρίνεται ο οδηγός, που όριζε το τελι
κό επίπεδο της τελικής επιφάνειας τον τοίχου πάνω 
από τους ορθοστάτες (φωτογραφία Κ. Παράσχη, 2001)

Τα ίχνη οδοντωτών εργαλείων επάνω στις επι

φάνειες των λίθων των κλασσικών μνημείων δεν 

προέρχονται από οδοντωτές ξοίδες μορφής ελά

σματος (οδοντωτά καλέμια ή ντεσλίδικα) κρου- 

ομένων με την σφύρα (ματρακά). Προέρχονται 
σίγουρα από εργαλεία συγγενή στις σημερινές 

θραπίνες. Η ανακάλυψη αυτή έχει τεράστια 

θεωρητική αξία διότι επιτέλους επιτρέπει: την 

κατανόηση της χαρακτηριστικής ποικιλομορ- 

φίας, ως προς τις διευθύνσεις και τα σχήματα 

των ιχνών των εργαλείων, την εκτίμηση τον 

μέτρου εργατικής αποδόσεως των αρχαίων λιθο

ξόων σε πολύ μεγαλύτερο ύψος απ’ όσο θα ήταν 

μόνο με οδοντωτές ξοίδες μορφής ελάσματος 

(ντεσλίδικα) και την ερμηνεία της παράλληλης 

χρησιμοποιήσεως τον κανόνας ".

είκ. 31 Νότιος τοίχος Παρθενώνος. Διακρίνεται η συνέχεια 

των ιχνών κατεργασίας των οδοντωτών εργαλείων 
στην επιφάνεια της 3ης στρώσεως (φωτογραφία Κ. 
Παράσχη. 2001)

Είναι ενδιαφέρον, έως και συγκινητικό, ότι 
παρατηρώντας τα ίχνη των εργαλείων μπορεί 
κανείς, ας μας επιτραπεί η έκφραση, να «διαβά
ζει τον γραφικό χαρακτήρα» του αρχαίου τεχνί
τη. Το γεγονός αυτό αποτελεί, στην παρούσα 
μελέτη, και την τελική απόδειξη της κατά μήκος 
γειτνιάσεως των λίθων (όπου τα ίχνη σώζο
νται). Ο «γραφικός χαρακτήρας» του αρχαίου 
τεχνίτη (τα ίχνη δηλαδή της κατεργασίας των 
λίθων), όταν αποτυπώνεται ταυτόσημος στην 
άνω στρώση δύο λίθων, εκατέρωθεν του δια- 
χωριστικού αρμού, αποδεικνύει τη γειτονική 
τους θέση (εικ. 31). Στο τέλος και μετά τη χρη
σιμοποίηση και των πιό λεπτών εργαλείων ακο
λουθούσε μία ακόμα βελτίωση, που συνίστατο 
στην απότρτψη των μικροσκοπικών εξαρμάτων 
με κατάλληλο τριβείο. Η χρήση του τριβείου

Κορρέ-Μπούρα 1983, 96. Όπως αναφέρει ο Μ. Κορρές, η ερμηνεία των ιχνών ως οφειλομένων σε θραπίνα οφείλεται στον καλλιτέ- 
χνη-αρχιτεχνίτη λιθοξόο N. Ε. Σκαρή.
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τεκμηριώνεται από αρχαίες πηγές και απεικονί
σεις. Η διατήρηση άμμου κοκκομετρικής δια- 
βαθμίσεως σχεδόν μηδενικής, ακόμη και σήμε
ρα, μέσα στα προστατευόμενα κενά της κατα
σκευής, αποτελεί ένα επιπρόσθετο τεκμήριο 
της διαδικασίας της τριβής.

Τρόποι μεταφοράς των λίθων45

Κατά την κατασκευή των τοίχων (και των 
άλλων επίμηκων πολΰλιθων τμημάτων του κτη
ρίου) κάθε στρώση τελείωνε πριν αρχίσει η 
τοποθέτηση των λίθων της επομένης. Η ανύ
ψωση των λίθων ήταν δυνατόν να γίνει σε ένα ή 
δύο επιλεγέντα σημεία κατά μήκος των τοίχων 
(σημεία τοποθετήσεως σκαλωσιάς). Μετά γινό
ταν η απόθεσή τους επάνω σε κυλίνδρους και η 
οριζόντια μεταφορά τους στην εκάστοτε Θέση 
τους (εικ. 32). Η μετακίνηση των λίθων με τους 
κυλίνδρους πάνω στις στρώσεις του τοίχου 
ήταν εργασία άνετη και δεν απαιτούσε περισ
σότερο χρόνο από 5 έως 15 λεπτά της ώρας και 
δύο έως τρεις τεχνίτες. Τα πλάτη των τοίχων 
αρκούσαν για να βαδίζουν οι τεχνίτες κατά την 
εργασία της τοποθέτησης των λίθων. Η κίνηση 
συναντούσε εμπόδια μόνον επάνω από στρώ
σεις που περιείχαν εσωτερικά κενά, όπως π.χ.

εικ. 32 Η μετακίνηση των λίθων πάνω σε κυλίνδρους (κατρα- 
κνλια) (σχέδιο Μ. Κορρέ)

οι ορθοστάτες, διότι ήταν δύσκολες ή αδύνα
τες ορισμένες κινήσεις των κυλίνδρων επάνω 
από αυτά τα κενά. Στις περιπτώσεις αυτές η 
κίνηση γινόταν δυνατή με σιδηρές ράβδους, τις 
οποίες στερέωναν μέσα σε ειδικά λαξεύματα 
και τις οποίες μετά από κάθε χρήση αφαιρού- 
σαν (εικ. 33)46.

Η τοποθέτηση άρχιζε από τα άκρα: οι λίθοι των 
παραστάδων ήταν οι αρχικώς πρώτοι τοποθετη
μένοι (Π)47 λίθοι κάθε στρώσεως48. Τα δύο τμή
ματα της στρώσης προοδευτικά συμπληρώνο
νταν και πλησίαζαν το ένα το άλλο. Τέλος, για 
τη συμπλήρωση της στρώσης, έμενε η τοποθέ
τηση, συνήθως εκ των άνω, ενός τελικού λίθου,

εικ. 33 Λαξεύματα γεφυρώσεως-ράβόοι γεφυρώσεων (σχέδιο Μ. Κορρέ)

45 Κορρέ-Μπούρα 1983, 101.

46 Τα λεγάμενα «λαξεύματα γεφυρώσεως». Κορρέ-Μπούρα 1983, 105.

41 Στα σχέδια που ακολουθούν συμβολίζονται με κύκλο.
48 Ορλάνδου 1977, 283.
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του επονομαζόμενου καταφραγή (Κ)49. Η 
ανάρτηση των λίθων καταφραγής, ειδικά όταν 
αυτοί ήταν σε υψηλές στρώσεις κατά μήκος του 
τοίχου, σε σημεία δηλαδή όπου δεν υπήρχε η 
διευκόλυνση της πλοκής με εγκάρσιο τοίχο, 
γινόταν με χαλύβδινες αρπάγες (καρκίνους), με 
σχοινιά και αλυσίδες από ειδικές λαξευτές υπο
δοχές (εικ. 35).

Η ανάρτηση των λίθων των τοίχων γινόταν με 
σχοινιά από τους αγκώνες (εικ. 34). Σε κατάλ
ληλες θέσεις τοποθετούσαν αντίστοιχα κατάλ
ληλα ξύλα, τα οποία προστάτευαν και τις 
ακμές των λίθων και τα σχοινιά από τη φθορά.

εικ. 34 Τρόποι αναρτήσεως των λίθων τον σηκού (σχέδιο Μ. 
Κορρέ)

Οι αναγκαίες δυνάμεις που χρειάζονται για 
την τοποθέτηση και ολίσθηση μαρμάρου επί 
οριζοντίου μαρμάρου έχουν ήδη αναλυθεί από 
τις προηγούμενες μελέτες. Για τους διάτονους 
λίθους των πλευρικών τοίχων τελικού βάρους 
2,0 τόνων (2,5 με το άπεργο), για τους δρομι- 
κούς λίθους τελικού βάρους 1,0 τόνου (1,2 με το 
άπεργο), για τους ορθοστάτες τελικού βάρους 
3,9 τόνων (4,4 με άπεργο), για τους λίθους των 
παραστάδων τελικού βάρους 4,4 τόνων (5,3 με 
το άπεργο) - οι απαιτούμενες δυνάμεις συνοπτι
κά υπολογίζονται ως εξής: οι δυνάμεις ισούνται 
με το γινόμενο του βάρους του λίθου επί τον 
συντελεστή τριβής μεταξύ μαρμάρων. Ο συντε
λεστής τριβής τους είναι της τάξεως του 0,35 επί 
τελείως λείων μαρμάρων και φθάνει ή υπερβαί
νει το 0,50 επί επιπέδων ή αδρών μαρμάρων.

β

εικ. 35 Καταβίβαση λίθον καταφραγής με αρπάγη (καρκ 
νος) (σχέδια α: Μ. Κορρέ, β: Λ. Ορλάνδον)

4g Στα σχέδια που ακολουθούν συμβολίζονται με βέλος.
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Επομένως η δύναμη ωθήσεως θα ήταν της τάξε- 
ως των 400-500 kg για τα δρομικά μάρμαρα 
βάρους 1.000 kg και της τάξεως των 2.000-4.000 
kg για τους διάτονους (μπατικούς) λίθους και 
τους ορθοστάτες. Οι τεχνίτες με μοχλούς πολ
λαπλασίαζαν τη δύναμή τους μέχρι 30 ή και 40 
φορές και έτσι η ώθηση ενός μόνον τεχνίτη (με 
προσιτά μεγέθη σωματικής εργασίας 20-25 kg) 
αρκούσε για τους λίθους του τοίχου και τριών ή 
περισσότεροί για τους ορθοστάτες και των

μοχλοβοθρίων, που συναντάται συχνότατα, 
μαρτυρεί ότι ο μοχλός δεν χρησιμοπούνταν 
απλώς για μια απλή ώθηση, αλλά για μία σειρά 
παλινδρομήσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα τη 
λείανση του μοχλοβοθρίου.

Την ολοκλήρωση της μεταφοράς των λίθων 
ακολουθούσαν οι χειρισμοί με τη βοήθεια των 
μοχλοτν. Οι χειρισμοί περιλάμβαναν την ελαφρά 
ανύψωση του λίθου για την απομάκρυνση των

SIX. 36 Χειρισμοί με τη βοήθεια μοχλών: μικρομετακινήσεις των λίθων για τη σύμπτωσή τους με τη συνολική ενθυγραμμία της στρώ
σης (σχέδιο Μ. Κορρέ)

πολύ βαρύτερων επιστυλίων (τελικού βάρους 
από 3,5-6 τόνους)50.

Ως σταθερά σημεία στερεώσεως των μοχλών 
χρησίμευαν αβαθή λαξεύματα, τα μοχλοβό- 
θρια, που λαξεύονταν σε κατάλληλα για την 
εργασία σημεία. Η λείανση των παρειών των

50 Κορρέ-Μπούρα 1983, 98.

κυλίνδρων μεταφοράς και την επακριβή καταβί- 
βασή του στη θέση εδράσεως. Στη συνέχεια 
ακολουθούσαν οριζόντιες ωθήσεις εμπρός και 
πίσω για την αμοιβαία απότριψη των εδρών και 
για την εκτέλεση των αναγκαίων δοκιμαστικών 
επαφών με τον προηγούμενο λίθο. Τέλος, συχνά 
ήταν αναγκαία η μικρομετακίνηση του λίθου σε
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EIX. 37 Βοηθητικά, ελαφρώς κεκλιμένα, λαξεύματα στο άνω 

και κάτω μέρος τον αρμού ώσεως των λιθοπλίνθων 
των τοίχων (σχέδιο A. Ορλάνδον)

εγκάρσια έννοια προς τον τοίχο για τη σύμπτω
σή του με την συνολική ευθυγραμμία της στρώ
σης. Κατά τους χειρισμούς αυτούς ήταν συχνά 
επίσης αναγκαία η μερική ή και η συνολική ανά
ληψη του βάρους του λίθου με μοχλούς. Για την 
εκτέλεση των χειρισμών αυτών, κατά τις τρεις 
έννοιες του γεωμετρικού χώρου X, Y, Ζ, απαι
τούνται πολλά σημεία στερεώσεως των μοχλών 
και της εφαρμογής των δυνάμεων. Η εξασφάλι
ση των σημείων αυτών που δέχονταν τις πολύ 
μεγάλες δυνάμεις ήταν δυνατή και γινόταν μόνο 
με τη λάξευση υποδοχών επάνω στους ήδη 
τοποθετημένους λίθους (υπομόχλια) και επάνω 
στον προς τοποθέτηση λίθο (σημεία ασκήσεως 
της δύναμης) (εικ. 36)5'.

Συχνά διαμορφώνονταν παράλληλα περισσότε
ρα από ένα μοχλοβόθρια για την ευκολότερη 
κατανομή των δυνάμεων ωθήσεως (εικ. 37). 
Συναντώνται και ορισμένες περιπτώσεις, όπου 
έχουν τοποθετηθεί περισσότερα του ενός 
μοχλοβόθρια, διαδοχικά, σε σειρά, για την ώθη
ση του λίθου σε μεγαλύτερη διαδρομή. Αυτά τα

μοχλοβόθρια συναντώνται ιδιαίτερα πίσω από 
τους τελευταία τοποθετημένους δρομικούς 
λίθους (τις καταφραγές) καθώς και στους 
λίθους των παραστάδων, γιατί σε αυτές τις 
θέσεις οι κινήσεις έπρεπε να είναι εγκάρσιες 
στις στρώσεις των τοίχων (εικ. 74).

Η μηχανική συνέχεια της κατασκευής51 52 53

Η μεγάλη φέρουσα ικανότητα του Βράχου 
Ακροπόλεως αφ’ ενός και η τέλεια επαφή των 
λίθων του ναού αφ’ετέρου, αποτελούν βασικούς 
παράγοντες της στερεότητας της κατασκευής. 
Έτσι, μία κατασκευή κτισμένη από πολλούς 
λίθους συμπεριφέρεται σαν μονολιθική.

Η τέλεια επαφή των λίθων οφείλεται όχι μόνον 
στην άφθαστη δεξιοτεχνία των αρχαίων αλλά 
και στο φαινόμενο της μακρόχρονης φυσικής 
διαδικασίας του ερπυσμού (επιφανειακός, 
χαλαρωτικός, ερπυσμός του μαρμάρου). Αυτό 
συμβαίνει στην επιφάνεια μόνον του μαρμάρου, 
η οποία χαλαρώνει λόγω της μικροσκοπικής 
αυξήσεως των μεσοκρυσταλλικών διαστημά
των και όχι σε όλη του τη μάζα. Η μικροσκοπι- 
κή διόγκωση της επιφάνειας του μαρμάρου, εφ’ 
όσον υπάρχει ελευθερία, πληροί με την πάροδο 
του χρόνου κάθε μικροσκοπικό κενό, αρκεί το 
πλάτος του κενού εξ αρχής να μην υπερβαίνει 
το τριχοειδές.

Εφ’όσον η τέλεια επαφή των λίθων διατηρείται 
αδιατάρακτη, απαγορεύει τη διείσδυση στους 
αρμούς, όχι μόνον του νερού, αλλά ακόμη και 
του αέρος, όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλά 
σημεία της κατασκευής.

Συνδεσμολογία των λίθων51

Οι λίθοι συνδέονται μεταξύ τους με σιδηρά 
κυρίως στοιχεία, τα οποία κατ’ αρχήν δεν ήταν

51 Κορρέ-Μπούρα 1983, 105-6. Διευκρινίζεται ότι η φορά τοποθετήσεως, στο σύνολο της μελέτης, δεν συμπίπτει εννοιολογικά με τη φορά 

δομήσεως των λιθοπλίνθων.
52 Κορρέ-Μπούρα 1983, 107.
53 Κορρέ-Μπούρα 1983, 108-110.
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προεντεταμένα. Η ενεργοποίησή τους προϋπο
θέτει μία πρώτη παραμόρφωση της κατασκευής 
και χαλάρωση των αρμών, ώστε εντεινόμενα να 
αναπτύσσουν τις αναγκαίες δυνάμεις εξισορ- 
ροπήσεως των διαφόρων εξωτερικών δυνάμε
ων (λ.χ. σεισμού ή άλλης δυναμικής καταπονή- 
σεως της κατασκευής). Ειδικότερα μάλιστα 
ενεργοποιούνται τότε μόνον όταν παρατηρείται 
υπέρβαση του ορίου αντιστάσεως της πρόσφυ
σης και πλοκής των λίθων.

Τα συνδετικά στοιχεία των λίθων των πλευρι
κών τοίχων του σηκού αποτελούνται από ορι
ζόντιες εφελκυστικές συνδέσεις (συνδέσμους 
διπλού Τ) (εικ. 38), διατμητικούς, ευθύγραμ- 
μους συνδέσμους, οι οποίοι τοποθετούνται για 
επιπρόσθετη ενίσχυση σε ορισμένες περιοχές 
των τοίχων, σε απόσταση από τους συνδέσμους 
διπλού Τ (εικ. 61). Επίσης από οριζόντιες προε- 
ντεταμένες θλιπτικές συνδέσεις (παραγόμφους) 
και κατακόρυφες διατμητικές συνδέσεις (γόμ
φους) (εικ. 39). Οι εφελκυστικοί σύνδεσμοι 
αναπτύσσουν σημαντική διατμητική λειτουργία, 
ενώ, αντίστοιχα, οι διατμητικοί αναπτύσσουν 
και αυτοί, λόγω της πρόσφυσης, σημαντική 
εφελκυστική λειτουργία. Αυτό ακριβώς αποτε
λεί και την άτυπη λειτουργία των συνδέσμων.

Τα συνδετικά στοιχεία εισέρχονται σε εγκοπές 
των συνδεομένων λίθων, τις εντορμίες. Οι σύν
δεσμοι εφελκυσμού διαθέτουν κατάλληλη ευρεία 
κεφαλή για την αγκύρωση των άκρων τους μέσα 
στους δύο γειτονικούς λίθους, σχηματίζοντας

εικ. 39 Τοποθέτηση παραγόμφον. Η ενσφήνωση της λιθο- 
πλίνθον με υποκείμενους λίθους γινόταν με παραγόμ
φους (σχέόιο Μ. Κορρέ)

εικ. 38 Συνδετικά στοιχεία μορφής διπλού Τ (σχέδιο Α.
Ορλάνδου)

μορφή διπλού Τ. Ο χώρος των εντορμιών είναι 
ευρύτερος από τους συνδέσμους και το μεταξύ 
τους κενό πληρώνεται με μόλυβδο. Εξαιρούνται 
οι παράγομφοι, οι οποίοι παραμένουν ακάλυ
πτοι. Οι διαστάσεις και οι αντοχές των συνδέ
σμων ήσαν προφανώς τυποποιημένες, αφού 
αυτοί προπαρασκευάζονταν στα εργαστήρια 
σιδήρου. Τα συνδετήρια στοιχεία έχουν μικρότε
ρη οικονομική και οικοδομική αξία από τους 
λίθους, πόσον μάλλον αρχιτεκτονική και καλλι
τεχνική. Επομένως, το μαρμάρινο μέρος πρέπει 
να είναι ανθεκτικότερο από το συνδετήριο 
μέρος και μάλιστα με τους αναγκαίους συντελε
στές ασφαλείας, λόγω της ανομοιογένειας του 
λίθου. Σε αυτήν ακριβώς την ανομοιογένεια 
οφείλονται οι διακυμάνσεις των αποστάσεων 
των συνδετηρίων στοιχείων από τις εξωτερικές 
ορατές επιφάνειες των λίθων. Αυτές οι διακυ
μάνσεις τελικώς, όπως θα φανεί στη συνέχεια, 
βοηθούν στην προσπάθεια αποκαταστάσεως 
της αρχικής διατάξεως των λίθων.

Κατά κανόνα, η διατομή των συνδετηρίων 
στοιχείων πρέπει να αντέχει σε εφελκυσμό ή 
διάτμηση λιγότερο από όσο η περιοχή αγκυρώ- 
σεώς τους στο μάρμαρο, έτσι ώστε εάν οι αντο
χές ξεπεραστούν, η επακόλουθη θραύση να 
επέλθει μόνον εις βάρος το:>ν συνδέσμων. Οι 
αρχαίοι όχι μόνο γνώριζαν αυτή την αρχή αλλά
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είΧ. 40 Η διαδικασία της μολνβδοχόησης (σχέδιο Μ. Κορρέ)

και την εφάρμοσαν. Συγχρονίας επεδίωκαν 
επαρκή κάλυψη των συνδέσμων με μόλυβδο. Η 
κάλυψη τιον συνδέσμων με μόλυβδο έχει τριπλή 
λειτουργία. Κατ’ αρχάς επιφέρει πλήρη μηχανι
κή συνέχεια ανάμεσα στο συνδετήριο στοιχείο 
και τον λίθο, η οποία σε αντίθετη περίπτιοση 
θα ήταν αδύνατη, λόγιο της ανελαστικότητας 
του λίθου. Στη συνέχεια απορροφά ένα μέρος 
από τους κραδασμούς και την ενέργεια, που θα 
ανέπτυσσε ένας σεισμός επάνω στις συνδέσεις, 
χάρη στην έντονη πλαστικότητα και παραμορ- 
φωσιμότητά του, και, τέλος, απομονώνει τον 
σίδηρο από το περιβάλλον και τον προστατεύει 
από την οξείδιυση.

Οι σύνδεσμοι των λίθιυν στους ορθοστάτες και 
την 1 η στριόση τιον τοίχων έχουν διαστάσεις 45 
έως 50± εκ. και διατομή περίπου 45x4,5± χιλ. 
Μικρότεροι σύνδεσμοι, διαστάσεων 25 έως 
30± εκ. και με διατομή περίπου 30x3 χιλ., χρη
σιμοποιήθηκαν από τη 2η στρώση και άνοι των 
τοίχων, (όπως και στις διαμήκεις συνδέσεις των 
επΐτοιχων επιστυλίων. Οι σύνδεσμοι κατασκευ
άζονταν στα εργαστήρια και στη συνέχεια δια
μοιράζονταν σε διάφορους τεχνίτες, οι οποίοι

αναλάμβαναν να λαξεύσουν τις αντίστοιχες 
εντορμίες.

Η σειρά τοποθετήσεως και ο τρόπος συνδέσεως 
των λίθων54

Η πρώτη σύνδεση μιας λιθοπλίνθου, αμέσως 
μετά την τοποθέτησή της στην τελική της θέση, 
ήταν η ενσφήνωσή της με τους υποκείμενους 
λίθους με παραγόμφους. Ο παράγομφος ήταν 
μια μικρή, σιδηρά ράβδος (έλασμα), τετραγωνι
κής διατομής (1,5x1 εκ.) και μήκους περίπου 10 
εκ., η οποία χρησιμοπούνταν ως αντηρίδα 
συγκρατήσεως του λίθου και τοποθετούνταν 
πάντοτε λοξά ανάμεσα σε μια αβαθή τριγωνική 
εγκοπή στην άνω επιφάνεια της κάτω στρώσε
ως και στην κατακόρυφη ελεύθερη παρειά του 
λίθου. Η ενσφήνωσή γινόταν με συνεχή χτυπή
ματα σφυριού. Οι παράγομφοι ασκούσαν πίε
ση στον λίθο προς την κατεύθυνση της τοποθέ
τησής του, ακινητοποιώντας και προστατεύο- 
ντάς τον από την οριζόντια μετακίνησή του (σε 
περίπτωση σεισμού). Επίσης υπηρετούσαν τη 
σφικτή δομή των λίθων (εικ. 39). Επειδή ο 
λοξός παράγομφος θα εμπόδιζε την τοποθέτη
ση του αμέσως γειτονικού λίθου, λαξευόταν 
στον τελευταίο στο αντίστοιχο σημείο μικρή 
κοιλότητα (φωλεά), μέσα στην οποία κρυβόταν 
ο παράγομφος (εικ. 41)55.

ΕΙΧ. 41 Ειδικές εγκοπές (φωλεές) για την υποδοχή παραγόμ- 
φων (σχέδιο Μ .Κορρέ)

34 Παρθένων 1999, 66.
55 Η χρήση των παραγόμφων δεν παρατηρήθηκε πρώτα στον περίκλειο Παρθενώνα (όπου έχουν σχεδόν όλοι οι λίθοι), αλλά ήδη κατά 

την αρχαϊκή εποχή στο πεισιστράτειον Ολυμπιείον των Αθηνών, στην περίσταση του Εκατόμπεδου και αργότερα, στα Προπύλαια 
της Ακρόπολης και στον ναό του Αρεως στην Αγορά των Αθηνών, βλ. Ορλάνδου, 1977, 202.
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Μετά την ενσφήνιοση του παράγομφου ακο
λουθούσε η γόμφωση στην ήδη προετοιμασμέ
νη εντορμία (η οποία ενίοτε λαξευόταν επί 
τόπου). Ακολουθούσε η εισαγωγή του γόμφου 
(ενός δηλαδή σιδηρού ελάσματος 6x12x1,3 εκ.) 
και η διαδικασία της μολυβδοχόησης, η περίχυ- 
ση δηλαδή του τηγμένου μολύβδου, αφού προη
γουμένως φραζόταν η ανοιχτή πλευρά της 
εντορμίας με πηλό (εικ. 40). Οι τελευταίοι τοπο
θετούμενοι λίθοι, οι καταφραγές, έμεναν αγόμ- 
φωτοι, είχαν όμως παραγόμφους στις δύο πλά
γιες πλευρές τους, ενώ ειδικές εγκοπές προβλέ- 
πονταν για την υποδοχή τους στους εκατέρω
θεν λίθους.

Η παραγόμφωση και η γόμφωση συγκρατού
σαν ισχυρά τους λίθους σε εγκάρσια έννοια και 
είχαν ιδιαίτερη συμβολή στην προστασία τους 
από οριζόντιες μετακινήσεις (σεισμούς). Οι 
ακραίοι λίθοι τιον παραστάδων, εκτός από τη 
γόμφωσή τους στην επιφάνεια κατά τη διεύθυν
ση ώσεως, απαιτούσαν επιπλέον μία εσωτερική 
γόμφωση, η οποία τους προστάτευε από την 
προς τα έξω ολίσθησή τους. Στους μασχαλιαί
ους λίθους, όπως ορθοστάτες ή γωνιαία επιστύ
λια, η εσωτερική αυτή γόμφωση ήταν απλή 
λόγω της εσοχής των λίθων. Στους λίθους των 
παραστάδων και των γωνιαίων θράνων η γόμ
φωση γινόταν μέσα σε βαθειές φωλέες στην 
κάτω έδρα τους (εικ. 42).

Οι ορθοστάτες των τοίχων ήταν γομφωμένοι 
και στα δύο άκρα τους. Η ύπαρξη δύο γόμφων 
σε κάθε λίθο μαρτυρεί, ότι πρώτοι τοποθετήθη
καν οι εξωτερικοί λίθοι, έπειτα δε τα αντιθήματά 
τους’6. Οι εντορμίες ήταν από πριν, στα εργα
στήρια, προετοιμασμένες. Ακολουθούσε εισα
γωγή του γόμφου και μερική μόνο μολυβδοχόη- 
ση στην άνω έδρα των λίθων της στρώσης του 
τοιχοβάτη. Στη συνέχεια γινόταν η τελική τοπο
θέτηση του εκάστοτε ορθοστάτη.

Η μολυβδοχόηση των λίθων των τοίχων γινό
ταν μέσα από μια μικρή αύλακα (αύλαξ μολυ-

Ορλάνδου 1977, 272.

είΧ. 42 Εσωτερική, επιπρόσθετη, γόμφωση σε λίθο της παρα- 
στάάος για την αποφυγή της προς τα έξω μετακινήσε- 
ώς της (σχέδιο Μ. Κορρέ)

βδοχοήσεως), η οποία έφθανε έως την εντορ
μία του γόμφου και η οποία είχε διανοιγεί πριν 
από την τοποθέτηση των λίθων στο μνημείο 
(εικ. 40).

Σε αυτό το στάδιο είχε ολοκληρωθεί η τοποθέ
τηση και η γόμφωση των λίθων και άρχιζε η 
δεύτερη φάση, η οποία περιλάμβανε την κατερ
γασία της άνω επιφάνειάς τους και την οριζό
ντια εφελκυστική σύνδεσή τους. Όταν η τοπο
θέτηση των λίθων είχε προχωρήσει αρκετά, 
άρχιζε η αφαίρεση των διαφόρων, ανισοϋψών 
απεργών της άνω έδρας των λίθων, έτσι ώστε 
να διαμορφωθεί η συνεχής επιφάνεια έδράσεως 
της επομένης στρώσεως. Η διαδικασία αυτή 
ήταν συνεχής και ακολουθούσε ενιαία πορεία. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως προαναφέρθηκε, η 
συνέχεια των ιχνών των οδόντων των λιθοξοϊ- 
κών εργαλείων (όπου αυτή σώζεται) εκατέρω
θεν των αρμών των λίθων αποτελεί και την 
καθοριστική απόδειξη για την κατά μήκος γειτ-
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νίασή τους. Οι τεχνίτες προσδιόριζαν τη στάθ
μη λαξεύσεως αυτής της ενιαίας επιφάνειας με 
άμεσες μετρήσεις από τον αμέσως κατώτερο 
οριζόντιο αρμό και πιθανόν και από τη βάση 
του τοίχου.

Ταυτοχρόνως προς τη λάξευση της άνω επιφά
νειας της στρώσης διαμορφιόνονταν οι εντορ- 
μίες των συνδέσμων διπλού Τ και μάλιστα με 
μεγαλύτερη ταχύτητα από όσο στις προηγούμε
νες φάσεις της τοποθέτησης, γομφώσεως κ.λπ.

SIX. 43 Η όιπλή κατανομή των συνδέσμων στις δρομικές 
στρώσεις των τοίχων (σχέδιο Μ. Κορρέ)

των λίθων, έτσι ώστε σε ελάχιστο χρονικό διά
στημα μετά την τοποθέτηση και ισοπέδωση του 
τελευταίου λίθου της στρώσης, της καταφρα- 
γής, ολοκληρωνόταν και η ετοιμασία των 
εντορμιών. Λίγο πριν λαξευτούν οι τελευταίες 
εντορμίες άρχιζε η τελική τοποθέτηση των συν
δέσμων, οι οποίοι, όπως έχει ήδη ειπωθεί, είχαν

ήδη προκατασκευαστεί στα εργαστήρια και 
βρίσκονταν στα χέρια των τεχνιτών.

Οι εντορμίες λαξεύονταν από τους τεχνίτες με 
βάση τις διαστάσεις των συνδέσμων, οι οποίες 
παρουσίαζαν μικρές αποκλίσεις. Μετά τη δια
μόρφωση και τον καθαρισμό εσωτερικά των 
εντορμιών οι τεχνίτες τοποθετούσαν μέσα σ’ 
αυτές τους αντίστοιχους συνδέσμους. Μετά 
από προσεκτικό επανέλεγχο του συνόλου των 
τοποθετημένων συνδέσμων, άρχιζε η διαδικα
σία της μολυβδοχόησής τους.

Η μολυβδοχόηση, μέχρι και σήμερα, ως τεχνική 
δεν έχει πλήρως αποκρυπτογραφηθεί. Για τη 
μολυβδοχόηση στους οριζόντιους εφελκυστι- 
κούς συνδέσμους παραμένει απορίας άξιον 
πώς δεν εκτοπιζόταν ο σύνδεσμος έξω από την 
εντορμία κατά τη διάρκεια της χόησης του τηγ- 
μένου μολύβδου (όπως αντιστοίχως το νερό 
εκτοπίζει έναν φελλό!). Βέβαιον είναι ότι οι 
αρχαίοι είχαν βρει τον τρόπο, ώστε η ποιότητα 
της μολυβδοχόησης να είναι τέλεια και η 
κέντροκτη των σιδηρών στοιχείων στην εντορ
μία επιτυχής, αφού όλες οι πλευρές τους είχαν 
ομοιόμορφη μόνωση37.

Η κατανομή των συνδέσμων στους τοίχους του 
σηκού ακολουθεί ορισμένο σύστημα, βασιζόμε
νο στη βασική αρχή της στατικής, όπου οι μεγα
λύτερες τάσεις ενός καμπτόμενου στοιχείου 
αναπτύσσονται στις εξωτερικές παρειές του. Η 
εφαρμογή αυτού του συστήματος είχε ως απο
τέλεσμα την τοποθέτηση των συνδέσμων σε 
διπλή σειρά και σε θέσεις όσο το δυνατόν πλη- 
σιέστερες προς τις δύο παρειές της κατασκευής 
και σε ελάχιστη απόσταση για την επαρκή δια- 
τμητική αντοχή των λίθων στις θέσεις της σύν
δεσης. Η κατανομή των συνδέσμων στους 
λίθους του ορθοστάτη, αλλά και των υπερκεί
μενων στρώσεων, στους τοίχους του ναού είναι 
διπλή (εικ. 43).

Οι αποστάσεις των συνδετηρίων στοιχείων από 
την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου ακολου-

Κορρέ-Μπούρα 1983, 110-112.
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θούν κατά κανόνα μια γενική τυποποίηση. 
Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται 
μια ασύμμετρη τοποθέτηση των συνδέσμων 
στους λίθους ή, ακόμα, το βάθος της ίδιας 
εντορμίας παρουσιάζεται να διαφέρει εκατέρω
θεν του αρμού συνενώσεως δύο λιθοπλίνθων. 
Αυτό οφείλεται στην αναζήτηση της καταλλη
λότερης θέσης για την τοποθέτηση του συνδέ
σμου στον λίθο σε σχέση με τον προσανατολι
σμό του κρυσταλλικού ιστού του μαρμάρου, 
έτσι ώστε να προσαρμοστεί η αντοχή του συν
δέσμου σε διάτμηση ή απλά να αποφευχθεί 
ένας κομμός ή γυαλί του μαρμάρου. Ίσως ακό
μα και το ό,τι οι σύνδεσμοι προετοιμάζονταν 
στο εργαστήριο και γι’αυτό τα βάθη τους μπο
ρούν να διαφέρουν να αποτελεί μία εξήγηση. 
Συνήθως όμως οι ασυμμετρίες των θέσεων των 
συνδέσμων οφείλονται στη συνάντηση κάποιας 
σκληρής μάζας (χαλαζία) κατά τη λάξευση της 
εντορμίας. Το πρακτικό αυτό ζήτημα αποτελεί 
ένα από τα βασικά κριτήρια της αναζήτησης 
της σειράς και της αρχικής διατάξεως των 
λίθων π.χ. ν600 (16η στρώση), ν9067 (12η 
στρώση), ν9047 (13η στρώση).

Κατηγορίες συνδε'σμων

Μήκη συνδέσμων

Ορθοστάτες 34 - 48 εκ.

Παραστάδες 28 - 26 εκ.

1ηστρώση (διπλοί) 24 - 28 εκ.

υπόλοιπες στρώσεις 24 - 28 εκ.

Αποστάσεις συνδέσμων από το πρόσωπο του 
λίθου

Δρομικοί λίθοι 8 - 29 εκ.

Διάτανοι λίθοι 42 - 58 εκ.

Λίθοι 1ης στρώσης 173 - 24 εκ.

Ορθοστάτες 12 - 15 εκ.

είΧ. 44 Τυπική μορφή σύγχρονον συνδέσμου από τιτάνιο (σχέδιο Κ. Ζάμπα)
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EIX. 45 Διαδοχικές πράξεις της θέσεως, της σννδέσεως και της επικοπής των λίθων των πλευρικών τοίχων του Παρθενώνος 
(σχέδιο Μ. Κορρέ)
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Χρονική σειρά τοποθετήσεως, γομφώσεως, 
συνδέσεως και επικοπής των λίθων
(επεξήγηση εικόνας 45)

• Προ της τοποθετήσεως, οι ελεύθερες πλευ
ρές των λίθων παραμένουν επίτηδες ημίεργες, 
ώστε να αυτοπροστατεύονται. Η μετακίνηση 
λίθων έιος τη θέση τοποθετήσεως (6) ή η προ
σωρινή απομάκρυνσή τους (14) γίνεται επάνω 
σε κυλίστρα (κατρακύλια).
• Για την προστασία των ήδη έτοιμων ακμών 
των λίθων έως τη στιγμή της τοποθέτησης χρη
σιμοποιούνται λεπτά ξύλινα υποθήματα (5, 9).
• Η ανασήκωση (10, 13) των λίθιον για την 
προσθαφαίρεση κυλίστρων ή υποθημάτων και 
η ώθησή τους (17) κατά την.τελική φάση κάθε 
δοκιμαστικής ή οριστικής τοποθετήσεως γίνε
ται με σιδηρούς μοχλούς.
• Κατά την ιόθηση των λίθων (17), σταθερά 
άκρα των μοχλών εισάγονται σε υποδοχές (16) 
που λαξεύονται στους υποκειμένους λίθους.
• Η τοποθέτηση αρχίζει σε κάθε στρώση από 
τα άκρα. Κάθε τοποθετούμενος λίθος πρέπει 
να εφαρμόζεται καλώς στον αμέσως προηγού
μενο. Τούτο επιτυγχάνεται με ορισμένη μέθοδο 
πριν από την οριστική επαφή.
• Η εφαρμογή του τελευταίου (δηλαδή του 
καταληκτηρίου) λίθου γίνεται με ειδική μέθοδο 
(βλ. εικ. 49).
• Κατά την οριστική τοποθέτηση, σφηνώνο- 
νται οι παράγομφοι (19) και, μετά, μολυβδοχο- 
ούνται οι γόμφοι (20). Αργότερα τοποθετού
νται (21) και μολυβδοχοούνται οι σύνδεσμοι.
• Για την τοποθέτηση των γόμφων λαξεύονται 
βαθειές υποδοχές (15) στους υποκείμενους 
λίθους.
• Για τους παραγόμφους λαξεύονται αβαθείς 
υποδοχές (18) στους υποκείμενους λίθους.
• Για να μην εμποδίζεται η τοποθέτηση ενός 
λίθου από παραγόμφους προσκείμενου λίθου, 
το κάτω μέρος του αποτέμνεται στα αντίστοι
χα σημεία (3).
• Όπως είναι φυσικό, τα σημεία ωθήσεως και

εφαρμογής παραγόμφων και γόμφων ευρίσκο- 
νται στην πλευρά (ύσεως, η οποία, έως την 
τοποθέτηση του επομένου λίθου, παραμένει 
ελεύθερη.
• Η εφαρμογή γόμφου στη μη ελεύθερη πλευρά 
ώσεως είναι δυνατή μόνο με ειδική μέθοδο προ- 
τοποθετήοεως (15*) και μολυβδοχοήσεως 
(20*).
• Η εφαρμογή μοχλού στη μη ελεύθερη πλευρά 
ώσεως είναι δυνατή μόνο με ειδικής μορφής 
λαξεύματα στο άνω μέρος του τοποθετούμενου 
(2) και του προηγούμενου ( 1 ) λίθου.
• Κατά την οριστική τοποθέτηση του καταλη- 
κτήριου λίθου ουδεμία πλευρά είναι ελεύθερη, 
και, επομένως, η εφαρμογή παραγόμφων και 
κανονικών γόμφων είναι αδύνατη (βλ. εικ. 48).
• Η τοποθέτηση εκάστου λίθου συνεπάγεται 
την επανάληψη των πράξεων 1-20 ή 1-20*.
• Μετά την τοποθέτηση όλων των λίθιον μιάς 
στρώσεως, ή άνω επιφάνεια υφίσταται ενιαία 
λάξευση ή επικοπή (23, 24), και, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, τα ύψη των λίθων συμφωνούν αυτομά
τως.

Κατά τα ανωτέρω, τα λαξεύματα των κάτω 
μοχλιόν, των γόμφων και των παραγόμφων βρί
σκονται στην ωθούιιενη πλευρά ενός λίθου, 
ενώ στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται τα 
λαξεύματα των άνω μοχλών, οι αποτμήσεις 
έναντι παραγόμφων και οι πρωτο-τοποθετημέ- 
νοι γόμφοι58.

Β4. Αρχιτεκτονικές εκλεπτύνσεις

Οι τοίχοι του σηκού ακολουθούν και αυτοί τις 
αρχιτεκτονικές εκλεπτύνσεις, τις οποίες υπαγο
ρεύει η οτρεβλότητα της κρηπίδος και του στυ- 
λοβάτη:

Ένταση. Τα αποτελέσματα των νεωτέρων 
ερευνών στον Παρθενώνα σχετικά με την έντα
ση μπορούν να συνοψιστούν ως εξής51':

“Παρθένων 1999, 98.
55 Korres 1999, 15, Παρθενών 1999, 70.
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• Η ένταση των κιόνων του οπισθονάου είναι 
ίση προς εκείνη των κιόνων της περιστάσεως 
~ 1,7 εκ.
• Η ένταση των κιόνων του προνάου είναι 
κατά —50% ισχυρότερη“.
• Οι μετρήσεις στον πλήρως ιστάμενο 6ο κίονα 
και στα σωζόμενα τμήματα των άλλων κιόνων 
του προνάου παρείχαν μια μεγίστη τιμή εντάσε- 
ως 2,4-2,5 εκ., κοινή για όλους τους κίονες.
• Η παραστάς του προνάου διέθετε ένταση σε 
όλες τις πλευρές της. Από A προς Δ ήταν - 2,7 
χιλ. και - 5,5 χιλ. από Β προς Ν.
• Η ένταση των παραστάδων του οπισθονάου 
είναι — 4,5 χιλ.
• Στην εξωτερική επιφάνεια των πλευρικών 
τοίχων διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας απίστευτα 
λεπτής εντάσεως. Το τμήμα, από το άνω μέρος 
του ορθοστάτη έως το κάτω μέρος του επιστυ
λίου, είχε ένταση —2,7 χιλ. ή 1/3300 του ύψους 
του (8,90 μ.). Η ένταση αυτή είναι η λεπτότερη 
απ’ όλες τις μέχρι πρό τίνος γνωστές λεπτές 
εντάσεις (λ.χ. στους κίονες του Ερεχθείου — 3 
χιλ.). Η καμπυλότητα δεν είναι ομαλή, αλλά

αυξάνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό όσο πλη
σιάζει στο άνω τμήμα του τοίχου.

Μείωση. Όσον αφορά στη μείωση, οι πρό
σφατες μετρήσεις στον Παρθενώνα έδειξαν 
ότι60 61:

• Οι εγκάρσιοι τοίχοι του σηκού του ναού δεν 
παρουσιάζουν ούτε κλίση ούτε και μείωση.
• Οι πλευρικοί τοίχοι του σηκού του ναού δεν 
παρουσιάζουν προς τα άνω μείωση του πάχους 
τους, αλλά μία έντονη κλίση προς το εσωτερικό 
του σηκού62.
• Η εσωτερική επιφάνεια του πλευρικού τοί
χου είναι επίπεδη και έχει κλίση 1:80 (1"/5').
• Η κλίση του αντίστοιχου επιστυλίου (1:80) 
είναι μεγαλύτερη από αυτή των πλευρικών τοί

χων.
• Η κλίση του επιστυλίου του πτερού διαφέρει, 
ιδιαίτερα στις μακρές πλευρές (Β και Ν). Στη 
βόρειά πλευρά είναι 1,1% και στη νότια 1,5%.
• Η κλίση των τριγλύφων είναι μεγαλύτερη 
από αυτή των επιστυλίων και, όπως συμβαίνει

είΧ. 46 Αρχιτεκτονικές εκλεπτννοεις Παρθενώνος: η μείωση (σχέδιο Μ. Κορρέ)

60 Κατά τις πρόσφατες μετρήσεις του Κ. Ζάμπα, η ένταση των κιόνων του οπισθονάου είναι περίπου ίση προς εκείνη των κιόνων του 

προνάου (21 χιλ.), βλ. Ζάμπας 2002, 37
61 Korres 1999, 85-94.
62 Ορλάνδου 1977, 273.
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SIX. 47 Αρχιτεκτονικές εκλεπτύνσεις Παρθενώνος: 1. το ορθογωνικό σχέδιο του ναόν, 2. η κλίση τον ναού, όττως θα ήταν λόγο) της 
στρεβλότητας τον στυλοβάτη, 3. απορρόφηση διαφορών στο διάζωμα τον θριγκού (υποδηλώνεται με κίτρινο χρώμα) (σχέδιο 

Μ. Κορρέ)

και στα επιστύλια, είναι πιο τονισμένη στη 
νότια πλευρά. Στη βόρεια πλευρά είναι της 
τάξης του 1,5%, ενώ στη νότια του 1,9-2,25%. 
Είναι πιθανόν η μεγαλύτερη κλίση, η οποία 
είναι εμφανής στον νότιο θριγκό, να έχει άμεση 
σχέση με τον προσανατολισμό και φωτισμό 
(εικ. 46).

Καμπυλότητα. Η μελέτη των εκλεπτύνσε- 
ων από τους Α. Choisy, Fr. Cr. Penrose, W. B. 
Dinsmoor, R. E. Wycherley και Μ. Κορρέ, οδή
γησε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

• Η ανύψωση που παρατηρείται63 στο τέλος 
των καμπύλων γραμμών του στυλοβάτη, στις 
τρεις από τις τέσσερεις πλευρές του ναού, απο
τελεί ένα φαινόμενο ανωτέρου ακόμα επιπέδου

σε σύγκριση με τις άλλες γνωστές εκλεπτύν- 
σεις. Εν τούτοις, αυτή η «υπέρ-εκλέπτυνση» 
δεν ήταν μόνον αυτή καθ’ εαυτή η αιτία που 
προκάλεσε τις τροποποιήσεις που οδήγησαν 
στη διαφορετική ανύψωση των γωνιών στο 
δυτικό κρηπίδωμα. Προσεκτικές μετρήσεις των 
in situ τμημάτων και των διάσπαρτων λίθων 
του σηκού αποκάλυψαν την ύπαρξη και άλλων 
διαδοχικών εκλεπτύνσεων, με αποτέλεσμα τη 
σταδιακή προς τα άνω μείωση της παραμόρφω
σης, που δημιουργήθηκε από την ήδη γνωστή 
τροποποίηση της οριζοντιότητας της κρηπί- 
δος61.
• Οι κίονες του πρόναου είχαν σταθερό ύψος 
10,08 μ. Οι κίονες του οπισθονάου είναι ανεπαι- 
σθήτως χαμηλότεροι του πρόναου και παρου
σιάζουν μικρή ελάττωση του ύψους τους από Β

Η ανύψωση πιστοποιήθηκε με νέα χωροστάθμιση, η οποία συγκρίθηκε με παλαιότερες χωροσταθμήσεις (Penrose, Λαμπαδάριος, 

Μπαλάνος), ενώ συσχετίστηκε με τις κλίσεις που παρουσιάζει ο στυλοβάτης κατά μήκος και εγκαρσίως, βλ. Ζάμπας 2002, 69
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εικ. 48 Παρθενών: καμπυλότητα νοτίου τοίχου σηκού. Η καμπυλότητα ακολουθεί στην κάτω επιφάνεια των ορθοστατών την 
καμπυλότητα της κρηπίδας (σχέδιο Μ. Κορρε)

προς Ν. Ο βορειοδυτικός κίονας με ύψος 10,067 
μ. είναι —1,3 εκ. χαμηλότερος των κιόνων του 
πρόναου. Ο νοτιοδυτικός κίονας με ύψος 10,062 
είναι — 1,8 εκ. χαμηλότερος των κιόνων του 
πρόναου (εικ. 47.1, 47.2). Αναλόγως παρατη- 
ρείται μείωση του ύψους των αντιστοίχων επι
στυλίων, από Β προς Ν. Το ύψος της βορειοδυ
τικής γωνίας είναι 1,05 μ. συγκρινόμενο με τη 
νοτιοδυτική γωνία που είναι 1,045 μ. Οι διαφο
ροποιήσεις αυτές είναι εμπρόθετες και υπηρε
τούν τη μετάβαση από τη σχεδιασμένη στρε- 
βλότητα της κρηπίδος στην ομαλή (αστραβή) 
και ολιγότερον καμπυλωμένη στάθμη της ορο
φής. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραμόρ
φωσης απορροφάται με διαδοχικές και ελάχι
στες διαφορές στα ύψη των κιόνων έως το επί
πεδο της οροφής.
• Τη σχεδιασμένη στρεβλότητα της κρηπίδος 
του ναού και του στυλοβάτη ακολουθούν οι 
αναβαθμοί και οι τοίχοι του σηκού. Ο ορθο
στάτης των τοίχων του σηκού στη νοτιοανατο
λική γωνία είναι — 8 χιλ. ψηλότερος απ’ ό,τι 
στην νοτιοδυτική (εικ. 48). Οι υπερκείμενες του 
ορθοστάτη στρώσεις παρουσιάζουν ως επί το 
πλείστον μία σταδιακή μείωση του ύψους τους 
της τάξης 0,75 χιλ. ανά 50 μ. από A προς Δ. 
Αυτή η σταδιακή μείωση, που διαπιστώνεται 
στον σηκό και στο ύψος της οροφής από A 
προς Δ αλλά και στη δυτική πλευρά από Β 
προς Ν, θα απαιτούσε προφανώς μια αντίστοι
χη σταδιακή μείωση στο ύψος της εξωτερικής 
κιονοστοιχίας. Η λύση δόθηκε, ώστε όλα τα 
μέλη, κίονες, επιστύλια, τρίγλυφα και γείσα της 
εξωτερικής κιονοστοιχίας να διατηρήσουν 
κανονικά τα σταθερά (ή σχεδόν σταθερά) ύψη

τους σε κάθε σημείο. Οι διαφορές απορροφώ- 
νται στο διάζωμα του θριγκού, στα υπερκείμε
να αντιθήματα της δωρικής ζωφόρου, το ύψος 
του οποίου ως εκ τούτου μεταβάλλεται κατά 
μήκος των πλευρών και ιδιαιτέρους κατά μήκος 
της νότιας και της δυτικής πλευράς (εικ. 47.3).
• Παρά ταύτα, η προοδευτική μεταβολή του 
ύψους αυτών των αντιθημάτων δεν είναι γραμ
μική, ούτε προοδευτικά αποσβένεται, προστι
θέμενη στις άλλες καμπυλότητες, ακόμα και σ’ 
αυτήν της στέγης (η οποία ήταν διαφορετική 
από την καμπυλότητα της κρηπίδας όντας ασθε
νέστερη κατά 25%). Αυτή η διαφορετική καμπυ
λότητα ήταν παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς παράλ
ληλη με την αντίστοιχη, μειωμένη, καμπυλότητα, 
που εμφανίζεται στην άνο) έδρα των ορθοστα-

ΕΙΧ. 49 Η καμπύλωση των οριζόντιων γραμμών του Ν. τοίχου, 
στο ύψος του ματιού ενός παρατηρητού που στέκεται 
στο πτερό τον ναού, παρουσιάζει μίαν ηθελημμενη 
ελλάτωση της έντασης, έναντι εκείνης των άλλων 
γραμμών του Παρθενώνας (σχέδιο Μ. Κορρέ)
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τών, γεγονός που αποτελεί μία ακόμα αρχιτε
κτονικοί εκλέπτυνση. Αυτή η εκλέπτυνση έχει 
επιτευχθεί μέσω μιας προοδευτικής μειώσεως 
του ύψους των ορθοστατών και των αντιστοί
χων βαθμιδών της κρηπίδος του σηκού, από τα 
δύο άκρα προς το μέσον του μήκους της κάθε 
πλευράς. Στο μέσο της νότιας πλευράς του 
ναού η συνολική διαφορά φθάνει τη μεγίστη 
τιμή —3,0 εκ. (εικ. 49). Όσο επιμηκύνεται στο 
πτερό η ευθεία της άνω επιφάνειας των ορθο
στατών, τόσο η προοπτική παραμόρφωση 
(βράχυνση) στο μάτι του επισκέπτη είναι ιδιαι
τέρως έντονη. Οι αρμοί τεον στρώσεων των 
πλευρικών τοίχων διαπιστώθηκε ότι είναι κατα- 
κόρυφοι.

Β5. Νέα στοιχεία για την αρχική κατασκευή 
των τοίχων που προέκυψαν κατά την τρέχουσα 
μελέτη

Κατά τη μελέτη τοον κατά χώραν σωζόμενων 
τμημάτων αλλά και του αποσυναρμολογημένου 
υλικού των πλευρικών τοίχων του σηκού του 
Παρθενώνος προέκυψαν ορισμένα νέα στοι
χεία σχετικά με την αρχική κατασκευή τους, τα 
οποία είναι τα ακόλουθα:

Η προσπάθεια της ανεύρεσης της αρχικής 
θέσης των λίθων ξεκίνησε από το διατηρούμε
νο αδιατάρακτο ΝΔ τμήμα του τοίχου. Στην 
προσπάθεια αυτή κατ’ αρχάς πολύτιμες πληρο
φορίες (λ.χ. επισήμανση επικοπής, ύπαρξη 
σημειών και θέσεων λίθοτν καταφραγών) έδω
σαν τα in situ διατηρούμενα τμήματα του τοί
χου (σχ. 3). Στη συνέχεια, η προσπάθεια επικε
ντρώθηκε στην ειδική περιοχή της πλοκής του 
νοτίου τοίχου με τον μεσότοιχο του σηκού, 
όπου και κατέληξε η πρώτη φάση της επίλυσης 
του τρισδιάστατου αυτού προβλήματος. Η 
ανεύρεση της αρχικής θέσης τοον λίθιυν στην 
περιοχή της πλοκής των δύο τοίχων και ειδικό
τερα η επισήμανση ορισμένων σταθερά επανα

λαμβανόμενων σ’ όλες τις στρώσεις του τοίχου 
τεχνικών ιδιαιτεροτήτων, λ.χ. της τοποθέτησης 
λίθου καταφραγής στις δρομικές στρώσεις σε 
απόσταση μιας λιθοπλίνθου πριν από τον 
μασχαλιαίο λίθο, αποτέλεσαν τον βασικό οδη
γό της επίλυσης του προβλήματος (σχ. 2, 27).

Διαπιστώθηκε ότι κάθε στρώση έχει ένα δικό 
της χαρακτηριστικό ύψος, γεγονός που μπορεί 
να οδηγήσει στη διαφοροποίηση και στη συνέ
χεια σε ομαδοποίηση των επιμέρους λίθων 
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ύψη 
των στρώσεων ελάχιστα διαφοροποιούνται 
μεταξύ τους, ορισμένες όμως στρώσεις, και 
συγκεκριμένα η 2η, 7η, 10η, 11η, παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά ύψη, που σαφώς τις διαφορο
ποιούν από τις υπόλοιπες64. Θα πρέπει βέβαια 
να τονιστεί ότι οι διαφοροποιήσεις των υψών 
που παρατηρούνται είναι της τάξεως των δεκά- 
των του χιλιοστού (!), γεγονός που έχει νόημα 
σε ένα μνημείο της οικοδομικής τελειότητας και 
ακρίβειας, όπως ο Παρθενών (σχ. 3).

Κατά την εξέταση του κατά χώραν σωζόμενου 
τμήματος του νοτίου τοίχου παρατηρήθηκε ότι 
στην άνω επιφάνεια των διάτονων λίθων, επά- 
vctì στους οποίους έχει τοποθετηθεί καταφρα- 
γή, και συγκεκριμένα στις στρώσεις 5η, 7η, 9η 
και 11η, υπάρχει πάντοτε μία σημεία, δηλαδή 
μία ευθεία γραμμή χαραγμένη κάθετα ως προς 
το εξωτερικό πρόσωπο του λίθου. Η σημεία 
αυτή προφανώς χρησίμευε ως οδηγός για τις 
αναγκαίες διαδοχικές δοκιμές κατά την τοπο
θέτηση της καταφραγής (εικ. 50). Διαπιστώθη
κε επίσης ότι σε ορισμένες δρομικές στρώσεις, 
όπως λ.χ. στην 4η, 6η, 8η, ο δεύτερος λίθος 
προς Α. μετά την καταφραγή παρουσιάζει στην 
άνω επιφάνεια της έδρας του ε π ι κ ο π ή της 
τάξης των 0,4 χιλ. Η ελάχιστη αυτή βαθμίδα 
μειώνει το ύψος του υπερκείμενου μπατικού 
λίθου κατά 0,4 χιλ. Η επικοπή, είναι η εργασία 
απολαξεύσεως της άνω επιφάνειας σειράς 
τοποθετημένων λίθων με σκοπό τη δημιουργία

Αναλυτικά στοιχεία για τα ύψη των στρώσεων και κατ' ακολουθία τις ομαδοποιήσεις των λιθοπλίνθων παρουσιάζονται αναλυτικά 

παρακάτω, βλ. κεφ. Γ2.
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ΤΟ ΣΤΙΤΜΠΑ TOT ΠΛΡΘΕΠΟΠ ΚΑΤΑΛΜΕΤΜΡΙΟΤ ΛΙΘΟΥ

εικ. 50 Το σύστημα του τελευταίου καταληκτηρίου λίθου (καταφραγής) στα σημεία πλοκής του τοίχου. Η επίτευξη της τέλειας εφαρμο
γής του καταληκτηρίου λίθου ήταν δυνατή μόνο με προηγούμενη επαναληπτική τοποθέτηση κια συνάρμοση καταληκτηρίου και 
προκαταληκτηρίων λίθων, αλλά κατά την αντίθετη χρονική σειρά και φορά ώσεως. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου προδίδεται 
από υποδοχές μοχλών αντίθετες των αναγκαίων για την οριστική τοποθέτηση. Λόγω στενότητας χώρον, η προσωρινή απομά
κρυνση τον καταληκτηρίου ή των προκαταληκτηρίων λίθων ήταν δυνατή μόνον εκ των άνω, με τη βοήθεια ανυψωτικής μηχανής 
και αρπάγης (βλ. πιν. 10)
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μιας συνεχούς επιφάνειας υποδοχής της υπερ
κείμενης σειράς λίθων. Ορισμένες συμπληρω
ματικές αποτρίψεις στην άνω επιφάνεια των 
λίθων επιτελούνται και κατά την τοποθέτηση 
των λίθων της επόμενης σειράς για την επίτευ
ξη απόλυτης συναρμόσεως. Αυτές οι συμπλη
ρωματικές αποτρίψεις έχουν ως όριο τις θέσεις 
των κατακόρυφων αρμών μεταξύ των λίθων. 
Συνήθως, στα έργα λίθινης αρχιτεκτονικής, 
αυτή η ανισοσταθμία λαμβάνει τη μορφή καλώς 
αντιληπτών βαθμιδών 1 χιλ. και άνω σε πολλές 
θέσεις. Στον Παρθενώνα όμως το φαινόμενο 
αυτό, λόγω της υψηλής ποιότητας της κατα
σκευής, γίνεται δύσκολα αντιληπτό και σε ορι
σμένες μόνον θέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές 
χρησιμοποιείται ως κριτήριο αναγνωρίσεως 
και ταυτίσεως των λίθων (οχ. 3)65 66.

Μια άλλη νέα παρατήρηση αφορά έναν τρόπο 
ενισχύσεως των συνδέσεων με μια απλής μορ
φής προένταση, που χρησιμοποιήθηκε από 
τους αρχικούς κατασκευαστές. Παρατηρήθηκε 
ότι οι κεφαλές των οριζοντίων συνδέσμων 
διπλού Τ, στο κατά χώραν σωζόμενο τμήμα του 
Ν. τοίχου από την 5η στρώση και άνω -όπου 
φαίνεται ότι αλλάζει το σχέδιο (οχ. 1)- παρου
σιάζουν σύγκλιση (σε ορισμένες στρώσεις) 
προς τον αρμό των λίθων που συνδέουν. Η κλί
ση αυτή αντιπροσωπεύει έναν απλό τρόπο προ- 
εντάσεως των συνδέσμων, ο οποίος όμως δεν 
αίρει τον βασικό κανόνα, που προαναφέρθηκε, 
ότι σε περίπτωση υπερβάσεως των αντοχών 
του μαρμάρου, αυτή θα είναι πάντα σε βάρος 
του συνδέσμου (εικ. 51).

Κατά την εκπόνηση της μελέτης επιβεβαιώθηκε 
ακόμη η παρατήρηση του Α. Ορλάνδου ότι οι 
λίθοι των παραστάδων είναι οι πρώτοι αρχικώς 
τοποθετημένοι. Επιβεβαιώθηκε ακόμη ότι οι 
καταφραγές τοποθετούνταν στις μεν μπατικές 
στρώσεις αμέσως μετά τους λίθους των παρα

στάδων'’6, στις δε δρομικές μετά από μία ενδιά
μεση λιθόπλινθο (οχ. 2).

Η θέση των αρχαίων λιθοπλίνθων, που τοποθε
τήθηκαν, όπως φαίνεται από τα σωζόμενα ίχνη, 
με τη βοήθεια καρκίνου (αρπάγης) (πιν. 10), 
εικάζεται ότι θα πρέπει να βρισκόταν στη μέση 
περίπου της επιμήκους περιοχής του νοτίου τοί
χου μεταξύ του μεσότοιχου του σηκού και της 
ΝΑ παραστάδος. Στην περιοχή αυτή είναι 
περισσότερο απαραίτητη η χρήση ανυψωτικού 
μηχανήματος κατά την οικοδόμηση του τοίχου 
σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματά του και ειδι
κότερα αυτά που γειτνιάζουν με τους εγκάρσι
ους τοίχους, τον μεσότοιχοο ή τους θυραίους, οι 
οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 
επιφάνεια για την απόθεση και κύλιση των λιθο- 
πλίνθων κατά την οικοδόμηση του τοίχου. 
Τέλος, επισημάνθηκε ένα στοιχείο, που δεν

εικ. 51 Τρόπος ενισχύσεως των συνδέσμων με κλίση των κεφα
λών (σκαρίφημα Κ. Παράσχη)

έχει σχέση με την αρχική κατασκευή των τοί
χων αλλά με τις μεταγενέστερες φάσεις του 
μνημείου. Στην εξωτερική παρειά των ΝΤ1.38 
και ΝΤ1.37, της πρώτης στρώσεως του νοτίου 
τοίχου, αναγνωρίστηκαν τα ίχνη τα οποία προ
έρχονται από την απολάξευση των εντορμιών 
των συνδέσμων, με σκοπό την αφαίρεση του 
μολύβδου για την κατασκευή σφαιρών, προφα
νώς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (εικ. 
52). Το στοιχείο αυτό πάντως δεν συνέβαλε 
στην έρευνα της αναζήτησης και της ανεύρεσης 
της αρχικής θέσης των διάσπαρτων λιθοπλίν- 
θων, αλλά επιβεβαίωσε τη συνέχειά τους. Κάτι

Ol μετρήσεις του αχ. 3 της μελέτης έγιναν το 1999 από τον Μ. Κορρέ και αντιπροσωπεύουν δέκατα τοτι χιλιοστού πάνω από το 
καθιερωμένο ύψος των 52 εκ. των λίθοπλίνθων του τοίχου. Οι παρατηρήσεις σχετικά με την επικοπή των λίθων είναι του Μ. Κορρέ, 

στον οποίον οφείλεται και η πατρότητα του όρου.
66 Ορλάνδου 1977, 267.
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ανάλογο έγινε στον Ν. τοίχο του Ερεχθείου. 
Πάντως τα νέα στοιχεία σχετικά με την αρχική 
κατασκευή τιυν τοίχων του σηκού του Παρθε- 
νώνος ελπίζεται και αναμένεται να εμπλουτι
στούν σημαντικά με την ολοκλήρωση της μελέ
της αποκαταστάσεοκ και του βορείου τοίχου. 
Τα στοιχεία αυτά, που ελπίζεται ότι θα οδηγή
σουν στην αποκωδικοποίηση του τρόπου εργα
σίας του αρχαίου εργοταξίου, όπως λ.χ. ανα
φορικά προς τις ομάδες και τον αριθμό των 
τεχνικών που δούλεψαν, τη σειρά των εργα
σιών, τις θέσεις και τη λειτουργία των ανυψωτι
κών συστημάτων, τη διεύθυνση της δόμησης 
των τοίχων κλπ. θα αποτελόσουν στο μέλλον 
αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης (σχ. 2, 27).

είκ. 52 Νότιος τοίχος Παρθενώνος. Ίχνη αττολαξενσεως των 
εντορμιών των συνδέσμων για την αφαίρεση τον μόλυ
βδον στη διάρκεια της Επανάστασης τον 1821 (φωτο
γραφία Κ .Παράσχη, 2001)

Γ' ΜΕΡΟΣ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
Ν. ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Μετά την αποξήλωση, το 1992-3, των αναστη
λωμένων παλαιότερα λίθων των πλευρικών τοί
χων οριστικοποιείται το περίγραμμα της αυθε
ντικής τους δομής (σχ. I)67. Η μελέτη του κατά 
χώραν διατηρούμενου αδιατάρακτου από την 
αρχαιότητα τμήματος αυτού του τοίχου αποτε
λεί, με τις πληροφορίες που μας δίνει, τον οδη
γό για την αναδιάταξη των λίθων στα υπό ανα- 
στήλωση τμήματα (σχ. 3).

Γ1. Η κωδικογράφηση των λίθων των τοίχων

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης 
ακολουθήθηκε η κωδικογράφηση των λίθων 
του Ν. τοίχου της «Μελέτης Αποκαταστάσεως 
του Παρθενιόνος» του Μ. Κορρέ, η οποία 
παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Γ2. Τα κριτήρια του εντοπισμού της αρχικής 
θε'σεως των λιθοπλίνθων του Ν. τοίχου

Τα στοιχεία, με βάση τα οποία αναζητήθηκε η 
αρχική θέση των λιθοπλίνθων του νοτίου τοί
χου, είναι ο διαχωρισμός των λίθων σε δρομι- 
κούς και διάτονους, η διάβρωση της επιφάνειας 
των όψεών τους, τα ύψη των στρώσεων, οι 
θέσεις των εντορμιών τιον συνδέσμων και των 
γόμφων, η φορά της τοποθέτησης τιυν λίθων, η 
κατεργασία της άνω επιφάνειάς τους καθώς και 
τα ίχνη από διάβρωση σε περιοχές γειτνίασης.

Βασικό κριτήριο για τη διάκριση των λίθων του 
νοτίου τοίχου από αυτούς του βορείου είναι η 
χαρακτηριστική διάβρωση, που εμφανίζεται 
στην εξωτερική επιφάνεια του προσώπου τους.

Διάφοροι είναι οι παράγοντες που συντελούν

67 Σημειώνεται στο σχ. 1 με κίτρινο χρώμα.
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στη διαφοροποίηση του είδους και του βαθμού 
της διάβρωσης. Ο πλέον καθοριστικός είναι η 
θέση κάθε λίθου σε σχέση με τον προσανατολι
σμό του (ηλιασμός, νότιος άνεμος, σκιασμός, 
βόρειος άνεμος, κ.λπ.). Θα πρέπει ακόμη να 
σημειωθεί η σχέση του βαθμού διατηρήσεως 
των αρχαίων επιφανειών με τη δημιουργία των 
φαινομένων της διάβρωσης. Είναι γεγονός ότι 
όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διατηρήσεως 
της επιφάνειας του μαρμάρου, όσο δηλαδή 
είναι περισσότερο λεία και στιλπνή η επιφάνειά 
του, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η προσβολή 
της από εξωτερικούς παράγοντες, και ιδιαίτερα 
από τη βροχή, αφού η συγκράτηση των σταγο
νιδίων είναι μικρή και η διατήρησή τους συντο
μότατη εξ αιτίας της εξάτμισης.

Η νότια πλευρά του ναού, η οποία εκτίθεται 
περισσότερο στην αύρα και στον ήλιο, παρου
σιάζει ομοιόμορφη επιφανειακή απώλεια της 
αρχικής επιδερμίδας του μαρμάρου -ζαχαροει- 
δής διάβρωση- και ανοικτότερη λευκή απόχρω
ση των μαρμάρων του. Σε ορισμένα σημεία 
παρουσιάζει και διαφορική διάβρωση (εικ. 
53)68, ενώ σε ορισμένες περιοχές των in situ 
τμημάτων διατηρείται το θερμό πυρόξανθο 
χρώμα της επιφάνειάς τους (εικ. 54)69.

Η βόρεια πλευρά παρουσιάζει ποικίλα φαινόμε
να διαβρώσεως και σε προχωρημένο βαθμό, 
λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών, στις 
οποίες αυτή είναι εκτεθειμένη. Τα είδη της διά
βρωσης που παρουσιάζονται στη βόρεια πλευρά

niNAS ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ—ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ—ΟΓΚΟΥ-ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ, ΑΡΧΙΚΕΣ &S καί ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΒΣ 

ΜΕΡΟΣ 10 :: ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ : ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1...........21 (Μόνον λι9όπλιν»οι)

Πίνακας 1. Κωόικογράφησί] μελών νοτίου τοίχου Παρθενώνος

68 Διαφορική διάβρωση: ανομοιογενής απώλεια κρυστάλλων, βλ. Σκουλικίδης, Παπακωνσταντίνου, Γαλανού, Δογάνη 1994, 83
“ Κορρέ-Μπούρα 1983, 308.
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EIX. 53 Διαφορική διάβρωση λίθον τον νοτίου τοίχου τον 
Παρθενώνας (φωτογραφία Σ. Μανρομμάτη, 1992)

είΧ. 54 Παρθενών, νότιος τοίχος. Διακρίνεται το πνρόξανθο 
χρώμα στην επιφάνεια ορισμένων περιοχών των κατά 
χώραν τμημάτων (φωτογραφία Κ. Παράαχη. 2001)

του ναού είναι τα ακόλουθα: ζαχαροειόής όιά- 
βροιση, όπως και της νότιας πλευράς, διαφορική 
διάβριυση, δηλαδή ανομοιογενής απώλεια των 
κρυστάλλων του μαρμάρου, κυψελοειδής διά
βρωση, δηλαδή συστάδες οπών βάθους 2-5 χιλ. 
(εικ. 55) οφειλόμενες σε πολυσύνθετες μηχανικές 
και χημικές αιτίες, όπως η γήρανση, η συγκράτη
ση υγρασίας, η σκιά, η εγκατάσταση μικροοργα
νισμών, οι συστολές-διαστολές, ο ερπυσμός, κ.ά. 
Με βάση τον βαθμό και το είδος της διάβρωσης 
που παρουσιάζουν έγινε διάκριση των λίθων σε 
τρεις ενότητες: 1) τους β ό ρ ε ι ο υ ς με έντονη 
φθορά στο πρόσωπό τους και επιπλέον σαφή 
ίχνη κυψελοειδούς και διαφορικής διαβριόσεως,

2) τους μ έ τ ρ ι ο υ ς, οι οποίοι παρουσιάζουν 
έντονη διαφορική διάβρωση και ίχνη κυψελοει
δούς και θα μπορούσαν να ανήκουν είτε στον 
βόρειο είτε στον νότιο τοίχο, και, τέλος 3) τους 
νότιους, που παρουσιάζουν τη μικρότερη 
διάβρωση (μόνο ζαχαροειδή) στο πρόσωπο και 
ανήκουν στον νότιο τοίχο™.

Το ύ ψ ο ς των στρώσεων των τοίχων, ως βασι
κό κριτήριο διακρίσεως των λιθοπλίνθων, ήδη 
προαναφέρθηκε (σχ. 3).

Όσον αφορά τις θ έ σ ε ι ς των εντορμιών των 
συνδέσμων και των γομφίον, ως κριτήρια δια- 
κρίσεως των λίθων, θα πρέπει να αναφερθούν 
τα ακόλουθα: για να γειτονεύουν δύο λίθοι της 
ίδιας στρώσεως πρέπει οι αντίστοιχες εντορ- 
μίες των συνδέσμων να απέχουν από το σωζό- 
μενο εξωτερικό πρόσωπο περίπου την ίδια από
σταση (με όριο ανοχής οριζόμενο στα 3 χιλ. 
περίπου), ενώ οι εντορμίες των γομφίον θα πρέ
πει να συσχετίζονται με τη φορά τοποθετήσεως 
των λίθων. Κατά την εκπόνηση της μελέτης 
διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός εντορ
μιών, και ιδιαίτερα των εντορμιών των συνδέ
σμων διπλού Τ, δεν σώζεται, γιατί συνειδητά οι 
εντορμίες καταστράφηκαν λόγω του τρόπου 
αποσπάσειυς των λίθων από το μνημείο καθώς 
απολαξεύθηκαν στη διάρκεια της Επανάστα
σης για την εξαγωγή του μολύβδου τιον συνδέ-

είΧ. 55 Κυψελοειδής διάβρωση λίθοπλίνθον βορείου τοίχον 
Παρθενώνος (φωτογραφία Σ .Μανρομμάτη, 1992)

711 Ο έλεγχος της διάβρωσης στις επιφάνειες των λίθων έγινε με πλάγιο φωτισμό με τη βοήθεια κατόπτρου.
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σχ. 1 To περίγραμμα της αυθεντικής δομής του νοτίου τοίχου του διατηρούμενου αδιατάραχτου 
από την αρχαιότητα τμήματος. Στο σημείο πλοκής με τον δυτικό τοίχο διακρίνεται η αλλα
γή των αρμών μετά την 4η στρώση και άνω, όπου αλλάζει το σχέδιο

Λίθοι τελευταίοι τοποθετημένοι: κατα<ρραγές (Κ)
Χαρακτηριστικός μασχαλιαίος λίθος στην πλοκή με τον μεσότοιχο (Μ) 
Λίθοι πρώτοι τοποθετημένοι (Π)
Ενδειξη της φοράς τοποθετήσεως των λίθων

σχ. 2 Νότιος τοίχος Παρθενώνος, εξωτερική παρειά: ανάλυση αρχικής οικοδομικής συνθέσεως
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σμων (εικ. 52)71. Συχνά σώζεται μέρος μόνον 
του κορμού ή της κεφαλής τους. Η διαπίστωση 
αυτή οδήγησε σε προβολές και αποκαταστά
σεις των αποστάσεων των συνδέσμων, με απο
τέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή στις 
μετρήσεις από την ορισθείσα των 3 χιλ. Αντιθέ- 
τως σώζονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι 
εντορμίες των γόμφων και ιδιαίτερα το σύνολο 
σχεδόν των εντορμιών τ<χ>ν μεσογόμφων, οι 
οποίες και αποτέλεσαν κατά τη μελέτη το πλέ
ον βέβαιο σημείο αναφοράς, όσον αφορά το 
κριτήριο της συνδεσμολογίας. Η λειτουργία 
των παραγόμφων ήταν προσωρινή και οι φωλε- 
ές γίνονταν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, άρα οι 
ανοχές μπορούν να είναι μεγαλύτερες. Τα ίχνη 
των θέσεων των παραγόμφων στις πλαϊνές 
όψεις των λίθων, που συνήθως παρουσιάζουν 
ίχνη λεπτότερης κατεργασίας ή και ίχνη σκου

ριάς, όπως και οι αντίστοιχες φωλεές, που επί
σης πολλές φορές δεν σώζονται, έχουν, λόγω 
της ιδιάζουσας διαμορφώσεώς τους, μεγαλύτε
ρο όριο ανοχής οριζόμενο στα 3 εκ. περίπου72. 
Όσον αφορά τις θέσεις των μοχλοβοθρίων και 
των υπομοχλίων, αυτές, λόγω της προσεγγιστι- 
κής σε μεγάλο βαθμό τοποθετήσεώς τους, 
μόνον ως επικουρικά στοιχεία μπορούν να χρη
σιμεύσουν στη μελέτη. Η απόλυτη αντιστοιχία 
μεταξύ τους δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη, 
αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους συμβατότητα.

Τέλος, με βάση τη φ ο ρ ά της τοποθέτησης73 οι 
λίθοι διακρίνονται σε εκείνους που πρώτοι 
τοποθετήθηκαν (Π), στους καταληκτηρίους 
λίθους (καταφραγές, Κ) και σε ομάδες λίθων 
με φορά τοποθετήσεώς προς Δ ή Α. Όλες 
αυτές οι κατηγορίες λίθων φέρουν ιδιάζοντα

:| Οι εντορμίες που δεν σώζονται σημειώνονται με (*) στον πίν. 2, βλ. παρακάτω.
72 Η λειτουργία των παραγόμφων ήταν ενίοτε προσωρινή. Οι φωλεές λαξεύονταν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, άρα και οι ανοχές μπορού

σαν να είναι μεγαλύτερες.
73 Διευκρινίζεται ότι η φορά τοποθετήσεώς, στο σύνολο της μελέτης, δεν συμπίπτει εννοιολογικά με τη φορά δομήσεως των λιθοπλίν- 

θων. Ως φορά τοποθετήσεώς των λιθοπλίνθων νοείται η κατεύθυνση ωθήσεως των λίθων με τη βοήθεια μοχλών.
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διακριτικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρου
σιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της μελέτης.

Η μορφολογία των θραύσεων στο περίγραμμα 
του προσώπου κάθε λίθου, η οποία αρχικά 
θεωρήθηκε ως ένα ακόμα πιθανό κριτήριο, έχει 
τελικά μικρό βαθμό αξιοπιστίας και δεν είναι 
δυνατόν να ληφθεί υπ’ όψιν ως αναγκαία συν
θήκη. Οι θραύσεις στο περίγραμμα των προσώ
πων των λίθων μπορούν να οφείλονται σε διά
φορα αίτια, όπως η διόγκωση των σιδηρών

είΧ. 56 Παρθενών, νότιος τοίχος. Περίπτωση ομοιότητας και 
συνέχειας της μορφολογίας των θραύσεων οφειλόμενη 
στην οξείδωση και διόγκωση τον γόμφον (φωτογρα
φία Κ. Παράσχη, 2001)

είΧ. 5 7 Παρθενών, νότιος τοίχος. Περίπτωση ασυνέχειας των 
θραύσεων σε γειτονικούς λίθους (φωτογραφία Κ. 
Παράσχη, 2001)

συνδέσμων και γόμφων, η πτώση των λίθων 
στο έδαφος, η καταστροφή των συνδέσμων για 
την αφαίρεση του μολύβδου, η κρούση αντικει
μένων, τα γεωλογικά ελαττώματα του μαρμά
ρου (κομμοί) κ.ά. Έχουν όμιυς παρατηρηθεί 
θραύσεις δύο γειτονικών λίθιυν, που οφείλο
νται στο ίδιο αίτιο, άλλοτε να έχουν το ίδιο 
μορφολογικό αποτέλεσμα (συνεχόμενο και 
στους δύο λίθους) και άλλοτε όχι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι θραύσεις 
(όμοιες και συνεχόμενες ως προς τη μορφή 
τους) που συναντώνται στις επάνω γωνίες των 
προσώπων των λίθων ΝΤ3.40 και ΝΤ4.39 και 
οι οποίες οφείλονται στην οξείδωση και διό
γκωση του σιδερένιου συνδέσμου ανάμεσα 
στους δύο λίθους (εικ. 56). Αντίστοιχα όμως, 
στους λίθους ΝΤ1.40 και ΝΤ2.39, οι θραύσεις 
που συναντώνται στις επάνω γωνίες των προ
σώπων τους και οι οποίες οφείλονται στο ίδιο 
αίτιο (οξείδωση και διόγκωση του συνδέσμου) 
έχουν τελείως διαφορετική μορφή (εικ. 57).

Σε περίπτωση ομοιότητας και συνέχειας της 
μορφολογίας των θραύσεων στο περίγραμμα 
των προσώπων δύο λίθων, τότε επιβεβαιώνεται

εικ. 58 Παρθενών, νότιος τοίχος. Επιβεβαίωση γειτνιάσεως 
λίθων ν405 και ν9053 από τα ίχνη σφαίρας στον μετα
ξύ τους αρμό (φωτογραφία Κ. Παράσχη, 2001)

η γειτνίαση της αρχικής τους θέσης. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των 
λίθων ν9071 και ν9057, οι οποίοι καθ’ ύψος 
εφάπτονται, όπως φαίνεται από το συνεχόμενο 
κυκλικό ίχνος προσκρούσεως βλήματος, το 
οποίο φέρουν στο περίγραμμα του προσώπου 
τους (εικ. 58).

Επίσης στους λίθους ν9089 (10η στρώση) και 
ν348 (11η στρώση), επιβεβαιιόνεται η καθ’ ύψος 
γειτνίασή τους από τη χαρακτηριστική συνέ
χεια της θραύσης και τα ίχνη της πρόσκρουσης 
των βλημάτων.

53



N
O

I ΙΟ
Θ

ΐν IO 
Z



ζ > V ζ > >. Ζ > ζ z > > z z > z z > Z z z V z Z z Z >. > z V z z z Z Z z Z Z Z z > Z >■ > z
2 ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ Ζ ζ Ζ Ζ ζ Ζ ζ z Z z z z z z z Z z >- Z z Z Z z r Z z z Z Z Z Z Z Z Z z z >- z z z z z

ο O _, i _, < _, < O < _j O < o o o o o < _, o o _, _! o O
ο 4 ο < < J o < _J < O < < _, _, < < o _J < < < < o < 4 J o < <

ο υ . OD CÛ < « < < CQ ω < < tn < < < < < < 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < 4 < < < < < < < < < < « 4 4 4 < < < 4 < <

5 13 13 5 1 1 1 13 S !
2

13
2 2 : 2 3 2 2 2 2

%
2 2 2 2 2 2 : 2 2 2 : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 5 l : 3 1 : 3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 3

; <
5 SS s < ί: < < < S 3 < ? fi fi s

z s S < fi r: - fi 3 s 3 fi < S < V ί 5 3 2 3 2 fi £ 8 S s S fi S s S r; j

3 £ . 2 C5 < κ < 5 α» < s? :
r. „ S ;- fi s fi < fi fi . r S fi K fi fi £ < 2 < 3 s s S; 8 S ; S fi ; P s i S fi fi 2 fi fi

a a Ο; _, a a 5 _, a: a a a U ce 2 oc a a a a j a a _1 ce cr a a K ce a ce oc _, ce te X CX

< Ο. < ο «· ο < α Ο Ο < ο ο ο ο O < 4 o O a a û û « o < o * < * o < Q < < < < o o < < < < O < O o 0 < < 4 0 < a
< . < < < < ο < ο Ο Ο O O < « < < Û < û < < < < < < < < < o O < < O o o < Q < < o < 4

j. s s fi K s

ί fi fi S

3

JS fi JS

R R .. z. R fv
g

« a β J.
S

2 fi
g

*
J£

;
fi fi j. S ? ί s ï %

2

Ο y 2
8

^2 Ζ • « ç fi ; ?
S

2 j ~ î :
5

s g : i ί p fii *;

s fi S ; S
r.

ζ X! ϊ «
«

j. «
«

2 y 2
fi fi

rj 5 =
2 5: g : 2

fi 8
»,■S

fi.
s :·

R
Si ? J.

■R fi
ii

X ■%
δ c 3

Ζ Γ*~ " s
r.

5: :; s 3 R
* ;
ΐ\ Ρ'- g

?
8 8 fi 8 3

â
fc

£ ,’fi
«

? 8 -S 5 r.5 ί 1 5-r s
S R?

:s î 2 s StÎK
5

ο
Θ

3
ξ-é

« ?3 5 R j.
g fi

fi - Ä

< " ; 4.
c

11] Ó 
Se·
g- ί1 S g 4

ί
(S 2 fi « s :

<
< ί :■

Ζ
G
Ζ 8 5U

ί
8 fi

ï
fi fi

»

® · 
% -

2
8 .> s

:

C ;
8 ;R β «

2
« X : fi S « S

fi
g

fi fi fi fi ί s ? s fi

« s ; s
ο

" » : S » - ~ j ; s : » » :? ; - s ; s ; » :: 2 ; - ~ ; ;; ï ;; - ί - »5 ;

S
2 5 « 8 ί 8 s

5:
^fi fi fi

2
fi

;
fi fi.fjfi fi fi fi

S fi fi fi fi 5fi fi fi
s

fi fi 2 s
■Γ5fi fi 8 fi

o
fi

|r î 3P

'Ì
ï f

fi

:ζ ; ; ; ;Ξ « 5 ,s ; . O - - s s ; :s - s s ; - . s 2 2 j ; :s » ;; ; « - s s ;

55 5
» 5 „5 5 5 2_ ? 8 ί 5 i >

fi fi fi s fi fi fi S * fi fi g ; fi fi «fi fi fi
fi

s fi * 58 c Sfi 8 a
fi

ï? S

» g. 8? g & - ? 7, - 5 S , Ο 8 r» § : S Js fi fi 8 fi fi fi r. S ? S 8 S* 5 S * S e O 3° 3- s 3 8 oS
fi

ό o .
js

3 5 2
» ΓΓ »

ο
s; g 5 fi fi 5 35

i i » *
g

n* i ;
r.

“
3 8 Γ. fi fi ;8 = 2 fi

; ;
fi - S

»“ “ Λ “ ; Ξ fi
o

*
O
"k

ύ X fi * ? S 5 ,: « s 1 8 g
5

fi R s z s .s s « ? 5 s Ä fi
r

L
g
1 K S 5 fi fi * 'g g

g g g
si fi g S3

fi

£ X 35 ° ϊ g 5S
S

St S κ Γ g fi N Nr
s J 8 S £ ; g K S S ; 1

fi 2
S fi « ? ; 5 r 1 1

g R fi § 2 8 fi £ 1 jg 1
K
lâ

II
5

■;?

!
• Ζ

ο

·;

«
«

•
s
£

31 si •
ο

is §
3·

ί ♦

1
1

œ

»
1

;sa

•l •
S
(0 0

*

0

•
'-

•

0

s
s

0

• I
- » 0 

fi 
LS

•8 «

0

•
fi
S

♦fi
S

0
il 3

S

•
S 1

P t o
î 1 s 1

•
3

• ·
II

0

*

s
•

;
0

O
s
s

0
8

0

H

»2 2 S ? 2 2 g «C Λ π 3 £ « 8 § s § s SS 8 g 2 = e 5 “£ '£ t ;s ? r R S 5 s 5E fi ^2 p K p r 8 s P S s 5 SS 3 ? »1 SS ? 5 ?P

Σε
λί
δα
 2
 α
πό
 5



ζ Z z z y V >■ z y Z z z z >- z z z Z y z z 7 z Z z
ζ >- V y > y z z Z z z z z Z z z z y z z z 2 z z y 7 7 z z z

O o . . o <
< O < O o O <
< 03 < 03 < 03 < 03 O CD o 03 o ω u < υ u U . U CD D o rOU O ffl y
< O . . . o « < o n . < <
Ì il‘cl il lì li‘lì ÉÌ il ÌÌ ÌÌ il 3 ; 2 a.

2 lì ÌÌ a lì 3 a3 2 2 ; 2 lì ÌÌ t» il iï 2 lì ■ ì lì ÌÌ ii ii ÌÌ 1 ì Ì

° < < R 3 $ ! . s < 2 < » c << z

£ i< < . s ° a 8 2 < ». < 2 ,,
s ,8 <

CC û: a _, CE OC -0 a _, a CE . . 2 _l
< Q, Q n

ο< < _ <4_£<£ O < < _ O < < * 50. < * * O o < < 30* 30 < o Λ Y
Ο 1 3ÜC Û _<« Q -Ji O û ■« < < 21£ o Ο o O Û o o O < O < o n

:. £ S S

,ÿ 3 R 5 8
8 s 8 8 O r-

5>

S?.s R .
S£ « R s .

g:
. . IR 8 R R

κ « «5 ? R
1

, Î8 s ri « « Ifi r * R S

S _2

2 = : 2 s So 5j ?r » 5« JL- 5? J _5 g 8 ; ; Ja ï 2. S Sf 3ς

si

s Sr
tz

O g «5 55 ? ?
.

s Z ί ‘8 - 2 • 5, 'r S: 19: St

n
3 R o 8

3
5 » « 'Ü Z β

g ,

S - ß R 8 Ä . R? R

2 ë

s Jî s; s ,2| .
; rj S? S

S 0

S jj « S S

* 8

fi s s. R R s - .r!
. « * 2F ?

* »: s

s Ha
, R s

~h 24 s: s «Q : ;; « - ;;;5; »; r ». s: » ·«: :s

Sit. S3 38
3Rr

S
il

>8 r: 2 S3Ϊ2
r: . 8 83 Si s;?8Ï 8 83 ' S

.
£ï Ä 5

s
T

»

2 . .
Ss ? J

2«;;; s: S;;;î ;; s; 2 », ;. » ;;; :: ;: :;i - ;o S;.5 ;

S3 s: t ?83 £ Ss Cî s:s Ssî 8388 8. 8 S: 8 3 8
l'S,:

8 2 s
. .

Ì8 8. HS0-rS
R î

ë >_j5. s?58 S g *e, ? f i* 3S2oSS Sj z* s = ■ 5 s ? ?sSS 2 s »15 S S si?? g, S ‘SS?£* ^ ?

»; « 8 8f S - "5 88 Sf3S. ;2 gj.r,
;;.Rf'î8iioiV

l
32 5 32 s gî5S 32.

L
K.

£ R -s. >Sr Lj s S-ü g ;4 £rvSr4-5^-»2 .9 îi !S S: «
,g SK ss: sa

sk';»a

» R
3 ?

r * frÎ, £ £ £ 3 .s 5-
R

us; , £ 4Î IjgcUs R jg. iz B,gj«s Î4 SK SK SK RK

! K
R
►*

28
h

5 U.J s *
3 2

*
R
z z

« ' * __ ί
Z

*
«z

•

z : z
j§ Is

z

;stili;S
Z

*El
z

■ ·
Es

z
:?î

z
;;

*
>8

z

•
z

>·
îRz

;| ||
• n :: •

g s

8 S S? ■O ' 5 ? ? ' S S s? R ;; ;g s ?8 :s 5 S? s 2 Z RS 8 51 ?«'5?. l?. El 5 2 2 II ?2r 2 "S g R ES SS 5S iss

Σε
λί
δα
 3
 α
πό
 5



Σε
λί
δα
 4
 α
τό
 5



Z 1 z y > z V >- Z Z Z Z z z Z z Z Z Z Z Z
Σ Z Z r Z Z > z Z Z Z Z Z Z > y z z z Z Z y Z Z Z Z y y y y

< • O < « 0 «t O _j < < < 0 < -1 0 O -i J < ^
o < _, < < 0 * -> 0 < O i O -> 0 < .» -f

1 H iti. iti » υ D« iid! j.y < υ ' « iü JU J«. (S >“■ » .2 £2. »<

1 Ieil 1 i!cfl ; 5 5 fl£fl IIeII si il 1 fl
2 5 5 5 il il' 1 il il ; 1 fl iis 1 il il

2 2 i 2 2 2 2
< »Sc:S'

c
»s"3C S IZt5s< S £

< ;ε âS cλ? c "S S IZÌ .s < .
S < < • < . <

< , Si ?s? S £ S ai S < 2 8 2- s ?a î 0 58e < < . < < . < • <
CE CE <E 2 œ CE _i 2 _. a et et _, _, CE .i _,

α o OCDO DOO

?Q£ < < 3ÛC < 0 3<ί ocLOCDû DOCDO o 1Q< < DOC < < < DO ocDO q OCDOCD OO
o Q O < < o 0 DOC < 0 < < < « 0 O < Q 0 O 0 0 « O 0 O O O O O

S
S

-,
S £_

~ 83
Ì.

_2
. .

38

5.

« ΐ
>2

.
R R

g:
5« « R

,g :;
_

S,
r:|J _»îi = .

.
ÏS

Li
R sî si S

Rr ï
.

„
U

S-f.«?

s 8 s

; — S £ •S:{; ~ ô S = : £ 5„
e

«? s

g
S

; :S Si 53* «
S ; £ *

e.
-: »,

38 5

ic r. R . s r-

ï „2
-R-C

s
2 £ Ls c-R

g
.

S r-»· . . Ä
2

c

R ;
Jap’si

.

R
-S R «ï

-HQS R R °
.

,R
38 0. R R 8 • -ÄS

_ï

R « Âî 5S
i|

R j hIL
Ri S

S S

« «
Se

s -S4 î
.

JO

. S
=

. .

8?3R*
»

R
:gs 5

.
8?;;; 2 R «

.
’S:

S-

«. *o;;S; ;» s: >s; -o,· -, » -,»Se. ». » 0 ;; ·;

si s” oe
S3 s: Sï

's
S s R Ç3U

Ss Kr
S3

SS;
S

S
s;is SS S! S

S; S3
Sì

s Sï 3
g

82
5J î:

88

O

S 3.

: -. .r..Jti s: - ï:;; S; « 0«=». .» « s;

^ ; g;
S3iS S" 5 5» s ?s 582

L
ië'

2S3?ï; „ S
s-;

S.
8S S3

,5;>»3 3?Γ:s 55

s ; , *
O O n ΰ 58 >S3,5, 5 S

s >8 ;g!Î8 S y y 3
J

's ?S '
il

1 8
c

» 8 0

;r * s -S s ■- "s
Re

·“
.-,

;; •g*
« 0 e

:

a ;S
£

s S * 5 S g S R :g. ÎS [je-SS R *5 ;| :S jS;
R s K»

»2

s
Jr

R

Si
r. ï Rï ,8- £ ; £ jgj 55;jg »S S ;g ,s «S.»S R \z R U R R ;g Ni R

h : 1
«

i|
•

if R'
s
ï| II i| II

«
1 ii ?i il il 8

rl
ig

~Z

3
cl Ni

g il s
il

•

î
12 38 s [J S3

li
ÏS
El

S
i i

z

R

i-z

«av
ii

s

Z Z

: 5 R 8

ί :ï s 5 8 »K g 5Sf R R
|sï

s S S3 5 S,
î ζϊ s « 5 s ·,» s il il il? -î :S s ils

<,C~

r

■à

j V.

Σε
λί
δα
 5
 α
πτ
ό 
5



ΑΡ
ΧΙ

ΚΟ
Σ 

ΚΑ
ΤΑ

ΛΟ
ΓΟ

Σ 
* Β

Τ

Σε
λί
δα
 1
 α
πό
 5



Σε
λί
δα
 2
 α
τό
 5



ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11ΒΒΒΒΒΒΒ0ΒΒΒΒ·ΒΒΒ··ΒΒΒ·ΒΒ··ΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ··ΒΒΒΒ
BB0BBBB0BBB0B0BBBBBB0BBB000BB0BB0BBBBBBBBBB0BBBB0000BB0BBBBBBB000B0BB0000BBBB

1 ? 1 1 ? 1 ■ 1 IP 11 1 1 1 1 1 « 1 1 1 1 ! 1 f 1 1 1 1 >? » 1 ? 1 1 1 1 1 ■
: . 0‘ “ ,■ j

, — 3 " 7 7 7 3 7 — 7 _ ~ —
CD U £ < O U CD < O 0 0 < ffi 4« O œ m < o • U m m . O o o 0 O U ü O < 0 0 0 0 < Z 3 < < â a Τ' 0 υ 0 7 7 3

i. X « U < < <
gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g? g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ïIII ïI g [g g 1I

< Ci 8 s 8 8 8 S fc S 8 8 «5 Ξ S * s 8 8 K s s 8 < 8 g Z c C 8 8 2 S; t < 8 8 8 £ g 8 ε s 5 e fi £ s

_ < 8 S S 5 8 S g s 8 R « S Jf. m < s 5 S C $ K < S g S S g 8 a 8 S S < R 8 8 8 5 a s S £ s 5 8 8 σ> S s
ï

α α a 2 a . S IX IX 2 0 K 3 α
Ë

n- 3
α

ο ο O < * o < < O o < O < 5 o o < S o O « O o < o o o < o < o O o o < o o o o < o o <_
“
< < £ 0 α

o O < *. o o < o o ” O o o o o < O < a < < o o o o o o o < o Q o S < o û <
fi R R g

R
_

R „ S R
’

JS.

R

1

8 r » £ g « i S : fi R S g s 8 R g I

« S i à.i 'à R i 5 g * fi - N.i* S « i R « S « i s R s R « f i , S « 4 j «t < < < R s i

s - R R fi R 2 R B R a,

R φ « S S : ? ?

S fi S « 3:

? 5 5 i « g ? S" S fi J i 2 s " 5 5 s « 5 νπ

3 K fl fi R, R R 3
-

fi «

i

* R « fir R * a j. fi g

,

fi fi R fi R « R fi Si R

«

g 5 ? : S
-
R

_
i 2 £ M g 2 2 j « t ï 8 2 5 2 j ? 8 ï « 8 fi 8

2 l
fi

■ ; '

4
â Ί

? j : ; s 5 2 2 s - 2 - 2 ; - ; s c j j

xä I SI si « Îq : R S I g fi S fi S R s « fi fi fi fi 2 i s Z S R J

-
.

_
r

s 2 « ; - « 5 «•j j 2 : 8 e 2 s ; 2 2 ; s j s s % S

S S 5 i s fi g 2 R s ; s fi fi L ? « S R i ί
δ « £ fi r fi «

à
fi 8 § S 2 2 8 fi s

3 ì s 5 7 2 V
8À î S 1 S 2 ? 5 s g i ,,,ä« s a ■· 1 2 » 2 2 s y g fi ' S S £

f
S
S â 8 fc J. 5 S ï 8 !o s a 2 â 2 E 2 g «

f s 3 t 1 1 g fi - § R > i 2 • g (§ 5 s fi 8 5 1 g g * g 8 »
i

R « fi g 8 g s g » ; i
2 g g 8 « 8 g g g g g g Ë fi R g H fi 8 : 2 fi fi

if

g
»
2 2

R
a

fi
2 2

R i ? 3 s
a 3 2 »

IX id Ì2 s
IX 2 â ? 3 â a

«
a â f

a
: â a â 3 a

fi
S â â a 3 i W

a
8
g 3 3 a

s

a
fi
Ë

e
a a 3 ÎP

Ci 3 3 â 3 a2 R
E 2 E i a

a 2 3 S Sj
r
« 3 s â

22 V Ï s
X 3 i i 2

r
'

if
2! i

fi T
Îi

2 R
2 â 2 2 2 S â fi 3 â

a
S i s â 3 3 : Ë â «

ß à 3 2 a
â i: i Ë Ë 21 i a■ 3 3 fi

a
R
E 2

«
E iE

8
« S Ë

8
2

il
‘ i i 5

•

i I 1
j •

1 1 1 ï
«

1
i

I 1 i s]j 0

S! g
ï

e
S

«
I I f i 1 i 1

•

i i
*

8
«

I K
2

• f I 1 I 8 i i 1 e
ï

e
£ i 1 i 1

%

1 I
#
§ I

e-

I
»

1 I 1 1 I
»

i i i B I
i i i I i ?

Z
1 ftI !

as ï ? ? s 1 2 1
*

1 8 1 {>. 8 8 § ζ gite e s P ? s s a ? § a 8 s g » ? s i s
] S a f ? 8 1 s 1 i 1 s 1 1 ! ? 1 fi fi fi ? s g fi fi I I § § 1 5 § S R § S s

Σε
λί
δα
 3 
απ
ό 
5



(1
4η

 Σ
ΤΠ

.)

Σε
λί
δα
 4
 α
πό
 5



Γ3 Η μεθοδολογία της αναδιάταξης των λίθων

Α. Με χρήοη Η/Υ
Η προσπάθεια της επισήμανσης της αρχικής 
θέσης των λίθων, προκειμένου να συνταχθεί μια 
ολοκληρωμένη πρόταση αναδιατάξεως τους, 
οργανιόθηκε στον Η/Υ με το λογισμικό Excel 
και βασίστηκε στην ακόλουθη μεθοδολογία:

1. Διαμορφώνεται ένα αρχείο στο πρόγραμμα 
του Excel, στο οποίο καταγράφονται όλα τα 
δεδομένα και μορφοποιούνται έτσι, ώστε να 
αναγνωρίζονται τα αριθμητικά δεδομένα (οι 
μετρήσεις). Τα αριθμητικά δεδομένα αναγνωρί
ζονται κατά τη χρήση με σύμβολα74, τα οποία 
δηλιόνουν πάντα τις αποστάσεις των στοιχείων 
από το εξιυτερικό πρόσωπο του λίθου (π.χ. 
ΣΙα: η απόσταση του πρώτου (1) αριστερά 
Συνδέσμου από το πρόσωπο του λίθου) (πιν. 2).

2. Διακρίνονται δύο μεγάλες ενότητες λίθων, 
Δρομικοί - Διάτονοι, και δημιουργούνται τα 
αντίστοιχα αρχεία ( πιν. 2).

3. Κάθε αρχείο λίθων χωρίζεται, με βάση τον 
βαθμό της διάβριοσης που αυτοί παρουσιάζουν 
στο πρόσωπό τους, σε τρία επιμέρους αρχεία: 
αρχείο με λίθους που παρουσιάζουν έντονη 
κυψελοειδή διάβρωση (λίθοι που ανήκουν στον 
βόρειο τοίχο), αρχείο με λίθους που παρουσιά
ζουν μέτρια διάβρωση και αρχείο με λίθους 
χωρίς κυψελοειδή διάβρωση αλλά με ζαχαροει- 
δή διάβρωση (λίθοι που ανήκουν στον νότιο τοί
χο). Κατά τη μελέτη επιδιώχθηκε συστηματικά η 
επισήμανση των φθορών των λίθων, ούτως 
ο')στε να επιτευχθεί η υπαγωγή τους στα αρχεία 
με σήμανση «βόρεια»-«νότια» διάβρωση και 
έτσι ώστε η μεσαία κατηγορία των λίθων, η πλέ
ον αβέβαιη, να είναι η πιό ολιγάριθμη (πιν. 2).

4. Διακρίνονται οι ομάδες των λίθων, που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
εγγράφονται σε ιδιαίτερα αρχεία, τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της 
μελέτης.
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5. Κάθε επιμέρου.ς αρχείο χωρίζεται σε δύο 
νέα, με βάση τη φορά της τοποθέτησης των 
λίθων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του, τη 
θέση των εντορμιών συνδέσμων και γόμφων, 
φωλεών, μοχλοβοθρίων, υπομοχλίων κ.λπ.

Διαμορφώνονται λοιπόν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
οι καταστάσεις που φαίνονται (εικ. 59, πιν. 2). 
Στη συνέχεια, με βάση την κατάλληλη αναζήτη
ση, συντάσσονται ξεχωριστά εποπτικά δια
γράμματα ανά κατηγορία παραμέτρων των λί
θων. Τα διαγράμματα αυτά παρέχουν τις ακό
λουθες πληροφορίες, οι οποίες εντάσσονται σε 
αντίστοιχες στήλες:

• Τα αντίστοιχα ύψη της άνω αριστερής 
έδρας-άνω δεξιάς έδρας (Ηαε-Ηδε).
• Το μήκος του λίθου (L) και το πλάτος του (Β).
• Τις αποστάσεις των συνδέσμων αριστερά- 
δεξιά (Σ]α-Σ1δ) και την ύπαρξη δεύτερου συν
δέσμου στους λίθους (Σ2α-Σ2δ). Οι αποστάσεις 
των συνδέσμων αναγράφονται κατ’αύξουσα σει
ρά στην αντίστοιχη σελίδα του προγράμματος.
• Τα αντίστοιχα βάθη των συνδέσμων (σΐα- 
σίδ) και (σ2α-σ2δ).
• Τις αποστάσεις των γόμφων αριστερά-δεξιά 
στις παράπλευρες επιφάνειες ώσεως των λίθων 
(ΓΙα-ΓΙδ και Γ2α-Γ2δ).
• Τις αξονικές αποστάσεις των πλαϊνών παρα- 
γόμφων (ΠΙα-ΠΙδ και Π2α-Π2δ).
• Τις αξονικές αποστάσεις από το μέσον του 
ανοίγματος της φωλεάς παραγόμφου στις 
παράπλευρες επιφάνειες έως την επιφάνεια του 
προσώπου (ΦΙα-ΦΙδ και Φ2α-Φ2δ).
• Τις αποστάσεις των γόμφων στην άνω επι
φάνεια κάθε λίθου (μεσόγομφος), την επισή
μανση της θέσης αριστερά (Μία) ή δεξιά 
(Μίδ) του μέσου του λίθου. Το ίδιο ισχύει και 
για τις αντίστοιχες φωλεές (Φα-Φδ).

ΕΙΧ. 59 Παρθενιάν, τοίχοι σηκού. Συμβολισμοί των στοιχείων 
των λίθων, όπως χρησιμοποιούνται στα εποπτικά δια
γράμματα των διακριτικών παραμέτρων των λίθων 
(σχέδιο Κ. Παράσχη)

• Τη φορά της τοποθέτησης των λίθων κατά 
την κατασκευή των τοίχων (δ-δ). Από τα δύο 
αυτά σύμβολα, το πρώτο αναφέρεται στη διεύ
θυνση του ίδιου του λίθου, το δεύτερο στην 
κατεύθυνση, αριστερά-δεξιά (Α-Δ), του άνω
θεν αυτού τοποθετημένου λίθου.
• Το είδος του λίθου: δρομικός-διάτονος (στή
λη θ).

Β. ΙΙαραδοσιακός τρόπος μελέτης του 
κατακείμενου υλικού
Η δυσκολία της επίλυσης του προβλήματος της 
ορθής αναδιατάξεως των λιθοπλίνθων έγκειται 
στον έλεγχο του μεγάλου αριθμού των δυνατών 
συνδυασμών75. Η συνεχής λειτουργία του υπο
λογιστή ήταν καθοριστική, την τελική όμως

Χρησιμοποιήθηκε η ίδια κωδικοποίηση του παλαιότερου λογισμικού προγράμματος ΙΚΤΙΝΟΣ.
Η μελέτη της αναδιάταξης των λιθοπλίνθων του νοτίου τοίχου βασίστηκε κυρίως στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα δελτία απο- 

τυπώσεως (σε κλ. 1:10) tow μελών. Όπου ήταν δυνατόν, στη διάρκεια της μελέτης και της αναζήτησης των πιθανών θέσεων των 
λίθων, γινόταν επανέλεγχος των πληροφοριών των δελτίων με νέα επανεξέταση των λίθων. Σε πολλές όμως περιπτώσεις αυτό δεν 
υπήρξε εφικτό, λόγοι της προσωρινής τοποθετήσεως των λίθων σε στοίβες εξ αιτίας των υφιστάμενων στο εργοτάξιο του Παρθενώ- 
νος συνθηκών. Το γεγονός αυτό καθορίζει και τα όρια, όσον αφορά την ορθότητα της προτεινόμενης αναδιατάξεως, της μελέτης.
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απόφαση έχει ακόμη (ευτυχώς...) ο μελετητής. 
Με αφετηρία τους ήδη ταυτισμένους λίθους 
των δύο πρώτων στρώσεων αναζητήθηκε το 
σύνολο των ενδεχόμενων γειτονικών θέσεων, 
με βάση τις πληροφορίες των αρχείων του 
Excel που έχουν προαναφερθεί. Κάθε λίθος 
ελέγχθηκε όσον αφορά το ύψος, τις εντορμίες 
των συνδέσμων και των γόμφων και τα άλλα 
σωζόμενα ίχνη, που μπορούσαν να αποτελέ- 
σουν ενδείξεις γειτνιάσεως. Στη συνέχεια ο 
κατ’ αυτόν τον τρόπο ταυτισμένος λίθος λει
τουργούσε ως αφετηρία για την αναζήτηση, με 
τον ίδιο τρόπο, του γειτονικού του. Η διαδικα
σία αυτή επαναλαμβανόταν μέχρι εξαντλήσεως 
των διαθέσιμων λίθων κάθε στρώσεως. Στην 
περίπτωση που δεν εξασφαλιζόταν το συμβατό 
των θέσεων των εντορμιών όλων των διαθέσι
μων λίθων, γινόταν συνολική αναθεώρηση της 
λύσης και αναζήτηση νέων συνδυασμών.

Κατά την αναζήτηση της θέσης των λιθοπλίν- 
θων του νοτίου τοίχου έγιναν διάφορες διαπι
στώσεις όσον αφορά τη σειρά και τον τρόπο 
τοποθετήσεως των λίθων του, οι οποίες έκτοτε 
λειτούργησαν ώς συνθήκες της διαδικασίας της 
αναζήτησης. Οι σπουδαιότερες από αυτές τις 
διαπιστώσεις, οι οποίες και βοήθησαν σε μεγά
λο βαθμό στον εντοπισμό της θέσης των λίθων, 
είναι οι ακόλουθες:

• Οι πρώτοι τοποθετημένοι λίθοι (Π) κάθε 
στρώσεως πάντοτε φέρουν, στην υπερκείμενη 
στρώση, και πάλι πρώτους τοποθετημένους 
λίθους σε μία καθ’ ύψος αλληλουχία (οχ. 2, 
2Ί)η\

• Μέχρι την 5η στρώση δεν φαίνεται να έχει 
ακολουθηθεί κάποια οικοδομική τυποποίηση 
όσον αφορά τους συγκεκριμένους λίθους, τους 
πρώτους τοποθετημένους (Π) και τις καταφρα- 
γές (Κ) (οχ. 2, 27). Από την 5η στρώση και 
άνω, όπου αλλάζει το σχέδιο (οχ. 1), αποδεί

χθηκε ότι στην πλοκή του μεσότοιχου συναντά- 
ται η καθ’ ύψος αλληλουχία μασχαλιαίων 
λίθων και καταφραγών (οχ. 2, 27).
• Στο σημείο πλοκής με τον δυτικό τοίχο, 
αλλάζουν οι αρμοί από την τέταρτη στρώση 
και πάνω των λίθων και φαίνεται έτσι καθαρά 
η αλλαγή του σχεδίου του τοίχου.

Ομάδες λίθων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Από παλαιότερη μελέτη* 77 είχε αρχίσει η προ
σπάθεια να προσδιοριστούν οι ομάδες των 
λίθιον που παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Πρόκειται για λίθους που 
είχαν μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική θέση στον 
τοίχο και η ταύτισή τους γίνεται με βάση το 
κριτήριο της σύμπτωσης των εντορμιών. Τέλος, 
σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η θέση της ομά
δας στο επίπεδο του τοίχου δεν είναι γνιοστή, 
αυτή προσδιορίζεται με κριτήρια που αναπτύσ-

ΕΙΧ. 60 Παρθενών, νότιος τοίχος. Λίθος 1ης στρώσεως (σχέδιο 
Ν. Τογανίόη)

σονται στη συνέχεια της μελέτης78. Οι ομάδες 
των λίθων του νοτίου τοίχου με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά είναι οι ακόλουθες:

• Οι διάτονοι λίθοι της πρώτης στρώσεως, οι 
οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικές διπλές 
εντορμίες συνδέσμων, οι οποίες μάλιστα έχουν 
μεγάλο βάθος (10 εκ, σ1α-σ2α, σ1δ-σ2δ) και 
φέρουν μεγάλο ύψος οριζοντίων αναθυρώσεων 
(εικ. 60).

7,1 Η διάταξη αυτή εντοπίστηκε στις καταφραγές στον βόρειο τοίχο κατά τη μελέτη αναστηλιύσεως του νοτίου τοίχου του Ερεχθείου, 

βλ. Ζάμπας 1978, σχ.2.
77Τογανίδης, 1994.
711 Βλ. παρακάτω, κεφ. Γ4.
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Πίνακας 3

v382 

v393 

y 403 

y 441

y 573 

y 2062 

y 9044 

y 9155

• Οι δρομικοί λίθοι της δεύτερης στρώσεως, οι 
οποίοι έχουν ιδιαίτερα μεγάλο ύψος (Ηαε- 
Ηαδ = 52,5 εκ.). Επιπροσθέτως, είναι η μόνη 
στρώση που έχει στην κατά μήκος σύνδεσή της 
επιπλέον διατμητικούς συνδέσμους (έως την 
πλοκή του μεσότοιχου) (εικ. 61).

ΕΙΧ. 61 Παρθενών, νότιος τοίχος. Δρομικοί λίθοι της 2ης 
στρώσεως με επιπρόσθετους όιατμητικούς συνδέ
σμους (σχέδιο Ν. Τογανίδη)

• Οι διάτονοι λίθοι της τρίτης στρώσεως, πολ
λοί από τους οποίους παρουσιάζουν την ίδια 
κατεργασία αναθυρώσεως όπως της πρώτης. 
Στην αναθύρωση παρουσιάζονται ίχνη κατερ
γασίας που υποδήλωναν την πρόθεση τοποθε- 
τήσεως διπλών συνδέσμων. Ομως τελικώς οι 
λίθοι υποδέχθηκαν έναν σύνδεσμο στο μέσον 
περίπου του λίθου7’ (εικ. 62).

Πίνακας 6

• Η 10η στρώση (δρομική), η οποία παρουσιά
ζει ιδιαίτερα χαμηλό ύψος 52,1 εκ.

Πίνακας 4

• Η ομάδα των δρομικών λίθων που σώζουν 
διατμητικούς συνδέσμους, οι οποίοι όμως, 
κυρίως λόγω του ύψους τους, δεν μπορούν να 
ανήκουν στη δεύτερη στρώση.

• Η 11η στρώση (διάτονη), η οποία είναι αυτή 
που παρουσιάζει το χαμηλότερο ύψος (52,2 
εκ.) σε σύγκριση με τις άλλες διάτονες στρώ

σεις.

Πίνακας 8

ν 39 

ν 317 

ν 319 

ν 330

ν 115 

ν212 

ν 290 

ν 542

ν 555 

ν 567 

ν 568 

ν 580

α 896 

ν 1918 

ν 1919 

ν 9072

Πίνακας 5

ν583 

ν 9040

ν 9098 

ν 9121

V2084

• Η 17η στρώση (39 λίθοι συνολικώς), αποτε
λεί την τελευταία διάτονη στρώση, πάνω στην 
οποία τοποθετούνται τα επίτοιχα επιστύλια.

79 Πιθανώς οι λίθοι να είχαν ήδη προετοιμαστεί και να περίσσεψαν από την 1η στρώση και να άρχισαν να τοποθετούνται στην 3η 
στρώση για λόγους απλοποιήσεως και εξοικονομήσεως χρόνου. Η χρήση όμως διπλών συνδέσμων περιορίστηκε μόνον σ’ ολόκληρη 

την 1η στρώση και σε ορισμένα σημεία της πλοκής των πλευρικών τοίχων με τους εγκάρσιους για την ενίσχυση της μεταξύ τους συν- 

δέσεως (λ.χ. στις παραστάδες και στην 7η στρώση, στο σημείο πλοκής του νοτίου τοίχου με τον μεσότοιχο). Σε μια φάση της κατα
σκευής οι λίθοι της 3ης στρώσεως παύουν να παρουσιάζουν τη διπλή υποδοχή στην αναθύρωσή τους και ακολουθούν την τυπική 

μορφή των υπολοίπων διάτονων λίθων.
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SIX. 62 Παρθενών, νότιος τοίχος. Δ ιάτονοι λίθοι 3ης στρώσεως 
(σχέδιο Ν. Τογανίόη)

Για τον λόγο αυτό οι 20 λίθοι της στρώσεως 
αυτής, που η θέση τους αντιστοιχεί στο μέσον 
του μήκους των υπερκειμένων, επίτοιχων επι
στυλίων, δεν φέρουν ίχνη γομφώσεως στο 
εμπρόσθιο τμήμα τους (εικ. 63). Οι υπόλοιποι 
φέρουν τα εξής ιδιαίτερα στοιχεία: ίχνη μοχλο- 
βοθρίων ώσεως, για τοποθέτηση βαρέων λί
θων, κατεργασίας της άνω είναι επιφάνειας 
τους σε πλάτος έως 45 εκ. (που αντιστοιχεί στο 
πλάτος των υπερκείμενων επίτοιχων επιστυ
λίων) και επιπλέον ίχνη μικρών κυλίνδρων κυλί- 
σεως (κατρακύλια) διαμέτρου 2-3 χιλ., τα οποία 
χρησίμευαν για τη τελική τοποθέτηση των επι
στυλίων.

Πίνακας 10

ν 161 a 915 9312

ν 211 «1789 9336

ν 364+α 1743 ν 9168

ν413 β 9232

• Οι λίθοι της ΝΑ παραστάδος, οι οποίοι 
έχουν ήδη μελετηθεί και παρουσιαστεί από τον 
Μ. Κορρέ80. Στην παρούσα μελέτη έγινε προ
σπάθεια ταυτίσεως επιπλέον λίθων στην περιο
χή αυτή.

• Οι μασχαλιαίοι λίθοι των δρομικών στρώσε
ων, οι οποίοι έχουν σχήμα «L». Σώζονται όλοι 
και η θέση τους καθ’ ύψος είναι δεδομένη στην 
πλοκή με τον μεσότοιχο (εικ. 64, οχ. 2).

Il X. 63 Παρθενών, νότιος τοίχος. Λίθος της 17ης στρώσεως, ο 
οποίος αντιστοιχεί στο μέσον του μήκους των υπερ
κείμενων επίτοιχων επιστυλίων (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

• Η ομάδα των λιθοπλίνθων, οι οποίες φέρουν 
στην άνω επιφάνειά τους τα χαρακτηριστικά 
βαθιά λαξεύματα-φωλεές για την ανύψωσή 
τους με αρπάγη (καρκίνο). Τα λαξεύματα αυτά 
χαρακτηρίζουν τους λίθους ως καταφραγές 
(εικ. 35).

Πίνακας 12

• Οι διάτονοι λίθοι, οι οποίοι φέρουν τον επι
πλέον σύνδεσμο στη χαρακτηριστική πίσω

Κορρέ 1989, πίν. 12.
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εικ. 64 Παρθενών, νότιος τοίχος. Μασχαλιαίοι λίθοι στην πλο
κή με τον μεσότοιχο τον σηκού (υποδηλώνονται με 
μπλε χρώμα στο σχ. 2) (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

είκ. 65 Παρθενών. νότιος τοίχος. Ο διάτονος λίθος ν9077 στη 
θέσης πλοκής του με τον μεσότοιχο του σηκού. Δια- 
κρίνεται ο πίσω χαρακτηριστικός σύνδεσμος (σχέδιο 
Ν. Τογανίόη)

θέση της πλοκής τους με τον μεσότοιχο (εικ. 
65).

Πίνακας 13

NT 127 

ν 246 

ν 1919

ν 9077 

>9106 

ν 9133

• Οι τρεις λίθοι του μεσότοιχου στις θέσεις πλο
κής με τον νότιο τοίχο, ν9123, ν362 και α 906 
(εικ. 66).

• Δύο μικρότερου μήκους δρομικοί λίθοι, οι υπ’ 
αρ. ν59, ν9143, οι οποίοι εμφανίζονται στην 
εσωτερική όψη του σηκού, στην πλοκή του 
μεσότοιχου με τον πλευρικό τοίχο, δίπλα στους 
μασχαλιαίους και δεν σώζουν το εξωτερικό

πρόσωπο. Αυτοί, όπως και όσοι εσωτερικοί 
σώζονται, δεν περιλαμβάνονται προς το παρόν 
στη μελέτη επειδή, λόγω της ολικής καταστρο
φής του προσώπου τους από πυρκαϊά, δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την ένταξή τους στις 
στρώσεις (εικ. 67).

• Η ομάδα των αρχικώς πρώτων τοποθετημέ
νων σε κάθε περιοχή του τοίχου λίθων (Π), οι 
οποίοι ξεχωρίζουν διότι έχουν και στις δύο 
πλευρές τους εντορμίες γόμφων πλησίον του 
εξωτερικού προσώπου σε ισοδύναμες αποστά
σεις. Αντίστοιχα εμφανίζουν και ίχνη παραγόμ- 
φων (λεπτή κατεργασία ή και ίχνος σκουριάς) 
και στις δύο παρειές. Άλλο σύνηθες χαρακτη
ριστικό στοιχείο αυτής της ομάδας λίθων είναι 
η εμφάνιση στην άνω έδρα των λιθοπλίνθων 
μοχλαυλάκων και στις δύο πλευρές της. Στην 
περίπτωση αυτή οι γειτονικές λιθόπλινθοι 
παρουσιάζουν πάντοτε φορά τοποθετήσεως 
προς την πρώτη τοποθετημένη λιθόπλινθο (εικ. 
68, σχ. 2, 27).

εικ. 66 Παρθενών. μεσότοιχος σηκού. Ο λίθος ν9123, χαρακτη
ριστικός λίθος του μεσότοιχον, στη θέση της πλοκής τον 
με τον νότιο τοίχο (4η στρώση) (σχέδιο Ν. Τογανίόη)
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Πίνακας 14 
Δρομικοί λίθοι

y 16« y 9111 y 9110
ν 262 y 9017 y 9113
y 369 y 9036 y 9152
y 613 y 9062
y 1173 y 9067
ν 9004 y 9088

Διάτονοι λίθοι

yl79 v543 y 9101
y 182 ν 565 y 9155
y 369 y 568 y 9158
y 382 1026
y 410 y 1726
y 441 y 9048

• Η ομάδα των τελευταίων τοποθετημένων 
λίθων, των καταφραγοον (Κ), οι οποίοι εμφανί
ζουν και στις δύο πλευρές μόνο φωλεές παρα- 
γόμφων (χωρίς γόμφους). Αυτό συμβαίνει επει
δή οι καταφραγές τοποθετούνται στην τελευ
ταία κενή θέση, ανάμεσα στους ήδη τοποθετη
μένους λίθους της στριοσης, έκαστος των οποί
ων έχει τους παραγόμφους του. Συναντάται και 
η περίπτωση η καταφραγή να μην έχει καμμία 
φωλεά σε κάποια παρειά της. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι γειτονικές λιθόπλινθοι παρουσιάζουν 
πάντοτε φορά τοποθετήσεως αντίθετη προς τις 
καταφραγές (εικ. 69).

είΧ. 68 Παρθενών, νότιος τοίχος. Ένας από τους πρώτο- 
τοποθετημένους λίθους (σχέδιο Ν. Τογανίδη)

είΧ. 69 Παρθενών, νότιος τοίχος. Ο λίθος ν9θ85 (σχέδιο Ν. 
Τογανίδη)

Πίνακας 15 
Δρομικοί λίθοι

y 620 y 9052 y 9083
«1103 y 9057 y 9085
«1011 y 9058 y 9096
y 1085 y 9060
y 2088 y 9080

Διάτονοι λίθοι
Ειδικές περιπτώσεις των λίθων

ΕΙΧ. 67 Παρθενών, νότιος τοίχος. Μικρότερου μήκους δρομι- 
κοί λίθοι, οι οποίοι εμφανίζονται στην εσωτερική όψη 
τον σηκού, δίπλα στους μασχαλιαίους, στην πλοκή με 
τον μεσότοιχο. Δεν σώζουν το εξωτερικό τους πρόσω
πο (σχέδιο Ν. Τογανίδη)

y 161 y 363 y 9025
ν 165 y 364 y 9080
y 211 y 1789 y 9106
y 246 y 1919 y 9168
y 329 y 2072

Στις περιπτιόσεις αυτές υπάγονται οι ακόλου
θοι λίθοι:

• Ο λίθος δ 1528 είναι μοναδικός στο σύνολο 
των λίθων του νοτίου τοίχου. Η αρχική εντύ
πωση είναι ότι θα μπορούσε να ανήκει στην
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EIX. 70 Παρθενών, πλευρικοί τοίχοι σηκού. Ο λίθος 42 του 
βορείου τοίχον και ο λίθος 01538 τον νοτίου τοίχον. 
Πρόκειται για χαρακτηριστικούς, μασχαλιαίους λί
θους, στην πλοκή των τοίχων με τον μεσότοιχο, στη 
16η στρώση αντιστοίχως (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

ομάδα των λίθων της παραστάδος λόγω του 
σχήματός του, σε μορφή Γ, και το μεγάλο πλά
τος του, 70 εκ. (εικ. 70). Στην άνω έδρα του 
όμως δεν φέρει τις χαρακτηριστικές εγκάρσιες 
εντορμίες γόμφων, ούτε ίχνη μοχλοβοθρίων για 
να ανήκει στην ομάδα των λίθων της παραστά
δος ή στην πλοκή με τον ανατολικό τοίχο. Η 
μόνη άλλη πιθανή θέση στο σύνολο των λίθων 
του νοτίου τοίχου είναι στη θέση πλοκής του 
τοίχου με τον μεσότοιχο, σε δρομική στρώση, 
στη θέση ενός μασχαλιαίου. Μετά από διερεύ- 
νηση των χαρακτηριστικών λίθων της πλοκής

για τη σωστή αλληλουχία τους καθ’ ύψος, ο 
λίθος δ1538 βρέθηκε να είναι ο μασχαλιαίος λί
θος της 16ης στρώσεως. Αντιστοίχως, κατά την 
επεξεργασία των αρχείων των λίθων του βορεί
ου τοίχου, βρέθηκε ο λίθος 42 επίσης μοναδι
κός και χαρακτηριστικός στο σύνολο των 
λίθων του βορείου τοίχου (εικ. 70). Είναι όμοι
ος με τον αντίστοιχο λίθο δ1538 του νοτίου τοί
χου, έχοντας κατοπτρικά το ίδιο σχήμα και 
βρέθηκε να είναι ομοίως μασχαλιαίος στη 16η 
στρώση στη θέση πλοκής με τον μεσότοιχο.

• Σε ορισμένους λίθους συναντάται το παρά
δοξο φαινόμενο της ταυτόχρονης υπάρξεως, 
στην ίδια παρειά του λίθου, φωλεάς και θέσεως 
γόμφου. Αυτό οφείλεται πιθανώς στην αρχική 
προετοιμασία του λίθου για μία θέση και την 
τελική του τοποθέτηση σε άλλη (λ.χ. περίπτω
ση λίθου ν9053, 10ης στρώσης νοτίου τοίχου 
(εικ. 71) και in situ λίθων ΒΤ5.33 και ΒΤ6.34 
βορείου τοίχου)81. Ενδεχομένως ορισμένες από 
αυτές τις φωλεές ή εντορμίες να οφείλονται 
στην παλαιότερη αναστήλωση των λίθων του 
τοίχου (π.χ. περιπτώσεις λίθων ν369, ν9337). 
Στην περίπτωση αυτή για την παρούσα μελέτη 
προτιμάται, κατά περίπτωση, η μία εκ των δύο 
επιλογών για τη θέση του λίθου. Γιά τον λίθο 
ν9072 (11η στρώση), ο οποίος έχει στην αρι
στερή παρειά του και φωλεά (ΦΙα) και εντορ- 
μία γόμφου (ΓΙα), επιλέχθηκε η θέση της 
φωλεάς και ο γόμφος θεωρείται ότι δεν χρησι-

είκ. 71 Παρθενών, νότιος τοίχος. Ο λίθος ν9053 της 10ης 
στρώσεως (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

81 Ο λίθος ΒΤ5.33 έχει εντορμία Μ1δ=43,7 εκ., ενώ ο ΒΤ6.34 δεν παρουσιάζει την αντίστοιχη εντορμία γόμφου.
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μοποιήθηκε (εικ. 72). Ο λίθος ν9039 (16η στρώ
ση) παρουσιάζει δύο γόμφους στη δεξιά του 
παρειά (Γ1δ-Γ2δ), ενώ στην αριστερή φωλεά 
παραγόμφου και γόμφο (Φα-ΓΙα). Στην παρού
σα μελέτη επιλέχθησαν οι Γ2δ- ΦΙα.

• Στον προσδιορισμό της θέσης του ν9004 (8η 
στρώση) με πλάτος 58 εκ. άνωθεν των ν9043- 
ν9101 (7ης στρώσεως) συνετέλεσε επιπλέον 
και το χαρακτηριστικό ίχνος της διάβρωσης 
(νεροφάγωμα) στην άνω έδρα του ν9109 σε 
απόσταση 60 εκ. (εικ. 73).

• Τα ίχνη των μοχλοβόθρίων στην άνω επιφά
νεια των v405-v9071 (9η στρώση) σε απόσταση 
51εκ. από τα πρόσωπα των λίθων, υποδεικνύ
ουν θέση καταφραγής με λίθο ο οποίος πρέπει 
να έχει πλάτος 51 εκ. Ο λίθος ν9053, με πλάτος 
50 εκ., πληροί όλες τις παραμέτρους για αυτή 
τη θέση (10η στρώση) (εικ. 74).

• Οι λίθοι ν9053 και ν9057 πληρούν όλες τις 
συνθήκες γειτνιάσεως και έχουν και οι δύο την 
ίδια χαρακτηριστική κατεργασία στις αναθυ- 
ρώσεις τους.

Δοκιμαστική σύνθεση σειρών στο έδαφος

εικ. 73 Παρθενών, νότιος τοίχος. Οι λίθοι ν9043 και ν9101 της 
7ης στρώσεως. Διακρίνεται το χαρακτηριστικό ίχνος 
της διάβρωσης στην άνω έδρα τους και σε απόσταση 
60 εκ. Από πάνω (8η στρώση) τοποθετείται ο λίθος 
ν9004 (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

εικ. 74 Παρθενών, νότιος τοίχος. Οι λίθοι ν405 και ν9071 της 
9ης στρώσεως. Διακρίνονται τα ίχνη των μοχλοβο- 
θρίων στην άνω επιφάνεια των λίθων και σε απόσταση 
51 εκ. από τα πρόσωπά τους. Τα ίχνη αυτά υποδεικνύ
ουν τη θέση τον λίθον καταφραγής ν9053 στη 10η 
στρώση, πλάτους 50 εκ. (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

Κατά τη σύνταξη της παλαιότερης μελέτης 
αναδιατάξεως των τριών πρώτων στρώσεων

εικ. 72 Παρθενών, νότιος τοίχος. Ο λίθος ν9072 με φωλεά και 
γόμφο (υποδηλώνεται με κίτρινο χρώμα) στην αριστε
ρή παρειά (σχέδιο Ν. Τογανίόη)

των τοίχων82 είχε τοποθετηθεί δοκιμαστικά στο 
έδαφος η δεύτερη στρώση πάνω στην πρώτη 
για τον έλεγχο της διαδοχής των λιθοπλίνθων. 
Μία ανάλογη δοκιμαστική τοποθέτηση των 
στρώσεων 7-10 έγινε και τώρα, στο σημείο της 
πλοκής τους με τον εγκάρσιο μεσότοιχο. Η 
δοκιμή έδειξε ότι η διάταξη αυτή ικανοποιεί 
όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους συμβατό
τητας των θέσεων των εντορμιών συνδέσμων, 
γόμφων και υπομοχλίων. Εάν η πραγματοποίη
ση δοκιμής διαδοχής λίθων για δύο διαδοχικές 
σειρές κάθε φορά ήταν εφικτή, αυτή θα έδινε 
πολύτιμα στοιχεία και αμέσως θα επιβεβαιωνό
ταν ή και θα διορθωνόταν επί τόπου η διάταξη. 
Δυστυχώς όμως η μέθοδος αυτή δεν ήταν δυνα
τόν να υιοθετηθεί, γιατί και χρονοβόρα είναι

82 Τογανίόη 1997 (μελέτη δακτυλόγραφη), βλ. παρακάτω σημ. 95.
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και οι συνεχείς μεταφορές των λίθων είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν μικροφθορές. Άλλω
στε δεν υπάρχει και κατάλληλος χώρος στο 
εξαιρετικά «στριμωγμένο» εργοτάξιο του μνη
μείου83. Μία μόνον επιπρόσθετη δοκιμαστική 
διάταξη λιθοπλίνθων πραγματοποιήθηκε, εκεί- 
νη της χαρακτηριστικής για το χαμηλό της 
ύψος 10ης στρώσεως του τοίχου (εικ. 74).

Προσδιορισμός και διάταξη των λίθων 
των ομάδων στην πλοκή με τον μεσότοιχο

Στα σχέδια που ακολουθούν έχει μελετηθεί η 
διάταξη των χαρακτηριστικών λίθων της πλο
κής του νοτίου τοίχου με τον μεσότοιχο.

Τα σχέδια 4-18 δείχνουν διαδοχικά την επιλογή 
των λίθων αυτών καθ’ ύψος, από διαφορετικό 
προσανατολισμό. Σημειώνονται οι δρομικοί λί
θοι με μπλέ, οι διάτονοι λίθοι με κόκκινο και οι 
τρεις μόνον σωζόμενοι λίθοι του μεσότοιχου με 
πράσινο χρώμα.

Τα σχέδια 17 και 18 δείχνουν την αρχική αρχι
τεκτονική της πλοκής σε σχέση με την υφιστά
μενη σήμερα κατάσταση.

εικ. 75 Δοκιμαστική σύνθεση στρώσεων τον νοτίου τοίχον 
τον σηκού του Παρθενώνος στο έδαφος (φωτογραφία 
Κ. Παράσχη, 1998)

Γ4. Αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης 
αναδιατάξεως των λίθων του Ν. τοίχου

Η προτεινόμενη αναδιάταξη της ακριβούς 
θέσεως ενός εκάστου των λίθων του νοτίου τοί
χου του σηκού του Παρθενώνος παρουσιάζεται 
αναλυτικά, ανά στρώση, στους ακόλουθους 
πίνακες και σχέδια:

Πίνακας 16: Τα στοιχεία των λίθων που μετέ
χουν στην αναδιάταξη κατ’ αύξοντα αριθμό.

Σχέδιο 28: Όψη του νοτίου τοίχου με τους 
κωδικούς των λίθων στις προτεινόμενες θέσεις.

Σχέδια 29, 30, 31, 32: Κατόψεις των 17 στρώσε
ων του νοτίου τοίχου στο δυτικό τμήμα του, με 
βάση την προτεινόμενη αναδιάταξη.

Σχέδια 33, 34, 35, 36: Κατόψεις των 17 στρώσε
ων του νοτίου τοίχου στο ανατολικό τμήμα του.

Εικόνα 76: Φωτογραφικό ανάπτυγμα της όψης 
του νοτίου τοίχου με βάση την αναδιάταξη84.

Η δυσκολία της επίλυσης του προβλήματος της 
ορθής αναδιατάξεως των λιθοπλίνθων έγκειται 
στον έλεγχο των μεγάλων αριθμών των συν
δυασμών. Η συνεχής λειτουργία του υπολογι
στή ήταν καθοριστική, την τελική όμως απόφα
ση την έχει, ακόμα, ο μελετητής. Με αφετηρία 
τους in situ λίθους των στρώσεων, αναζητήθη
κε το σύνολο των ενδεχομένων θέσεων των μη 
ταυτισμένων λίθων, με βάση τις πληροφορίες 
των δελτίων αποτυπώσεων και των αρχείων 
του Excel, όπως προαναφέρθηκε. Κάθε λίθος 
ελέγχθηκε όσον αναφορά τα στοιχεία του (το 
ύψος, τις εντορμίες των συνδέσμων, γόμφων 
και παραγόμφων, καθώς και άλλα ίχνη που 
αποτελούν ενδείξεις γειτνιάσεως), ούτως ώστε 
να εξακριβωθεί η εφαρμογή τους, όχι μόνον με 
τους οριζοντίως γειτονικούς λίθους, αλλά και 
με τους άνωθεν αυτού λίθους και ταυτοχρόνως

83 Ζάμπας 1984, 188.
84 Στο φωτογραφικό ανάπτυγμα (εικ. 76) διακρίνονται καθαρά οι απαραίτητες συμπληριόσεις με νέο μάρμαρο.
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τους ευρισκόμενους στην κατώτερη στρώση. 
Στη συνέχεια επιλεγόταν ένας γειτονικός για 
κάθε αφετηρία και προχωρούσε η αναζήτηση 
του επομένου κ.ο.κ. μέχρις εξαντλήσεως των 
διαθέσιμων λίθων. Στην περίπτωση που δεν 
εξασφαλιζόταν το συμβατό των θέσεων των 
εντορμιών, γινόταν αναθεώρηση μίας ελλει- 
πούς (π.χ. μίας κατεστραμμένης επιφάνειας 
λίθου, στην οποία δεν σώζονται όλα τα στοι
χεία) αλλά κατά τα άλλα συμβατής επιλογής.

Σε διαδοχικά στάδια της επίλυσης του προβλή
ματος προέκυπταν και νέα δεδομένα που έδι
ναν νέες συνθήκες. Παρατηριύντας τις προη
γούμενες μελέτες85 οι τελευταίοι τοποθετημένοι 
λίθοι, οι καταφραγές (Κ), εμφανίζονται στην 
περιοχή των παραστάδων, στις μεν στρώσεις 
διατόνων λίθων αμέσως μετά τον λίθο της 
παραστάδος (ο οποίος είναι και ο πρώτος 
τοποθετημένος (Π), στις δε δρομικές στρώσεις 
ως δεύτεροι κατά σειράν λίθοι μετά τους 
λίθους της παραστάδος (σχ. 27).

Επίσης παρατηρείται ότι κάθε φορά που οι 
λίθοι της από κάτω στρώσης υποδεικνύουν ότι 
άνωθεν αυτών τοποθετείται πρώτος τοποθετη
μένος λίθος (Π), τότε ακολουθείται μία αλλη
λουχία καθ’ ύψος (σχ. 27).

Έως την πέμπτη (5η) στρώση του νοτίου τοίχου, 
δεν διαφαίνεται κάποια οικοδομική τυποποίηση. 
Αυτό παρουσιάζεται καθαρά όταν παρατηρήσει 
κανείς την εσωτερική όψη του νοτίου τοίχου στο 
σημείο της πλοκής του με τον δυτικό θυραίο (σχ. 
1). Μετά την πέμπτη στρώση αλλάζει η αρμολό
γηση των δρομικών στρώσεων.

Στο σημείο πλοκής με τον μεσότοιχο, από την 
πέμπτη στρώση και άνω, αποδείχθηκε ότι ισχύ
ει η σχέση καθ’ ύψος μασχαλιαίου (Μ) - κατα- 
φραγής (Κ). Η σχέση τους προέκυψε αρχικά 
από μία πιθανή λύση και στην συνέχεια αποτέ- 
λεσε συνθήκη (σχ. 27)86.

85 Ορλάνδου 1977, 267.
86 Κορρέ-Μπούρα 1983, 429-430.

Γ5. Μεταχείριση υπολοίπων (μη ταυτισθέντων) 
λίθων του Ν. τοίχου

Κατά τη μελέτη αναγνωρίστηκε η αρχική θέση 
των λίθων του νοτίου τοίχου, κυρίως στο δυτι
κό τμήμα σε ποσοστό 85% και πλέον της επι- 
φάνειάς του. Οι μη ταυτισμένοι λίθοι ανέρχο
νται σε 9, από τους οποίους 5 είναι δρομικοί και 
3 διάτονοι. Ορισμένοι λίθοι όμως σχηματίζουν 
επιμέρους ομάδες συνεχομένων λιθοπλίνθων. 
Η θέση αυτών των ομάδων στο σύνολο του τοί
χου δεν είναι δυνατόν επακριβώς να καθορι
στεί, καθώς οι λιθόπλινθοί τους δεν συνενιόνο- 
νται, με βάση τα ίχνη των σωζόμενων εντορ
μιών των συνδέσμων και των γόμφων, με τους 
τελευταίους ασφαλώς ταυτισμένους και τοπο
θετημένους στον τοίχο λίθους. Καθορίζεται 
όμως, με βάση το ύψος τους, η στρώση του τοί
χου, στην οποία αυτές οι λιθόπλινθοί θα ήταν 
δυνατόν να ανήκουν. Το γεγονός αυτό, όπως 
θα φανεί παρακάτω, λαμβάνεται υπ’ όψιν στη 
διατύπωση της πρότασης αναστηλώσεως του 
τοίχου.

Έχουν σωθεί 96 λίθοι δρομικοί της εσωτερικής 
παρειάς του βορείου και νοτίου τοίχου με πρό
σωπα κατεστραμμένα λόγω πυρκάίάς. Δεν είναι 
δυνατόν να διαχωριστούν σε ποιό τοίχο ανή
κουν, είναι όμως δυνατόν να διανεμηθούν στον 
βόρειο και νότιο τοίχο και να χρησιμεύσουν ως 
υλικό αναστηλωτικό στις εσωτερικές θέσεις των 
δρομικών στρώσεων, απ’ όπου άλλωστε προέρ
χονται, συμβατικά τοποθετημένοι.
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σχ. 4 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ.



αχ. 5 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ. 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΙΘΩΝ.
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σχ. 7 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ. 
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Δ' ΜΕΡΟΣ
Η ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΕΥΡΙΚΩΝ 
ΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Al. Οι θεωρητικές αρχές της προτεινάμενης 
επεμβάσεως αποκαταστάσεως των πλευρικών 
τοίχων του σηκού

Μια νέα αναστήλωση των πλευρικών τοίχων 
του σηκού του Παρθενώνος είχε προβλεφθεί 
ήδη στην αρχική γενική μελέτη της αποκατά
στασης του μνημείου (προγράμματα αρ. 7 και 
8)87. Η αποξήλωση των αναστηλωμένων στα 
μέσα του 19ου αι. τοίχων, παρ’ όλο που αυτοί 
δεν παρουσίαζαν τα σοβαρά δομικά προβλήμα
τα των υπολοίπων αναστηλωμένων τμημάτων 
του μνημείου, λόγω της μη ενσωματώσεως σ’ 
αυτούς βαρέων σιδερένιων οπλισμών, ήταν 
αναπόφευκτη για επιστημονικούς και αισθητι
κούς λόγους. Η όψη των τοίχων, ανομοιογενής, 
με λανθασμένη τοποθέτηση των λιθοπλίνθων, 
αντανακλούσε το τεχνολογικό επίπεδο των 
πρώτων ενθουσιωδών, αρχαιοδιφών αναστη- 
λωτών του Παρθενώνος και ήταν ανάξια του 
μνημείου και της εποχής μας. Επιπροσθέτως 
είχε προκύψει και η ανάγκη επανεντάξεως στο 
μνημείο του μεγάλου αριθμού των κατακείμε- 
νων στο έδαφος και ταυτισμένων, κατά τις 
πρόσφατες έρευνες, αρχαίων λίθων. Εξίσου 
αναπόφευκτη παρουσιάζεται η νέα αναστήλω
ση των τοίχων, η οποία αποσκοπεί στο να απο- 
καταστήσει την παγιωμένη τα τελευταία εκα
τόν πενήντα χρόνια εικόνα του σηκού του Παρ
θενώνος, με τους αναστηλωμένους πλευρικούς 
του τοίχους επαυξημένους κατά το ποσοστό 
του ταυτισμένου αρχαίου υλικού και με τις 
λιθοπλίνθους τοποθετημένες στην ορθή, αρχι
κή τους θέση. Το όφελος μιας τέτοιας επέμβα
σης είναι προφανές: ανάκτηση της αυθεντικής

δομής των τοίχων, αποσαφήνιση του αρχικού 
δομικού τους συστήματος, ανάδειξη του αρχι
τεκτονικού τους χαρακτήρα, των κλίσεων και 
τιον αισθητικών εκλεπτύνσεών τους, αξιοποίη
ση και ταυτόχρονα καλύτερη συντήρηση και 
διαφύλαξη του διάσπαρτου αρχαίου υλικού με 
την επανένταξή του στο μνημείο, επαύξηση της 
ίδιας φέρουσας ικανότητας των τοίχων και 
καλύτερη στατική συμπεριφορά των ερειπίων 
τους μετά το πέρας του έργου. Ταυτόχρονα 
ανάδειξη της καλλιτεχνικής αξίας του μνημείου, 
κυρίαρχης στον Παρθενώνα, επαύξηση της 
δυνατότητας εκτιμήσεως και κατανοήσεως των 
ερειπίων του καθώς και της εκπαιδευτικής 
εμβέλειάς τους.

Α2. Ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν σε 
σχέση με τις θεωρητικές αρχές της προτάσεως 
αποκαταστάσεως

Η προγραμματιζόμενη νέα αναστήλωση των 
πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος 
πληροί τις προϋποθέσεις που συνήθως τίθενται 
για την αποκατάσταση των ερειπωμένων αρχαί
ων μνημείων. Οι παλαιότερες αλλά κυρίως οι πιο 
πρόσφατες έρευνες έχουν παράγει βέβαιη επι
στημονική γνώση για την αρχική μορφή των τοί
χων, ενώ η ειδική παρούσα μελέτη οδήγησε στην 
ανεύρεση της αρχικής θέσεως για τη συντριπτι
κή πλειοψηφία των σωζόμενων αρχαίων μελών 
τους, αποκλείοντας αυτομιάτως μια υποθετική 
αναστήλωσή τους. Ταυτόχρονα διασώζεται ικα
νός αριθμός αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, τα 
οποία μπορούν να αναστηλωθούν με τη βοήθεια 
μικρού σχετικά ποσοστού νέου υλικού88, και σε 
καλή κατάσταση. Όπως έχει ήδη γραφεί89, οι 
λίθοι του Παρθενώνος, λόγω του τρόπου κατα
στροφής τους, παρουσιάζουν σήμερα σημαντι
κή απώλεια των επιφανειών όψεως, χωρίς όμως

87 Κορρέ-Μπούρα 1983, 429-430.

88 Σε παλαιότερη μελέτη είχε οριστεί η αναλογία του αρχαίου-νέου υλικού για την αναστήλωση των τοίχων στο 1:6 (μία δηλαδή νέα 

λιθόπλινθος σε αντιστοιχία προς τις έξι γειτνιάζουσες αρχαίες), βλ. Τογανίδης 1994, 70. Η αναλογία αυτή λαμβάνεται υπ’ όψιν στην 

παρούσα αναστηλωτική πρόταση.
89 Κορρέ-Τογανίδη-Ζάμπα-Σκουλικίδη κ.ά. 1989, 82.
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σημαντική απώλεια μάζας, διατηρώντας έτσι το 
μέγιστο μέρος της μηχανικής τους αντοχής, 
γεγονός που συνάδει με την αναστήλωσή τους. 
Τέλος, η προτεινόμενη αναστήλωσή των πλευ
ρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος δεν 
συνεπάγεται απώλεια μαρτυριών της ιστορίας 
του μνημείου, δεν οδηγεί σε μια μορφή των τοί
χων πολύ διαφορετική ή ξένη από γνωστές ή 
ενδεχόμενες καταστάσεις στις οποίες αυτοί 
είχαν κατά καιρούς περιέλθει, δεν αλλοιώνει 
την παραδεδομένη, ως προς αυτό το τμήμα, 
εικόνα του μνημείου. Αντιθέτως την αποκαθι- 
στά, βελτιώνοντάς την. Με την προγραμματιζό- 
μενη νέα επέμβαση στους πλευρικούς τοίχους 
του σηκού του Παρθενώνος επέρχεται κάποια 
αλλαγή στη γενικότερη εικόνα του μνημείου: η 
επαύξηση του αναστηλώσιμου τμήματος των 
τοίχων αναμένεται να αλλάξει την καθιερωμένη 
εικόνα της προβολής των πλευρικών κιονοστοι- 
χιών του ναού στο κενό (αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τη βόρεια κιονοστοιχία σε σχέση με τον 
βόρειο τοίχο του σηκού). Πρόκειται για μια 
αλλαγή σημαίνουσα αλλά όχι δραματική, που με 
τη σειρά της θα συντελέσει στην επαύξηση της 
υποδήλωσης, της εκτίμησης και της κατανόησης 
των αρχικών σχέσεων πλήρους και κενού, 
φωτός και σκιάς, της κλίμακας, της σύνθεσης 
των όγκων και των χώρων του ανεπανάληπτου 
αυτού μνημείου.

Η προγραμματιζόμενη νέα αναστήλωσή των 
πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος 
διέπεται, όπως όλες οι αναοτηλωτικές εργασίες 
που εκτελούνται στην Ακρόπολη μετά το 1975, 
από τις θεωρητικές αρχές του Διεθνούς Χάρτη 
της Αποκατάστασης των Μνημείων της Βενε
τίας του 1964, συμπληρωμένες από τις ειδικές 
θεωρητικές αρχές που απορρέουν από τον 
ιδιάζοντα, αρθρωτό, «εν ξηρώ», δομικό χαρα
κτήρα των κλασικών μνημείων, τις οποίες έχει 
θεσπίσει η Επιτροπή Ακροπόλεως. Από το 
θεωρητικό αυτό πλαίσιο ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται στο άρθρο 10 του Χάρτη της Βενετίας 
για την ανάγκη προτιμήσεως των παραδοσια

w Κορρέ-Μπούρα 1983, 407-412.

κών τεχνικών και υλικών στην αποκατάσταση 
των μνημείων και στο άρθρο 12 για την ανάγκη 
μιας αρμονικής αλλά και ταυτόχρονα διακριτής 
ενσωματώσεως των νέων στοιχείων στο αρχαίο 
σύνολο. Επίσης στις συμπληρωματικές αρχές 
του σεβασμού της μορφικής και δομικής αυτοτέ
λειας των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, της 
επιδίωξης της αυτοπροστασίας του ερειπίου, 
της αναστρεψιμότητας, καθώς και της ανάγκης 
περιορισμού των αλλαγών της εμφάνισης του 
μνημείου στο ελάχιστον90.

Όλες αυτές οι αρχές σχετίζονται άμεσα ή έμμε
σα με το κυριότερο πρόβλημα της αναστηλωτι- 
κής επεμβάσεως των πλευρικών τοίχων του 
σηκού του Παρθενώνος, εκείνο του τρόπου και 
του ορίου της αποκατάστασης της ολοσχερώς, 
για ιστορικούς λόγους, κατεστραμμένης εσωτε
ρικής παρειάς των τοίχων και διαγράφουν τις 
γενικές κατευθύνσεις για την επίλυσή του.

Αυτές είναι: επιλογή ίδιου δομικού υλικού με το 
αρχαίο (πεντελικού μαρμάρου) για τις ανα
γκαίες συμπληρώσεις υφισταμένων μελών ή την 
αντικατάσταση ελλειπόντων, μια επιλογή που 
συνάδει άλλωστε και με την έως τώρα πρακτική 
των έργων Ακροπόλεως. Αρμονική αλλά και 
διακριτή ένταξη των νέων συμπληρώσεων στην 
αρχαία, διαταραγμένη, επιφάνεια με ειδική, 
κατά περίπτωση, τελική επιφανειακή επεξεργα
σία (χονδρολάξευση). Αποκατάσταση στο νέο 
μάρμαρο, κατά τη συμπλήρωση ή την αντικατά
σταση των μελών, του αρχικού πάχους και σχή
ματος των λιθοπλίνθων. Αναπαραγοιγή, κατά 
περίπτωση, στους νέους λίθους της αρχαίας 
επιφανειακής κατεργασίας. Πρόκειται για μια 
επέμβαση που υπαγορεύεται τόσο από την ανά
γκη αποκαταστάσεως της αυτοτέλειας των 
μελών και της απορρέουσας εξασφαλίσεως της 
αυτοπροστασίας του ερειπίου όσο και από την 
ανάγκη υποδηλώσεως και ενδεικτικής ανακτή- 
σεως μιας από τις κύριες ιδιότητες της αρχιτεκτο
νικής του Παρθενώνος, της πλαστικής της συνέ
χειας''1. Η τελική πάντως έκταση των συμπληρώ
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σεων θα καθοριστεί με βασικά κριτήρια το 
συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα καθώς και την 
ανάγκη της μη δραματικής αλλαγής του ομοιο
γενούς συνόλου των άμορφων εσωτερικών επι
φανειών των τοίχων του σηκού του Παρθενώ- 
νος, που αποτελούν μαρτυρίες σημαντικών 
-και μοιραίων- γεγονότων της ιστορίας του 
μνημείου. Γιατί δεν πρέπει να λησμονείται ότι 
τελικός στόχος κάθε επεμβάσεως αποκαταστά- 
σεως είναι η διαφύλαξη των μνημείων για τους 
επιγενόμενους, τόσο ως έργων τέχνης, όσο και 
ως τεκμηρίων ιστορίας (άρθρο 3 Χάρτη Βενε
τίας).

Δ3. Πρόταση αναστηλώσεως του Ν. τοίχου 
του σηκού του ΙΙαρθενώνος

Το ταυτισμένο υλικό επιτρέπει την αναστήλιο- 
ση του νοτίου τοίχου σε ποσοστό κατά πολύ 
μεγαλύτερο (57%) της παλαιότερης επεμβάσε
ως. Στο δυτικό τμήμα οι κατά χώραν λίθοι 
είναι 104 (που αντιστοιχούν στο 15% του 
συνολικού ποσοστού του τοίχου). Συγκεκριμέ
να, τον 19ο και τον 20ό αι. είχαν αναστηλοιθεί 
157 λιθόπλινθοι (ποσοστό 13% σε σχέση με το 
σύνολο του τοίχου) στο δυτικό τμήμα του τοί
χου και 65 λιθόπλινθοι στην περιοχή της ΝΑ 
παραστάδος. Στην πρόταση αναστηλώσεως 
του 198391 92 οι λίθοι του νοτίου τοίχου αυξάνο
νται κατά 166 (4,2% σε σχέση με το σύνολο) 
στην περιοχή της έκρηξης. Σήμερα είναι δυνα
τή η ανατοποθέτηση στις αρχικές τους θέσεις 
στο μνημείο 254 λιθοπλίνθων (85%) στο δυτι
κό τμήμα του τοίχου και 65 στην περιοχή της 
ΝΑ παραστάδος - ποσοστό συνολικά που 
αντιστοιχεί στο 75% του αρχαίου τοίχου. Επι
προσθέτους έχουν ταυτιστεί διάφορες ομάδες

45 συνολικά συνεχομένων μεταξύ τους λίθων, 
η επακριβής θέση των οποίων στο σύνολο του 
τοίχου προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να 
καθορισθεί (δεν συνενώνονται με τους τοποθε
τημένους ασφαλώς στον τοίχο λίθους, με βάση 
τα ίχνη των σωζόμενων εντορμιών των συνδέ
σμων και γόμφων). Είναι δυνατόν όμως, με 
βάση το ύψος τους και την περιοχή εντάξεώς 
τους εκατέρωθεν του άξονα του τοίχου και με 
βάση τις σχετικές κλίσεις των εδρών τους σε 
σχέση με την κατακόρυφο93, αλλά και τις άλλες 
παραμέτρους που έχουν ήδη αναφερθεί94, να 
προσδιοριστεί η στρώση, στην οποία αυτοί 
αρχικά ανήκαν.

Η ανατοποθέτηση στο μνημείο του συνόλου 
του ταυτισμένου υλικού οδηγεί στην επαναφο
ρά του νοτίου τοίχου στην κατάσταση, στην 
οποία είχε περιέλθει μετά την έκρηξη του 1687 
και πριν την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα
σης, στην κατάσταση δηλαδή που αποτυπώνε- 
ται στο σχέδιο του W. Gell (εικ. 5).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η πρό
ταση αναστηλώσεως του νοτίου τοίχου ανά 
περιοχές και ανά στρώσεις95. Η πρόταση ανα- 
τοποθετήσεως των ταυτισμένων λιθοπλίνθων 
αφορά μόνον την εξωτερική παρειά του τοίχου. 
Όπως είναι γνωστό96, λόγω της μεγάλης κατα
στροφής που υπέστη το εσωτερικό του μνημεί
ου κατά την πυρκαιά του 3ου αι. μ.Χ και την 
έκρηξη του 1687, από την εσωτερική παρειά 
και των δύο τοίχων μόνον 95 λιθόπλινθοι έχουν 
διασιοθεί και αυτές σε άμορφη κατάσταση 
(λόγω εκτεταμένης θερμικής φθοράς), η οποία 
δεν επιτρέπει τον εντοπισμό της αρχικής τους 
θέσεως στους τοίχους97. Θα ήταν δυνατόν οι 
λιθόπλινθοι αυτές να τοποθετηθούν συμβατικά

91 Κορρές 1989, 80-82

92 Korres 1994 Β, 112.
93 Τογανίδης 1994, 68

94 Πιο πάνω, σ. 48.

95 Η πρόταση αφορά τις στρώσεις του τοίχου πάνω από τους ορθοστάτες. Για την εγκεκριμένη αναστήλωση των ορθοστατών του τοί

χου, που ήδη εφαρμόζεται, βλ. Ν. Τογανίδης, Μελέτη τμηματικής αποκατάστασης μακρών τοίχων Παρθενώνος του 1997 (μελέτη 

δακτυλόγραφη) και απόφαση Κ.Α.Σ. 42/21-10-1997
96 Τογανίδης 1994, 29
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στις ανάλογες με το ύψος τους στρώσεις. Η 
συνειδητή αυτή παρατοποθέτηση των λιθο- 
πλίνθων προτείνεται για δύο λόγους: α) θα 
συντελέσει σημαντικά στην επιπρόσθετη ενί
σχυση του τοίχου από στατικής πλευράς, β) θα 
βελτιώσει αισθητικά τη γενική εικόνα του τοί
χου, λόγω της απορρέουσας μειώσεως του 
ποσοστού νέου μαρμάρου, που σε αντίθετη 
περίπτωση θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για 
την τοποθέτηση των υπερκείμενων ταυτισμέ
νων αρχαίων λίθων. Επιπροσθέτως, σε περί
πτωση μη εντάξεως των λίθων στο μνημείο, 
αυτοί θα παραμείνουν στο έδαφος με επακό
λουθο την περαιτέρω φθορά τους και την 
αισθητική και λειτουργική επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Η αναστήλωση των λίθων του νοτίου τοίχου 
στο δυτικό τμήμα θα έχει ως εξής:

• 1η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 20 λίθους, εκ των οποίων οι 14 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 2η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 16 λίθους, εκ των οποίων οι 14 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 3η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 17 λίθους, εκ των οποίων 10 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 4η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 19 λίθους, εκ των οποίων 8 διατηρού
νται κατά χώραν.
• 5η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 19 λίθους, εκ των οποίων 7 διατηρού
νται κατά χώραν.
• 6η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 17 λίθους, εκ των οποίων 7 διατηρού
νται κατά χώραν.
• 7η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 17 λίθους, εκ των οποίων 6 διατηρού
νται κατά χώραν.
• 8η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβάνει

συνολικά 17 λίθους, εκ των οποίων 6 διατηρού
νται κατά χώραν.
• 9η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβάνει 
συνολικά 17 λίθους, εκ των οποίων 5 διατηρού
νται κατά χώραν.
• 10η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 23 λίθους, εκ των οποίων 10 δια
τηρούνται κατά χώραν.
• 11η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 12 λίθους, εκ των οποίων 4 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 12η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 13 λίθους, εκ των οποίων 4 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 13η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 13 λίθους, εκ των οποίων 3 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 14η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 12 λίθους, εκ τιον οποίων 3 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 15η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 11 λίθους, εκ των οποίων 3 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 16η στρώση (δρομικοί λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 14 λίθους, εκ των οποίων 3 διατη
ρούνται κατά χώραν.
• 17η στρώση (διάτονοι λίθοι): θα περιλαμβά
νει συνολικά 14 λίθους, εκ των οποίων 2 διατη
ρούνται κατά χώραν.

Στην ως άνω πρόταση προβλέπεται η ανατοπο- 
θέτηση των ταυτισμένων λίθων στην αρχική 
τους θέση. Το υπό αναστήλωση τμήμα του 
νοτίου τοίχου θα μπορούσε να επαυξηθεί με 
την ένταξη σε αυτό των ομάδων των συνεχομέ
νων μεταξύ τους λιθοπλίνθων, αν αποφασιστεί 
αυτές να τοποθετηθούν σε συμβατικές θέσεις, 
στη συνέχεια των με βεβαιότητα τοποθετημέ
νων λίθων (οχ. 26). Οι σημαντικότερες από τις 
ομάδες-νηοίδες των μη επακριβώς ταυτισθέ- 
ντων ως προς την αρχική τους θέση λίθων, 
είναι οι ακόλουθες98:

"7 Οι λίθοι αυτοί δεν διατηρούν την επιφάνεια του προσώπου τους, γεγονός που καθιστά αδύνατη ακόμη και την κατάταξή τους στον Ν. 

ή τον Β. τοίχο.
™ Το σύμβολο + αντιστοιχεί σε διαδοχική στρώση και το σύμβολο - σε γειτονική θέση της ίδιας στρώσεως.
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isti

-------- ΠΕΡΙΟΧΗ IN SITU
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΗ 1843

-------- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ σΧ· 19 Διαδοχικές καταστάσεις και αναστηλωτικές προτάσεις
—— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Μ. KOPPE 1983 νοτίου τοίχου Παρθενώνος

• v59-v200-v9030+ v57-v537 ( 1 Οη-11η στρώσεις)
• ν283+δ1441( 14η-13η στρώσεις)
• a915-v79+v3127 (3η-2η στρώσεις)
• v94-v71+v619-v9099-v23 (9η-8η στρώσεις)
• ν9119-ν76-α953-ν2075-ν21+al 093-ν255-ν 163- 

v621-v620-v67 (5η-6η στρώσεις)
• v9099+v9167-v2076+v9017 (10η-9η-8η στρώσεις)

Παραμένουν, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί, οι
ομάδες:

• v73+v9088+v349+vl60+vl82+v262+v54 
+ v613 + vl79 (λίθοι πρωτο-τοποθετημένοι 
(Π) με αλληλουχία καθ’ ύψος)99

• 227-ν9115 (πιθανόν ανήκουν στον βόρειο 
τοίχο)

• v598+v9073+v9059
• ν553+ν1574-α1520+ν58
• v267+v9049
• ν342-α1001+v9166
• ν63+α112
• v339-v364-v927-al676 + v2088-v903-v211 

(λίθοι με αρπάγη)

Στην περιοχή της ΝΑ παραστάδας δεν διατη
ρείται κανένας λίθος κατά χώραν. Η πρόταση 
αναστηλώσεως της περιοχής, η οποία συμπλη
ρώνει παλαιότερη πρόταση του Μ. Κορρέ100, 
περιλαμβάνει την ανατοποθέτηση στις αρχικές 
τους θέσεις είκοσι ένα λίθων στις στρώσεις 2η- 
4η, δεκαοκτώ στις 6η-9η, τριών λιθοπλίνθων 
στην 10η στρώση, έντεκα στις 11η, 12η, 13η

” Π: πρωτο-τοποθετημένοι λίθοι. Είναι εντυπωσιακή η αλληλουχία καθ' ύψος αυτών των χαρακτηριστικών λίθων, όμως δεν είναι 

δυνατή η ένταξή τους στον τοίχο προς το παρόν (οχ. 26).
IU0 Κορρέ-Μπούρα 1983, σχέδιο σ. 455. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ενδεικτική πρόταση αναστηλώσεως του νοτίου τοίχου από 

τον Μ. Κορρέ συγκλίνει σε μέγιστο βαθμό με την πρόταση αναστηλώσεως της παρούσας μελέτης, εφ’ όσον βέβαια συμπεριληφθούν, 
σε συμβατικές θέσεις, οι διάσπαρτες ομάδες των λίθων.
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ClOTCPIRn οτπ ποτιοτ ΤΟΙλΟΤ 
ΔΤΠΔΤΟΤΠΤΔ ΔΠΔΣΤΠΛΟΖΧΟΖ:

στρώσεις, τέσσερεις στην 14η, και οκτώ στην 
15η-16η-17η στρώσεις (σχ. 28).

Για την ανατοποθέτηση στον τοίχο των ταυτι
σμένων μελών είναι απαραίτητες ορισμένες 
συμπληρώσεις αρχαίων μελών ή αντικαταστά
σεις μελών που έχουν οριστικά χαθεί από νέο 
υλικό. Όπως έχει ήδη γραφεί, κατά την πάγια 
αρχή των έργων Ακροπόλεως προτείνεται η 
χρήση νέου πεντελικού μαρμάρου στη συμπλή
ρωση ή την αντικατάσταση των ελλειπόντων 
μελών. Στην εξωτερική πλευρά του νοτίου τοί
χου, στο δυτικό του τμήμα, η χρήση νέου μαρ
μάρου είναι ελάχιστη και γίνεται στις ακόλου
θες περιπτώσεις: α) κατασκευή από νέο μάρμα
ρο των ελλειπόντων λίθων στις 6η, 9η, 14η , 15η 
και 16η στρώσεις (εικ. 76, όπου οι νέοι λίθοι 
διαφοροποιούνται χρωματικά), β) συμπλήρω
ση, για λόγους επαυξήσεως της στατικής τους 
επάρκειας, ορισμένων εξαιρετικά φθαρμένων 
λιθοπλίνθων και συγκεκριμένα των ν9025 (4η),

ν246 (5η), ν442 (6η), α859, ν482, ν452 (15η), 
ν600, ν245, ν282 (16η), ν331, ν322, ν213, ν1537, 
ν313, ν587 (17η).

Δ4. Το πρόβλημα της συμπλήρωσης 
της εσωτερικής παρειάς του τοίχου

Με δεδομένη την επίλυση του δυτικού τμήματος 
του νοτίου τοίχου και του ανατολικού τμήματός 
του, δηλαδή της ΝΑ παραστάδος, όπως παρου
σιάστηκε από τον Μ. Κορρέ και συμπληρώθη
κε από την περαιτέρω διερεύνηση, στο μέσον 
του τοίχου υπάρχουν νησίδες από ομάδες μαρ
μάρων με επισφαλή χωροθέτηση. Οι λίθοι της 
17ης στρώσεως έχουν σωθεί σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό (περίπου τα 3/4 της στρώσης), τόσο 
στον νότιο, όσο και στον βόρειο τοίχο. Το 
γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι από τη μέση του 
τοίχου και προς το κέντρο (προς την περιοχή 
της έκρηξης δηλαδή), οι λίθοι του κενού δεν
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εξαφανίστηκαν λόγω μεταγενεστέρων χρήσε
ων (π.χ. τη χρησιμοποίησή τους στη κατασκευή 
τζαμιού κ.λπ.).

Είναι πιθανόν ότι πολλοί από αυτούς τους 
λίθους ανήκουν στο κενό, αλλά ίσως και σε 
θέσεις στα ακραία τμήματα, ιδιαίτερα στο ανα
τολικό άκρο, όπου οι θέσεις τους δεν έχουν 
ακόμα καθοριστεί. Οι λίθοι οι οποίοι ταυτίστη
καν μετά βεβαιότητας βρίσκονται κυρίως στο 
δυτικό τμήμα, καλύπτοντας πλέον ποσοστό 
85% της έκτασής του. Στο ανατολικό τμήμα 
τοποθετούνται 65 επιπλέον λίθοι, καλύπτοντας 
περίπου ποσοστό 60-70%, ενώ στη συνολική 
επιφάνεια του τοίχου καλύπτεται ποσοστό 75% 
(29 λίθοι ανά 120 μ2)101.

Μετά την προτεινόμενη αναστήλωση του νοτί
ου τοίχου είναι δυνατή η ανατοποθέτηση, σε 
αντίγραφα, των σωζόμενων λίθων της ζωφό
ρου του, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα και στο 
ΝΑ του άκρο καθώς και η ανατοποθέτηση των 
αντίστοιχων υπερκείμενων θράνων, που σώζο
νται (εικ. 76). Κατά την τοποθέτηση των αντι
γράφων των λίθων της ζωφόρου, των οποίων η 
σειρά δεν αμφισβητείται, αυτοί θα μπορούσαν 
να αποκατασταθούν σε ολόκληρο το πάχος 
τους, με την τοποθέτηση, πίσω από τα αντίγρα
φα, των αντίστοιχων αποπριονισμένων, κατά 
τήν απόσπασή τους, τμημάτων τους, που σώζο
νται στο έδαφος, στον χώρο του εργοταξίου 
του Παρθενώνος. Η προτεινόμενη αποκατά
σταση αυτού του τμήματος της ζωφόρου, που 
το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στο Βρετα
νικό Μουσείο, και ιδιαίτερα η ανατοποθέτηση 
στο μνημείο των αποπριονισμιένων από τον 
Elgin τμημάτων των λίθων, πιστεύεται ότι ενι
σχύει εμπράκτως και το αίτημα της επιστροφής 
των Παρθενωνείων μαρμάρων στο μνημείο, 
στο οποίο ανήκουν.

Μεγάλο πρόβλημα συμπληρώσεως του τοίχου 
παρουσιάζεται στην εσωτερική πλευρά, όπου, 
όπως ήδη σημειώθηκε, έχουν δια παντός χαθεί 
όλες οι επιφάνειες όψεως των λίθων καθώς και 
πολλοί εσωτερικοί λίθοι των διπλών δρομικών 
στρώσεων (2η, 4η, 6η κ.ο.κ.), συνολικά 62 
λίθοι. Η κατάσταση της διατήρησης της εσωτε
ρικής παρειάς των τοίχων θέτει ένα σοβαρότα
το αισθητικό πρόβλημα, την απώλεια της πλα
στικής συνέχειας του μνημείου -από τις σπου
δαιότερες ιδιότητες του Παρθενώνος- και οδη
γεί την πρόταση της αναστήλωσης στην κατεύ
θυνση της ανάκτησης και της αποκατάστασής 
της. Επιπροσθέτως απαραίτητη κρίνεται η 
αντικατάσταση στο μνημείο των ελλειπόντων 
εσωτερικών δρομικών λίθων για την τοποθέτη
ση και στήριξη των υπερκειμένων διατόνων 
στρώσεων του τοίχου.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εγκριθεί και βρίσκε
ται σε φάση υλοποιήσεως η αποκατάσταση 
όλων των ορθοστατών του νοτίου τοίχου και η 
αντικατάσταση με νέο μάρμαρο των ελλειπό
ντων αντιθημάτων τους, καθώς και του τελευ
ταίου προς Ν λίθου του ορθοστάτη του μεσό
τοιχου. Έχει επίσης αποφασιστεί η αποκατά
σταση όλων των διατόνων λίθων της πρώτης 
στρώσεως σ’ ολόκληρο το πλάτος τους, καθώς 
και η αποκατάσταση των εξωτερικών δρομι
κών λίθων της δεύτερης στρώσεως102.

Στην παρούσα μελέτη κρίνεται ωφέλιμη και 
αναγκαία η πλήρης αποκατάσταση και της δευ- 
τέρας στρώσεως, διότι έχουν ταυτιστεί λίθοι της 
τρίτης στρώσεως οι οποίοι τοποθετούνται σε 
αρχικές και συμβατές θέσεις. Το αποτέλεσμα 
είναι η αποκατάσταση του αρχικού πάχους του 
τοίχου. Επίσης, η περιοχή στο ύψος του οφθαλ
μού του επισκέπτη αποκτά καθαρότητα και 
σαφήνεια και υποδηλώνει τον εσωτερικό χώρο 
του μνημείου.

101 Η μελέτη μετά από συνεχή επεξεργασία των δεδομένων έφθασε σε αποτέλεσμα που προσεγγίζει τον τελικό στόχο, ωστόσο ορισμέ

να σημεία, που έμειναν αδιευκρίνιστα, προβλέπεται ότι θα λυθούν κατά την προετοιμασία του εργοταξίου για την εκτέλεση του 

έργου.
102 Βλ. ό.π. σημ. 95.
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Διευκρινίζεται cm σε όλες τις προτάσεις που 
παρατίθενται, τα άκρα όλων των στρώσεων θα 
καταλήγουν σε λίθους, συμπληρωμένους κανο
νικά με μάρμαρο, κατά τον καθιερωμένο τρόπο 
(οχ. 37). Επίσης ότι θα αποκατασταθούν οι 
θέσεις των αρχαίων συνδέσμων και γόμφων, οι 
οποίοι θα αντικατασταθούν από νέους από 
τιτάνιο.

Με βάση τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση 
της εσωτερικής παρειάς των τοίχων διατυπώ
νονται οι ακόλουθες σκέψεις:

I. Πλήρης αποκατάσταση ως προς την εσωτερι
κή πλευρά του τοίχου, με τη συμπλήρωση με νέο 
μάρμαρο των ελλειπόντων προσώπων όλων των 
λίθων κατά τον παραδοσιακό τρόπο103 και την 
αντικατάσταση με νέο μάρμαρο των ελλειπου- 
σών δρομικών λιθοπλίνθων (οχ. 37). Η λύση 
αυτή αναπαράγει πιστά την αρχαία αρχιτεκτο
νική, ανακτά την πλαστική συνέχεια των επιφα
νειών του μνημείου, αποκαθιστά τη στατική του 
επάρκεια, αναδεικνύει τον εσωτερικό του χώρο. 
Ταυτόχρονα δεν αντιτίθεται σε ό,τι έχει σήμερα 
ακολουθηθεί στα έργα Ακροπόλεως, δηλαδή 
στην εφαρμογή, κατά τη νέα αναστήλωση, των 
παραδοσιακών οικοδομικών μεθόδων.

Παράλληλα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρα
κτηριστικά: υψηλό ποσοστό νέου υλικού σε 
σχέση με το αρχαίο, αισθητικό πρόβλημα λόγω 
της εμφανούς αντιθέσεως ως προς το χρώμα, 
την υφή και γενικότερα την κατάσταση διατη- 
ρήοεως της επιφάνειας του νέου μαρμάρου σε 
σχέση με το γειτονικό αρχαίο, αλλαγή της εμφα- 
νίσεως του εσωτερικού του μνημείου και οριστι
κή εξάλειψη των μαρτυριών, στο τμήμα αυτό 
του μνημείου, ιστορικών γεγονότων και ιδιαίτε
ρα της αρχαίας πυρκαϊάς. Με τις σημερινές 
τεχνικές δυνατότητες η λύση αυτή είναι πολυ
δάπανη και εξαιρετικά χρονοβόρα. Όμως με 
δεδομένη την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο 
στον τομέα της μηχανικής αντιγραφής ακανόνι

στων επιφανειών σε μάρμαρο, με τη μέθοδο των 
laser scanning -που ήδη εξετάζεται από την 
ΕΣΜΑ- είναι πολύ πιθανόν αυτή να μπορεί να 
εφαρμοστεί σε σύντομο και εύλογο χρονικό 
διάστημα.

II. Αναστήλωση των σωζόμενων λίθων του 
νοτίου τοίχου με κατά περίπτωση συμπλήρωση, 
κυρίως για στατικούς λόγους, των καμμένων 
εσωτερικών επιφανειιον τους (οχ. 38). Η λύση 
αυτή συνεπάγεται την πλήρη αποκατάσταση, 
με νέο μάρμαρο, σε ολόκληρο το πάχος τους, 
με τον παραδοσιακό τρόπο που έχει έως τώρα 
ακολουθηθεί στις αναστηλωτικές εργασίες 
Ακροπόλεως, των τριών πρώτων στρώσεων 
του τοίχου πάνω από τους ορθοστάτες. Υπεν
θυμίζεται άλλωστε ότι οι εσωτερικοί λίθοι των 
ορθοστατών (αντιθήματα) αποκαθίστανται 
ήδη εξ ολοκλήρου με νέο μάρμαρο104. Στο υπερ
κείμενο τμήμα του τοίχου (στρώσεις 4-17) προ- 
τείνεται η αντικατάσταση των ελλειπόντων 
εσωτερικών λίθων των δρομικών στρώσεων με 
τη συμβατική τοποθέτηση ενός μέρους από 
τους σωζόμενους καμμένους λίθους. Συγκεκρι
μένα προτείνεται η τοποθέτηση 47 λίθων από 
τον συνολικό αριθμό των 95 λίθων που διατη
ρούνται και η αντικατάσταση των υπολοίπων 
ελλειπόντων 23 λίθων στο δυτικό τμήμα με νέο 
μάρμαρο. Οι ως άνω καμμένοι αρχαίοι δρομι- 
κοί λίθοι θα συμπληρωθούν για την ανάκτηση 
του αρχικού τους πάχους κατά περίπτωση, 
ανάλογα προς το ποσοστό της μάζας που δια
σώζουν, για λόγους επαυξήσεως της στατικής 
τους επάρκειας.

Το πρόσωπο των 48 λίθων από νέο μάρμαρο 
προς το εσωτερικό του σηκού προτείνεται να 
είναι φυσικά ακατέργαστο, όπως εξάγεται από 
το λατομείο. Μια τέτοια επιφάνεια παρουσιά
ζει σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά στην 
ένταξη των νέων λίθων στον αρχαίο τοίχο: αφ’ 
ενός με την παρουσία κομμών οι νέοι λίθοι 
εναρμονίζονται περισσότερο χρωματικά με

Με χρήση πονταδόρου, γύψινα εκμαγεία, κ.ο.κ.
Με βάση την εγκεκριμένη από το 1997 μελέτη του Ν. Τογανίδη, βλ. παραπάνω σημ. 95.
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τους παρακείμενους αρχαίους, ενώ ταυτόχρονα 
η φυσική αδρότητά τους προσιδιάζει περισσό
τερο στην ανώμαλη καμμένη εσωτερική επιφά
νεια των γειτονικών αρχαίων λιθοπλίνθων. 
Όσον αφορά στους διάτονους λίθους, αυτοί 
στη συντριπτική πλειονότητά τους δεν χρειάζο
νται συμπλήρωση με νέο μάρμαρο, αφού δια
σώζουν τα δύο τρίτα της αρχικής του μάζας. 
Στις δρομικές στρώσεις, στα σημεία πλοκής με 
τον μεσότοιχο, προτείνεται να τοποθετηθούν 
νέοι λίθοι στα κενά, 40x40 εκ., με πρόσωπο επί
σης φυσικά ακατέργαστο, οι οποίοι θα εξα
σφαλίζουν την στατική επάρκεια του τοίχου 
στα σημεία αυτά.

Η λύση αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα της 
χρησιμοποίησης σχετικά μικρού ποσοστού 
νέου μαρμάρου σε σχέση με το αρχαίο, με 
απορρέοντα σαφή αισθητικά, αναστηλωτικά 
(μεγαλύτερη συμφωνία προς τις επικρατούσες 
θεωρητικές, αναστηλωτικές αρχές) και πρακτι
κά (εξοικονόμηση χρόνου επεξεργασίας νέιυν 
λίθων). Ταυτόχρονα υποδηλώνει σαφώς, με την 
πλήρη αποκατάσταση του κατώτερου τμήμα
τος του τοίχου, την αρχαία αρχιτεκτονική σύν
θεσή του καθώς και την πλαστική συνέχεια της 
αρχικής του επιφάνειας, ενώ δεν δημιουργεί 
αισθητική αντίθεση, σε συμπαγή ενιαία επιφά
νεια, μεταξύ αρχαίου και νέου υλικού. Επιπρο
σθέτων η λύση αυτή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό 
τη γνωστή και παραδεδομένη εμφάνιση του 
εσωτερικού του μνημείου, αφού το μεγαλύτερο 
μέρος της εσωτερικής πλευράς του τοίχου δια
τηρεί την παγιωμένη ήδη από την αναστήλωση 
του 19ου αι. ομοιογενή όψη της καμμένης επι
φάνειας. Ανάλογη λύση άλλωστε, υπενθυμίζε
ται, έχει ήδη εφαρμοστεί, με ικανοποιητικά και 
παγιωμένα οπτικά αποτελέσματα, στην ανα
στήλωση του νοτίου και βορείου τοίχου του 
σηκού του Ερεχθείου. Τέλος, η λύση αυτή εξα
σφαλίζει, με τις κατάλληλες συμπληρώσεις των 
λίθων στις περιοχές του τοίχου, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τη στατική επάρκεια του τοίχου.

III. Συμπλήρωση της επιφάνειας όλων των 
λίθιυν με τη χρησιμοποίηση ειδικού σκελετού 
λεπτής διατομής, από τιτάνιο, ο οποίος θα στε- 
ρεωθεί στις άμορφες επιφάνειες των λίθων. Και 
στην πρόταση αυτή προβλέπεται η αντικατά
σταση των ελλειπόντων εσωτερικών λίθων των 
δρομικών στριύσεων με τη συμβατική τοποθέ
τηση ενός μέρους από τους σωζόμενους φθαρ
μένους λίθους.

Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση 47 
λίθων από τον συνολικό αριθμό των 95 λίθων 
που διατηρούνται, οι οποίοι θα συμπληρωθούν 
με τον ίδιο τρόπο (με σκελετό τιτανίου δηλαδή) 
όπως και οι υπόλοιποι λίθοι. Μεταλλικός σκε
λετός προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την 
αντικατάσταση των υπολειπομένων ελλειπό
ντων 48 δρομικών λίθων. Ο ραδινός αυτός σκε
λετός θα αναπαράγει το αρχικό σχήμα και 
πάχος των λιθοπλίνθων. Θα αποτελείται από 
τυποποιημένα λεπτά φύλλα τιτανίου, τα οποία 
προσαρμόζονται αναλόγως με κοπή, με προφι- 
λόμετρο, στην άνω και κάτω έδρα κάθε λίθου, 
στις πίσω καμένες πλευρές του. Τα φύλλα τιτα
νίου συνδέονται με τους λίθους με ράβδους 
τιτανίου, λοξά τοποθετημένες, ειδικής διατομής 
και μεγάλης διατμητικής αντοχής (σχ. 39, 40)105. 
Τα επιμέρους αυτά πλαίσια του μεταλλικού 
σκελετού θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλ
ληλη συνδεσμολογία, έτσι ώστε να μην αντι- 
στρατεύονται την οικοδομική φιλοσοφία του 
τοίχου, δηλαδή να μη μετατρέπουν την πολυλι- 
θική κατασκευή του σε μονολιθική, να εξασφα
λίζουν όμως παράλληλα με επάρκεια την άρτια 
αντιμετώπιση ενδεχομένης σεισμικής καταπο- 
νήσεως. Φυσικά απαιτείται μια ειδική στατική 
μελέτη για τον ακριβή σχεδίασμά και υπολογι
σμό της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού. 
Η μελέτη αυτή θα πρέπει να εξετάσει τη μειω
μένη τριβή μεταξύ μαρμάρου και τιτανίου (δια
φορά ταχύτητας διαστολής-συστολής) και να 
προβλέψει την αντιμετώπιση των καμπτικών 
παραμορφώσεων του σκελετού, που ενδεχομέ
νως θα παρουσιαστούν.

105 Οι ράβδοι τιτανίου θα είναι ειδικής διατομής, και όχι όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα στις συγκολλήσεις των λίθων.

98



Για την ως άνω λύση παρουσιάζονται οι εξής 
παραλλαγές:

α) Διαμόρφωση του προσώπου κάθε λίθου 
πάνω στον σκελετό τιτανίου με πλάκες μαρμά
ρου, πάχους 4 εκ. (σχ. 41, 42)

β) Επικάλυψη του σκελετού στην εσωτερική 
παρειά του τοίχου με μια ενιαία στρώση κονιά
ματος ειδικής συστάσεως (τεχνητού λίθου) 
πάχους 5 εκ. (σχ. 43, 44).

Η πρόταση της χρήσης ενός ραδινού και κομ
ψού σκελετού από τιτάνιο για την αποκατάστα
ση του πάχους και της φέρουσας ικανότητας 
του υπό αναστήλωση τοίχου αποτελεί μια τολ
μηρή λύση, η οποία παρουσιάζει σαφή πλεονε
κτήματα χρόνου και κόστους και φέρνει τη 
σφραγίδα της τεχνολογίας της εποχής μας. Ταυ
τόχρονα όμως απομακρύνεται από τις παραδο
σιακές τεχνικές και μεθόδους που έχουν έως 
τώρα χρησιμοποιηθεί στα έργα Ακροπόλεως. 
Παράλληλα είναι μια λύση δομικά ειλικρινής, 
που αφήνει ουσιαστικά άθικτα τα ίχνη των 
ιστορικών περιπετειών του μνημείου πάνω στην 
εσωτερική επιφάνεια του τοίχου, την οποία δεν 
επιβαρύνει με νέα μάρμαρα και τα απορρέοντα 
αισθητικά προβλήματα. Η συνεχής παρουσία 
του σκελετού, εν είδει ελαφρού ικριώματος, στο 
εσωτερικό του τοίχου δημιουργεί την αίσθηση 
του ανολοκλήρωτου, που συνάδει με τον ερει- 
πιώδη χαρακτήρα του μνημείου, ενώ ταυτόχρο
να λειτουργεί ως μια διαρκής υπενθύμιση των 
σύγχρονοIV επεμβάσεων σ’ αυτό. Τέλος, η λύση 
αυτή είναι η πλέον αντιστρέψιμη όλων και, 
κυρίως, εκείνη η οποία επιτρέπει την πλέον 
εύκολη ένταξη στον τοίχο επιπρόσθετου 
αρχαίου υλικού, που ενδεχομένως θα ταυτιστεί 
στο μέλλον.

Η παραλλαγή «α» της λύσης διατηρεί τα πλεο
νεκτήματα της ταχύτητας και της σχετικής 
οικονομίας, αίρει την τολμηρή και δυσάρεστη, 
για πολλούς, εντύπωση, που θα προκαλούσε η 
μόνιμη παρουσία ενός σκελετού από τιτάνιο 
-έστω και ραδινών διατομών και διαστάσεων-

πάνω στον αρχαίο τοίχο, ενώ αναπαράγει τη 
χαμένη πλαστικότητα αυτού του τμήματος του 
μνημείου. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί μία λύση 
με σκηνογραφικό χαρακτήρα.

Η παραλλαγή «β» της λύσης πλεονεκτεί σαφώς 
σε σχέση με την παραλλαγή «α» από πλευράς 
ταχύτητας και οικονομίας. Αίρει και αυτή την 
εντύπωση της μόνιμης παρουσίας ενός μεταλλι
κού σκελετού πάνω στον αρχαίο τοίχο, ενώ 
αναπαράγει και αυτή την πλαστικότητα της 
εσωτερικής παρειάς του τοίχου. Ταυτόχρονα 
είναι μια λύση σαφώς περισσότερο αναστρέψι
μη σε σχέση με την παραλλαγή «α», λιτή και 
πολύ περισσότερο δομικά ειλικρινής. Απαραί
τητη όμως προϋπόθεση για το επιτυχές αισθητι
κό της αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση ενός 
τεχνητού λίθου, υψηλής ποιότητας και αισθητι
κής, ο οποίος θα εναρμονιστεί χρωματικά με το 
αρχαίο μάρμαρο και θα παρουσιάζει σταθερή 
συμπεριφορά, ως προς τις χρώμα και τις ρηγ- 
ματώσεις, στον χρόνο.

Οι ανωτέρω εναλλακτικές προτάσεις για τον 
τρόπο αποκαταστάσεως της εσωτερικής παρει
άς του νοτίου τοίχου αποτελούν πρώτες γενι
κές σκέψεις για την επίλυση αυτού του προβλή
ματος. Ολες οι προτάσεις, όπως φάνηκε στην 
κριτική αποτίμησή τους, παρουσιάζουν πλεονε
κτήματα και μειονεκτήματα. Ανάλογα προς την 
ψυχολογία, αλλά και την αισθητική, εκείνων 
που θα λάβουν την τελική απόφαση και την 
ευθύνη για την επέμβαση στο μνημείο, οι προ
τάσεις μπορεί να κριθούν ως ισοδύναμες ή, 
αντιθέτως, ως υπερέχουσες η μία έναντι της 
άλλης, με βάση το βάρος που θα δοθεί προς ένα 
χαρακτήρα παραδοσιακό ή ριζοσπαστικό της 
προγραμματιζόμενης επέμβασης. Για μια ακόμη 
φορά υπενθυμίζεται ότι στην αναστήλωση τιον 
μνημείων δεν υπάρχουν απαράβατοι και αφορι
στικοί κανόνες και αξιώματα, αλλά συγκρητι
σμός απόψεων, συμβιβασμοί, σεβασμός και 
ακολουθία ενός γενικού πλαισίου θεωρητικών 
αρχών και κατευθύνσεων. Στοιχεία στα οποία 
ανταποκρίνονται και οι ανωτέρω προτάσεις. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως υπενθυμίζεται ότι
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το υφιστάμενο τμήμα του τοίχου -ανεξαρτήτως 
της λύσης που θα επιλεγεί- αντιστοιχεί στο 
25% της συνολικής του μάζας και ότι με την 
προτεινόμενη αναστήλωση του τοίχου αναμέ
νεται να αποκατασταθεί το 75% της αρχικής 
του εκτάσεως. Πάντως καθοριστικό λόγο στην 
τελική επιλογή της πρότασης αποκαταστάσεως 
του νότιοιυ τοίχου θα παίξει η ειδική στατική 
μελέτη, που ήδη ετοιμάζεται για κάθε πρόταση.

Τέλος, στην πρόταση αναστηλώσεως του νοτί
ου τοίχου περιλαμβάνεται και η ενδεικτική απο
κατάσταση του μεσότοιχου του σηκού του Παρ- 
θενώνος (σχ. 45, 46), για λόγους υπενθυμίσεως 
και αναδείξεως της μοναδικής για τα μνημεία 
Ακροπόλεως σημασίας του106. Ήδη έχει εγκρι- 
θεί107 η τοποθέτηση του πρώτου από Ν ορθο
στάτη του μεσότοιχου από νέο μάρμαρο. Επι- 
προσθέτως προτείνεται η μερική και ενδεικτική 
αποκατάσταση του τοίχου έως την 4η στρώση 
πάνω από τους ορθοστάτες, όπου σώζεται ο 
αρχαίος λίθος του μεσότοιχου, με την τοποθέτη
ση 5 λίθων από νέο μάρμαρο. Εναλλακτικά 
προς αυτή την πρόταση προτείνεται η αποκατά
σταση του μεσότοιχου με ενδεικτική αποκατά
σταση της θύρας της χριστιανικής του φάσης 
(σχ. 47, 48), οι διαστάσεις της οποίας συνάγο
νται με βεβαιότητα από σωζόμενα πάνω στο 
δάπεδο του μνημείου ίχνη108. Οι νέοι λίθοι που 
θα χρησιμοποιηθούν για την ενδεικτική αποκα
τάσταση της χριστιανικής θύρας προτείνεται να 
έχουν αδρή, με χονδρό βελόνι, κατεργασία, ανά
λογη προς εκείνη των χριστιανικών χρόνων.

Νότιος τοίχος Παρθενώνος: σύνδεση με τον μεσότοιχο του 
σηκού. Αρχική κατάσταση (σχ. 17)

106 Κορρές 1994 Α, 63.
107 Βλ. ό.π. σημ. 95.
108 Κορρές 1994 Α, 145.
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STUDY FOR THE RESTORATION OF THE SOUTH WALL OF THE PARTHENON
SUMMARY

FIRST PART: HISTORICAL EVIDENCE OF THE WALLS (pp. 11-19, fig. 1-10)

The first part of this study refers to the misadventures of the Parthenon throughout the centu
ries and the consequences that these inflicted on the cella walls. The interventions of the resto
ration and conservation programmes are mentioned until the year 1975. Among them, the most 
important was the restoration carried out from 1841 to 1844, during which 300 blocks where re
placed conventionally in various positions on the north and south walls of the cella.

After 1975, the Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (CCAM) super
vised a series of projects: the collection and identification of 400 disiecta membra from the walls, 
the dismantling of the side walls 1992-93 and the systematic accurate measurements and photo
graphic documentation of all the stone blocks, in order to restore them to their correct positions 
on the building.
The above are referred to in the chapters below:

Al. Historical introduction

A2. The interventions carried out by the CCAM

A3. The works carried out by the Acropolis Restoration Service (YSMA) on the side walls of 
the cella of the Parthenon

A4. The documentation of the blocks of the cella

SECOND PART: THE ARCHITECTURE OF THE CELLA WALLS (pp. 19 48, fig. 11-52)

The second part of this study analytically presents the structure and architecture of the side 
walls of the Parthenon and their present condition. This part includes chapters:

Bl. The present condition of the in situ section of the south wall

B2. The architecture and structure of the side walls of the Parthenon

B3. The successive stages in the preparation of each block and the methods involved in their 
positioning

This chapter explains the methods used for the preparation of the surfaces of the walls of the 
temple and the structural continuity of the building, the means used for the transportation, the
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positioning and the joining of the blocks and the chronological order of their positioning, 
cutting and final dressing to achieve a perfect armonia.

B4. Architectural refinements: Entasis, diminution (meiosis), curvature

B5. New evidence about the structure of the walls that were uncovered during this study
The condition of the building, due to the structural damage in the general area of the west part, 
resulted in interesting new discoveries and information (plan 3). The deformations and dis
placements of the preserved in situ west part of the south wall, especially in the area where it 
meets with the west door wall, resulted in the shifting of the wall westwards and also the open
ing of the vertical joints of the blocks, thus revealing new information. This briefly, consists of:
• the conclusion that each course differs in height from the other courses. The gauge measure
ments indicated differences of approximately 0.1 mm, a fact that is taken advantage of, in order 
to differentiate and classify the blocks. At this point the supreme precision of the construction 
of the Parthenon, is confirmed once again.
• the fact that there is a vertical tracing line (simeia) carved in the middle of the upper surface 
of a certain group of blocks, that served as a guideline for the positioning of the above last laid 
blocks (fig. 50).
• the existence of a slight lowering, epikope', of 0.4 mm, in the middle of the upper surface of 
some blocks, leading to differentiations of heights.
• the observation of a slight inclination of the head-ends of some horizontal clamps of double T 
shape, (above the fifth course), thus providing a simple reinforcement of the joints (fig. 51).
• the validation of former studies related to the sequence of the laying of blocks in each course 
and also their positioning with reference to the antae blocks.

THIRD PART: THE PROPOSAL FOR THE REPOSITIONING OF THE BLOCKS OF THE 
SOUTH WALL OF THE PARTHENON (pp. 48-73, fig. 53-75, plans 1-36, pi. 1-16)

In the third part of the study, the methodology of the procedure is described, in order to estab
lish the original arrangement of the scattered and dismantled blocks of the south wall of the cel
la. This part consists of the following chapters:

Cl. The code used for the blocks of the side walls of the cella of the Parthenon
This follows the general coding of the architectural members of the Parthenon set out in the 
“Study for the Restoration of the Parthenon” by Ch. Bouras and M. Korres of 1983 (pi. 1).

C2. The criteria used in the research of the original positions of the blocks of the south wall
These consist of separating the blocks first into headers or stretchers, and then, depending on 
the type of the erosion due to the weathering of their outer surface, they are classified into 
blocks belonging to the north or south wall (fig. 52, 54, pi. 2). The classification of each block ac-
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cording to its height, the precise estimation of the matching of the cuttings or the traces of the 
clamps, dowels, auxiliary dowels and crowbars used for positioning the block, the direction of 
the laying of each block (fig. 36, plan 2, 27) and the traces of corrosion or fragmentation of the 
marble noted at the breaks and joints (fig. 73). In some cases the fractured surfaces exhibit mor
phological continuity caused by the strong friction stresses between contiguous surfaces, a phe
nomenon frequently observed in the Parthenon (fig. 56). The final dressing by the study of the 
chiseling traces of the tools on the upper surface of the adjoining blocks, are the final evidence 
of the correct position of the neighboring block (fig. 31)2.

C3. The methodology used for the rearrangement of the blocks
The methodology used in solving this 3D jigsaw puzzle, consists of the use of computer assis
tance, as well as the use of traditional methods. All the measurements were entered in com
parative tables on Excel for Windows sheets (fig. 59, pis. 2). The traditional methods consist 
of evaluating, comparing and combining all the collected data of the ancient material system
atically. The groups of blocks with special characteristics were observed, the rehearsal of trial 
combinations of architectural members on the ground (fig. 75) were studied, especially in the 
indicative characteristic area where the partition wall and the south wall of the cella meet 
(plans 4-18).

C4. The analytical presentation of the proposal for the repositioning of the blocks of the south 
wall of the cella (plans 20-36)

C5. The distribution of the remaining unidentified blocks and their positioning
The organization of the pairs and groups of blocks that could not be positioned in continuation 
of the restored courses could be placed in conventional positions. The majority supports this 
proposal, since few would prefer to leave these original ancient blocks abandoned on the 
ground, involving their responsibility for their further decay and interference on the surround
ing site. Their positioning would not cause any visible discrepancies, improving the appearance 
of the monument and fulfilling its original structure and form with its ancient material. The 
principle of reversibility of the positioning of the blocks is also evident, any time their original 
positions are secured in the future (plan 26).

FOURTH PART: THE NEW PROPOSAL FOR THE RESTORATION OF THE SOUTH 
WALL OF THE CELLA (pp. 90-100, plans 20-48, pi. 16)

In the fourth part of this study, the proposal of the restoration of the south wall is presented. It 
contains the following four chapters:

Dl.The theoretical principles of the proposed restoration of the side walls of the cella
The new restoration of the previously restored parts of the side walls of the Parthenon is un
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avoidable mainly for scientific reasons: the correction of the errors of the past restoration in re
lation to the positioning of the blocks and the re-integration on the monument of a large addi
tional quantity of ancient architectural members recently identified (328 blocks).
The benefits of the new restoration are evident: the improvement of the appearance of the 
walls, the recovery of their authentic structure, of their architectural character and of their aes
thetic refinements. Also, the better preservation of the walls is ensured, and therefore the pre
vention of the further decay of their scattered ancient members by their re-integration on the 
monument. After the proposed restoration the static efficiency of the walls will be improved to 
withstand seismic action. At the same time, by the restoration, the unique and dominant in the 
Parthenon artistic character will be accentuated, its ruins will become more legible and the cul
tural impact of the whole monument will be increased (plans 19-25).

D2. Specific problems that arise in relation to the theoretical principles of the proposed restoration
The proposal for the restoration of the south wall of the Parthenon meets all the principles of a 
correct intervention: the original architecture and structure of the wall are obtained, the origi
nal positions of the blocks are recovered, the amount of new marble blocks required is limited 
to the necessary percentage for the restoration of the original ones.
The proposed restoration, as well as all the other works on the Acropolis since 1975, follow the 
theoretical principles of the Charter of Venice of 1964, enriched with the additional principles 
derived from the specific structural character of the classical monuments, that of the distinct 
“dry masonry” constructive system. These additional principles are: the reversibility of the 
interventions; the preservation, during operations, of the autonomy of architectural members 
and the respect for their basic original structural function; the limitation to a minimum of 
changes to the appearance of the monument and, finally, the self-conserving of the ruins of the 
monument by restoring its ancient material. Additionally, in the Acropolis restoration works, 
the same construction material is used as in antiquity: Pentelic marble is applied for the integra
tion of ancient fragmented blocks or for the substitution of missing ones. This results in a har
monious and at the same time distinguishable integration of new and ancient material.

D3. The proposal for the restoration of the south wall of the Parthenon
The recent identification of additional scattered ancient material leads to a larger restoration of 
the south wall of the Parthenon, amounting to 57% more than the previous one. The proposal 
predicts the repositioning in their original places of 254 blocks in the SW part of the south wall 
(corresponding to the 85% of this part of the ancient wall) and of 57 blocks in the area of the SE 
anta of the wall (corresponding to the 75% of this part of the ancient wall). Furthermore, vari
ous groups of 45 in all contingent blocks have been identified. The original position of these 
groups of blocks on the wall cannot be identified for the time being. A proposal can be formulat
ed regarding the courses, in which they might belong to. The repositioning on the wall of all the 
identified scattered ancient material leads to the recovery of the wall in the state it was preserved 
after the explosion of 1687 and just before the Greek War of Independence, which had been de
picted in contemporaneous drawings e.g. of R. Dalton, J. Pars and, above all, W. Gell (fig. 5).
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D4. Alternative proposals for the restoration of the inner face of the south wall (plans 37-48) 
The original form of the inner face of the south wall is not clear because of the virtually com
plete destruction of the surface of the blocks. Furthermore, due to the thermal fracture caused 
by the ancient fire of the 3rd c. a.D., most of the interior blocks of the stretcher courses (2nd, 
4th, 6th etc.) have become formless, loosing their identity. The missing inner stretchers amount 
to 62. Their replacement on the monument by new marble is essential, in order to support the 

above courses.

For the restoration of the inner face of the south wall the following alternative proposals are 
presented:

I. The full reconstruction of the fragmentary inner face of each block and the replacement of 
the missing blocks with new Pentelic marble, by using the traditional method. This proposal tru
ly recreates the original architecture, recovers the sculptural character of the surfaces of the 
monument, restores its structural efficiency and redefines its inner space. At the same time it 
does not contradict the already in use traditional building methods of the Acropolis restoration 
project. It also presents the following characteristics: a high percentage of new marble blocks, 
an aesthetic problem due to its color and surface texture, in sharp contrast with its neighboring 
ancient ones. It eliminates the historical testimonies of the ancient fire. According to the 
present available means, this proposal is highly cost and extremely time-consuming. It could be 
implemented following a reasonable time-schedule only by the use of a new laser scanning 
method for mechanical reproduction of the fragmentary marble surfaces of the blocks, which 
the CCAM is already examining (plan 37)

II. The anastylosis of the preserved blocks of the south wall with the completion with new mar
ble of those blocks in need, to recover the structural efficiency of the wall. This proposal equals 
the full reconstruction with new marble of the three first courses above the orthostates to their 
full width, by the traditional means. It is useful to keep in mind that new ones replace all the in
ner othostates. Above the fourth course it is proposed that 47 burnt inner stretchers, which have 
survived, are repositioned and that, where the remaining 23 blocks are missing, new ones will 
replace them. Of these 47 ancient blocks, some will be supplemented with new marble accord
ingly, depending on the quantity of their original mass preserved, in order to ensure their struc
tural efficiency. The inner face of the 23 completely new marble blocks could be naturally 
hewed, without final dressing, as it is naturally extracted from the quarry. This type of surface 
presents advantages regarding the adaptation of the new blocks to the ancient wall, since their 
natural, geological, rough surface resembles, in colour and texture, the burnt inner surface of 
the neighboring ancient blocks.

This proposal has the great advantage of less use of new marble in proportion to the ancient. 
Thus, it is better from a restorational and an aesthetical point of view (closer to the prevailing 
theoretical and restoration principles) and is also practically less time-consuming in its imple
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mentation. At the same time it clearly distinguishes, by the complete restoration of the lower 
section of the wall, its original architecture and its sculptural character, without creating sharp 
contrast between ancient and new material. In addition, this proposal respects the already es
tablished, in the general visual memory, appearance of the inner space of the Parthenon, since 
the larger part of the interior face of the wall retains the well known image of the burnt surfaces 
ever since the middle of the 19th c. a.D. This solution, it is reminded, has already been adopted 
and employed for the now completed Erechtheion project for the south and north cella walls. 
Proposal II, complete with a static sufficiency study, secures the structural efficiency of the wall, 
with the appropriate supplements placed in the necessary positions (plan 38).

III. Restoration of the inner face of all the blocks of the south wall by the use of a framework, of 
fine dimensions made of titanium. This framework will be fixed on the fractured surfaces of the 
blocks. With this alternative solution, it is proposed to replace the missing inner blocks of the 
stretcher courses by the preserved fragmented blocks, in conventional places. These 43 inner 
stretchers, from the total 95 preserved (the other half for the north wall) will be repositioned. 
The framework will reconstruct and redefine the original shape and width of the blocks. It will 
consist of thin sheets of titanium that will be cut accordingly1 to complete the fragmentary upper 
and lower surfaces of each block. These sheets of titanium will be connected on the inner burnt 
face of each block by titanium rods of specific cross-section and of high shear resistance. The in
dividual frame of each block will be connected with each other by means of special joints, so 
that the principle of the individuality and autonomy of each architectural member of the monu
ment is preserved: the wall will remain a polylithic structure and not turned into a monolithic 
one. This solution also ensures the indispensable structural cohesion and the ability to with
stand seismic action. Due to this, a special design and calculation of this framework is needed 
(plans 39, 40).

Having obtained the framework, there are two alternatives:
a) A reconstruction of the face of each block with pentelic marble panels of 4 cm. thickness.
b) The covering of the framework with a special stone simulating mortar of 5 cm. thickness to 

avoid cracking.

This proposal, with the use of an elegant framework to recover the thickness of the wall under 
restoration and to ensure its static efficiency is truly a daring solution. It presents great advan
tages regarding time and cost and it bears the seal of the technology of our time. At the same 
time, it is far from the traditional methods used until now in the restoration of the Acropolis 
monuments. On the other hand, it is a solution structurally clear and sincere, that preserves the 
traces of the historical damages of the inner face of the cella walls and does not need the new 
marble creating the well-known resulting aesthetic problems. The continuous presence of the 
framework, like a light and refined scaffolding, on the inner face of the cella, creates the sensa
tion of a transitional phase of the wall, which conveys the ruinous character of the monument, 
while simultaneously it constantly reminds the interventions taking place today. Also, the rever-
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sibility of this proposal is evident and the possibility of adding new fragments on the wall of the 
cella in the future is obvious.
The alternative “a” sustains the advantages of time and cost, and contradicts the unpleasant and 
daring presence of a permanent titanium framework - however elegant and refined its design 
might be. This alternative recreates the original sculptural character of the cella wall, although 
it appears to be scénographie (plans 41, 42).
The alternative “b” benefits even more than “a” concerning time and cost saving. It subtracts 
the unpleasant optical impression of the framework on the ancient wall and it also recreates as 
well the sculptural character of the inner face of the wall. It is a solution even more sincere, sim
ple and clearly distinguishable than alternative “a”, and also enables the reversibility of the 
intervention. It is essential that in order that this solution gives a successful aesthetic result, the 
artificial stone mortar must be of high quality, with stable performance, avoiding cracks and its 
colour be harmoniously matched with the ancient blocks (plans 43, 44).
Depending on the psychology, but also on the aesthetics, of those who will make the final deci
sion and hold the responsibility for the intervention on the monument, all solutions could be re
alized, depending on what they decide, either a more conservative and traditional solution or a 
daring and more radical one. Once again it must be reminded that for the restoration of the 
monuments there are not absolute rules and axioms, but mediation of diverging opinions, com
promises and the respect of a general frame of theoretical principles and directions. All of the 
proposals present the above features in their own way. In any case the existing part of the south 
wall represents the 25% of its volume and with the proposed restoration the 75% of its original 
extension is to be recovered.

It is also proposed to partially restore the partition wall of the cella, for reasons of reminiscence 
of its unique significance in relation to the Acropolis Monuments. It has already been decided 
that the first orthostate block towards the south flank wall will be replaced by new marble. Its 
restoration up to the fourth course above the orthostate is proposed, where the original block of 
the partition wall is preserved (plans 45, 46). Another alternative would be to restore the open
ings of the doors of the Christian phase of the partition wall, since their exact dimensions are 
known by the traces on the floor. A rough chiseling, as it was during the Christian phase, is pro
posed for the surface of the new marble blocks, which will be used in the didactic restoration of 
these doors (plans 47, 48)

Translation: C. Paraschis

' Epikope=the trimming of the surface of each particular stone, creating a slight lowering after its positioning, in order to place the 

upper stones. It is the last adjustment in order to ensure a perfect fit.

' With the completion of the study of the north wall, a new project arises, hoping to decode the time and way the ancient worksite op

erated, the number of workers in each group, the positions of the hoisting mechanisms, the direction of the sucessive stages in laying 

each course, etc.

' With the use a profile gauge.
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α/α κωδ. λίθου Ηαε Hem Ηδε Ηδη L B Σ1α σ1α Σ2α ala Σ1δ σ1δ Σ2δ σ2δ Γ1α Γ2α Π1α Π2α Φ1α Φ2α Φ1δ Φ2δ Γ1δ Γ2δ Π1δ Π2δ Μια Μ2α Μ1δ Μ2δ Φα Φδ Υσ Υδ Μα Μδ δα δ δκ Φ ωκ ωα Θ V φθ pa ρδ Παρατηρήσεις
1 ν21 52,3 * 52,15 * 80 -68 57,2 7,3 56,8 6,7 24,5 18,4 14,9 44,15 A A L 0,84 0,76 MP A C λίθος 5ης στρώσης
2 v29 52,4 * 52,4 * 95 95 * 8,1 47 7,6 30 21 26,5 18,5 46,5 30 56,5 A A * * * MP A C * * λίθος 3ης στρώσης (βλ. αναθύρωση)
3 v38 52,35 52,4 52,4 62 114,3 56,7 8,2 21,5 96,5 D R * * MP * C * λίθος15ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
4 v39 52,36 ♦ 52,4 * 114 88 55 9 25,5 86 18,3 28,5 D * 1,1 0,74 MP B C O * λίθος 14ης στρώσης
5 v57 52,3 52,25 52,1 122 -75 56 8,2 57,95 8,7 32,75 14,75 22,5 A R 0,81 0,65 MP * C O O λίθος 9ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
6 v58 52,4 * 52,1 * 121,9 -93 55,5 8,9 58,2 8,9 25 87,3 20 94,45 43,75 23 A A R 0,66 0,68 MP * B * * λίθος 15ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
7 v59 52 52,1 52 52,1 120,7 54,8 21,8 8 22,9 9,7 14,5 27 24,4 A A * * ♦ DR * C * * λίθος 8ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
8 v67 * * 52,35 * 106 49,7 * 8,7 37,3 17,7 A 0,9 * DR * C * * λίθος 4ης στρώσης
9 v69 52,34 * 52,3 * 122 -82 56,4 8,3 55,9 7,4 20,6 30 51,2 18,45 23,5 D D L 0,79 0,79 MP * B A L λίθος 15ης στρώσης
10 v70 52,25 52,3 65 83 * 10,5 29,8 9,9 40,3 57,5 A D * * ♦ MP * B * * λίθος 1ης στρώσης
11 v71 52,3 * 52,2 * 110 -65 58 7,5 35,5 24,9 49,7 24,5 A * * * MP A C * * λίθος 9ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
12 v73 52,5 * * 120 -65 56,5 6,5 13,5 26,5 D * * MP * C * * λίθος πιθανώς 9ης στρώσης
13 v74 52,3 * 52,28 * 117,8 -94 54,1 9,4 43 20 17,9 27 52 A A R 0,95 0,74 MP * c O * λίθος 17ης στρώσης
14 v75 52,3 * 52,3 * 109 -107 57,5 8,1 56,8 6 24 16 25,8 16,1 36,5 24 A A * * * MP * c * * λίθος 3ης στρώσης-λάξευμα μολυβδοχόησης
15 v76 52,2 * 52,25 * 121,9 -88 57,3 8,3 56 9,5 24 20,3 18 47 22 A A R 0,7 0,9 MP * c * * λίθος 5ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
16 v79 52,3 52,45 52,35 100 -88 47,5 9,5 64 * 12,4 28,4 15,6 45,5 * 56,7 A A 0,6 1,05 MP c λίθος 3ης στρώσης (βλ. αναθύρωση)
17 v91 * 52,6 52,1 52,15 121,9 -73 56 8 54,8 6,8 47,5 52,9 A R 1,15 0,78 MP * c * O λίθος 17ης στρώσης
18 vll5 52,3 52,1 * * 121,9 -69 55,2 7 56,1 9 16,5 21,5 18 95,2 24 * D D L 0,81 0,72 MP G c L * λίθος 11ης στρώσης
19 vl37 52,3 * 52,3 ♦ 121,9 102,2 55,65 8,2 29 46,5 18,6 24 D D L * * MP G c * * λίθος 5ης στρώσης
20 vl94 52,25 52,3 52,3 52,6 121,8 58 22,1 9,8 22,2 9,4 16,2 22 45,9 18,5 21,5 A D * 0,86 0,68 DR * B L * λίθος 16ης στρώσης
21 v200 52,1 * 52,1 * 53,3 22,9 8,5 24,55 8 43,5 14,5 16,8 28,7 A A 0,9 0,73 DR * B * O λίθος 10ης στρώσης (χαμηλό ύψος)-ΝΑ παραστάδα
22 v200A 52,15 52,35 -84 * 8,5 * 8,5 * * * D A MP λίθος 10ης στρώσης (χαμηλό ύψος)-ΝΑ παραστάδα
23 v205 52,2 * 52,25 * 122,4 104 20,1 7,2 90,5 7,2 22 7 81,2 6,6 22,8 84,3 50 54,5 D R * * MP * C * * λίθος 5ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
24 v208 52,2 52,25 121,9 -70 55,35 8,4 55,6 8 20,9 2£,5 28 37,4 20,9 26,2 D D A A MP A C A λίθος 5ης στρώσης
25 v212 52,32 52,45 52,4 52,4 97 94 56,5 8,3 56,4 9 22 50,1 18,1 21,7 D A R 0,67 0,73 MP G C O A λίθος 13ης στρώσης
26 v213 52,19 * * * 121,9 -84 57,05 7,7 56,75 7 33,7 15,4 22 D D L A A MP C O A λίθος 17ης στρώσης
27 v214 52,1 52,2 52,1 52,2 121,9 89 57,5 6,5 56,8 5,5 23,5 30,5 45,1 17 26 58,6 D D A A MP A λίθος 13ης στρώσης
28 v216 52,1 52,05 121,9 -87 56,4 8,15 56,5 7,45 17,3 27,3 29 51,2 15,6 D D R 0,815 0,755 MP A A O λίθος 16ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
29 v217 52,25 * * 52,3 * 54,5 20 9,06 20 9 20 16,4 20,5 19,3 23 A A L 0,87 0,85 DR * A A O λίθος 14ης στρώσης
30 v220 52,35 * 52,3 * 121,9 -72 55,7 8,7 55,3 8,7 25,3 31 14,8 47,5 24,25 A A M 0,69 0,59 MP A C O L λίθος 7ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
31 v230 52,2 * 52,3 * 121,9 4,2-33 17,5 7,8 17,4 7,8 22 29 19,5 21 28,2 27 D D L * * DR * C ♦ *
32 v237 52,17 43 -93 56,4 10,2 56 8,2 20 43,8 53 D A A MP B λίθος 17ης στρώσης
33 v245 52,1 * 52,25 * 43 55,5 19,8 7,9 26,2 44,5 18,5 24,2 D D R 0,62 0,46 DR H B * O λίθος 16ης στρώσης
34 v246 52,2 * 52,2 * * 100 * 9 * 8,5 * * * * * * MP * * λίθος 5ης στρώσης-καταφραγή Κ
35 v251 52,1 * 52,1 * 121,9 110,4 55,7 10,4 57,7 9,2 21,7 91 31,5 82 48,4 19,2 24,5 D D * * * MP * B * * λίθος 5ης στρώσης
36 v253 52,2 * 52,25 * 121,9 -57 * 6,5 21,8 30 29 50,3 21,1 24,7 D D M 1,02 0,71 MP * C A L λίθος 5ης στρώσης
37 v255 * * 52,2 * 121,9 57,2 16,8 7,3 45,7 29,5 16,1 23,6 17,3 49 24 A A 0,798 0,85 DR A B * * λίθος 4ης στρώσης
38 v259 52,2 * 52,3 * 121,1 57,5 21,4 9,3 26,5 9,3 18,5 23 26,5 48 22,8 27,3 D D * 0,62 0,69 DR * A * * λίθος 14ης στρώσης
39 v260 52,25 * 52,3 * 100 54,7 26 6,5 25,7 8 45,3 21,5 21 26 A A * 0,73 0,68 DR * B * * λίθος 2ης στρώσης (υψηλό)
40 v263 52,25 * 52,25 * 122 53 25 7 23,3 8,5 17,7 21,5 23,9 31 D D * 0,68 0,69 DR * B * * λίθος 12ης στρώσης
41 v267 52,4 * 52,3 * * 55,3 20,3 7,8 21 8 42 24,5 16,7 23,4 47 A * 0,81 0,79 DR * A * * λίθος 12ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
42 v270 52,2 * 52,35 * 121 57,8 22,3 9,7 24,8 9,2 19 25 28 50 21,8 . 30,2 28,5 D D * 0,94 0,84 DR * C * * λίθος 12ης στρώσης
43 v276 52 * 52,1 * 122 -98 58,3 9,2 58 9,1 28,4 12,5 33 41,4 15,1 19,5 D * * MP D B * * λίθος 9ης στρώσης
44 v279 52,28 52,1 121,4 21,2 8,7 22,8 10,1 17,2 24 18,8 26,5 D D R A A DR A B L A λίθος 14ης στρώσης-μασχαλιαίος λίθος πλοκής με μεσότοιχο (Μ)
45 v282 52,1 * * * 83 55 18,6 7,8 21,5 >4,5 18,3 26 D * 0,81 0,83 DR * A ♦ ♦ λίθος 16ης στρώσης-Πρώτος τοποθετημένος (Π)
46 v283 * 52,3 ♦ 52,25 115 54 23,7 8,6 21 8,9 18,1 22,5 25 40,5 21,7 26 D D R 0,64 0,785 DR * * * λίθος πιθανώς 14ης στρώσης
47 v84 52,2 * 52,1 * 115 56,5 * 7 * 7,3 21 18,4 25 D * 0,76 0,76 DR C * * λίθος 14ης στρώσης
48 v287 52,4 * 52,3 * 121,9 * 20,1 7,6 19,8 6,7 14,3 26 20 20,6 30 D D L * * DR * * * λίθος 8ης στρώσης-μασχαλιαίος λίθος πλοκής με μεσότοιχο (Μ)
49 v290 52,2 * 52,3 * 121,9 -80 56,3 9,9 * 8 24 24 18,5 27,5 D K * * * MP C * * λίθος 11ης στρώσης (χαμηλού ύψους)
50 v313 52,1 * 52,1 * 118 -57 56,5 6,2 94,8 6 18 35,7 82 13 21 48 D D L * * MP D B * *
51 v317 52 * * * 122 -92 57,4 6,8 57,55 6,7 18 24,5 23,5 P P D * 0,6 0,78 MP B * * λίθος πιθανώς λίθος 5ης στρώσης5ης στρώσης
52 v322 52,2 * 52,2 * 122 -48 56,95 7,9 57 7,2 18,2 24 D * * MP ♦ * * λίθος 17ης στρώσης-μεσαίος λίθος,χωρίς μεσόγομφους
53 v324 52,3 * 52,4 * 122,1 55 20,45 10,8 20,5 11 17,9 24,1 34,3 17,4 26,5 * D D R 0,69 0,79 DR C * * λίθος 14ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
54 v325 52,1 * 52 * 122 57,5 22,3 9 23 7,4 14,9 27,5 43 20 27 23 D D * 0,7 0,84 DR B * *
55 v329 52,17 52,21 114 24 7,45 94,5 7,6 23,6 8,8 95,5 8,35 87 18 29,2 57 60 D K R A A MP A C λίθος 11ης στρώσης (χαμηλού ύψους) ΝΑ παραστάδα
56 v331 52,03 52,12 52,03 52,1 121,5 -85 57,3 7,1 18,5 26 33,2 13,2 20,5 D D * * * MP B * *
57 v335 52,5 * 52 122 -84 55,2 7 56,5 8 17,5 30 35 12,5 20,5 D D * * * MP B * * λίθος 17ης στρώσης
58 v348 51,8 * 52 * 121,6 -83 55,2 8,2 56 8,2 16,3 27 23,5 49 17 27,5 D D * ♦ * MP B * * λίθος 11ης στρώση (χαμηλό)-ίχνη σφαιρών στο πρόσωπο-ομοιόμορφη θραύση με ν9089
59 v356 52,3 * 52,2 * 57 -115 56,5 6,8 20 7,1 90,4 7,7 57,5 15,2 62 18,3 25,5 A A * * * MP C * *
60 v359 * * * * 62 85,6 18,8 11 19 10,8 31,4 21,8 38,6 57,5 A A * * * MP G C * *
61 v360 52,35 * 52,4 ♦ 122 61 ♦ 8,5 17,7 8,8 46,2 27,5 17,6 29,5 23,1 29,8 A A * 0,71 0,85 DR C * *
62 v363 52,15 52,1 52,1 52,18 * * 56,8 7,9 57,35 8,5 15,3 24 84,1 31 47,5 16,4 D D * * * MP * * λίθος 13ης στρώσης-καταφραγή (Κ)
63 v364 52,07 52 122,1 -81 55,9 6,7 * 6,8 30 82,9 K 0,94 0,89 MP O
64 v374 * * 52,4 * 111 -89 56 8,7 55,1 9,3 16,9 24 45,8 15 96,4 25,5 D D * * * MP C * *
65 v379 52,3 * 52,35 90 63 22 9,5 20,4 22,5 D R * * DR * * *
66 v382 52,4 * 52,4 * 97 -85 18,15 8,2 18,5 8,8 20,8 17,7 17,9 24 D P R 0,69 0,66 MP C * «
67 v405 52,32 * 52,4 * 121,95 -87 56,4 8,9 56,8 8.8 27,5 17,4 26,4 14,7 24 A A L 0,69 0,62 MP c A A
68 v410 52,32 * 52,21 * 122 -87 56,6 7 56,7 9,3 19,65 22,3 38,5 49,3 21,2 D P L 0,7 0,73 MP c * *
69 v430 52,4 * * * 76 54,7 * 7,5 27 18,5 24,5 A A 0,78 0,7 DR c * *
70 v441 52,3 52,3 67 83 20,6 10,5 10,5 16,2 19,2 17,6 26 56 56,6 A A * * MP * * « λίθος 1ης στρώσης (τέσσερεις, βαθείς σύνδεσμοι)
71 v442 52,3 * 52,3 * * 58,2 18,5 6,2 18 7 18,2 29,5 15 21,5 26 D D M 0,92 0,71 DR A c O * λίθος 6ης στρώσης-μασχαλιαίος λίθος πλοκής με μεσότοιχο (Μ)
72 v452 52,2 * 52,15 * 97 101,5 56,1 7 58,2 8,2 17,6 23 15,2 19 D D * 0,59 0,67 MP * A *
73 v482 52,1 * 52,1 * * 90 55,7 8,9 55,3 8,6 17,6 46,5 18,3 27 D * * * MP G * * *
74 v502 52,2 * * * 122 116,5 24,2 7 87,3 5 27 8,7 94,8 8 15 86,5 58,5 56,3 57 D D R A A MP c * *
75 v503 52,2 * 52,2 * 121,9 -94 55,95 9,6 56,35 8,5 18,4 25 27,5 48 17,35 94,25 27 D D R 0,72 0,56 MP B * *
76 v507 * * * * 121,9 115,3 51 8 51,6 6,7 22,5 47,3 20,1 D D R * * MP C * *
77 v508 52,3 * 52,4 * 22,15 102 19,9 8,3 20,8 7 81,3 7,5 39 19,5 D D D R * * DR B * *
78 v549 52,2 * 52,25 * 122 54,2 23,9 8,1 25,4 8 21,3 24,5 24,5 42,6 18 24,7 D D 0,89 0,86 DR B A *
79 v555 52,2 * * * 86 89 56,7 9 56 8,7 22 46,5 15,5 25,3 D * * * MP B *
80 v556 52,25 * 52,2 * 121,9 94,7 55,3 6,5 21,6 V? 29 44,6 21,3 24,6 D D L * * MP G B * *

v562 52 * 52,1 * 106 83 55,5 9,1 57,3 9,4 \ 17,2 29,4 26 27 A A * * * MP * * *
82 v565 52,21 * 52,2 * 101 -90 56,1 10,8 57,5 9,6 21,7 48,8 20,5 26 D L * ♦ MP C * *

v566 52,2 * 52,3 * 121,9 -46 56,7 7,2 23,4 8 26,5 46,6 20,7 24,8 D D R * * MP G C * *
84 v567 2,15 * 63 8,4 55,3 9,3 13,6 27,5 18,6 25,5 A * * ♦ MP * * ♦ * λίθος 11ης στρώσης (χαμηλού ύψους)

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. ΛΙΘΟΙ ΔΙΑΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΙΚΟΙ.



85 v568 52,1 * 52,05 115 -101 56,7 8,2 55,2 9,7 22 91,5 84 21,6 91 27,5 86 52,1 18,7 A28 D P L 0,9 0,69 MP A C * L λίθος 11ης στρώσης (χαμηλού ύψους)
86 v569 * * 52,3 121,9 -62 57 7,7 7,2 21,2 27,5 26,5 42,5 21,2 24,5 60 D D * * * MP * C * * λίθος 15ης στρώσης
87 v572 52,2 * 52,2 113 -77 * 6,1 18 '24 25,5 D L MP C A L λίθος 17ης στρώσης-μεσαίος λίθος,χωρίς μεσόγομφους
88 v573 52,3 * 52,3 80 79 19 10,5 20,8 10,5 21,5 14,5 17,5 25,5 57,5 A A * * MP * * * * λίθος 1ης στρώσης (τέσσερεις,βαθείς σύνδεσμοι)
89 v579 52,21 * 52,2 102 48 20 8,5 19,6 8,3 17,5 25,5 23,5 30 18,5 26 D D L 0,93 0,78 DR * A * * λίθος 14ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
90 v580 52,3 52,1 121,8 87,3 55,4 9,3 56,2 9,4 19,5 25,5 42 18 21,7 57 D D MP D A λίθος 11ης στρώσης (χαμηλού ύψους)
91 v585A 52,15 52,23 48 -78 58,82 7,2 56,75 7,1 31,35 12,95 D R A 0,765 MP C λίθος 17ης στρώσης
92 v587 52 52,25 109 -87 57 7 55 7 26 D A A MP C λίθος 17ης στρώσης
93 v597 52,2 * 52,25 ♦ 106 50,5 23,6 6,9 16,3 24,4 22,9 41,3 18,4 25,5 D D R 0,69 0,59 DR ♦ c ♦ L λίθος 16ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
94 v599 52,2 * 52,3 * 122 54,5 19,4 7,7 19,7 8,2 16,9 25 45 18,3 28 D D M * * DR * A ♦ * λίθ.14ης στρ.-ΝΑ παρ.-πλοκή αν.τοίχου,πίσω αριστερά εξοχή .
95 v600 52 * 52,3 * 122 56 26,5 8,7 19,1 7,3 21,5 18,5 24 D * * 0,89 DR * B * * λίθος 16ης στρώσης
96 vóli 52,4 * 52,35 * 122 57 20,3 8,3 * 9,7 20,5 24 43,9 26,8 33 D D R 0,68 0,61 DR ♦ A * * λίθος 8ης στρώσης
97 v612 52,3 * 52,2 * 122 49,5 15,4 9,7 15,9 10,5 18,35 25,7 25 37,5 24 A30 27,5 D D P * 0,85 0,7 DR ♦ C A O λίθος 8ης στρώσης
98 v613 52,35 52,3 122 53,5 16,5 6,7 16,8 7 16,8 16,9 15,6 21,5 N 23,1 25 A P L 0,91 0,86 DR C L 0 λίθος 8ης στρώσης
99 v619 52,3 * 52,3 * 121,8 52 18,2 7,5 18,3 7,3 42,3 29 17,5 29,4 36,5 28 A A * 0,85 0,74 DR * A * * λίθος 8ης στρώσης
100 v620 52,25 * 52,35 * 122 55,7 14,6 6,5 16,5 7,5 25,5 16,8 26 18,1 28 28,2 A A L 0,69 0,81 DR A A * * λίθος 4ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
101 v621 52,25 * 52,25 * 122 52,5 15 7,1 14,8 7,1 43,2 18,6 25 20,1 P 25 A R 0,83 0,7 DR * A * 0 λίθος 4ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
102 v623 52,25 * 52,2 * 121 52,5 21,5 9 * 9 15,8 20,5 15,5 A- 25,8 A A * 0,91 0,89 DR * B + * λίθος 8ης στρώσης
103 a859 52,1 * 51,9 * 76 -64 56,4 8,5 56,7 8,4 26 52,8 16 28,5 D L * * MP * C * * λίθος 15ης στρώσης
104 6880 52,1 * * * 56 -105 55,4 7,2 18,6 24,8 89 43 24,5 D L * * MP * B ♦ * λίθος 15ης στρώσης
105 Ô881 52,4 * 52,35 * 36 -88 43 9,9 22,2 81 20,5 36,8 27,5 A A A MP * B * * λίθος 3ης στρώσης (βλ. αναθύρωση)-
106 a896 * * 52,3 * 32 -84 18 10,4 15,9 49 57,5 A * * * MP * C * * λίθος 1ης στρώσης (τέσσερεις, βαθείς σύνδεσμοι)
107 a903 52,3 * 52,23 * 118 -78 45,8 7,7 25,7 46 19,2 15 A L 0,99 0,74 MP * C * * λίθος 17ης στρώσης
108 a915 52,4 * 52,4 * 94 -56 47,3 8,9 31 19,4 46 A D 0,73 MP * C * * λίθος 3ης στρώσης (βλ. αναθύρωση)
109 a919 λίθος πιθανώς 1ης στρώσης (βαθύς σύνδεσμος)
110 «953 52,01 121,9 -60 56,7 8,4 18,7 31,5 35,5 A A A A MP B λίθος 5ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
111 «975 52,4 52,4 122,2 54,4 17,5 29,5 27,5 49,5 18,3 25,5 D D 0,9 0,86 DR C λίθος 12ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
112 «995 52,5 * 52,5 * 121,8 55,3 21,6 * 23 6,5 22,2 47,3 18,6 D D DR A λίθος 16ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
113 «1011 52,2 52,25 27 57 * 8 18,3 23,1 D 0,52 0,58 DR λίθος 12ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
114 «1074 52,35 52,55 122 58 20 10 20,2 10 17,8 24,2 20,1 21,2 23,5 D D R 0,83 0,78 DR A λίθος 12ης στρώσης
115 «1075 52,2 52,3 110 49 18,5 8,5 20,9 7,4 15,7 24,7 45 18,5 D R 0,66 0,77 DR B A λίθος 4ης στρώσης
116 «1076 52,2 52,1 121,7 55,7 22,6 6 25 6,7 14,8 21,9 22,5 47,2 19,3 25,5 26 24 D D L A A DR B 0 A λίθος 16ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
117 «1082 52,1 52 122,1 51,5 25 7,8 21,2 10,1 13,8 40,7 16,2 D D L 0,89 0,65 DR A λίθος 14ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
118 «1085 52,05 52 99 56,5 19,7 6 * 6,3 18 23,2 51,5 A A L 0,85 0,61 DR C
119 «1093 52,31 52,3 121,8 57 17,9 7,4 16,1 5,9 45,8 28,5 20,3 45,5 30 A A 0,82 0,76 DR B λίθος 14ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
120 «1094 52,1 52,1 102,2 55,7 22,9 8,2 25,4 7,4 22 47,8 17,2 27,5 D D 0,53 0,725 DR ,G,H) B λίθος 14ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
121 «1096 52,3 * 52,31 * 121,8 52,5 * 10,3 26,4 10,7 18,2 24,6 A- 32 27,5 A A R 0,85 0,74 DR A * * λίθος 6ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
122 «1102 * 52,2 * 110 55,3 22,7 10 22,6 9,1 48 21,7 48 D D L 0,75 0,64 DR * C * * λίθος 14ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
123 «1103 52,25 * 52,3 * 122,4 60 15,6 8 18,4 7,5 30,5 16,9 37,3 28 A K * 0,93 0,94 DR * B ♦ * λίθος 4ης στρώσης- ΝΑ παραστάδα
124 «1107 52,2 * 52,21 * 96 55 21,4 7,6 21,1 7,7 22,6 43,7 26 44,8 20,5 A D R 0,9 0,81 DR * C A * λίθος 16ης στρώσης-ΝΑ παραστάδα
125 61441 52,2 * 52,32 100 103,8 55,75 8,6 56,2 10,5 22,5 40 18,8 23,5 D A A MP C λίθος 13ης στρώσης-μεγάλοι, λοξοί σύνδεσμοι
126 Ô1537 52,15 * 52,25 * * 102 56,6 5,3 56 5,1 24,5 A M 0,68 0,69 MP A B L * λίθος 17ης στρώσης-μεσαίος λίθος,χωρίς μεσόγομφους
127 δ 1538 52,1 * 121,9 95 20,55 9 23,9 9,8 17,5 19 57,5 58 D D L A A DR C
128 vl918 52,3 52,3 121,9 -98 56,3 8,5 56,3 8,2 21,3 * 30,5 * 30,3 * 39,8 17,8 25 D D M 0,74 0,78 MP * C 0 0 λίθος 11ης στρώσης
129 vl919 * * 52 * 121,9 113,6 56,3 9,8 54,9 6,8 22 49,3 18 25,5 D K L * * MP * C * *
130 v2062 52,2 * 52,25 * 46 108 * * 88,5 10,3 18,5 10,3 96 10,3 43 28,1 92,5 D R * * MP * * * * λίθος 1ης στρώσης
131 v2075 52,35 * 52,15 * 121,9 -80 55,5 6,7 * 6,1 27,5 15,9 10,6 L 1 0,67 MP * c 0 0
132 v2076 52,3 52,1 52,2 51,95 121,85 87 54,4 10 54,4 8 60,5 15,6 26 9,2 48 17,5 A A L 0,45 0,31 MP c L L
133 v3127 52,1 * * * 70,6 52 23,8 8,85 45,8 23 14,4 43,5 A A R 0,75 0,4 DR * A * *
134 v9000 52,2 * 52,21 * 121,9 86 * * 56,8 8,9 22 33,2 25 53,1 19,2 27 D D R 0,95 0,75 MP B 0 A
135 v9001 52,2 52,2 52,25 52,1 73 92,1 55,8 9,1 56,05 9,6 21,75 29,6 65,5 48,65 17,9 22 D D R 0,81 0,67 MP A C 0 0
136 v9002 52,35 * 52,42 * 111 57 15,7 9,1 21,6 28,5 47,3 23,5 29,2 27 D D R 0,885 0,79 DR A C 0
137 v9004 52,4 * 2,25 * 21,9 1,25 28 11 14,7 8,2 20,3 29,5 18,7 27,3 19,4 30 D P L 0,89 0,78 DR A c138 v9005 52,05 52 121,9 50 22 9,2 19,7 8,8 18,4 19 21 24,5 A P L 1,15 0,75 DR c139 v9006 52,3 * 52,3 * 113 108 57,7 8,3 57,2 8,5 25,1 84,7 32 35 47,2 18,25 95,7 23,5 D D M 0,77 0,81 MP * c A A
140 v9007 52,55 52,5 121,9 102 57 8,5 56,2 8 24,4 29,5 29,5 44,1 17,1 24 D D A A MP c L A
141 v9111 52,05 52 121,9 50 22 9,2 19,7 8,8 18,4 19 21 24,5 A P L 1,15 0,75 DR c
142 v9013 52,4 * 52,39 * 121,9 55,8 20,2 10,8 28,5 11 16,9 22,7 29 49,5 25,33 33,1 D D L 0,93 0,94 DR * c * *
143 v9014 52,2 52,45 121,9 93,4 57,2 8,7 57 7,9 28,8 35 38 47,7 17,5 21,5 D D R 1 0,86 MP A c 0 A

v9015 52,25 * 52,4 * 122,1 112 55,9 8,9 56,8 8,9 22 29,5 30,5 35,6 17,3 21 D D R 0,885 0,91 MP B c L A
145 v9016 52,3 * 52,25 * 121,9 107 55,7 8,8 20,9 28 37,7 16,8 23,5 D D L 0,61 0,695 MP * c A
146 v9017 52,34 * 52,39 * * 55 18,3 6,5 21,1 9 14,5 23,4 21,7 27,8 D P 0,91 0,91 DR * cv9018 52,1 * 52,1 * 122,1 55,7 25,25 8,6 24,6 8,5 19 . 23 23,5 47,2 22,75 28,5 D D L 0,52 0,79 DR * B

v9019 52,3 * 52,32 * 121,9 53,5 20,4 9,4 19,8 7,5 17,3 22 35,3 22,7 30 D D L 0,8 0,73 DR * c 0
v9020 52,32 * 52,28 * 122,2 56 20,5 9,5 20,1 9,5 18,3 13 30 51 28,9 34 D D L 0,8 0,76 DR D c •
v9021 52,3 * 52,35 * 122,2 57 17,4 7,8 17 7,2 16,8 24,6 27,5 47,5 34,6 30,3 27,5 D D 0,8 0,74 DR
v9022 52,05 * 52 * 100 52 24,7 8,7 17,65 7,3 18 23,5 21,91 33 D D 0,83 0,925 c
v9025 52,2 * 52,25 * 121,9 83 56,45 9,3 56,4 8,2 17,7 26,5 20,9 19 A A R 0,845 0,87 MP B B L

153 v9026 52,42 * 52,4 * 122 54 15,2 8,8 16,2 8 15,6 21 23,5 21,2 31,25 27,5 D D L 0,75 0,865 DR A C A 0
v9027 52,3 * 52,32 * 122 54,4 21,3 8 22,7 8 19,4 24,8 25,8 22,3 31,5 * D n M 0,74 0,85 DR C
v9028 52,5 * 52,5 * * 56 18,2 8,5 18,5 8,9 27,5 18,7 16,7 28 A A M t,89

0,89 DR C 0
156 v9029 52,1 52,05 * 122,1 53,7 24,7 8,6 23,9 8,5 18 38,6 21,2 D D L 0,83 0,73 DR G

v9030 52,05 * 52,1 * 122,1 54,6 23,9 8 23 8,2 14,7 17 P 28,6 A A P R 0,77 0,96 DR B
v9031 * 52,3 * * 56 16,2 7,6 17,5 8,6 14,2 21,4 25 23 30,6 28 D D R 0,87 0,87 DR B C
v9032 52,25 * 109 53 21 9,5 20,55 9,3 16,9 24 17,7 28 D D 0,92 0,91 DR C

160 v9034 52,25 * 121,8 48 18,25 7,8 22,5 8,3 17,4 21,25 20,5 40,8 21,8 26,5 D D R 0,835 0,77 DR B
161 v9035 52,05 * 52,25 * 121,8 48 18,25 7,8 22,5 8,3 17,4 21,25 20,5 40,8 21,8 26,5 D n R 0,835 0,77 DR

v9036 52,3 * 52,3 * 121,9 56,5 24,1 9,5 20,1 6,8 22,3 26,7 18,5 21,3 27,2 A P L 0,8 0,84 DR163 * 52,24 * 107 56 19 10 20,5 9,3 45,1 0,25 17,5 24,8 17,3 PA- 26,5 0 O 0 0 A A P L 0,8 0,6
164 * 52,2 * 96 57 * * * 7,7 22,1 26 Ili 28,2 D D 0,7 0,73 DR B C165 * 52,4 * 57 17 8,9 20,5 8,3 15,7 48,6 18,4 27,4 A R 0,78 0,55 DR F C166 v9041 52,15 * 121,9 58,4 * 9 24,95 9,4 19,65 19,5 27,5 D L E c

v9042 * 52,2 * 121,9 95,5 56,45 6,5 58,5 6,5 18,3 L-23,1 26,8 36,5 19,9 89,7 18,1 D D L 0,59 1,05 MP B A L L
121,85 103 56,6 7,6 58,3 8,2 23,6 29,5 27,25 48,7 19,9 28,75 57 D D P R 0,79 0,8

v9044 52,3 * 52,4 * * 93 18,1 10,6 17,9 10,3 14 ___ L_ _ _ 11,2 17,6 40,5 29 57,5 57 A 0,745 0,825
îÎiW IrJ ΛΤΛίλΓτηΛ m\Wn (‘mrrnf

52,5 * 52,45 * 121,95 102 56,3 8,5 56,7 8,6 23,3 91 ,30,5 86 31 81,5 49,9 19,7 26 D D L 0,72
KfW 7r|r Γϊτρ,Υ'ίτηΛ------------^1 "-----------------------------------------------------------------------------

v9046 * 52,25 * 121,85 104,45 56,1 8,5 19,6
________ __________

23,5 13,7 A27 D D P L 0,9 0,77
52,3 121,9 106,2 57 8,9 55,1 9,6 21,5 91,3 1* 84,1 31,5 49,2 15,1 19 D D L 0,91 0,78 MP c 0 A λίθος 13ης στρώσης-λοξός σύνδεσμος



173 v9048 52,45 * 52,35 * 121,9 104 56,6 10 56,1 8,9 19,5 29,5 16 27 19,1 40 D P L 1,08 0,69 MP G C 0 L λίθος 9ης στρώσης
174 v9052 52,31 * 52,39 * * 56,8 19,6 10,3 * * 15 28,5 17,5 P 26,4 A A R 0,75 0,645 DR G C A λίθος 12ης στρώσης- θεωρείται καταφραγή Κ
175 v9053 52 * 52,05 * * 50,5 18,5 7 20,3 7,2 44,5 23,5 13,8 15,3 23 A A R 0,83 0,495 DR B C λίθος 10ης στρώσης (χαμηλό ύψος) ιδιόμορφη αναθύρωση-καταφραγή Κ-πλάτος 1>50εκ.
176 v9054 52,3 * 52,36 * * 56 19,9 8,5 20,8 10,3 25 17,3 26,6 17,4 28,5 * A A R 0,93 0,9 DR C A A λίθος 12ης στρώσης
177 v9055 52,3 * 52,5 * ♦ 55,7 20,5 7 20,4 8,2 12,4 24,5 26 48,6 17,4 27,7 D R 0,98 0,89 DR F C A λίθος 8ης στρώσης
178 v9056 53,3 * 52,35 * 121,9 55 24 6 15,3 21 22 13,2 20,5 D D R 0,74 0,68 MP A C L A λίθος 7ης στρώσης-αριστερά 2 συνδέσμους δεξιά και 1 δεξιά
179 v9057 52 * 52,1 * * 55,2 20,25 7,2 20,19 7,3 13,6 23,25 12,2 25 D D R 0,38 0,525 DR E B 0 O λίθος 10ης στρώσης (χαμηλό ύψος)-καταφραγή Κ -ιδιόμορφη αναθύρωση
180 v9058 52,2 * 52,25 * * 51,5 20,4 10,5 41,5 25 26,5 17,55 A- 26,6 A K R 0,74 0,74 DR F A * λίθος 16ης στρώσης-καταφραγή Κ
181 v9061 52,3 * 52,3 * * 56,5 21,8 10 22,2 10 18 25,5 42,25 18,4 25,3 21 D D M 0,61 0,85 DR G C 0 λίθος 12ης στρώσης
182 v9062 52,35 * 52,35 * 105 54 16,7 7,3 17,2 6,6 16,8 23,5 15,8 20,4 27,5 25,5 25,5 D P M 0,79 0,925 DR A A A L λίθος 4ης στρώσης-11 ρώτος τοποθετημένος
183 v9063 52,4 * 52,35 * 122 57,9 17,3 7,9 * 8,2 22 18,5 22 35,8 20,7 27,5 D D L 0,86 0,92 DR D C 0 λίθος 4ης στρώσης
184 v9064 52,25 * 52,3 * * 55,5 15,8 9,8 15,7 9,7 17,55 24 28,5 38,7 23,5 29,5 26 D D R 0,795 0,785 DR C A λίθος 6ης στρώσης
185 v9065 52,45 * 52,4 * * 57 16,9 7,2 * 6,5 17,7 23 45,5 20 28,7 26 D D L 0,79 0,79 DR A B L L λίθος 7ης στρώσης
186 v9067 52,45 * 52,25 * 122 54,9 25,2 9,2 19,8 10,3 19 28 20 25,2 21,9 37,5 A P L 0,64 0,74 DR G C L λίθος 12ης στρώσης-Πρώτος τοποθετημένος 11
187 v9070 52,45 * 52,45 * 121,9 110,1 24 6 31,75 23,2 12,25 24,25 57 D A M 0,67 0,84 MP G C L L λίθος 7ης στρώσης- καταφραγή Κ- αριστερά 1 σύνδεσμο,δεξιά 2-θέση πλοκής
188 v9071 52,15 * 52,33 * * 101 56,85 8,6 56,5 8,2 26 17,1 27,5 96,2 14,65 22 56 A R 0,88 0,755 MP A C 0 A λίθος 9ης-μοχ/θρια άνω δεξ.αντιστ/χούν με αυτά του ν405-αναμένεται Κ-ίχνη διάβρωσης νερού
189 9072 52,13 * 52,25 * * 101 56,6 9,3 56,3 10,3 17,6 28 32 17,4 51,4 28,5 A D R 0,8 0,75 MP G A 0 λίθος 11ης στρώσης (χαμηλού ύψους)
190 v9074 52,25 * 52,3 * * 90,8 56,3 8,2 56,9 8,4 26,5 17 17,2 22 A A R 0,54 0,56 MP G A λίθος 13ης στρώσης-(μοχλοβόθριο αντίστοιχο του ν9131)
191 v9075 52,35 * 52,4 * 121,9 104 56,2 8,3 55,2 8,5 34,7 92,5 85 28,4 84,5 38,2 17,5 23,5 D D R 0,76 0,67 MP A A A L λίθος 5ης στρώσης
192 v9076 52,21 * 52,36 * 102 90 56,4 7,8 * * 27,5 21,2 28,5 10,9 A R 0,62 0,785 MP G C L L λίθος 7ης στρώσης
193 v9077 52,55 * 52,4 * 121,9 113,7 24 6,2 87,1 6,3 23,8 6,5 87,8 6 A21 0 0 0 48,6 I 14 0 PA27 57,5 57,5 D TP TP L 1,05 0,69 MP C A A λίθος 7ης στρώσης-χαρακτηριστικόςμε 4 συνδέσμουςκαι 1 πίσω στην πλοκή με μεσότοιχο
194 v9080 52,4 * 52,3 * 122,2 54,4 17,2 7,3 17,4 7,1 27 29 24,1 29,7 27 D K L 0,84 0,91 DR A C L λίθος 4ης στρώσης- καταφραγή Κ -θέση πλοκής μεσότοιχου (πίσω διαφοροποίηση λαξεύσεως)
195 v9081 52,38 * 52,35 * 121,9 55,1 15,2 8,35 15,6 7,9 47,2 28 14,5 19,2 21,35 29,4 23,5 24,5 A A L 0,73 0,825 DR c L 0 λίθος 6ης στρώσης
196 v9082 52,5 * 52,3 * * 57,35 17,2 7,3 * 6,9 18 25,75 20,2 28 28 D D L 0,8 0,8 DR G B A λίθος 4ης στρώσης
197 v9083 52,4 * 52,42 * * 54,8 15,2 8 * 6,3 18,4 22,25 P 28,8 A R 0,59 0,74 DR C A A λίθος πιθανώς 6ης στρώσης- καταφραγή Κ
198 v9085 52,3 * 52,4 * 21,05 54,85 23,9 7,2 20,3 6,5 25,65 26 17,2 26,1 A K R 0,795 0,795 DR A C A A λίθος 8ης στρώσης-καταφραγή Κ
199 v9087 52,3 * 52,35 * * 59 17,1 7,2 17,5 7,2 48,5 25,75 15,7 23,1 27,75 25,5 26,5 D A R 0,715 0,915 DR F L L λίθος 4ης στρώσης
200 v9089 52,1 * 52,05 * * 54 20,6 6,9 19,1 6,4 13,7 21,5 23,5 14,5 22,5 D D L 0,81 0,87 DR B C A λίθος 10ης στρώσης (χαμηλό ύψος)
201 v9091 52,25 * 52,4 * * 58 21,6 10,1 22,4 10,5 17,6 26,5 25,5 47,45 17,1 27,75 D D R 0,79 0,715 DR A B λίθος 12ης στρώσης
202 v9092 52,33 * 52,4 * 89 55,1 16,1 6,9 26,2 15,7 A24 D D R 0,87 0,72 DR A B L λίθος 6ης στρώσης
203 v9093 52,38 * 52,25 * * 54,5 23,4 10 21,6 9,7 16,9 24,5 24,75 45,4 18,3 24,8 D D R 0,82 0,44 DR G C A λίθος 14ης στρώσης
204 v9094 52,32 * 52,3 * 19,4 10,2 21,9 9,8 18,2 25,8 23,5 17,6 26,3 56,75 48 D D P R 0,5 0,58 DR B C A λίθος 12ης στρώσης (υψηλό),μασχαλιαίος λίθος πλοκής με μεσότοιχο (Μ)
205 v9099 52,32 * 52,2 * 122,3 50,5 18,9 6,5 25,5 7 23,5 9 28,9 44 A A L 0,86 0,89 DR G c 0 λίθος 10ης στρώσης (χαμηλό ύψος)
206 v9100 52,38 * 52,34 * * 106 54,7 7,5 55,2 8 20,4 128 29,5 13,1 47,1 27,5 A D L 0,895 0,79 MP B c A λίθος 5ης στρώσης
207 v9101 52,5 * 52,5 * * 104 58,7 8,2 56,2 8 22,2 27 21 28 18,8 94,7 27,5 A P M 0,66 0,81 MP c A O λίθος 7ης στρώσης-II ρώτος τοποθετημένος λίθος
208 v9102 52,5 * 52,5 * * 86,6 45,8 8,5 46,5 8,5 18,6 32 15,5 48,6 25 57 56,5 A D M 0,62 0,84 MP A A 0 λίθος 3ης στρώσης (βλ. αναθύρωση)
209 v9103 52,4 * 52,45 * 121,8 108 43 6,6 43 5,5 19,3 25,5 21,8 18,5 56 D D R 0,7 0,9 MP B c A I- λίθος 3ης στρώσης (βλ. αναθύρωση)-άνωθεν Μ (μοχλοβόθρια)
210 v9105 52,41 52,4 97,4 55,1 9,5 56,6 9,1 17,7 25,7 17,3 25,3 D D A A MP B λίθος πιθανώς 3ης ή 7ης στρώσης
211 v9106 52,2 * 52,29 * 121,9 113,5 56,6 7,3 56 8 26,75 30 84,75 15,1 23 D K R 0,82 0,73 MP G C 0 A λίθος 9ης στρώσης-πίσω σύνδεσμος,θέση πλοκής-Κ-άνωθεν αναμένεται Μ (μοχλοβόθριο)
212 v9107 52,3 52,3 121,9 103 56,6 7,8 * 7,3 21,8 26,5 31 18,3 D D M 0,79 0,79 MP C A A λίθος 5ης στρώσης
213 v9108 52,36 * 52,45 * 121,9 107 56 8 55,85 7,7 20,7 28 28,75 42,2 15,2 98,9 28,4 D D L 0,73 0,78 MP C A 1, λίθος 6ης στρώσης
214 v9109 52,25 * 52,25 * 122 98 55,85 9,9 56,25 9 17,95 27 26 46,7 15,5 26,5 D D M A 0,67 MP A C 0 A λίθος 13ης στρώσης-μεγάλες κεφαλές συνδέσμων
215 v9110 52,28 * 52,38 * 121,9 53,2 16,7 9,5 15,7 7,7 - 15,5 28,5 12,8 26 21,8 26,5 25 25,2 A P R 0,63 0,86 DR B C 0 A λίθος 6ης στρώσης- Πρώτος τοποθετημένος
216 v9111 52,05 52 121,9 50 22 9,2 19,7 8,8 18,4 19 21 24,5 A P L 1,15 0,75 DR C λίθος 10ης στρώσης (χαμηλού ύψους)-Πρώτος τοποθετημένος Π
217 v9112 52,03 * 52,12 * 122,1 56 19,3 8,2 18,5 7,4 14 22 13,9 27,5 A A R 0,81 0,6 DR F c L λίθος 10ης στρώσης (χαμηλού ύψους)
218 v9114 52,3 * 52,35 * 121,9 54 15 6,7 24,45 7,8 27 10,6 25 15,8 27,5 A A R 0,77 0,84 DR A c A λίθος 8ης στρώσης
219 v9116 52,4 * 52,25 * * 56,5 23 9 19,85 9 18,2 27,5 26 16,4 26,5 A D L 0,68 0,93 DR F c 0 λίθος 12ης στρώσης
220 v9118 52,3 * 52,2 121,9 52,1 21,7 10,5 21,1 8,8 17,4 28,5 48,15 17,8 25,7 D D L 0,97 0,74 DR A 0
221 v9120 52 * 52,05 * 56,8 * 7,4 19,8 7,8 22,6 47,4 16,3 22,5 D D M 0,56 0,5 DR G C 0
222 v9122 52,15 * 52,1 * 20 9,8 19,7 7 16 26,3 16,5 22,6 D D P L 0,91 0,8 DR C
223 v9128 52,25 * 52,15 * 121,9 53,35 24,7 9,8 7,5 45,2 21,8 18,5 20,4 P 29 A A L 0,74 0,6 DR B C
224 v9l30 52,4 * 52,55 * 47 7,6 46,5 8,2 18,5 28 30 48,1 16,5 24 D D R 0,55 0,885 MP A 0 A
225 v9l31 52,15 * 52,3 * 106 56,2 8,2 55,6 7 28 15,9 14,6 A26 92 P A P R 0,95 0,49 MP G c O A
226 v9132 52,15 * 52,22 * * 95 56,4 8,6 56,5 7,8 27 18,1 28 14,2 21,5 A A R 1,09 1,12 MP A B
227 v9133 52,51 * 52,41 * 114 42,6 6,5 18,8 29,2 86 22 29 57,5 57 D D L 0,62 0,44 MP C L I,
228 v9134 52,25 * 52,3 * 102 55,5 8,2 56,25 7,9 23,6 30,25 82 14,1 97,5 19 A D R 0,65 0,81 MP G B 0 A
229 v9I35 52,45 * 52,5 * -87 42,8 6,5 49 8 17,6 35,7 16,5 74,8 21,5 D A R 0,825 0,985 MP C C A A λίθος 3 ης στρώσης
230 v9136 52,2 * 52,25 * 121,9 104 56,6 7,3 * 7,7 27 18 26,6 95,7 A L 1 0,99 MP A C L O
231 v9137 52,35 * 52,25 * 121,9 94 * * 57,7 9 25,9 85,5 33 79 32,5 80 39 17,6 63,45 D D L 0,74 0,61 MP B L A
232 v9144 52,3 * 52,35 * 122 17 7,5 16,8 8 16,3 26 19,5 28,5 61,5 27,5 D D L A A DR
233 v9146 52,35 * 52,37 * 121,9 50 16 5,8 16,7 6,7 12,7 26 24 13 A25 24 25 D D P R 0,78 1 DR D C 0 A λίθος 6ης στρώσης

v9148 52,3 * 52,34 * 121,9 52,6 20,4 8,5 20,8 8,7 19,6 21 18,7 24,3 D D M 0,79 0,69 DR D C235 v9149 52,4 52,41 83 56 18,4 8,9 17,9 9 40,7 27,5 16,5 26,4 26,9 P * 26,5 A A R 0,78 0,71 DR C L A
236 v9150 52,3 * 52,6 * 108 57 24,3 8,9 22,7 7,4 46 16 23 19 P 26 29,5 A A R 0,94 0,7 DR G C L
237 v9155 52,5 * 52,4 * 106,3 18,4 10,7 95,1 10,7 ♦ 10,5 * * 20,4 26,5 57,5 58,3 D P L MP
238 v9156 51,96 * 52,1 * 121,9 104 56,75 7,9 56,6 7 18,8 24,8 86 D R 0,84 0,84 MP B C 0 A
239 v9157 52,22 * 52,35 * 94 55,7 7,7 55,8 7,7 22,9 27 21,3 25,5 52 D D R 0,6 0,695 MP C
240 v9158 52,2 52,1 121,8 56 55,9 6,4 17,5 16,8 18,5 24,5 D P MP

v9159 52,2 * 52,1 * 121,9 100 * * 55,9 6,4 17,5 16,8 30,5 18,5 24,5 D P M 0,785 0,73 MP G C 0 0
242 v9165 52,4 52,5 121,9 101 57 8,3 55,7 7 33 15,9 39,8 22,7 A R A A MP B
243 v9167 52,4 52,5 121,9 108,5 57 9,1 54,5 7,9 22,4 90 19,9 15,5 38 44,4 23,9 D P R A A MP A B L λίθος πιθανώς 9ης στρώσης



σχ. 26 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΝΔ. 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
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f Λίθοι τελικώς τελευταίοι τοποθετημένοι; καταφραγές (Κ).
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Λίθοι αρχικώς πρώτων τοποθετημένων (Π)

Χαρακτηριστικός μασχαλιαίος λίθος των δρομικών στρώσεων στην πλοκή με τον 

Ένδειξη της φοράς τοποθετήσεως των λίθων.

μεσότοιχο (Μ)

ΕΪΟΤΤΡΙΚΓΙ ΟΤΠ ΠΟΤΙΟΪ ΤΟΙΧΟΥ

σχ. 27 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ.
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σχ. 28 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΛΩΝ.
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σχ. 29 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΝΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟΒΑΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 3η ΣΤΡΩΣΗ.
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αχ. 30 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΝΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ 4η ΕΩΣ 8η ΣΤΡΩΣΗ.
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σχ. 31 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ 9η ΕΩΣ 13η ΣΤΡΩΣΗ.
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σχ. 32 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΝΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ 14η ΕΩΣ 17η ΣΤΡΩΣΗ.



σχ
. 3

3 ΠΡ
Ο

ΤΑ
ΣΗ

 Α
Ν

Α
ΣΤ

Η
Λ

Ω
ΣΕ

Ω
Σ 

Ν
Ο

ΤΙ
Ο

Υ
 Τ

Ο
ΙΧ

Ο
Υ

 Σ
Η

Κ
Ο

Υ
 Π

Α
ΡΘ

ΕΝ
Ω

Ν
Ο

Σ:
 Α

Ν
Α

ΔΙ
Α

ΤΑ
ΞΗ

 Λ
ΙΘ

Ω
Ν

 Σ
ΤΟ

 Ν
Α

 Τ
Μ

Η
Μ

Α
 Τ

Ο
Υ

 Τ
Ο

ΙΧ
Ο

Υ
, Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Τ

Ο
ΙΧ

Ο
Β

Α
ΤΗ

 Ε
Ω

Σ 
ΤΗ

Ν
 3η

 Σ
ΤΡ

Ω
ΣΗ

.





σχ
. 3

4 Π
ΡΟ

ΤΑ
ΣΗ

 Α
Ν

Α
ΣΤ

Η
Λ

Ω
ΣΕ

Ω
Σ 

Ν
Ο

ΤΙ
Ο

Υ
 Τ

Ο
ΙΧ

Ο
Υ

 Σ
Η

Κ
Ο

Υ
 Π

Α
ΡΘ

ΕΝ
Ω

Ν
Ο

Σ:
 Α

Ν
Α

ΔΙ
Α

ΤΑ
ΞΗ

 Λ
ΙΘ

Ω
Ν

 Σ
ΤΟ

 Ν
Α

 Τ
Μ

Η
Μ

Α
 Τ

Ο
Υ

 Τ
Ο

ΙΧ
Ο

Υ
 Α

Π
Ο

 4η
 Ε

Ω
Σ 

8η
 Σ

ΤΡ
Ω

ΣΗ
.





σχ
. 3

5 ΠΡ
Ο

ΤΑ
ΣΗ

 Α
Ν

Α
ΣΤ

Η
Λ

Ω
ΣΕ

Ω
Σ 

Ν
Ο

ΤΙ
Ο

Υ
 Τ

Ο
ΙΧ

Ο
Υ

 Σ
Η

Κ
Ο

Υ
 Π

Α
ΡΘ

ΕΝ
Ω

Ν
Ο

Σ:
 Α

Ν
Α

ΔΙ
Α

ΤΑ
ΞΗ

 Λ
ΙΘ

Ω
Ν

 Σ
ΤΟ

 Ν
Α

 Τ
Μ

Η
Μ

Α
 Τ

Ο
Υ

 Τ
Ο

ΙΧ
Ο

Υ
 Α

Π
Ο

 9η
 Ε

Ω
Σ 

13
η 

ΣΤ
ΡΩ

ΣΗ
.





σχ
. 3

6 Π
ΡΟ

ΤΑ
ΣΗ

 Α
Ν

Α
ΣΤ

Η
Λ

Ω
ΣΕ

Ω
Σ 

Ν
Ο

ΤΙ
Ο

Υ
 Τ

Ο
ΙΧ

Ο
Υ

 Σ
Η

Κ
Ο

Υ
 Π

Α
ΡΘ

ΕΝ
Ω

Ν
Ο

Σ:
 Α

Ν
Α

ΔΙ
Α

ΤΑ
ΞΗ

 Λ
ΙΘ

Ω
Ν

 Σ
ΤΟ

 Ν
Α

 Τ
Μ

Η
Μ

Α
 Τ

Ο
Υ

 Τ
Ο

ΙΧ
Ο

Υ
 Α

Π
Ο

 14
η Ε

Ω
Σ 1

7η
 Σ

ΤΡ
Ω

ΣΗ
.





σχ. 37 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ I ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.
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