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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης, σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη περί τις αρχές 
του Β’ μισού του 5ου αιώνα π.Χ., κτίσθηκε μεταξύ των ετών 427/6 και 424/3 π.Χ. σε εξέχουσα 
θέση, στον μετασκευασμένο λίγα χρόνια νωρίτερα για τον σκοπό αυτό Μυκηναϊκό πύργο της 
"πελασγικής" οχυρώσεως της Ακροπόλεως, νοτιοδυτικά των Προπυλαίων.

Ρυθμού ιωνικού, αμφιπρόστυλος, τετράστυλος εμφανίζει μοναδικές ιδιομορφίες στον 
σχεδίασμά του. Ο οπισθόδομος παρουσιάζεται εξαιρετικά συνεπτυγμένος. Στον πρόναο δύο 
μονολιθικοί πεσσοί εν παραστάσει, δημιουργούν τρεις θύρες στην ανατολική πλευρά του 
σηκού. Οπτικές εκλεπτύνσεις εντοπίζονται στα κεκλιμένα μέτωπα των αναβαθμών της κρηπίδας, 
στην κλίση των πλευρικών τοίχων, στην κλίση των κιόνων προς τον σηκό. Τα παραπάνω σε 
συνδυασμό με τις ογκώδεις αναλογίες των κιόνων -οι βαρύτερες στον ιωνικό ρυθμό-, το μεγάλο 
μέγεθος των κιονοκράνων, -1 /2 σε μέγεθος από αυτά των Προπυλαίων- και την ευρεία χρήση 
κυματίων πρωτότυπα συνδυασμένων, φανερώνουν την συνθετική ικανότητα του Καλλικράτη 
στην επεξεργασίύ παραδοσιακών μορφών της ελληνικής αρχιτεκτονικής και την δημιουργία 
νέων. Το σημαντικότερο όμως, ότι με τις κατάλληλες αναλογίες και τον ευφυή 
προσανατολισμό, επέτυχε να εναρμονίσει την γειτνίαση και να απαλλάξει από τον ασφυκτικό 
εναγκαλισμό των Προπυλαίων, το μικρό εξαιρετικής ευαισθησίας και σημασίας ένεκα της 
ανάγλυφης του ζωφόρου, ιωνικό ναό της Αθηνάς Νίκης.

Στον μεσαίωνα η χρήση του κτηρίου άλλαξε, η ανατολική του κιονοστοιχία κτίσθηκε, 
ο ναός μετετράπη τέλος σε πυριτιδαποθήκη. Παρέμεινε όμως πάντοτε ορατός από τα δυτικά, 
στον εισερχόμενο από τις πύλες του κάστρου της Αθήνας, μέχρι την κατεδάφισή του, περί το 
1867, λόγω της επικείμενης επίθεσης του Μοροζίνι στην Αττική. Στην θέση του κτίσθηκε 
υψηλός προμαχώνας. Τα μέλη του ναού βρέθηκαν εντοιχισμένα στον προμαχώνα αυτόν που 
εγκατέστησαν οι Τούρκοι στο χώρο μεταξύ του πύργου της Νίκης και του βάθρου του Αγρίπα, 
κατά τις εργασίες καθαιρέσεως των μεσαιωνικών προσκτισμάτων, το 1835. Η αναστήλωσή του, 
που ακολούθησε ευθύς αμέσως από τους L. Ross, E. Schaubert και Ch. Hansen, απετέλεσε την 
πρώτη από μία σειρά επεμβάσεων, στα σοβαρά πληγέντα μνημεία της Ακροπόλεως, κατά την 
κατοχή, αλλά και κατά τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό.

Το 1935 ο Ν. Μπαλάνος διέλυσε εκ νέου τον ναό και στερέωσε τον πύργο της Νίκης, ο 
οποίος κινδύνευε να καταρρεύσει. Υπεύθυνος όμως για μεγάλο μέρος της ανασυνθέσεως του 
ναού που ολοκληρώθηκε το 1940, είναι ο Α. Ορλάνδος, ο οποίος επέφερε μεν βελτιώσεις, αλλά 
τελικά επανέλαβε ουσιώδη αναστηλωτικά σφάλματα των προηγουμένων.

Για μια ακόμα φορά, σίδηρος χρησιμοποιήθηκε για την σύνδεση των μαρμάρινων μελών 
μεταξύ τους.

Σαραπέντε χρόνια μετά την τελευταία αυτή αναστήλωσή, τα προβλήματα που 
προέκυψαν από την χρήση του σιδήρου ήσαν πλέον τόσο εμφανή, ώστε την άνοιξη του 1985 
η τότε Διευθύντρια Ακροπόλεως κα Έβη Τουλούπα μου ανέθεσε την σύνταξη εκθέσεως για τις 
φθορές του ναού, με απώτερο σκοπό την άμεση επέμβαση στα γλυπτά της ζωφόρου. Η μελέτη 
έδειξε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το μνημείο ήσαν πολλαπλά και σύνθετα, 
επεκτείνονταν δε σε όλα τα μέρη του από την εμφανή υπερδομή, μέχρι τον τρόπο θεμελιώσεώς 
του. Με απόφαση της Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως μου ανετέθη η 
σύνταξη της μελέτης για μία νέα επέμβαση, την τρίτη, στο ήδη ταλαιπωρημένο από τις 
παλαιότερες περιπέτειές του μνημείο. Για τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν την γλυπτική του
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ναού και ειδικότερα τα προβλήματα της ζωφόρου και του θωρακίου, υπεύθυνος ορίσθηκε η 
αρχαιολόγος Δρ. .Μ. Μπρούσκαρη. Οι εργασίες άρχισαν το φθινόπωρο, και τον Δεκέμβριο 1985 
καθαιρέθηκε για να συντηρηθή ένα μέλος της νότιας ζωφόρου που είχε σπάσει από την 
οξείδωση γόμφου. Την άνοιξη του 1986 άρχισε η εργασία της λεπτομερούς αποτυπώσεως του 
ναού για την σύνταξη νέων σχεδίων σε κλίμακα 1:10, και συνεχίσθηκε με την συγκέντρωση και 
καταγραφή κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην διαμόρφωση των τελικών 
προτάσεων για την αποκατάσταση και την προστασία του.

Με την ευκαιρία της προγραμματιζόμενης τρίτης εκ βάθρων διαλύσεως του μνημείου 
για την αντικατάσταση των σιδηρών συνδέσμων, η νέα σε βάθος έρευνα ως κύριο στόχο είχε 
και τελικά επέτυχε να εξακριβώσει την πραγματική θέση σημαντικών αρχιτεκτονικών μελών του 
ναού, σήμερα τοποθετημένων σε τυχαία διάταξη. Με την αναδιάταξη των μελών αυτών και την 
βελτίωση μέρους του προγενεστέρων επεμβάσεων, η νέα αναστήλωση του ναού της Νίκης μέσα 
στα πλαίσια που ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις, φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την αρχική του 
μορφή, προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό, το πρωτότυπο και δημιουργικό πνεύμα του 
Καλλικράτη.

Για τον παραπάνω σκοπό η μελέτη αποκαταστάσεως του μνημείου διαιρέθηκε σε 
τεσσερα κύρια μέρη, με το εξής περιεχόμενο:

Εις το Α’ διερευνάται η άγνωστη οικοδομική ιστορία του ναού και της ευρύτερης 
περιοχής του, α). κατά τους αρχαίους χρόνους και β) κατά τους μέσους χρόνους και την 
Τουρκοκρατία.

Εις το Β’ περιγράφεται λίθο προς λίθο η υπάρχουσα κατάσταση του μνημείου, όπως 
σώζεται αναστηλωμένος από τους Ν. Μπαλάνο και Α. Ορλάνδο (1935-1940), και δημοσιεύεται 
αρχείο των κατακείμενων μελών της Νίκης, που επανεντάσσονται στον ναό.

Εις το Γ’ γίνεται αναδρομή στο ιστορικό των αναστηλωτικών επεμβάσεων στον ναό και 
ανιχνεύονται οι εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα.Παράλληλα γίνεται σχολιασμός των 
επεμβάσεων και εντοπίζονται τα προβλήματα που αυτές προκάλεσαν.

Εις το Δ’ παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτάσεις, για την νέα αποκατάσταση του ναού 
της Αθηνάς Νίκης.

Το πρώτο θεμελιώδες κεφάλαιο της μελέτης, αυτό που πραγματεύεται την αρχαία και 
μεσαιωνική ιστορία του ναού και κατά συνέπεια την ένταξη του μΑ/ημειακού αυτού συνόλου 
στο αμυντικό σύστημα οχυρώσεως της εισόδου της Ακροπόλεως, κατ’ανάγκην παρουσιάζεται 
εδώ συνοπτικά.

Σε αντίθετη περίπτωση, η πλήρης ανάπτυξη του θέματος θα απαιτούσε την συγγραφή 
ξεχωριστής πραγματείας, κάτι που επιφυλάσσομαι να παρουσιάσω στο εγγύτατο μέλλον.

Πάντως, για την διαμόρφωση και τεκμηριωμένη υποστήριξη των προτάσεων 
αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης, αναπτύξαμε επαρκώς όλα τα σημεία εκείνα που 
κρίθηκαν σημαντικά για την εξακρίβωση της ορθής αναδιατάξεως των μελών του ναού, ένα 
ζήτημα καθοριστικό για την επιτυχία ή όχι της νέας προτεινόμενης επεμβάσεως.

Το κύριο μέρος της πρωτότυπης αυτής ιστορικής έρευνας που διεξήχθη παράλληλα με 
την σχεδιαστική τεκμηρίωση του ναού, διήρκεσε δύο χρόνια (1986-1988) και τα συμπεράσματά 
της φρόντισα να δημοσιοποιηθούν έγκαιρα και επαρκώς στην επιστημονική κοινότητα, με την 
ανάπτυξη των επιχειρημάτων και την παρουσίαση του συνόλου του εποπτικού υλικού που είχα 
συγκεντρώσει, με διαλέξεις, εκθέσεις κ.ά., ως ακολούθως:
α) Την 1η Δεκεμβρίου 1988, διάλεξη στο Σπουδαστήριο Ιστορίας της αρχιτεκτονικής του

Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθν. Μετσ. Πολυτεχνείου, στα πλαίσια των ομιλιών που
διοργανώνει ο καθηγητής κος X. Μπούρας, με τίτλο: Συμβολή εις την μεσαιωνική
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ιστορία του ναού της Αθήνας Νίκης.
β) Την 1η Απριλίου 1989, διάλεξη στα πλαίσια της Γ’ διεθνούς συναντήσεως για την 

αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως που διοργάνωσε το Υπ. Πολιτισμού, με 
τίτλο: Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά ζητήματα του ναού της Αθηνάς 
Νίκης. Η αναγκαιότητα μιας νέας αναστήλωσης. 

γ) Στις 28 Μαϊου 1989, ανακοίνωση στο 9ο συμπόσιο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
τέχνης που διοργανώνει ετησίως η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία όπου 
παρουσίασα μία ενδιαφέρουσα πτυχή της έρευνας, με τίτλο: Ο αετός της πύλης του 
Κάστρου της Αθήνας.

δ) Στις 4 Απριλίου 1990, διάλεξη που διοργάνωσε η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 
όπου παρουσιάσθηκε κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το όλο θέμα, με τίτλο: Ο ναός 
της Αθηνάς Νίκης και η μεσαιωνική οχύρωση της εισόδου της Ακροπόλεως. 

ε) Στου Μακρυγιάννη, στους εκθεσιακούς χώρους του κτιρίου της Α’ Εφορείας 
Ακροπόλεως, από τον Μάρτιο του 1988, είχα εκθέσει τμήμα του υλικού της έρευνας, 
σχέδια του ναού, οικοδομικές φάσεις κ.ά., όλα σχολιασμένα με περιεκτικούς υπότιτλους. 
Το ανέκδοτο αυτό υλικό παρέμεινε εκτεθειμένο επί δύο ολόκληρα χρόνια, και ελεύθερα 
μπορούσαν να το συμβουλευθούν οι ειδικοί.

στ) Η οικοδομική ιστορία του ναού της Αθηνάς Νίκης, παρουσιάσθηκε επίσης σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην 
Μακεδονία (Τ.Ε.Ε. Καβάλας) στις 26-10-90 και στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 1990 και 
του 1991, με τίτλο: Η διερεύνηση της οικοδομικής ιστορίας ενός αρχαίου μνημείου, ως 
μέθοδος για την ορθή αποκατάστασή του. Η περίπτωση του ναού της Αθηνάς Νίκης. 
Τέλος, το θέμα αυτό με τον ίδιο τίτλο παρεδόθη ως εξειδικευμένο μάθημα στους 
Ιταλούς υποτρόφους της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, υπό τον καθηγητή του 
Πολυτεχνείου Ρώμης, Claudio Tiberi, τον Οκτώβριο του 1989, 1990, 1991 και 1992.

Εκτός όμως από τις διαλέξεις και τα μαθήματα, τα συμπεράσματα της έρευνας 
δημοσιεύθηκαν υπό μορφή περιεκτικών περιλήψεων μετά συνοδευτικών σχεδίων, στα ακόλουθα 
έντυπα:
α. Το 1989, στο ετήσιο φυλλάδιο που εκδίδει το Σπουδαστήριο Ιστορίας της 

αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. και διανέμεται σε ειδικούς, όπου περιλαμβάνονται οι 
περιλήψεις των διαλέξεων που δόθηκαν κατά το 1988-89 στα πλαίσια των μαθημάτων 
εμβαθύνσεως ιστορίας της αρχιτεκτονικής.

β. Το 1989 στα πλούσια εικονογραφημένο αυτοτελές τεύχος που εξέδωσε το Υπ. 
Πολιτισμού και η Ε.Σ.Μ.Α., στα πλαίσια της Γ Διεθνούς Συναντήσεως για την 
αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως (31 Μαρτ.-2 Απριλ. 1989). Το τεύχος αυτό 
διενεμήθη στους συνέδρους, στις κυριότερες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες των Αθηνών 
καθώς και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 

γ. Το 1989, στο τεύχος με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων του 9ου Συμποσίου βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής Τέχνης, που εκδίδει η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 

δ. Το 1990, χωρίς συνοδευτικά σχέδια, στον τόμο των πρακτικών της 3ης διεθνούς 
συναντήσεως για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως, που εξέδωσε το 
ΥΠ.ΠΟ.

ε. Πρωτότυπο σχέδιο αναπαραστάσεως του μετασκευασμένου κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους (11ος αιών) δυτικού πυλώνα της Ακροπόλεως, δημοσιεύθηκε από την 
Αρχαιολογική Εταιρεία στα προσκλητήρια της διαλέξεως που έδωσα, στις 4-4-90. 

στ. Στην εφημερίδα Καθημερινή (Σάββατο 7 Ιουλ. 1990) η αρχαιολόγος Αθηνά 
Καλογεροπούλου σε άρθρο της με τίτλο, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, πάνω στην Ακρόπολη 
των Αθηνών, παρουσίασε δημοσιογραφικά την έρευνα που είχα διεξαγάγει τα τελευταία 
χρόνια στο μνημείο και δημοσίευσε σχετικό σχέδιο, 

ζ. Τον Νοέμβριο 1992 τύπωσα ξηρογραφικά σε 50 αριθμημένα αντίτυπα βιβλίο, με τίτλο: 
Η ιστορία του ναού της Αθηνάς Νίκης, κατά την αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και την



Τουρκοκρατία. Το βιβλίο αυτό κατετέθη στις κυριότερες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες των 
Αθηνών, και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Η έγκαιρη και ευρεία δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων σχετικά με την άγνωστη 
οικοδομική ιστορία ενός από τα ωραιότερα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, πιστεύω ότι 
ακολουθεί με συνέπεια τα όσα προβλέπει το άρθρο 16 του Χάρτη της Βεντίας, όταν πρόκειται 
για μελέτες αναλόγου περιεχομένου και σκοπού. Δηλαδή, ότι οι εργασίες συντηρήσεως, 
αποκαταστάσεως (και ανασκαφής), πρέπει να βασίζονται σε εξακριβωμένη τεκμηρίωση, όπως 
σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις εικονογραφημένες με σχέδια και φωτηγραφίες, η 
τεκμηρίωση δε αυτή, θα πρέπει να κατατίθεται στα αρχεία ενός δημόσιου ιδρύματος και να 
είναι προσιτή στους ερευνητές.

Η περιγραφή της αρχιτεκτονικής του ναού της Αθηνάς Νίκης στο στάδιο αυτό της 
μελέτης δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί, εφ’όσον υπό τις παρούσες συνθήκες θα 
περιοριζόταν στην απλή συρραφή διαπιστώσεων και θεωριών που έχουν άρτια διατυπωθεί από 
τους παρακάτω ερευνητές, στις ακόλουθες μελέτες:

L. Ross, Ε. Schaubert, Ch. Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1839.
G. Stevens, The Cornice of the Temple of Athena Nike, AJA 12, 1908, a. 398-405.
A. Orlandos, Zum Tempel der Athena Nike, AM 40, 1915, σ. 27-44, πιν. V, VI.
A. Orlandos, Nouvelles observations sur la construction du Temple d’Athena Nike, BCH 
71/72, 1947/48, σ. 1-38, πιν I,II.
N. Μπαλάνος, Η νέα αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης, ΑΕ 1937, Γ, (1956), σ. 
776-807, πιν. 1.
Ρ. Neils Boulter, The Akroteria of the Nike Temple, Hesperia 38, 1969, 133-140, πιν. 35-37. 
Γ. Δεσπίνη, Τα γλυπτά των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης, ΑΔ 29,1974, Α’, 1-24, 
πιν. 1-24.

Εξ άλλου όσα νέα στοιχεία έχουμε συγκεντρώσει σχετικά με αδιερεύνητα μέχρι σήμερα 
σημεία της αρχιτεκτονικής του μνημείου και επηρεάζουν τις προτάσεις της νέας 
αναστηλώσεως, αναπτύσσονται διεξοδικά, στο κείμενο της παρούσας μελέτης.

Με την καθαίρεση του ναού, θα μας δοθεί η δυνατότης να δούμε, να καταγράψουμε, 
να ελέγξουμε όλα όσα περί της αρχαίας οικοδομίας του μνημείου έχουν κατά καιρούς 
υποστηριχθεί. Τότε, και μόνον τότε, θα είμαστε σε θέση να περιγράφουμε με τρόπο υπεύθυνο, 
ολοκληρωμένο και τελικό, την αρχιτεκτονική του ναού της Αθηνάς Νίκης, την προϊστορία του, 
την εξέλιξη και τελική διαμόρφωση της τυπολογίας του, τις κατασκευαστικές του μεθόδους, 
σε σχέση με άλλα σύγχρονα με το μνημείο αρχιτεκτονικά έργα.

Η ανά χείρας μελέτη υπεβλήθη για πρώτη φορά προς έγκρισιν στην ΕΣΜΑ τον Ιούνιο 
1992 και επανυπεβλήθη με νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τον Δεκέμβριο 1992.

Από την θέση αυτή, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τα μέλη της 
Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως, για την υλικοτεχνική 
υποστήριξη, το συνεχές ενδιαφέρον και τις υποδείξεις τους, που ως αποτέλεσμα είχαν 
την κατά το δυνατόν πιο άρτια παρουσίαση στο παρόν στάδιο, αυτής της μελέτης. 
Ευχαριστώ θερμά τον προϊστάμενο της Α’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 
μνημείων Ko Π. Καλλιγά για την παροχή κάθε δυνατής διευκολύνσεως για την 
προώθηση της εργασίας, για την κατανόησή του, που μου επέτρεψε απερίσπαστος από 
άλλα καθήκοντα, να ολοκληρώσω το θεωρητικό αυτό έργο και τις τις υποδείξεις του που 
συνέβαλαν ουσιαστικά στην αρτιότερη παρουσίαση των αναστηλωτικών προτάσεων. 
Επίσης, ευχαριστώ όλους όσους συνεργάσθηκαν, ενδιαφέρθηκαν, ή προσέφεραν 
καθ’οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση αυτής της μελέτης.
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Τον Διευθυντή Αναστηλώσεως των Αρχαίων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ κο Ιορδάνη 
Δημακόπουλο για την συνεργασία, τις συμβουλές, και την εύστοχη και αμερόληπτη 
κριτική του. Τον επίτιμο Γεν. Έφορο αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. και Πρόεδρο της Αρχ. 
Εταιρείας κο Γεώργιο Δοντά για το μεγάλο ενδιαφέρον, την διαρκή συμπαράσταση και 
την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και σκέψεων, κατά την διάρκεια μακρών 
συζητήσεων που είχαν θέμα ζητήματα προστασίας των μνημείων της Πατρίδας μας. Τον 
Γενικό Γραμματέα της Αρχ. Εταιρείας, Έφορο αρχαιοτήτων κο Βασίλειο Πετράκο, για 
την άδεια διερευνήσεως του αρχείου Μπαλάνου, σε ότι είχε σχέση με την αναστήλωση 
του ναού της Αθηνάς Νίκης, καθώς και την κα Αλίκη Μπικάκη υπεύθυνη του αρχείου 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας για την βοήθειά της.
Τον καθηγητή Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ και Πρόεδρο της ΕΣΜΑ κο Χαρ. 
Μπούρα, για την προθύστερη δημοσίευση μέρους της ιστορικής έρευνας, στο ετήσιο 
έντυπο που επιμελείται και εκδίδει το Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του 
ΕΜΠ, καθώς και για τις παρατηρήσεις του, όπως επίσης τον καθηγητή κο Γ. Λάββα και 
τον Επίκουρο καθηγητή ΕΜΠ, κο Μάνο Μπίρη.
Την συνεργάτιδα αρχαιολόγο Δρ. Μαρία Μπρούσκαρη για το ειλικρινές ενδιαφέρον, την 
διαρκή, γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και την μεγάλη βοήθεια που μου πρόσφερε στην 
τελική επεξεργασία του κειμένου. Τον ομότιμο καθηγητή του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου κο Δημ. Πάλλα για την απλόχερη παροχή στοιχείων, σε ειδικά θέματα 
της έρευνας. Επίσης τον καθηγητή βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κο Αθ. Παλιούρα και την Λέκτορα της Ιστορίας της τέχνης του 
ΕΜΠ κα Αικ. Πατσουμά. Τον καθηγητή ιστορίας της αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου 
της Ρώμης Claudio Tiberi για την ανταλλαγή απόψεων και την βοήθειά του στην 
συγκέντρωση δυσπρόσιτων στοιχείων που υπάρχουν στην αιώνια πόλη. Τους 
αρχαιολόγους κο Α. Ματθαίου και κα Β. Μπαρδάνη, για την βοήθεια που μου 
προσέφεραν σε ειδικά θέματα επιγραφικής. Τον καθηγητή Δρ. Ν. Κατσιμπούλα για την 
άδεια χρησιμοποίησης μέρους της πλούσιας φωτογραφικής του συλλογής. Τον 
Διευθυντή του Wallraf-Richartz-Museum της Κολωνίας (Agfa Foto Historama), Dr Bodo Von 
Dewitz, για την προσφορά πολύτιμου φωτογραφικού υλικού με απόψεις του ναού της 
Νίκης της περασμένου αιώνα, που βοήθησαν στην διατύπωση της κριτικής μας, σχετικά 
με την πρώτη αναστήλωση του μνημείου. Τον αγαπητό φίλο, Επίκουρο Καθηγητή 
Ρυθμολογίας Μορφολογίας ΕΜΠ κο Νικ. θ. Χολέβα, για την ευθυκρισία του σε θέματα 
συντηρήσεως και προστασίας των μνημείων και των έργων τέχνης γενικότερα. Την 
πολιτικό μηχανικό κα Μαριλένα Μετζίνη για τη συνεισφορά της σε θέματα 
αρμοδιότητάς της και για τη βοήθεια που προσέφερε στη συμπληρωματική μέτρηση 
του υπογείου, στον πύργο της Νίκης. Τις συντηρήτριες κες Ελίζα Πολυχρονιάδου και 
Καίτη Μπαμπανίκα. Την Χημικό Μηχανικό κα Εύη Παπακωνσταντίνου. Τον σχεδιαστή 
και συνεργάτη κο Αθανάσιο Αναγνώστου. Τον φωτογράφο κο Αριστοτέλη Αναγνώστου. 
Τους εργαζόμενους στα συνεργεία Διασπάρτων μελών Ακροπόλεως και Προπυλαίων. Τις 
κες Χαρά Παπανικολάου και Τίνα Μαμούρη για την υπομονή τους στην επεξεργασία του 
κειμένου της μελέτης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς επίσης τον προγραμματιστή 
κο I. Αλεξόπουλο. Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους προσέφεραν και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων της Πατρίδας μας, 
των οποίων η εμπειρία υπήρξε καθοριστική για την διαμόρφωση των δικών μας 
απόψεων.
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ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΤΑ 

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το όνομα τ.ου ναού
Η μοναδική αρχαία πηγή που αναφέρεται άμεσα στον ναό της Αθηνάς Νίκης, 

συμβάλλοντας έτσι στην ασφαλή ταύτισή του με το μνημείο που κοσμεί, σήμερα 
αναστηλωμένο1, την είσοδο της Ακροπόλεως, στα δεξιά των Προπυλαίων, είναι ο περιηγητής 
Παυσανίας:

Των δε Προπυλαίων εν δεξιά Νίκης εστιν ’Απτέρου ναός, εντεύθεν η θάλασσά 
έστι σύνοπτος, και ταύτη ρίψας Αίγεύς εαυτόν, ως λέγουσιν, ετελεύτησεν.

Παυσ. I, 22, 4-5.

Στη λιτή αυτή περιγραφή, παρατηρούμε ότι ο ναός δεν αναφέρεται με την επίσημη όπως 
γνωρίζουμε σήμερα ονομασία του, δηλαδή ως ναός της Αθηνάς Νίκης, αλλά της Απτέρου 
Νίκης, ονομασία που όπως φαίνεται ήταν διαδεδομένη την εποχή που ο περιηγητής 
επισκέφθηκε την Αθήνα.2 Για την προέλευση της προσωνυμίας Άπτερος, ο ίδιος στο τρίτο 
βιβλίο του, τα Λακωνικά, αναφέρει:

Τού ναού (Ίπποσθένους) δε απαντικρύ πέδας εστιν εχων’Ενυάλιος, ’άγαλμα 
αρχαϊον' γνώμη δε λακεδαιμονίων τε ες τούτο εστιν άγαλμα καί αθηναίων 
ες την άπτερον καλουμένην Νίκην, των μεν ουποτε τον’Ενυάλιον φεύγοντα 
οίχήσεσθαί σφισιν ενεχόμενον ταίς πέδαις, αθηναίων δε την Νίκην αυτόθι αεί 
μενέϊν ουκ οντων πτερών. Τόνδε μέν εισιν αΐ πόλεις ανται τα ξόανα τον 
τρόπο ιδρυμένοι καί επί δόξη τοιαύτη.

Παυσ. Ill, 15, 17.

Οπως λοιπόν βλέπουμε, ο Παυσανίας όχι μόνο διασώζει μία ενδιαφέρουσα και 
γοητευτική αρχαία λαϊκή παράδοση, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και την πολύ σημαντική 
πληροφορία ότι το λατρευτικό άγαλμα της Απτέρου Νίκης ήταν του αρχαιότατου τύπου του 
ξοάνου, ενός ξύλινου προφανώς αγάλματος στερούμενου πτερών.

Το ξόανο αυτό ήταν καθώς φαίνεται τόσο διάσημο και σεβαστό, ώστε απετέλεσε 
πρότυπο, και ο σύγχρονος του Φειδία πλάστης Κάλαμις,3 το αναπαρήγαγε στην Ολυμπία.

1. Α.Ρ. Ραγκαβή, Συνοπτική εκθεσις των αρχαίων μνημείων εις την Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, ΑΕ 1837 11. L. Ross,
E. Schaubert, C. Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1839. K. Πιτάκης, Λόγος, ΠΑΕ 1843-44, 180 και Κ. Πιττάκης - 
A. Ραγκαβής ΠΑΕ 1846-47, 318. Ν. Μπαλάνου, Η νέα αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-1939), Α.Ε. 1937, 

Γ’, 776-807. Α. Ορλάνδος, Nouvelles observations sur la construction du Temple d'Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947-1948, 
1-38.

2. Ο Παυσανίας επισκέφθηκε την Αθήνα πριν από την ανέγερση του Ωδείου του Ηρώδη Αττικού που κτίστηκε μετά το
161, έτος θανάτου της συζύγου του Ρηγίλλας. Βλ. σχετ. Παυσ. VII, 20, 6. Για την ακριβή χρονολογία της επίσκεψης 
του περιηγητή στην Αθήνα, βλ. σχετ. Ν. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις, Κορινθιακά-Λακωνικά, Αθήνα 
1976, σ. 4, σημ. 1.

3. J. Dorig, Kalamis-studien, Jdl 1965, 138-265.
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Παρά δ'ε την ’Αθήναν πεποίηται Νίκη' ταύτην μαντινεΐς ανέθεσαν, τον 
πόλεμον δε ου δηλούσιν εν τφ επιγράμματΤ Κάλαμις δε ούκ εχουσαν πτερά 
ποιήσαι λέγεται απομιμούμενος το Άθήνησι της ’Απτέρου καλουμένης 
ξόανον.

Παυσ. V, 26, 6.

Η ταύτιση του λατρευτικού αυτού αθηναϊκού ξοάνου της Απτέρου Νίκης με το ξόανο 
(και κατ’επέκτασιν τον ναό που το στέγαζε), της Αθήνας Νίκης στην Ακρόπολη, δίδεται τελικά 
από τον Αθηναίο περιηγητή Ηλιόδωρο, (πρώτο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα), το έργο του οποίου 
διέσωσε σε αποσπάσματα ο λεξικογράφος του 1ου μ.Χ. αιώνα Αρποκρατίων.4 Στην λέξη Νίκη 
Αθηνά, αναφέρει τα εξής:

ότι δε Νίκης ’Αθήνας ξόανον άπτερον, εχον εν μέν τη δεξιά ρόαν, εν δε τρ 
ευωνύμω κράνος, ετιμάτο παρ’Άθηναίοις, δεδήλωκεν £Ηλιόδωρος (ό 
περιηγητής)5 εν α’ περί άκροπόλεως.

Η λατρεία της Αθηνάς με την ιδιότητά της ως θεά της Νίκης ήταν παλαιοτάτη, κάτι που 
πιστοποιείται όχι μόνο από τον τύπο του λατρευτικού της αγάλματος, (ξόανο), αλλά όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα.

Κατά τον Ευστάθιο6, οφείλεται στην ακόλουθη παράδοση:

ταύτης (τής ’Αθηνάς) ο πατήρ "άμα γεννήσας αυτήν νίκην εποίησε κατά 
Τιτάνων, διό και ’Αθηνά Νίκη επωνομάσθη προς τε μνήμην τής πατρώας 
αρετής καί εις φερωνυμίας επώνυμον διά το τής φρονήσεως αεί νικητικόν.

Κατά τον Γ. Οικονόμο η Νίκη δεν ανεπτύχθη ως αυτοτελής θεότης από την Αθηνά Νίκη, 
αλλά αντίθετα η Αθηνά προσέλαβε ιδιότητες της Νίκης όπως και της Υγείας, χωρίς όμως να 
καταργηθεί η χωριστή ύπαρξή τους.7 Στην Αθήνα, η λατρεία της Αθηνάς Νίκης υπό μορφήν 
άπτερου ξόανου8 - εφ’όσον δεν επρόκειτο για την πτερωτή Νίκη αλλά την θεά Αθηνά - 
φαίνεται ότι υπήρξε η πραγματική αιτία για την επικράτηση του ονόματος Άπτερος Νίκη 
προκειμένου, να χαρακτηρισθεί το λατρευτικό άγαλμα και κατ’επέκτασιν ο ναός του.9 
Ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα ο ναός της Αθηνάς Νίκης αναφέρεται σε επίσημες επιγραφές απλώς 
ως ναός της Νίκης,10 ενώ κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα η ονομασία Άπτερος Νίκη ήταν καθώς 
φαίνεται σε τέτοιο βαθμό διαδεδομένη, ώστε να επικρατήσει σύγχυση όχι μόνο μεταξύ των 
επισκεπτών της Αθήνας αλλά και μεταξύ μεγάλης μερίδας των Αθηναίων.

4. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γ. Οικονόμου, Η επί της Ακροπόλεως λατρεία της Αθηνάς Νίκης, ΑΕ 1939-41, 97.

5. Πρβ. Φώτιον, Σου(ί)δαν.

6. Σχόλια στον Όμηρο, Ιλιάδα, Φ 410. Για άλλη παράδοση, βλ. εις Γ. Δεσπίνη, Τα γλυπτά των αετωμάτων της Αθηνάς 
Νίκης, ΑΔ 29, 1974, Α’, 19 κ.ε.

7. ό.π. ΑΕ 1939-1941 (1948), 105.

8. Για την πιθανή μορφή του ξοάνου αυτού βλ. σχετ. L. Beschi, Contributi di Topografia Ateniese, Annuario della Scuolla 
Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, XLV-XLVII, 45-46 (29-30), 1967, 68, 531, εικ. 16.

9. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα, όπου πολλοί ναοί της Παναγίας είναι ευρύτερα γνωστοί όχι με το όνομα της 
τιμώμενης αγίας, αλλά με την ιδιότητα της λατρευτικής της εικόνας. Ετσι έχουμε την Γοργοεπήκοο, την Ελεούσα, 
την Παρηγορήτισσα, την Παντάνασσα κι τόσες άλλες.

I.Q. II2 1425 (368/7 π.Χ.) στ. 101-102 ...χρυσίον επίτηκτον από των ακρωτηρίων τό νεώ τής Νίκης...10.
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Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ακριβώς την εποχή αυτή, ο Αίλιος Αριστείδης (129-189 μ.Χ.) 
σε λόγο του για την Αθηνά11, αισθάνεται την ανάγκη να διευκρινίσει ότι:

..C.H μόνη των απάντων θεών ομοίως δε πασών ουκ επώνυμος της Νίκης 
εστίν, αλλ’ομώνυμος.

Τα ανασκαφι,κά ευρήματα
Κατά τις ανασκαφές της βόρειας κλιτύος της Ακροπόλεως του 1896, στα ανατολικά τη^ 

Κλεψύδρας βρέθηκε μαρμάρινη στήλη με δύο εγχάρακτα ψηφίσματα, ένα σε κάθε πλευρά.12 
Η σημασία των ψηφισμάτων αυτών απεδείχθη μεγάλη, γιατί μας έδωσαν πολύτιμες 
πληροφορίες για την απαρχή κτίσεως ενός ναού στην Ακρόπολη, του ναού της Αθηνάς Νίκης, 
για το όνομα του δημιουργού του (Καλλικράτης), καθώς επίσης την πρώτη ασιραλή απόδειξη 
για την προΰπαρξη στην ίδια θέση αρχαιότερου τεμένους της Αθηνάς Νίκης.13

I.G. ϊ2 24 = I.G.i3 35

[.............ΐ8.............. rô]i [8e]^w)[i ...]
[...............17..................JaVoS· €17Τ€' [rei]
[Άθεναίαι τει Νι]κει Κιερεαν he άγ[..]
[............12............. ] εχς Άθεναίον Ηαττα\σδ\-

5 [ν καθίστα]σθαι καί το Ηιερόν θυμάσα
ι καθότι αν Καλλικράτης χσυγγράφσ- 
€ΐ· άπομισθδσαι Se τός πολετας im τ
ες Λεοντίδος πρυτανείας· φερεν δε τ- 
εν Ηιερεαν πεντεκοντα δραχμας καί 

ίο τα σκελε καί τα δέρματα φερεν τδν δε- 
μοσίον νεόν δε οίκοδομεσαι καθότι 
αν Καλλικράτες χσυγγράφσει καί βο
ράν λίθινον.
Ηεστιαίος είπε· τρες άνδρας Ηελεσθ- 

15 αι εγ βολές· τούτος δε /ΐ€τ[α] Καλλικρά- 
[το]? χσυγγράφσαντας επ[ιδεΐχσαι τε]- 
[ι βολ]ει καθότι άπομ[ισθοθεσεται..]

[·'·····]« τοσ[........................... -]

I.G.i2 25 = I.G.i3 36

εδοχσεν τει βολει καί τδι δε- 
μοι, ΑΙγείς επρυτάνευε, Νεοκ- 
λείδες εγραμμάτευε, Άγνόδε- 

. μας επεστάτε, Καλλίας είπε· τ- 
5 ει Ηιερεαι τες Άθενάας τες Νί

κες [[F1]] πεντηκοντα δραχμας τά- 
ς γεγραμμενας εν τηι στηλ[ηι] 
άποδιδόναι τός κωλακρ[ετας], 
οι αν κωλακρετώσι τδ Θ[αργηλ]~ 

ιο [ttüjros· μηνός, τηι ίερ[εαι της Ά]- 
[ifyvjaias· της Νίκη[ς.... 8....]

11. Βλ. Ε. Beule, L’Acropole d’Athenes, Paris 1853, 234, σημ. 3.

12. Π. Καββαδίας, Περί του ναού της Απτέρου Νίκης, κατ’επιγραφήν εκ της Ακροπόλεως, ΑΕ 1897 174-194, πιν. 11.

13. Για τις υποθέσεις περί προϋπάρξεως ιερού της Αθηνάς Νίκης στην ίδια θέση πριν την ανεύρεση της επιγραφής, βλ. 
σχετ. Π. Καββαδίας, ό.π., 176.
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Το κύριο ψήφισμα (I.G.i224) για το οποίο κατασκευάσθηκε η στήλη, αναφέρεται σε μία σειρά 
θεμάτων που αφορούσαν την λειτουργία του ιερού της Αθηνάς Νίκης, ήτοι: 
α) Στον ισόβιο διορισμό δια κλήρου μιας ιέρειας της Αθηνάς Νίκης, β) Στην κατασκευή θύρας 
στο ιερό σύμφωνα με τα σχέδια του Καλλικράτη και την εκμίσθωση του έργου από τους 
πωλητές (επιστάτες), γ) Στον καθορισμό του ποσού της μισθοδοσίας της ιέρειας με 50 δραχμές 
ετησίως, καθώς επίσης και στην παροχή των δερμάτων και των σκελών των ζώων που 
προσφέρονταν για θυσία, δ) Στην ανέγερση ναού και βωμού λίθινου, με σχέδια του 
Καλλικράτη, ε) Στην συνεργασία του αρχιτέκτονα (Καλλικράτη) με τρία εκλεγμένα μέλη της 
βουλής ώστε αφού από κοινού συντάξουν τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου, 
(της κατασκευής θύρας, της μελέτης για την ανέγερση ναού), να τα προσκομίσουν στην 
συνέχεια στην βουλή για έλεγχο, έγκριση και εκμίσθωση της δαπάνης.

Στην πίσω πλευρά της στήλης, χαράχθηκε το δεύτερο ψήφισμα (I.G.i225). Από τον τύπο 
των γραμμάτων έγινε φανερό ότι ανήκει σε χρόνους αρκετά υστερώτερους από το πρώτο 
ψήφισμα και αφορούσε απόφαση του δήμου που κανόνιζε με περισσότερες λεπτομέρειες τα 
όσα το πρώτο ψήφισμα όριζε ως ετήσια αμοιβή (μισθό) της ιέρειας, της Αθηνάς Νίκης. Δηλαδή 
τον ακριβή μήνα που έπρεπε να γίνεται η πληρωμή των 50 δρχ. καθώς επίσης την δημόσια 
αρχή που θα ήταν αρμόδια και θα είχε την ευθύνη για την κανονική καταβολή του μισθού.

Η στήλη χρονολογήθηκε από τον Καββαδία στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα και 
συγκεκριμένα στις αρχές της διακυβερνήσεως της Αθήνας από τον Περικλή, οπότε και 
ανεγράφη το πρώτο ψήφισμα (446 π.Χ.).14 15

Το δεύτερο ψήφισμα, εξ αιτίας της μικτής χρήσεως γραμμάτων - του αττικού 
αλφαβήτου στο πρώτο μισό και του ιωνικού στο δεύτερο μισό του ψηφίσματος - θεωρήθηκε 
από τον Καββαδία ότι ανήκει στους αμέσως μετέπειτα χρόνους, αλλά η αναγραφή του στην 
πίσω πλευρά της στήλης δεν έ^ινε παρά μόνο μετά το 403 π.Χ., έτος που εισήχθη επίσημα το 
ιωνικό αλφάβητο στην Αθήνα.

Η έρευνα για την ακριβέστερη χρονολόγηση των δύο αυτών ψηφισμάτων σε συνάρτηση 
με την πιθανή έναρξη κατασκευής και αποπερατώσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης υπήρξε 
εκτεταμένη, αρκετά όμως σημεία του θέματος αυτού παραμένουν υπό αμφισβήτηση και ως 
εκ τούτου είναι ανοικτές σε περαιτέρω ερμηνεία.

Η στήλη με το κύριο ψήφισμα έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι στήθηκε μεταξύ των ετών 
450-445 π.Χ., παρά τις ελάχιστες μεμονωμένες απόψεις περί νεώτερης χρονολογήσεώς της.16

Κύρια αιτία του δισταγμού για την άμεση και πλήρη αποδοχή του έτους εκδόσεωςτου 
κύριου ψηφίσματος φαίνεται ότι ήταν η απόφαση που αφορούσε την ανάθεση στον 
αρχιτέκτονα Καλλικράτη της μελέτης και της κατασκευής ενός λίθινου ναού με τον βωμό του. 
Ο μόνος όμως αφιερωμένος στην Αθηνά Νίκη ναός, που ανεγέρθηκε στην Ακρόπολη μετά την 
έκδοση του ψηφίσματος αυτού, είναι ο γνωστός ιωνικός ναός δεξιά των Προπυλαίων, ο οποίος 
σύμφωνα με τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά φαίνεται ότι κατασκευάσθηκε αρκετά χρόνια 
αργότερα, στην δεκαετία 430-420 π.Χ.17 (Πιν. 1,2).

14. Π. Καββαδίας, ό.π. 183.

15. Π. Καββαδίας, ό.π. 192.

16. Για την πλήρη ανάπτυξη του προβληματισμού και των επιχειρημάτων που αντικρούουν την απόπειρα νεώτερης 
χρονολογήσεώς της επιγραφής, βλ. σχετ. R. Meiggs, D. Lewis, A Selection of Greek historical inscriptions, Oxford 19882, 
107-111. Η χρονολόγησή της στα 448 π.Χ. που προτάθηκε από διάφορους μελετητές (Dittemberger, Studniczka, Dinsmoor 
κ.ά.) είναι βάσιμη, δεδομένου ότι η απόφαση ανεγέρσεως νέου ναού της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη συνδέεται με 
το τέλος των Περσικών πολέμων, ύστερα από την πρεσβεία του Καλλία στα Σούσα το 450 ή 449 π.Χ. και την ειρήνη 
που συμφωνήθηκε τότε (Διόδωρος, ΙΒ’, 4.5). Βλέπε επίσηςΙ.Μ. Shear, Kallikrates, Hesperia XXXII, 1963, 388, σημ. 95 όπου 
και η σχετ. βιβλιογραφία.

17. Ι.Μ. Shear, ό.π., 377-388. W.B. Dinsmoor, A.A.G. 185, σημ. 4. W.B. Dinsmoor, The Inscriptions of Athena Nike, AJA 27, 
1923, 318-321 και The Hekatompedon on the Athenian Akropolis AJA LI, 1947, 111, σημ. 14. Για τον πρόσφατο σκεπτικισμό 
σχετικά με την χρονολόγηση του ψηφίσματος και των θεμάτων που πραγματεύεται βλ. W. Childs, In defense of an early 
date for the frieze of the temple on the llissos, AM 100, 1985, 207 κ.ε., σημ. 9 και 195. Επίσης Β. Λαμπρινουδάκης, 
Οικοδομικά προγράμματα στην αρχαία Αθήνα, 479-431 π.Χ., Αθήνα 1986, 120 κ.ε.



32

Εάν λοιπόν το ψήφισμα πραγματικά ανήκε στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, ποιά θα 
μπορούσε να είναι η αιτία που προκάλεσε την καθυστέρηση της ανεγέρσεώς του, κατά δύο 
περίπου δεκαετίες;

Για να δοθεί όμως απάντηση στο ερώτημα αυτό, είναι απαραίτητο πρώτα να λάβουμε 
υπ’όψιν την τοπογραφία της εισόδου της Ακροπόλεως όπως ήταν διαμορφωμένη στα μέσα του 
5ου π.Χ. αιώνα, εποχή που αποφασίσθηκε η ανακαίνιση του ιερού της Αθηνάς Νίκης.

Το αρχαιότερο τερό της Αθηνάς Νίκης
Η ανασκαφή του 1935 στον πύργο της Νίκης, που έγινε στα πλαίσια των εργασιών 

καθαιρέσεωςτου ναού και του πύργου με στόχο την ενίσχυση τηςθεμελιώσεώςτου, έφερε στο 
φως πλούσια ευρήματα που άλλαξαν τα όσα μέχρι τότε ήσαν γνωστά σχετικά με τον ναό, την 
προϊστορία του στην ίδια πάντοτε θέση, τη λατρεία της Αθηνάς Νίκης, θέτοντας οριστικό 
τέλος στην επιχειρηματολογία όσων υπεστήριζαν ότι ο πύργος της Νίκης με τον ναό, 
προηγήθηκαν της κατασκευής των Μνησίκλειων Προπυλαίων.18 (Πιν. 10).

Η ανασκαφή αυτή19 έδειξε ότι κάτω ακριβώς από τον ναό και τον βωμό του, σε βάθος 
1.80 μ. κάτω από την στάθμη του μαρμάρινου δαπέδου της δυτικής στοάς των Προπυλαίων, 
υπήρχε ένα αρχαιότερο ιερό αφιερωμένο στην λατρεία της Αθηνάς Νίκης, σύμφωνα με 
επιγραφή που βρέθηκε σε θραύσμα ενός ακόμα παλαιότερου βωμού20 που χρονολογήθηκε 
στα 560 π.Χ.21

Τες ’ΑΘην[αίας] τες Νίκες [ho] Βομός 
Πατροκ[λες] (η Πατροκ[λέδες]) εποίησε.

I.G.I3 596

Το ιερό συνίστατο από έναν μικρό άριστης εργασίας πώρινο ναό σχήματος Π, πλάτους 
εξωτερικά 2.46 μ. και εσωτερικά 1.83 μ. (Πιν. 101, 104).
Το μήκος του δεν σώθηκε ολόκληρο.22 Ο Τραυλός το αποκατέστησε στα 3.50 μ (εξωτερικές 
διαστάσεις σηκού),23 ενώ σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, ήταν μικρότερου 
μήκους, ήτοι 3,179 μ. (Πιν. 11).
Στα ανατολικά του ναού και σε θέση συμμετρική με τον διαμήκη άξονά του, υπήρχε ένας 
πώρινος βωμός. Η απόσταση του βωμού από την εσωτερική πλευρά της δυτικής τοιχοποιίας 
του σηκού είναι 6.00 μ.24, απείχε συνεπώς από την πρόσοψη του ναού, εάν δεχτούμε την 
αποκατάσταση Τραυλού. 2.85 μ. περίπου ή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, 3.16 μ. (Πιν. 
9).

Ενας ακόμα πρόχειρος απλός ορθογωνικός βωμός (ή βάση) ήταν τοποθετημένος κοντά 
την ΒΑ ελεύθερη παραστάδα του ναού και η θεμελίωσή του είχε γίνει με πέτρες αλλά και 
τμήματα από έναν αρχαιότερο βωμό αφιερωμένο στην Αθηνά Νίκη, σύμφωνα με την επιγραφή

18. Για την ανασκευή της παλαιός αυτής επιχειρηματολογίας και την σχετ. με το θέμα βιβλιογραφία, βλ. J.A. Bundgaard, 
Mnesicles, Oslo 1957, σ. 178 κ.ε.

19. Ν. Μπαλάνου, Η νέα αναστήλωσις του ναού της Αθήνας Νίκης (1935-1939), ΑΕ 1937 (1956) σ. 784 κ.έ.

20. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 786. G. Welter, Vom Nikepyrgos, AA 1939, 12. Γ. Οικονόμου, ό.π. 107.

21. I. Τραυλός, P.D.A.A., 148. Α.Ε. Raubitschek, Dedications from the Athenian Acropolis, Cambridge Mass. 1949, 359, No 329.

22. To μέγιστο μήκος στον βόρειο τοίχο, είναι 2.714 μ. Ο νότιος τοίχος καθώς και ο δυτικός κατεστράφησαν κατά την 
κατασκευή της υπόγειας πυριτιδαποθήκης, την εποχή της Τουρκοκρατίας.

23. J. Travlos, P.D.A.A. 151, εικ. 202 Α.

24. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 787, εικ. 16.
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που όπως προαναφέραμε βρέθηκε χαραγμένη σε ένα μεγάλο θραύσμα του.25 (Πιν. 10, 11).
Στο εσωτερικό του μικρού ναού, σε θέση ασύμμετρη με τον σηκό του, βρέθηκε in situ 

μια πώρινη βάση αποτελούμενη από δύο καλά προσαρμοσμένα τεμάχια, η οποία έφερε στο 
κέντρο ορθογωνική υποδοχή. Η υποδοχή αυτή, κατά την ανασκαφή βρέθηκε γεμάτη από μικρά 
πήλινα ειδώλια26 ενός αρχαιότατου τύπου που σε σταυρόσχημη μορφή ήταν σε χρήση 
τουλάχιστον από τους γεωμετρικούς χρόνους, μέχρι τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα.27

Η βάση αυτή που όπως θα δούμε χρησίμευε για την στερέωση του λατρευτικού ξοάνου 
της Αθηνάς Νίκης, χαρακτηρίσθηκε από τους μελετητές βόθρος,28 θησαυρός29 ή ακόμα και 
εσχάρα30 για την τέλεση χθονίων τελετών στο εσωτερικό του σηκού,3 αν και το μικρό 
μέγεθος του ναού και η παρουσία εξωτερικού βωμού ήδη από τα μέσα του 6ου αιώνα, 
δήλωναν μάλλον το αντίθετο.32 (Πιν. 9, 11).

Οι δύο βωμοί εξωτερικά του ναού είχαν ανακαλυφθεί το 1923 από τον Welter.33 Ο 
μικρός όμως πώρινος ναός, η επιγραφή του αρχαιότερου βωμού της Αθηνάς Νίκης, αλλά και 
η συνολική έκταση του αρχαιότερου τεμένους μέσα στα όρια του οποίου είχαν βρεθεί όλες οι 
παραπάνω κατασκευές, αποτελούσαν νέα ευρήματα του Μπαλάνου.

Με την καθαίρεση του κλασσικού ισοδομικού περιβλήματος του πύργου της Νίκης, 
αποκαλύφθηκε ο αρχαιότερος κυκλώπειας δομής πύργος της μυκηναϊκής οχυρώσεως της 
εισόδου της Ακροπόλεως34 η ύπαρξη του οποίου μέχρι τότε αμφισβητείτο, ενώ κατ’άλλους

25. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 786, εικ. 14.

26. Βλέπε στον Τραυλό, P.D.A.A. 151, εικ. 201.

27. Τα ειδώλια αυτά είχαν από ότι φαίνεται περισυλλέγει από τον γύρω χώρο του ιερού και τοποθετήθηκαν μέσα στην 
υποδοχή της βάσης, πριν αυτή ταφεί, κατά την ανέγερση σε υψηλότερη στάθμη του νέου ναού. Βλ. J.A. Bundgaard, 
Parthenon, 45, σημ. 114. Αν και ο Μπαλάνος δεν δέχεται την παρουσία άλλων ειδωλίων στις επιχώσεις, (ό.π. 785) 
τέτοια ειδώλια βρέθηκαν γύρω και κάτω από τον πώρινο βωμό (Α.Α. 1940, col. 152) καθώς επίσης και κατά την 
κατασκευή της κλίμακας καθόδου στον υπόγειο χώρο που δημιουργήθηκε για να παραμείνουν ορατά και επισκέψιμα 
τα λείψανα του αρχαιότερου ιερού (BCH 63, Chronique de fouilles en 1939, Acropole 289-290).
Για την χρονολόγηση των ειδωλίων αυτών βλ. Γ. Οικονόμου, Η επί της Ακροπόλεως λατρεία της Αθηνάς Νίκης, ΑΕ 
1939-41,105, και κυρίως, Σ. Ιακωβίδη, Η Μυκηναϊκή ακρόπολιςτων Αθηνών, Αθήναι 1962, 186, σημ. 361 και X. Καρδαρά, 
Γλαυκώπις, ΑΕ 1961, 70.

28. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 785, εικ. 13.

29. J. Bundgaard, Parthenon, 44, 45.

30. Γ. Οικονόμου, ό.π. 105 κ.ε. εικ. 2. X. Καρδαρά, Γλαυκώπις, ΑΕ 1961, 67. Σ. Ιακωβίδης, ό.π. 186.

31. Γ. Οικονόμου, ό.π. 107. X. Καρδαρά, ό.π. 66. Η άποψη αυτή περί χθονίων τελετών εσωτερικά του σηκού, στηριγμένη
στην χθόνια φύση του ξοάνου της Αθηνάς που κρατά ρόα, ενισχύθηκε και από την ερμηνεία που έδωσαν στην 
λειτουργία της βάσεως, την οποία θεώρησαν εσχάρα. Κατά την γνώμη μου η βάση δεν είναι δυνατόν να είχε 
χρησιμοποιηθεί ως εσχάρα και μάλιστα επί μακρότατο διάστημα (εφ'όσον φαίνεται ότι προϋπήρχε στην ίδια θέση 
πολύ πριν την ανέγερση του πώρινου ναΐσκου), αφ'ενός γιατί δεν το επιτρέπει η ύλη που επελέγη για την κατασκευή 
της (μαλακός ψαμμιτικός πωρόλιθος Αιγίνης) αλλά και η μικρή χωρητικότης της κεντρικής ορθογωνικής εσοχής που 
υποτίθεται μέσα εκεί θα γινόταν η καύση (0.33x0.35x0.18 βάθος). Πιστεύω ότι η βάση αυτή αποτελεί λείψανο ενός 
αρχαιότερου υπαίθριου προστατευόμενου με ξύλινο στέγαστρο ιερού της Αθηνάς Νίκης και χρησίμευε για την 
στερέωση του ξύλινου ξοάνου, με την βοήθεια ενός προεξέχοντος ξύλινου εμβόλου στο κάτω μέρος, που εισχωρούσε 
στην ορθογωνική εσοχή. Η βάση αυτή παρέμεινε στην θέση της και αντικαταστάθηκε με άλλη πολυτελέστερη στον 
νέο ναό, όπου μεταφέρθηκε το αρχαίο ξόανο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η νέα βάση του κλασσικού ναού που δεν 
βρέθηκε, φαίνεται ότι τοποθετήθηκε έκκεντρα σε σχέση με τον διαμήκη άξονα του ναού, λίγο μετατοπισμένη προς 
βορρά, όπως μαρτυρούν τα μοχλοβόθρια στο δάπεδο του σηκού, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η παλαιότερη βάση 
ήταν τοποθετημένη στο εσωτερικό του αρχαιότερου πώρινου ναού.

32. Για τις ιδιορρυθμίες των οικοδομημάτων στα οποία ετελείτο χθόνια λατρεία στο εωτερικό τους βλ. Ν. Κοντολέων, 
Το Ερέχθειον ως οικοδόμημα χθόνιας λατρείας, Αθήναι 1949, 61 κ.ε.

33. G. Welter, Vom Nikepyrgos, AM 48, 1923.

34. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 787 κ.ε., πίν. 1.
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απλώς εικάζετο.35
Η περίμετρος του μυκηναϊκού πύργου καθόριζε και την ακριβή έκταση του ιδρυμένου 

στην κορυφή του, πανάρχαιου ιερού της Αθηνάς Νίκης, όπως ακριβώς ο κλασσικός πύργος 
καθόρισε αργότερα την έκταση του νεώτερου ιερού. (Πιν. 1, 4, 5).

Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική έρευνα των αρχαιότερων 
προπυλαίων κάτω από τα Μνησίκλεια και της λειτουργικής σχέσεώς τους με το ιερό της Αθηνάς 
Νίκης, μας παρέχουν σήμερα την δυνατότητα να γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια την 
τοπογραφία της εισόδου της Ακροπόλεως στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, περίοδο που άρχισε 
να εφαρμόζεται το νέο μεγαλειώδους συλλήψεως οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή στην 
Ακρόπολη, και το οποίο μεταξύ άλλων προέβλεπε και τον εξωραϊσμό του ιερού της Αθηνάς 
Νίκης, σύμφωνα με τα όσα η επιγραφή I.G.I224 αναφέρει.

Η τοπογραφία της εισόδου της Ακροπόλεως περί τα μέσα του 5ου π.Χ. 
αιώνα

Η αμυντική διάρθρωση της εισόδου της Ακροπόλεως είχε διατηρηθεί δίχως καμμία 
ουσιαστική μεταβολή από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, μέχρι το 489-88 π.Χ.36 Τότε, κατά 
μήκος της εξωτερικής πλευράς του δυτικού σκέλους του κυκλώπειου τείχους, νότια της 
εισόδου, κατασκευάσθηκε ένα προαύλιο με λαξευμένους στον βράχο επίπεδους αναβαθμούς 
και μαρμάρινο έδρανο στο ψηλότερο σημείο, μπροστά ακριβώς από το τείχος. Στην πλάτη του 
εδράνου αυτού χρησιμοποιήθηκαν ως ορθοστάτες μετόπες από τον Πρωταρχικό Παρθενώνα 
(Urparthenon).37 (Πιν. 4).

Η θεατροειδής αυτή κατασκευή, ερμηνεύθηκε ότι είχε σχέση με την πομπή των 
Παναθηναίων, και ένα είδος αγώνων (λαμπαδηδρομίες) που τερμάτιζαν ακριβώς εκεί, μπροστά 
στην είσοδο της Ακροπόλεως. 8

Ο χαμηλότερος λαξευτός αναβαθμός, βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με το αρχαιότερο ιερό 
της Νίκης. 9 40 Κάπου εκεί λοιπόν προς τα δυτικά, πρέπει να υπήρχε και η διάβαση που

, , , , , , , , , 40οδηγούσε στην κορυφή του μυκηναϊκού πυργου, και σε εναν ξύλινο όπως εικάζεται ναο που 
στέγαζε το ξόανο της Αθηνάς, ιδρυμένο εκεί, τουλάχιστον από τα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, 
σύμφωνα με την χρονολόγηση του κατεστραμμένου αρχαιότερου βωμού.41 Το βαθμιδωτό 
προαύλιο απεδείχθη ότι σαφώς προηγείται της ανεγέρσεως του πρώτου μνημειακού 
Προπύλου,42 του οποίου η κατασκευή άρχισε λίγα χρόνια αργότερα. Ετσι, για την

35. Βλ. σχετ. Σ. Ιακωβίδη, ό.π. 106 κ.έ. Ο Welter, (AM 48, 1923, 190 κ.ε.) είκασε ότι η περιοχή εκαλείτο ήδη από τους 
προϊστορικούς χρόνους Πύργος, αφού η Εκάτη της οποίας (το νεώτερο προφανώς) άγαλμα είχε πλάσει ο Αλκαμένης 
και ήταν στημένο δίπλα στον ναό της Νίκης, έφερε την προσωνυμία Επιπυργιδία (Παυσ. II, 30, 2). Βλ. επίσης I.G.I 
5050 ιερέως Χαρίτων και Αρτέμιδος Επιπυργιδίας πυρφόρου.

36. Για την Μυκηναϊκή κυρία είσοδο της Ακροπόλεως και τις διάφορες απόψεις για την μορφή της βλ. G. Stevens, 
Architectural studies concerning the Acropolis of Athens, Hesperia, XV, 1946, 75 εικ. 2. J A. Bundgaard, Mnesicles', Oslo 
1957, 53 εικ. 34. Σ. Ιακωβίδης, Η Μυκηναϊκή Ακρόπολις των Αθηνών, Αθήναι 1961, 168 κ.ε. εικ. 34, 35, 38 I Τραυλός, 
P.D.A.A., 57. εικ. 67, W.B. Dinsmoor, The Propylaea, Predecessors, 1 κ.ε., πιν. 1. Τα νέα σχέδια που παραθέτουμε, 
στηρίζονται σε νέες πρωτότυπες μετρήσεις, και όπου αυτό ήταν αδύνατον να γίνει, σε παλαιά σχέδια του μυκηναϊκού 
πύργου σε κλίμακα 1:10 από το αρχείο Μπαλάνου, που φυλάγονται στην Αρχαιολογική Εταιρεία.

37. W.B. Dinsmoor Jr, ο.π. 17 κ.ε., πίν. 2, 3, 9, 10, 23, 24 και ειδικότερα, σελ. 30.

38. J.A. Bundgaard, Parthenon, 46, σημ. 115 και του ιδίου Mnesicles, 69, σημ. 115, όπου και οι επιγραφικές μαρτυρίες.

39. W.B. Dinsmoor Jr, Propylaea, Predecessors, αναδ. πιν. A όπου δίδονται τα υψόμετρα.

40. W.B. Dinsmoor, A.A.G., 151. J.A. Bundgaard, Parthenon, 44.

41. Βλ. παραπάνω σημ. 21.

42. W.B. Dinsmoor Jr. Propylaea, Predecessors, 18. Για τις προηγηθείσες απόψεις περί της κατασκευής του προαυλίου και 
την σχετ. βιβλιογραφία, βλ. Μ. Miles, The date of the Temple on the llissos river, Hesperia 49, 1980, σημ. 48.
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τοποθέτηση των δύο αναβαθμών και του στυλοβάτη της δυτικής κρηπίδας του Προμνησίκλειου 
Προπύλου, χρειάσθηκε να κοπεί τμήμα των αναβαθμών του προαυλίου στο βόρειο άκρο του, 
καθώς επίσης να κατεδαφιστεί η παλαιότατη μυκηναϊκή κυρία πύλη εισόδου στην Ακρόπολη, 
της οποίας χάθηκαν από τότε τα ίχνη της.43 (Πιν. 5).

Η στάθμη του δαπέδου στην δυτική πλευρά του Προπύλου διατηρήθηκε στο ίδιο ύψος 
με την στάθμη του παλαιού ιερού της Αθηνάς Νίκης.44

Οι εργασίες στο Πρόπυλο, ύστερα από μία ολιγόχρονη διακοπή, συνεχίσθηκαν με την 
τοποθέτηση των μαρμάρινων παραστάδων και των μαρμάρινων ορθοστατών των πλευρικών 
τοίχων.

Η Περσική εισβολή του 480 π.Χ. βρήκε το Πρόπυλο στην ημιτελή αυτή κατάσταση. Τα 
ίχνη της επιδρομής αυτής, αποτυπώθηκαν στα μέλη του,45 όταν τα ικριώματα εργασίας μαζί 
με την παντοειδή ξυλεία που συγκεντρώθηκε για την προστασία της ημιτελούς εισόδου της 
Ακροπόλεως,46 47 48 49 το περίφημο "ξύλινο τείχος" του δελφικού χρησμού, πυρπολήθηκε.

Τότε θα πρέπει να πυρπολήθηκε και ο αρχαϊκός ξύλινος ημιυπαίθριος ναός της Αθηνάς
/ 48 / , , , , 49Νίκης ο οποίος βρεθηκε στο επίκεντρο της περσικής επιθεσεως. (Πιν. 4).

Το ξύλινο όμως ξόανο της θεάς, μάλλον διέφυγε της καταστροφής50 αιρού λογικό είναι 
να μεταφέρθηκε μαζί με τα άλλα πολύτιμα ιερά αντικείμενα της λατρείας51 για ασφάλεια 
στην Τροιζήνα, ή στην Σαλαμίνα ή στην Αίγινα, όπου κατέφυγαν ύστερα από την προτροπή 
του Θεμιστοκλή και τα τεχνάσματα του Αθηναϊκού ιερατείου, οι απρόθυμοι να εγκαταλείψουν 
τα ιερά των θεών και τα μνημεία των προγόνων τους, Αθηναίοι.52

Η κενή τώρα βάση του ξοάνου, εκ κατασκευής μισοθαμμένη στο κονίαμα του δαπέδου 
του αρχαϊκού ξύλινου ναού και καλυμμένη από τις στάχτες της οροφής που κατέρρευσε επάνω 
της φλέγόμενη, φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής των Περσών.

Αντίθετα, ο αρχαϊκός πώρινος βωμός στα ανατολικά, κατεστράφη συστηματικά, με τον 
θρυμματισμό του.53

43. W.B. Dinsmoor Jr., ό.π. 35 κ.ε.

44. W.B. Dinsmoor Jr., ό.π., αναδ. mv. Α.

45. Για τα ίχνη αυτά, βλ. W.B. Dinsmoor Jr., ό.π., 54.

46. "Και αΐρέουσι έρημον το αστυ καί τινας ολίγους εόρίσκουσι τών'Αθηναίων εν τψ ίρφ εόντας, ταμίας τε τού ίρού καί 
πένητας ανθρώπους, όί φραξάμενοι την ακρόπολιν θύρησί τε και ξύλοισι ήμύνοντο τους επιόντας" .Ηρόδοτος, VIII, 51.

47. Ηρόδοτος VII, 141, 142.

48. Για παραδείγματα παρόμοιων ημιυπαίθριων ξύλινων ναών που στεγάζουν ξόανα, βλ. Α. Μάντη, Προβλήματα της 
εικονογραφίας των ιερειών και των ιερέων στην αρχαία Ελληνική Τέχνη, Αθήναι 1990, πιν. 19, 23, 24 και σελ. 66 κ.ε. 
Την πυρπόληση του ξύλινου αυτού ναού, υπεστήριξαν επίσης ο W.B. Dinsmoor, A.A.G. 151 και ο J.A. Bundgaard, 
Parthenon, 44.

49. "θΓ δε Πέρσαι Ϊζόμενοι επί τόν καταντίον τής ακροπόλιος οχθος, τόν'Αθηναίοι καλέουσι’Αρήιον πάγον, επολιόρκεον 
τρόπον τοιόνδε' 'οκως στυππεΓον περί τους ο ιστούς περιεθέντες αψειαν, ^τόξευον ες τό φράγμα". Ηρόδοτος VIII, 52.

50. Ο Οικονόμου υπεστήριξε ότι το ξόανο αυτό κάηε, μαζί με τον πώρινο ναό τον οποίο θεωρεί Πεισιστράτειο (ό.π. 107, 
108).

51. ... τού Θεμιστοκλέους λόγον διδόντος ως απολέλοιπε την πόλιν ή θεός ΰφηγουμένη προς την θάλασσαν αΰτοίς... 
Καταβαινόντων γαρ εις Πειραιά τών ’Αθηναίων, φησίν άπολέσθαι το Γοργόνειον από της θεού τοϋ άγάλματος. 
Πλούταρχος, Θεμιστοκλής, 10.
Για το ευμετακόμιστο των ξοάνων και την μεταφορά τους σε περίπτωση κινδύνου αλώσεως της πόλεως, βλ. X. 
Καρδαρά, Γλαυκώπις, ΑΕ 1961, 74.

52. Ηρόδοτος VIII, 41 και Πλούτ. Θεμιστοκλής, 9.

53. Για το περσικό αυτό στρώμα καταστροφής, βλ. J.A. Bundgaard, Le sujet de I.G.I224, Melanges helléniques offerts a G. 
Daux, Paris 1974, 48. Επίσης Dinsmoor Jr, Propylaea, Predecessors, 29, σημ. 57.
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Τα ίχνη από την πυρπόληση αυτή, στην βάση του ξοάνου, είναι κατά την γνώμη μου 
ακόμα και σήμερα ανιχνεύσιμα στην οριζόντια πλατειά ταινία που περιβάλλει την ορθογωνική 
οπή στερεώσεως του ξύλινου αγάλματος. Η ταινία αυτή αποτελούσε το μόνο τμήμα της βάσης 
που προεξείχε του δαπέδου του ναού, και καθώς ήταν πλήρης με κονίαμα για την πάκτωση του 
ξύλινου ορθογωνικού εμβόλου του ξοάνου,54 έδινε την εντύπωση μίας απλής τετράγωνης 
χαμηλού ύψους πλίνθου, πάνω στην οποία στεκόταν το άγαλμα της θεάς.55 (Πιν. 102).

Ο τρόπος φθοράς της τετράπλευρης αυτής ταινίας, με τις σχεδόν αποστρογγυλεμένες 
ακμές της, φανερώνει αυτό που πιο πριν υποστηρίξαμε, ότι η άνω επιφάνεια της βάσεως 
εκτέθηκε σε δυνατή φωτιά, όταν η φλέγόμενη ξύλινη οροφή κατέρρευσε και κάηκε επάνω της. 
Ισως, λοιπόν, γι’αυτό η βάση να χαρακτηρίσθηκε ως εσχάρα, παρ’όλο που, όπως 
προαναφέραμε, ούτε οι μικρές διαστάσεις της ορθογωνικής κοιλότητας μέσα στον οποίο 
υποτίθεται ότι άναβε η φωτιά συνηγορούσαν με την άποψη αυτή, ούτε όμως ίχνη από 
συστηματική καύση παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό της.56

Η ανέγερση του νέου πώρινου ναού σε αντικατάσταση του κατεστραμμένου ξύλινου 
ναού, είναι μεταγενέστερη της Περσικής εισβολής στην Αθήνα57 και ίσως συνδέεται με το 
τελικό στάδιο αποπερατώσεως του ημιτελούς κατεστραμμένου Προπύλου που πιθανώς ανήκει 
στο οικοδομικό πρόγραμμα του Κίμωνα,58 μετά τη νίκη του 468 π.Χ. στον Ευρυμέδοντα.59

Η δεκαετής καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
ιερών και φυσικά του ιερού της Αθηνάς Νίκης, αιτιολογείται επαρκώς από τον όρκο που 
έδωσαν οι Αθηναίοι πριν την μάχη των Πλαταιών υπό καθεστώς έντονης συναισθηματικής 
φορτίσεως, έχοντας κατά νου την πυρπολημένη τους πόλη.60

Η απουσία ιχνών φωτιάς στην επιφάνεια των άριστα διατηρημένων πώρινων λίθων της 
τοιχοποιίας του παλαιού ναού της Αθηνάς Νίκης, αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη της νεώτερης 
κατασκευής του,61 συμπέρασμα που ενισχύεται και από την διατομή του κυματίου στην 
επίστεψη και την βάση του σύγχρονου με τον ναό, πώρινου βωμού του. (Πιν. 12, 95).

Στο Πρόπυλο, η κατασκευή συνεχίστηκε με αλλαγές κυρίως στον τρόπο συνθέσεως των 
μελών και την επιλογή του υλικού, δίχως καμμία άλλη ουσιαστική αλλαγή στην αρχιτεκτονική

54. Για παραδείγματα ξοάνων με έμβολο στην βάση για την στερέωσή του, βλ. S. Mayassis, Architecture, Religion, 
Symbolisme, (origines, formation et evolution de l'architecture, I, 659 κ.ε. εικ. 611.

55. Για την μορφή του ξοάνου, βλ. L. Beschi, Annuario 1967-68, 531-536. Επίσης A. A. Donohue, Xoana and the origins of Greek 
Sculpture, Atlanta 1988, 54-57, όπου και ο νεώτερος προβληματισμός.

56. Λίθινος πεσσός με ορθογωνική εσοχή για την στερέωση ξοάνου, βρέθηκε και στην Μεσσήνη (Α. Μάντης, ό.π. 67 σημ. 
265).

57. W.B. Dinsmoor, A.A.G. 151. Ο Τραυλός χρονολόγησε τον πώρινο ναό στην περίοδο 490-490 π.Χ. (P.D.A.A. 148). Ο 
Bundgaard υπεστήριξε ότι είναι ο ναός στον οποίο αναφέρεται η επιγραφή I.G.I224, και τον έκτισε ο Καλλικράτης 
(Parthenon, 168 και Le sujet de I.G.I224, Melanges helléniques offerts a Georges Daux, Paris 1974, a. 46-49.
Για τα προβλήματα χρονολογήσεως βλ. επίσης R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford 1972, 496-503.

58. W.B. Dinsmoor Jr., Propylaea, Predecessors, 64.

59. Η μεγάλη νίκη του Κίμωνα στον Ευρυμέδοντα αποκατέστησε το γόητρο της πόλεως και ήρε τα ψυχολογικά και άλλα 
αίτια που έκαναν τους Αθηναίους να δώσουν δέκα χρόνια πριν, τον παραπάνω όρκο.
Για την σπουδαιότητα της νίκης αυτής, τα οικονομικά ωφέλη και τα τεκμήρια του οικοδομικού προγράμματος που 
ακολούθησε, βλ. Πλουτ. Κίμων, 13, 14.

60. "... και των ιερών των εμπρησθέντων και καταβληθέντων ουδέν ανοικοδομήσω, αλλ’ υπόμνημα τοις επιγινομένοις 
εάσω και καταλείψω της τών βαρβάρων ασεβείας” (Διόδωρος, XI, 29, W.B. Dinsmoor, A.A.G., 150).
Για την πλήρη βιβλιογραφία, βλ. W.B. Dinsmoor, Hesperia Supl. V, 158, σημ. 332). Για την αυθεντικότητα του όρκου 
και τα σχετικά επιχειρήματα που αντικρούουν οριστικά προγενέστερες αμφισβητήσεις, βλ. σχετ. Bundgaard, Parthenon, 
134 κ.ε.

61. Η υπόθεση που διατύπωσε ο Bundgaard ότι ο ναός αυτός θα μπορούσε να είναι Καλλικράτειο έργο, δεν στερείται 
βάσεως. Ο Bundgaard όμως συνέδεσε την ανέγερση του πώρινου αυτού ναού, με το ψήφισμα I.G.I224. Για πολλούς 
όμως λόγους που θα αναπτύξουμε στην συνέχεια, η άποψη αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. J.A. Bundgaard, Le 
sujet de I.G.I224, Melanges helléniques offerts a Georges Daux, Paris 1974, 46-49. Του ιδίου, Parthenon, 168.
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και τις διαστάσεις της κατόψεως.62
Στο ιερό της Νίκης λογικό είναι να προχώρησαν οι εργασίες παράλληλα. Σε 

αντικατάσταση του πυρπολημένου ξύλινου ναού, ένας πώρινος ναός κτίσθηκε γύρω από την 
αρχαία βάση του ξοάνου η οποία παρέμεινε δίχως να μετακινηθεί, στην αρχική της θέση.

Για λόγους που μόνο μπορεί κανείς προς το παρόν να υποθέσει, ο νέος ναός δεν 
τοποθετήθηκε συμμετρικά γύρω από την βάση αυτή, ούτε ακολούθησε τον ακριβή 
προσανατολισμό της63(Πιν. 11).

Η βάση βρέθηκε λοιπόν να καταλαμβανει το ΒΔ τμήμα του σηκού και να είναι ελαφρά 
στραμμένη προς τα νότια σε σχέση με τον διαμήκη άξονα του ναού, ο οποίος με 
ανατολικότερο σε σχέση με τον παλαιό προσανατολισμό, σχεδόν έγινε παράλληλος με τους 
αναβαθμούο του καμπτόμενου προς δυσμάς σκέλους του βαθμιδωτού προαυλίου στα νότια του 
Προπύλου.6 (Πιν. 4, 5).

Ο πρόχειρος βωμός που καθώς φαίνεται είχαν στήσει οι Αθηναίοι για τις ανάγκες της 
λατρείας με θραύσματα από τον κατεστραμμένο, αντικαταστάθηκε τότε με έναν νέο.65 Ο 
πώρινος αυτός βωμός, τοποθετήθηκε ανατολικά του πώρινου ναού εγκάρσια στον διαμήκη 
άξονα του σηκού και παρουσιάζει εξαίρετη κατεργασία των επιφανειών του, και προσεγμένη 
σχεδίαση και εκτέλεση των κυματίων της επιστέψεως και της βάσεώς του.

Την ίδια εποχή, περιμετρικά του μυκηναϊκού πύργου φαίνεται ότι κατασκευάσθηκε 
στηθαίο με βάση από λίθο Καρρά και Ακροπόλεως και ωμές πλίνθους ψηλότερα,66 για την 
προστασία των προσκυνητών αλλά επίσης για την οριοθέτηση και καλύτερη φύλαξη του εκτός 
των τειχών της Ακροπόλεως, ιερού τεμένους.

Η κυρία είσοδος στον χώρο του ιερού, θα πρέπει να βρισκόταν στο άκρο του 
καμπτόμενου προς τα δυτικά σκέλους του βαθμιδωτού προαυλίου, 7 ενώ μία δευτερεύουσα 
μικρότερη πλευρική είσοδος, επέτρεπε την απ’ευθείας επικοινωνία με τα άλλα ιερά σημεία του 
πύργου, στην ΒΔ γωνία του καθώς επίσης με τις κόγχες στα δυτικά.68 Ίχνη φθοράς από την

62. W.B. Dinsmoor Jr., Propylaea, Predecessors, 54 κ.ε.

63. Η βάση του ξοάνου διατήρησε τον αρχικό προσανατολισμό ενός πανάρχαιου ιερού (υπομυκηναϊκού;) και φυσικά τον 
ίδιο προσανατολισμό θα είχε και το ξύλινο στέγαστρο-ναός που προστάτευε το ξόανο. Η βάση λοιπόν βρίσκεται σε 
σχέση παράλληλη με την δυτική πλευρά του μυκηναϊκού πύργου και με τον αμφίβολης ερμηνείας τοίχο που διέσχιζε 
σε απόσταση 4.30 μ. προς τα ανατολικά, την άνω επιφάνειά του. Ο τοίχος αυτός είναι παράλληλος και ίσως έχει 
σχέση με ένα ακόμα τοιχάριο που βρέθηκε ακόμα ανατολικότερα, σε απόσταση 3 μ. από το επίσης παράλληλο 
κυκλώπειο τείχος που διατηρήθηκε σε μεγάλο ύψος στα ανατολικά του νέου πύργου της Νίκης. Βλ. σχετ. Ν. 
Μπαλάνος, ΑΕ 1937, Γ’, 788. πιν. I. I. Ιακωβίδης, ό.π. 107-108, εικ. 17, 34, 35. J.A. Bundgaard, Mnesicles εικ. 34 και 
Parthenon, σ. 44, πιν. G.

64. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο, ότι και ο μεγάλος μαρμάρινος ναός που αντικατέστησε αργότερα τον πώρινο, 
προσανατολίσθηκε ακόμα ανατολικότερα, ενώ η νέα βάση του ξοάνου δεν τοποθετήθηκε στο μέσον της δυτικής 
πλευράς του σηκού, αλλά έκκεντρα. Οπως διαπιστώνεται από την θέση δύο μοχλοβοθρίων στο δάπεδο, η βάση αυτή 
κατέλαβε την ΒΔ πλευρά του σηκού, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με την αρχαιότερη βάση (Πιν. 3).

65. Ο βωμός αυτός διατηρήθηκε και μετά την κατασκευή του νέου ναού στα ΒΑ, όπου και ανευρέθη. W. Welter, Vom Nike 
Pyrgos, AM 48, 1923, 193, πίν. V 2, 3.

66. Βλ. σχετ. W. Wrede, Mnesicles und der Nikepyrgos, AM 1932 74 κ.ε., εικ. 1, 3. J. Travlos, P.D.A.A., 150 εικ. 200. Ο 
καθηγητής κ. Ιακωβίδης ακολουθώντας την άποψη Οικονόμου, υποστήριξε ότι ο πώρινος ναός, ο βωμός και ο περίβολος 
είναι Πεισιστράτειοι (Μυκηναϊκή Ακρόπολις, 186, σημ. 363. Επίσης 108, σχ. 17).

67. Βλ. σχετ. J.A. Bundgaard, Parthenon 44, σημ. 111, πίν. G. Αντιρρήσεις εξέφρασε ο W.B. Dinsmoor Jr (ό.π. 14) εξ αιτίας 
της υψομετρικής διαφοράς, που έπρεπε να καλυφθεί με αφύσικα υψηλές βαθμίδες. Φαίνεται όμως ότι δεν έλαβε 
υπ’όψιν του αυτό που ο Bundgaard δείχνει στο σχ. II του πίν. G, δηλαδή ότι η διαφορά αυτή καλυπτόταν με την 
ανηφορική διαμόρφωση του εδάφους. Το ίδιο άλλωστε δηλώνει και το ανηφορικό προς τα ανατολικά, σωζόμενο in situ 
λιθολόγημα του περιβόλου.

68. Για τα αρχαιότερα αυτά ιερά σημεία, βλ. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 789 κ.ε. εικ. 20, 21, 22 και 795. Σ. Ιακωβίδης, ό.π. 109 
κ.ε., σχ. 17, 18, 35. J. Bundgaard, Parthenon, 43 κ.ε.
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είσοδο αυτή παρατηρήθηκαν από τον Bohn στην λίθινη βάση του στηθαίου - ιερού περιβόλου, 
στην ίδια περίπου θέση που αργότερα κατασκευάσθηκε η νεώτερη μαρμάρινη κλίμακα ανόδου, 
που παρομίως, επέτρεπε την απ’ευθείας πρόσβαση στον πύργο, δίχως να χρειασθεί να περάσει 
κανείς πρώτα μέσα από τα προπύλαια.69

Στα ανατολικά, το πέρας του ιερού οριζόταν από το μυκηναϊκό τείχος,70 και τα ιερά 
της Εκάτης Επιπυργιδίας και των Χαρίτων71 που φαίνεται ότι ήσαν ιδρυμένα μπροστά από 
αυτό. (Πιν. 4, 5).

Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η διάρθρωση της εισόδου της Ακροπόλεως περί τα μέσα 
του 5ου π.Χ. αιώνα, όταν ελήφθη η απόφαση για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του 
ιερού της Νίκης72 και η ένταξή του στο Περίκλειο οικοδομικό πρόγραμμα που ως στόχο είχε 
την ριζική ανακαίνιση όλων των ιερών της Ακροπόλεως.73

Σύμφωνα λοιπόν με το ψήφισμα I.G.I224, η μελέτη και η εκτέλεση ενός νέου λίθινου74 
ναού με τον βωμό του, ανετέθη σε έναν έμπειρο και γνωστό αρχιτέκτονα της εποχής εκείνης, 
τον Καλλικράτη.75

Ο ναός χ.ης Αθηνάς Νίκης, έργο tou αρχιτέκτονα Καλλτκράχη
Οπως προαναφέραμε, ένα ζήτημα που απασχόλησε επί μακρόν τους μελετητές, είναι το 

μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του ψηφίσματος I.G.I224 (450-445

69. Για την ανάγκη της πλευρικής αυτής επικοινωνίας με τον Πύργο, και το ιερό της Νίκης, βλ. την ερμηνεία που δίνει 
ο Bundgaard, Parthenon, 46. Για τα ίχνη της εισόδου αυτής, βλ. Bohn, Die Propyläen der Akropolis zu Athen, Berlin 1882, 
15, r. J.A. Bundgaard, Parthenon, 44, σημ. 112.

70. Το τείχος είχε διατηρηθεί εκεί σε αρκετό ύψος, και μετά τα Περσικά. Βλ. σχετ. I. Ιακωβίδης, ό.π., 162 κ.ε., σχ. 33.

71. G. Weiter, Vom Nike Pyrgos AM 48, 1923, πίν. IV, V σχ. 10. J. Judeich, Topographie von Athen, München 1931, 223 εικ. 
35. L. Beschi, Contributi di topografia Ateniese, Annuario della Scuola Archeologica di Atene, XLV-XLVI11967-68, 535-536, 
εικ. 17. J.A. Bundgaard, Parthenon, σημ. 111. W.B. Dinsmoor, ó.n. 32 κ.ε.

72. Η προκήρυξη για την εκλογή ιέρειας και η απόφαση για την τοποθέτηση θύρας στον περίβολο, θεωρήθηκε ότι είχε 
ως στόχο την αποκατάσταση της τάξεωςκατά την τέλεση των θυσιών και γενικά την εύρυθμο λειτουργία του χώρου 
σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, και όχι με τον άτακτο τρόπο που φαίνεται ότι γινόταν πριν την έκδοση του 
ψηφίσματος I.G.P24 (Bundgaard, Parthenon, 169).

73. Βλ. σχετ. W.B. Dinsmoor, The Hekatompedon on the Athenian Acropolis, AJA LI, 1947, 127 κ.ε.

74. Η σαφής εντολή του ψηφίσματος για την ανέγερση ενός λίθινου ναού, ίσως αποτελεί έμμεση ένδειξη της αναμνήσεως 
για την προΰπαρξη ενός άλλου ναού από ευτελέστερο υλικό, του ξύλινου πιθανώς ναού που έκαψαν οι Πέρσες. Η 
λέξη λίθινος όπως διδασκόμαστε από οικοδομικές επιγραφές, δηλώνει σε γενικές γραμμές την ύλη, όχι όμως το είδος 
του λίθου. Αυτό θα αποφασιζόταν αργότερα από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα σε σχέση βέβαια με το υπόλοιπο 
οικοδομικό πρόγραμμα της Ακροπόλεως.

75. Ο Καλλικράτης αναφέρεται από τον Πλούταρχο ως ένας από τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα και, αν αυτό μπορεί 
να έχει κάποια σημασία, το όνομά του προηγείται του Ικτίνου (Πλουτ. Περικλής 13). Παράλληλα είχε αναλάβει την 
κατασκευή του μακρού τείχους (Πλουτ. Περικλής 13 και Bundgaard, Parthenon, 155-156) και σύμφωνα με την επιγραφή 
I.G.P44 του ανετέθη η ενίσχυση ή η κατασκευή τείχους στην Ακρόπολη, προκειμένου να μην καταφεύγουν εκεί 
φυγάδες σκλάβοι και λωποδύτες. Η ανάθεση στον Καλλικράτη της κατασκευής θύρας στον ιερό περίβολο της Νίκης 
(I.G.P24), φαίνεται ότι εντάσσεται στα μέτρα που ελήφθησαν τότε για την προστασία της Ακροπόλεως από 
ανεπιθύμητους επισκέπτες.
Για το γενικότερο έργο του Καλλικράτη και την σχετική με το θέμα βιβλιογραφία, βλ. Ι.Μ. Shear, Kallikrates Hesperia 
XXXI11963, 375 κ.ε.. R. Carpenter, The Architects of the Parthenon, Baltimore 1970. J.A. Bundgaard, Mnesicles, Oslo 1957, 
177 κ.ε. Του ιδίου Parthenon and the Mycenaen city on the heights, Copenhagen 1976, 48-53, 168-169. W. Childs, In defence 
of an early date for the frieze of the temple on the llissos, AM 100 1985, 239, σημ. 158, όπου συνοψίζεται ο νεώτερος 
προβληματισμός.
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π.Χ.),76 και την έναρξη κατασκευής του ναού της Αθήνας Νίκης που κατά τον Dinsmoor και 
άλλους, τοποθετείται στο 427 π.Χ/7 Οπως όμως θα δούμε στην συνέχεια, υπάρχουν σοβαρά 
επιχειρήματα τα οποία δείχνουν ότι το νέο ισοδομικό περίβλημα του πύργου, η θεμελίωση του 
ναού και η ανέγερση της κρηπίδας του, άρχισαν να κατασκευάζονται και αποπερατώθηκαν 
πριν από την διακοπή των εργασιών στα Μνησίκλεια Προπύλαια, που γενικά δεχόμαστε ότι 
συνέβη το 432 π.Χ., στις παραμονές του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της επικεντρώσεως του ενδιαφέροντος των 
μελετητών στο θέμα της ανεγέρσεωςτου ναού της Αθηνάς Νίκης, πολύ λίγη προσοχή είχε δοθεί 
στα υπόλοιπα περιεχόμενα του ψηφίσματος I.G.I224 και στην σειρά που αυτά αναγράφησαν, 
ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την κατανόηση των αιτίων που προκάλεσαν την ψήφισή 
του.78 79 80

Η πρώτη λοιπόν εντολή του ψηφίσματος δεν αφορούσε όπως θα αναμενόταν την 
κατασκευή ενός ναού, εάν αυτό ήταν το κύριο θέμα της συνεδριάσεως της Βουλής, αλλά την 
εκλογή μιας ιερείας της Αθηνάς Νίκης με τρόπο δημοκρατικό (hεαγ[κλερομένε λαχε]ι εχς 
Αθεναίον hana[oov καθίστα]σθαι). Η δεύτερη εντολή αφορούσε την κατασκευή μιας 
θύρας στο ιερό (όιερόν θυρόσαι), δηλαδή στον ιερό περίβολο που όπως είδαμε είχε ανεγερθεί 
γύρω από το πώρινο Κιμώνειο ναό και τους βωμούς του, καθώς επίσης τον τρόπο αποπληρωμής 
της εργασίας αυτής και το ύψος του μισθού της ιερείας.

Τα παραπάνω θέματα είναι προφανές ότι απέβλεπαν στην αναδιοργάνωση και 
αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του ιερού που μετά τα Περσικά, φαίνεται ότι γινόταν 
με κάπως άναρχο τρόπο,8 . Συνεπώς η έκδοση του ψηφίσματος λογικά εντάσσεται στο 
γενικότερο σχέδιο αναδιοργανώσεως των θρησκευτικών και διοικητικών θεμάτων της πόλεως, 
ύστερα από την εδραίωση της αρχής από τον Περικλή.

Αφού λοιπόν καθορίσθηκαν στο ψήφισμα όλα τα παραπάνω, τότε και μόνο ετέθη το 
θέμα της ανεγέρσεως του νέου ναού και του βωμού του. Η έμφαση που δόθηκε στην 
κατασκευή θύρας στον ιερό περίβολο, με την ανάθεσή της σε επώνυμο αρχιτέκτονα της 
εποχής, τον Καλλικράτη, φανερώνει ότι δεν υπήρχε πρόθεση ο ναός να κτισθεί αμέσως, αλλά 
αργότερα.

Κατά μία άλλη εκδοχή η αναβολή της άμεσου ανεγέρσεως του νέου ναού της Νίκης 
αποδόθηκε στην πιθανή διαμάχη των αρχιτεκτόνων του ιερού της Νίκης και των Προπυλαίων 
με το ιερατείο, που ως αποτέλεσμα είχε μεταξύ άλλων και την σοβαρή μετατροπή του αρχικού 
σχεδιασμού της Νότιας Πτέρυγας.81 Ακόμα, αποδόθηκε και σε πολιτική έριδα των περί τον 
Περικλή και της συντηρητικής Κιμώνειας παρατάξεως, της οποίας ο Καλλικράτης φέρεται να 
ήταν οπαδός.82

76. Βλ. παραπάνω σημ. 16.

77. W.B. Dinsmoor, A.A.G. 185, σημ. 4. I.M. Shear, Kallikrates, Hesperia XXXII 1962, 388. I. Travlos, P.D.A.A., 148-149. κ.α.

78. R. Meiggs - D. Lewis, A selection of Greek historical inscriptions, Oxford 19882, 111.

79. I.G.I2 24 στ. 2-5 = I.G.I3 35 στ. 3-6.

80. Βλ. παραπάνω, 17, σημ. 71.

81. Meriti, Wade-Gery, JHSLXXXIII, 1963,108-11. Υπάρχουν όμως σοβαρές επιφυλάξεις στο εάν πράγματι υπήρξε μετατροπή 
του αρχικού σχεδίου της Νότιας Πτέρυγας των Προπυλαίων, μία άποψη που είχε υποστηριχθεί παλαιότερα κυρίως 
από τον Dorpfeld (βλ. παρακάτω, σημ. 100 και σημ. 109 όπου και η σχετική βιβλογραφία. Τα ανασκαφικά όμως 
ευρήματα στον πύργο της Νίκης φανερώνουν το αντίθετο. Ότι η ανέγερση της Νότιας Πτέρυγας ακολούθησε εξ αρχής 
ένα και μόνο σχέδιο, αυτό που τελικά κατασκευάσθηκε, χωρίς άλλες μετατροπές στην σύνθεση ή την έκτασή της.

82. R. Carpenter, The Architects of the Parthenon, Baltimore 1970. Η άποψη αυτή παρά το ελκυστικό της, προσκρούει στο 
γεγονός ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του Καλλικράτη δεν φαίνεται να επηρεάσθηκε από τις πολιτικές έριδες 
που κορυφώθηκαν με τον εξοστρακισμό του Κίμωνα, εφ'όσον εμφανίζεται αναμεμιγμένος στο Περίκλειο οικοδομικό 
πρόγραμμα. Βλ. παραπάνω 17, σημ. 74.
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Πιο βάσιμη φαινεται η υπόθεση του Dinsmoor, οτι η καθυστέρηση στην εκτέλεση 
του έργου οφείλεται στην απόφαση της ανακατασκευήςτου συνόλου των κατεστραμμένων από 
τους Πέρσες ιερών της Ακροπόλεως, σε ανάμνηση της νίκης των Αθηναίων στους Μηδικούς 
Πολέμους, μία απόφαση που ελήφθη με την ανάληψη της αρχής από τον Περικλή.

Η ανέγερση λοιπόν του ναού της Αθηνάς Νίκης, θα έπρεπε να αναμείνει την επίλυση 
μιας σειράς προβλημάτων σχεδιασμού και χωροθετήσεως της νέας σύνθετης μνημειακής 
εισόδου της Ακροπόλεως, η οποία είχε στο μεταξύ ανατεθεί σε ένα νέο και ταλαντούχο 
αρχιτέκτονα, τον Μνησικλή.64

Όποια πάντως και να ήσαν τα αίτια της καθυστερήσεως, αποτελεί αξιοσημείωτο 
γεγονός ότι την περίοδο αυτή ανεγέρθηκε στην ανατολική όχθη του Ιλισσού ένας ναός,83 84 85 
στον οποίο οι περισσότεροι ερευνητές ανεγνώρισαν αρχιτεκτονικές και στυλιστικές ομοιότητες 
με τον ναό της Αθηνάς Νίκης, ώστε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο αυτοί ναοί δεν 
μπορεί παρά να είναι έργο του ιδίου αρχιτέκτονα.86

Ετσι, η θεωρία περί αναθέσεως της κατασκευής ενός νέου ναού της Αθηνάς Νίκης στον 
Καλλικράτη που όμως για κάποια σοβαρή αιτία καθυστέρησε να πραγματοποιηθεί, δεν άφησε 
ανεκμετάλλευτο το παραπάνω στοιχείο.

Υποστηρίχθηκε λοιπόν, ότι ο Καλλικράτης με την συμπαράσταση ισχυρών φίλων του 
"Κιμώνειας" παρατάξεως, εφήρμοσε τα έτοιμα σχέδια που προόριζε για την Ακρόπολη, στον ναό 
του Ιλισσού87 ο οποίος τοποθετήθηκε σε υψηλό ισοδομικό βάθρο, όπως ακριβώς επρόκειτο 
να τοποθετηθεί στον ψηλό επενδεδυμένο μυκηναϊκό πύργο ο ναός της Αθηνάς Νίκης.88

Οταν τελικά μετά τον θάνατο του Περικλή δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί 
το παλαιό ψήφισμα, ο νέος προσανατολισμός των Μνησίκλειων Προπυλαίων είχε αλλάξει 
εντελώς την κατάσταση που υπήρχε στον πύργο, δηλαδή το βαθμιδωτό προαύλιο και τα 
Προμνησίκλεια Προπύλαια.

83. W.B. Dinsmoor, A.A.G., 185.

84. Για τον βίο του Μνησικλή δεν υπάρχουν ειδήσεις. Η ανάμιξή του στην ανέγερση των Προπυλαίων μαρτυρείται από 
τον Πλούταρχο (Περικλής 13) και τον Αρποκρατίωνα (Φώτιος, Σου(ί)δας), ο οποίος μας δίδει παράλληλα και το έτος 
ενάρξεως της κατασκευής των Προπυλαίων, επί άρχοντος Ευθυμένους (437/6 π.Χ.). (Ο. lahn, A. Michaelis, Arx 
Athenarum, Bonn, MDCCCCI, 42). Η απουσία του ονόματος του Μνησικλή από τα δημόσια έργα των μέσων του 5ου 
π.Χ. αιώνα, μας κάνει να πιστεύουμε ότι ήταν νεώτερος του Καλλικράτη και του Ικτίνου. Η ανάθεση ενός τόσο 
σύνθετου και πολυδάπανου έργου σε έναν άγνωστο αρχιτέκτονα, είναι δύσκολο να φαντασθούμε ότι έγινε χωρίς την 
συναίνεση των δύο κυρίων αρχιτεκτόνων της Ακροπόλεως και βέβαια του διευθύνοντος τα έργα Φειδία, οι οποίοι 
ασφαλώς θα εγνώριζαν προσωπικά τις ικανότητές του, εφ’όσον είναι πιθανό να μαθήτευσε κοντά τους.

85. Ο ναός αυτός αποτυπώθηκε από τους J. Stuart και Ν. Revett (Antiquities of Athens, I, κεφ. II, πίν. I-VIII) πριν την 
κατεδάφισή του το 1778 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα μέλη του στο νέο τείχος του Χασεκή. (I. Μπενιζέλου, 
Ιστορία νέα των εν Αθηναις συμβεβηκότων, 1778, 66β, Ιστορία των Αθηνών, Β’, Αθήνα 1986, 268 κ.ε. I. Τραυλός, 
Πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών, Αθήναι 1960, 195, 196). Είναι πράγματι αξιοπερίεργο ότι ο ναός αυτός μαζί με το 
"αδελφό" μνημείο της Αθηνάς Νίκης είχαν κατά την Τουρκοκρατία κοινή μοίρα, όταν κατεδαφίστηκαν και τα δύο για 
να χρησιμοποιηθούν ως κοινό οικοδομικό υλικό σε αμυντικά έργα (Dinsmoor, A.A.G., 185 σημ. 1, 186 σημ. 1).

86. Πρώτος παρετήρησε την ομοιότητα αυτή ο Ross, (Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1839, 10, 11) και στην συνέχεια 
άλλοι ερευνητές. Βλ. σχετ. Ι.Μ. Shear, Kallikrates, Hesperia XXXII 1963, 388 κ.ε. όπου και η σχετική με το θέμα 
βιβλιογραφία.
Για τον νεώτερο προβληματισμό κυρίως σε θέματα χρονολογήσεως, βλ. σχετ. C.A. Picon, The llissos Temple 
Reconsidered, AJA 82, 1978, 47-81. M. Miles, The date of the Temple on the llissos River, Hesperia 49, 1980, 309 κ.ε. W. 
Childs, In defence of an early date for the frieze of the Temple on the llissos, AM 100, 1985, 207 κ.ε. B. Wesenberg, Zur 
baugeschichte des Niketempels, jdl. 96,1981 28 κ.ε. Επίσης την πολύ ουσιώδη σύνοψη του καθηγητού Β. Λαμπρινουδάκη, 
στο βιβλίο Οικοδομικά προγράμματα στην αρχαία Αθήνα, 479-431 π.Χ., Αθήνα 1986, 119 κ.ε.

87. F. Studniczka, Zu den Friesplatten vom ionischen Tempel am llissos, Jahr. XXXI, 1916, 169-230. W.B. Dinsmoor, A.A.G., 185. 
R. Carpenter, The architects of the Parthenon, Baltimore 1970, 61.

88. J. Travlos, P.D.A.A., 112-113 εικ. 154, 156.
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Η παρουσία λοιπόν της Νότιας Πτέρυγας, τον υποχρέωσαν να τροποποιήσει το αρχικό 
του σχέδιο. Εβράχυνε λοιπόν τον ναό ως προς το μήκος καταργώντας τον πρόναο89 και 
μείωσε γενικά όλες τις διαστάσεις του κατά 3/32, πλην των διαστάσεων του θριγκού.90

Ετσι, αποδόθηκαν στον αρχιτέκτονα Καλλικράτη με σχετική βεβαιότητα, όχι πλέον ένας 
αλλά δύο σπουδαίοι ιωνικοί ναοί, οι πρώτοι ναοί της Αθήνας που έφεραν όλα τα μορφολογικά 
στοιχεία του ιωνικού ρυθμού, δύο μνημεία τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
διαμόρφωση του Αττικού ιωνικού ρυθμού, που επηρέασε στυλιστικά την ναοδομία όλων των 
μετέπειτα αιώνων.91

Επειδή το ψήφισμα I.G.I224, όπως είδαμε, αφορούσε αποκλειστικά και μόνο θέματα 
λειτουργίας του ιερού της Αθηνάς Νίκης, ο Dinsmoor βάσιμα υποστήριξε ότι η στήλη είχε 
τοποθετηθεί κοντά στο ναό. Οταν ανεγέρθησαν τα Προπύλαια, η στήλη βρήκε την οριστική 
της θέση στην ζητοειδή παραστάδα που όριζε το τέλος του βάθρου των Προπυλαίων στην 
Νότια Πτέρυγα, ανατολικά της πλευρικής κλίμακας ανόδου στον πύργο της Νίκης. Εκεί, 
διακρίνεται σήμερα αναστηλωμένη η μία από τις δύο υποδοχές που οι διαστάσεις τους 
σύμφωνα με τον Dinsmoor92 ταιριάζουν να δεχτούν, η μια το παλαιό ψήφισμα I.G.I224 και 
η άλλη το ψήφισμα I.G.I288-89 (430-420 π.Χ.), που όπως θα δούμε αφορά την προκήρυξη 
διαγωνισμού για το νέο άγαλμα της Αθηνάς Νίκης.93

Το ψήφισμα i.G.I224, παρέμεινε εν ισχύϊ τουλάχιστον μέχρι το 424 π.Χ., όταν στην πίσω 
επιφάνεια της στήλης, αναγράφησαν πρόσθετες συμπληρωματικές ρυθμίσεις των εν ισχύϊ 
παλαιών αποφάσεων για την μισθοδοσία της ιέρειας.

89. Την "τηλεσκοπικού" τύπου σμίκρυνση του ναού υποστήριξε επιγραμματικά ο W.B. Dinsmoor, A.A.G., 186.

90. R. Carpenter, ό.π. 58.

91. W.B. Dinsmoor A.A.G., 185-187. I.M. Shear, ό.π. 377-399. R. Carpenter, ο.π. 60. Β. Wesenberg, Augustusforum und 
Akropolis, jdl 99, 1984, 161 κ.ε. Η θεωρία αυτή αμφισβητήθηκε πρόσφατα από τον W. Childs. Στη μελέτη του In defence 
of an early date for the frieze of the Temple on the llissos, AM 100, 1985, 207-251 επιγραμματικά αναφέρει ότι η παλαιά 
άποψη περί κοινής αρχιτεκτονικής συλλήψεως των δύο ναών από έναν αρχιτέκτονα έχει σήμερα απορριφθεί (ό.π. 
208). Ως κύριο όμως επιχείρημα παραθέτει σε υποσημείωση την άποψη τριών άλλων ερευνητών, η οποία συνοψίζεται 
στην ακόλουθη κοινή σκέψη: ότι, εάν ο ναός που προβλεπόταν να κτισθεί σύμφωνα με τα σχέδια του Καλλικράτη στο 
ψήφιμα I.G.I224 δεν κατασκευάσθηκε αμέσως μετά την απόφαση της βουλής αλλά πολλά χρόνια αργότερα, τότε 
δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν ο Καλλικράτης ήταν ακόμα υπεύθυνος του έργου, συνεπώς δεν μπορούμε να 
θεωρούμε τον Καλλικράτη ως αρχιτέκτονα του ναού της Αθηνάς Νίκης (ό.π. 239, σημ. 158). Η σκέψη όμως αυτή κατά 
την γνώμη μας, προσκρούει στην κρατούσα τότε και τώρα πρακτική. Στην αρχιτεκτονική, όπως άλλωστε στην 
μουσική ή την ποίηση, ένα έργο θεωρείται δημιούργημα του συνθέτη και όχι του όποιου εκτελεστή. Εφ’όσον λοιπόν 
η μελέτη του ναού της Αθηνάς Νίκης ανετέθη σύμφωνα με την επιγραφική μαρτυρία στον φημισμένο τότε στην Αθήνα 
αρχιτέκτονα Καλλικράτη, τότε δικαιολογημένα ο ναός αυτός θεωρείται έργο του, ανεξάρτητα του ποιος θα μπορούσε 
να ήταν ο αρχιτέκτων εφαρμογής της μελέτης είκοσι χρόνια αργότερα. Φυσικά, το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι 
τόσο μεγάλο ώστε με σχετική βεβαιότητα να θεωρηθεί ότι ο Καλλικράτης είχε αποχωρήσει από την ενεργό δράση 
λόγω ηλικίας. Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι κατά την ανάληψη της αρχής από τον Περικλή και την αναθεώρηση 
του οικοδομικού προγράμματος στην Ακρόπολη ο Καλλικράτης στην ακμή της καριέρας του, ήταν 40 χρονών, τότε 
κατά την ανέγερση του ναού θα ήταν 60 χρονών.

92. W.B. Dinsmoor, The inscriptions of Athena Nike, AJA 27, 1923, 320-321. Η δεύτερη υποδοχή που φαίνεται ότι είχε 
εντοπίσει ο Dinsmoor σε κατακείμενο μέλος που ανήκε στην ζητοειδή παραστάδα, σήμερα δεν διακρίνεται εκεί. Το 
μέλος αυτό ίσως αργότερα χάθηκε και γι’αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ορλάνδο στην αναστήλωση του 
τμήματος αυτού των Προπυλαίων το 1951-60. Για τις αναστηλωτικές εργασίες στην Νότια Πτέρυγα των Προπυλαίων, 
βλ. σχετ.: Atti del settimo Conjresso Internazionale di Archaeologia Classica, Roma 1961, 95 κ.εξ., BCH LXXVIII-1954,101 κ.ε. 
BCH LXXXII-1958, 656, 658, εικ. 2, 3. Επίσης, A. Ορλάνδος, ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήναι 1978, 414 εικ. 11, 420 
εικ. 16 και 17, 421 εικ. 18 και 19.

393. Για την επιγραφή I.G.I288-89 = I.G.I 64 βλ. σχετ. A. Pogorelski, The new Athenian Stele with decree and accounts, AJA 
27, 1923, 314-317. O Pogorelski αποκατέστησε αντί της λέξεως "αγάλματος" την λέξη "θυρώματος" που λίγη σχέση 
μπορεί να έχει με τον χρυσό και το ελεφαντόδοντο που προβλέπεται για την κατασκευή του. Βλ. παρακάτω σημ. 135, 
136.
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... τει hispéai τες Άθενάας τες Νίκες, πεντήκοντα δραχμάς τάς 
γεγραμμένας εν τηι στήλ[ηι] αποδιδόναι τός κωλακρ[έτας]...

I.G.I2 25, στ. 5-8

Σε αντίθετη περίπτωση, το νεότερο ψήφισμα θα είχε αναγραφεί όχι στην ίδια, αλλά σε 
νέα στήλη που θα αντικαθιστούσε ή θα τροποποιούσε την πρώτη, ώστε να μην εμφανίζεται 
πλέον ως αρχιτέκτων του έργου ο Καλλικράτης, εάν για κάποια άγνωστη αιτία είχε στο μεταξύ 
ανατεθεί το έργο σε άλλον αρχιτέκτονα. Πολύ δε περισσότερο, εάν ο Καλλικράτης όπως 
υποστηρίγθηκε, είχε πέσει θύμα της πολιτικής έριδας μεταξύ των δύο κύριων αντίπαλων 
φατριών.

Και το παραπάνω επιχείρημα δεν στηρίζεται απλά σε μία αλληλουχία λογικών 
συνειρμών, αλλά κυρίως στην Αθηναϊκή νομοθεσία του 5ου π.Χ. αιώνα, σύμφωνα με την οποία 
απαγορευόταν η καταστροφή ή η αφαίρεση των στηλών όπου ήσαν αναγραμμένα ψηφίσματα

, , οςτης Βουλής και του Δήμου.
Προκύπτει λοιπόν ως συμπέρασμα ότι τα ψηφίσματα αυτά ήσαν τελεσίδικα και δεν 

επιδέχονταν μεταβολής ή τροποποιήσεως εξ αιτίας αλλαγής της αρχής ή της σχετικής 
πλειοψηφίας στη Βουλή.

Γι’αυτό η αναγραφή τους (τουλάχιστον των σημαντικοτέρων) γινόταν όχι σε φθαρτές 
ύλες όπως διφθέρες ή παπύρους, αλλά σε λίθινες (μαρμάρινες) στήλες που τις τοποθετούσαν 
σε περίοπτες θέσεις, κάτι που οριζόταν πολλές φορές και από το ίδιο το ψήφισμα.94 95 96 *

Η αναγραφή λοιπόν του νεώτερου συμπληρωματικού ψηφίσματος I.G.I225 στην άγραφη 
πίσω πλευρά της στήλης του ψηφίσματος I.G.I224 του 445 π.Χ. αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα 
της ισχύος του παλαιότερου ψηφίσματος. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι ο Καλλικράτης είναι 
πράγματι ο μελετητής πολύ δε πιθανόν και αυτός που επιστάτησε την ανέγερση του νέου

/ / / / / 97 * / / / /λίθινου (μαρμάρινου) ναού της Αθήνας Νίκης η κατασκευή του οποίου φαίνεται οτι είχε 
ολοκληρωθεί και η λατρεία στο τέμενος αποκατασταθεί, όταν το νεώτερο ψήφισμα του 424 
π.Χ., ανεγράφη.

Το δεύτερο επιχείρημα που έχουμε να ανατάξουμε είναι η διαπίστωση, ότι ο μόνος ναός 
που θα μπορούσε να έχει σχεδιασθεί σε εφαρμογή του ψηφίσματος I.G.I224 του 450-445 π.Χ. 
είναι ο ναός που οικοδομήθηκε τελικά στην Ακρόπολη και όχι ο μεγαλύτερων διαστάσεων, 
Καλλικράτειος όπως εξακολουθούμε να πιστεύουμε, ναός του Ιλισσού.

Εάν αποκαταστήσουμε σχεδιαστικά την διαμόρφωση της εισόδου της Ακροπόλεως περί 
τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, σύμφωνα με τα όσα διεξοδικά αναπτύξαμε προηγουμένως, τότε 
η αρχική εντύπωση που δημιουργείται είναι, ότι μεταξύ του ιερού της Αθηνάς Νίκης και του 
διαφορετικού από τα Μνησίκλεια προσανατολισμού του προμνησίκλειου Προπύλου υπήρχε 
περισσότερος χώρος για την τοποθέτηση του νέου ναού και του βωμού του. Εάν δοκιμάσουμε 
όμως να εντάξουμε στον χώρο αυτό τον ναό που πιθανολογήθηκε ότι είχε σχεδιάσει αρχικά ο 
Καλλικράτης για την Ακρόπολη αλλά τελικά έκτισε στις Άγρες, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η 
ΒΑ γωνία της κρηπίδας του ναού συναντά τον κορυφαίο αναβαθμό του προαυλίου και τον 
μαρμάρινο ορθοστάτη που τον περιέτρεχε, φράζοντας έτσι την μόνη είσοδο που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει κανείς για να μπει στον χώρο του ιερού της Νίκης για να προσφέρει την 
θυσία. Μόνος ελεύθερος χώρος που θα απέμενε για την τοποθέτηση του βωμού στα ανατολικά,

94. Βλ. παραπάνω, σημ. 81.

95. Λέγουσι δε πρεσβείας ’Αθήναζε περί τούτων εκ Λακεδαίμονος αφιγμένης, και τού Περικλεούς νόμο/' τινά 
προβαλλομένου κωλύοντα καθελειν το πινάκιον, έν φ το ψήφισμα (το Μεγαρικόν) γεγραμμένον ετύγχανεν, είπεϊν 
Πολυάλκη των πρέσβεων τινά' “Συ δε μή καθέλης, αλλά στρέψον εϊσω το πινάκιον' ου γάρ εστι νόμος ό τούτο 
κωλύων". Κομψού δε του λόγου φανέντος οΰδέν τι μάλλον ο Περικλής ενέδωκεν'
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96. Βλ. για παράδειγμα, επιγραφή Ελευσίνος 4ου π.Χ. αιώνος I.G.II Ρ 1187.

97. Βλ. παραπάνω, σημ. 91.
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είναι η περιοχή του ιερού των Χαρίτων και της Επιπυργιδίας Εκάτης, κοντά στο μυκηναϊκό 
τείχος.98 Η πιθανότητα όμως αυτή θα πρέπει να αποκλεισθεί, γιατί ο παραπάνω χώρος εξ 
αιτίας του μαρμάρινου στηθαίου κατά μήκος της πίσω πλευράς του ανωτάτου αναβαθμού του 
προαυλίου και του μεγέθους του ναού θα ήταν δύσκολα προσπελάσιμος, όχι μόνο για τους 
ιερείς, αλλά και για τα μεγάλα ζώα που προσφέρονταν σε θυσία.99 Επίσης δεν θα πρέπει να 
παραβλέψουμε την αντίδραση των ιερέων, που για τον ίδιο λόγο μία δεκαετία αργότερα 
πιθανολογείται ότι επέβαλαν στον Μνησικλή, την ριζική αλλαγή των αρχικών του σχεδίων για 
την Νότια Πτέρυγα100 (Πιν. 6).

Εάν όμως δοκιμάσουμε να τοποθετήσουμε στην ίδια θέση τον γνωστό ναό της Αθηνάς 
Νίκης, δίχως να επιφέρουμε καμμία απολύτως αλλαγή στην κάτοψή του, θα διαπιστώσουμε 
τότε ότι ο ναός χωροθετείται άνετα πάνω στον Μυκηναϊκό Πύργο και επιτρέπει την κατασκευή 
περιμετρικού στηθαίου στις τρεις απόκρημνες πλευρές του, κάτι που ήταν αδύνατον να γίνει 
με τον υποτιθέμενο μεγαλύτερο ναό. Επίσης η απόσταση του βωμού από τον ανώτατο 
αναβαθμό του προαυλίου, επιτρέπει την άνετη προσπέλαση στον χώρο του ιερού τεμένους της 
Νίκης των προσκυνητών και των ζώων της θυσίας, εφ’όσον η απόσταση αυτή είναι τόση 
περίπου, όση και η απόσταση μεταξύ του βωμού της Αθηνάς Νίκης και της δυτικής όψεως της 
Νότιας Πτέρυγας, 01 όπως τελικά το ιερό διαμορφώθηκε μετά την ανέγερση των Μνησίκλειων 
Προπυλαίων (Πιν. 7).

Επί τη βάσει των παραπάνω επιχειρημάτων, θέση μας είναι ότι ο Καλλικράτης σχεδίασε 
τον νέο ναό της Αθηνάς Νίκης με τον βωμό του περί το 445 π.Χ., σε εφαρμογή των όσων το 
ψήφισμα I.G.I224 όριζε.102 Η εκτέλεση όμως του έργου για λόγους πρακτικούς, δεν μπόρεσε 
να πραγματοποιηθεί παρά αρκετά χρόνια αργότερα.

Η χρονολόγηση χ.ης ενάρξεως κατασκευής tou ναού της Αθηνάς Νίκης
Η καθυστέρηση στην έναρξη κατασκευής του ναού φαίνεται ότι οφείλεται στην 

ταυτόχρονη απόφαση για την κατασκευή των νέων Προπυλαίων τα οποία θα ενσωμάτωναν στον 
σχεδίασμά τους παλαιότερες λειτουργίες, που μέχρι τότε εξυπηρετούνταν από το κτίριο Β κάτω

98. L. Baschi, Contributi di Topografia Ateniese, Annuario, XLV-XLVII, 45-46 (29-30), 1967-68, 535-536 εικ. 17, και W. B. 
Dinsmoor, ó.n. 32 κ.ε.

99. θυόντων μίαν (βουν) επί τω τής Νίκης (βωμω) / τχροκρί[ναντες έκ των] καλλιστευουσών βοών, / καί θύσαντες τή 
[λθηνα τή] Πολιάδι και / τή ’Αθηνδ τή Νίκη άπασώ[ν των βοών τώ]ν / από των τετταράκοντα μνών /

I.G.II2834

100. Εάν πράγματι υπήρξε μετατροπή του αρχικού σχεδιασμού της Νότιας Πτέρυγας των Προπυλαίων ύστερα από 
παρέμβαση του ιερατείου, τότε η αλλαγή αυτή πρέπει να έγινε κατά το στάδιο του σχεδιασμού και όχι κατά την 
διάρκεια της ανεγέρσεως. Στις ανασκαφές που έγιναν στον πύργο της Νίκης, δεν βρέθηκαν “εγκαταλελειμμένα 
θεμέλια" που να δικαιολογούν την ασφαλή υποστήριξη αυτής της θεωρίας (βλ. επίσης σημ. 81, και 109).

101. Για την αναπαράσταση του βωμού, βλ. W.B. Dinsmoor, The Nike parapet once more, AJA XXXIV 1930, 3, 290 εικ. 2. 
Επίσης A. Ορλάνδος (BCH 1947-48, 4 κ.ε. εικ. 2, 3, 4) και I. Τραυλός (P.D.A.A., 153, εικ. 205).

102. Ο τύπος του ναού είναι πρωτότυπος και δεν προέκυψε από την αφαίρεση του προνάου από το "αρχικό" σχέδιο, που 
όπως υποστηρίχθηκε εφαρμόσθηκε στον ναό του Ιλισσού. Η σύνθεσή του με τον τετράγωνο, ανοιχτό σηκό, έχει την 
καταγωγή της στον προηγούμενο σχήματος Π πώρινο ναό της Αθηνάς Νίκης.
Η ασυνήθιστη προσθήκη τετράστυλης πρόστασης όχι μόνο στην πρόσοψη του ναού αλλά και στην δυτική του πλευρά 
(βλ. σχετ. Ι.Μ. Shear Kallikrates ό.π. 389 σημ. 111) ίσως προκύπτει από την ιδιομορφία που παρουσιάζεται στην 
Ακρόπολη εξ αιτίας της τοποθέτησης της εισόδου της στην δυτική πλευρά του βράχου. Εδώ, η πρώτη επαφή με τους 
ναούς γίνεται από τα δυτικά, δηλαδή παρουσιάζουν πρώτα την πίσω τους όψη, με αποτέλεσμα η πλευρά αυτή να 
αναπτυχθεί ισότιμα με την κύρια όψη, την ανατολική. (Μ. Miles, ό.π. 318).
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από την Πινακοθήκη103 και το βαθμιδωτό προαύλιο, κάτω από την Νότια Πτέρυγα.104 (Πιν.5).
Η ανέγερση λοιπόν του νέου ναού της Αθηνάς Νίκης θα έπρεπε να αναμείνει μέχρις ότου 

η κατασκευή των Μνησίκλειων Προπυλαίων προχωρήσει σε τέτοιο σημείο, ώστε και οι πλέον 
συντηρητικοί από τους ιερείς να αντιληφθούν την ανάγκη της ριζικής προσαρμογής του 
πανάρχαιου ιερού της Νίκης και των συναφών περί τον πύργο αρχαιότατων σημείων λατρείας, 
κογχών κ.ά., στην νέα αισθητική αντίληψη που διαμόρφωσε η νέα μνημειακή είσοδος της 
Ακροπόλεως, απόλυτα ασύμβατη πλέον με την γραφική εικόνα που παρουσίαζε η αγροτικού 
μάλλον χαρακτήρα εμφάνιση του μυκηναϊκού πύργου. Με αμοιβαίους λοιπόν συμβιβασμούς 
μεταξύ των αρχιτεκτόνων και του ιερατείου, το τελικό σχέδιο αν και κάπως καθυστερημένα, 
ενεκρίθη. Ο κυκλώπειας δομής πύργος της Νίκης συμφωνήθηκε να επενδυθεί με ισοδομικά 
κτισμένους λίθους από ακτίτη. Όμως, τα ιερά σημεία της λατρείας στην ΒΔ γωνία θα έμεναν 
ορατά.105 ή όπως συνέβη με τις μυκηναϊκές κόγχες της δυτικής πλευράς, θα 
επαναλαμβάνονταν λίγο πιο έξω.106 Πάνω στον πύργο, το νοτιοδυτικό σκέλος του μυκηναϊκού 
τείχους, θα λειτουργούσε ως οπτικό βάθος του νέου περιβόλου των Χαρίτων και της 
Επιπυργιδίας Εκάτης, στα ανατολικά του ιερού της Αθηνάς Νίκης.107 (Πιν. 1). Ο ναός της 
Αθηνάς Νίκης θα τοποθετείτο σε τέτοια θέση, ώστε ο σηκός του να βρεθεί πάνω από τον 
παλαιό ναό και νέος βωμός ακριβώς επάνω από πώρινο.108 109 110 Η Νότια Πτέρυγα που κατέλαβε 
την θέση του προγενέστερου λαξευτού στον βράχο βαθμιδωτού προαυλίου, ανεξάρτητα από 
την ακρίβεια ή όχι της απόψεως περί της εικαζομένης δραστικής μετατροπής του αρχικού της 
σχεδίου,09 εντάχθηκε οργανικά στο ιερό της Αθηνάς Νίκης, και προσέλαβε χαρακτήρα 
στεγασμένου προθαλάμου, που τόνιζε και ταυτόχρονα αποτελούσε την κύρια τελετουργική 
είσοδο από τα ανατολικά στον χώρο της θυσίας στον Βωμό της Αθηνάς Νίκης, ο οποίος ήταν 
τοποθετημένος ακριβώς έξω από την δυτική της όψη.10 (Πιν. 14).

Η ανάγκη της άμεσης επικοινωνίας του ιερού της Νίκης με το τέλος της ανηφορικής

103. Για το κτίριο Β βλ. Th. Wiegand, Die archaische Poros-Architektur der Akropolis zu Athen, Cassel-Leipzig 1904, 155 κ.ε. 
Για την θέση που κατελάμβανε κάτω από την Πινακοθήκη, βλ. J.A. Bundgaard, Mnesicles, 55. Του ιδίου, Parthenon, πιν. 
F, G. Κ. Το ίδιο δέχεται και ο I. Τραυλός, P.D.A.A., 57 εικ. 67. Βλ. επίσης W. Dorpfeld, Zu den Bauwerken Athens, AM 
36, 54. R. Heberdey, Altattische Porosskulptur, Vienna 1919, 178.
Oi Dinsmoor δεν αποδέχθηκαν την θέση αυτή, και πρότειναν θεωρητικά, μία άλλη. Βλ. σχετ. W.B. Dinsmoor, The 
Hekatompedon on the Athenian Acropolis, AJA LI, 2, 1947, 125 εικ. 3 και W.B. Dinsmoor Jr., Propylaea, Predecessors, 2 
σημ. 10.

104. J.A. Bundgaard, Mnesikles, 71.

105. J.A. Bundgaard, Parthenon, 46 εικ. 23 και 24. Επίσης N. Μπαλάνου, H νέα αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς Νίκης, 
ΑΕ 1937, Γ’, 791 κ.ε.

106. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 789 κ.ε., εικ. 19, 20.

107. L. Beschi, Contributi di Topografia Ateniese, Annuario, XLV-XLVII, 45-46, 1967-68, 535 κ.ε. εικ. 17.
Ο Τραυλός ως ιερό των Χαρίτων προτείνει την εσοχή που δημιουργείται μεταξύ της ΝΔ παραστάδας του κεντρικού 
κτιρίου των Προπυλαίων και της προσαρτημένης στον δυτικό τοίχο της Νότιας Πτέρυγας παραστάδας (P.D.A.A., 150, 
εικ. 200).

108. Ν. Μπαλάνος, ό.π. πιν. 1. J. Travlos, P.D.A.A. 487 εικ. 614. J.A. Bundgaard, Parthenon, πίν. G I.

109. J. Stuart, N. Revett, Antiquities of Athens, II, κεφ. V, πίν. 2. W. Dorpfeld, Die Propyläen der Akropolis von Athen, AM 10,
1885, 38-56, 131-144 πίν. V. W.B. Dinsmoor, A.A.G., 204. (Επίσης βλέπε παραπάνω, σημ. 81 και 100).

110. J.A. Bundgaard, Mnesicles, 71 κ.ε. C. Tiberi, Mnesicle, L’architetto dei Propilei, 156 κ.ε., ειδικά 158. X. Καρδαρά, Γλαυκώπις, 
84.
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οδού των Παναθηναίων μπροστά από τα Προπύλαια,111 εξασφαλίσθηκε με την κατασκευή 
μαρμάρινης στενής κλίμακας η οποία όπως και η παλαιά είσοδος, έκλεισε με θύρα, τα ίχνη της 
οποίας διατηρούνται στον 3ο αναβαθμό.

Η ανάγκη υπερυψώσεως του αρχαιότερου μυκηναϊκού πύργου ασφαλώς θα έγινε 
αντιληπτή στον Καλλικράτη, μόλις ολοκληρώθηκε η κατασκευή του βάθρου θεμελιώσεως και 
της κρηπίδας στην δυτική πλευρά των Προπυλαίων. Τότε θα έγινε φανερό και στους 
υπολοίπους, ότι το δάπεδο της Ιωνικής Στοάς και φυσικά της Νότιας Πτέρυγας, υπερψωμένο 
κατά 1.80 μ. από την στάθμη του πώρινου ναού της Νίκης και του βωμού του,112 καθιστούσε 
αδύνατη την προσπέλαση στο παλαιό ιερό της Αθηνάς Νίκης από το εσωτερικό των 
Προπυλαίων.113

Την αμηχανία που επικράτησε για το τί έμελλε να γίνει στην συνέχεια, μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε στον τρόπο θεμελιώσεως της δυτικής προσόψεως της Νότιας Πτέρυγας,114 
καθώς επίσης στον τρόπο που κατασκευάσθηκε η δυτική απόληξη του βάθρου και 
κατ’αναλογίαν η απέναντι απόληξη του βάθρου της Πινακοθήκης. Συγκεκριμένα, τα βάθρα 
αυτά καταλήγουν σε δύο όμοιες προεκτάσεις σχήματος διπλού Γ που διαμορφώνονται στα 
ελεύθερα άκρα τους σε μια μαρμάρινη παραστάδα, που παρουσιάζει ελαφρά κλίση προς τα 
δυτικά.

Η κλίση αυτή, καθώς και η έξοχη κατασκευή τους, φανερώνει ότι οι παραστάδες αυτές 
αρχικά προβλεπόταν να αποτελέσουν τον ανατολικό σταθμό δύο τοποθετημένων απέναντι 
αλλήλων εισόδων, των οποίων η μιά οδηγούσε στο ιερό της Νίκης και η δεύτερη στο άνδηρο 
δυτικά της Πινακοθήκης (το γνωστό ως του Αγρίππα).115 (Πιν. 1, 71).

Οι παραστάδες αυτές αποτελούνται από μία υψηλότερη βάση και 8 ισόδομες, ελαφρά 
κυμαινόμενου ύψους, μαρμάρινες στρώσεις με την επικρανίτιδα να εδράζεται σε πώρινο 
θεμέλιο.116 Η αρχική πρόβλεψη φαίνεται ότι ήταν να παραμείνουν ορατές σε όλο το ύψος 
τους, όπως ακριβώς η βορεία, και όχι βέβαια να κρυφθούν ή να ενσωματωθούν σε άλλες 
κατασκευές, όπως συνέβη με την νότια παραστάδα όταν πλά ι της κατασκευάσθηκε ή πλευρική 
μαρμάρινη κλίμακα ανόδου προς το ιερό της Αθηνάς Νίκης. Σχετικά με την κλίμακα αυτή, έχει 
παρατηρηθεί ότι εάν ξεκινούσε από την πώρινη βάση της παραστάδας, δηλαδή κατά 3.66 μ. 
χαμηλότερα από το δάπεδο της Νότιας Πτέρυγας, τότε ο τελευταίος αναβαθμός της θα 
κατέληγε ακριβώς στο ύψος του αρχαιότερου ιερού τη<^ Αθηνάς Νίκης, που όπως 
προαναφέραμε βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη κατά 1.83 μ.117 Ετσι η παραστάδα θα έμενε 
ελεύθερη σε όλο το ύψος της, ενώ με μία αντίστοιχη παραστάδα που θα κατασκευαζόταν στην 
δυτική πλευρά της σκάλας, θα διαμορφωνόταν μία μνημειώδης είσοδος που θα οδηγούσε στο

111. Ο Bundgaard υπεστήριξε ότι η πλευρική αυτή επικοινωνία ίσως να είχε σχέση με ένα αγώνισμα που είχε το τέρμα του 
μπροστά στα Προπύλαια, και διεξήγετο στα πλαίσια της εορτής των Παναθηναίων (βλ. παραπάνω σημ. 68). 
Πρόκειται για εξέλιξη της άποψης του Welter, ότι η έναρξη της λατρείας της Αθηνάς Νίκης έχει σχέση με την ίδρυση 
των Μεγάλων Παναθηναίων, το 566. (Vom Nikepyrgos, AA 1939, 12 κ.ε.).Η Καρδαρά θεωρεί την λατρεία της Αθηνάς 
Νίκης, ακόμα αρχαιότερη (Γλαυκώπις, 67 κ.ε.).

112. W. Wrede, Mnesikles und der Nikepyrgos, AM 57, 1932, 81, εικ. 3.

113. Η είσοδος των μεγάλων ζώων για την θυσία στον βωμό της Αθηνάς Νίκης πρέπει να γινόταν μέσω του κεντρικού
κτιρίου και της ανοιχτής στα δυτικά Νότιας Πτέρυγας και όχι φυσικά από την στενή και απότομη πλευρική κλίμακα 
ανόδου στον Πύργο.

114. Βλ. σχετ. J.A. Bundgaard, Mnesikles, 182 κ.ε., σημ. 368, και C. Tiberi, ό.π., 155 κ.ε. Επίσης βλ. παραπάνω, σημ. 99.

115. W.B. Dinsmoor, A.A.G. 205. J.A. Bundgaard, Mnesikles, 169 εικ. 57, και 178 κ.ε., M. Miles, The date of the Temple on the
llissos River, Hesperia 49, 1980, 324.

116. W. Wrede, ό.π., 79 εικ. 2.

117. J.A. Bundgaard, Mnesicles, 181, σημ. 363.
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ιερό της Αθηνάς Νίκης.118
Το σχέδιο όμως αυτό φαίνεται ότι εγκατελείφθη, όταν έλαβαν τελικά την απόφαση να 

επενδυθεί ο μυκηναϊκός πύργος και ο νέος ναός της Αθηνάς Νίκης να κτισθεί σε υψηλότερο 
επίπεδο, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το επίπεδο της δυτικής πλευράς των Προπυλαίων.

Η εγκατάλειψη της κατασκευής της δεύτερης προς τα δυτικά παραστάδας στην 
πλευρική είσοδο του ιερού της Νίκης, τα διαφορετικά επίπεδα της πλακόστρωσης του πύργου 
και της Νότιας Πτέρυγας, η μη διαφορά των ισοδομικών στρώσεων της επενδύσεως του 
μυκηναϊκού πύργου με την βόρεια επένδυση του βάθρου της Νότιας Πτέρυγας, ο απόλυτα 
διαφορετικής συνθετικής αντιλήψεως τρόπος επιστέψεως του πύργου σε σχέση με την απόληξη 
στα δυτικά του βάθρου της Νότιας Πτέρυγας, η στροφή κατά 18° του ναού της Νίκης σε 
σχέση με τον κύριο ανατολικό άξονα των Προπυλαίων, οι συνθετικές και μορφολογικές 
μετατροπές στην Νότια Πτέρυγα, όλα αυτά κατά την γνώμη μας δηλώνουν την παρουσία ενός 
άλλου αρχιτέκτονα ο οποίος είχε την πείρα και το κύρος να παρέμβει στο εκτελούμενο από τον 
Μνησικλή έργο, να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές, και το σπουδαιότερο να επιβάλει την 
αυτονόμηση του ιερού της Αθηνάς Νίκης από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των Προπυλαίων, 
με λεπτές, σχεδόν αδιόρατες επεμβάσεις στην σύνθεση και την μορφολογία των κτισμάτων που 
το αποτελούν (Πιν. 1, 71, 72).

Ο αρχιτέκτονάς αυτός σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που παραθέσαμε, δεν θα 
μπορούσε να είναι άλλος, από τον ίδιο τον Καλλικράτη.119 120

Οπως και από άλλους στο παρελθόν έχει επισημανθεί, η αλληλεπίδραση, η γόνιμη 
συνεργασία αλλά και ο καλώς εννοούμενος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αρχιτεκτόνων,
διάχυτος στο έργο των Προπυλαίων, ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή που η Νότια Πτέρυγα

, , , , , , , 120 συναντα το ιερό της Αθήνας Νίκης, είναι ακόμα πιο εμφανής.
Για την χρονολόγηση της ενάρξεως των εργασιών στον πύργο της Νίκης, καθοριστική 

σημασία έχει η εξακρίβωση ότι η επένδυση του πύργου και η ανύψωση της στάθμης του δεν 
μπορεί να προηγήθηκε όπως παλιά είχε υποστηρίζει της ανεγέρσεως των Προπυλαίων,121 122 123 124 η 
οποία τοποθετείται μεταξύ του 437 και 432 π.Χ.,1 2 αλλά έγινε κατά την διάρκεια και ίσως 
προς το τέλος της κατασκευής τους, ήτοι περί το 430/32 π.Χ.

Η άποψη αυτή στηρίζεται αφ’ενός σε παρατηρήσεις στην χάραξη του πύργου της Νίκης, 
κυρίως της βόρειας πλευράς του, που φανερώνει ότι όταν απο^ασίσθηκε η επένδυσή του, ήταν 
ήδη κατασκευασμένο το βάθρο της Νότιας Πτέρυγας.23 Επίσης, στην ανασκαφική 
παρατήρηση ότι η ανώτερη επίχωση του πύργου της Νίκης κάτω ακριβώς από την μαρμάρινη 
πλακόστρωση, έγινε με μεγάλη ποσότητα μαρμάρινης λατύπης1 , προφανώς από τις

118. J.A. Bundgaard ό.π. 180 και W B. Dinsmoor A.A.Q., 205.

119. Βλ. παραπάνω σημ. 91.

120. J.A. Bundgaard, Mnesicles, 177 κ.ε. C. Tiberi, ό.π. 156 κ.ε. Ι.Μ. Shear, Kallikrates, Hesperia XXXII 1963, 375-424.

121. W. Dorpfeld, Zu den Bauwerken Athens, AM 36, 1911, 57-58. Για την πλήρη βιβλιογραφία του θέματος μέχρι το 1908 βλ. 
M.L. D'Ooge, The Acropolis of Athens, New York 1908, 187 κ.ε., σημ. 110, 111, 112. Για την οριστική διαλεύκανση του 
ζητήματος, με αναφορά στις προηγούμενες απόψεις βλ. J.A. Bundgaard, Mnesikles, 178 κ.ε.

122. W.B. Dinsmoor, A.A.G. 119 σημ. 1. Επίσης βλ. παραπάνω 20, σημ. 83.

123. Βλ. σχετ. J.A. Bundgaard, Mnesicles 70 κ.ε., 181. Παρ’όλα αυτά υπάρχει κάποια ένδειξη ότι υπήρξε πρόθεση επενδύσεως 
του πύργου πριν από την έναρξη των Προπυλαίων, αλλά η επένδυση αυτή διεκόπη στις κατώτατες στρώσεις της ΒΔ 
πλευράς του πύργου, ίσως ύστερα από επέμβαση του αρχιτέκτονα των Προπυλαίων, που στο μεταξύ είχε φαίνεται 
ολοκληρώσει το σχέδιο για τα νέα Προπύλαια. Σύμφωνα με την τοποθέτηση των λίθων αυτών, η βόρεια πλευρά του 
πύργου θα είχε διεύθυνση κάθετη προς την δυτική. Βλ. σχετ. Ν. Μπαλάνου, Η νέα αναστήλωση του ναού της Αθηνάς 
Νίκης, ΑΕ 1937 Γ’, 793.

124. G. Welter, Vom Nikepyrgos, AM 48, 1923, 134 πιν. V, 7. R. Bohn, Bericht über die Ausgrabungen auf der Akropolis zu Athen 
in Frühjahr 1880, 264. C. Weller, The Pre-Periclean Propylon of the Acropolis at Athens, AJA, 8, 1904, 37.
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λιθουργικές εργασίες στα Προπύλαια,125 126 όπως την κατάξεση των τοίχων, την διαμόρφωση 
ραβδώσεων στους κίονες κ.ά.

Η θεμελίωση του ναού της Νίκης ιδίως στην δυτική και το δυτικό ήμισυ της βόρειας 
πλευράς του, ακολουθεί τις ισοδομικές στρώσεις του πώρινου περιβλήματος του πύργου και 
εμπλέκεται με αυτές.

Η ευθυντηρία του ναού στην δυτική πλευρά, είναι συμφυής με την ανώτατη απόληξη 
του πύργου, την μαρμάρινη κυματιοφόρο κορωνίδα που περιτρέχει και τις τρεις πλευρές του 
σε όλο το μήκος του. Στην ΒΔ πλευρά του ναού, η ευθυντηρία είναι συμφυής με τμήμα 
της πλακοστρώσεως του πύργου που βρίσκεται στην ίδια ακριβώς στάθμη με την κορωνίδα, 
η οποία εμπλέκεται στην θεμελίωση, εισχωρώντας με ειδική μασχαλιαία εγκοπή κάτω από την 
ευθυντηρία.127 (Πιν. 97,β).

Ολα τα παραπάνω δηλώνουν ότι η κατασκευή της θεμελιώσεως του ναού, έγινε 
ταυτόχρονα με την εργασία επενδύσεως του μυκηναϊκού πύργου.

Η εργασία αυτή δεν μπορεί να άρχισε μετά την διακοπή των εργασιών στα Προπύλαια, 
αλλά όπως προαναφέραμε, κατά την διάρκεια της κατασκευής των Προπυλαίων,128 129 όπως το 
στρώμα της μαρμάρινης λατύπης ίσως μαρτυρεί, δηλαδή πριν από το 432 π.Χ., τότε που 
διεκόπησαν οι εργασίες, εξ αιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου.

Τότε είχε προφτάσει να ολοκληρωθεί η επένδυση του πύργου, η πλακόστρωση της 
επιφάνειας του, καθώς επίσης η κατασκευή της κρηπίδας του ναού της Αθηνάς Νίκης, ή

, , 129τουλάχιστον της ευθυντηριας του.

125. J.A. Bundgaard, Mnesicles, 70. W. Wesenberg, Zur Baugeschichte des Niketempels, Jdl 96, 1981, 46.

126. N. Μπαλάνου, ό.π. 783.

127. N. Μπαλάνου, ό.π. 783 εικ. 10. Επίσης G. Weiter, Vom Nikepyrgos, AM 48 1923, 127. Του ιδίου, Vom Nikepyrgos, AA 
1939, 13.

128. Την άποψη αυτή είχε υποστηρίξει αρχικά ο Dinsmoor, (The inscriptions of Athena Nike, AJA 27, 1923, 318-321) δίχως όμως 
να διαχωρίζει τον ναό από την θεμελίωση του. Την έναρξη των εργασιών στον πύργο και την θεμελίωση του ναού 
κατά την διάρκεια της ανεγέρσεως των Προπυλαίων υπεστήριξε με τεκμήρια πρώτα ο J.A. Bundgaard, Mnesicles, 70 
και 178. Επίσης βλ. C. Tiberi, Mnesicle, l'architetto dei Propilei, 156 κ.ε. M. Miles, ό.π. 323 κ.ε.

129. O Β. Wesenberg (Jdl 96, 1981, Zur Baugeschichte des Niketempels, 28-54), προώθησε την άποψη ότι το 432 π.Χ. ο ναός 
είχε προφτάσει να κατασκευασθεί μέχρι και το ύψος των επιστυλίων, με διαφορετική όμως σχεδίαση, ήτοι με ανοιχτό 
σηκό δίχως τον εγκάρσιο διαλελυμένο σε δύο πεσσούς εν παραστάσει θυραίο τοίχο, και με δρύφακτες θύρες, που 
έφραζαν περιμετρικά την ανατολική πρόσταση του ναού. Η τοποθέτηση του θυραίου τοίχου και του εγκάρσιου 
επιστυλίου που υποβαστάζεται από τους δύο μονολιθικούς πεσσούς εν παραστάσι αποφασίσθηκε εκ των υστέρων, 
με την επανάληψη των εργασιών που την τοποθετεί στα 425/4 π.Χ. Για την τοποθέτηση του εγκάρσιου αυτού 
επιστυλίου, λαξεύθηκαν (in situ προφανώς), τα διαμήκη επιστύλια προκειμένου να συνδεθούν εμπλεκόμενα διαγωνίως, 
με το εγκάρσιο. Οι αρχικοί σύνδεσμοι που συνέδεαν τα επιστύλια με τα συναξονικά τους μέλη προς ανατολάς, 
αχρηστεύθηκαν (Wesenberg ό.π. εικ. 8) και λαξεύθηκαν νέοι τόρμοι σε νέα θέση, ελαφρά μετατοπισμένη προς τις 
εξωτερικές πλευρές των επιστυλίων.
Η άποψη αυτή για πολλούς λόγους δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι 
ακόλουθοι:
α) Η άποψη περί εκ των υστέρων τοποθετήσεως του εγκάρσιου επιστυλίου και του υποβαστάζοντος αυτό διαλελυμένου 
θυραίου τοίχου, αντικρούεται από την παρατήρηση ότι οι δύο παραστάδες που διαμορφώνονται στα ελεύθερα άκρα 
του σηκού, είναι ανισόπλευρες. Αυτό και μόνο αρκεί για να αποδειχθεί ότι εξ αρχής υπήρχε πρόθεση να 
κατασκευασθεί εγκάρσιος θυραίος τοίχος, με εγκάρσιο επιστύλιο, το οποίο ήταν απολύτως απαραίτητο για την 
στήριξη των δοκίδων της φαντωματικής οροφής. Χωρίς την ύπαρξη του επιστυλίου αυτού οι παραστάδες θα είχαν 
κατασκευασθεί ισόπλευρες, όπως στα Προπύλαια. (Βλ. σχετ. Δ. Ζιρώ, Η κυρία είσοδος του ιερού της Ελευσίνος, 
Αθήναι 1991, 156). Εάν δεν είχε προβλεφθεί εξ αρχής η κατασκευή των πεσσών του θυραίου τοίχου, τότε το 
απαραίτητο για τον λόγο που προαναφέραμε εγκάρσιο επιστύλιο θα έπρεπε να κατασκευασθεί μονολιθικό, για να 
καλύψει το ελεύθερο άνοιγμα του σηκού μεταξύ των παραστάδων που είναι 4,137 μ. Το άνοιγμα αυτό σε συνδυασμό 
με το ανεπαρκές λόγω των αναλογιών, ύψος του επιστυλίου (0,471 μ.) θα καθιστούσε την κατασκευή εξαιρετικά 
παράτολμη, εφ'όσον θα ξεπερνούσε και αυτήν του κεντρικού μεταξονίου του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων (5,44 
μ.) του οποίου το ελεύθερο μεταξύ των αβάκων των κιονοκράνων άνοιγμα είναι περίπου 3,778 μ., ήτοι μικρότερο του 
ανοίγματος του σηκού του μικροσκοπικού σε σχέση με τα Προπύλαια, ναού της Νίκης.
Ειδικά στο σημείο αυτό για την ανακούφιση του μεσαίου επιστυλίου και προκειμένου να εξασφαλίσει την στατική του 
επάρκεια, ο Μνησικλής έλαβε μία σειρά ιδιοφυών μέτρων που επανελήφθησαν και στο Αδριάνειο αντίγραφό τους στην
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Η γενικά αποδεκτή άποψη του Dinsmoor και άλλων που υποστήριξαν ότι η ανέγερση του 
ναού της Αθηνάς Νίκης έγινε μεταξύ των ετών 427-424 π.Χ.130 επί τη βάσει επιγραφικών 
μαρτυριών, αλλά κυρίως στυλιστικών παρατηρήσεων στον γλυπτό του διάκοσμο, στην ζωφόρο 
και τα αετώματα,13 μπορούμε να πούμε ότι παραμένει στην βάση της ορθή, εφ’όσον όλα τα 
μορφολογικά στοιχεία στο υπέργειο τμήμα του ναού της Αθηνάς Νίκης, από την στρώση της 
ευθυντηρίας και επάνω, δείχνουν ότι σε αυτή την περίοδο ανήκει.

Η αποπεράτωση του ναού της Αθηνάς Νίκης
Οι εργασίες στον ναό τυπικά ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση των επίχρυσων 

αετωματικών ακρωτηρίων.132
Η νέα περίοδος τελέσεως της λατρείας της Αθηνάς Νίκης στην πανάρχαια θέση της, 

στην κορυφή του ανακαινισμένου μυκηναϊκού πύργου, εγκαινιάσθηκε με την τοποθέτηση του 
λατρευτικού ξοάνου σε νέα βάση, στο εσωτερικό του σηκού.133 (Πιν. 3).

Το ξόανο αυτό ανεκαινίσθη και έλαβε λαμπρή εμφάνιση με την προσθήκη φύλλων 
χρυσού και ελεφαντόδοντος στα ορατά του τμήματα.

Στην ανακαίνιση του αγάλματος αυτού φαίνεται ότι αναφέρεται στην αρχή της, η 
επιγραφή I.G.I2 88-89 = I.G.I364 (430-420 π.Χ.), η οποία αναφέρεται σε θέματα κατασκευής του 
ναού της Αθηνάς Νίκης.

Στην αποκατάσταση της επιγραφής από τον Pogorelski134 εάν αντικαταστήσουμε την 
λέξη θυροματος με την ίσου αριθμού γραμμάτων λέξη αγάλματος135 τότε η επιγραφή 
αποκτά το εξής νόημα:

Ελευσίνα (βλ. σχετ. Δ. Ζιρώ, ό.π. 204 και 233). Αυτό όμως, σίγουρα δεν συνέβη στον ναό της Αθηνάς Νίκης, 
β) Η παρατήρηση για την ύπαρξη συνδέσμων διπλού Τ στην περιοχή επαφής του εγκάρσιου επιστυλίου με τα διαμήκη, 
στηρίχθηκε σε ένα αρκετά πρόχειρο σχέδιο που δημοσίευσε ο Ορλάνδος το 1915 (AM 40, 1915, 35 εικ. 4). Ο σύνδεσμος 
διπλού Τ που σημειώνεται στο βόρειο επιστύλιο είναι σήμερα καλυμμένος από τα αναστηλωμένα γείσα του ναού και 
δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Ο σύνδεσμος στο νότιο επιστύλιο δεν είναι διπλού Τ, αλλά ευθύγραμμος κάτι που 
σημειώθηκε από τον Ορλάνδο. Η μη λάξευση του εγκάρσιου σκέλους ώστε να διαμορφωθεί σε σύνδεσμο Τ, δεν μπορεί 
βέβαια να αποδοθεί στο ξαφνικά ξέσπασμα του Πελοποννησιακού πολέμου, όπως υποστήριξε αρκετά 
παρακινδυνευμένα ο Wesenberg (ό.π., 50). Η περιοχή αυτή αποτυπώθηκε το 1969 από τον W.B. Dinsmoor Jr. (βλ. σχετ. 
Ε. Harrison, Notes on the Nike Temple frieze, AJA 74, 1970, 319 σχ. 1). To σημείο όπου υπήρχε ο κανονικός σύνδεσμος 
διπλού Τ, που ένωνε το επιστύλιο με το συναξονικό του προς τα ανατολικά, ήταν και παραμένει καλυμμένο με 
τσιμεντοκονία. Ο μόνος ευθύγραμμος σύνδεσμος που διακρίνεται λίγο βορειότερα, εκεί που ίσως αντιστοιχεί με τον 
σύνδεσμο που σημείωσε ο Ορλάνδος στο σκαρίφημά του, είναι ένας σύνδεσμος Π που όπως διαπιστώνουμε, ανήκει 
στην περίοδο της πρώτης αναστηλώσεως του ναού, το 1835-1844.

130. W.B. Dinsmoor, The Hekatompedon on the Athenian Akropolis, AJA 511947, 111 σημ. 14. Του ιδίου A.A.G., 185 σημ. 4. I.Μ. 
Shear, Kallikrates 388. J. Travlos P.D.A.A. 148-149. Β. Λαμπρινουδάκης, Οικοδομικά προγράμματα στην αρχαία Αθήνα, 
471-431 π.Χ., Αθήνα 1986, 127.

131. Βλ. σχετ. Ρ. Neils Boulter, The akroteria of the Nike temple, Hesperia 38, 1969, 133. Γ. Δεσπίνη, Τα γλυπτά των 
αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης, ΑΔ 29, 1974, 17.

132. Ρ. Neils Boulter, ό.π., 134, 135.

133. Οπως προαναφέραμε η βάση αυτή με το ξόανο, σε σχέση με τον διαμήκη άξονα του ναού ήταν μετατοπισμένη προς 
την ΒΔ γωνία του σηκού, όπως ακριβώς ήταν και η Πεισιστράτεια βάση του ξοάνου σε σχέση με τον Κιμώνειο πώρινο 
ναό που την περιέβαλλε. Βλ. παραπάνω 8, 15, σημ. 31 και 62.

134. The new Athenian Stele with decree and acounts, AJA 27, 1923, 314-317.

135. Η λέξη “αγάλματος" είχε προταθεί στην πρώτη δημοσίευση της στήλης από τον Von Vilamowitz-Moellendorff. Βλ. σχετ. 
Α. Pogorelski, ό.π. 314.
Οτι πρόκειται για το άγαλμα της Αθηνάς Νίκης, υπεστήριξε και ο J.A. Bundgaard, Parthenon, 130 και σημ. 304.
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...ιεια [... περί δε το αγάλματος τ]-
[όν δε μ] ον διαχ[ειροτονεσαι, είτ εχ χαλκό χρε π]-
[δεν] ε ελέφαντο]ς και χρυσό' ...

I.G.I2 88, στ. 1-3

Εάν δεχόμασταν ως ορθή την αποκατάσταση Pogorelski, τότε γίνεται εξαιρετικά 
δύσκολο να αντιληφθούμε την πιθανή χρήση ελεφαντόδοντου και χρυσού στα τρία θυρώματα 
της Νίκης,136 τα οποία έφεραν το καθ’ένα από δύο θυρόφυλλα, πιθανώς διάτρητά εν είδη 
δρυφάκτων,137 για τον άπλετο φωτισμό του σηκού και την θέα του αγάλματος της θεάς από 
το εξωτερικό του ναού, ακόμα και όταν οι θύρες ήσαν κλειστές.138

Αλλά ακόμα και στην περίπτωση αυτή, ο Pogorelski θα έπρεπε να αποκαταστήσει την 
επιγραφή όχι με την φράση "περί δε το θυρόματος" αλλά "περί δε τον θυρόματον". Η ύπαρξη 
όμως τριών ζευγών θυρών στον ναό, έγινε σαφής πολύ αργότερα, από τον Ορλάνδο.139

Εξ άλλου στις δρύφακτες αυτές θύρες θα μπορούσε να αναφέρεται ο στίχος 14 της ίδιας 
επιγραφής140 (I.G.I2 88)

[10 τ]ον δρυφάκτο[ν....15]

Την άποψη που διατυπώσαμε, ότι η πρώτη απόφαση του ψηφίσματος I.G.I288 αφορά την 
επιλογή της ύλης για την ανακαίνιση του λατρευτικού ξοάνου (με χαλκό, ή χρυσό και 
ελεφαντόδοντο σύμφωνα με την αποκατάσταση του Pogorelski), ενισχύει η απόφαση της 
βουλής, που διατυπώνεται στην συνέχεια του ψηφίσματος, δηλαδή να ζητηθεί στο θέμα αυτό 
και η γνώμη των συμμάχων

....I δε βολέ με α[πολαμβανετο πλέν]
[εά]ν κ[ρι]θεΤ π[ερί τού]το πρ[ό]τ[ερον υπό τδν βολο] 
μέ]νο[ν ’Α]θεναί[ον] καί τδν χσυμ[μάχον....

I.G.I*88, στ. 9-11

Η απόφαση αυτή, αποτελεί μία θεαματική χειρονομία καλής θελήσεως η οποία ασφαλώς 
δεν στερείται πολιτικής σκοπιμότητας141. Με την κίνηση αυτή η Αθήνα φαίνεται να θέλει να

136. θυρώματα από χρυσό και ελαφαντόδοντο αναφέρονται ως ένδειξη πλούτου από τον Διόδωρο, όχι όμως σε ναούς της 
Ελλάδος, αλλά σε ιερό της θρυλικής νήσου Παγχαίας στον Ινδικό ωκεανό! (Ε',46,6).

137. Βλ. και Bundgaard, Parthenon, 96.

138. Για τους ίδιους λόγους, ο Courby υπεστήριξε την ύπαρξη δρυφάκτων θυρών στον θησαυρό των Αθηναίων στην Δήλο, 
έργο το οποίο στυλιστικά και κατασκευαστικά μοιάζει με τον ναό της Αθηνάς Νίκης και τον ναό του Ιλισσού, γι'αυτό 
και έχει αποδοθεί στον Καλλικράτη. Βλ. σχετ. F. Courby, Exploration archéologique de Delos XII, Le temples d’Apollon, 
Paris 1911, 169 κ.ε. niv. XXI, XXII. Για την χρήση δρυφάκτων σε ναούς βλ. Η. Busing, Die Griechische Halbaule, 1975, 65 
κ.ε. όπου και πολυάριθμα παραδείγματα. Για τα αποδιδόμενα εις τον Καλλικράτη έργα, βλ. Ι.Μ. Shear, Kallikrates, 
404.

139. A. Orlandos, Nouvelles observations sur la construction du Temple d’Athena Nike, BCH 1947-48, 11 κ.ε.

140. θα μπορούσε όμως να αναφέρεται και στα πλευρικά δρύφακτα του προνάου. Γι’αυτά βλ. σχετ. Α. Ορλάνδος, ό.π. 
14.

141. Προκειμένου να κατασκευασθεί νέο λατρευτικό άγαλμα σε ιερό, φαίνεται οι προηγείτο ερώτημα από τι ύλη θα έπρεπε 
να γίνει. Το ερώτημα όμως αυτό το έκαναν στην Πυθία και όχι σε κοινούς ανθρώπους ή σε συμμάχους.
Για παράδειγμα ο Ηρόδοτος γράφει:
Έπειρώτεον ών οι’Επιδαύριοι κότερα χαλκού-ποιέωνται τα αγάλματα ή λίθου' (τής Δαμίας και τής Αυξησίας) ή δε 
Πυθίη ουδετέρου τούτων εα, αλλά ξύλου ήμέρης έλαίης" (Ε’ 82). Αυτό λοιπόν που έπραξαν οι Αθηναίοι, ήταν κάτι το 
εξαιρετικό.
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αποδείξει ότι εξακολουθεί να υπολογίζει στην σύμφωνη γνώμη των συμμάχων της, τουλάχιστον
σε ένα έργο το οποίο αναγείρεται με χρήματα της Δηλιακής συμμαχίας, αφού η απόφαση της
κατασκευής του ανάγεται στους αμέσως επόμενους χρόνους του τερματισμού των
εχθροπραξιών με τους Πέρσες (I.G.I224) και αφορά την θεά προστάτιδα της συμμαχίας, στο 

, , , mpθρησκευτικό της κέντρο, την Ακρόπολη.
Εάν αντίθετα δεχθούμε ότι επρόκειτο να ζητηθεί η γνώμη των συμμάχων για ένα 

δευτερεύον θέμα, όπως είναι η κατασκευή των θυρωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης 
ενδεχομένως με πολύτιμα υλικά, (χρυσό και ελεφαντόδοντο), τότε μάλλον ως αφελής θα έπρεπε 
να χαρακτηρισθεί η απόφαση αυτή της Βουλής, εφ’όσον η μόνη αναμενόμενη απάντηση θα 
ήταν η δίκαιη αυτή τη φορά μομφή, για την προκλητική σπατάλη του συμμαχικού 
χρήματος,142 143 κάτι που καθιστά την παραπάνω υπόθεση τελείως απίθανη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το ανακαινισμένο με πολύτιμες ύλες ξόανο της Αθηνάς 
τοποθετήθηκε στον σηκό του ναού της Αθηνάς Νίκης μαζί ίσως με τα χρυσά ακρωτήρια στα 
αετώματα, το 425 π.Χ., σύμφωνα με την επιγραφή I.G.I2 368 = I.G.I3 468.44

[ΤΟ ΝΙΚ]Α ΤΟ XPY[CA ECTEC]- 
[ΑΝ]ΆΘΕΝΑΙΟΙ ΕΠ[Ι TEC ΒΟ]- 
[A]EC hEC ΜΕΓΑΚΛ[ΕΙΔΕΟ Λ]·
[ΕΥJKONOIEYC ΠΡ[δΤΟΟ ΕΓ] ]- 
ΡΑΜΜΑΤΕΥΕ, ΑΘΕ[ΝΑΙΟΙΟ]
ΔΕ Â[PXJONTOC EYJ9YNO. ΤΟ]
[ΕΔΟΟ TJÊC ΘΕΟ EC[TECAN Φ]
[ΕΙΔΕ]Λ[ΕΙ]ΔΕΟ AN[AKAEYC]
[KAI X]CY[NAPXON[TEC....]

Η προσθήκη τ:ου γλυπτού θωρακίου της Νίκης
Περί τα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα, η αρχιτεκτονική σύνθεση του ιερού της Αθηνάς Νίκης, 

ολοκληρώθηκε με την κατασκευή πολυτελούς μαρμάρινου θωρακίου περιμετρικά του πύργου 
για την προστασία των προσκυνητών από πτώση και την σαφέστερη οριοθέτηση του ιερού της 
Αθηνάς Νίκης.145 146

Μετά την τοποθέτηση του θωρακίου και παρά το γεγονός ότι το ύψος του 1.059 μ. 
παρείχε απόλυτη ασφάλεια, στην συνέχεια προσετέθη στην άνω επιφάνειά του σιδηρό 
κιγκλίδωμα που αύξησε σημαντικά το ύψος και τόνισε ακόμα περισσότερο την περίμετρο του

- 146
ιερού.

Η ανάγκη τοποθετήσεως του σιδηρού αυτού κιγκλιδώματος, υπαγορεύθηκε νομίζω από 
την κατασκευαστική ιδιαιτερότητα της δυτικής πλευράς της κρηπίδας του ναού, όπου η 
ευθυντηρία, συμφυής με την μαρμάρινη επίστεψη του πύργου, βρίσκεται κυριολεκτικά 
κρεμάμενη στο χείλος της απόκρημνης αυτής πλευράς, σε ύψος περίπου 8 μ.

142. Βλ. επίσης R. Meiggs, D. Lewis, A selection of Greek historical inscriptions to the end of the fifth century B.C., Oxford 1988, 
110, και J.A. Bundgaard, Parthenon 138, σημ. 332.

143. Πλουτ. Περικλής 12 και 14.

144. Για την επιγραφή αυτή, βλ. σχετ. W.B. Dinsmoor, Proc. Am. Phil. Soc. LXXX 1939, 125. W.E. Thompson, A J Phil, 86 
(1965), 170-173. Mattingly, Φόρος, Tribute to B.D. Meritt, 94, 95.

145. Βλ. σχετ. R. Kekule, Die Reliefs au der Balustrade des Temples der Athena Nike, Stuttgart 1881. R. Heberdey, Die 
Komposition der Reliefs au der Balustrade der Athena Nike, Jahresh. Oest. Arch. Inst. XXI-XXII, 1922-24 1-82, πίν. I. W.B. 
Dinsmoor, The sculptured parapet of Athena Nike, AJA XXX 1926, 1-31, πίν. I. R. Carpenter, The sculpture of the Nike Temple 
parapet, Cambridge Mass. 1929. W.B. Dinsmoor, The Nike parapet once more, AJA XXXIV, 1930, 281-295.

146. W.B. Dinsmoor, The sculptured parapet of Athena Nike, AJA XXX 1926, 12, εικ. 7.
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Λόγω της ανεπάρκειας του χώρου, οι πλάκες του θωρακίου χρειάσθηκε να λαξευθούν 
στην πίσω πλευρά τους ώστε προσαρμοζόμενες στην κρηπίδα, να εδρασθούν στην κορωνίδα, 
στην ευθυντηρία και στο πρόσθιο ήμισυ του τρίτου αναβαθμού.147 Με τον τρόπο αυτό το 
ύψος του θωρακίου μειώθηκε από 1.059 μ. σε 0.73 μ. περίπου (Πιν. 13).

Το γεγονός αυτό, μαζί με το ότι οι επισκέπτες μπορούσαν εδώ να σταθούν μόνο στον 
αμέσως υψηλότερο κατά 0.257 μ. μεσαίο αναβαθμό της κρηπίδας, δημιουργούσε ένα ακόμα 
πιο έντονο συναίσθημα ανασφάλειας, που οδήγησε, όπως νομίζω, στην απόφαση της 
τοποθετήσεως του κιγκλιδώματος.

Το θωράκιο του ιερού της Αθηνάς Νίκης, διακοσμήθηκε εξωτερικά με ανάγλυφες 
παραστάσεις πτερωτών γυναικείων μορφών εξαιρετικής τέχνης, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και η περίφημη σανδαλοφόρος.148 149

Το σύνολο που δημιουργήθηκε με τον πύργο-βάθρο, το ανάγλυφο στηθαίο και τον 
κομψό ναό της Αθηνάς Νίκης στην κορυφή του, απετέλεσε ένα μοναδικό σε σύλληψη 
αρχιτεκτονικό έργο, το οποίο ασφαλώς επηρέασε την εξέλιξη της αρχαίας αρχιτεκτονικής κατά

, , , 149τους Ελληνιστικούς και τους μετεπειτα χρονους.

Ο ναός ιης Αθηνάς Νίκης από ιον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι to τιέλος χης 
αρχα ι.όχ.ηχ.ας

Οι επιγραφικές και φιλολογικές μαρτυρίες, μας πληροφορούν ότι η λατρεία στο ιερό της 
Αθηνάς Νίκης συνέχισε να τελείται ομαλά και στην εορτή των Παναθηναίων ετελείτο μεγάλη 
θυσία βοών στον βωμό της θεάς,150 όπως μαθαίνουμε από ψήφισμα του 335/4 π.Χ.

16 ...α]πό δε τών τε[τταρ]άκοντα μνών και της μι
[ας των εκ τής μ]ισθώσεως τής νέας βοωνήσαντες οÌ ΐερ 
[οποιοί μετά τ]ών βοωνών, πέμψαντες την πομπήν τήι θε 
[ώι, θυόντων τα]ύτας τάς βοϋς απάσας επί τώι βωμώι τής

20 ['Αθήνας των με]γάλωι, μίαν δε επί τώι τής Νίκης, προκρί- 
[ναντες εκ των] καλλιστευουσών βοών, καίθύσαντες τη 
[ι 'Αθηναι τήι] Πολιάδι και τήι ’Αθηναι τήι Νίκηι απασώ 
[ν των βοών τώ]ν από των τετταράκοντα μνών...

I.G.II2 834

Εκτός της θυσίας, προσφέρονταν και πολύτιμα αφιερώματα στον ναό και φαίνεται ότι 
μερικά από αυτά αναρτήθηκαν στο εσωτερικό του σηκού.

Στην απογραφή των επιστατών του έτους 368/7 π.Χ. στον στίχο 101-106 καταγράφεται

147. W.B. Dinsmoor, ό.π. 9, εικ. 4 και 11, εικ. 6.

148. R. Carpenter, ό.π. 63, ττίν. XXVII.

149. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μνημείου που επηρεάσθηκε από την αρχιτεκτονική σύνθεση του ιερού της Αθηνάς 
Νίκης, είναι ο περίφημος βωμός του Διός, που έκτισε ο Ευμενής στην Πέργαμο, καθώς επίσης και οι απομιμήσεις αυτού. 
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις τετρακιόνιες προσόψεις των δύο σκελών του βωμού, οι οποίες σε συνδυασμό με τη 
συνεχή ζωφόρο στην επίστεψη του ποδίου, θυμίζουν την δυτική πλευρά του πύργου της Νίκης, με το θωράκιο και τον 
ναό στην κορυφή του. Για τον βωμό της Περγάμου βλ. σχετ. A.V. Salis, Der Altar von Pergamon, Berlin 1912. A. Napp, 
Der altar von Pergamon, Munich 1936. W.B. Dinsmoor, A.A.G., 288.

150. Βλ. επίσης Δημοσθένους, προοίμιο LIV. “εθύσαμεν τώ Διί τώ Σωτήρι, καί τη Αθήνα τη Νίκη, καί γέγονε καλά και 
σωτήρια ταΰθ'υμίν τα Γερά.
I.G.IP1006, 14 συντ[ελ]ουμένης καί τής θυσίας τήι’Αθηναι τήι Νίκηι συνεπόμπευσαν καλώς και ευσχημόνως βουν 
συμπέμψα[ν]τες, ην καί’έθυσαν έν άκροπόλει τήι θεώι.



52

, , , , , 151 , , , ,το βάρος χρυσου που κάλυπτε τα ακρωτήρια του ναού καθώς επίσης και μια ασπίδα που 
είχε αφιερωθεί στην Αθηνά Νίκη που ίσως ήταν αναρτημένη στο εσωτερικό του σηκού.151 152

Χρυσίον επίτηκτον από των ακρωτηρίων 
τδ νεώ της Νίκης, σταθμόν Π h III 
χρυσίον επίτηκτον από της ασπίδος 
τής προς τώι νεώι, σταθμόν l·l·l·lllll 
έτερον χρυσίον επίτηκτον από των 
ακροτηρίων, σταθμόν ; · ; Δ l· il·

I.G.II2 1425

Επίσης η επιφάνεια των τοίχων στο εσωτερικό του σηκού αργότερα καλύφθηκε με 
ζωγραφικές συνθέσεις που απεικόνιζαν τις νίκες του βασιλέα Αντιγόνου Γόνατά κατά των 
βαρβάρων:153

5 , c , j
ανατιθησιν (Ηράκλειτος Ασκληπιαδου Αθμονευς) 
τήτ ’Αθηναι την [Νίκηι γραφ]ας εχούσας υπο
μνήματα τών^[τώι βασιλεΤ π]επραγμένων προς τους 
βαρβάρους υπέρ τής τών'Έλλήνων σωτηρίας.

I.G.II2 677

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες γιατί αιτιολογούν την παρουσία 
καρφίδων, προφανώς για την ανάρτηση αντικειμένων, που έχουν παρατηρηθεί σε λιθοπλίνθους, 
στην εσωτερική πλευρά των τοίχων του σηκού,154 155 ίχνη τα οποία συνέβαλαν σε μία πιο 
ορθολογική αναδιάταξη των λιθοπλίνθων κατά την δεύτερη αναστήλωση του ναού της Αθηνάς 
Νίκης από τους Μπαλάνο-Ορλάνδο. Επίσης εξηγείται η αιτία της αδρής κατεργασίας τη^ 
επιφάνειας των τοίχων στο εσωτερικό του σηκού την οποία είδε και περιέγραψε ο L. Ross.15

Επίσης πιθανώς να βοηθήσουν ώστε να δοθεί μία εξήγηση για την παρουσία 
ανερμήνευτων αρχαίων εγκοπών που παρατηρούνται σε ορισμένους λίθους στο εσωτερικό του 
σηκού οι οποίοι φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί σε τυχαία διάταξη (Πιν. 15).

151. Ρ. Neils Boulter, The Akroteria of the Nike Temple, Hesperia 38, 1969, 133-140.

152. Για μικρές οπές καρφίδων στην εσωτερική πλευρά του σηκού για την ανάρτηση αφιερωμάτων, βλ. AJA 1939, News 
items from Athens, 336.

153. Ανάλογα είχαν πράξει και οι Πλαταιείς, όταν μετά την συντριβή του Μαρδονίου, με τα λάφυρα που έλαβαν 
ανακαίνισαν ναό της Αθηνάς κοντά στην πόλη τους, έστησαν νέο έδος και ζωγράφισαν τους τοίχους του σηκού με 
παραστάσεις της μάχης (βλ. σχετ. Πλουτ. Αριστ. 20).
Ο Κοντολέων και οι J. και L. Robert αμφισβήτησαν την συμπλήρωση της επιγραφής με την λέξη "γραφάς", και 
πρότειναν την λέξη "στήλας”. Η άποψη αυτή δεν έπεισε τον G. Nachtergal. Πιστεύουμε ότι αν πράγματι κάτι ανετέθη 
στο εσωτερικό του σηκού, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι στήλες, γιατί η τοποθέτησή τους προϋπθέτει την λάξευση 
εγκοπών στο δάπεδο, κοντά στους τοίχους, κάτι που δεν διαπιστώνεται στην πλακόστρωση του ναού, η οποία 
σώζεται περιμετρικά του σηκού. Αντίθετα, η κάλυψη των τοίχων με ζωγραφικές παραστάσεις αιτιολογείται από την 
αδρή κατεργασία της εσωτερικής επιφάνειάς των (βλ. παρακάτω, σημ. 155).
Για τα παραπάνω, βλ. Ν.Μ. Kontoleon, Zu den literarischen αναγραφαί, Akte des IV. Intern. Kongress fur gr. et lat. 
Epigraphik, Wien 17. bis 22. Sept. 1962, 192-20.1 και είδ. 196-197. J. και L. Robert, Bulletin Epigraphique, 1965, 142. G. 
Nachtergael, Les Galates en Grece et les soteria des Delphes, Bruxelles 1975, 180-181, σημ. 236.
Επίσης, J. Reinach, Les Galates dans l’art alexandrien, Monuments Piot, 18, 1910, 101-102 και La mort de Brennos, ό.π. 187- 
189.

154. Βλ. σχετ. AJA 39, 336 (News items from Athens), θεωρήθηκε ότι οι οπές των καρφίδων μπορεί να χρησίμευαν στην 
ανάρτηση παραπετάσματος, πίσω από το άγαλμα της θεάς.

155. L. Ross, Ε. Schaubert, Ch. Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1839, 11.
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Ρωμαϊκού χρόνοι.
Πληροφορίες για την τύχη του ναού κατά τους χρόνους της Ρωμαϊκής κυριαρχίας δεν 

έχουν διασωθεί. Ως εκ τούτου είναι άγνωστο εάν ο ναός υπέστη ζημιές κατά την εκπόρθηση 
της Ακροπόλεως από τα στρατεύματα του Σύλλα, το 86 π.Χ.156 157 158

Πάντως, ίχνη ρωμαϊκών επισκευών έχουμε εντοπίσει στον ναό, ενώ παράλληλα είναι 
εμψανή τα ίχνη φωτιάς στην εξωτερική όψη μερικών κιονόκρανων, αλλά η ζημιά αυτή μάλλον 
προκλήθηκε σε πολύ υστερότερους χρόνους, κατά τον Μεσαίωνα, όταν η ανατολική 
κιονοστοιχία του ναού είχε κτισθεί με τοίχο που άφηνε εκτεθειμένα τα κιονόκρανα και η αυλή 
μπροστά στον ναό είχε γεμίσει με προσκτίσματα (Πιν. 55^56, 73, 74, 75).

Τα ίχνη των επισκευών αυτών είναι τα ακόλουθα.5 
α) Δύο σιδηρές καρφίδες στον κορμό της τρέχουσας Νηρηίδας, που χρησίμευαν για την 

στερέωση κομματιού που είχε αποσπαστεί (Πιν. 16,α). 
β) Τέσσερις στρογγυλοί τορμίσκοι των οποίων σώζεται μόνο ο πυθμένας, στο κάτω μέρος 

του κορμού του 2ου από τα νότια κιόνα της ανατολικής προστάσεως, οι οποίοι ανήκουν 
σε καρφίδες για την στερέωση τμήματος μαρμάρου που είχε ρηγματωθεί ή 
αποσπασθεί. Ο κίονας αυτός κανονικά ανήνει στην δυτική πρόσταση (Πιν. 16,β). 

γ) Ορθογωνική τετράγωνη εγκοπή στην συμφυή με την ευθυντηρία του ναού, μαρμάρινη 
κορωνίδα της δυτικής πλευράς του πύργου, στο ύψος του 2ου μετακιονίου διαστήματος 
από Ν. Η λάξευση της εγκοπής αυτής έγινε από τεχνίτη που πατούσε στην κρηπίδα του 
ναού, και ασφαλώς προϋποθέτει κάποιου είδους επέμβαση στην πλάκα του θωρακείου 
που ήταν τοποθετημένη εκεί.159 (Πιν. 16,γ).

Η χρονολόγηση των παραπάνω επισκευών είναι προβληματική, θα μπορούσαν να ανήκουν 
στην περίοδο του Αυγούστου στην οποία έχουν αποδοθεί και άλλες επισκευές στα μνημεία της 
Ακροπόλεως, και αλλού,160 ή στα χρόνια του Αδριανού, στα πλαίσια των επισκευών της 
φατνωματικής οροφής της Ιωνικής Στοάς των Προπυλαίων που οδήγησε στην εξακρίβωση 
αφανών μεθόδων κατασκευής που επανελήφθησαν στην ανέγερση των πανομοιότυπων με τα 
Μνησίκλεια, Μεγάλων Προπυλαίων της Ελευσίνας.161

Η εισβολή των Ερούλων καί η ευεργεσία tou Δέξίππου
Ο τρίτος μ.Χ. αιώνας σημαδεύτηκε με την ολέθρια για τα μνημεία των Αθηνών επιδρομή 

των Ερούλων, το 267 μ.Χ.162 Η συστηματική καταστροφή των δημοσίων κτιρίων της πόλεως

156. Για τις ζημιές που προξένησε η εισβολή αυτή στα γειτονικά Προπύλαια, βλ. Δ. Ζιρώ, Η κυρία είσοδος του ιερού της 
Ελευσίνος, Αθήναι 1991, 167, σημ. 472.

157. Τα ίχνη αυτά παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά από την αρχαιολόγο Μ. Μπρούσκαρη στο τεύχος που δημοσιεύσαμε 
στα πλαίσια της Γ’ Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως με γενικό τίτλο: 
"Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά ζητήματα του ναού της Αθηνάς Νίκης", στο άρθρο, Μεταγενέστερες 
επισκευές στον ναό και το θωράκιο της Νίκης", Αθήναι 1989, 16.

158. Για ανάλογους τορμίσκους στον Παρθενώνα στους οποίους τοποθετήθηκαν σιδηρές περόνες για την συμπλήρωση 
κατεστραμμένων τμημάτων κιόνων, βλ. I. Δούρμ, Η κατάστασις του Παρθενώνος και των λοιπών αρχαίων μνημείων 
των Αθηνών, ΑΕ 1895, 22 κ.ε. εικ. 6, 7, 9.

159. Για επισκευές στο θωράκιο της Νίκης, βλ. Μ. Μπρούσκαρη, ό.π. 17 κ.ε.

160. Δ. Ζιρώ, Η κυρία είσοδος του ιερού της Ελευσίνος, Αθήναι 1991, 167 σημ. 472 και 261 κ.ε.

161. Βλ. σχετ. D. Giraud, The Greater Propylaia at Eleusis, a Copy of Mnesikles' Propylaia, BICS 74, 1990, 72-73, σημ. 20, εικ. 
11, 23, 24. Επίσης Δ. Ζιρώ, ό.π. 233 κ.ε., εικ. 109, 110 και σημ. 569, 570.

162. Για την επιδρομή αυτή, τις συνέπειες, την ακριβή χρονολόγησή της και την σχετική με το θέμα βιβλιογραφία, βλ. Α. 
Frantz, The Athenian Agora XXIV, Princeton N.J. 1988, Late Antiquity: AD 267-700, 1 κ.ε., και σημ. 15.
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πιστοποιήθηκε από την ανασκαφική έρευνα στην Αρχαία Αγορά, οι γνώμες όμως διχάστηκαν 
ως προς το εάν η καταστροφή αυτή επεκτάθηκε και στην Ακρόπολη, με κύριο επιχείρημα των 
αρνητών ότι ο τειχισμένος χώρος της θα μπορούσε να προστατευθεί με μικρή δύναμη 
ανδρών.163

Ο I. Τραυλός που υποστήριξε την άποψη ότι τα μνημεία της Ακροπόλεως υπέστησαν 
εκτεταμένες ζημιές από την εισβολή του 267 μ.Χ.,164 δέχεται ότι η άμυνά της είχε ήδη 
βελτιωθεί στην ευπρόσβλητη είσοδό της, με την κατασκευή της λεγάμενης πύλης Beule από τον 
Βαλεριανό, αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να αναχαιτισθούν οι εισβολείς.16

Αντίθετα, η A. Frantz η οποία υποστήριξε ότι η Ακρόπολη διέφυγε της καταστροφής 
χάρη στην άμυνα των φρουρών της,166 δεν δέχεται ότι η πύλη Beule είναι έργο του 
Βαλεριανού, συνεπώς η τείχιση της εισόδου της Ακροπόλεως έπεται της εισβολής των Ερούλων 
και είναι σύγχρονη με το αποκαλούμενο υστερορρωμαϊκό τείχος.167 Εάν όμως τα πράγματα 
έχουν έτσι, τότε τα μνημειακά Μνησίκλεια Προπύλαια όχι μόνο δεν προσφέρονταν για άμυνα, 
αλλά αντίθετα προστάτευαν με τον όγκο τους τους εισβολείς, που ανενόχλητοι σχεδόν 
μπορούσαν να διεισδύσουν στο εσωτερικό της Ιωνικής Στοάς και με ασφάλεια να επιδοθούν 
στην καταστροφή των θυρών, πυρπολώντας ή παραβιάζοντάς τες.168 169

Οπως πάντως και να έχουν τα πράγματα, ο πύργος και ο εκτεθειμένος ναός της Αθηνάς 
Νίκης στην κορυφή του, για μία ακόμα φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο των εχθροπραξιών.

Ιχνη εκτεταμένης καταστροφής από γενική πυρπόληση του ναού δεν παρατηρούνται. 
Το λατρευτικό όμως ξόανο της θεάς, καλυμμένο με πολύτιμες ύλες, χρυσό και ελεφαντόδοντο, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πέρασε απαρατήρητο από τους διψασμένους για λάφυρα 
επιδρομείς.

Ενδειξη της διελεύσεως αυτής των Ερούλων από το ιερό της Αθηνάς Νίκης, πιστεύουμε 
ότι αποτελεί η ανάθεση νέου λατρευτικού αγάλματος στον ναό από τον Π. Ερέννιο Δέξιππο, 
τον Αθηναίο ιερέα και ιστορικό, ο οποίος ηγούμενος ενός μικρού σχετικά σώματος στρατού, 
δυνάμεως 2000 ανδρών που έδρασε στον ελαιώνα, προστάτευσε την υπόλοιπη Αττική και

/ / / / / / 109συνεβαλε στην ταχύτερη αποχώρηση των Ερούλων απο την Αθήνα.
Η μαρτυρία για την ανάθεση του νέου έδους170 της θεάς αναγράφηκε ως αθάνατη 

μαρτυρία της ευεργεσίας, στον χώρο του ιερού της Αθηνάς Νίκης, σε επιγραφή που χαράχθηκε 
στην δυτική παρειά του μονολιθικού κεντρικού πεσσού της δυτικής όψεως της Νότιας

163. A. Frantz, Did Julian the Apostate Rebuilt the Parthenon? AJA 83, 1979, 396.

164. I. Τραυλός, Η πυρπόλησις του Παρθενώνος υπό των Ερούλων και η επισκευή του κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος 
Ιουλίανού, ΑΕ 1973, 218 κ.ε.

165. I. Τραυλός, ό.π., 220-221 εικ. 1.

166. Βλ. παραπάνω σημ. 158.

167. A. Frantz, Late Antiquity, ό.π. 5 κ.ε. και 118, πίν. 5.

168. Η ανέγερση παρόμοιων προπυλαίων στην Ελευσίνα στα χρόνια του Αδριανού και των Αντωνίνων, εξασθένησε 
σημαντικά την αμυντική οργάνωση του ιερού-φρουρίου με αποτέλεσμα την καταστροφή του ιερού από τους 
Κοστοβόκους, το 170 μ.Χ. Βλ. σχετ. Δ. Ζιρώ, ό.π. 269, 270, σημ. 629. Επίσης BIOS 74, 1990, ό.π. 73-74 σημ. 24 και 
25.

169. I. Τραυλός, ό.π., 222. A. Frantz, Late Antiquity, ό.π. 2 σημ. 11.

170. Για την σημασία της λέξεως "έδους" και την χρήση του σε ιδιαιτέρως σημαντικά και θεωρούμενα ως αρχαιότατα 
λατρευτικά αγάλματα βλ. Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae, Vol. IV, Graz 1954, 159-161. Επίσης στην 
αποκατάσταση της επιγραφής I.G.I2368 = I.G.I3 468 του 425 π.Χ. όπου το άγαλμα της Αθηνάς Νίκης αποκαλείται με 
την λέξη'έδος. Βλ. επίσης, Πλουτάρχου, Αριστείδης, 20.
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Πτέρυγας των Προπυλαίων,171 απέναντι ακριβώς από τον ναό και μπροστά από τον βωμό του 
(Πιν. 59).

[ο σε]μνότατος αγ[ω] I [νοθ]έτης των Με[γά] / [λων 
Παναθηνα[ίων] / [και Ϊ]ερεύς παναγ[γής] 5 [Ερ]έννιος 
Δέξ[ιπ] I [πος] Πτολεμαίο[υ] / [Έρμ]ειος το Ακρ[ο]
[στό]λιον τρ πόλ[ει] / [τής Π]αναθηναίδ / [ος σκά]φης 
καί τό εδο / [ς τή]ς θεού ανέστη I [σεν].

I.G. ΙΙ23198

Η επιγραφή αυτή, χρονολογημένη στο Corpus μεταξύ των ετών 262/3-266/7 μ.Χ., 
χρονολογήθηκε αργότερα στα 269/70 μ.Χ. από επιγραφή (I.G.II23669), στην οποία τιμάται ο 
Δέξιππος όχι για την συμβολή του στην απελευθέρωση της Αθήνας, αλλά για την συγγραφή 
της ιστορίας του "Σκυθικά" που γράφτηκε μετά την εισβολή.172

Σύμφωνα με την νέα ερμηνεία, η επιγραφή I.G.I23198 θα πρέπει να χρονολογηθεί λίγο 
μετά την αποχώρηση των Ερούλων, όταν ο νικητής στον αγώνα κατά των εισβολέων Δέξιππος, 
“ανέστησε"173 το νέο άγαλμα της Αθηνάς Νίκης στον ναό της. Η περίοπτη θέση που επέλεξαν 
για την χάραξη της επιγραφής, στην ουσία εντός του χώρου του ιερού της Αθηνάς Νίκης και 
ο χαρακτηρισμός του αγάλματος ως έδους, αποτελούν ισχυρότατα τεκμήρια που θεμελιώνουν 
την γνώμη που εκφράσαμε, ότι πρόκειται για το νέο λατρευτικό ξύλινο ξόανο της Αθηνάς 
Νίκης, το οποίο αντικατέστησε κατά παράδοσιν, το κατεστραμμένο από τους Έρουλους, 
αρχαίο (Πιν. 1, 14, 59).

Επ ύλογος
Η αμυντική αναδιοργάνωση της δυτικής πλευράς της Ακροπόλεως με την ανέγερση των 

δύο οχυρωματικών Πυλώνων, του νότιου στην ΝΔ γωνία του Πύργου της Νίκης και του δυτικού 
(Beule) μετέτρεψαν τον χώρο του ιερού της Αθηνάς Νίκης, σε προμαχώνα.
Με την ανέγερση του νέου υστερορρωμαϊκού τείχους που συρρίκνωσε την έκταση ττ^ 
τειχισμένης πόλεως,174 η Ακρόπολη μετά την παρέλευση επτάμισυ περίπου αιώνων175 
ανέκτησε τον αμιγή φρουριακό της χαρακτήρα, με την αποκατάσταση της πανάρχαιας 
λειτουργίας της ως κέντρου άμυνας της Αθήνας.

Η λειτουργία αυτή έμελλε να διατηρηθεί αναλλοίωτη στο μακρότατο διάστημα της 
μιάμισης χιλιετίας που ακολούθησε, με ολέθριες επιπτώσεις στα μνημεία της, μέχρι τις 25 
Μαρτίου/6 Απριλίου 1835, όταν ο ιερός βράχος παρεδόθη οριστικά στην αρχαιολογία.176

Για την τύχη όμως του ιερού της Αθηνάς Νίκης στο διάστημα αυτό, θα αναφερθούμε 
συνοπτικά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.

171. Οπως και πιο πριν υποστηρίξαμε, η Νότια Πτέρυγα των Προπυλαίων μπορεί μεν δομικά να εντάσσεται στα Μνησίκλεια 
Προπύλαια, οργανικά όμως ανήκει στο ιερό της Αθηνάς Νίκης και εξυπηρετούσε τις τελετές που διεξήγοντο εκεί. Η 
λάξευση της επιγραφής του νέου λατρευτικού αγάλματος (έδους) που ο Δέξιππος "ανέστησε" στον πεσσό της Νότιας 
Πτέρυγας, δηλώνει την στενή λειτουργική σχέση της με το ιερό της Αθηνάς Νίκης και ενισχύει την παραπάνω άποψη.

172. I. Τραυλού, ό.π. 222 σημ. 1 και A. Frantz, ό.π. 2 και 12 σημ. 9.

2 3173. Πρβλ. την επιγραφή του 425 π.Χ. I.G.I 368 = I.G.I 468 στ. 6-9 όπου αναφέρεται η τοποθέτηση του αγάλματος της 
Αθηνάς Νίκης στον νέο ναό της (βλ. παραπάνω 35 σημ. 140) ...Τό] / [έδος τ]ής θεό έσ[τεσαν Φ] / [ειδε])εί]δες 

Αν[ακαεύς] / [και Χ]συ[νάρχον[τες....]

174. I. Τραυλός, Πολεοδομική, 125-134 πίν. VI. Επίσης P.D.A.A. 171, εικ. 221 και A. Frantz, Late Antiquity, 125-141, πίν. 5.

175. Από την έναρξη κατασκευής των πρώτων Προπυλαίων στην θέση της μυκηναϊκής οχυρής εισόδου, μέχρι την εισβολή 
των Ερούλων (480 π.Χ.- 267 μ.Χ.).

176. Α. Κόκκου, Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα Μουσεία, Αθήναι 1977, 75 και 76 σημ. 1, 2.
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Ενας από τους βασικούς στόχους της μελέτης για την νέα αναστήλωση του ναού της 
Αθήνας Νίκης, υπήρξε η εξ αρχής διερεύνηση της ορθής θέσεως σημαντικών αρχιτεκτονικών 
μελών του μνημείου για τα οποία υπήρχε βάσιμη υποψία ότι είχαν τοποθετηθεί μάλλον τυχαία 
κατά τις δύο προηγηθείσες αναστηλώσεις.

Ο ναός είχε διαλυθεί πρίν από το 1687 και χρησιμοποιηθεί ως κοινό οικοδομικό υλικό 
από τους Τούρκους κατά την ανέγερση του τείχους της μέσης πυροβολαρχίας (Πιν. 26, 27, 76). 
Εύλογο λοιπόν ήταν να αναζητήσουμε στοιχεία για την ορθή αναδιάταξη των μελών του, 
ερευνώντας την οικοδομική του ιστορία. Η ναός λόγω θέσεως δεν μπορεί παρά να ακολούθησε 
τις αλλαγές χρήσεως και τις μετατροπές που υπέστη η μνημειακή είσοδος της Ακροπόλεως και 
η προς δυσμάς των Προπυλαίων περιοχή, μέχρι την δυτική υστερορρωμαϊκή πύλη Beule (Πιν. 
22, 23). Η γειτνιάζουσα με τον πύργο και τον ναό της Νίκης Νότια Πτέρυγα των Προπυλαίων, 
είχε ήδη από τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους μετατραπεί σε ναό,1 (Πιν. 20) ο οποίος 
φαίνεται ότι παρέμεινε σε χρήση μέ την ανέγερση του υψηλού πύργου των Acciaiuoli στην ίδια 
θέση,2 ή κατ’άλλους του Τούρκικου αυτού Κουλά.3 (Πιν. 21, 22, 24). Το υπόλοιπο κτίριο των 
Προπυλαίων υποστηρίχθηκε ότι είχε μετατραπεί σε φρούριο και κατοικία ήδη από τα χρόνια 
του Ιουστινιανού, ως μητροπολιτικό δε μέγαρο τουλάχιστον κατά τους Μεσοβυζαντινούς 
χρόνους.4 Για τον ναό της Νίκης είχε υποστηριχθεί απλώς ότι είχε μετατραπεί σε παρεκκλήσι 
κατά τον Μεσαίωνα,5 (Πιν. 20) ενώ ο Ορλάνδος υποστήριξε ακριβώς το αντίθετο, λόγω του 
απόκρημνου της δυτικής της πλευράς.6 Η μόνη βάσιμη πληροφορία που διαθέταμε ήταν ότι 
ο ναός το 1675 εχρησιμοποιείτο ήδη ως πυριτιδαποθήκη από τους Τούρκους.7

Για την διερεύνηση της οικοδομικής ιστορίας του μνημείου και ιδιαίτερα των 
μεσαιωνικών χρόνων, ανατρέξαμε σε κάθε δυνατή πηγή, σε παλαιές απεικονίσεις της 
Ακροπόλεως και σε μαρτυρίες περιηγητών, τα δε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, συσχετίσθηκαν 
και ερμηνεύθηκαν με την βοήθεια αξιόπιστων τεκμηρίων όπως τα ίχνη που σώζονται πάνω στον 
ναό και την γύρω περιοχή. Διαπιστώθηκε ότι ο ναός παρέμεινε ελεύθερος και ορατός από την

1. Α. Ορλάνδος, Nouvelles observations sur la construction du Temple d’Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947/48, 38. I. 
Τραυλός, H πολεοδομική εξελιξις των Αθηνών, Αθήναι 1960, 138, σημ. 5.

2. E. Burnouf, La ville et l’Acropole d'Athenes aux diverses époques, Paris 1877, 73 κ.ε.

3. Λ. Καυτατζόγλου, Περί της κατεδαφίσεως του εν Ακροπόλει Τουρκικού Πύργου, Αθήναι 1878. Στην συνέχεια ο 
πύργος αυτός εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται άλλοτε ως έργο των Βουργουνδών δουκών και άλλοτε των 
Καταλανών, ή των Βενετών. Βλ. σχετ. K. Setton, Catalan domination of Athens, 1311-1388, Variorum Reprints, London 
1875, 246-247 όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία. Ο πύργος χαρακτηρίσθηκε ως βυζαντινός από τον 
Καμπούρογλου, ο οποίος όμως δεν δημοσίευσε ποτέ τα στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Δ. 
Καμπούρογλου, Αι παλαιαί Αθήναι, Αθήναι 1922, 351, 351. (Βλ. παρακάτω, σημ. 19).

4. K. Setton, Athens in the Middle Ages, Variorum Reprints, London 1975, III, 202.

5. K. Setton, ό.π. 202.

6. A. Ορλάνδος, ό.π. 38.

7. J. Spon, Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, faits les années 1675 et 1676, Paris 1678, I, 137-139. G. 
Wheler, A journey into Greece, London 1682, 358,
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δυτική του πλευρά, όπως ακριβώς υποστήριξε και ο Τραυλός.8 (Πιν. 19). Πρόσφατα 
διατυπώθηκε η άποψη, ότι η πλευρά αυτή είχε ενσωματωθεί σε υψηλό και λεπτό αμυντικό 
τείχος που εκτείνονταν μέχρι το βάθρο του Αγρίππα.9 Η άποψη όμως αυτή στηρίχθηκε 
αποκλειστικά σε κακότεχνο σκαρίφημα της Ακροπόλεως που όπως απεδείχθη, είχε εσφαλμένα 
χρονολογηθεί το 1674 από τον Omont.10 (Πιν. 68).

Κάνοντας αρχή από τις απεικονίσεις, θα αναφερθούμε στα παλαιότερα γνωστά σχέδια 
του Κάστρου της Αθήνας. Πρόκειται για τρία σχέδια, αντίγραφα ενός χαμένου πρωτοτύπου 
χρονολογημένου ασφαλώς το 1670 και τα οποία δημοσιεύθηκαν και σχολιάσθηκαν το ένα από 
τον L. Beschi και πιο πρόσφατα από τον Μ. Pavan,11 ενώ τα άλλα δύο τον περασμένα αιώνα, 
από τον Omont.12 Το χαμένο πρωτότυπο, κρυφά σχεδιασμένο από τον λόφο των Μουσών και 
με εξαιρετικό κίνδυνο λόγω της αυστηρής απαγορεύσεως των Τουρκικών αρχών,13 οφείλεται 
πιθανώς σε Ιταλό (Βενετό) έμπορο για χρήση στρατιωτική, σε μία περίοδο κατά την οποία η 
Δημοκρατία της Βενετίας ένα χρόνο μετά την πτώση του Χάνδακα και την παράδοση της 
Κρήτης, συνέλεγε πληροφορίες προετοιμαζόμενη για την ανάκτηση των κατεχόμενων από τους 
Οθωμανούς, κάστρων της Ελλάδος.14 (Πιν. 17).

Με αιτιολογημένες λοιπόν τις παραλείψεις, τις μικροανακρίβειες και τις εκ των υστέρων 
από μνήμης συμπληρώσεις που είναι εύκολο κανείς να εντοπίσει, σε δύο από τα σχέδια αυτά 
διακρίνουμε ακριβώς στην βάση του υψηλού πύργου των Προπυλαίων τρία τόξα, ακριβώς εκεί 
όπου θα έπρεπε να προβάλλουν τα τρία έντονα σκιασμένα μετακιόνια διαστήματα της 
τετράστυλης δυτικής κιονοστοιχίας της Νίκης.15 (Πιν. 18).

Και πράγματι θα ήταν δυνατόν να εκληφθούν ως τόξα τα μετακιόνια αυτά, τα οποία 
ψηλά στένευαν εξ αιτίας των ελίκων των κιονοκράνων με την ισχυρή προεξοχή τους, οι δε 
κίονες με την ερυθρωπή τους πάτινα, συγχέονταν με τις υπόλοιπες γαιώδους αποχρώσεως

8. I. Τραυλός, Πολεοδομική, 165, εικ. 106.

9. Α. Τανούλας, The Propylaea of the Acropolis at Atrhens since the Seventeenth Century, their decay and restoration, Jdl 
102, 1987, 438, εικ. 26. 27.

10. H. Omont, Athens au XVIIe siede, Paris 1898, ττίν. XXXI.

11. L. Baschi, Un disegno veneto dell'Acropoli Atheniese nel 1670, Arte Veneta X, 1956 και M. Pavan, L’avventura del 
Pathenone, Firenze 1983, 133, εικ. 20.

12. H. Omont, ό.π., πίν. XXIX και bis.

13. K. Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 333 μ.X.-1700, Α’, Αθήνα 1984, 160. Επίσης βλ. 423 για το πάθημα 
του Γερμανού R. Lubenau όταν το 1587 προσπάθησε να σχεδιάσει την Ακρόπολη.

14. L. Beschi, ό.π.

15. Τα τρία σκιασμένα μετακιόνια διαστήματα φαίνονται αμυδρά στο σχέδιο που φυλάγεται στο Μουσείο της Βόννης, 
(Omont, πιν. XXIX). Πιο έντονα εμφανίζονται σε μία λιθογραφία του ζωγράφου F. Perin η οποία έγινε ύστερα από 
παραγγελία και η οποία στηρίχθηκε σε ένα πρωτότυπο σχέδιο ιδιοκτησίας του, το οποίο όμως στην συνέχεια 
χάθηκε. (Βλ. σχετ. Omont, ό.π. XXIX bis, επίσης Δ. Ζιρώ, Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά ζητήματα 
του ναού της Αθηνάς Νίκης, Η αναγκαιότητα μιας νέας αναστήλωσης, Αθήνα 1989, 26, 27, εικ. 6 και 7). Στο 
αντίγραφο του Museo di Bassano (L. Beschi ό.π.) στην ίδια θέσή παρουσιάζονται περισσότερα από τρία τοξύλια 
(περίπου 5). Κατά τα άλλα και οι τρεις απεικονίσεις παρουσιάζουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία, με μόνη διαφορά ότι 
στην λιθογραφία του Perin ο Παρθενώνας εμφανίζεται ορθότερα σχεδιασμένος, χωρίς δηλαδή διευρυμένο κεντρικό 
μετακιόνιο, κάτι που ασφαλώς έγινε κατόπιν υποδείξεως του ιδιοκτήτου, στον λιθογράφο. Και στα τρία πάντως 
αντίγραφα ο Παρθενώνας παρουσιάζεται με την συνήθη στον δωρικό ρυθμό εξάστυλη πρόσταση αντί της ορθής 
οκτάστυλης. Αρκετές λεπτομέρειες και στα τρία σχέδια είναι φανερό ότι έγιναν εκ των υστέρων από μνήμης, κάτι 
που είναι απόλυτα δικαιολογημένο εξ αιτίας του μεγάλου κινδύνου που διέτρεχε ο σχεδιαστής του πρωτοτύπου (βλ. 
παραπάνω, σημ. 13) αλλά και από τον τρόπο που εντυπώνονται κατά κανόνα σε κάθε ζωγράφο οι εικόνες που 
σχεδιάζει, όχι πάντοτε όπως στην πραγματικότητα είναι, αλλά όπως βρίσκονται ήδη διαμορφωμένες στο μυαλό 
του, σύμφωνα με την εμπειρία του από προηγούμενες παραστάσεις ομοίων αντικειμένων. Ετσι δικαιολογείται το 
ότι και ο πύργος της νότιας πτέρυγας, απέκτησε στην κορυφή του προεξέχον επάλξιο στηριγμένο σε τοξύλια 
κατ’αναλογίαν των αντίστοιχων πύργων της Ιταλίας, ενώ είναι βέβαιο ότι τελείωνε ευθύγραμμος στην κορυφή του. 
Για το σπουδαίο αυτό θέμα της ιστορίας της τέχνης, βλ. Ε.Η. Gombrich, Art and Illusion, London 1960, κεφ. 2o.
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μεσαιωνικές οχυρώσεις, στα νότια του ναού (Πιν. 21,22). Εάν λοιπόν η γνώμη αυτή είναι ορθή, 
τότε ίσως έχουμε και την παλαιότερη απεικόνιση του ναού της Νίκης με ελεύθερη την δυτική 
της πρόσταση, δεκαέξι μόλις χρόνια πριν από την κατεδάφισή της από τους Τούρκους.

Πέρα όμως από την παραπάνω βάσιμη υπόθεση, αδιαμφισβήτητα τεκμήρια 
εντοπίσθηκαν στο ίδιο το μνημείο, στους κίονες των προστάσεων. Πρόκειται για τετράγωνους 
τόρμους και οριζόντιες ορθογωνικές εγκοπές που διακρίνονται σε τέσσερεις κίονες, σήμερα 
ανά δύο τοποθετημένους στην ανατολική και την δυτική πρόσταση (Πιν. 50).

Οι δύο γωνιακοί κίονες της ανατολικής προστάσεως είναι ορθά τοποθετημένοι, εφ’όσον 
φέρουν ψηλά τους τόρμους για την γόμφωση του δρύφακτου που υπήρχε στις πλευρές του 
προνάου και μόνον εκεί.

Χαμηλότερα όμως, σε ύψος 2.135 μ. ο ΝΑ θραυσμένος κίονας φέρει τετράγωνη οπή, 
ενώ ο ΒΑ φέρει οριζόντια παραλληλόγραμμη βαθειά λάξευση στο ίδιο περίπου ύψος (2.305 μ.).

Οι λαξεύσεις αυτές δεν έχουν καμμία λογική εξήγηση με την υπάρχουσα διάταξη των 
κιόνων του ναού. Στην δυτική όμως πλευρά, οι δύο μεσαίοι κίονες, που όχι ασφαλώς από απλή 
σύμπτωση είναι και αυτοί σπασμένοι, φέρουν ανάλογους τόρμους στις δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετες πλευρές τους, σε ύψη ανταποκρινόμενα κατά ζεύγη με αυτά που διαπιστώσαμε στην 
ανατολική πλευρά. Οι δύο άλλοι κίονες στις γωνίες, δεν φέρουν ανάλογες λαξεύσεις.

Από την αντιστοιχία των τόρμων μεταξύ τους, φάνηκε ότι οι δύο μεσαίοι κίονες της 
δυτικής πλευράς ανήκουν στην ανατολική κιονοστοιχία του ναού. Οι βαθείς τόρμοι που 
περιγράψαμε, χρησίμευαν για την ένθεση οριζόντιων ξύλων τα οποία ενσωματώνονταν στην 
τοιχοποιία (Πιν. 51). Ο σύνθετος αυτός τρόπος δομής με ξυλοδεσιές είναι κοινός, αλλά όχι 
πάντα με ακρίβεια χρονολογήσιμος. Συναντάται πάντως και στα γειτονικά Προπύλαια, στην 
κιονοστοιχία της Πινακοθήκης ή στην θύρα εισόδου προς τον Χριστιανικό ναό της Νότιας 
Πτέρυγας, που όλα ανάγονται στην βυζαντινή περίοδο, δεν απαντά όμως στην μεσοβυζαντινή 
εντοίχιση των κιόνων της βόρειας προστάσεως του Ερεχθείου ή στην Τουρκική φάση της (Πιν. 
52, 53).

Στροφείς θύρας στο πρώτο από τα νότια μετακιόνιο της ανατολικής κιονοστοιχίαςτης 
Νίκης, μαρτυρούν το σημείο από όπου εισερχόταν κανείς στον πρόναο (Πιν. 59,α). Λαξευμένη 
αύλακα στο δάπεδο του προνάου, απομάκρυνε τα όμβρια που περνούσαν από την φατνωματική 
οροφή και λίμναζαν εκεί μη βρίσκοντας διέξοδο, επειδή ήταν κτισμένη η κιονοστοιχία του 
ναού, κάτι που διαπιστώνεται ότι γίνονται για τους ίδιους λόγους στο δάπεδο της βόρειας 
προστάσεως του Ερεχθείου και στην ΝΔ γωνία του δαπέδου του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων (Πιν. 49).

Η ανατολική λοιπόν κιονοστοιχία και όχι η δυτική ήταν κτισμένη (σε επιβεβαίωση της 
βάσιμης υποθέσεως που εκάναμε). Η δυτική κιονοστοιχία του ναού παρέμεινε ελεύθερη και 
ήταν πάντοτε ορατή στον επισκέπτη. Για τον λόγο αυτό οι τέσσερεις δυτικοί κίονες του ναού 
έμειναν ανέπαφοι, παρά τις ταλαιπωρίες. Αν ήσαν κτισμένες σε τείχος, τότε οι Τούρκοι απλώς 
θα τις ενσωμάτωναν στο νέο τείχος της πυροβολαρχίας, όπως ακριβώς έκαναν και με το 
προϋπάρχον, όπως θα δούμε, βυζαντινό ανάλημμα (Πιν. 27, 69). Αν πάλι αποφάσιζαν να το 
κατεδαφίσουν, τότε δεν θα έβγαζαν βέβαια με προσοχή ακέραιους τους κίονες μέσα από τα 
ισχυρότατα συνδετικά κονιάματα του τείχους αυτού, αλλά σε κομμάτια, κάτι που είδαμε ότι 
συνέβη στους τρεις από τους τέσσερεις κίονες της ανατολικής κιονοστοιχίας του ναού, που 
είναι βέβαιο πως ήταν ενσωματωμένοι σε.τοιχοιποιϊα.

Εσωτερικά του προνάου, στον θυραίο τοίχο διαπιστώθηκε ότι οι δύο πεσσοί που τον 
συνθέτουν είναι και αυτοί τυχαία τοποθετημένοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περνά 
απαρατήρητη η μεσαιωνική μετασκευή της κεντρικής θύρας του ναού. Πρόκειται για τις 
χαρακτηριστικές οριζόντιες λαξεύσεις που διακρίνονται στις παρειές των πεσσών που 
αντικρύζουν σήμερα τις παραστάδες του σηκού (Πιν. 41,46). Από την ύπαρξη ενός συνδέσμου 
τουρκικής εποχής, σχήματος Π, και την ανεύρεση αντεστραμμένου χαράγματος στον ίδιο 
πεσσό, διαπιστώσαμε τον τρόπο επαναχρησιμοιήσεως των μελών αυτών μετά την καθαίρεσή 
τους, το 1687 (Πιν. 44).
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Είναι προφανές ότι είχαν τοποθετηθεί όρθιοι και σε θέση θυρώματος, όπου λαξεύθηκε 
και το χάραγμα στο κάτω μέρος της στραμμένης προς το ελεύθερο άνοιγμα της θύρας, 
παρειάς (Πιν. 43).

Την ακριβή θέση των δύο αυτών πεσσών κατορθώσαμε να εντοπίσουμε με την βοήθεια 
κυρίως ενός εξόχου πίνακα του W.C. Von Heideck (Μουσείο της πόλεως των Αθηνών), ο οποίος 
ζωγράφισε με θαυμαστή ακρίβεια και λεπτομέρεια την πύλη του τούρκικου προμαχώνα, όπως 
σωζόταν στο 1835 και ενώ οι εργασίες κατεδαφίσεώς του είχαν ήδη αρχίσει. Η νότια 
παραστάδα της πύλης αποτελείτο από δύο δίδυμους λεπτούς πεσσούς, τους πεσσούς της Νίκης 
ώστε το συνολικό πάχος τους 0,25+0,25=0,50 μ., να ταιριάζει με το πάχος της μονολιθικής 
βόρειας παραστάδας. Το ύψος των πεσσών ανερχόμενο σε 3,54 μ., με την τοποθέτηση μικρού 
επιθήματος ή επικράνου, το οποίο είχε ήδη αφαιρεθεί κατά την σχεδίαση του πίνακα, συμφωνεί 
με το συνολικό ύψος της πύλης, την οποία υπολογίσαμε κατά τι χαμηλότερη από 4 μέτρα (Πιν. 
42).

Ετσι βεβαιωθήκαμε ότι οι οριζόντιες εγκοπές που σώζονται στους πεσσούς δεν έγιναν 
μετά την διάλυση του μνημείου, αλλά σχετίζονται με την μετασκευή του κατωφλιού και της 
κεντρικής θύρας του σηκού.

Οι εγκοπές αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα κατασκευής θυρών μεταξύ 
κιόνων και πεσσών λίθινων αρχαίων κτιρίων, των οποίων οι κιονοστοιχίες κτίσθηκαν κατά την 
μακραίωνη ιστορία τους, ή σε αρχαία λίθινα θυρώματα τα οποία αργότερα μετασκευάσθηκαν. 
Στην κιονοστοιχία της Πινακοθήκης, στην ανατολική κιονοστοιχία του Ερεχθείου καθώς και 
στα θυρώματα της Αρχηγέτηδος Αθηνάς στην Ρωμαϊκή Αγορά και αλλού, διακρίνουμε τα 
χαρακτηριστικά αυτά λαξεύματα, πάντα αντικρυστά μεταξύ τους, συνοδευόμενα στο δάπεδο 
με ανάλογους τόρμους, για την υποδοχή των στροφέων των θυροφύλλων.

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι λαξεύσεις αυτές στους πεσσούς της Νίκης έχουν σχέση με 
την μετασκευή της κεντρικής θύρας του σηκού και θα έπρεπε να αντικρύζουν το εσωτερικό 
του θυρώματος. Εάν αυτό δεν συμβαίνει τώρα, οφείλεται απλώς σε παρερμηνεία ή έστω, 
αβλεψία κατά τις δύο προηγηθείσες αναστηλώσεις. Ανήκουν σε Βυζαντινή φάση, όταν η χρήση 
του ναού άλλαξε, το υπερυψωμένο κατώφλι της κεντρικής θύρας του σηκού αφαιρέθηκε (Πιν. 
45, 48) και το θύρωμα χαμήλωσε σημαντικά με την τοποθέτηση οριζόντιου υπερθύρου 
εξωτερικά και τόξου εσωτερικά, όπως ακριβώς συνέβη σε ανάλογες μετασκευές στα μνημεία 
που προαναφέραμε, στην πύλη Beule και αλλού (Πιν. 41, 47). Με την αναδιάταξη των πεσσών 
και την ορθή τοποθέτηση των λαξευμάτων αντικρυστά,16 17 γίνεται αμέσως σαφές ότι η 
μετασκευή του θυρώματος έχει σχέση με το πλήθος των στροφέων που διακρίνονται στο 
δάπεδο ανάμεσα στους πεσσούς, στοιχείο που πιστοποιεί την μακρά και αδιάκοπη χρήση του 
μνημείου κατά τον μεσαίωνα (Πιν. 45).

Οι νέες αυτές διαπιστώσεις ερμηνεύουν απολύτως την ύπαρξη μίας άλλης ομάδας 
ευρημάτων (πίθοι, στροφείς και λαξεύματα), που εντοπίσθηκαν στην αυθεντική κατά χώραν 
διατηρηθείσα πλακόστρωση του πύργου της Νίκης, στην κρηπίδα του ναού (ΒΑ γωνία Β’ 
αναβαθμού), καθώς και στην υπόλοιπη περιοχή, ανατολικά του ναού.18 (Πιν. 25, 59, 60, 61, 62, 
64, 65, 72)

16. L. Beschi, Acropoli di Atene, 1835, AAA XV, 2, 1982, 215-227.

17. Η αναδιάταξη των πεσσών γίνεται με την αμοιβαία μετάθεσή τους ώστε ο ένας να καταλάβει την θέση του άλλου. 
Ο δεύτερος δυνατός τρόπος θα ήταν οι λαξεύσεις να βρεθούν αντικρυστά, με την απλή περιστροφή των πεσσών 
κατά 180°, δίχως καμμία άλλη αλλαγή της θέσεώς τους. Ο τρόπος όμως αυτός είναι εσφαλμένος, διότι θα είχε ως 
αποτέλεσμα οι στενές παρειές των πεσσών που αντικρύζουν το εσωτερικό του σηκού, να βρεθούν στραμμένες προς 
τον πρόναο. Οι παρειές αυτές φέρουν ζεύγη τόρμων που χρησίμευαν για την ασφάλιση των τριών θυρών του σηκού, 
από το εσωτερικό του (Πιν. 46).

18. Τα ίχνη αυτά αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά από τον Κ. Boetticher, (Die Thymele der Athena-Nike auf der Akropolis 
von Athen, Berlin 1880, πίν. I) και λίγο αργότερα από τον R. Bohn (ό.π., πιν. Vili). Βλ. επίσης R. Bohn, Bericht über die 
Ausgrabungen auf der Akropolis zu Athen im Frühjahr 1880, AM 1880 I, 259-267, πιν. XI.
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Προκύπτει λοιπόν, ότι ο χώρος μεταξύ του πύργου της Νίκης και της Νότιας Πτέρυγας 
των Προπυλαίων ήταν πλήρης κτισμάτων. Ενας εγκάρσιος τοίχος ένωνε το θυραίο τοίχο της 
δυτικής όψεως του Χριστιανικού ναού της Νότιας Πτέρυγας στο σημείο του αρχαίου 
μονολιθικού πεσσού, με την κτισμένη πρόσοψη του ναού της Νίκης. Στον εγκάρσιο αυτόν 
άξονα, ανοίχθηκαν σε διαφορετικές εποχές τρεις θύρες, από τις οποίες μία οχυρωματική (Πιν. 
59, 73, 74).

Τα κτίσματα αυτά χρησίμευαν ως ενδιαιτήματα της φρουράς και για την αποθήκευση 
εφοδίων, αν κρίνουμε από δύο πίθους (ομβροσυλλέκτες) που ανευρέθησαν δυτικά της 
παραστάδαςτης Νοτιοδυτικής Πτέρυγας. Επίσης ο χώρος του αρχαίου ιερού της Επιπυργιδίας 
Εκάτης, μεταξύ της εξωτερικής πλευράς της Νότιας Πτέρυγας και του υστερορρωμαϊκού 
τείχους που οχύρωσε από τα νότια τον πύργο της Νίκης ήταν στεγασμένος, κάτι που 
διαπιστώνεται από το δομικό ίχνος της στέγης, στην εξωτερική παρειά της τοιχοποι ίας του 
τμήματος αυτού των Προπυλαίων (Πιν. 61, 74, 75).

Τα κτίσματα αυτά προηγούνται χρονολογικά της κτίσεως του βυζαντινού όπως 
υποστηρίζουμε πύργου της Νότιας Πτέρυγας,19 20 21 και των λοιπών σύγχρονων με αυτόν 
κατασκευών στα Προπύλαια, εφ’όσον λίγα χρόνια αργότερα, επί φραγκοκρατίας, η προσπέλαση 
προς το εσωτερικό της Ακροπόλεως και του Παρθενώνα, γινόταν όχι πλέον από τα Προπύλαια, 
αλλά δια μέσου του πύργου της Νίκης (Πιν. 24, 25, 26, 27, 28).

Μία άλλη σημαντική διαπίστωση που κάναμε στηριζόμενοι σε νέα αποτύπωση της
περιοχής του πύργου της Νίκης σε κλίμακα 1:25, καθώς επίσης και σε παλαιότερα μετρικά 

, , 20 / , , , , , , στοιχεία απο τον Bohn, αφόρα την ακριβή χαραξη και πορεία του τείχους, κατα μήκος της
νότιας πλευράς του πύργου της Νίκης (Πιν. 61, 72, 73, 74).

Κτισμένο πιθανότατα στους υστερορρωμαϊκούς χρόνους, παρά τις μεταγενέστερες 
προσθήκες και επισκευές, διατήρησε χαμηλά την αρχική του δομή και χάραξη. Διαπιστώθηκε 
ότι είχε κτισθεί όχι στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με την κλασική πώρινη επένδυση του πύργου 
της Νίκης αλλά λίγο πιο μέσα, σε τόση απόσταση από το χείλος της μαρμάρινης κορωνίδας 
του πύργου, όσο χρειαζόταν για να μείνουν εμφανή τα περίφημα θωράκια του στηθαίου της 
Νίκης. Εκτεθειμένα όμως με τον τρόπον αυτόν επί μακρόν στην συνέχεια κατέπεσαν ή 
διερπάγησαν, κατά τις επισκευές του τείχους στους βυζαντινούς χρόνους, την Φραγκοκρατία 
και αργότερα, με αποτέλεσμα να χαθούν σε μεγάλο ποσοστό. Το τείχος αυτό έκρυβε από τα 
νότια τον ναό και απείχε από την κρηπίδα του μόλις 1,20 μ., επαληθεύεται συνεπώς η 
παρατήρηση των Spon και Wheler ότι η μία πλευρά του ναού ήταν κτισμένη κοντά στο 
τείχος.2 (Πιν. 56).

Μια άλλη ομάδα ιχνών εντοπίσθησαν στην κατά χώραν διατηρηθείσα βόρεια κορωνίδα 
του πύργου της Νίκης, δυτικά της κλασικής κλίμακας ανόδου στον πύργο (Πιν. 62). Τα ίχνη 
αυτά, στροφέας θύρας (μεσοβυζαντινός) και μικρή ράμπα με αντιολισθητικές ραβδώσεις, 
παρέμεναν ανερμήνευτα, εφ’όσον με τις μέχρι τώρα απόψεις σε ότι αφορά το πάχος του 
τείχους μεταξύ του πύργου και του βάθρου του Α^ίππα, δεν οδηγούσαν παρά στο κενό (Πιν. 
19). Με την βοήθεια της αναφοράς του L. Ross,22 ο οποίος το 1835 ανέσκαψε την περιοχή 
δυτικά των Προπυλαίων και κατεδάφισε το τείχος της τουρκικής μέσης κανονοστοιχίας (Πιν. 
76, 77), αλλά και με την βοήθεια των ελάχιστων αλλά ορθών απεικονίσεων της περιοχής πριν 
από την κατεδάφιση των μεσαιωνικών προσκτισμάτων, όπως αυτή του H.V. Hallerstein του 1810 
(Πιν. 28), διαπιστώνουμε ότι:

19. Τα τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι ο πύργος της Νότιας Πτέρυγας πρέπει να είχε κατασκευασθεί πριν την 
κατάκτηση της Αθήνας από τους καθολικού δόγματος, Γάλλους, Καταλανούς και Ιταλούς, προτίθεμαι να 
παρουσιάσω σε ειδική μελέτη.

20. R. Bohn, Die Propyläen der Akropolis zu Athen, Berlin 1882, πιν. Il, Vili, XX

21. J. Spon, ό.π. 136, G. Wheler, ό.π. 358.

22. L. Ross, E. Schaubert, Ch. Hansen, Der Temple der Nike Apteros, Berlin 1839, 2.
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Ο τουρκικός προμαχώνας που συνέδεσε τον πύργο της Νίκης με το βάθρο του Αγρίππα 
ήταν υψηλός και εάν ο ναός δεν είχε προηγουμένως κατεδαφιστεί, θα είχε ενσωματωθεί στο 
τείχος μέχρι το ύψος του επιστυλίου, από τα δυτικά (Πιν, 27, 69).

Στο ανώτατο αυτό τμήμα του τείχους, κατασκευασμένο με χαλαρά χώματα, υπήρχαν 
δυτικά οι επάλξεις για τα πυροβόλα, ενώ στο ανατολικό του χείλος, είχε δημιουργηθεί ρείθρο 
με τις φατνωματικές πλάκες των Προπυλαίων.

Χαμηλότερα, από το ύψος του πύργου της Νίκης και μέχρι την βάση του, το τείχος 
διακρινόταν σε τρία διαφορετικά κατακόρυφα τμήματα. Το εξωτερικό προς τα δυτικά ήταν 
κεκλιμμένο και παχύτερο στην βάση, είχε δε κτισθεί ως επένδυση, με ποικίλους λίθους (Πιν. 69).

Η ανατολική πλευρά αποτελούσε επίσης επένδυση, ήταν δε κτισμένη κάθετα με τα 
αρχιτεκτονικά μέλη του ναού της Νίκης. Ο πυρήνας όμως του τείχους ήταν αρχαιότερος, 
μεσοβυζαντινός σύμφωνα με τυπάριο που βρέθηκε στην μάζα του. 3 Το πάχος του έφτανε 
τα 7-8 μ. και σχεδόν συμπίπτει με το πλάτος του πύργου της Νίκης, από την βορειοδυτική του 
γωνία μέχρι την αρχαία κλίμακα ανόδου προς αυτόν. Συνεπώς όχι λεπτό τείχος πάχους 2 μ. 
όπως δέχονταν μέχρι σήμερα οι ερευνητές,23 24 αλλά παχύ τείχος-ανάλημμα το οποίο 
δημιουργούσε πλατύ άνδηρο ακριβώς μπροστά από το Μητροπολιτικό Μέγαρο των Αθηνών, 
τα Προπύλαια (Πιν. 74). Το τείχος είχε κατασκευασθεί με τόσο ισχυρά κονιάματα ώστε η 
κατεδάφισή του διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο. Στο εσωτερικό βρέθηκαν οικοδομικές 
επιγραφές του Ερεχθείου, πώρινα δωρικά αρχιτεκτονικά μέλη με χρώμα, δύο μεγάλα αγάλματα 
και πολλά άλλα. Ούτε από τον ναό της Νίκης, ούτε από τα Προπύλαια βρέθηκαν κομμάτια 
εντοιχισμένα εκεί.

Σύμφωνα πάντα με τον Ross, ταυτόχρονα με την ανωτέρω επίχωση του τείχους της 
πυροβολαρχίας, κατεδαφίστηκε η ανατολική επένδυση του μεσοβυζαντινού τείχους- 
αναλήμματος και αποτειχίσθηκαν έτσι τα μέλη του ναού (Πιν. 58). Επίσης ανεσκάφη η νότια 
πλευρά του προμαχώνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κρηπίδα του ναού και ανέπαφη η θόλος 
της υπόγειας κρύπτης (Πιν. 63, 94). Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανεύρεση in situ της 
βάσεως του ΝΑ κίονα της προσόψεως. Τέλος, οι τρεις από τους οκτώ συνολικά κίονες των 
προστάσεων βρέθηκαν σπασμένοι (Πιν. 50, 51, 52).

Οι πολύτιμες αυτές πληροφορίες του Ross μας έδωσαν πέραν των άλλων, την 
δυνατότητα να ερμηνεύσουμε τα λαξεύματα και τα ίχνη τα οποία διασώθηκαν στα κατά χώραν 
διατηρηθέντα τμήματα της βόρειας πλευράς της κορωνίδας του πύργου (Πιν. 62, 63).

Συνοψίζοντας αναφέρουμε:
Η επικοινωνία του πύργου της Νίκης με το μεσοβυζαντινό ανάλημμα, του οποίου το ύψος 
έφτανε περίπου ένα με δύο αναβαθμούς χαμηλότερα από την στάθμη της κορωνίδας, γινόταν 
αρχικά με θύρα, αν κρίνουμε από τον στροφέα στον ακραίο λίθο της δίπλα στην αρχαία 
κλίμακα ανόδου,25 ο οποίος από την άποψη της λιθοξοϊκής είναι όμοιος με άλλους ανάλογους

23. L. Ross, ό.π. 2, σημ. 16. Το τυπάριο έφερε το σπάνιο θέμα της προσκύνησης των τριών μάγων με την ακόλουθη 
επιγραφή:
ΕΥΛΟΓΙΑΤΗ ...ΟΤ:. VT.VMYPVTS....OMONOC.

24. I. Τραυλός, Η πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήναι 1960, E. Bournouf, ό.π. πιν. IX.

25. Ο λίθος αυτός διατηρήθηκε in situ. Για καλή τύχη, αποτυπώθηκε σε ένα εξαιρετικής ακρίβειας και ρεαλισμού σχέδιο 
του Δανού Μ. Rorbye, την στιγμή σχεδόν που αποκαλύφθηκε από τα χώματα. Το σχέδιο αυτό έγινε πριν ο Hansen 
εξακριβώσει την ύπαρξη της αρχαίας μαρμάρινης πλευρικής κλίμακας ανόδου στον πύργο της Νίκης, και πριν φυσικά 
την σύνθεση και ίσως και την μορφή της μαρμάρινης κορωνίδας του πύργου. Ο Rorbye έφτασε στην Αθήνα 
συνοδευόμενος από τον αρχιτέκτονα G. Bindesboll το φθινόπωρο του 1835 με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά 
τις ανασκαφές της Ακροπόλεως και να συναντήσει τον Hansen. Τα σχέδιά του έγιναν αμέσως μετά την επανέναρξη 
των εργασιών της 14ης Νοεμβρίου 1835 ύστερα από μία διακοπή τριών περίπου μηνών. Ο Rorbye παρέμεινε στην 
Αθήνα πέντε περίπου μήνες και απούσιασε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επισκεφθεί την 
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Επέστρεψε στην Ρώμη τον Απρίλιο του 1836 για να συνεχίσει τις σπουδές του. 
Η ύπαρξη της σκάλας ανόδου στον πύργο της Νίκης εξακριβώθηκε από τον Hansen λίγο πριν τις 7 Ιουνίου 1836. Γ ια 
τις παραπάνω πληροφορίες βλ. I. Haugsted, The Architect Ch. Hansen, Drawings, letters and articles refering to the 
excavations on the Acropolis, 1835-37, Analecta Romana X, 1982, 53 κ.ε. ειδικά 60 και 68. Το εν λόγω σχέδιο του 
Rorbye μαζί με ένα ακόμα σχεδιασμένο από την ίδια ακριβώς θέση, που προηγείται κατά τι χρονικά της αποκάλυψης
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στροφείς θυρών σε μεσοβυζαντινές μετασκευές, στην ανατολική περίσταση του Παρθενώνα, 
στην βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου ή στην βόρεια κιονοστοιχία της Νότιας Πτέρυγας των 
Προπυλαίων (Πιν. 74).

Αργότερα η θύρα αυτή αντικαταστάθηκε με άλλη ευτελέστερης όμως κατασκευής, ενώ 
σε τρίτη φάση η άνοδος από το ανάλημμα στον πύργο γινόταν χωρίς θύρες, λίγο δυτικότερα, 
με μία μικρή ράμπα, όπως διαπιστώσαμε από την έντονη φθο^ά του λίθου της κορωνίδας και 
των αντιολισθητικών ραβδώσεων που λαξεύθηκαν επάνω της.26 (Πιν. 62, 64).

Ενα μικρό εξώστεγο προστάτευε το σημείο αυτό, αν κρίνουμε από δύο τετράγωνες 
λαξευμένες υποδοχές σε λίθους της βόρειας πλευράς του ναού, με την προϋπόθεση φυσικά ότι 
οι λίθοι αυτοί τοποθετήθηκαν ορθά, κατά τις προηγηθείσες αναστηλώσεις (Πιν. 66, 67).

Παρόμοιες αντιολισθητικές ραβδώσεις φέρουν και οι ανώτερες βαθμίδες της αρχαίας 
κλίμακας του πύργου της Νίκης, η οποία παρέμεινε σε χρήση μέχρι την κατασκευή του τείχους 
της μέσης πυροβολαρχίας περί τα τέλη του 1686 - αρχές του 1687 (Πιν. 65, 72).

Το γεγονός ότι οι δύο κατώτατες βαθμίδες δεν φέρουν λάξευση, αποδεικνύει το ύψος 
που έφτασε η επίχωση στην εσωτερική πλευρά του αναλήμματος (Πιν. 69, 74, 75).

Οι περιηγητές Spon27 και Wheler,28 οι οποίοι επισκέφθηκαν την Ακρόπολη το 1675, 
επιβεβαιώνουν βασικά στοιχεία της έρευνας.

Για να εισέλθει κανείς στην Ακρόπολη εκείνη την εποχή, έπρεπε να περάσει από τρεις 
διαδοχικές πύλες (Πιν. 19, 25, 26, 28). Η τρίτη πύλη εθεωρείτο ως η πύλη του κάστρου της 
Αθήνας και ταυτίζεται με τον νότιο υστερορρωμαϊκό πυλώνα, ο οποίος κατασκευάσθηκε στην 
βάση της νοτιοδυτικής γωνίας του πύργου της Νίκης. Η πύλη αυτή, μετασκευασμένη όπως θα 
δούμε στους Βυζαντινούς χρόνους (Πιν. 69, 71), αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την κυρία και 
μοναδική είσοδο προς την Ακρόπολη μετά την ενσωμάτωση της δυτικής υστερορρωμαϊκής 
πύλης (Beule), στις οχυρώσεις της κάτω κανονοστοιχίας, το πιθανότερο μετά την κατάληψη της 
Ακροπόλεως από του Οθωμανούς και την απομάκρυνση του τελευταίου Acciaiuoli.29 (Πιν. 21, 
22, 23, 26, 28, 30).

Ακριβώς μετά την διάβαση της πύλης αυτής, οι Spon και Wheler κατηγορηματικά 
αναφέρουν ότι βρέθηκαν στο εσωτερικό του φρουρίου, όπου το πρώτο πράγμα που αντίκρυσαν 
στο δεξί τους χέρι, ήταν ο μικρός ναός της Απτέρου Νίκης.30

της κορωνίδας του πύργου της Νίκης, είναι δημοσιευμένο στον τόμο "Αθήνα 1818-1853, Εργα Δανών καλλιτεχνών" 
εικ. 193 και 198, που εξέδωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων το 1985.

26. Ο λίθος αυτός της κορωνίδας, παρουσιάζεται στην θέση που βρίσκεται σήμερα στην λιθογραφία που δημοσιεύθηκε 
από τους Ross, Schaubert, Hansen στο Der Tempel der Nike Apteros το 1839. Ο λίθος αυτός, σύμφωνα με τους τόρμους 
για την τοποθέτηση του θωρακίου και την σχέση του με τους άλλους in situ διατηρημένους λίθους της 
πλακόστρωσης, βρίσκεται τοποθετημένος στην αρχική του θέση, κάτι που μας κάνει να είμαστε βέβαιοι ότι ουδέποτε 
μετακινήθηκε και τα ίχνη που φέρει πάνω του, έχουν γίνει in situ.

27. J. Spon, ό.π. 136 κ.ε.

28. G. Wheler, ό.π. 358 κ.ε.

29. Ε. Breton, Athènes, Paris 1862, 29-30, όπου και τα τεκμήρια.

30. Εχει εκφραστεί η άποψη ότι οι περιηγητές αντίκρυσαν τον ναό μόνο μετά την διάβαση της τέταρτης πύλης, αυτής 
που υπήρχε στο βόρειο άκρο του τείχους της μέσης πυροβολαρχίας, δίπλα ακριβώς στο βάθρο του Αγρίππα, 
υπονοώντας έτσι ότι αμφότεροι εκ παραδρομής ταύτισαν την τρίτη με την τέταρτη πύλη (Α. Τανούλας, ό.π. 438). 
Η θέση βέβαια αυτή οφείλεται στην πεποίθηση ότι η δυτική πλευρά του ναού ήταν κτισμένη με τοίχο, άρα ο ναός 
δεν θα μπορούσε να είναι ορατός στα δεξιά τους όπως κατηγορηματικά γράφουν, αμέσως μετά την διάβαση της 
τρίτης πύλης. Την άποψη αυτή, δηλαδή περί σφάλματος των περιηγητών, μεταξύ τρίτης και τέταρτης πύλης είχαν 
διατυπώσει παλαιότερα και οι L. και R. Matton (Athènes et ses monuments du XVIIe siede a nos jours, Athènes 1963, 
87-89). Ο λόγος όμως ήταν διαφορετικός. Οι Matton παρασύρθηκαν από την περιγραφή του Spon και του Wheler οι 
οποίοι αμέσως μετά την διάβαση της δεύτερης πύλης της Ακροπόλεως, αυτή η οποία βρισκόταν στην θέση του 
σημερινού εκδοτηρίου εισιτηρίων νότια του πύργου της Νίκης, παρατηρώντας την πώρινη ισοδομική επένδυση του 
πύργου, την εξέλαβαν ως "quelques fondements des ancien Propylees" (Spon, ό.π. 136). Τα Προπύλαια όμως ήταν 
ορατά στους περιηγητές μόνο μετά την διάβαση της τέταρτης πύλης, λόγω του τείχους της μέσης πυροβολαρχίας
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Η περιγραφή του ναού που μας δίδουν στην συνέχεια, αν και ελλιπής εξ αιτίας των 
δικαιολογημένων περιορισμών και της δυσπιστίας που αντιμετώπισαν εκ μέρους της Τουρκικής 
φρουράς, δεν παύει να είναι η πληρέστερη που διασώθηκε από κτίσεως του ναού, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Παυσανία. Από τα όσα χρήσιμα αναφέρουν, θα 
σημειώσουμε την παρατήρηση ότι ο ναός εχρησιμοποιείτο τότε ως πυριτιδαποθήκη (Πιν. 47, 
54, 55, 57), πληροφορία η οποία προέρχεται ασφαλώς από τον συνοδό τους, τον καλά 
πληροφορημένο Jean Giraud, πρόξενο τότε της Αγγλίας, πολύτιμο μεσολαβητή και προστάτη 
όσων ξένων επισκέφθηκαν την Αθήνα την περίοδο εκείνη.31 Επίσης ότι η μία πλευρά του ναού, 
η νότια όπως εξακριβώσαμε, ήταν κτισμένη κοντά στο τείχος (Πιν. 56). Στην περιγραφή τους 
βέβαια διαπιστώνεται ένα κενό. Από την τρίτη πύλη όπου πρωτοαντίκρυσαν ψηλά την δυτική 
πλευρά του ναού και έως την αρχαία κλίμακα ανόδου του πύργου της Νίκης, από όπου 
αντίκρυσαν και περιέγραψαν συνοπτικά την ανατολική πλευρά της ζωφόρου του, μεσολαβούσε 
το τείχος-ανάλημμα, το οποίο, από τους μεσοβυζαντινούς τουλάχιστον χρόνους, ένωνε τον 
πύργο της Νίκης με το βάθρο του Αγρίππα, καθώς και την πυλίδα εισόδου προς την εσωτερική 
πλευρά του τείχους, που διανοιγόταν πλάι στη βάση του βάθρου του Αγρίππα. Για όλα αυτά 
δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα (Πιν. 25, 26, 42).

Από την πλήρη μελέτη του κειμένου τους, γίνεται σαφές ότι οι δύο αρχαιόφιλοι 
περιηγητές δεν κατέγραψαν όλα όσα συνάντησαν κατά την πορεία τους στην Ακρόπολη και 
φυσικά όσα έκριναν ότι δεν είναι αρχαία, άρα μη άξια λόγου, τα παρέλειψαν. Επίσης είναι εξ 
ίσου φανερό ότι στην περιγραφή τους έχουν ως πρότυπο τον Παυσανία. Ετσι ούτε ο 
προσεκτικός αυτός περιηγητής ανέφερε το παραμικρό για το μνημείο του Αγρίππα, προφανώς 
θεώρησε το μη άξιο λόγου επειδή δεν ήταν αρχαίο. Και αυτό σε μία εποχή που το τιμητικό 
αυτό μνημείο έστεκε περίοπτο στην θέση του (160 μ.Χ.), και όχι κατά μέγα μέρος 
ενσωματωμένο σε τείχος, όπως την εποχή των Spon και Wheler (Πιν. 22, 25, 26, 27, 28).

Σε ότι αφορά την σημαντικότατη όπως προκύπτει τρίτη πύλη, την πύλη του κάστρου 
της Αθήνας όπως την αποκαλούσαν, προέκυψαν στοιχεία, τα οποία έρριξαν φως στην άγνωστη 
εν πολλοίς ιστορία των οχυρώσεων του βράχου και των μεσαιωνικών μετασκευών της εισόδου 
της Ακροπόλεως.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Spon και Wheler, την πύλη αυτή κοσμούσε πάνω από το 
υπέρθυρο ανάγλυφη παράσταση αετού ενδεικτικού της σπουδαιότητας και της αρχαιότητάς 
της.32 Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνεται από τον Babin το 167233 και τον Βενετό μηχανικό 
Verneda, στο ιδιόχειρο υπόμνημά του αυθεντικού και αξιόπιστου σχεδίου της Ακροπόλεως που

που υψωνόταν μεταξύ του πύργου της Νίκης και του βάθρου του Αγρίππα. Αφού λοιπόν οι περιηγητές δήλωσαν ότι 
είδαν τα θεμέλια των Προπυλαίων λίγο πριν από την τρίτη πύλη, τότε οι Matton υπέθεσαν ότι μάλλον είχε γίνει 
κάποιο λάθος κατά την εκ των υστέρων συγγραφή της επίσκεψής τους στην Ακρόπολη. Αλλά το μόνο λάθος 
βρίσκεται στην ερμηνεία που έδωσαν οι Spon και Wheler μόλις αντίκρυσαν τον πύργο της Νίκης, αμέσως μετά την 
διάβαση της δεύτερης πύλης.

31. J. Spon, ό.π. 130 κ.ε.

32. J. Spon ό.π. 136 και Wheler ό.π. 358.

33. J.P. Babin, Relation de l’etat present de la ville d'Athenes, Lyon 1674, 35-36. Στην συνοπτικότατη αυτή περιγραφή η 
οποία συνετάχθη υπό τύπον επιστολής, ο Ιησουίτης μοναχός δίνει την πληροφορία ότι ο αετός βρισκόταν 
αναρτημένος στο εσωτερικό της πύλης. Από την γνώση που έχουμε για τον τρόπο διαμορφώσεως της αρχαίας 
αυτής πύλης, όχι μόνο της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής της πλευράς, δεν έχουμε καμμία αμφιβολία ότι 
πρόκειται περί σφάλματος. Ισως να οφείλεται στο γεγονός ότι η περιγραφή αυτή δεν έγινε με τον κανονικό τρόπο, 
δηλαδή από το εξωτερικό της Ακροπόλεως προς το εσωτερικό της, αλλά ακριβώς αντίθετα, από μέσα προς τα έξω. 
Αυτό λοιπόν που είχε δει ο Babin εισερχόμενος, πιθανώς θεώρησε εκ των υστέρων ότι το είχε δει εξερχόμενος της 
τρίτης πύλης. Οπως φαίνεται από τις ακριβέστερες και ασφαλώς κατα πολύ πιο αξιόπιστες αναφορές των άλλων 
περιηγητών (Spon, Wheler, και του μηχανικού Verneda), το ανάγλυφο αυτό ίσως ήταν εντοιχισμένο πάνω από το 
οριζόντιο υπέρθυρο της πύλης, στο τύμπανο που έφραζε εξωτερικά το πλίνθινο τόξο της εισόδου. Με ανάλογο 
τρόπο, τοποθετήθηκαν στην εξωτερική πλευρά και άλλων φρουριακών εισόδων, ανάγλυφα σύμβολα (αετοί, λέοντες, 
θυρεοί κλπ.) όπως στην Ακροκόρινθο, στο Παλαμήδι και αλλού. Δεν γνωρίζουμε σύμβολο, το οποίο να τοποθετήθηκε 
στην εσωτερική πλευρά φρουριακής πύλης, ούτε μπορούμε να αντιληφθούμε τον σκοπό που θα εξυπηρετούσε μια 
τέτοια ενέργεια.
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συνέταξε κατ’εντολη του Μοροζινι το 1687 που αναπαρηγαγε αργότερα ο Fanelli. (Πιν. 25). 
Με τον εντοπισμό του ανάγλυφου αυτού αετού ο οποίος εσώζετο στην θέση του μέχρι τον 
σεισμό που μαρτυρείται ότι συνέβη περί τα τέλη του 17ου αιώνα,34 35 επιβεβαιώθηκαν οι 
παραπάνω μαρτυρίες.36 (Πιν. 36, 37, 165).

Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για την ανάγλυφη πλάκα37 με την σπάνια απαντώμενη 
παράσταση αετού σε μάχη με όφι, που εσφαλμένα τοποθετήθηκε από τον Σωτηρίου ως 
ομφάλιο στο δάπεδο αίθουσας του Βυζαντινού Μουσείου. Είναι η μόνη κατά την εκτίμησή μας 
αρτιότερη καλλιτεχνικά πλάκα από τις τέσσερεις αθηναϊκές του Μουσείου, η οποία με την 
βοήθεια παλαιών φωτογραφιών αποδείξαμε ότι προέρχεται από την Ακρόπολη.38 Ο 
συμβολισμός του θέματός της είναι αποτροπαϊκός (Αετός-Χριστός σε μάχη με τον όφη- 
Σατανά), 9 παρατήρηση η οποία επικουρούμενη από το απτό παράδειγμα ανάλογων 
παραστάσεων εκατέρωθεν της εισόδου της Γοργοεπηκόου, την παρουσία του στην πύλη 
εισόδου του San Lorenzo Fuori le Mura στην Ρώμη και αλλού, ενισχύει ακόμα περισσότερο την 
πεποίθησή μας ότι πρόκειται για το γλυπτό που όπως θα δούμε κοσμούσε από τους 
βυζαντινούς χρόνους την νότια είσοδο του φρουρίου-τεμένουςτης Παναγίας της Αθηνιώτισσας. 
Το γλυπτό χρονολογείται στον 11ο αιώνα40 41 και βεβαιωθήκαμε ότι την περίοδο αυτή έγιναν 
επισκευές των οχυρώσεων της δυτικής πλευράς της Ακροπόλεως.

Η τρίτη πύλη ταυτίζεται όπως προαναφέραμε, με τον νότιο (Πιν. 30, 31, 32, 33) 
υστερορρωμαϊκό Πυλώνα ο οποίος όπως φαίνεται ανακαινίσθη τον 11ο αιώνα και 
κατασκευάσθηκε στο εσωτερικό της πύλης του βυζαντινό υπερυψωμένο πλίνθινο τόξο, το οποίο 
διατηρήθηκε σχετικά ακέραιο τουλάχιστον μέχρι το 1864.4 (Πιν. 30, 31, 32, 33, 34, 69). Το 
τόξο αυτό επισκευάσθηκε κατά τρόπο απαράδεκτο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία περί το

34. F. Fanelli, Atene Attica, Descritte da suoi Principii sino all'acquisto fatto dall’Armi Venete nel 1687, Venezia 1707, 308. H. 
Omont, Athènes au XVIIe siede, Paris 1898, 19 και rav. XLV. Η πύλη με τον αετό, σημειώνεται με το γράμμα G.

35. Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων Α’, Αθήναι 1888, 58 κ.ε. Δ. Ζιρώ, 9ο Συμπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, Περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1989, 36-38.

36. Στο θέμα αυτό, έχει εκφρασθεί η άποψη ότι οι τόσο σαφείς μαρτυρίες για την ύπαρξη του αναγλύφου αυτού 
βυζαντινού αετού στην αρχαία τρίτη πύλη της Ακροπόλεως, τον νότιο υστερορρωμαϊκό πυλώνα, είναι όλες 
εσφαλμένες και ότι δεν πρόκειται για παράσταση αετού, αλλά για κάποια πτερωτή Νίκη σε πλάκα του περίφημου 
θωρακείου, η οποία είχε παραμείνει μόνη στην θέση της στην ΝΔ γωνία του πύργου της Νίκης, κάπου 7 μ. ψηλότερα 
από το υπέρθυρο της πύλης (βλ. σχετ. Α. Τανούλας, ό.π. 434, εικ. 27).

37. Η πληροφορία προέρχεται από τον καθηγητή κ. Δημήτριο Πάλλα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον, 
καθώς επίσης για την παραχώρηση της πλούσιας επί του θέματος βιβλιογραφίας, από το προσωπικό του αρχείο. 
Δυστυχώς το σπουδαίο αυτό θέμα δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί με πληρότητα στα πλαίσια της αναστηλωτικής 
αυτής μελέτης. Επιφυλάσσομαι πάντως να το παρουσιάσω εις το εγγύς μέλλον.

38. Δ. Ζιρώ, 1ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Περιλήψεις εισηγήσεων και 
ανακοινώσεων, Αθήνα 1981, 25.

39. Για το σπουδαίο αυτό θέμα, βλέπε R. Wittkower, Allegory and the Migration of Symbols, London 1977, Eagle and seprent, 
16 κ.ε., όπου και πλήθος παραδειγμάτων. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Γ. Δοντά 
για την υπόδειξη αυτής της πολύτιμης για την έρευνά μας μελέτης.

40. Αρχείο γλυπτών Βυζ. Μουσείου, αριθμ. ευρετηρίου 218. Το γλυπτό ήταν άγνωστο ότι προερχόταν από την Ακρόπολη 
και φέρει ακόμα την ένδειξη ότι προέρχεται από την Συλλογή θησείου. Πράγματι το θησείο χρησιμοποήθηκε ως 
πρώτο Μουσείο στο οποίο μεταξύ άλλων είχαν συγκεντρωθεί μετά το 1888 και γλυπτά της συλλογής Πιττάκη, που 
είχαν εντοιχισθεί εσωτερικά του νότιου τείχους της Ακροπόλεως, (βλ. σχετ. Δ. Ζιρώ ό.π. 25 και Α. Κόκκου, Η μέριμνα 
για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, Αθήνα, 1977,162 κ.ε., εικ. 70 και 170 κ.ε.). Σχετικά με την 
έρευνα στο αρχείο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην αρχαιολόγο 
κ. Μ. Μαυροειδή για την βοήθειά της στον εντοπισμό του γλυπτού στο ευρετήριο, καθώς επίσης για την παροχή 
στοιχείων που αφορούν τις υπόλοιπες ανάγλυφες πλάκες με παραστάσεις αετών του Μουσείου.

41. Η πύλη αποτυπώθηκε ίσως για τελευταία φορά με το κανονικό βυζαντινό υπερυψωμένο πλίνθινο τόξο από τον L.F. 
Boitte το 1864. Βλ. σχετ. Paris, Rome, Ahenes, Le voyage en Grece des architectes Français aux XIXe et XXe siècles, 
Paris 1983, 208, εικ. 7.



66

187 742 και έτσι παραμορφωμένο αποτυπώθηκε από τον Bohn,43 44 λίγο πριν κατεδαφιστεί από 
τους Καββαδία-Kawerau το 1888 (Πιν. 32, 35, 70). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ω^ 
αναγόμενο εις την πριν από τον Μοροζίνι περίοδο της τουρκικής κατοχής της Ακροπόλεως.

Σε απόσταση 1,5 μ. δυτικότερα της πύλης ο πιθανότατα προϋπάρχων ήδη από τους 
υστερορρωμαϊκούς χρόνους πύργος (εξ ου και ο χαρακτηρισμός της πύλης ως Πυλώνα), 
επισκευάσθηκε. Η ανακαίνιση αυτή του νότιου Πυλώνα έγινε πιθανώς από τον Μητροπολίτη 
Λέοντα τον Ρέκτορα τον Σύγκελλο (1060-1069), σύμφωνα ίσως με επιγραφή που βρέθηκε λίγες 
δεκάδες μέτρα δυτικότερα της Ακροπόλεως, σε νεώτερο τάφο στον ναό του Αγ. Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτη.45 (Πιν. 29). Την ύπαρξη του πύργου αυτού ο Τραυλός δέχεται τουλάχιστον από 
την Φραγκοκρατία,46 (Πιν. 28) ενώ πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι είναι τούρκικος (1687)47 
μη λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η χρήση και κατασκευή αυτού του είδους των τετράγωνων πύργων 
είχε εγκαταλειφθεί τουλάχιστον δύο αιώνες πιο πριν, λόγω της εισαγωγής των πυροβόλων όπλων 
στις τακτικές μάχες και τις πολιορκίες.48 Ο αναμφισβήτητα αρχαίος αυτός πύργος ανετινάχθη 
την νύχτα της 18ης Απριλίου 1822 από τους Ελληνες.49 Από το τμήμα που προεξείχε του 
τείχους, διεσώθη μικρό μόνο μέρος της ανατολικής του πλευράς, δίπλα ακριβώς στην Πύλη. 
Κατά την επισκευή που ακολούθησε αμέσως μετά την κατάληψη της Ακροπόλεως από τους 
Ελληνες, το τμήμα αυτό διετηρήθη με αποτέλεσμα σε όλα τα μεταγενέστερα σχέδια της 
Ακροπόλεως να εμφανίζεται μία αδικαιολόγητα μικρή ορθογώνια κάμψη στην ευθύγραμμη 
πορεία του τείχους50 και έτσι να θεωρηθεί ότι η ιδιορρυθμία στην χάραξη ανάγεται στους

42. Η παλαιότερη απεικόνιση του επισκευασμένου τόξου εμφανίζεται σε σχέδιο που απαθανατίζει την νυκτερινή 
επίσκεψη στην Ακρόπολη του πρίγκηπα και τηςπριγκήπισσαςτηςΟυαλλίαςτον Μάρτιο 1877. Βλ. σχετ. Α. Νικόλας, 
Ελλάδα 1842-1885, Ιστορικά, Τοπογραφικά και Καλλιτεχνικά ντουκουμέντα στα κύρια Αγγλικά περιοδικά, Αθήνα 1984, 
120-121, εικ. 126 και 127. Πιθανώς η επισκευή να έγινε εν όψει της επίσημης αυτής επισκέψεως της πριγκήπισσας και 
αδελφής του τότε βασιλέως της Ελλάδος, Γεωργίου του Α’.

43. R. Bohn, ό.π. πιν. XIX.

44. Α. Τανούλας, ό.π., 440 εικ. 29 και 36.

45. Γ. Σωτηρίου, Τα ερείπια παρά τον Αρειο Πάγον Βυζαντινού ναού, Α Δ 1916, 119 κ.ε., ειδικότερα 139, εικ. 14. Για τον 
Μητροπολίτη Λέοντα τον Ρέκτορα τον Σύγκελλο, βλ. Α. Ορλάνδου, Λ. Βρανούση, Τα χαράγματα του Παρθενώνος, 
Αθήνα 1973, 41, χάραγμα υπ’αριθμ. 55.

46. I. Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήναι 1960, 165, εικ. 106.

47. Α. Τανούλας, ό.π. 435, 436 και εικ. 4, 26, 27. Η άποψη αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά σε παρατήρηση, ότι ο εν 
λόγω πύργος δεν διακρίνεται στα παλαιότερα σωζόμενα σχέδια της Ακροπόλεως, αυτά που χρονολογούνται στα 
1670, ενώ εμφανίζεται σε αυτό που έγινε για τον D'Ortier το 1687 (πρβλ. Omont, ό.π. πιν. XXIX et bis, XXXI). Στα 
σχέδια όμως αυτά του 1670, εκτός των άλλων ανακριβειών στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε (βλ. και σημ. 15), δεν έχει 
παραλειφθεί μόνο ο πύργος, αλλά όλο το σκέλος του τείχους στο οποίο ήταν προσαρτημένος, όπως επίσης ο 
πύργος της Νίκης, το τείχος κατά μήκος της νότιας πλευράς του, η δυτική κιονοστοιχία του ναού και το βάθρο του 
Αγρίππα, εξ αιτίας ίσως της ξαφνικής διακοπής της σχεδιάσεως λόγω κινδύνου που διέτρεξε ο σχεδιαστής (πρβλ. 
Omont, ό.π. πιν. XXXIX και XXXVI). Για τον λόγο αυτό τα Προπύλαια και ο πύργος της Νότιας Πτέρυγας 
παρουσιάζονται με πολύ μεγαλύτερο ύψος από ότι πραγματικά έχουν, εφ’όσον επιμηκύνθηκαν εκ των υστέρων προς 
τα κάτω, εξ αιτίας της παραλείψεως τού εν λόγω τείχους. Επίσης από μνήμης τοποθετήθηκαν στην ανάλογη θέση 
που παρατηρήθηκαν, αλλά στο αμέσως χαμηλότερο τείχος, τα σκιασμένα μετακιόνια της Νίκης, εν είδη τόξων στα 
δύο από τα τρία σχέδια ή των τοξυλίων στο αντίγραφο του Basano (βλ. σχετ. Omont, ό.π. πιν. XXIX και bis. L. 
Beschi, Un disegno Veneto dell’Acropoli Ateniese nel 1670, Arte Veneta X, 1956).

48. A.E. Σακελλαρίου-Πιλάτου, Το πυροβολικόν κατά την δύσιν της μεσαιωνικής ημών αυτοκρατορίας, Αθήναι 1923.

49. Δ. Σουρμελή, Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, Αθήναι 1853, 38. Επίσης βλέπε την μαρτυρία 
του Fauvel για την διάνοιξη του λαγουμιού κάτω από την πρώτη πυροβολαρχία, δηλαδή το θολικό, που είχε πέσει 
ήδη στα χέρια των Ελλήνων κατά την έφοδο της 5ης Δεκεμβρίου 1822 (Δ. Σουρμελής, ό.π. 31 και Κ. Σιμόπουλου, 
Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 1921, Α’, Αθήνα 1984, 477).

50. Ε. Beule, L’Acrople d’Athenes A’, Paris 1853, πιν. 2. R. Bohn, Propyläen, πιν. II.
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Υστερορρωμαϊκούς χρόνους.51 (Πιν. 30).
Με την μελέτη των μετασκευών του Νότιου Πυλώνα εντοπίσαμε ίχνη μετασκευής και 

στον μνημειακό Δυτικό Πυλώνα (Beule), αναγόμενα επίσης στους Βυζαντινούς .χρόνους. 
Διαπιστώθηκε ότι το θύρωμα της πύλης χαμήλωσε σημαντικά με την τοποθέτηση οριζόντιου 
υπερθύρου εξωτερικά και τόξου εσωτερικά, όπως είδαμε ότι συνέβη και στο κεντρικό θύρωμα 
του σηκού της Νίκης (Πιν. 41). Από θραύσμα όμοιου αετού με αυτόν που αποδώσαμε στον 
Νότιο Πυλώνα, το οποίο εντοπίσαμε σε παλαιά φωτογραφία της συλλογής γλυπτών του Πιττάκη 
στην Ακροπόλη, αλλά και από δεύτερο θραύσμα ττ^ ίδιας πλάκας με τμήμα του φιδιού, που 
εντοπίσθηκε το 1989 στο Belvedere της Ακροπόλεως5 (Πιν. 38), έχουμε την βάσιμη πεποίθηση 
ότι παρόμοιο αποτροπαϊκό σύμβολο κόσμησε επίσης την δυτική μνημειακή είσοδο του Ιερού 
Τεμένους της Παναγίας της Αθηνιώτισσας την ίδια περίοδο, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε η 
αμυντική της διάταξη (Πιν. 39). Εσωτερικά κατασκευάσθηκε θολωτός στεγασμένος διάδρομος 
για την δημιουργία υψηλά περίδρομου με σκοπό την επικοινωνία των δύο πύργων μεταξύ τους, 
καθώς και για την διευκόλυνση της άμυνας ακριβώς πάνω από την πύλη. Επίσης περίδρομος 
κατασκευάσθηκε κατά μήκος και της βόρειας πλευράς του τείχους, μεταξύ του βόρειου πύργου 
της πύλης Beule και του άνδηρου του Αγρίππα. Οι σωζόμενοι εξωτερικά του τείχους αυτού 
τετράγωνοι πεσσοί, χαρακτηριζόμενοι συχνά και ως αντηρίδες, πιστεύουμε ότι έφεραν ψηλά 
τοξοστοιχία που στήριζε το επάλξιο και τον διάδρομο της φρουράς, κατασκευή συνηθέστατη 
στην αρχαία αμυντική αρχιτεκτονική από τους Ελληνιστικούς χρόνους (διατείχισμα Πνύκας 
κ.ά.), μέχρι την ανάπτυξη των πυροβόλων όπλων.53

Η ονομασία "Πυλώνες" των δύο πυλών της Ακροπόλεως, θεωρώ ότι ερμηνεύει επαρκώς 
την αφιερωματική επιγραφή του Μαρκελλίνου (I.G.III 393), χρηματοδότη των Πυλώνων και 
ευεργέτη της Πόλεως. Επίσης βάσιμα πιστεύω ότι οι βυζαντινές μετασκευές που εντοπίσθηκαν 
στους υστερορρωμαϊκούς αυτούς Πυλώνες, έχουν σχέση με την βυζαντινή ανακαίνιση των 
θυρών που μνημονεύεται κάτω ακριβώς από την παραπάνω επιγραφή.54 (Πιν. 40).

Πέραν όμως των παραπάνω, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε μας έδωσαν την 
δυνατότητα να αποκαταστήσουμε την χρονολόγηση μιας κακότεχνης απεικονίσεως της 
Ακροπόλεως, η οποία παρουσιάζει τις οχυρώσεις της δυτικής πλευράς του φρουρίου, με τον 
ναό της Νίκης ήδη κατεδαφισμένο (Πιν. 68).

Το σχέδιο αυτό πρωτοδημοσιευμένο από τους Χρ. Παπαγιαννάκη και Fr. Lenormant,55 
έγινε ευρύτερα γνωστό με την δημοσίευσή του από τον Omont ο οποίος στηριζόμενος σε μία 
υπόθεση του αρχικού κατόχου του, Fauvel, το χρονολόγησε στα 1674.56 Στη συνέχεια, το 
σχέδιο αναδημοσιεύθηκε σε αρκετές μελέτες που επανέλαβαν την χρονολόγηση του Omont.57 
Σε άλλες όμως μελέτες, οι οποίες πραγματεύονταν σε βάθος την ιστορία της Ακροπόλεως, δεν

51. Α. Τανούλας, ό.π. 417, εικ. 4.

52. Με την ανεύρεση των μελών αυτών δικαιώθηκε η άποψη που είχαμε ήδη διατυπώσει, ότι στους δύο πυλώνες της 
Ακροπόλεως είχαν τοποθετήσει από μία ανάγλυφη πλάκα με παράσταση αετού σε μάχη με φίδι. Εντοπίσθηκαν τον 
Νοέμβριο 1989 κατά τις εργασίες καταγραφής των γλυπτών μελών που ήσαν συγκεντρωμένα από το 1888 στο 
Belvedere. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον τον σχεδιαστή I. Γεωργίου ο οποίος είχε την οξυδέρκεια να ξεχωρίσει τα μέλη 
αυτά μέσα από δεκάδες άλλα και να μου τα υποδείξει, με μόνο βοήθημα τις φωτογραφίες που του είχα 
προηγουμένως επιδείξει για την μορφή του γλυπτού που αναζητούσα.

53. Την άγνωστη εν πολλοίς οικοδομική ιστορία της Πύλης Beule, προτίθεμαι να παρουσιάσω σε ειδική μελέτη που 
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκληρώσεώς της.

54. Ρ. Graindor, L'entree de l'Acropole sous l'empire, BCH 1914, 293.

55. Ch. Papayannakis, Fr, Lenormant, L’Acropole d’Athenes avant 1687, Gazette Archéologique, I, 1875, 26-30, πιν. 8.

56. H. Omont, Athènes au Vile siede, Paris 1898, πιν. XXXI.

57. L. & R. Matton, ό.π. πιν. XXVIII. M. Pavan, L’avventura del Parthenone, Firenze 1983, 133, εικ. 20. A. Τανούλας, ό.π.
421, εικ. 6.



t ' ' ' f t / 50 fείναι τυχαίο οτι το σχέδιο αυτό δεν εληφθη υπ’οψιν, η χρονολογήθηκε, ορθότερα, στον 17ο 
αιώνα γενικά, ελλείψει περισσοτέρων στοιχείων.58 59

Ας δούμε όμως ποια είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αυθαίρετη χρονολόγηση 
του Omont. Το σχέδιο αυτό βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά του αρχείου Fauvel, που φυλάγονται 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων (Cabinet des Estampes). Φέρει άνω αριστερά τον τίτλο 
Ch(ate)au d’Athenes και πρόκειται προφανώς για ένα από τα σπανιότατα σκαριφήματα που 
κρυφά και με χίλιους κινδύνους σχέδιασαν περιηγητές, προκειμένου να αποθανατίσουν το 
φημισμένο φρούριο της Αθήνας, την μυθική Ακρόπολη, με τον περίφημο Παρθενώνα της.

Το σχέδιο αυτό περιήλθε το 1791 στην κατοχή του γνωστού συλλέκτη αρχαιοτήτων και 
αργότερα προξένου της Γαλλίας στην Αθήνα Fauvel, ο οποίος με τρόπο αμφιλεγόμενο έδρασε 
πριν και κατά την διάρκεια της επαναστάσεως των Αθηναίων κατά των Τούρκων, το 1821.60 
Επειδή στο σχέδιο αυτό ο Παρθενών απεικονίζεται ακόμα ανέπαφος, ο Fauvel ορθά είκασε ότι 
η σχεδίασή του έγινε πριν από την εισβολή του Μοροζίνι στην Αττική και την ολέθρια επίθεσή 
του στην Ακρόπολη. Επίσης υποθέτοντας βάσιμα ότι το σχέδιο αυτό έγινε από Γάλλο, είκασε 
ότι αυτό μπορεί να έγινε κατ’εντολήν του Γάλλου προξένου στην Κωνσταντινούπολη Μαρκησίου 
de Nointel, ο οποίος ως γνωστόν μεταξύ άλλων συγκέντρωνε στοιχεία και πληροφορίες για τις 
αρχαιότητες της Αθήνας και την φημισμένη Ακρόπολή της.

Ετσι, με τα ίδια του τα χέρια, σημείωσε τα ακόλουθα σχόλια στην κάτω δεξιά πλευρά 
του σχεδίου: "Vérifié par Fauvel en mai 1791. Cette vue du Château d’Athènes a été prise du 
Musée, près le monument de Philopappus; elle a été faite à ce que je crois pendant l’ambassade 
de Mr de Nointel a Constantinople"6

Γνωρίζουμε, ότι η πρεσβεία του Nointel στην Κωνσταντινούπολη διήρκεσε από τον 
Οκτώβριο του 1670 μέχρι το 1679 όταν ανεκλήθη ξαφνικά στο Παρίσι, ύστερα από δολοπλοκίες 
των αντιπάλων του.62 Το 1674 είναι η χρονιά που ο Nointel, μετά από πολλές και επίμονες 
προσπάθειες, πήρε επιτέλους την έγκριση από την Πύλη να επισκεφθεί την Αθήνα με επιτελείο 
ζωγράφων, προκειμένου να αποθανατισθούν τα φημισμένα Φειδιακά γλυπτά του Παρθενώνα.

Με αυτά λοιπόν τα στοιχεία κατά νου, ο Omont προχώρησε πιο πέρα από τον Fauvel 
και χρονολόγησε το σχέδιο στα 1674,63 την χρονιά δηλαδή που οι πολυάριθμοι Γάλλοι της 
συνοδείας του Nointel μαζί με τον Πρόξενο, τριγύριζαν ελεύθερα στην Αθήνα, και ο Carrey 
πετύχαινε το ακατόρθωτο, να ζωγραφίσει με θαυμαστή ακρίβεια την ζωφόρο του Παρθενώνα, 
με το καβαλέτο του στηριγμένο στο έδαφος.64

Με τα νέα στοιχεία που παρουσιάσαμε και τα οποία αποδεικνύουν με τρόπο 
αδιαμφισβήτητο ότι η ανατολική κιονοστοιχία του ναού ήταν τότε εντοιχισμένη ενώ η δυτική 
έστεκε ελεύθερη και ορατή για τον παρατηρητικό θεατή από το εξωτερικό των οχυρώσεων της 
Ακροπόλεως, καταλήγουμε στο ακόλουθο συμπέρασμα.

Το σχέδιο αυτό δεν μπορεί παρά να έγινε κατά την περίοδο των επειγόντων έργων 
ενισχύσεως της οχυρώσεως της εισόδου της Ακροπόλεως και της νότιας κλιτύος της, όταν η 
εισβολή του Μοροζίνι στην Αττική ήταν πλέον αναμενόμενη μετά την ανακατάληψη από τους 
Βενετούς, των κάστρων του Μωριά. Η σχεδίασή του έπεται της κατεδαφίσεως του ναού της 
Νίκης και της ανεγέρσεως του μέσου τείχους για την εγκατάσταση κανονοστοιχίας (recinto di

58. I. Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήναι 1960, 173-192.

59. Ο. Thimme, Τ. Bowie, Carrey drawings, London 1971, εικ. 8.

60. K. Σιμόπουλου, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του '21, τόμ. 1ος 1821-1822, Αθήνα 1984, 474 κ.ε.

61. Η. Omont, ό.π. 10.

62. D. Thimme, Τ. Bowie, ό.π. 3-5 και 10.

63. Η. Omont, ό.π., πίν. XXXI.

64. D. Thimme, Τ. Bowie, ό.π. 9 και σημ. 15. Επίσης Μ. Paven, ό.π. 141.
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mezzo όπως το αποκαλεί ο Verneda),65 προηγείται όμως χρονικά κατά τι της πιο αξιόπιστης 
και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και μέσων σχεδιασμένης απόψεως της Ακροπόλεως, που έγινε 
για τον Gravier d’Ortieres στα 1687, όπου εδώ εμφανίζεται πλέον κτισμένο και το περίφημο 
τείχος του Σερπεντζέ, πάνω ακριβώς στα τόξα του αναλημματικού τοίχου της στοάς του 
Ευμένη.66 (Πιν. 68)

65. Η. Omont, ό.π. 19 (I) και rav. XLV.

66. Δικαιώνεται έτσι η άποψη που εξέφρασαν οι Παπαγιαννάκης και Lenormant οι οποίοι βρήκαν και δημοσίευσαν πρώτοι 
το σχέδιο αυτό, το 1875 (βλ. παραπάνω σημ. 55). Συγκεκριμένα το συνέδεσαν με τις δραστηριότητες των μηχανικών 
του Λουδοβίκου του 14ου, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του Gravier d’Ortier αποτύπωσαν τα κυριότερα φρούρια της 
Ανατολής, και απέρριψαν την αβάσιμη υπόθεση του Fauvel. Την ίδια γνώμη εξέφρασε αργότερα και ο L. Beschi στο 
άρθρο του Un disegno Veneto dell'Acropoli Atheniese nel 1670, Arte Veneta, X, MCMLVI, 136-141, ειδικά 139 και εικ. 138.
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ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣIΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ROSS, SCHADBERT, HANSEN

Οπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, είχε κατεδαφιστεί 
παραμονές της εισβολής του Μοροζίνη (1687) στην Αττική και τα μέλη του χρησιμοποιήθηκαν 
γιά την διεύρυνση ενός τειχίσματος βυζαντινών, πιθανότατα, χρόνων που συνέδεε τον πύργο 
της Νίκης με το βάθρο του Αγρίππα, προκειμένου να τοποθετηθεί εκεί συστοιχία κανονιών, γιά 
την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του κάστρου της Αθήνας. Τα μέλη του ναού της 
Νίκης, παρά το γεγονός ότι κάποια από αυτά ήσαν ήδη ορατά στο τείχος και τα πιό 
ενδιαφέροντα από άποψη γλυπτικής αφαιρέθηκαν από τον Ελγιν1, βρέθηκαν κατά τις εργασίες 
κατεδαφίσεωςτων μεσαιωνικών προσκτισμάτων μέσα και μπροστά (δυτικά) από τα Προπύλαια 
που είχαν στόχο την αποκατάσταση της αρχαίας εισόδου της Ακροπόλεως. Η εργασία αυτή 
άρχισε αμέσως σχεδόν μετά την απομάκρυνση της φρουράς της Ακροπόλεως τον Μάρτιο του 
1835, οπότε και ο χώρος έπαψε να είναι φρούριο και παρεδόθη μετά από πολλούς αιώνες στην 
επιστήμη και στους θαυμαστές του αρχαίου πολιτισμού.2

Τότε άρχισε και η συστηματική κατεδάφιση του τείχους της μέσης κανονοστοιχίας. 
Σχετικά με το τείχος αυτό και την χρονολόγησή του, ο Ross μας διέσωσε πολύτιμες 
πληροφορίες στις οποίες αναφερθήκαμε διεξοδικά σε άλλη θέση.3 (Πιν. 76,77)

Σε ότι όμως αφορά τον ναό της Νίκης και τα εντοιχισμένα εκεί μέλη του, ο Ross μας 
πληροφορεί ότι αυτά είχαν κτισθεί ως επένδυση της εσωτερικής προς τα Προπύλαια παρειάς 
του μεσοβυζαντινού αναλήμματος-τείχους, το οποίο αποτελούσε τον αρχαιότερο πυρήνα του 
τείχους της κανονοστοιχίας. Τα περισσότερα από τα μέλη αυτά είχαν εντοιχισθεί επιφανειακά, 
κυρίως οι δόμοι της τοιχοποιίας του σηκού, οι σίμες και τα επιστύλια. Τα άλλα όμως μέλη, 
οι κίονες, τα κιονόκρανα, η ζωφόρος, ο κυματοφόρος τοιχοβάτης, χρησιμοποιήθηκαν στο 
εσωτερικό του τοίχου γιά γέμισμα, σαν να ήθελαν να τα προφυλάξουν από τα χέρια των ξένων 
επισκεπτών, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Ross σχολιάζει.4

Και πράγματι πόσο αληθινά είναι τα λόγια του αυτά, εάν σκεφθεί κανείς ότι τα μόνα 
μέλη του ναού της Νίκης που μπόρεσε ο Ελγιν να πάρει ήσαν ακριβώς εκείνα, γιά τα οποία δεν 
είχε ληφθεί πρόνοια να τοποθετηθούν στο εσωτερικό της τοιχοποιίας και περιγραφή τους 
έδωσαν οι Stuart και Revett, ο Κόμης Ear! of Sandwich, ο Richard Pococke και o Richard 
Chandler.5

1. L. & R. Matton, Athens et ses monuments du XVIIe siede a nos jours, Athenes 1963, 97.

2. A. Κόκκου, Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, Αθήναι 1977, 76 και 79. 
Π. Καβββαδία-G. Kaweraw, Η ανασκαφή της Ακροπόλεως, Αθήναι 1907, 3-7.

3. L. Ross, Ε. Schaubert, Ch. Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1939, 2.

4. Ross, ό.π. 3.

5. L. & R. Matton, ό.π., 97. Π. Καββαδία-G. Kaweraw, ό.π., 7, 8, σημ. 2.
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Πρόκειται γιά τα τέσσερα μέλη της ζωφόρου του ναού, όπως ακόμα, για ένα 
κιονόκρανο και ένα επίκρανο παραστάδας που πιθανώς ήσαν ορατά στην τοιχοποιία, αλλά 
ίσως και να φάνηκαν πίσω από τα μέλη της ζωφόρου που αποτοιχίστηκαν τότε, με αποτέλεσμα 
να απομακρυνθούν και να φυλάγονται σήμερα στο Βρεταννικό Μουσείο6 (Πιν. 85,86,91).

Τον Απρίλιο λοιπόν του 1835 άρχισε η συστηματική κατεδάφιση του τείχους της 
κανονοστοιχίας. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι το ανατολικό του τμήμα ήταν νεώτερο και είχε 
κτισθεί με τα μέλη του ναού της Νίκης, αμέσως οι εργασίες προχώρησαν εκεί και έτσι αυτό 
ήταν το πρώτο τμήμα του τείχους που κατεδαφίστηκε. Η εργασία επεκτάθηκε ταυτόχρονα και 
στο νότιο άκρο του τείχους, στον αρχαίο πύργο της Νίκης. Εκεί βρέθηκε η κρηπίδα του ναού 
με τους τρεις αναβαθμούς στη θέση τους, ενώ στην νοτιοανατολική της γωνία, βρέθηκαν δύο 
ακόμα βάσεις από τους κίονες, η μία από αυτές in situ με ένα κομμάτι κορμού κίονα7 
(πρόκειται κατά την άποψή μας γιά το κάτω τμήμα του ΝΑ κίονα που βρίσκεται σήμερα 
αποκατεστημένος και ορθά τοποθετημένος στη θέση του). (Πιν. 63,77).

Μετά την αποκάλυψη της κρηπίδας, έγινε σαφές ότι ο ναός δεν είχε υποστεί 
καταστροφή από έκρηξη πυρίτιδας όπως είχε συμβεί στα Προπύλαια και στον Παρθενώνα 
κατά την επίθεση του Μοροζίνι, αλλά είχε κανονικά κατεδαφισθεί, εφ’όσον η θόλος της 
πυριτιδαποθήκης που είχε κατασκευασθεί υπόγεια κάτω από τον σηκό, βρέθηκε εντελώς 
ανέπαφη. (Πιν. 47,54,55,94).

Η κατασκευή όμως του υπόγειου αυτού χώρου είχε προξενήσει σοβαρές φθορές στο 
κτίριο. Εκτός του ότι οι αναβαθμοί στο μέσον της ανατολικής όψεως του ναού κόπηκαν για 
να δημιουργηθεί δίοδος προς την κρύπτη, αφαιρέθηκαν και οι περισσότερες πλάκες του 
δαπέδου του σηκού γιά να κτισθεί η θόλος της πυριτιδαποθήκης. Αυτό είχε ως συνέπεια το 
δάπεδο του σηκού και από τις δύο πλευρές του αργότερα να υποχωρήσει, και τα μέλη του 
βάθρου, η πλακόστρωση και οι αναβαθμοί της κρηπίδας, να σπάσουν (Πιν. 91,94,107).

Οι σοβαρές αυτές φθορές στην κρηπίδα, δημιούργησαν φυσικά δυσκολίες στην 
προσπάθεια αναστηλώσεως του ναού που ακολούθησε ευθύς αμέσως. Και πράγματι σχεδόν 
ταυτόχρονα με την αποκάλυψη της κρηπίδας του ναού, οι Ross, Schaubert και Hansen 
συνέλαβαν την ιδέα της μερικής αποκαταστάσεως του μνημείου, της πρώτης συστηματικής 
αναστηλωτικής προσπάθειας που έλαβε χώρα στο νεοσύστατο τότε Ελληνικό κράτος.

Μετά από εντατική εργασία, τον Ιούλιο του 1835, συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα 
Προπύλαια όλα σχεδόν τα μέλη του ναού, εκτός από εκείνα που κείτονταν στην γύρω κοντινή 
περιοχή ή βρέθηκαν αργότερα χτισμένα βαθύτερα, στο τείχος της κανονοστοιχίας (Πιν. 
63,77,152).

Πάντως ο Ross δεν παρέλειψε με αρκετή δηκτικότητα να παρατηρήσει ότι ορισμένα 
μέλη φαίνεται να λείπουν για ευνόητους λόγους, υπονοώντας φυσικά ποιόν άλλον παρά τον 
Έλγιν, που πριν λίγα χρόνια είχε φροντίσει για την απαγωγή τους.8

Μετά την συγκέντρωση του υλικού, η εργασία διεκόπη γιά μερικούς μήνες και τον 
Δεκέμβριο του 1835 άρχισε η αποκατάσταση του ναού υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα Ε.

6. Τα μέλη αυτά είναι: α) Το επίκρανο της ΝΑ παραστάδας, (Β.Μ. 436). β) Ένα γωνιακό κιονόκρανο (Β.Μ. 2735). γ) 
Τέσσερα μέλη της ζωφόρου του ναού, τα οποία πριονίσθηκαν στην πίσω επιφάνειά τους και έγιναν πλάκες (slabs) 
πάχους 12 εκατ. για την ευκολότερη μεταφορά τους στην Αγγλία (Β.Μ. 421, 422, 423, 424).

7. L. Ross, Ε. Schaubert, Ch. Hansen, ό.π. 3, σημ. 21.

8. L. Ross, ό.π. 3.
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Laurent (από την Δρέσδη), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα μέλη του ναού που είχαν βρεθεί.9

Σύμφωνα με τον Ross, συμπληρώσεις από μάρμαρο χρησιμοποιήθηκαν μόνο γιά την 
αντικατάσταση των χαμένων τεμαχίων τριών σπασμένων κιόνων του ναού και την 
ανακατασκευή μιάς βάσης κίονα. Επίσης με μάρμαρο συμπληρώθηκε η ΒΔ και η ΒΑ γωνία του 
στυλοβάτη, τμήματα που είχαν καταστραφεί από ότι φαίνεται κατά την βιαστική καθαίρεσή 
τους από τους Τούρκους, λόγω της ισχυράς και ιδιότυπης γομφώσεώς τους στους 
υπερκείμενους λίθους. (Πιν.63). Τρία μεγάλα θραύσματα των τμημάτων αυτών Trjc; κρηπίδας 
βρέθηκαν πολύ αργότερα, και το ένα από αυτά επανεντάχθηκε από τον Ορλάνδο.10 Αργότερα 
επίσης αποδείχθηκε ότι το τεμάχιο που συμπλήρωσε την ΒΔ γωνία, ανήκε στον στυλοβάτη των 
Προπυλαίων.11

Είναι πάντως σημαντικό να παρατηρήσουμε, ότι τελικά οι Τούρκοι φαίνεται ότι είχαν 
την πρόθεση να διαλύσουν και την κρηπίδα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το υλικό της. 
Γιά λόγους όμως που μόνο να υποθέσουμε μπορούμε, σταμάτησαν μετά τις δυσκολίες που 
συνάντησαν στην αφαίρεση των ακρογωνιαίων μελών της βόρειας πλευράς του στυλοβάτη, οι 
οποίοι σαν από θεία πρόνοια είχαν με ιδιαίτερα σύνθετο τρόπο γομφωθεί και η ταχεία 
αφαίρεσή τους ήταν δυνατή μόνο με το κομμάτιασμά του, που τα καθιστούσε έτσι άχρηστα 
στους επειγόμενους γιά την ενίσχυση του προμαχώνα, Τούρκους (Πιν.108).

Με νέο μάρμαρο ο Ross συμπλήρωσε επίσης το κεντρικό τμήμα της ανατολικής όψης 
του στυλοβάτη που είχε κοπεί για την δημιουργία διαδρόμου επικοινωνίας από τον πύργο 
προς την υπόγεια πυριτιδαποθήκη, κάτω από τον σηκό. Οι υποκείμενοι δύο αναβαθμοί που 
παρομοίως είχαν κοπεί γιά τον ίδιο λόγο από τους Τούρκους, δεν συμπληρώθηκαν ίσως για να 
παραμείνει η μαρτυρία της μεταγενέστερης χρήσης του μνημείου που αναφέρεται από τον 
Spon και Wheler, ήδη από το 1675.12 Στους τοίχους, προκειμένου να αντικατασταθούν δόμοι 
που είχαν χαθεί ή να συμπληρωθούν όσοι βρέθηκαν μισοσπασμένοι, χρησιμοποιήθηκε ως υλικό 
ο πωρόλιθος (Πιν. 80, 83, 84, 85, 91).

Για το πότε ακριβώς και αν ολοκληρώθηκε η εργασία αναστήλωσης του ναού της 
Νίκης, ο Ross δεν δίνει άλλες πληροφορίες. Πάντως είναι γνωστό ότι ο Ross μετά την 
διαφωνία του με το Υπουργείο Παιδείας παραιτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1936 από τη θέση 
του Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων και αντικαταστάθηκε από τον τότε Έφορο του Κεντρικού 
Μουσείου, Κυριάκο Πιττάκη.13

Από την μελέτη παλαιών απεικονίσεων του ναού που έγιναν μεταξύ των ετών 1835 και 
1843 από φιλάρχαιους ζωγράφους περιηγητές όπως του Ippolito Gatti, του James Skene, του
J.N.Η. de Chacaton και άλλων, διαπιστώνεται ότι ο ναός είχε αναστηλωθεί έως τα επιστύλια 
στην βόρεια και ανατολική πλευρά του και είχε τοποθετηθεί μία μόνο φατνωματική πλάκα

9. Π. Καββαδία-G. Kaweraw, ό.π. 7. Α. Κόκκου, ό.π. 79 και σημ. 1.

10. A. Orlandos, Nouvelles observations sur la Construction du Temple d'Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947/48, 7-9, εικ. 5 και 
9, σημ. 1.

11. Σημειώνεται σε σχέδιο που κατάρτισε ο W.B. Dinsmoor με τα διάσπαρτα μέλη των Προπυλαίων, και το οποίο 
φυλάγεται στο αρχείο της Α’ Εφορείας Ακροπόλεως.

12. J. Spon, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, fait aux années 1675 et 1676, Lyon 1678, 139.
W. Wheler, A. journey into Greece, by G. Wheler, esq., in company of Dr. Spon of Lyons, London, 1682, 358.

13. Π. Καββαδία-G.Kaweraw, ό.π. 7. Α. Κόκκου, ό.π. 83 κ.ε.
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στην Β.Α. γωνία του προνάου14 (Πιν. 78, 81, 85).

Η νότια πλευρά του ναού είχε υψωθεί μόνο κατά το ήμισυ του ύψους της τοιχοποι ίας 
της, όπως μέχρι το ήμισυ του ύψους είχε υψωθεί και η δυτική πλευρά της τοιχοποιίας του 
σηκού. (Πιν. 79, 80).

Η δυτική κιονοστοιχία είχε τοποθετηθεί επίσης στη θέση της, πλην του νοτιοδυτικού 
κίονα που είχε στηθεί πάνω στη βάση του μόνο το κατώτατο τμήμα του, σε ύψος μέχρι εκεί 
που είχε σπάσει. Οπως ήταν φυσικό στην δυτική πλευρά είχαν τοποθετηθεί τα επιστύλια του 
ακραίου προς τα νότια τμήματος, ενώ έλειπαν τελείως τα επιστύλια της νότιας πλευράς και τα 
επίτοιχα του δυτικού τοίχου. Στον θυραίο τοίχο είχαν τοποθετηθεί στη θέση τους οι δύο 
πεσσοί, συμπληρωμένοι με τεμάχια μαρμάρου εκεί όπου τα αρχαία τμήματά τους είχαν μετά 
την θραύση τους χαθεί και τοποθετήθηκε το ακραίο προς τον βορρά επιστύλιο - Κανένα μέλος 
της ζωφόρου του ναού, δεν τοποθετήθηκε τότε στην θέση του. (Πιν. 78, 79, 80, 81).

Βασι,κές αρχές χης πρώτης ανασχηλώσεως
Από την αναφορά του Ross αλλά και από τις νεώτερες παρατηρήσεις μας, φαίνεται 

καθαρά ότι κύριο μέλημα των πρώτων αναστηλωτών του ναού ήταν η άμεση αποκατάσταση 
του ναού της Νίκης, ενός μνημείου το οποίο είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των 
φιλάρχαιων επισκεπτών της Ακροπόλεως του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου, η φήμη του 
δε είχε προσλάβει διαστάσεις θρύλου, αφού σύμφωνα με τους Spon και Wheler ο ναός αυτός 
έστεκε στη θέση του μέχρι το 1675, και από τότε είχε κυριολεκτικά εξαφανισθεί από την 
Ακρόπολη, προκαλώντας εύλογες απορίες15 (Πιν. 18, 25, 26, 27, 55, 68, 69).

Η ανεύρεση της κρηπίδας του ναού στη θέση της, βοήθησε στο να ληφθεί αμέσως η 
απόφαση για την μερική αναστήλωσή του. Για τους λόγους που οδήγησαν στην ταχύτατη 
εκτέλεση του έργου αυτού, σχεδόν πριν ακόμα ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του προμαχώνα, 
θα μπορούσε κανείς να κάνει αρκετές υποθέσεις.16 Σίγουρα όμως κάποιοι από τους λόγους 
αυτούς οφείλονται στον ενθουσιασμό που ασφαλώς θα συνεπήρε όλους με την απρόσμενη 
ανακάλυψη του πολύτιμου αυτού ευρήματος. (Πιν. 77, 94). Δίχως λοιπόν να προηγηθεί άλλη 
εργασία στερεώσεως των θεμελίων του ναού και οριζοντιώσεως της κατακερματισμένης από 
τις καθιζήσεις κρηπίδας, προχώρησαν στην τοποθέτηση των μελών στην θέση τους, με έναν 
τρόπο μάλλον εμπειρικό και όχι ύστερα από μία διεξοδική ανάλυση του τρόπου δομής των 
μελών του ναού, κυρίως των λίθων της τοιχοποιίας. Ετσι όλοι σχεδόν οι λίθοι μπήκαν σε 
λανθασμένη θέση, αφού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των μετέπειτα αναστηλωτών, 
τοποθετήθηκαν δίχως να ληφθεί υπ’όψιν η ύπαρξη των τόρμων από τους αρχαίους συνδέσμους 
διπλού Τ.17

Η χρήση πωρολίθου γιά τις ανάγκες κατασκευής νέων μελών ή για την συμπλήρωση

14. F.M. Tsigakou, The Rediscovery of Greece, Lndon 1984, εικ. 30, 33. James Skene, Μνημεία και τοπία της Ελλάδος, 1838- 
1845. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήναι 1985, εικ. 9.

15. Βλ. σχετ. L. & R. Matton, 97.

16. Στον συμβολικό χαρακτήρα της πρώτης αυτής αναστηλώσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης στην αναγεννημένη 
Ελλάδα, ως τρόπαιο νίκης επί των Οθωμανών Τούρκων, έχει αναφερθεί ο Α. Φιλαδελφέας, βλ. σχετ. Οδηγός των 
αρχαίων, μεσαιωνικών και νεωτέρων μνημείων των Αθηνών, Αθήναι 1923, 160.

Ν. Μπαλάνου, Η νέα αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-1939), ΑΕ 1937, Γ', 779-780. Με την αναγνώριση 
λίθου από τον σηκό του ναού, ο οποίος άγνωστο για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Μπαλάνο, 
διαπιστώσαμε ότι είχε τοποθετηθεί από τον Ross κατά την πρώτη αναστήλωσή ανάποδα (Αρχείο διασπάρτων μελών 
Νίκης, υπ' αριθμ. Ι6).

17.
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σπασμένων λιθοπλίνθων, αναμφίβολα θα πρέπει να κριθεί ως θετική για την εποχή της και 
αποτελεί ένδειξη της ευαισθησίας των πρώτων αυτών αναστηλωτών, ως προς την έννοια του 
"αυθεντικού". Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όπου χρησιμοποιήθηκε το μάρμαρο, όπως στην 
ανακατασκευή της βάσεως ενός κίονα που δεν βρέθηκε, ή στη συμπλήρωση δύο ακόμα βάσεων 
καθώς και των ελλειπόντων τμημάτων τριών από τους κίονες, τα μέλη αυτά λαξεύτηκαν, 
ακολουθώντας αδρομερώς την μορφή του μέλους (Πιν. 83, 170).

Έτσι, η βάση και οι άλλες συμπληρώσεις φέρουν την ακριβή διατομή της άνω και κάτω 
σπείρας και της σκοτίας, όχι όμως τις οριζόντιες ραβδώσεις της άνω σπείρας, το 
χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα των αττικού τύπου βάσεων της κλασικής εποχής.18 (Πιν. 111, 
170). Επίσης οι συμπληρώσεις των κιόνων διαμορφώθηκαν στην ουσία ως τμήματα κυλίνδρων, 
χωρίς ραβδώσεις. Αλλά και τα κενά που δημιουργήθηκαν στα σημεία επαφής των λοιπών μελών 
λόγω της θραύσεως των γωνιών τους, κατά κανόνα αφέθηκαν χωρίς συμπληρώσεις, εκτός από 
εκείνα που έπρεπε να συμπληρωθούν για στατικούς λόγους. (Πιν. 78, 83, 85, 86, 88, 164).

Με μάρμαρα συμπληρώθηκαν οι λίθοι του στυλοβάτη της ΒΑ γωνίας στον πρόναο και 
της ΒΔ γωνίας στον οπισθόναο. Στην ΒΑ γωνία χρησιμοποιήθηκαν αντί ενός ενιαίου τεμαχίου, 
δύο τεμάχια μαρμάρου πιθανώς από αρχαία μέλη που τα ξανακατεργάστηκαν, στερεωμένα 
μεταξύ τους με επιφανειακούς συνδέσμους Π. Στον οπισθόναο χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο 
τεμάχια μαρμάρου αντί ενός, εκ των οποίων το μεγαλύτερο εξωτερικό, ανήκει στην κρηπίδα 
των Προπυλαίων, κάτι που διαπιστώθηκε πολύ αργότερα, μετά την δεύτερη αναστήλωση του 
μνημείου από τους Μπαλάνο και Ορλάνδο, το 1935-1940.19 Και εδώ τα μάρμαρα στερεώθηκαν 
με ορατούς επιφανειακούς συνδέσμους Π. (Πιν. 112, 194, 202, 203).

Επίσης για να διατηρηθεί εμφανής η μαρτυρία της μεταγενέστερης υπάρξεως 
διαδρόμου προς την υπόγεια πυριτιδαποθήκη που διανοίχθηκε στο μέσον της ανατολικής 
όψεως της κρηπίδας του ναού, οι πρώτοι αυτοί αναστηλωτές δεν συμπλήρωσαν το κενό στους 
τρεις αναβαθμούς και την ευθυντηρία, αλλά μόνο στον στυλοβάτη, κυρίως όμως για να 
εδράσουν με ασφάλεια τις εκατέρωθεν του ανοίγματος, βάσεις της προστάσεως. (Πιν. 80, 84, 
93α).

Στα θετικά στοιχεία της επεμβάσεως αυτής θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε την 
επιλογή του είδους του σιδηρού συνδέσμου που χρησιμοποιήθηκε γιά την στερέωση των μελών 
μεταξύ τους. Πρόκειται γιά τον σύνδεσμο Π, ο οποίος έτσι διακρίνεται ευκολότατα από τον 
κλασικό σύνδεσμο διπλού Τ που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο κτήριο. Αρνητικό σημείο είναι 
ότι οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν και επιφανειακά σε τμήματα του ναού, σε 
συμπληρώσεις μαρμάρινες του κυματιοφόρου τοιχοβάτη, κυρίως όμως στο δάπεδο της 
κρηπίδας, σε συμπληρώσεις μαρμάρινες του τοιχοβάτη και στους αναβαθμούς, προκειμένου 
να στερεωθούν οι ρηγματωμένοι λίθοι. (Πιν. 49,β,γ, 63, 194). Επίσης αρνητική επίπτωση είχε 
η μη οριζοντίωση της κρηπίδας πριν την αναστήλωση των μελών του ναού, με αποτέλεσμα 
να προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην τοποθέτηση των στρώσεων, κυρίως στο ακραίο προς 
δυσμάς επιστύλιο της νότιας πλευράς, που χρειάσθηκε να απολαξευτεί στο δυτικό άκρο της 
βάσέως του. Το πρόβλημα όμως αυτό δεν μπορούμε να το χρεώσουμε εξ ολοκλήρου στην 
αναστήλωση των Ross, Scaubert και Hansen μιά και επρόκειτο για μερική αναστήλωση και 
οι όποιες απολαξεύσεις στα αυθεντικά μέλη έγιναν αργότερα, με την συνέχιση και ολοκλήρωση 
της πρώτης αυτής αναστηλώσεως από τον Κυριάκο Πιττάκη, που θα εξετάσουμε στην 
συνέχεια. (Πιν. 80, 86).

18. D.S. Robertson, Greek and Roman Architecture, Cambridge 1980, 125, σημ. 3.

19. Βλ. παραπάνω, σημ. 41.
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Είναι προφανές κρίνοντας από το αποτέλεσμα, ότι η προσπάθεια του Ross και των άξιων 
συνεργατών του, ήταν ο ναός να αποκτήσει ξανά την μορφή που είχε την εποχή που 
κατεδαφίστηκε από τους Τούρκους και όχι εκείνην που ίσως είχε κατά την κλασική 
αρχαιότητα.

Καθοριστική λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η απόφαση να μην επέμβουν 
δραστικά στην κρηπίδα προκειμένου να οριζοντιωθεί, τη στιγμή που τα προβλήματα που θα 
προέκυπταν στην συνέχεια κατά την τοποθέτηση των μελών της ανωδομής, πιστεύω ότι θα 
τους ήταν γνωστά.

Πώς όμως θα ήταν δυνατόν οι ευαίσθητοι αυτοί ρομαντικοί αναστηλωτές να επέμβουν 
στην κρηπίδα του ναού όταν το τμήμα αυτό του μνημείου ήταν το μόνο που είχε από την 
αρχαιότητα διατηρηθεί στην θέση του και γι’αυτό είχε ανεκτίμητη αξία στην προσπάθεια 
ανακτήσεως της χαμένης αυθεντικότητας του βίαια διαλυμένου ναού, ενός ζητήματος 
θεμελιώδους σημασίας γιά την αναβάθμισή ενός έργου τέχνης; (Πιν. 77, 78).

Προσηλωμένοι λοιπόν στην κρίσιμη για ένα καλλιτέχνημα έννοια του αυθεντικού, δεν 
δίστασαν να συμπλήρώσουν τα κενά της διαλυμένης τοιχοποιίας με πωρόλιθο, ο οποίος με 
την χρωματική του διαφορά από το λευκό πεντελικό μάρμαρο, τίμια θα φανέρωνε στον 
επισκέπτη την περιπετειώδη πορεία του μνημείου μέσα στον χρόνο. (Πιν. 83, 84). Έτσι, από 
πωρόλιθο ανακατασκεύασαν και το επίκρανο της ΝΑ παραστάδας που είχε απαγάγει ο Έλγιν, 
μια και τα υπερκείμενα φορτία που θα έφερε, ήταν σχετικά μικρά (Πιν. 85).

Σε μέρη πάλι του ναού όπου η συμπλήρωση των χαμένων ή των φθαρμένων μελών 
έπρεπε γιά λόγους αντοχής στα υπερκείμενα φορτία να γίνει με μάρμαρο, όπως στα τμήματα 
των σπασμένων κιόνων που έλειπαν και σε μία ιωνική βάση, αυτό δεν προκάλεσε κανενός 
είδους σύγχυση, αφού τα μέλη αυτά ανακατασκευάσθηκαν με τρόπο ώστε να ακολουθείται 
αδρομερώς η μορφή τους.

Ετσι, η ιωνική βάση κατασκευάσθηκε χωρίς τις οριζόντιες ραβδώσεις της άνω σπείρας 
και τα τμήματα των κιόνων που παρεβλήθηκαν γιά την αποκατάσταση του ύψους των σε τρεις 
από τους οκτώ κίονες, παρέμειναν αράβδωτα (Πιν. 81, 83, 86, 170).

Με την παρεμβολή όμως των συμπληρώσεων των κιόνων υπό μορφή σφονδύλων, 
λαξεύθηκαν οριζόντια οι ακανόνιστες (λοξές) επιφάνειες θραύσεως των κορμών για να 
εξασφαλισθεί η έδραση και συναρμογή των τμημάτων. Χάθηκαν έτσι μαζί με το αρχαίο υλικό 
και πολύτιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τόρμος μεταγενέστερης ξυλοδεσιάς, σε έναν από 
τους κίονες που σήμερα βρίσκεται παρατοποθετημένος στην δυτική πρόσταση (Πιν. 51).

Επίσης διαταράχθηκε σοβαρά η έννοια της μονολιθικότητας των κιόνων, εφ’όσον 
παρεβλήθηκαν κανονικοί συμπληρωματικοί σφόνδυλοι, με απόλυτα οριζόντιες έδρες και όχι 
συμπληρώσεις που θα διείσδυαν όσο το δυνατόν περισσότερο στα κενά, προσαρμοζόμενες στις 
επιφάνειες θραύσεως των κορμών, ώστε με την αρμονική τους ένταξη να αποκατασταθεί μεν 
το ύψος, αλλά ταυτόχρονα να ανακτηθεί η εντύπωση του αρχικού τρόπου δομής τους.

Αυτό όμως ήταν δύσκολο τότε να πραγματοποιηθεί, εξ αιτίας των περιορισμών σε μέσα, 
και ίσως της άγνοιας της τεχνικής για την λάξευση συμπληρώσεων που προσαρμόζονται 
ακριβώς στις επιφάνειες θραύσεως, μια τεχνική που εφαρμόσθηκε στις αναστηλώσεις των 
μνημείων, αλλά σχεδόν έναν αιώνα αργότερα (θόλος Δελφών, Βραυρώνα, Ακρόπολη και αλλού).

Πάντως, παρά τα όποια μειονεκτήματα, η ανάκτηση του ναού υπό την μορφή ερειπίου, 
η διατήρηση των φθορών που προξένησε στο μνημείο ο χρόνος και ο άνθρωπος, η σαφής
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διάκριση των αυθεντικών τμημάτων του από τις συμπληρώσεις ή τα αντίγραφα, φανερώνουν 
την προσήλωση και την ευαισθησία των πρώτων αυτών αναστηλωτών, στην έννοια της 
αυθεντικότητας, με την σαφή εικόνα που θα έπρεπε να παρουσιάζει το μνημείο από μακριά, 
ως προς την διάκριση των αρχαίων μελών του από τις νέες προσθήκες.

Και πράγματι, αποτελούν μία πρωτοπόρο προσέγγιση σε μία σειρά μείζονος σημασίας 
αναστηλωτικών φιλοσοφικών αξιωμάτων που ακόμα και σήμερα εξ αιτίας της κρισιμότητάς 
τους παραμένουν επίκαιρα. Ζητήματα, τα οποία συνδέονται στενά με την γενικότερη στάση 
και συμπεριφορά μας απέναντι στα έργα τέχνης του παρελθόντος και στις μεθόδους που 
επιλέγουμε για την προστασία και συντήρησή τους προκειμένου να διασφαλίσουμε την 
μετάβασή τους στις επόμενες γενεές.20 Βλέπουμε λοιπόν έτσι να διαγράφεται ένας πρακτικά 
εφαρμοσμένος προβληματισμός που θα τον συναντήσουμε πολλά χρόνια αργότερα μέσα στις 
θεωρητικές αναζητήσεις και τους στοχασμούς του J.Ruskin.21

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι τα παραπάνω γίνονται σε μία εποχή κατά 
την οποία δεν έχουν εκφρασθεί ακόμα απόψεις σαφείς περί του τρόπου αναστηλώσεως 
μνημείων ή περί των αρχών που θα πρέπει να ακολουθούνται. Είναι όμως εξ ίσου σημαντικό 
να επισημανθεί ότι η πρώτη αυτή αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης ακολουθεί ως προς 
το πνεύμα και τις αρχές της το έργο ενός από τους νεοκλασικούς καλλιτέχνες των αρχών του 
19ου αιώνα, του G.Valadier, ο οποίος τότε αναστήλωσε την αψίδα του Τίτου στην Ρώμη, ένα 
έργο που έμελλε να αποτελέσει ορόσημο στην διαμόρφωση των αρχών γιά τον τρόπο 
αναστηλώσεως ενός μνημείου.22

Με ιδιαίτερη ευαισθησία ο G.Valadier χρησιμοποίησε στις συμπληρώσεις αντί λευκού 
μαρμάρου, πωρόλιθο (travertino), ενώ απλοποίησε τις μορφές των αρχιτεκτονικών μελών που 
ανακατασκεύασε. Ετσι οι κίονες παρέμειναν αράβδωτοι, τα φύλλα των κορινθιακών 
κιονοκράνων λαξεύθηκαν απλουστευμένοτχωρίς λεπτομέρειες και η ζωφόρος κατασκευάσθηκε 
επίπεδη, χωρίς ανάγλυφες παραστάσεις.2

Είναι λοιπόν φανερό ότι η αναστήλωση του ναού της Νίκης του 1835 εντάσσεται στη 
πρωτοπόρο προβληματική περί του τρόπου επεμβάσεως στα αρχαία μνημεία, που χάραξε 
πρώτος ο Valadier, αλλά διατυπώθηκε υπό μορφή γενικών αναστηλωτικών αρχών πολύ 
αργότερα, το 1883 από τον C. Boito,24 οι απόψεις του οποίου ασφαλώς επηρεάστηκαν και από

20. Για επαινετική μνεία στην αναστήλωση του Ross και τον χαρακτηρισμό της ως προδρόμου των αναστηλώσεων 
αρχαίων μνημείων, βλ. εις ΑΑ 1936, Archaeologische Funde von sommer 1935 bis. Sommer 1936, Athen und Attica, 94, 
99.

21. J. Ruskin, Les Sept Lampes de l’Architecture, Paris 1987, La Lampe du Souvenir, VI, παραγρ. 18, 204. Επίσης βλ. J. Ruskin, 
Selected Writings, Penguin Classics, Harmonsdworth 1991, 249 (Restoration).

22. To έργο του Valadier ήταν γνωστό στους πρώτους αναστηλωτές του ναού της Αθηνάς Νίκης. Ο Ch. Hansen πριν έρθει 
στην Αθήνα έμεινε στη Ρώμη πάνω από 2 χρόνια (24 Δεκ. 1831 - Άνοιξη 1833) όπου εργάσθηκε και μελέτησε τα 
μνημεία της. Κατά τη διάρκεια της αναστηλώσεως της Νίκης είχε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον 
αρχιτέκτονα G. Bindesboll και τον ζωγράφο Μ. Rorbye, οι οποίοι έφθασαν από την Ρώμη στην Αθήνα, με σκοπό να 
παρακολουθήσουν τις ανασκαφές και να συναντηθούν με τον Ch. Hansen (βλ. σχετ. I. Haugsted, The Architect Ch. 
Hansen, Analecta Romana X, 1982, 54 και 60).

23. C. Ceschi, Teoria e storia del Restauro, Roma 1970, 39 κ.ε.

24. C. Ceschi, ό.π. 107-110.
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τα αντίθετα συχνά αξιώματα των αναστηλωτικών "σχολών", του Viollet-Le-Duck και του J. 
Ruskin.25

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ TOT ΠΙΤΤΑΚΗ

Μετά την παραίτηση του LRoss από την θέση του Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων, 
αναπληρωτής του ορίσθηκε ο μέχρι τότε Εφορος του Κεντρικού Μουσείου, Κυριάκος Πιττάκης. 
Με τον ζήλο που τον χαρακτήριζε, ο Πιττάκης ανέλαβε να συνεχίσει τις εργασίες στην 
Ακρόπολη, έχοντας ως συνεργάτες τον αρχιτέκτονα Schaubert και τον επίσης Γερμανό 
αρχιτέκτονα Ε. Laurent, ο οποίος εργάσθηκε μέχρι το 1844. Γιά την συγκόλληση και 
συμπλήρωση των γλυπτών, ασχολήθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ο Ελβετός γλύπτης 
Imhof και ο βοηθός του Andreoli, ο οποίος και παρέμεινε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για 
περισσότερο χρόνο,26 27

Ο Πιττάκης και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν με διάφορα έργα όπως καθαρισμούς 
και σωστικές επεμβάσεις κυρίως στον Παρθενώνα, στο Ερέχθειο και τα Προπύλαια. Όμως ενώ 
το έργο που έγινε στην Ακρόπολη ήταν μεγάλο, οι εργασίες στα μνημεία ήταν σχετικώς 
ελάχιστες. Στις 28 Απριλίου του 1837 σε πανηγυρική συνεδρίαση στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα, ιδρύθηκε η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, της οποίας το έργο ήταν μεταξύ 
άλλων η αναστήλωση και στερέωση των αρχαίων κτισμάτωντης Ακροπόλεως, χρησιμοποιώντας 
το αρχαίο υλικό που συγκεντρώθηκε από τις ανασκαφές και τις κατεδαφίσεις των 
μεταγενέστερων κτισμάτων.

Το έργο της Εταιρείας θα το έφερε εις πέρας ο Κ.Πιττάκης με την συνεργασία μελών 
του Συμβουλίου, κυρίως δε του Α. Ραγκαβή. Μετά από έξη χρόνια δραστηριότητας στην 
συντήρηση των μνημείων της Ακροπόλεως, το 1843 αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση της 
αναστηλώσεως του ναού της Νίκης. Με δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ανυψώθηκαν οι 
δύο τοίχοι του σηκού, ο νότιος και ο δυτικός, οι οποίοι μέχρι τότε έστεκαν ημιτελείς μέχρι 
το ήμισυ του ύψους των. (Πιν. 79, 80, 81, 82). Τοποθετήθηκαν όλα τα επιστύλια του ναού 
(μικρά και μεγάλα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πιττάκης) καθώς και οι δοκοί που 
συνδέουν το σηκό με το περιστύλιο. (Πιν. 83, 84) Επίσης τοποθετήθηκαν όλα τα φατνώματα, 
η νότια παραστάδα, ο νοτιοδυτικός κίονας του ναού και ένα κιονόκρανο που κατασκευάσθηκε 
εξ αρχής, εφ’όσον δεν βρέθηκε το αρχαίο. (Πιν. 85, 86, 89, 90, 149γ). Το δάπεδο του σηκού 
στρώθηκε με μίγμα ασβέστου, θηραϊκής γης και τριμμένων κεράμων, (κουρασάνι), στα 
τμήματα όπου έλειπε η πλακόστρωση, για να εμποδίζεται η διείσδυση των όμβριων στα 
θεμέλια του ναού. Τέλος, τοποθετήθηκε κιγκλίδωμα στον σηκό για να φυλάσσονται εκεί όσα 
θραύσματα μελών αλλά κυρίως από τα γλυπτά του θωρακείου του πύργου είχαν το μεταξύ 
ανακαλυφθεί. (Πιν. 84, 166). Από τα μέλη της ζωφόρου του ναού, δεν τοποθετήθηκαν τα 
τμήματα της βόρειας και της δυτικής πλευράς.28 Φυσικά δεν ήσαν αυτά τα μόνα μέλη της 
ανώτερης στρώσεως που δεν τοποθετήθηκαν στον ναό. Επίσης δεν τοποθετήθηκε κανένα 
τμήμα του γείσου, της σίμης, ή των αετωμάτων. (Πιν. 80, 83, 84, 85).

25. Γ. Κνιθάκης, Οι διεθνείς αρχές των αναστηλώσεων σήμερα, Αρχιτεκτονικά θέματα 1975, 106.

26. Π. Καββαδία-G. Kaweraw, ό.π. 7.

27. Π. Καββαδία, Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνησι 1890, 14 κ.ε.

28. Ο Πιττάκης πίστευε ότι τα τμήματα της βόρειας πλευράς της ζωφόρου ήταν αυτά που είχε απαγάγει ο Έλγιν, ενώ
αυτά της δυτικής, ήλπιζε ότι θα τα ανεύρισκε κατά την κατεδάφιση και των τελευταίων υπολειμάτων του 
προμαχώνα, τα οποία παρέμεναν ακόμη μπροστά από τα Προπύλαια. Βλ. σχετ. ΠΑΕ 1834-44, 180.
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Αντίγραφα των τεσσάρων μεγάλων μελών της ζωφόρου που βρίσκονται στην Αγγλία, 
εστάλησαν τελικά το 1845 ως "δώρο" από το Βρεταννικό Μουσείο στην Αρχαιολογική Εταιρεία. 
(Πιν. 87).

Το 1846-47 ο Πιττάκης τοποθέτησε τα τρία από αυτά στην βόρεια πλευρά του ναού, 
ενώ το τέταρτο κατέπεσε και συνετρίβη την στιγμή που το τοποθετούσαν, εξ αιτίας 
υποχωρήσεως των ξύλινων δοκών του παλάγκου29 (Πιν. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88).

Κριτική επί της συμπληρωματικής αναστηλώσεως του Πιττάκη
Κατά την ολοκλήρωση της αναστηλώσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης το 1843-44 ο Κ. 

Πιττάκης, δίχως αμφιβολία ακολούθησε τις αρχές που ετέθησαν από τον Ross κατά την πρώτη 
μερική αναστήλωση. Σε αυτό συνετέλεσε ασφαλώς και η συμμετοχή στο έργο αυτό, δύο από 
τους παλιούς συνεργάτες του Ross, οι οποίοι είχαν λάβει ενεργός έρος στην αποκατάσταση 
του ναού του 1935-36, των αρχιτεκτόνων Schaubert και Laurent.30

Η χρήση πωρολίθου κυρίως στις συμπληρώσεις της τοιχοποι ίας, εφαρμόσθηκε και πάλι 
με συνέπεια, ενώ ο νοτιοδυτικός γωνιαίος κίονας που αποκαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και 
αυτός με απλό κυλινδρικό σφόνδυλο πεντελικού μαρμάρου χωρίς ραβδώσεις. (Πιν. 80, 81, 83, 
86, 88).

Στην κορυφή του κίονα, τοποθετήθηκε νέο μαρμάρινο κιονόκρανο σε αντικατάσταση 
εκείνου που πήρε ο Έλγιν. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το κιονόκρανο αυτό λαξεύθηκε ως προς 
τις διαστάσεις και την διάρθρωση των μερών που το απαρτίζουν, όμοιο με τα υπόλοιπα 
αυθεντικά, δίχως όμως κανένα άλλο μορφολογικό στοιχείο, όπως π.χ. τα ωά και τις λόγχες στο 
ιωνικό κυμάτιο του εχίνου, τα φύλλα των γωνιακών ημιανθεμίων ή τις νευρώσεις των ελίκων. 
Το μόνο στοιχείο που λαξεύθηκε ήταν ο προεξέχων ημισφαιρικός οφθαλμός στις έλικες. (Πιν. 
86, 88). Το αντίγραφο όμως του επικράνου της νοτιοανατολικής παραστάδας που 
αντικατέστησε το αντίστοιχο που επίσης είχε μεταφέρει στο Λονδίνο ο Ελγιν, κατασκευάσθηκε 
από πωρόλιθο. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από μελέτη λιθογραφίας της εποχής, 
διαπιστώσαμε ότι το μέλος αυτό είχε ήδη λαξευθεί κατά την περίοδο της επεμβάσεως του 
Ross και αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι τελικά υπήρχε από τότε πρόθεση να ολοκληρωθεί η 
αναστήλωση του νότιου τοίχου, τουλάχιστον μέχρι το ύψος της επικρανίτιδας. (Πιν. 85).

Γιά την τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών στον πρόναο και τον οπισθόναο, ήταν 
φυσικά απαραίτητο να τοποθετηθούν οι δοκοί που γεφύρωναν το άνοιγμα μεταξύ των 
επιστυλίων της ανατολικής και δυτικής κιονοστοιχίας και των επίτοιχων του θυραίου και του 
δυτικού τοίχου αντίστοιχα. Για το θέμα αυτό ο Πιττάκης δεν δίδει περισσότερες πληροφορίες, 
πέραν του ότι τοποθέτησε τις δοκούς αυτές στην θέση τους.31 Στην πραγματικότητα από 
τις οκτώ αρχαίες δοκούς της φατνωματικής οροφής των προστάσεων, μόνο τέσσερεις 
ανευρέθησαν. Οι τέσσερεις αυτές αυθεντικές δοκοί, τοποθετήθηκαν από τον Πιττάκη στην 
οροφή της ανατολικής προστάσεως, ενώ οι δοκοί του οπισθονάου κατασκευάσθηκαν από νέο 
υλικό, χωρίς όμως το επιστέφον ιωνικό κυμάτιο που είχαν οι αρχαίες32 (Πιν. 89, 152).

29. ΠΑΕ 1846-47, 318.

30. Π. Καββαδία-W. Kaweraw, ό.π. 7.

31. ΠΑΕ 1843-44, 180.

32. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 780. Ο Ορλάνδος τις ανακατασκεύασε με κυμάτια.
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Οι οκτώ φατνωματικές πλάκες, που βρέθηκαν κατά την κατεδάφιση του προμαχώνα το 
1834, κατανεμήθηκαν ορθά μεν από τον Πιττάκη ανά τέσσερεις στην δυτική και την 
ανατολική πρόσταση, αλλά δεν τοποθετήθηκαν με την ορθή τους διάταξη και φορά. Ακόμα 
οι πλάκες αυτές συνδέθηκαν μεταξύ τους με σίδηρους συνδέσμους Π, τοποθετημένους στην 
επιφάνεια, ενώ κατά την αρχαιότητα δεν έφεραν κανενός είδους σύνδεση, οριζόντια ή κάθετη. 
(Πίν. 89, 148, 149, 150, 151, 152).

Έτσι, η χρήση των σιδηρών συνδέσμων στην επιφάνεια, όχι μόνο γιά την συγκράτηση 
θραυσμένων μελών ή για την στερέωση των αντιγράφων της ζωφόρου αλλά και εκεί όπου δεν 
υπήρχαν σύνδεσμοι κατά την αρχαιότητα, αποτελεί σήμερα ένα αρνητικό στοιχείο της 
επεμβάσεως αυτής, εξ αιτίας των φθορών που προκλήθηκαν και της συγχύσεως στην ερμηνεία 
των οικοδομικών φάσεων του ναού, που ενδεχομένως μπορούν να προκαλέσουν οι άδειοι 
τόρμοι τους.

Επίσης θεωρούμε μεθοδολογικά ανεπίτρεπτη την λάξευση της έδρας του ακραίου προς 
δυσμάς επιστυλίου της νότιας πλευράς του ναού, στο σημείο επαφής του με το κιονόκρανο, 
προκειμένου να αποκατασταθεί έτσι η οριζοντιότητα της ανώτερης αυτής στρώσης που είχε 
διαταραχθεί από την μεγάλη καθίζηση της κρηπίδας στο τμήμα που δεχόταν τα φορτία του 
δυτικού τοίχου. (Πιν. 86, 91).

Κατά τα άλλα η ολοκλήρωση της αναστηλώσεως του ναού της Νίκης από τον Πιττάκη 
ως προς το "ύφος" αλλά και την μεθοδολογία της, όπως και πιό πάνω αναφέραμε, ακολούθησε 
πιστά το πνεύμα της "μερικής" κατά τον Ross, πρώτης αναστήλωσης του ναού του 1836. (Πιν. 
78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 91).

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΆΣΤΗΑΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΜΠΑΛΑΝΟ 
(1935-1939) ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΑΑΝΑΟ (1939-1940)

Το 1933 ο Ν. Μπαλάνος κατεδαφίζοντας τον τούρκικο ετοιμόρροπο προμαχώνα που 
υπήρχε τότε στο νότιο άκρο του πελασγικού τείχους στα ανατολικά του πύργου της Νίκης, 
διαπίστωσε ότι ο προμαχώνας αυτός εδραζόταν σε βράχους που είχαν στην ουσία αποσπασθεί 
από το κύριο σώμα του βράχου της Ακροπόλεως. Η παρουσία τέτοιων ετοιμόρροπων όγκων 
κοντά στο ναό της Νίκης, καθώς και οι καθιζήσεις του κρηπιδώματος του ναού και η εξόγκωση 
της τοιχοποι ίας του περιβλήματος της δυτικής πλευράς του πύργου, οδήγησαν τον Ν. Μπαλάνο 
στο συμπέρασμα, ότι όλα αυτά οφείλοντο στην καθίζηση των θεμελίων του ναού.33

Για την διερεύνηση του θέματος και την λήψη αποφάσεων, το αρμόδιο Υπουργείο όρισε 
επιτροπή, από τους κ.κ. Αγγ. Οικονόμου, Γεν.Διευθυντή των Δημοσίων Εργων, Α. 
Δημητρακόπουλο, Διευθυντή του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας, 
Γεωργ. Οικονόμου, Διευθυντή του Γραφείου Συντηρήσεως και Αναστηλώσεως των αρχαίων και 
ιστορικών μνημείων, Ν. Κυπαρίσση, Έφορο Ακροπόλεως, θ. Μιχαλόπουλο, Διευθυντή των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Γ. Πάντζαρη, Νομομηχανικό της ίδιας 
Υπηρεσίας, Ν. Κρητικό, Καθηγητή της Σεισμολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου, Α. 
Ρουσσόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π., Γ. Γεωργαλά, Καθηγητή του Εθνικού Πανεπιστημίου και 
βεβαίως τον Ν. Μπαλάνο.

Υπό την προεδρία του τότε Υπουργού κ. I. Μακρόπουλου, η επιτροπή συνήλθε στην

33. Οι ακόλουθες πληροφορίες προέρχονται από το άρθρο του Ν. Μπαλάνου, Η νέα αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς 
Νίκης (1935-1940), ΑΕ 1937, Γ', (1956), 776 κ.ε. Βλ. επίσης ΑΑ, Archäologische Funde von Mai 1932 bis Juli 1933, Attica, 
192.
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Ακρόπολη στις 12 Ιανουάριου 1934 όπου διενήργησε επιτόπιο έλεγχο των προβλημάτων που 
είχαν επισημανθεί από τον Μπαλάνο.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ρωγμών στην δυτική πλευρά του περιβλήματος του πύργου, οι 
οποίες είχαν συμπληρωθεί άγνωστο πότε ακριβώς, με ένθετες πλινθίδες. Επίσης διαπιστώθηκε 
ότι η βόρεια και η νότια πλευρά του περιβλήματος είχαν ρηγματωθεί στο σημείο επαφής τους 
με τον δυτικό τοίχο, ο οποίος παρουσίαζε επί πλέον και μία εξόγκωση στο κέντρο περίπου της 
επιφάνειας του, κατά 10 περίπου εκατοστά. (Πιν. 92).

Ο ναός, παρουσίαζε καθίζηση της κρηπίδας, ιδίως κατά μήκος της νότιας πλευράς, της 
τάξεως των 20 περίπου εκατοστών, προκαλώντας την θραύση των αναβαθμών στο σημείο της 
νοητής προεκτάσεως του δυτικού τοίχου του σηκού. Όπως εκ των υστέρων εξακριβώθηκε, αυτό 
συνέβη εξ αιτίας του διαφορετικού τρόπου θεμελιώσεως του δυτικού πέρατος της κρηπίδας, - 
στην ουσία εδραζόμενης επί του σταθερού δυτικού περιβλήματος- και του υπολοίπου μήκους 
της, θεμελιωμένου σε στρώσεις πωρόλιθων εδραζόμενων σε μπάζα εξομάλυνσης και στους 
ακατέργαστους ογκόλιθους, του μυκηναϊκού πύργου (Πιν. 91).

Η Επιτροπή απεφάσισε ότι παρά την διαπίστωση ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος 
κατάρρευσης του ναού, θα έπρεπε να γίνει έλεγχος της θεμελίωσής του με την διάνοιξη 
δοκιμαστικών τάφρων στο εσωτερικό του σηκού και του πύργου νότια του ναού, αφού όμως 
πρώτα θα είχε υποστηλωθεί ο ναός και ο πύργος, με ισχυρά ικριώματα. Ταυτόχρονα, 
αποφασίσθηκε και η διαρρύθμιση της εισόδου της Ακροπόλεως (Πιν. 92).

Ο Ν. Μπαλάνος σχεδόν αμέσως μετά, προχώρησε στην εκτέλεση των αποφάσεων της 
Επιτροπής. Ανέσκαψε το εσωτερικό του σηκού και αποκάλυψε την υπόγεια θολωτή κρύπτη- 
πυριτιδαποθήκη της Τουρκοκρατίας, ενώ με άλλη τάφρο, εξέτασε την νότια πλευρά της 
θεμελίωσής του κρηπιδώματος. (Πιν. 94).

Διαπιστώθηκε έτσι, ότι ο δυτικός τοίχος του σηκού καθώς και η νότια πλευρά του 
κρηπιδώματος εδράζονταν σε στρώσεις πώρινων δόμων τελείως αποσαθρωμένων, οι οποίοι με 
τη σειρά τους εδράζονταν σε ριπτά χώματα και πέτρες, και γι’αυτό είχε προκληθεί και η 
μεγάλη καθίζηση στα σημεία αυτά της κρηπίδας.

Μετά τις παρατηρήσεις αυτές, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε στις 7 
Σεπτεμβρίου 1935 την έναρξη των εργασιών διαλύσεωςτου ναού, προκειμένου να οριζοντιωθεί 
η κρηπίδα και να στερεωθούν τα θεμέλιά της. Επίσης ενέκρινε τη διάλυση του περιβλήματος 
της δυτικής πλευράς, καθώς και των εναπομεινάντων αυθεντικών τμημάτων της νότιας πλευράς 
του και φυσικά της άτεχνης (βιαστικής θα λέγαμε) συμπληρώσεως της πλευράς αυτής με 
λιθοδομή, που όπως έχουμε αναπτύξει σε άλλη θέση, χρονολογείται στην περίοδο επανόδου 
των Αθηναίων στις εστίες τους, ύστερα από την τριετή εγκατάλειψη της πόλεως εξ αιτίας του 
φόβου τουρκικών αντιποίνων, μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων του Μοροζίνι (Πιν. 
165).

Η "ανακαίνισις", των τοίχων του πύργου, αποφασίσθηκε να γίνει με νέο υλικό ίδιας όμως 
προέλευσης με το αρχαίο, δηλαδή με πωρολίθους από Πειραϊκά λατομεία (ακτίτες). Επίσης θα 
επανατοποθετούντο στην αρχική τους θέση όσες λιθόπλινθοι θα κρίνονταν διατηρητέες.

Σε ότι αφορά τον ναό, αποφασίστηκε να συμπληρωθούν οι ελλείποντες λίθοι "διά
/ 34 / / / / /μαρμάρων”, αντικαθιστώντας έτσι τιςπωρινεςσυμπληρωσειςτηςπρωτηςαναστηλώσεως Ross-

34. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 779. βλ. επίσης BCH 58, 1934, Chronique de fouilles et decouvertes archéologiques (1933), 237. AA 
1934, Archäologische Funde vom Juli 1933 bis Juli 1934, Attica, 124.
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Πιττάκη μειώνοντας σημαντικά την δυνατότητα διακρίσεωςτων αυθεντικών αρχαίων μελών από 
τις συμπληρώσεις τους. Αν ακόμα λάβουμε υπ’όψιν, ότι στον όρο “μάρμαρα" που 
χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρισθεί το υλικό συμπληρώσεως των μελών της νέας 
αναστηλώσεως συμπεριλαμβάνονταν και μάρμαρα αρχαία από άλλα μνημεία, ή γενικώς 
διάσπαρτα της Ακροπόλεως σε β’ χρήση, τότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς την σύγχυση που 
δημιουργήθηκε εκ των υστέρων, ιδιαίτερα δε κατά την έρευνα που εκάναμε για την ορθότητα 
τοποθετήσεως των λίθων του σηκού στην οποία και αναφερόμαστε κατά την διεξοδική 
περιγραφή της υπάρχουσας καταστάσεως του μνημείου.

Η παραπάνω απόφαση, παρά την γενικότητα της διατύπωσής της σχετικά με την νέα 
αναστήλωση του ναού, δεν αφήνει καμμία αμφιβολία για τον σαρωτικό της χαρακτήρα, που 
έμελλε να αλλάξει ριζικά την ερειπώδη, πλην όμως πραγματική εικόνα που παρουσίαζε εκεί 
στην είσοδο της Ακροπόλεως, το μνημειακό σύνολο του λιτού αρχαίου αμυντικού πύργου με 
τον καλλίγραμμο και εξαιρετικής ευαισθησίας ιωνικό ναό της Αθηνάς Νίκης. Αλλά στο θέμα 
αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικό κατά την ανάπτυξη των κριτικών συμπερασμάτων μας, επί των 
μεθόδων και των αρχών της δεύτερης αυτής αναστηλώσεως (Πιν. 90, 162, 163, 164, 165).

Το ιστορικό της επεμβάσεως αυτής, δημοσιεύθηκε είκοσι χρόνια αργότερα, το 1956, 
στον τρίτο τόμο της εκατονταετηρίδος της Αρχαιολογικής Εφημερίδας (1937) με τίτλο “Η νέα 
αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-1939)“.35 Δυστυχώς η περιγραφή των 
εργασιών από τον Μπαλάνο έγινε με τρόπο συνοπτικό, με ελλιπή τεκμηρίωση και πολλές 
ασάφειες, είναι όμως πολύτιμη γιατί αποτελεί την μοναδική πηγή πληροφοριών που μας άφησε. 
Αυτή λοιπόν η δημοσίευση σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε μελετώντας το 
υλικό, που φυλάγεται στο αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας με την επωνυμία "Αρχείο 
Μπαλάνου",36 μας επέτρεψε να σχολιάσουμε αναλυτικά το σύνολο της επεμβάσεως, 
αποσαφηνίζοντας αρκετά θέματα που ήσαν λίγο ή καθόλου γνωστά. Ας δούμε όμως αναλυτικά 
πώς ακριβώς έγιναν οι εργασίες αυτές και με ποια σειρά.

Η καθαίρεση cou ναού
Ο Ν. Μπαλάνος έχοντας ως συνεργάτη τον αρχιτέκτονα Β.Δούρα.37 άρχισε τις εργασίες 

καθαιρέσεως του ναού στις 16 Οκτωβρίου 1935 και σε δύο σχεδόν μήνες το μνημείο είχε 
διαλυθεί μέχρι το επίπεδο που είχε ανευρεθεί από τον Ross κατά το 1934, δηλαδή την κρηπίδα. 
(Πιν. 93, 94).

Κατά την διάλυση του μνημείου, ο Ν. Μπαλάνος άσκησε κριτική στο έργο των 
προγενεστέρων του, που συνοψίζεται στα ακόλουθα:38

α) θεωρεί ως άστοχη ενέργεια τη μη "ισοπέδωση" (οριζοντίωση) της κρηπίδας του ναού 
πριν την αναστήλωση του μνημείου, με αποτέλεσμα οι υψομετρικές ανωμαλίες να διατηρηθούν 
και στην ανωδομή μέχρι το ύψος των επιστυλίων.

β) Ως αρνητική επίπτωση της παραπάνω "αστοχίας", αναφέρει την απολάξευση 7 εκ. της

35. Βλ. σχετ. σελ. 776-807 και Πιν. I.

36. Ευχαριστώ θερμά τον Γεν. Γραμματέα της Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Βασίλειο Πετράκο για την συγκατάθεσή του 
στη μελέτη του πολύτιμου αυτού υλικού, καθώς επίσης την υπεύθυνη του αρχείου κα Α. Μπικάκη για την βοήθειά της.

37. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 807.

38. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 807.
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έδρας του ακραίου προς δυσμάς επιστυλίου της νότιας πλευράς, στο τμήμα εδράσεώς του στο 
κιονόκρανο του ΝΔ κίονα, για να καλυφθεί εν μέρει η υψομετρική διαφορά ύψους κατά είκοσι 
δύο εκατ. Την ενέργεια όμως αυτή την χρέωσε άδικα στον Ross και τους συνεργάτες του, ενώ 
όπως είδαμε, η εργασία αυτή έγινε πολύ αργότερα, από τον Πιττάκη (Πιν. 86). Επίσης 
επισημαίνει ότι για την εξάλειψη των υψομετρικών διαφορών, λαξεύθηκαν μερικές θέσεις πάνω 
στις οποίες εδράζονταν βάσεις κιόνων, ενώ άλλες βάσεις ανυψώθηκαν με την προσθήκη 
υποστρώματος από αμμοκονία.

β) Παρατηρεί ότι οι περισσότερες λιθόπλινθοι του σηκού είχαν τοποθετηθεί σε διαφορετική 
θέση από την κανονική, ενώ κάποιες άλλες είχαν συμπληρωθεί με τον ορθό τρόπο, με κορυφαίο 
παράδειγμα έναν ορθοστάτη του βόρειου τοίχου του σηκού, ο οποίος είχε συμπληρωθεί με 
τεμάχιο αρχαίου "καλύμματος" των Προπυλαίων, εννοώντας προφανώς τεμάχιο φατνωματικής 
πλάκας προερχόμενο από την μαρμάρινη οροφή του μνησίκλειου κτηρίου.

γ) Επισημαίνει ότι κατά την τοποθέτηση των "πλινθίδων" του σηκού, ήτοι των ορθοστατών, 
των παραστάδων και των επιστυλίων, δεν ελήφθησαν υπ’όψιν οι αρχαίοι τόρμοι των συνδέσμων 
και των γόμφων με την βοήθεια των οποίων θα μπορούσε να γίνει η ορθή τοποθέτηση των 
μελών στην αρχική τους θέση. Από ότι δε φαίνεται, σύμφωνα με πρόσφατες διαπιστώσεις μας, 
λίθοι είχαν τοποθετηθεί ακόμα και ανάποδα.39 (Κατάλογος διασπάρτων μελών Νίκης, 
αριθμ.16).

δ) Σχολιάζει ότι από τις οκτώ αρχαίες δοκίδες των φατνωματικών οροφών των προστάσεων
βρέθηκαν μόνο οι τέσσερεις οι οποίες συγκεντρώθηκαν όλες στην οροφή της ανατολικής 
προστάσεως, ενώ στην δυτική χρησιμοποιήθηκαν νέες κατασκευασμένες με νέο υλικό 
(προφανώς μάρμαρο), δίχως όμως το επιστέφον κυμάτιο. Στον παραπάνω σχολιασμό, οφείλουμε 
πάντως να παρατηρήσουμε ότι η άστοχη κατά τον Μπαλάνο αναστήλωση της φατνωματικής 
οροφής των προστάσεων αποδίδεται στον Ross και τους συνεργάτες του, ενώ όπως είδαμε 
αυτή η εργασία έγινε από τον Πιττάκη. Αυτό όμως που ίσως ο Μπαλάνος εννοεί αλλά δεν 
διευκρινίζει επαρκώς στην κριτική του, είναι ότι την κατ’εξοχήν άστοχη ενέργεια αποτελεί η 
συγκέντρωση των τεσσάρων διασωθεισών αρχαίων δοκίδων στον πρόναο, εξ αιτίας του 
μικρότερου μήκους του προνάου από τον οπισθόναο, διαφορά που ανέρχεται περίπου στα 10 
εκατοστά. Ετσι οι αρχαίες αυτές δοκίδες θα έπρεπε αναλόγως να παρουσιάζουν την διαφορά 
αυτή, εφ’όσον λογικά είναι εξαιρετικά απίθανο και οι τέσσερεις διασωθείσες δοκίδες να 
προέρχονται αποκλειστικά από τον πρόναο, ή τον οπισθόναο του ναού. (Πιν. 152).

ε) Επισημαίνει ότι τα καλύμματα των οροφών (οι φατνωματικές πλάκες), είχαν τοποθετηθεί 
εσφαλμένως. Όπως όμως διαπιστώσαμε ο Πιττάκης είχε μεν τοποθετήσει ορθά τις πλάκες 
αυτές ως προς την θέση τους στην οροφή του προνάου ή του οπισθονάου εξ αιτίας της 
διαφοράς του μήκους των, που είναι ανάλογη της διαφοράς μήκους μεταξύ των προστάσεων), 
αλλά δεν είχε κατορθώσει να αναγνωρίσει την ορθή φορά και την ακριβή τους διάταξη. Τα 
στοιχεία αυτά υπήρχαν στα ίχνη λαξεύσεων που έγιναν στην πάνω επιφάνειά τους για την 
έδραση της "ουράς" των γείσων που πατούσαν μερικώς στις πλάκες αυτές, αλλά και με την 
ερμηνεία που δώσαμε σε χαρακτηριστικές λαξεύσεις που σώζονται πάνω στα καλύματα, 
χρήσιμες γιά την έδραση των ξύλινων οριζοντίων μηκίδων της στέγης του ναού, ανερμήνευτες 
μέχρι σήμερα. (Πιν. 148, 149, 150, 151, 209, 216).

στ) Διαπιστώνει την εσφαλμένη τοποθέτηση των κιόνων και των ιωνικών βάσεων του ναού. 
Σε ότι αφορά τις ιωνικές βάσεις και τα στοιχεία που έλαβε υπ’όψιν του για την ορθή 
αναδιάταξή τους, θα αναφερθούμε διεξοδικά αργότερα, όταν θα εξετάσουμε τον τρόπο

39. Βλ. σχετ. σημ. 17. Επίσης βλέπε την αναφορά του E.b. Biegen, New items from Athens, AJA 43, 1939, 336. "In the 
reconstruction by Ross 1835, many wall blocks had been set upside down, as well as in the wrong courses".
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ανασυνθέσεως των μελών του ναού. Για τους ιωνικούς όμως κίονες και ειδικότερα για τους 
κορμούς τους, ο Ν. Μπαλάνος παρατήρησε ότι μερικοί από αυτούς δεν είχαν τοποθετηθεί 
σωστά κατά την πρώτη αναστήλωση και έτσι κάποιοι από αυτούς είχαν τοποθετηθεί στην 
ανατολική πρόσταση, ενώ ανήκαν στην δυτική. Ως απόδειξη επικαλείται την αντιστοιχία 
λαξευμένων οπών στους κίονες με ανάλογες οπές στις παραστάδες. Είναι προφανές ότι 
αναφέρεται μόνο στον ΝΔ κίονα του ναού που είχε τοποθετηθεί σε λανθασμένη θέση από τον 
Πιττάκη, ο οποίος πράγματι φέρει ψηλά τον τορμίσκο γιά την στερέωση του πλευρικού 
δρυφάκτου του προνάου, τον αντίστοιχό του οποίου βρίσκουμε στο ίδιο ύψος ψηλά στην ΝΔ 
παραστάδα. Ο ΒΑ κίονας ο οποίος φέρει ανάλογο τόρμο, είχε από παλιά τοποθετηθεί ορθά. 
(Πίν. 81, 83, 86, 88, 119, 120, 123).

Η παραπάνω διαπίστωση του Μπαλάνου υπήρξε χρήσιμη ως παρατήρηση, εφ’όσον η 
ανασύνθεση του ναού διεκόπη λόγω ασθένειας του μετά την επανατοποθέτηση της κρηπίδας, 
των ορθοστατών και πιθανότατα των τοίχων του σηκού. Ο Ορλάνδος που συνέχισε και 
ολοκλήρωσε την αναστήλωση, προέβη στην μόνη ορθή αναδιάταξη, την τοποθέτηση του ΝΔ 
κίονα της αναστηλώσεως Πιττάκη, στην πραγματική του θέση, ήτοι στην ΝΑ γωνία του ναού, 
όπως ακριβώς είχε προτείνει και ο Μπαλάνος. Οι άλλοι κίονες παρέμειναν ως είχαν κατά την 
πρώτη αναστήλωση. (Πιν. 162, 163, 164, 166).

ζ) Παρατηρεί ότι οι σίδηροί σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρώτη 
αναστήλωση είχαν οξειδωθεί σε τέτοιο βαθμό με αποτέλεσμα, να αμφιβάλει κανείς εάν ήσαν 
από σίδηρο ή ξύλο. Γιά τον λόγο αυτό πολλά αρχαία μάρμαρα, ιδίως αυτά του θριγκού και 
της "σπείρας", (δηλαδή του κυματοφόρου τοιχοβάτη), είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες, 
(ρηγμάτωση), και επεβάλλετο η ταχεία αποσύνθεση του ναού και η εκ νέου αναστήλωσή του.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μπαλάνος με ιδιαίτερη έμφαση δίδει 
και την σημαντικώτερη αιτία που προκάλεσε την νέα διάλυση του μνημείου το 1936. Ούτε 
λοιπόν η κρηπίδα με τις καθιζήσεις της, ούτε οι άλλοι λόγοι περί εσφαλμένης τοποθετήσεως 
των μελών του ναού θα μπορούσαν να επιβάλουν την νέα αυτή επέμβαση στο μνημείο. Ο 
κυριότερος λόγος δεν είναι άλλος από αυτόν, που όπως τότε έτσι και σήμερα, θα αρκούσε να 
μας οδηγήσει στην ορθή απόφαση γιά την ταχεία διάλυσή του. Εξ αιτίας δηλαδή των σιδηρών 
συνδέσμων που χρησιμοποιήθηκαν άστοχα και κατά την δεύτερη αναστήλωση από τον 
Μπαλάνο-Ορλάνδο. Και χρησιμοποιούμε τον όρο "άστοχα", διότι ο Μπαλάνος είχε ήδη 
διαπιστώσει τους κινδύνους που επεφύλασσε στο μνημείο η ενδεχόμενη χρήση και πάλι 
σιδηρών συνδέσμων στον ναό της Νίκης. Ετσι σε αυτό το κύκνειο αναστηλωτικό του έργο στην 
Ακρόπολη, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλο μέταλλο, ίσως ορείχαλκο, τουλάχιστον για 
την κατασκευή όσων συνδέσμων θα τοποθετούντο επιφανειακά και θα ήσαν ιδιαίτερα 
ευπρόσβλητοι στην οξείδωση. Εάν όμως αυτό ήταν στις προθέσεις του, ίσως δεν θα το 
μάθουμε ποτέ, αφού ο Μπαλάνος όπως προαναφέραμε δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την 
αναστήλωση του ναού. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι μέχρι το σημείο που η ενεργός 
συμμετοχή του στις εργασίες είναι βεβαιωμένη, δηλαδή στην τοποθέτηση της στρώσεως της 
σπείρας, τα αρχαία ρηγματωμένα κατώφλια που επανατοποθετήθηκαν στα δύο πλευρικά 
ανοίγματα του θυραίου τοίχου του σηκού, στερεώθηκαν επιφανειακά, με ορειχάλκινους και 
όχι σιδηρούς συνδέσμους. (Πιν. 48, 49, 168).

Ο Ν. Μπαλάνος όμως κατά την διάλυση του μνημείου προέβη και σε χρήσιμες 
παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο δομής των μελών του, αφανών στην πλειοψηφία τους, τις 
οποίες σε γενικές γραμμές περιέγραψε.

, , , ,40Οι παρατηρήσεις του αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

40. Βλ. σχετ. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 781 κ.ε.
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α) Οι πλάκες της φατνωματικής οροφής του προνάου και του οπισθονάου είχαν 
τοποθετηθεί επί των δοκίδων δίχως κανένα σιδηρό σύνδεσμο ή γόμφο.

Οπως λοιπόν διαπιστώνουμε σήμερα, όλοι οι άδειοι τόρμοι των σιδηρών συνδέσμων 
σχήματος Π που παρατηρούνται στην άνω επιφάνεια των πλακών αυτών προέρχονται από την 
συμπληρωματική αναστήλωση του ναού από τον Πιττάκη, ενώ μερικοί ακόμα σύνδεσμοι 
τοποθετήθηκαν λίγο αργότερα για να στερεώσουν τα γύψινα αντίγραφα της ζωφόρου στις 
φατνωματικές πλάκες που έστεκαν πιο πίσω (Πιν. 149, 150, 151).

Από την. μελέτη των τόρμων αυτών, είμαστε έτσι σε θέση να εξακριβώσουμε την θέση 
και την φορά που είχαν οι φατνωματικές αυτές πλάκες πριν από την καθαίρεση και 
αναδιάταξή τους από τους Μπαλάνο-Ορλάνδο, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε θεωρία περί 
μεταγενέστερων (ρωμαϊκών) ή άλλων επισκευών στην οροφή του ναού, σε απροσδιόριστους 
χρόνους, που πιθανώς θα μπορούσε να οδηγήσει η περίεργη πραγματικά σήμερα θέση, μερικών 
από αυτούς. (Πιν. 148).

β) Οι δοκίδες της φατνωματικής οροφής ήσαν γομφωμένες με μικρούς κατακόρυφους 
συνδέσμους, στα επιστύλια και στους τοίχους, (δυτικό και θυραίο), του σηκού.

γ) Τα άλλα μέλη του ναού, τα επιστύλια, οι λιθόπλινθοι των τοίχων του σηκού κτλ. ήσαν 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με οριζόντιους σιδηρούς συνδέσμους διπλού Τ και με κάθετες απλές 
γομφώσεις, που μολυβδοχοήθηκαν. (Πιν. 115, 118).

Η παρατήρηση αυτή του Μπαλάνου, αφορά βέβαια τον αρχαίο τρόπο δομής των μελών 
του ναού. Πουθενά όμως, δεν κάνει μνεία γιά το είδος ή τον τρόπο των συνδέσεων που 
εφάρμοσε ο Ross. Συμπληρώνουμε λοιπόν ότι ο Ross χρησιμοποίησε αποκλειστικά συνδέσμους 
Π γιά την σύνδεση των μελών μεταξύ τους. Η χρήση αυτού του είδους του συνδέσμου 
εντάσσεται στα θετικά στοιχεία της πρώτης αναστηλώσεως και διευκόλυνε σημαντικά την 
λεπτομερή και σε βάθος έρευνα που εκάναμε, σχετικά με την οικοδομική ιστορία του 
μνημείου, επειδή αποκλείει κάθε είδους σύγχυση μεταξύ του αρχαίου τρόπου δομής και της 
πρώτης αναστηλωτικής επεμβάσεως. Αντίθετα ο Μπαλάνος (και φυσικά ο Ορλάνδος, εφ’όσον 
εκείνος ολοκλήρωσε την αναστήλωση), χρησιμοποίησε συνδέσμους διπλού Τ, πολλές φορές 
στην ίδια θέση που υπήρχε και ο αρχαίος, ευτυχώς όμως πολύ μεγαλύτερους σε μέγεθος, ώστε 
σήμερα να υπάρχει δυνατότης διευρευνήσεως και της δεύτερης αυτής επεμβάσεως. (Πιν. 181, 
183, 184).

δ) Οι λιθόπλινθοι των δύο ελεύθερων παραστάδων του σηκού στα ανατολικά, πέραν της 
συνήθους γομφώσεως, συνδέονταν μεταξύ τους και με κατακόρυφους τετράγωνους σιδηρούς 
γόμφους (ορειχάλκινους κατά τον Ορλάνδο), που έμπαιναν σε ορειχάλκινες θήκες σφηνωμένες 
στο μάρμαρο, διαστάσεων 4,4 x 4,4, εκατ. εξωτερικά και 2,5 χ 2,5 εκατ. εσωτερικά, με βάθος 
5,6 εκατ. σε κάθε έδρα. Επίσης οι γωνιακοί λίθοι των αναβαθμών και των ορθοστατών, 
συνδέονταν κάθετα μεταξύ τους με μεταλλικούς γόμφους σχήματος Τ και πάλι από ορείχαλκο, 
όπως υποστηρίζει ο Ορλάνδος41 (Πιν. 108, 118, 124).

Στα παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η πληροφορία του Μπαλάνου είναι εν 
μέρει ορθή. Σύμφωνα με τον Ορλάνδο,42 διαπιστώθηκε ότι πράγματι οι δύο ελεύθερες 
παραστάδες του σηκού στα ανατολικά έφεραν την αφανή κάθετη γόμφωση με τις

41. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 782 και Α. Ορλάνδος, Nouvelles observations sur la construction du Temple d'Athena Nike, BCH LXXI-
LXXII, 1947-1948, 19.

42. A. Ορλάνδος, ό.π. 20.
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ορειχάλκινες χοινικίδες στην ανατολική τους πλευρά. Στην θέση όμως του γόμφου στην κάτω 
ακμή του δυτικού αρμού ώσεώς τους, έφεραν και κάθετη ορειχάλκινη γόμφωση, σχήματος 
Τ, μόνο όμως οι μεγάλες γωνιακές λιθόπλινθοι των παραστάδων, μήκους 1,44 μ. περίπου. Οι 
μικρότερες σε μήκος λιθόπλινθοι (μήκους 0,96 μ. περίπου), έφεραν την συνήθη γόμφωση με 
απλό σιδηρό ευθύγραμμο έλασμα. (Πιν. 124).

Στις γωνίες της δυτικής πλευράς του σηκού, όλες οι σύνθετες λιθόπλινθοι που 
διαμορφώνουν τις παραστάδες συνδέονταν κατακόρυφα αποκλειστικά σχεδόν με ορειχάλκινους 
γόμφους σχήματος Τ, ενώ οι μεγαλύτερου μήκους λιθόπλινθοι, έφεραν στον αρμό ώσεώς τους 
και πρόσθετο απλό (σιδηρό;) γόμφο. (Πιν. 118).

ε) Η κλίση των τοίχων του σηκού προς το εσωτερικό, οφείλεται στην κεκλιμμένη προς τα 
μέσα άνω έδρα των ορθοστατών, πάνω στην οποία τοποθετούνταν οι απόλυτα 
παραλληλόγραμμης διατομής λιθόπλινθοι του σηκού, όπως αυτό διαπιστώθηκε και σε άλλα 
κλασικά μνημεία. Η κλίση αυτή, μεγέθους 6 χιλ./μ. διαπιστώνεται μόνο στον βόρειο και τον 
νότιο τοίχο, ενώ ο δυτικός κατασκευάσθηκε κατακόρυφος, όπως διαπιστώθηκε από την 
ορθογωνική διατομή των ορθοστατών του.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις του Μπαλάνου συμπληρώθηκαν αργότερα με τις 
περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες του Ορλάνδου.43 Ετσι, εκτός από την προς τα έσω 
κλίση των τοίχων του σηκού που προαναφέραμε, ο Ορλάνδος διαπίστωσε και μία ελαφρά 
μείωση του πάχους των λιθοπλίνθων προς τα πάνω, της τάξεως των 3 χιλιοστών μεταξύ της 
πρώτης στρώσεως υπέρ τον ορθοστάτη και της 8ης στρώσεως υπό την επικρανίτιδα, (0.463 μ. 
και 0.460 μ. αντίστοιχα). Αντίθετα, ο κατακόρυφος δυτικός τοίχος δεν παρουσιάζει μείωση του 
πάχους του προς τα πάνω, κάτι που συμβαίνει επίσης στο Ερέχθειο και στον ναό των Αθηναίων 
στην Δήλο. Αποτέλεσμα της μειώσεως του πάχους του βόρειου και νότιου τοίχου, είναι η 
ελαφρά διαφοροποίηση της κλίσεωςπου παρουσιάζει η εξωτερική πλευρά των ανωτέρω τοίχων 
σε σχέση με την εσωτερική τους πλευρά. Ετσι ο Ορλάνδος υπολόγισε ως μέση τιμή της κλίσεως 
εξωτερικά 0,02 μ., ενώ εσωτερικά 0,017 μ., σε ύψος 3,00 μ.

Οι πλευρικές παραστάδες παρουσιάζουν επίσης και αυτές κλίση κατά 0,022 μ. προς τον 
κεντρικό άξονα του κτηρίου, ακολουθώντας έτσι την κλίση των τοίχων που προαναφέραμε. 
Στην εξωτερική πλευρά, η προεξοχή του συμφυούς ακραίου τμήματος της λιθοπλίνθου που 
διαμορφώνει την παραστάδα διατηρείται σταθερό από την βάση μέχρι την κορυφή και είναι 
0,014 μ. Αντίθετα, στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποι ίας, προεξέχει ψηλά κατά 3 χιλιοστά 
περισσότερο από ότι στην βάση, εξ αιτίας της μειώσεως των τοίχων του σηκού που 
προαναφέραμε. Αυτό όμως γίνεται και εξ αιτίας του ότι η ανατολική παρειά των παραστάδων 
(αυτή που αντικρύζει τους γωνιακούς κίονες), διατηρεί σταθερό πλάτος 0,49 μ. και δεν 
παρουσιάζει μείωση προς τα άνω. Αντίθετα, στην εξωτερική της πλευρά, η παραστάδα 
παρουσιάζει μία μείωση του πλάτους της από 0,173 μ. χαμηλό, σε 0,168 μ. ψηλά.

Τέλος, οι παραστάδες στην ανατολική και φυσικά στην δυτική τους παρειά ήσαν 
απόλυτα κατακόρυφες και η κλίση που παρουσιάζουν (0.02 μ. προς τα δυτικά) κατά την 
μέτρηση που εκτελέσθηκε από τον Ορλάνδο, προφανώς μετά την δεύτερη αναστήλωση του 
μνημείου, οφείλεται κατά τους υπολογισμούς του στην εσφαλμένη αναστήλωση της κρηπίδας 
με κλίση προς τα δυτικά, θέμα που αναπτύσουμε εκτενώς σε άλλη θέση.

στ) Η τοποθέτηση των λίθων του σηκού άρχιζε από τις παραστάδες και προχωρούσε προς 
το κέντρο των τοίχων, όπου ο μεσαίος λίθος (κοινώς καταφραγή) ετοποθετείτο με την βοήθεια

43. Α. Ορλάνδος, ό.π. 20.
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καρκίνου από ψηλά, δίχως να γομφωθεί.44 Ετσι, σε κάτοψη οι λίθοι αυτοί παρουσιάζουν 
σχήμα σφηνοειδές, το δε πλατύτερο μέρος τους ήταν τοποθετημένο προς το εξωτερικό του 
τοίχου του σηκού, σύμφωνα με τον Μπαλάνο, ενώ κατά τον Ορλάνδο παρουσίαζαν διατομή 
ελαφρά τραπεζοειδή με μήκος κατά 2-3 χιλιοστά μικρότερο στην βάση από την άνω ακμή. 
Φυσικά ορθή είναι, η δεύτερη πληροφορία45 (Πιν. 115).

Σύμφωνα με τον Μπαλάνο, οι αρχαίοι οικοδόμοι φρόντισαν ώστε οι καταφραγές να μην 
τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη, για να μην σχηματίζεται ασθενής κατακόρυφη ζώνη 
λόγω της απουσίας γομφώσεων στους λίθους αυτούς. Επειδή όμως την παραπάνω παρατήρηση 
δεν συνοδεύτηκε και με σχέδιο, είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τι πραγματικά εννούσε. 
Αντίθετα ο Ορλάνδος με την παρουσίαση σχηματικού σχεδίου με τον τρόπο γομφώσεως των 
λίθων του σηκού και την θέση των καταφραγών, δείχνει μάλλον το αντίθετο από αυτό που 
υποστήριξε ο Μπαλάνος. Επιπροσθέτως ο Ορλάνδος υποστήριξε ότι μετά την στερέωση των 
γωνιακών λίθων των παραστάδων, η τοποθέτηση κάθε λίθου γινόταν με την οριζόντια ώθησή 
του προς τις παραστάδες με την βοήθεια μοχλού, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσε η 
τοποθέτηση του σιδηρού γόμφου στον ελεύθερο αρμό ώσεως του λίθου46 (Πιν. 115).

ζ) Παρατηρήθηκε ότι οι λιθόπλινθοι του βόρειου και νότιου τοίχου του σηκού που 
έρχονταν σε επαφή με τις παραστάδες του δυτικού τοίχου, παρουσίαζαν τεθλασμένη λάξευση 
στον αρμό ώσεώς τους, η οποία αντιστοιχούσε με όμοια τεθλασμένη λάξευση των αντίστοιχων 
αναθυρώσεων των λίθων των παραστάδων. Από λεπτομερείς μετρήσεις φάνηκε, ότι ο δυτικός 
τοίχος του σηκού δεν ήταν κάθετος προς τις δύο άλλες πλευρές, αλλά τις έτεμνε λοξά ώστε 
η ΝΔ γωνία του σηκού να είναι ελαφρώς αμβλεία, η δε αντίστοιχη ΒΔ, ελαφρώς οξεία. (Πιν. 
116, 117, 118).

Κατά τον Μπαλάνο, η αιτία του παραγώνου αυτού σχήματος του σηκού είναι η 
διαπίστωση του αρχιτέκτονα κατά την δόμηση του ναού ότι η κορωνίδα του δυτικού τοίχου 
του περιβλήματος του πύργου, η οποία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και την ευθυντηρία της 
δυτικής όψεως του ναού, δεν ήταν παράλληλη με την ανατολική όψη του. Γι’αυτό αναγκάσθηκε 
να παρεκλίνει και την δυτική πλευρά του σηκού.

Φυσικά η παραπάνω αιτιολογία είναι ασθενής, διότι και αν ακόμη υπήρχε η διαφορά 
αυτή στην κρηπίδα εξ αιτίας κάποιου κοινού σφάλματος, αυτό θα μπορούσε άνετα να 
εξαλειφθεί στην συνέχεια με την επιμήκυνση όπως θα δούμε κατά μόλις 7 χιλιοστά της μιάς 
πλευράς του οπισθονάου και αντίστοιχα 7 χιλιοστά του προνάου, επεμβαίνοντας ανάλογα σε 
δύο μόνο από τα επιστύλια του ναού, χωρίς αυτό να μπορεί να γίνει αντιληπτό από κανέναν, 
και να μην χρειάζεται έτσι οι τεχνίτες να επιδοθούν στην δαπανηρή και εξαιρετικά επίπονη 
εργασία λαξεύσεως σαράντα τεθλασμένων αρμών ώσεως (Πιν. 118).

Στο θέμα αυτό ο Ορλάνδος ακολούθησε την άποψη του Μπαλάνου,47 υπήρξε μόνο λίγο 
πιό αναλυτικός παρουσιάζοντας την διαφορά μήκους των πλευρικών τοίχων του σηκού ως 
ανερχόμενη σε 1,5 εκατ. Και αυτός ως πιθανή εξήγηση για το ακανόνιστο σχήμα του σηκού, 
υποστήριξε την ανάγκη διατάξεως της ανατολικής όψης του ναού παράλληλα με την δυτική 
πλευρά του πύργου, δίχως άλλα σχόλια ή επεξηγήσεις.

44. Α. Ορλάνδος, Τα υλικά δομής των Αρχαίων Ελλήνων, II, Αθήναι 1958, 171.

45. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 782, σημ. 1 και Α. Ορλάνδος, Nouvelles observations sur la construction du Temple d'Athena Nike, BCH 
LXXI-LXXII, 1947-48, 18.

46. N. Μπαλάνος, ό.π. 805 και A. Ορλάνδος, ό.π., εικ. 12.

47. Α. Ορλάνδος, ό.π. 20-22, εικ. 15, 16 και Ν. Μπαλάνος, ό.π. 806.



Η απομάκρυνση χης κρηπίδας
Στις 9 Ιανουάριου 1936, το μοναδικό τμήμα του μνημείου που είχε διατηρηθεί από την 

αρχαιότητα στην θέση του, άρχισε να διαλύεται48 (Πιν. 94).

Βέβαια επεμβάσεις και καταστροφές στην κρηπίδα δεν είχαν λείψει στο παρελθόν και 
ήδη κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, το δάπεδο του ναού στο εσωτερικό του σηκού είχε 
ανασκαφεί για την δημιουργία υπόγειας θολωτής πυριτιδαποθήκης, της οποίας το εξωράχιο 
της θόλου έφτανε στην επιφάνεια του αρχαίου δαπέδου. Για να κατασκευασθεί είσοδος προς 
τον υπόγειο αυτό χώρο, οι αναβαθμοί της ανατολικής πλευράς της κρηπίδας περί το μέσον 
του μήκους τους είχαν κοπεί ενώ αφαιρέθηκε επίσης τμήμα του στυλοβάτη του προνάου. (Πιν. 
47, 54, 55, 56, 94).

Ο τρόπος δομής της κρηπίδας του ναού έγινε με τον συνήθη αρχαίο τρόπο, δηλαδή 
με πεντελικούς ορθογώνιους λίθους συνδεδεμένους μεταξύ τους, με μία μόνο ιδιορρυθμία. Οι 
λίθοι της ευθυντηρίας της δυτικής όψεως του ναού, κατασκευάσθηκαν από ενιαία τεμάχια 
μαρμάρου με την κυματοφόρο επίστεψη του πώρινου περιβλήματος του πύργου, την κορωνίδα. 
(Πιν. 13).

Η χωροστάθμηση της ευθυντηρίας που εκτέλεσε ο Μπαλάνος, μας διέσωσε μετρικά την 
εικόνα που παρουσίαζε η κρηπίδα, με τις έντονες καθιζήσεις της. Ως αφετηρία μετρήσεως 
χρησιμέυσε η στάθμη της ΒΔ γωνίας της ευθυντηρίας, η οποία συμφυής με την κορωνίδα του 
περιβλήματος του πύργου, εδραζόταν με την σειρά της σε 18 επάλληλες στρώσεις πώρινων 
δόμων από ακτίτη μέχρι τον φυσικό βράχο, και γι’αυτό φαίνεται ότι κρίθηκε ως το 
ασφαλέστερο σημείο που θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι είχε παραμείνει αμετακίνητο 
από την αρχαιότητα. (Πιν. 62, 162β).

Σε σχέση λοιπόν με την ΒΔ γωνία, η ΝΔ γωνία της ευθυντηρίας βρέθηκε χαμηλότερα 
κατά 2 εκατ., παρά το γεγονός ότι η γωνία αυτή είχε παρομοίως σταθερή θεμελίωση και 
έφτανε μετά από αλεπάλληλες ισόδομες στρώσεις από ακτίτη λίθο, μέχρι τον φυσικό βράχο. 
Οι άλλες γωνίες της ευθυντηρίας παρουσίαζαν και αυτές καθίζηση, η ΝΑ κατά 1,2 εκατ. και 
η ΒΑ κατά 1 εκατ.

Κατά μήκος της νότιας πλευράς της ευθυντηρίας και των αναβαθμών, όπου 
παρουσιάζονταν και οι περισσότερες παραμορφώσεις, υπήρχαν περισσότερες υψομετρικές 
διαφορές. Ετσι, η βάση της παραστάδας της ΝΔ γωνίας ήταν κατά 22 εκατ. χαμηλότερα από 
την βάση του αντίστοιχου κίονα της ίδιας γωνίας. Επίσης όλος ο δυτικός τοίχος του σηκού είχε 
υποστεί καθίζηση κατά 12-20 εκατ. σε σχέση με την βάση των κιόνων της δυτικής πλευράς.

Κατά την γνώμη μας, αιτία των καθιζήσεων αυτών ήταν αφ’ενός η διάνοιξη του 
υπογείου στο εσωτερικό του ναού με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο μέρος της αρχαίας 
θεμελιώσεως, αφ’ετέρου η αποσάθρωση των πώρινων δόμων της αρχαίας θεμελιώσεως του 
μνημείου λόγω της υγρασίας που άρχισε να τα διαπερνά, μετά την άγνωστο σε ποιά εποχή, 
αφαίρεση της μαρμάρινης πλακοστρώσεως του δαπέδου του πύργου.

Η αρχαία θεμελίωση του μνημείου
Η διάλυση της κρηπίδας του ναού έδειξε τον τρόπο κατασκευής της αρχαίας

48. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 782 κ.ε.
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, , , 49θεμελιώσεώς του, η οποία είχε ως ακολούθως:

α) Οι λίθοι της ευθυντηρίας της δυτικής πλευράς κατασκευάσθηκαν συμφυείς με τους 
λίθους της μαρμάρινης επιστέψεως του πώρινου περιβλήματος του πύργου, την κορωνίδα, η 
οποία μέσω αλλεπάλληλων οριζοντίων ισοδομικών στρώσεων, εδράζεται στον φυσικό βράχο της 
Ακροπόλεως, 8 μ. περίπου χαμηλότερα (Πιν. 13, 90, 162, 165).

β) Οι λίθοι της ευθυντηρίας της ανατολικής πλευράς καθώς και τα ανατολικά τμήματά 
της στη βόρεια και νότια πλευρά της κρηπίδας εδράζονταν σε μία σειρά ορθογωνικών λίθων 
από ακτίτη μέσου πλάτους 0,60, μήκους 1,20 και ύψους 0,60 μ. Τα υπόλοιπα τμήματα των 
πλευρών αυτών εδράζονταν σε πώρινους λίθους (ίσως Αιγίνης) που βρέθηκαν τελείως 
αποσαθρωμένοι και γι’αυτό στις πλευρές αυτές παρουσιάσθηκαν οι μεγαλύτερες καθιζήσεις. 
Κάτω από τους δόμους αυτούς, υπήρχαν τέσσερεις ή πέντε σειρές δόμων και πάλι από πώρο, 
περίπου όμοιων διαστάσεων με τους ανώτερους, οι οποίοι με την σειρά τους εδράζονταν σε 
τεχνητή επίχωση. Τα χώματα όπως διαπιστώσαμε από την μελέτη φωτογραφιών που έγιναν 
κατά την διάλυση της κρηπίδας και του περιβλήματος του πύργου, δεν έφταναν πολύ βαθιά, 
μόνο 30-50 εκατ. χαμηλότερα και είχαν χρησιμοποιηθεί γιά την εξομάλυνση της άνω 
επιφάνειας του κυκλώπειας δομής μηκηναϊκού πύργου, ο οποίος είχε περιληφθεί όπως φάνηκε 
κατά την διάρκεια των εργασιών, εσωτερικά του ισόδομου περιβλήματος του πύργου. (Πιν. 
94, 95, 96). Αιτία λοιπόν των καθιζήσεων δεν ήσαν τόσο τα ριπτά χώματα, όσο η τέλεια 
αποσάθρωση των πώρινων δόμων της θεμελίωσης, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Μπαλάνος ήσαν τόσο αποσαθρωμένοι, ώστε ήταν αδύνατη η εξαγωγή τους σε ακέραια 
τεμάχια και έτσι τους ανέσκαπταν με την σκαπάνη, σαν να επρόκειτο γιά χώμα.49 50 *

γ) Από την μελέτη φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά την διάλυση της κρηπίδας, 
διαπιστώσαμε ότι κάτω από την μαρμάρινη πλακόστρωση του σηκού (η οποία φυσικά 
βρίσκεται στο αυτό επίπεδο με τον στυλοβάτη), υπήρχε γενική διάστρωση του υπόβαθρου με 
πώρινες πλάκες ίσου περίπου ύψου^ με τον δεύτερο (υπό τον στυλοβάτη) αναβαθμό, ο οποίος 
τις περιέβαλε εγκιβωτίζοντάς τες. 1 Γιά τον τρόπο αυτό διαστρώσεως του εσωτερικού της 
κρηπίδας, ο Μπαλάνος δεν κάνει καμμία μνεία και όπως θα δούμε στην συνέχεια κατά την 
ανασύνθεση του κρηπιδώματος, αντικατέστησε την πώρινη αυτή αρχαία διάστρωση, με 
στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία αποτελεί και την οροφή του υπογείου που 
δημιουργήθηκε γιά να μείνουν επισκέψιμα τα λείψανα του αρχαιότερου ναού, που βρέθηκαν 
από κάτω. (Πιν. 94, 97,β, 107).

δ) Η ευθυντηρία του δυτικού πέρατος της βόρειας πλευράς της κρηπίδας εδράζεται στους 
λίθους της υποκείμενης κορωνίδας του πύργου και συγκεκριμμένα πάνω στους τέσσερις 
πρώτους από τα δυτικά λίθους της, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν και την πλακόστρωση του 
πύργου στην περιοχή αυτή. Στους λίθους αυτούς διαμορφώθηκε ειδική εγκοπή (πατούρα) η 
οποία εισχωρεί κάτω από τους λίθους της ευθυντηρίας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την 
απομάκρυνση της πλακοστρώσεως στο τμήμα αυτό του πύργου, αν δεν προηγηθεί η 
απομάκρυνση της κρηπίδας. Η ιδιαιτερότητα αυτή στην κατασκευή, συνετέλεσε προφανώς 
στην διάσωση της πλακόστρωσης του τμήματος αυτού του πύργου. Επίσης δημιούργησε 
πρόβλημα στην τοποθέτηση του ικριώματος της γερανογέφυρας κατά την διάλυση του ναού 
από τον Μπαλάνο, υποχρεώνοντάς τον να εδράσει τους πύργους της δυτικής πλευράς του

49. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 783.

50. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 784.

51. Οι φωτογραφίες αυτές βρίσκονται στο αρχείο Μπαλάνου, που φυλάσσεται στην Αρχαιολογική Εταιρεία.
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ικριώματος, στην βάση του πύργου της Νίκης52 (Πιν. 93γ, 97β).

ε) Για την θεμελίωση των λίθων της ΒΑ γωνίας του πρώτου υπό τον στυλοβάτη 
αναβαθμού, χρησιμοποιήθηκε το βόρειο τμήμα της τοιχοποιίας ενός αρχαιότερου πώρινου 
ναΐσκου που όπως απεδείχθη με την ανεύρεση σύγχρονης με τον ναΐσκο επιγραφής, ήταν 
επίσης αφιερωμένος στον ναό της Αθηνάς Νίκης και έστεκε, όπως αργότερα και ο κλασικός 
μαρμάρινος, στην επιφάνεια αρχαιότερου αμυντικού (μυκηναϊκού) πύργου κυκλώπειας δομής, 
του αποκαλούμενου πελασγικού τείχους που περιέκλειε την Ακρόπολη κατά τους 
προϊστορικούς χρόνους.

Ο πώρινος αυτός ναός αποτελείτο από έναν απλό σηκό σχήματος Π πλάτους εσωτερικά 
1,78 μ. κατασκευασμένο με αρίστης κατεργασίας ορθογώνιους πωρολίθους Αιγίνης πάχους 
0,31 μ. και στερεωμένους μεταξύ τους με συνδέσμους διπλού Τ. (Πιν. 95, 101, 104).

Η τοιχοποι ία του ναού αυτού, η βόρεια πλευρά της οποίας παρελάμβανε τα φορτία της 
ΒΑ γωνίας του υπερκείμενου μαρμάρινου ναού, εδραζόταν σε οριζόντια σειρά λίθων ύψους 
0,36 μ. και πάχους 0,48 μ., οι οποίοι προεξείχαν εσωτερικά του σηκού από 0,065 μ. -0,09 μ. 
και χρησίμευαν ως τοιχοβάτης (ευθυντηρία). Ο τοιχοβάτης αυτός εδραζόταν σε μία σειρά 
πώρινων δόμων πάχους 0,58-0,60 μ., και αυτοί με τη σειρά τους σε επιχώσεις, οι οποίες 
προφανώς ισοπέδωναν την άνω επιφάνεια του ίσως ήδη με αρκετές φθορές, πανάρχαιου αυτού 
πύργου. (Πιν. 94, 95α).

Ο αρχαιότερος αυτός ναός είχε σχέση με τον ίδιας εποχής πώρινο βωμό που ήδη από 
το 1922 ο G.Welter53 είχε ανακαλύψει ανατολικά της ανατολικής προσόψεως του κλασικού 
ναού της Νίκης, εφ’όσον όχι μόνο ο προσανατολισμός του ήταν ο ίδιος με αυτόν του πώρινου 
ναού, αλλά και ο κατά μήκος άξονάς του έτεμνε τον βωμό στην μέση. (Πιν. 10, 11). Στο 
εσωτερικό του ναού, βρέθηκε πώρινη βάση διαστάσεων 0,925 x 0,925 μ. και ύψους 0,35- 
0,40 μ. με τετράγωνη εσοχή στο κέντρο της, βάθους 0,28 μ. αποτελούμενη από δύο λίθους54 
(Πιν. 95,102). Το εσωτερικό του κοιλώματος βρέθηκε πλήρες με αρχαϊκά σταυρόσχημα πήλινα 
ειδώλια γυναικείας μορφής και θραύσματα μικρών αγγείων. Επειδή ο τρόπος θεμελιώσεως του 
παλαιότερου αυτού ναού δεν θεωρήθηκε από τον Μπαλάνο ικανοποιητικός, προχώρησε τότε 
στην συστηματική διάλυση του ναού και του πώρινου τμήματος που βρέθηκε στο εσωτερικό 
του, καθώς και του πώρινου βωμού του, στα ανατολικά, προκειμένου να τους τοποθετήσει 
αργότερα σε νέα στερεά θεμέλια.55 (Πιν. 95).

52. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 783, εικ. 10, η οποία όμως έχει δημοσιευθεί ανάποδα. Για τα ικριώματα, βλ. σχετ. BCH 62, 1938, 
450 εικ. 6. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα.

53. G. Weiter, Vom Nike pyrgos, AM 48, 1923, 190-201, πιν. IV, V. Για τα ευρήματα βλ. επίσης AJA 1936, New items from 
Athens, 145.

54. Ο Μπαλάνος αναφέρει ότι η βάση αυτή βρέθηκε κάτω από την στάθμη της βάσεως της θεμελιώσεως της ευθυντηρίας 
του ναού (ό.π. 785). θα επαναδιατυπώσουμε την ανωτέρω ασαφή περιγραφή ως εξής Η ανωτέρω επιφάνεια της
βάσεως βρίσκεται 0,245 μ. χαμηλότερα από τον τοιχοβάτη του σηκού, και εδράζεται στο ίδιο επίπεδο με την 
κατώτατη υπό τον τοιχοβάτη στρώση, που αποτελεί και το θεμέλιο της τοιχοποιίας. Για τα ευρήματα αυτά βλ. επίσης 
BCH 61, 1937, Chronique de fouilles en 1937, Acropole, 443. Στην αναφορά αυτή αναγράφεται εσφαλμένως ότι η βάση 
του ξοάνου (φωτ. 7, σελ. 444) βρίσκεται κάτω από την ευθυντηρία του ναΐσκου. Και εδώ ο τοιχοβάτης του ναού 
εκλήφθη ως ευθυντηρία.

55. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 785.
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Εργασίες που προηγηθηκαν εης ανασυνθέσεως του ναού της Νίκης
α) Ταυτόχρονα με την καθαίρεση της κρηπίδας του ναού και την ολοσχερή ανασκαφή της 
πώρινης θεμελιώσεώς του, ο Ν. Μπαλάνος προχώρησε στην καθαίρεση των δόμων από ακτίτη 
λίθο του περιβλήματος της δυτικής πλευράς του πύργου που παρουσίαζε διόγκωση, καθώς και 
της νότιας πλευράς του πύργου, η οποία είχε κακότεχνα επισκευασθεί περί το 1700 από τους 
Αθηναίους56 (Πιν. 92, 96, 165).

θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι ενώ ο Μπαλάνος ανέσκαψε το εσωτερικό του ναού και 
ξεκίνησε την καθαίρεση του περιβλήματος, γιά λόγους ασφαλείας δεν ολοκλήρωσε την 
απομάκρυνση όλων των λίθων της κρηπίδας αλλά άφησε ως "μάρτυρα" την ΒΑ γωνία της 
ευθυντηρίας στην θέση της. Η γωνία αυτή δεν διαλύθηκε, παρά μόνον όταν τοποθέτησαν μετά 
την ανακατασκευή της θεμελιώσεώς, τον λίθο της ΝΑ γωνίας της ευθυντηρίας, αφού όμως 
ήδη είχαν καταλήξει στην εσφαλμένη εκτίμηση που θα αναπτύξουμε σε άλλη θέση, ότι η 
κρηπίδα του ναού δεν ήταν οριζόντια αλλά κεκλιμένη. Έτσι τοποθέτησε τον ΝΑ λίθο της 
ευθυντηρίας κατά 4,9 εκατ. υψηλότερα από ότι τον ΒΔ, ο οποίος παρέμενε όπως προαναφέραμε 
στην θέση του, ως "μάρτυρας"57 (Πιν. 113, 194).

Κατά την καθαίρεση της δυτικής και νότιας πλευράς του περιβλήματος (από την 4η 
στρώση δόμων και κάτω), αποκαλύφθηκε ότι στο εσωτερικό του κλασικού πύργου υπήρχε ένας 
αρχαιότερος πύργος κυκλώπειας δομής που ανήκε στο πελασγικό τείχος της Ακροπόλεως, του 
οποίου η βάση εδραζόταν στον φυσικό βράχο 6,30 μ. χαμηλότερα από την ευθυντηρία του 
ναού (Πιν. 10, 11, 96, 105). Το ύψος του πύργου έφτανε τα 3,80 μ. και η ανώτατη στάθμη του 
βρισκόταν κατά μέσον όρο 10 εκατ. χαμηλότερα από αυτήν της ευθυντηρίας του 
κτίσματος,58 σύμφωνα με την ιδιαίτερα ασαφή αυτή πληροφορία του Μπαλάνου, ο οποίος 
προφανώς εννοούσε 10 εκατ. χαμηλότερα από το επίπεδο εδράσεως της κατώτατης στρώσεως 
του θεμελίου του αρχαιότερου κτίσματος, όπως διαπιστώσαμε με την βοήθεια φωτογραφιών 
εκείνης της περιόδου (Πιν. 95α).

β) Στην συνέχεια διαλύθηκαν ολοσχερώς τα μέλη και ο βωμός του αρχαιότερου κτίσματος 
με σκοπό να ενισχυθεί η θεμελίωσή τους, ασκοπα όμως κατά την γνώμη μας, εφ’όσον τα 
κτίσματα αυτά στην ουσία ήσαν θεμελιωμένα στην στέρεη εσωτερική επίχωση του πελασγικού 
πύργου, αποτελούμενη από μεγάλες πέτρες και χώμα γιά την πλήρωση των κενών.59

Η καθαίρεση των δόμων του περιβλήματος του κλασικού πύργου, μετά την 
απομάκρυνση και της ΒΔ γωνίας της κορωνίδας του, (του "μάρτυρα" που προαναφέραμε), 
έφτασε μέχρι την κατώτατη στρώση των λίθων, στον φυσικό βράχο (Πιν. 96). Στις εργασίες 
όμως αυτές δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, εφ’όσον το περίβλημα του πύργου σύμφωνα με 
απόφαση της Επιτροπής Ακροπόλεως θα εξετασθεί μετά την καθαίρεση του μαρμάρινου ναού 
και θα αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο, ιδιαίτερο αναστηλωτικό πρόγραμμα, εφ’όσον φυσικά 
κριθεί απαραίτητη η συντήρησή του.60

γ) Μετά την επανατοποθέτηση της ΝΑ γωνίας της ευθυντηρίας του ναού και των αμέσως

56. Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων, Α’, Αθήναι 1988, 58 κ.ε. Δ. Ζιρώ, 9ο Συμπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1989, 36-38.

57. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 786.

58. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 787.

59. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 797.

60. Για τις εργασίες αυτές βλ. σχετ. Ν. Μπαλάνος, ό.π., 787-795.
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παρακείμενων μελών της, έχοντας όμως ολοσχερώς εξαφανίσει προηγουμένως τις παρακείμενες 
προϋπάρχουσες λιθοπλίνθους από ακτίτη που αποτελούσαν το υπόβαθρο της μαρμάρινης 
διάστρωσης του δαπέδου της περιοχής αυτής του πύργου, ο Μπαλάνος προχώρησε στην 
διάλυση του τμήματος της ευθυντηρίας που παρέμενε ως μάρτυρας, στην ΒΔ γωνία του 
πύργου.

δ) Με την διάλυση της ΒΔ γωνίας του πύργου και την αφαίρεση των προς βορράν δόμων 
του περιβλήματος, ταυτόχρονα άρχισε η διάλυση του αρχαιότερου ναού της Νίκης 
προκειμένου να ενισχυθεί η θεμελίωσή του, η οποία είχε κριθεί ως ανεπαρκής.61

Εκτός όμως από τον ναΐσκο, όπως φαίνεται απομακρύνθηκε και μία σειρά λίθων 
πολυγωνικής δομής οι οποίοι έχοντας κατεύθυνση παράλληλη με την δυτική πλευρά του 
πύργου, όριζαν το προς ανατολάς τμήμα του Πελασγικού "τείχους" όπως χαρακτηρίζει το 
τμήμα αυτό της οχύρωσης ο Μπαλάνος, εφ’όσον δεν είχε ακόμα ξεκαθαριστεί ότι επρόκειτο 
γιά πύργο.62 Οι λίθοι αυτοί απετέλεσαν το θεμέλιο της ανατολικής πλευράς του πώρινου 
ναΐσκου και όπως διεπίστωσε ο Μπαλάνος η δομή τους δεν έφτανε χαμηλά στον φυσικό 
βράχο. Δομημένο έμπλεκτα με το βόρειο σκέλος του πύργου εκτεινόταν μέχρι την νότια πλευρά 
του, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα του ήταν θεμελιωμένο επιφανειακά, στην στέρεη επίχωση του 
πύργου63 64 (Πιν. 10, 11).

ε) Μετά την απομάκρυνση του πώρινου ναού, ανεσκάφη ολοσχερώς η επίχωση του 
πελασγικού πύργου μέχρι τον φυσικό βράχο και αντικατεστάθη με σκυροκονίαμα σε βάθος 20
fff f 64 / ff fεκατ. κάτω ano την βάση του πώρινου ναΐσκου. Επιπλέον το κενό που υπήρχε μεταξύ της 

πίσω αφανούς πλευράς του βόρειου περιβλήματος του κλασικού πύργου και της βόρειας 
παρειάς του πελασγικού πύργου, γεμισμένο κατά τους κλασικούς χρόνους με πωρολίθους, 
καθαρίστηκε από τα αποσαθρωμένα πώρινα αυτά μέλη, όπως επίσης αφαιρέθηκαν και τα 
μεταξύ των αρμών των ογκολίθων του πελασγικού χρλαρά χώματα και μικροί λίθοι. Τα κενά 
που δημιουργήθηκαν γέμισαν με πετροκονίαμα και υδαρή τσιμεντοκονία, κατά τον ακριβή 
χαρακτηρισμό του ιδίου του Μπαλάνου.65

στ) Στο νέο οριζόντιο επίπεδο από σκυροκονίαμα που δημιουργήθηκε πάνω στον πελασγικό 
πύργο επανατοποθετήθηκαν τα μέλη του αρχαιότερου κτίσματος, η ευθυντηρία και οι δόμοι 
της τοιχοποιίας που ανευρέθησαν in situ, με οδηγό τα σχέδια αποτυπώσεως και την 
χωροστάθμηση που είχε προηγηθεί. Γιά την υπόμνηση μάλιστα του τρόπου θεμελιώσεως του 
πώρινου ναΐσκου σε επίχωση, η ευθυντηρία του ναού εδράσθηκε σε τοιχάριο ύψους 20 εκατ., 
από μικρούς λίθους που προήρχοντο από τις επιχώσεις και συνδέθηκαν μεταξύ τους με 
τσιμεντοκονίαμα.66 Με τον ίδιο τρόπο θεμελίωσε και την πώρινη βάση του ξοάνου στο 
εσωτερικό του ναΐσκου. (Πιν. 95,β,γ). Τα πώρινα μέλη του ναού γομφώθηκαν και συνδέθηκαν 
μεταξύ τους με νέους σιδηρούς συνδέσμους διπλού Τ, οι οποίοι εμολυβδοχοήθηκαν.

ζ) Αμέσως μετά την αναστήλωση του αρχαιότερου ναού, ο Μπαλάνος συμπλήρωσε την

61. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 797-798.

62. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 796.

63. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 788.

64. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 796.

65. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 797.

66. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 797-798.
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θεμελίωση της ανατολικής και βόρειας πλευράς της κρηπίδας του μαρμάρινου ναού της Νίκης. 
Συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά κατασκεύασε παχύ τοιχίο από σκυρόδεμα που 
εδράζονταν στον φυσικό βράχο και στο μέσον του άφησε άνοιγμα γιά να επικοινωνεί ο 
υπόγειος επισκέψιμος χώρος που διαμορφώθηκε στην περιοχή του πώρινου ναΐσκου, με τον 
αντίστοιχο προς τα ανατολικά χώρο, όπου βρέθηκε ο βωμός του.67 Φυσικά το φθαρμένο 
πώρινο υπόβαθρο της μαρμάρινης πλακοστρώσεως στην περιοχή που υπέρκειται του πώρινου 
βωμού, τότε όπως φαίνεται απομακρύνθηκε και χάθηκε οριστικά (Πιν. 61 β, 72, 195).

Στην βόρεια πλευρά και ιδιαίτερα στο τμήμα εκείνο που υπέρκειται του πώρινου ναού, 
κατασκεύασε ως θεμέλιο σύστημα από σιδηροδοκούς διπλού Τ, προκειμένου να ανακουφιστεί 
από τα φορτία του μαρμάρινου ναού η επανατοποθετηθείσα τοιχοποι ία του πώρινου ναΐσκου 
(Πιν. 97, 98, 99, 100, 101, 195, 196, 197).

Μετά την κατασκευή των νέων αυτών θεμελίων στη βόρεια και ανατολική πλευρά του 
ναού, προχώρησε στην οριστική τοποθέτηση της ευθυντηρίας και του πρώτου αναβαθμού των 
ανωτέρω πλευρών, αφού πρώτα συμπλήρωσε με νέα μάρμαρα τα κατεστραμμένα τμήματά της 
στην ανατολική πλευρά, που είχαν κοπεί επί Τουρκοκρατίας για την διάνοιξη εισόδου στην 
υπόγεια πυριτιδαποθήκη (Πιν. 107, 114, 126, 127, 192).

η) Κατά την διάρκεια της καθαιρέσεως των δόμων του περιβλήματος της βορειοδυτικής 
γωνίας και της δυτικής πλευράς του κλασικού πύργου, άρχισε η ανοικοδόμηση της νότιας 
πλευράς και της νοτιοδυτικής του γωνίας. Λεπτομέρειες για την εργασία αυτή θα 
παρουσιασθούν όπως προαναφέραμε σε ιδιαίτερη μελέτη όταν θα εξετασθούν τα προβλήματα 
του πύργου στο σύνολό τους. Συνοπτικά μόνο θα σημειώσουμε, ότι η θεμελίωση της ΝΔ γωνίας 
του πύργου προχώρησε πολύ βαθύτερα από την αρχαία στάθμη της, μέχρι να βρεθεί στέρεος 
βράχος. Το ίδιο συνέβη και στο νότιο σκέλος του περιβλήματος, το οποίο στο μεγαλύτερο 
ποσοστό ανακατασκευάσθηκε με νέους δόμους από ακτίτη λίθο. (Πιν. 165). Όλοι οι σαθροί 
λίθοι του συνόλου των πλευρών του περιβλήματος αντικατεστάθησαν με νέους από όμοιο υλικό 
και παρεμφερή κατεργασία των ορατών τους πλευρών. Για την στερέωσή τους 
χρησιμοποιήθηκαν σίδηροί σύνδεσμοι σχήματος διπλού Γ όχι μόνο για να υπάρχει διάκριση 
μεταξύ των συνδέσμων διπλού Τ και των ζητάμορφων (Ζ) που χρησιμοποιήθηκαν στην 
αρχαιότητα, αλλά επειδή ο Μπαλάνος εθεώρησε το σχήμα αυτό συνδέσμου λιγώτερο επιβλαβές 
γιά τους λίθους.68

Στην δυτική πλευρά, στερεώθηκαν οι προεξέχοντες βράχοι κάτω από τις δύο 
ορθογωνικές εσοχές οι οποίοι είχαν μετακινηθεί λόγω καθιζήσεως, αφού πρώτα τους 
επανέφεραν στην αρχική τους θέση. (Πιν. 164). Επίσης διέλυσαν και ανατοποθέτησαν την 18η 
στρώση λίθων, η οποία όπως φάνηκε αποτελούσε και το δάπεδο αρχαιότερου ιερού, 
αντικαθιστώντας κυρίως τους ορατούς λίθους, αυτούς που ήσαν τοποθετημένοι στην εξωτερική 
πλευρά της στρώσεως και είχαν ως εκ τούτου τελείως φθαρεί.

Στην συνέχεια επανατοποθετήθηκαν όλοι οι ακτίτες λίθοι της δυτικής πλευράς καθώς 
και της ΒΔ γωνίας, μέχρι το ύψος της μαρμάρινης κορωνίδας, και αντικαταστάθηκαν μόνο 
όσοι από αυτούς είχαν εντελώς φθαρεί. Προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως στην πλευρά 
αυτή η συμφυής με την κορωνίδα ευθυντηρία του ναού, ανακατασκευάσθηκε από πεντελικό 
μάρμαρο το δεύτερο από τον βορρά ελλείπον μέλος της, καθώς και ένα μικρότερο τμήμα της

67. Ο Γ. Οικονόμου υπήρξε ένας εξ αυτών που συνέστησαν στον Μπαλάνο να διατηρήσει με κάποιο τρόπο επισκέψιμα 
τα λείψανα του αρχαιότερου ναού. Βλ. σχετ. ΑΕ 1939-41, 105.

68. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 799. Οι σύνδεσμοι αυτοί, είναι πολύ πιθανόν να έχουν οξειδωθεί λόγω της κακής ποιότητας του 
μετάλλου που χρησιμοποιήθηκε κατά την Β’ αναστήλωση και να χρειασθούν αντικατάσταση με νέους από τιτάνιο.
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, , , ,ggκορωνίδας, στην νοτιοδυτική γωνία του ναού (Πιν. 195).

Στη βόρεια πλευρά του πύργου, η οποία στο μεγαλύτερο τμήμα της δεν διαλύθηκε 
αλλά διατήρησε τον αρχαίο τρόπο δομής της, επανατοποθετήθηκαν τα μέλη της κορωνίδας 
που είχαν βρεθεί in situ και τα είχαν απομακρύνει κατά την διάρκεια της διαλύσεως του ναού. 
Ομως σε δύο κενά της, τοποθετήθηκαν δύο μικρά αρχαία θραύσματα που ανήκαν σε άλλη 
θέση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση και παραποίηση (αθέλητη προφανώς) των 
τεκμηρίων της στερεώσεως εκεί του θωρακείου69 70 (Πιν. 62, 64, 98, 107).

Στο εσωτερικό του πύργου της Νίκης, τα αρχαιότερα ερείπια του πελασγικού πύργου 
και του πώρινου ναού με ειδικές κατασκευές παρέμειναν ορατά και επισκέψιμα71 (Πιν. 195).

Συγκεκριμμένα, η νότια πλευρά του Πελασγικού πύργου, η νοτιοδυτική του γωνία και 
η προς δυσμάς πλευρά σε μήκος 0,40-0,50 μ. διατηρήθησαν προσιτές σε όλο σχεδόν το ύψος 
τους, εκτός μικρού τμήματος στην βάση ύψους 0,50 μ., που ενσωματώθηκε σε πετροκονίαμα 
για να εξασφαλισθεί η έδρασή του πύργου στον φυσικό βράχο (Πιν. 195,VI).

Επιπροσθέτως η δυτική πλευρά του πελασγικού πύργου, του οποίου η βάση αντιστοιχεί 
στην 14η στρώση του κλασικού περιβλήματος, (με πρώτη στρώση, την υπό την κορωνίδα 
σειρά των λιθοπλίνθων), εντοιχίσθηκε στο εσωτερικό του κλασικού πύργου και το κενό που 
δημιουργήθηκε, μεταξύ της αρχαίας και της νεώτερης λιθοδομής γέμισε με πετροκονίαμα, 
αντί των πωρολίθων της αρχαίας συμπληρώσεως.

Η πλήρωση αυτή του κενού έφθασε μέχρι 0,50 μ. χαμηλότερα από την ανώτατη 
στάθμη του πελασγικού, προκειμένου να είναι ορατή η διεύθυνσή του, από την νοτιοδυτική 
μέχρι την βορειοδυτική του γωνία (Πιν. 195,VII, 196).

Με κάποιο πάντως τρόπο που ο Μπαλάνος δεν διευκρινίζει σαφώς, κατόρθωσε να αφήσει 
ελεύθερες τις αρχαιότερες πελασγικές κόγχες (μυκηναϊκό ιερό) που βρέθηκαν πίσω ακριβώς 
από τις δίδυμες γνωστές ορθογωνικής διατομής εσοχές της δυτικής πλευράς του κλασικού 
πύργου, τις οποίες μάλιστα μπορεί κανείς σήμερα να παρατηρήσει από άνοιγμα που άφησε 
στο εσωτερικό των νεωτέρων αυτών εσοχών.72

θ) Μετά την γενική διάστρωση της ανώτατης στρώσεως των δόμων του πελασγικού 
πύργου με σκυρόδεμα και την επανατοποθέτηση των μελών του πώρινου αρχαιότερου ναού και 
του βωμού του που περιγράψαμε πιό πριν (βλ. στο στ’), προχώρησε η ανέγερση των τοίχων 
του υπογείου χώρου που θα άφηνε τα σπουδαία αυτά ευρήματα εσωτερικά του κλασικού 
περιβλήματος ελεύθερα και επισκέψιμα. Οι τοίχοι του υπογείου, θα αποτελούσαν ταυτόχρονα 
και το θεμέλιο του κλασικού ναού (Πιν. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 195).

Οι τοίχοι αυτοί κατασκευάσθηκαν από πωρόλιθο, προς υπόμνηση των προϋπαρχόντων 
εκεί πώρινων δόμων των θεμελίων. Μόνο που αντί γιά μαλακό πωρόλιθο, χρησιμοποιήθηκε 
ακτίτης Πειραιώς. Με το υλικό αυτό κατασκευάσθηκε ο βόρειος, ο νότιος και ο δυτικός τοίχος 
του υπογείου και οι στρώσεις τοποθετήθηκαν καθ’ύψος κλιμακωτά κατά το εκφορικό σύστημα, 
προκειμένου να μειωθεί το ελεύθερο άνοιγμα της οροφής (Πιν. 102, 103, 104).

69. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 800.

70. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 800.

71. AJA 1937, New items from Athens, 138.

72. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 800-801.
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Ο ανατολικός τοίχος κατασκευάσθηκε από σκυρόδεμα και διανοίχθηκε διάδρομος 
επικοινωνίας με τον υπόγειο χώρο προς τα ανατολικά, κάτω από την αυλή που δημιουργείται 
μεταξύ της Νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων και του ναού της Νίκης, όπου βρέθηκε ο πώρινος 
βωμός του αρχαιότερου ναού. (Πιν. 195,1).

Για την ανακούφιση της βόρειας τοιχοποιίας του πώρινου ναΐσκου, ο οποίος όπως 
προαναφέραμε παρελάμβανε τα φορτία της ΒΑ γωνίας του σηκού του κλασικού ναού, 
κατασκευάσθηκε στην συνέχεια σύστημα σιδηροδοκών σε διάταξη Τ, ενώ στο μέσον του 
μήκους του ενός σκέλους των δοκών αυτών, κάτω ακριβώς από τον προς βορρά πεσσό του 
θυραίου τοίχου του υπερκειμένου ναού, τοποθετήθηκε σίδηρός στύλος γιά την ασφαλή στήριξή 
του (βλ. σχετ. στο ζ’) (Πιν. 98, 199, 100, 101).

Οι δοκοί αυτοί ενσωματώθηκαν στην συνέχεια στην πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
η οποία εδραζόμενη πάνω στους τοίχους του υπογείου και στο σύστημα σιδηροδοκών, 
απετέλεσε αφ’ενός την οροφή του υπογείου χώρου και αφ’ετέρου την υποδομή του δαπέδου 
του σηκού του ναού της Νίκης (Πιν. 196, 200).

Γιά τον φωτισμό και εξαερισμό του υπογείου χώρου, δημιουργήθηκε τετράγωνο οπαίο 
στην ΒΑ γωνία του σηκού, το οποίο δυστυχώς επιτρέπει επίσης επί σαράντα χρόνια τα νερά 
της βροχής να διαποτίζουν τους αρχαιότατους πωρολίθους και ιδιαίτερα η πώρινη βάση του 
ξοάνου στο εσωτερικό του πώρινου ναού, η οποία βρίσκεται κάτω ακριβώς από την οπή73 
(Πιν. 100, 102, 107).

ι) Μετά την κατασκευή της οροφής του υπογείου, η οποία οριοθετείται περιμετρικά από 
τα μέλη του δεύτερου αναβαθμού της κρηπίδας, τοποθετήθηκαν στη θέση τους το δάπεδο του 
σηκού και κατ’επέκτασιν οι στυλοβάτες. (Πιν. 107). Νέα μάρμαρα συμπλήρωσαν όσα από τα 
αρχαία έλειπαν, ιδίως στο εσωτερικό του σηκού του οποίου το δάπεδο είχε ανασκαφεί από 
τους Τούρκους για την δημιουργία της υπόγειας θολωτής πυριτιδαποθήκης. Η ανώτατη αυτή 
στρώση, ήδη από την εποχή του Ross είχε συμπληρωθεί με νέα μάρμαρα στο κεντρικό τμήμα 
του ανατολικού στυλοβάτη που είχε καταστραφεί κατά την διάνοιξη της διόδου προς την 
υπόγεια κρύπτη. Επίσης με νέα μάρμαρα είχε τότε συμπληρωθεί η ΒΑ γωνία του στυλοβάτη, 
ενώ η ΒΔ του γωνία συμπληρώθηκε με αρχαίο στυλοβάτη φέροντα υποτομή που ανήκει, όπως 
απεδείχθη εκ των υστέρων, στα Προπύλαια.74 Τα μάρμαρα αυτά, επανατοποθετήθηκαν από 
τον Μπαλάνο, στην ίδια ακριβώς θέση (Πιν. 193, 194).

Βέβαια, η τοποθέτηση νέων μαρμάρων δεν περιορίσθηκε μόνο στον στυλοβάτη. Ο 
Μπαλάνος συμπλήρωσε όχι μόνο τα ελλείποντα τμήματα στο κέντρο της ανατολικής όψεως 
της κρηπίδας, αλλά αντικατέστησε με νέα μάρμαρα την νοτιοδυτική και βορειοδυτική γωνία 
του πρώτου υπό τον στυλοβάτη αναβαθμού, την νοτιοδυτική και μέγα μέρος της βορειοδυτικής 
γωνίας του πρώτου υπέρ την ευθυντηρία αναβαθμού, καθώς και το δεύτερο από τα δυτικά 
λίθο της νότιας πλευράς της ευθυντηρίας (Πιν. 109, 111, 112, 194).

Όλα τα παραπάνω τμήματα εσώζοντο θρυμματισμένα εξ αιτίας της μεγάλης 
καθιζήσεως της κρηπίδας στο τμήμα μεταξύ του δυτικού τοίχου και της δυτικής κιονοστοιχίας, 
γιά τα αίτια της οποίας έχουμε ήδη αναφέρει. Τα αρχαία μέλη που δεν χρησιμοποιήθηκαν, 
φυλάχθηκαν αργότερα από τον Ορλάνδο στο εσωτερικό της Πινακοθήκης των Προπυλαίων,

73. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 801-802. Βλ. επίσης BCH 62, 1938, Chronique de fouilles en 1938, Acropole, 448.

74. Βλ. παραπάνω, σημ. 11.
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σύμφωνα με πληροφορία του ιδίου.75

Εκτός όμως από τις παραπάνω συμπληρώσεις με νέα μάρμαρα, ο Μπαλάνος 
συμπλήρωσε την ΒΔ γωνία του πρώτου υπό τον στυλοβάτη αναβαθμού με επανακατεργασμένο 
τεμάχιο λιθοπλίνθου, το οποίο φέρει στην άνω επιφάνειά του λαξευτό αγωγό για την απορροή 
των όμβριων που από τον τρόπο της κατεργασίας δείχνει ότι έγινε στους μεσαιωνικούς χρόνους 
(Πιν. 109, 110, 194).

Επίσης στην ίδια στρώση, με μικρό τεμάχιο αράβδωτου, αναθηματικού μάλλον, κίονα 
συμπληρώθηκε προς τα νότια, το μήκος του μεσαίου λίθου του αναβαθμού. (Πιν. 111 β). Η 
συμπλήρωση με τον τυχαίο αυτό τρόπο των λίθων του αναβαθμού αυτού της δυτικής πλευράς 
της κρηπίδας, δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η περιοχή αυτή είναι 
δυσπρόσιτη και απόκρημνη. Ο αναβαθμός αυτός είναι σπουδαιότατος γιατί στην άνω οριζόντια 
έδρα του εδράζονταν τα μέλη του γλυπτού θωρακίου της Νίκης και σώζονται πολύτιμες 
πληροφορίες γιά την σύνθεση των πλακών αυτών και τον τρόπο στερέωσής τους. (Πιν. 13). Έτσι 
η παρεμβολή τόσο άσχετων μαρμάρων στον δυπρόσιτο λόγω της απόκρημνης θέσεως του 
αναβαθμού, λογικό ήταν να δημιουργήσει απορίες για την τύχη του γλυπτού θωρακίου κατά 
τον Μεσαίωνα και ίσως έτσι να οδηγούσε σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Σε όσα τμήματα της κρηπίδας η αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων μεταξύ δύο 
διαδοχικών λιθοπλίνθων έγινε με ενιαίο τεμάχιο μαρμάρου, λαξεύτηκε τότε ψευδοαρμός 
(βαθειά χαραγή), γιά να υποδηλώνεται το αρχικό μήκος κάθε μέλους. Αυτό παρατηρείται στην 
συμπλήρωση της ευθυντηρίας στο κέντρο της ανατολικής πλευράς του ναού, όπως επίσης και 
στο βόρειο άκρο της δυτικής πλευράς της κρηπίδας, στον τρίτο αναβαθμό. (Πιν. 202, 203). 
Όπως θα δούμε, με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίσθηκαν και οι συμπληρώσεις στα επιστύλια, 
εργασία όμως που πραγματοποίησε ο Ορλάνδος (Πιν. 135). Γιά την σύνδεση των μελών της 
κρηπίδας, χρησιμοποιήθηκαν σίδηροί σύνδεσμοι. Οι παλιοί σύνδεσμοι Π που είχε 
χρησιμοποιήσει ο Ross στην επιφάνεια της κρηπίδας για την συγκράτηση των θρυμματισμένων 
μελών της, αλλά και την σύνδεση συμπληρώσεων του στυλοβάτη, (όπως για παράδειγμα των 
δύο πλακών που αντικατέστησαν τον ελλείποντα λίθο της ΒΑ γωνίας του), σε πολλές 
περιπτώσεις αφαιρέθηκαν, ενώ σε άλλες πάλι διατηρήθηκαν, όπως και ο σύνδεσμος που 
συγκρατεί στην θέση της την ΒΑ γωνία του τρίτου αναβαθμού. Ο σύνδεσμος αυτός με 
βεβαιότητα τοποθετήθηκε την περίοδο της αναστηλώσεως του Ross, εφ’όσον οι εργάτες που 
τον τοποθέτησαν όπως και ο σύνδεσμος, διακρίνονται σε δύο θαυμαστής ακρίβειας 
υδατογραφίες του Δανού καλλιτέχνη Rorbye ο οποίος αποθανάτισε σε δύο διαδοχικές φάσεις 
τις εργασίες καθαιρέσεως του προμαχώνα που ως αποτέλεσμα είχαν την ανακάλυψη της 
κρηπίδας και των μελών του ναού76 (Πιν. 63).

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η τελευταία αναστήλωση του μνημείου συμπλήρωσε ήδη 
50 χρόνια, πολλοί σύνδεσμοι που διακρίνονται στην επιφάνεια της κρηπίδας έχουν πραγματική 
ηλικία 150 ετών και έτσι ίσως εξηγείται το τόσο προχωρημένο στάδιο της οξειδώσεώς τους.

Μετά την ολοκλήρωση της ανασυνθέσεως των μελών της κρηπίδας, τοποθετήθηκαν σε 
αυτήν όλοι οι λίθοι του κυματιοφόρου τοιχοβάτη του σηκού καθώς και τα δύο κατώφλια των 
πλευρικών ανοιγμάτων του θυραίου τοίχου, πλην του κεντρικού, το οποίο έχοντας αφαιρεθεί 
ήδη από τους πρωτοβυζαντινούς Χρόνους, χάθηκε (Πιν. 45, 48, 49, 119).

75. Α. Orlandos, Nouvelles observations sur la construction du Temple d'Athene Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947-48, 9, σημ. 1.

76. A. Παπανικολάου-Κριστενσεν, Αθήνα 1818-1853, ’Epya Δανών καλλιτεχνών. Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 
Αθήνα 1985, 166 εικ. 193 και 172, εικ. 198.
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Λόγω της ισχυρής ρηγματώσεως των δύο διασωθέντων in situ κατωφλιών, για την 
στερέωσή τους χρησιμοποιήθηκαν επιφανειακά μεγάλοι σύνδεσμοι Π από ορείχαλκο, ίσως 
στην ίδια θέση που είχαν τοποθετηθεί σιδερένιοι κατά την πρώτη αναστήλωση (Πιν. 168, 196).

Τα κατώφλια αυτά δεν στερεώθηκαν με συνδέσμους στις παρακείμενες βάσεις των 
παραστάδων και των πεσσών, εφ’όσον από την αρχική κατασκευή τους αυτό γινόταν με 
κατάλληλη λάξευση εγκοπών που επέτρεπε την στέρεη συναρμογή των μελών μεταξύ τους. 
Ετσι αφαιρέθηκαν οι σίδηροί σύνδεσμοι Π που είχαν εσφαλμένα τοποθετήσει οι προηγούμενοι 
αναστηλωτές, δίχως να αντικατασταθούν με νέους και οι τόρμοι έμειναν άδειοι. (Πιν. 48, 119, 
203).

Εξ αιτίας της κλίσεως που έλαβε η κρηπίδα προς δυσμάς λόγω της εσφαλμένης 
εκτιμήσεως του αρχιτέκτονα Β. Δούρα, (που αποδέχθηκε πλήρως στην συνέχεια και ο Ν. 
Μπαλάνος),77 δύο οπές διανοίχθηκαν στην δυτική πλευρά του τοιχοβάτη για την απορροή 
προς τον οπισθόναο των όμβριων που συγκεντρώνονταν στο εσωτερικό του σηκού, κατά μήκος 
του δυτικού τοίχου (Πιν. 113, 189, 190).

Ο Ν. Μπαλάνος με την επανατοποθέτηση της κρηπίδας και του τοιχοβάτη στην θέση 
τους, στην ουσία ολοκλήρωσε το κύριο τμήμα των εργασιών που έπρεπε να εκτελεσθούν 
προκειμένου να εξαλειφθούν τα αίτια που προκάλεσαν την δεύτερη διάλυση του μνημείου. 
Δηλαδή τις παραμορφώσεις της τοιχοποι ίας του πύργου και τις καθιζήσεις της κρηπίδας. Για 
τα οφέλη ή τα μειονεκτήματα της επεμβάσεως αυτής, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε 
στην συνέχεια, θα θέλαμε απλώς εδώ να τονίσουμε, ότι οι εργασίες που ακολουθούν αφορούν 
πλέον αποκλειστικά τον ναό της Νίκης, του οποίου τα μέλη βρέθηκαν εντοιχισμένα στο τείχος 
της μέσης κανονοστοιχίας. Σε αντίθεση λοιπόν με τα μέλη της κρηπίδας, τα οποία αν 
εξαιρέσουμε τις νέες συμπληρώσεις, τοποθετήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια όλα στην αρχική 
τους θέση, για τα άλλα μέλη του ναού, προηγήθηκε ειδική έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί 
η ακριβής τους θέση στο κτήριο.

Η εργασία αυτή απετέλεσε την πεμπτουσία της επεμβάσεως του Μπαλάνου -και όπως 
θα δούμε του Ορλάνδου στην συνέχεια-, στο ναό της Αθηνάς Νίκης, γιά την διάσωση άλλωστε 
του οποίου έγιναν όλες οι προηγηθείσες εργασίες υποδομής με την σειρά που τις περιγράψαμε.

Η ανασύνθεση των μελών tou ναού εης Αθηνάς Νίκης
Α) Πρώτο μέλημα του Ν. Μπαλάνου ήταν να τοποθετήσει τις βάσεις των κιόνων στην 
πραγματική τους θέση. Οι ιωνικές βάσεις, οκτώ συνολικά τον αριθμό, δεν βρέθηκαν όλες 
ακέραιες. Τέσσερεις μόνο από αυτές διασώθηκαν σε καλή σχετικά κατάσταση, ενώ τρεις 
χρειάσθηκε να συμπληρωθούν σε σχετικά μεγάλο ποσοστό με νέο πεντελικό μάρμαρο, από τον 
Ross. Η όγδοη που δεν βρέθηκε ποτέ, αντικαταστάθηκε τότε με νέα, από πεντελικό μάρμαρο. 
Η βάση αυτή καθώς και οι συμπληρώσεις των υπολοίπων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει 
λαξεύτηκαν χωρίς να φέρουν τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στην άνω σπείρα, για να 
διακρίνονται σαφώς από τα αρχαία τμήματα.

77. Βλ. σχετ. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 796-797. Η ανασκευή του σφάλματος αυτού γίνεται στις προτάσεις για την νέα 
αποκατάσταση του ναού.
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Κατά την πρώτη αναστήλωση, οι τέσσερεις σχετικά ακέραιες αρχαίες βάσεις 
τοποθετήθηκαν στην ανατολική πλευρά για προφανείς αισθητικούς λόγους, ενώ οι τρεις άλλες 
και η νέα, στην δυσπρόσιτη δυτική πλευρά του ναού. (Πιν. 88, 126, 127, 129, 170). Από τις 
τέσσερεις βάσεις της ανατολικής πλευράς, μόνο η ΝΑ βάση είχε τοποθετηθεί ορθά, δεδομένου 
ότι είχε βρεθεί κατά την ανασκαφή του 1835 στην θέση της. (Πιν. 129α). Με αυτά τα 
δεδομένα, ο Μπαλάνος προσπάθησε να εξακριβώσει την θέση που η κάθε μία από τις βάσεις 
αυτές ήταν τοποθετημένη κατά την αρχαιότητα.

Βέβαιος λοιπόν ότι οι προηγηθέντες αναστηλωτές είχαν τοποθετήσει ορθά μόνο την 
βάση της ΝΑ γωνίας του προνάου (εκ παραδρομής στο κείμενο η γωνία αυτή αναφέρεται ως 
ΒΔ), ο Ν. Μπαλάνος προέβη στην τοποθέτηση των υπολοίπων βάσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα 
στοιχεία:78

α) Διαπίστωσε ότι οι βάσεις αυτές δεν ήσαν ισοϋψείς κατά την κατεύθυνση των χαραγών 
(σημείαι) που βρέθηκαν στην άνω επιφάνειά τους. Οι σημείες χρησίμευαν γιά την τοποθέτησή 
των βάσεων στην ακριβή τους θέση με την βοήθεια αντίστοιχων χαραγών, που βρέθηκαν στην 
άνω επιφάνεια του κυματιοφόρου τοιχοβάτη. Δύο από τις βάσεις, παρουσίαζαν κλίση διαγωνίως 
σε σχέση με τους διασταυρούμενους ορθογωνικά χαραγμένους άξονες, ενώ οι υπόλοιπες 
τέσσερεις βάσεις παρουσίαζαν κλίση προς μία μόνο κατεύθυνση, δηλαδή στον ένα από τους 
δύο άξονες, ήτοι από Α. προς Δ. ή από Δ. προς Α. Από την άθροιση βέβαια λείπουν δύο βάσεις, 
η μία που όπως είπαμε χάθηκε, και μία από τις τρεις συμπληρωμένες βάσεις που 
τοποθετήθηκαν στην δυτική πλευρά του ναού. Είναι λοιπόν πιθανό ότι το θραύσμα που είχε 
διασωθεί από την μία, δεν επέτρεψε να γίνουν ασφαλείς μετρήσεις, και έτσι ο Μπαλάνος 
προτίμησε να κάνει αναφορά μόνο σε όσες μπορούσε να είναι απόλυτα βέβαιος για την κλίση 
τους.

β) Οι δύο κεκλιμένες κατά την διαγώνιο βάσεις των κιόνων, έφεραν επίσης χαρακτηριστικά 
ίχνη φθοράς από την επαφή ενός μαρμάρινου κυματιοφόρου μέλους που συνέδεε τις βάσεις 
με την βάση των παραστάδων του προνάου. Το μέλος αυτό χρησίμευε ως βάση γιά την έδραση 
του δρύφακτου που έκλεινε στις πλευρές τον πρόναο και τα ίχνη φθοράς που άφησε η 
παρουσία του, διακρίνονται σαφώς στο δάπεδο. Από την παρατήρηση αυτή, φάνηκε ότι οι δύο 
αυτές γωνιακές βάσεις ανήκαν με απόλυτη βεβαιότητα στον πρόναο, δεδομένου ότι η μία από 
αυτές, η ΝΑ είχε βρεθεί από τον Ross, in situ, μαζί με μία ακόμα, ίσως την διπλανή της79 
(Πιν. 119, 120, 121).

Για την ακριβή τοποθέτηση των βάσεων αυτών στις γωνίες του ανατολικού στυλοβάτη, 
χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί οι αρχαίες σημείες στην άνω έδρα τους, που συμπίπτουν 
προεκτεινόμενες με ανάλογες σημείες που βρέθηκαν κατά μήκος της άνω έδρας του 
κυματιοφόρου τοιχοβάτη του σηκού. (Πιν. 119, 121). Η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών 
γωνιακών βάσεων διαπιστώθηκε ότι είναι 4,652 μ., μέτρηση που εκτελέσθηκε στους διαμήκεις 
άξονες, που διέρχονται από τα κέντρα των βάσεων, και εκτείνονται προς τους πλευρικούς 
τοίχους του σηκού. Οι άξονες αυτοί απέχουν από την ΒΑ και ΝΑ πλευρά της κρηπίδας 0,374 
μ. αντίστοιχα. Συνεπώς 2 χ 0,374 μ. + 4,652 μ. = 5,40 μ., όσο δηλαδή το πλάτος του στυλοβάτη 
του προνάου.

Οι υπόλοιπες βάσεις τοποθετήθηκαν με την ίδια λογική που ακολούθησαν οι 
προηγούμενοι αναστηλωτές. Δηλαδή οι καλύτερα διατηρούμενες τοποθετήθηκαν στην

78. Ν. Μπαλάνος, ό.π., 802, 803.

79. L. Ross, Ε. Schaubert, Ch. Hansen, ό.π. 3 και σημ. 21.
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ανατολική πλευρά, ενώ οι τρεις συμπληρωμένες και η νέα βάση, τοποθετήθηκαν στην δυτική 
πλευρά (Πιν. 129, 170).

Έτσι, η μόνη αλλαγή που έγινε στη διάταξη των βάσεων του προνάου σε σχέση με την 
αναστήλωση Ross, ήταν η τοποθέτηση της τρίτης από τα νότια βάσεως, στην ΒΑ γωνία του 
προνάου. Στην θέση της τοποθετήθηκε η βάση που μέχρι τότε εσφαλμένα είχε τοποθετηθεί 
στην ΒΑ γωνία. (Πιν. 84, 127). Από την μελέτη όμως παλαιών φωτογραφιών και την αναφορά 
του Μπαλάνου, φαίνεται ότι η πραγματική θέση όλων των υπολοίπων βάσεων είναι ασαφής και 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, κάτι που ασφαλώς θα μας απασχολήσει με την ευκαιρία της 
προγραμματιζόμενης νέας αναστηλώσεως του μνημείου.

Μία νέα παράμετρος που σοβαρά πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι η διαπίστωσή μας, ότι 
η ανατολική κιονοστοιχία του ναού την εποχή της κατασκευής της υπόγειας πυριτιδαποθήκης, 
ήταν ενσωματωμένη σε τοίχο. Συνεπώς η κοπή των μαρμάρων του στυλοβάτη στο κεντρικό του 
τμήμα καθώς και των υποκείμενων αναβαθμών για την δημιουργία διαδρόμου επικοινωνίας από 
τον πύργο προς την υπόγεια πυριτιδαποθήκη, δεν προξένησε στατικό πρόβλημα στην έδραση 
των δύο εντοιχισμένων κεντρικών κιόνων του προνάου, των οποίων οι βάσεις θα πρέπει και 
αυτές να κόΗηκαν στις εσωτερικές προς τον διάδρομο παρειές τους, για την δημιουργία 
ανακουφιστικού τόξου-υπερθύρου του διαδρόμου. Αυτό άλλωστε μαρτυρείται από το πλάτος 
του συμπληρωμένου από τον Ross στυλοβάτη, ο οποίος εισχωρεί σήμερα κάτω από τις δύο 
μεσαίες βάσεις των κιόνων (Πιν. 51, 56, 127, 194).

Βέβαια, κατά την συμπλήρωση του τμήματος αυτού του στυλοβάτη με νέο μάρμαρο, 
λαξεύτηκε κάθετα ο νότιος αρμός θραύσεως. Παραμένει όμως σαφές ότι η κοπή του δεν είχε 
γίνει στο όριο της περιμέτρου της κάτω σπείρας της επ’αυτού εδραζομένης βάσεως, αλλά είχε 
εισχωρήσει και κάτω από αυτήν, πράγμα που σημαίνει ότι η υπερκείμενη βάση πρέπει 
παρομοίως να είχε απολαξευθεί (Πιν. 192, 203).

Β) Πάνω στην στρώση του κυματιοφόρου τοιχοβάτη του σηκού και των ιωνικών βάσεων 
των κιόνων, τοποθετήθηκαν στην συνέχεια δοκιμαστικά οι 20 συνολικά λίθοι του επιστυλίου 
για να εξακριβωθεί η πραγματική τους θέση στο κτήριο, εφ’όσον κατά την καθαίρεση είχε 
διαπιστωθεί ότι μερικοί από αυτούς είχαν τοποθετηθεί εσφαλμένα κατά την πρώτη αναστήλωση 
(Πιν. 121).

Ύστερα από μελέτη της θέσεως των αρχαίων τόρμων των συνδέσμων και των γόμφων, 
εξακριβώθηκε ότι τα επιστύλια 5 και 14 έπρεπε να αλλάξουν θέση αμοιβαίως καθώς και α 
επιστύλια 6 και 19. Δυστυχώς ο Μπαλάνος στο σημείο αυτό υπήρξε υπερβολικά συνοπτικός και 
έτσι δεν διευκρινίζει τον τρόπο αριθμήσεως των μελών του επιστυλίου ούτε όμως συνοδέυσε 
τις παρατηρήσεις του με κάποιο πρόχειρο σκαρίφημα της νέας προτεινόμενης διατάξεως των 
μελών αυτών. Έτσι υποχρεωθήκαμε να προβούμε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, 
προκειμένου να κατανοήσουμε τις παρατηρήσεις του Μπαλάνου και να ελέγξουμε την 
ορθότητά τους.80

Το 1915 ο Α. Ορλανδοςειχε δημοσιεύσει σε μελετη του τις παρατηρήσεις του σχετικά 
με την ορθή διάταξη των επιστυλίων του ναού. Εκεί σημείωσε σε σκαρίφημα ότι το δεύτερο 
από τα ανατολικά επιστύλιο της βόρειας πλευράς και το αντίστοιχο επιστύλιο της νότιας, 
έπρεπε να αλλάξουν αμοιβαία θέση. Επίσης το τρίτο από τα ανατολικά επιστύλιο της νότιας 
πλευράς, έπρεπε να αλλάξει θέση με το μεσαίο επιστύλιο του δυτικού εγκάρσιου τοίχου του 
σηκού.

80. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 803.

81. Α. Orlandos, Zum Tempel der Athena Nike, AM XL, 1915, 27-44.
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Τις παραπάνω πληροφορίες τις μεταφέραμε σε σχέδιο συνθέσεως των επιστυλίων του 
ναού, αριθμώντας τα μέλη από τα αριστερά προς τα δεξιά, δίνοντας τον αριθμό στο βόρειο 
γωνιακό επιστύλιο της ανατολικής του πλευράς. Έτσι διαπιστώσαμε ότι τα ζεύγη των 
επιστυλίων που ο Ορλάνδος βρήκε ότι ήσαν σε εσφαλμένη διάταξη και έπρεπε μεταξύ τους 
να αλλάξουν αριθμούμενα με τον τρόπο που προαναφέραμε, λαμβάνουν τους αριθμούς 5-13 
και 6-19.

Οι αριθμοί αυτοί συμπίπτουν με τις συνοπτικότατες διαπιστώσεις του Μπαλάνου, πλην 
του επιστυλίου 13 που στην σχετική δημοσίευση, εξ αιτίας μάλλον τυπογραφικού λάθους ή 
εκ παραδρομής, γράφτηκε ως 14.

Χάριν λοιπόν της αλήθειας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι κατά την δοκιμαστική 
ανασύνθεση των επιστυλίων που έγινε από τον Μπαλάνο, εξακριβώθηκε η ορθότητα των 
απόψεων του Ορλάνδου και με τον τρόπο αυτό τοποθετήθηκαν αρκετά αργότερα όπως θα 
δούμε, τα επιστύλια στην θέση τους.

Γ) Μετά την εξακρίβωση της ορθής θέσεως των επιστυλίων του ναού, τα μέλη αυτά 
απομακρύνθηκαν, προκειμένου να τοποθετηθούν οι ορθοστάτεςτου σηκού. Από την αντιστοιχία 
των τόρμων της γομφώσεως των ορθοστατών στην υποκείμενη στρώση της σπείρας, 
διαπιστώθηκε ότι κατά την πρώτη αναστήλωση μερικά από αυτά τα μέλη είχαν τοποθετηθεί 
εσφαλμένα.

Και εδώ, δίχως να παραθέσει βοηθητικό σκαρίφημα, ο Μπαλάνος προέβη στην 
απαρίθμηση των μελών που αναδιάταξε επί το ορθότερον. Έχοντας ως μόνη πληροφορία ότι 
η αρίθμηση των λίθων άρχισε από τον ΒΑ γωνιακό λίθο, συντάξαμε σκαρίφημα προκειμένου 
να γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές που έκανε ο Μπαλάνος κατά την ανατοποθέτηση των 
ορθοστατών, του σηκού.
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Σύμφωνα λοιπόν με την αναφορά του Μπαλάνου, έγιναν οι ακόλουθες αναδιατάξεις:

α) Ο ορθοστάτης υπ’αριθμ. 2 τοποθετήθηκε στην θέση του 9 διότι η αναθύρωσή του 
έφερε χαρακτηριστική διατομή που παρατηρείται αντίστοιχα στις αναθυρώσειςτων γωνιακών 
ορθοστατών 4 και 8. Αλλες πληροφορίες σχετικά με το τι εννοεί "χαρακτηριστική διατομή", δεν 
δίδονται.82

β) Ο ορθοστάτης υπ’αριθμ. 5 έλαβε την θέση του ορθοστάτη 7. Η ορθότης της 
αναδιατάξεως αυτής, επαληθεύεται από την σύμπτωση της θέσεως του γόμφου στον 
υποκείμενο τοιχοβάτη.

γ) Ο ορθοστάτης υπ’αριθμ. 7 μετακινήθηκε στην θέση του ορθοστάτη υπ’αριθμ. 4, αφού 
εστράφη κατά 180° μοίρες, δεδομένου ότι όχι μόνον κατέλαβε εσφαλμένη θέση, αλλά και 
τοποθετήθηκε με την εξωτερική του πλευρά στραμμένη στο εσωτερικό του σηκού.

Σχετικά με την τελευταία αυτή μετακίνηση, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αδύνατον ο 
υπ’αριθμ. 7 λίθος να τοποθετήθηκε στην θέση του λίθου 4 και μάλλον πρόκειται περί 
τυπογραφικού λάθους. Το ορθό κατά την γνώμη μας είναι ότι ο λίθος 7 κατέλαβε την θέση 
του λίθου 5 της ίδιας πλευράς. Και αυτό διότι ο λίθος 4 διαμορφώνει την ΒΔ γωνία του σηκού 
και φέρει λαξευμένη την παραστάδα στις δύο εξωτερικές πλευρές του, χαρακτηριστικό 
γνώρισμα που διευκόλυνε την ορθή τοποθέτησή του, ήδη από την εποχή του Ross. Επίσης, 
το μήκος του λίθου 7 είναι 1,026 μ. ενώ το μήκος των ορθοστατών της βόρειας και νότιας 
πλευράς του σηκού είναι 1.845 μ. περίπου, ώστε αποκλείεται η περίπτωση να είχε τοποθετηθεί 
στην θέση των λίθων 2,3,9 και 10.

δ) Άλλες αναδιατάξεις ορθοστατών σε σχέση με την πρώτη αναστήλωση, ήταν η 
τοποθέτηση του λίθου υπ’αριθμ. 9 στην θέση του λίθου 10, και η μεταφορά του λίθου 10, στην 
θέση του λίθου 2.

Αφού λοιπόν ορίσθηκε η ορθή θέση των ορθοστατών, τα μέλη στη συνέχεια 
τοποθετήθηκαν με την ακόλουθη σειρά. Πρώτα γομφώθηκαν στην σπείρα οι δύο ορθοστάτες 
των παραστάδων της δυτικής πλευράς και στην συνέχεια άρχισαν να τοποθετούνται οι 
υπόλοιποι λίθοι του βόρειου και νότιου τοίχου με διεύθυνση προς ανατολάς. Τελευταίοι έτσι 
γομφώθηκαν οι ορθοστάτες των παραστάδων της ανατολικής πλευράς του σηκού, ήτοι οι λίθοι 
1 και 11. Στην δυτική πλευρά, μετά την τοποθέτηση των λίθων 5 και 7, τελευταίος 
τοποθετήθηκε ο μεσαίος λίθος 6 (καταφραγή), δίχως να γομφωθεί στην υποκείμενη στρώση 
του κυματιοφόρου τοιχοβάτη.

Για τον λίθο αυτό, ο Μπαλάνος υπήρξε ιδιαίτερα αναλυτικός στην περιγραφή του. 
Επειδή θεωρήθηκε ως "χαμένος", οι διαστάσεις του προέκυψαν από το κενό που άφησαν 
μεταξύ τους οι λίθοι 5 και 7, με μία όμως ιδιαιτερότητα. Το μήκος των εξωτερικών του 
πλευρών παρατηρήθηκε ότι ήταν μεγαλύτερο από αυτό των εσωτερικών. Σύμφωνα δε με τις 
μετρήσεις μας, ο λίθος 5 έχει μήκος εξωτ. 1,028 μ. και εσωτ. 1,024 μ. Έτσι ο νέος λίθος 6 
έλαβε μήκος εξωτερικά 1,018 και εσωτερικά 1,027, η διαφορά δε αυτή απετέλεσε και την 
απόδειξη για τον Μπαλάνο ότι το μέλος αυτό είχε και κατά την αρχαιότητα τοποθετηθεί 
αγόμφωτο (καταφραγή), ήτοι συρταρωτά από τον πρόναο προς τον σηκό. Επίσης παρατήρησε 
ότι η στρώση του τοιχοβάτη εσωτερικά προεξείχε από τους ορθοστάτες κατά 6-8 χιλιοστά 
περίπου, διάσταση μη δυνάμενη να μετρηθεί επακριβώς, λόγω της φθοράς της επιφάνειας των 
λίθων.

82. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 803-804. Πιθανώς πρόκειται για τον τεθλασμένο αρμό ώσεως που περιέγραψε αναλυτικότερα ο 
Ορλάνδος. Βλ. σχετ. BCH LXXI-LXXII, 21-22 εικ. 15 και 16.
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Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, τοποθέτησε και γόμφωσε τους ορθοστάτες στην στρώση 
του τοιχοβάτη, με την μόνη διαφορά ότι η προεξοχή που παρατήρησε ότι δημιουργείται 
εσωτερικά, σήμερα διακρίνεται μόνο στον νότιο και τον δυτικό τοίχο. Στον βόρειο τοίχο η 
κάθετη εσωτερική επιφάνεια του τοιχοβάτη, παραδόξως βρίσκεται στο αυτό κατακόρυφο 
επίπεδο με αυτήν των ορθοστατών, δίχως να οφείλεται στην φθαρμένη επιφάνεια των μελών.

Η επέμβαση του Μπαλάνου εκτός της αναδιατάξεως των λίθων των ορθοστατών σε 
σχέση με εκείνη της παλαιότερης αναστηλώσεως, επέφερε και την αντικατάσταση του 
ελλείποντος ορθοστάτη 11 της ΝΑ παραστάδας, ανακατασκευασμένου από πωρόλιθο την εποχή 
του Ross, με νέο μέλος κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο. (Πιν. 66δ, 91 γ).

Επίσης όπως προαναφέραμε, ανακατασκευάσθηκε με μάρμαρο ο ορθοστάτης 6 του 
δυτικού τοίχου. Ιδιαίτερα όμως για τον τελευταίο αυτόν λίθο, μας προξένησε απορία το ότι ο 
Μπαλάνος τον θεωρεί "χαμένο", όταν κατά την διάλυση του μνημείου ο ορθοστάτης αυτός 
φαίνεται σαφώς στην θέση του, σε φωτογραφίες που βρήκαμε μεταξύ του υλικού που 
φυλάγεται στην Αρχαιολογική Εταιρεία, με την επωνυμία "Αρχείον Μπαλάνου". (Πιν. 93α).

Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι το μέλος αυτό από αβλεψία χάθηκε, όταν 
καταπλακώθηκε από τους καθαιρεθέντες στη συνέχεια δόμους του σηκού, καθώς όλο αυτό το 
υλικό είχε συσωρευθεί στην στενή περιοχή του πύργου της Νίκης κοντά στο πελασγικό τείχος 
και στο εσωτερικό της Νότιας Πτέρυγας των Προπυλαίων. (Πιν. 97γ). Αργότερα, όταν βρέθηκε 
κατά την συνέχιση των εργασιών από τον Ορλάνδο, ήταν πια αργά να γίνει οτιδήποτε και το 
θέμα όπως φαίνεται αποσιωπήθηκε. Είναι χρήσιμο πάντως να αναφέρουμε ότι ο λίθος αυτός 
έχει εντοπισθεί και θα τοποθετηθεί ξανά στην θέση του, κατά την νέα επέμβαση που 
προγραμματίζεται στο μνημείο.83

Δ) Μετά την οριστική τοποθέτηση των λίθων των ορθοστατών ο Μπαλάνος άρχισε την 
αναστήλωση των δύο ανατολικών παραστάδων της τοιχοποιίας του σηκού. Στην αρχή 
προχώρησε δοκιμαστικά και αφού εξακρίβωσε την ορθή θέση και την καθ’ύψος διάταξη των 
δόμων, στην συνέχεια τους αναστήλωσε οριστικά, γομφώνοντάς τους. (Πιν. 122).

Ως τεκμήρια γιά την ορθή διάταξη των λίθων αυτών, χρησιμοποιήθηκαν οι αρχαίες 
διασταυρούμενες σημείες που είχαν χαραχθεί στο πρόσθιο τμήμα τους, στην οριζόντια έδρα 
κάθε μέλους των παραστάδων προκειμένου να λαξευθεί τετράγωνος τορμίσκος μέσα στον οποίο 
σφήνωναν ορειχάλκινη θήκη διαστάσεων 3,5 x 3,5 εκατ. Η θήκη χρησίμευε για την στερέωση 
μετάλλινου γόμφου τετράγωνης διατομής που συνέδεε τους λίθους αυτούς κατακόρυφα στο 
μπροστινό τους τμήμα, μία πρόσθετη εξασφάλιση για την καλή στερέωση των ελεύθερων 
αυτών άκρων του σηκού, εφ’όσον στην ουσία εκεί απουσιάζει ο εγκάρσιος θυραίος τοίχος, 
αναπληρούμενος από δύο ελεύθερους μονολιθικούς πεσσούς, συνδεόμενους με τις παραστάδες 
μόνο στη βάση τους και στο ύψος των επιστυλίων (Πιν. 124, 191).

Σύμφωνα με τον Μπαλάνο, οι σημείες αυτές συνέπιπταν στα ζεύγη των λίθων που οι 
έδρες τους βρίσκονταν σε επαφή κατά την αρχική φάση κατασκευής του ναού. (Πιν. 122). 
Όπου έλλειπαν οι σημείες, η επάλληλη διάταξη των λίθων καθοριζόταν από την σύμπτωση της 
θέσεως των τόρμων των ορειχάλκινων θηκών (χοινικίδων), αλλά και από άλλες ενδείξεις. Από 
την παρουσία εμφανών τόρμων στις παραστάδες που είχαν αντιστοιχία με ανάλογους τόρμους 
στους κίονες και στους ενδιάμεσους πεσσούς, και που χρησίμευαν για την λειτουργία των 
θυρών, αλλά και τη στερέωση πλευρικών δρυφάκτων στον πρόναο. Στην σπουδαία αυτή 
εργασία, βοήθησε και ο W.B. Dinsmoor, ο οποίος παρέδωσε σημείωμα στον Μπαλάνο, όπου του 
υπεδείκνυε την καθ’ύψος ορθή διάταξη των λίθων των παραστάδων του ναού, αλλά και των

83. Βλ. σχετικά αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, αριθμ. αρχείου Ι4.
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άλλων λίθων του σηκού. Κατά τον Μπαλάνο οι υποδείξεις του Dinsmoor ταυτίζονταν απολύτως 
με την τοποθέτηση των λίθων των παραστάδων που είχε ήδη ολοκληρώσει καθώς και των 
υπολοίπων λίθων του σηκού που όπως θα δούμε, είχε τοποθετήσει στην θέση τους 
δοκιμαστικά.84

Ε) Με την τοποθέτηση των λίθων των παραστάδων στην οριστική τους θέση, καθορίστηκε 
έτσι το ύψος των στρώσεων της τοιχοποι ίας του σηκού, οι οποίες οι περισσότερες σημειωτέον 
δεν είναι μεταξύ τους ισοϋψείς.

Οι δόμοι του σηκού στην συνέχεια τοποθετήθηκαν δοκιμαστικά στην θέση τους, έτσι 
στην ουσία ο σηκός κτίσθηκε, με μόνη την διαφορά ότι οι λίθοι δεν γομφώθηκαν ούτε 
συνδέθηκαν μεταξύ τους85 (Πιν. 122γ).

Κατά τον Μπαλάνο η πραγματική θέση κάθε λίθου βρέθηκε "μετά πάσης βεβαιότητος", 
με την διερεύνηση της αντιστοιχίας των αρχαίων τόρμων των οριζοντίων και καθέτων 
συνδέσμων προς τους παρακείμενους και υποκείμενους λιθοπλίνθους του ναού. Πρόσθετο 
αποτέλεσμα της διερευνήσεως αυτής ήταν η εξακρίβωση του τρόπου δομής των τοίχων του 
σηκού και η μέθοδος που ακολουθήθηκε γιά την ανέγερσή τους, θέματα που ήδη θίξαμε. Οι 
διαπιστώσεις όμως του Μπαλάνου δεν συνοδεύθηκαν από σχέδιο, επομένως παραμένουν 
αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία στην περιγραφή του τρόπου δομής των τοίχων του σηκού. Ο 
Ορλάνδος αργότερα περιέγραψε τον τρόπο δομής των τοίχων και συνέταξε συνοδευτικά 
σχέδια διαφοροποιούμενος από τις παρατηρήσεις του Μπαλάνου, κυρίως σε ότι αφορά την 
ορθή διάταξη των λίθων που ετοποθετούντο ως καταφραγές. Αλλά γι’αυτά θα αναφερθούμε 
στην συνέχεια.

Άλλα στοιχεία που έλαβε υπ’όψιν του ο Μπαλάνος στην διερεύνηση της ορθής θέσεως 
των λίθων του σηκού ήσαν τα ακόλουθα:

α) Τα μήκη των αγελαίων λιθοπλίνθων του νότιου και βόρειου τοίχου είναι περίπου 0,92 μ. 
και 0,96 μ., ενώ στον δυτικό, 1,04 μ. κοντά στις παραστάδες και 1,03 περίπου είναι οι 
ενδιάμεσοι. Εδώ είναι βέβαιο ότι ο Μπαλάνος υιοθέτησε τις παρατηρήσεις του Ορλάνδου στο 
ζήτημα κατανομής των λίθων του σηκού στις τρεις του πλευρές, αν και δεν κάνει καμμία 
αναφορά στην προηγηθείσα αυτή μελέτη, του 1915.

β) Οι λίθοι που τοποθετούνται τελευταίοι (καταφραγές), δεν έφεραν γόμφωση και είχαν 
διατομή ελαφρά κωνική.

γ) Για την τοποθέτηση των λίθων των δυτικών παραστάδων του ναού και των 
παρακείμενων λιθοπλίνθων, ελήφθησαν υπ’όψιν οι χαρακτηριστικά λαξευμένοι αρμοί ώσεωςτων 
λίθων αυτών, ελαφρά τεθλασμένοι λόγω του μη απόλυτα ορθογωνικού σχήματος του σηκού86 
(Πιν. 116, 117, 118).

Έχοντας λοιπόν λάβει υπ’όψιν όλα τα παραπάνω, ο Ν. Μπαλάνος ρητά αναφέρει ότι μετά 
την οριστική τοποθέτηση των λίθων των ανατολικών παραστάδων και την τελική μελέτη περί 
της θέσεως των λοιπών δόμων της τοιχοποιίας, επακολούθησε η οριστική αναστήλωση των

84. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 804-805, σημ. 1,

85. L. Lemerle, Chronique des fouilles en 1938, Acropole, BCH 62, 1938, 448, 450. Στην αναφορά αυτή, μεταξύ άλλων, 
γίνεται μνεία του προγραμματισμού αποκαταστάσεως μέρους του αετώματος και του γείσου, καθώς επίσης της 
υπάρξεως γλυπτού διακόσμου στο τύμπανο.

86. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 805.
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τοίχων του σηκού. Η τελευταία αυτή εργασία εκτελέσθηκε από τον αρχιτέκτονα Βασ. Δούρα, 
ο οποίος εργαζόταν στο πλευρό του Ν. Μπαλάνου από την αρχή του έργου, όταν 
διαλύθηκε ο ναός και επισκευάσθηκε ο πύργος.

Όμως στο τελευταίο αυτό στάδιο της εργασίας, δηλαδή στην οριστική αναστήλωση 
των δόμων της τοιχοποι ίας, ο Ν. Μπαλάνος δεν προϊστατο πλέον των εργασιών, εφ’όσον για 
λόγους υγείας ο υπερήλικας βετεράνος των αναστηλωτικών έργων της Ακροπόλεως, είχε 
αποσυρθεί από την διεύθυνση των έργων τον Μάρτιο του 1939, έχοντας όμως κατορθώσει, όπως 
ο ίδιος υπερήφανα σημειώνει, να συμπληρώσει την αναστήλωση όλων των Μνημείων της 
Ακροπόλεως.8

Η επέμβαση cou Α.Ορλάνδου

Ο Α. Ορλάνδος διαδέχθηκε στην διεύθυνση του έργου τον παραιτηθέντα γιά λόγους 
υγείας Ν. Μπαλάνο τον Μάρτιο του 1939. Το χρονικό της συνεχίσεως και ολοκληρώσεως του 
έργου αναστηλώσεωςτου ναού της Νίκης, θίγεται συνοπτικά σε ειδική μελέτη που δημοσίευσε 
αργότερα ο Ορλάνδος στο BCH 1947-48 με τίτλο "Nouvelles observations sur la construction du 
temple d’Athena Nike". Εκεί μεταξύ των νέων στοιχείων γιά την αρχιτεκτονική και τους τρόπους 
δομής των μελών του ναού, δίδονται πολύ γενικές πληροφορίες για το τελικό αυτό στάδιο 
αναστηλώσεως του μνημείου και κάποιων αλλαγών που έγιναν σε σχέση με την 
προγραμματιζόμενη ολοκλήρωση του έργου από τον Μπαλάνο. Αναλυτικά ασκήθηκε μόνο 
κριτική στο ζήτημα της κρηπίδας του ναού που αναστηλώθηκε κεκλιμένη, θέμα στο οποίο 
θα αναφερθούμε διεξοδικά σε ειδικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ορλάνδο, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του είχαν οριστικά 
τοποθετηθεί στην θέση τους και στερεωθεί με σιδηρούς συνδέσμους τα παρακάτω τμήματα 
του μνημείου:

α) Η κρηπίδα
β) Ο κυματιοφόρος τοιχοβάτης του σηκού
γ) Οι ορθοστάτες των τοίχων και των παραστάδων.

Αντιθέτως οι στρώσεις των λιθοπλίνθων της τοιχοποιίας του σηκού καθώς και τα 
επιστύλια, είχαν τοποθετηθεί προσωρινά κατά τρόπο δοκιμαστικό87 88 89 και η οριστική τους 
τοποθέτηση έγινε από τον Α. Ορλάνδο, υπό την προσωπική του επίβλεψη και καθοδήγηση, με 
τρόπο όμως διαφορετικό από εκείνον που είχε προγραμματισθεί κατά την δοκιμαστική 
αναστήλωση.8

Είναι φανερό, ότι στο σημείο αυτό υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ της 
αναφοράς του Μπαλάνου και αυτής του Ορλάνδου, στο ποιος τελικά αναστήλωσε τους τοίχους 
του σηκού του ναού της Νίκης. Μεταξύ των δύο αναφορών, μόνο ο Ν. Μπαλάνος δίδει 
αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την αναστήλωση των παραστάδων του σηκού, καθώς και 
αυτούς που συνεργάσθηκαν στην ορθή επανατοποθέτησή τους, τον Βασ. Δούρα και τον 
W.B.Dinsmoor. Μη έχοντας κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε την ακρίβεια των λόγων του

87. Ν. Μπαλάνου, Η αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως, Προπύλαια, Ερέχθειον, Παρθενών, Αθήναι 1940, 17.

88. Ν. Μπαλάνος, ό.π. 807. Για τις τελευταίες εργασίες που έγιναν τότε, βλ. επίσης New items from Athens, AJA 1939, 
336.

89. A. Orlandos, Nouvelles observations sur la consruction du temple d'Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947-48, 2.
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Μπαλάνου, πιστεύουμε ότι πράγματι ο Μπαλάνος αναστήλωσε τα δύο ελεύθερα προς 
ανατολάς άκρα του σηκού, τις ανατολικές του παραστάδες. Ήταν όμως δυνατόν να είχε προβεί 
στην οριστική αναστήλωσή τους, δηλαδή στην στερέωσή τους με συνδέσμους και γόμφους 
χωρίς να έχουν τοποθετηθεί ταυτόχρονα και οι παρακείμενοι στις παραστάδες λίθοι του 
σηκού;

Οι λίθοι που διαμορφώνουν τις παραστάδες έχουν δύο διαφορετικά μήκη (1.44 μ. και 
0.96 μ.) εναλλασσόμενα καθ’ύψος μεταξύ τους. Αν λοιπόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί, τότε οι 
αγελαίοι λιθόπλινθοι θα έπρεπε στην συνέχεια να τοποθετηθούν με ώθηση στο κενό που 
δημιουργείται ανάμεσα στις δύο μακρές λιθοπλίνθους. Με τον τρόπο όμως αυτό, η αγελαία 
λιθόπλινθος θα ήταν αδύνατον να στερεωθεί με σύνδεσμο τοποθετημένο στην άνω οριζόντια 
επιφάνειά της, με την κοντή σε μήκος λιθόπλινθο, εφ’όσον η άνω έδρα των δύο λίθων στον 
αρμό ώσεώς τους, καλύπτεται από την υπερκείμενη μακρά λιθόπλινθο της παραστάδας (Πιν. 
115, 124, 185, 187).

Επομένως δύο πράγματα μπορεί να έγιναν. Η κοινή λιθόπλινθος με ώθηση να 
τοποθετήθηκε στο μεταξύ κενό και να παρέμεινε ασύνδετη με την λιθόπλινθο της παραστάδας, 
ή να έγινε ταυτόχρονα η οριστική τοποθέτηση των λιθοπλίνθων των παραστάδων και 
τουλάχιστον των αμέσως επόμενων λιθοπλίνθων του σηκού. Οι υπόλοιποι αγελαίοι λίθοι του 
βορείου και νοτίου τοίχου καθώς και αυτοί του δυτικού, είναι δυνατόν να ήσαν τοποθετημένοι 
δοκιμαστικά και να στερεώθηκαν οριστικά στην θέση τους στην συνέχεια από τον Βασ. Δούρα 
στο διάστημα που ασφαλώς θα μεσολάβησε μεταξύ της αναγκαστικής αποχωρήσεως του 
Μπαλάνου και της αναλήψεως της διευθύνσεως των έργων από τον Α. Ορλάνδο. Η σιωπή του 
Ορλάνδου στο είδος των μεταβολών που κατά την δήλωσή του επέφερε στην αναδιάταξη των 
λίθων του σηκού σε σχέση με την "δοκιμαστική" αναστήλωσή των Μπαλάνου και Δούρα, 
μάλλον ενισχύει την παραπάνω γνώμη που τελικά σχηματίσαμε.

Τα υπόλοιπα τμήματα του ναού, οι κίονες, οι πεσσοί του θυραίου τοίχου, τα επιστύλια, 
η ζωφόρος, τα γείσα και η σίμη τοποθετήθηκαν στην θέση τους υπό την διεύθυνση και 
επίβλεψη του Α. Ορλάνδου, σύμφωνα |ΐε τις προσωπικές του υποδείξεις, κάτι που με έμφαση 
ο ίδιος σημειώνει στην αναφορά του.90

Τα νέα δεδομένα που διευκόλυναν την αναστήλωσή

Η αναστήλωσή του ναού ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1940, έναν χρόνο περίπου μετά 
την αποχώρηση του Μπαλάνου και στην συνέχεια του Βασ. Δούρα, αν κρίνουμε από το γεγονός 
ότι δεν γίνεται πλέον πουθενά μνεία του ονόματος του.91 Κατά τον Ορλάνδο, η νέα 
αναστήλωσή του ναού της Νίκης, επιβεβαίωσε στο μεγαλύτερο μέρος τα συμπεράσματά του, 
σχετικά με την ορθή θέση των μελών του ναού που ο ίδιος είχε επισημάνει σε παλαιότερη 
μελέτη του, πλην του ζητήματος της κλίσεως των τοίχων του σηκού, κάτι που όπως ο ίδιος 
παρατηρεί ήταν δύσκολο να εξακριβωθεί με τον "λανθασμένο" τρόπο που ο ναός ήταν 
αναστηλωμένος από τους "Βαυαρούς".

Η μελέτη αυτή είχε δημοσιευθεί στο A.M.XL 1915, σ.27 κ.ε. με τον τίτλο "Zum Tempel 
der Athena Nike". Εκεί, ο Ορλάνδος παρουσίασε μία σειρά πρωτότυπων παρατηρήσεων που 
αναθεωρούσαν σε αρκετά σημεία την ορθότητα της πρώτης αναστηλώσεως του Ross, αλλά 
και άλλων θεωρητικών μελετών περί της αρχιτεκτονικής του ναού που στο μεταξύ είχαν δει το

90. Α. Orlandos, ό.π. 3.

91. Βλ. σχετ. την αναφορά του P. Lemerle εις το BCH 63, 1939, Chronique des fouilles en 1939, Acropole, 289.
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φως της δημοσιότητας.

Οι παρατηρήσεις του Ορλάνδου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α) Δίδει τις "ορθές" διαστάσεις της αποστάσεως της ακμής του στυλοβάτη από την κάθετη 
επιφάνεια του τοίχου, όπως και του άξονα του γωνιακού κίονα από την ευθυντηρία, σε σχέση 
με τα μέτρα που παραδίδουν οι Ross και Le Bas.

β) Δίνει τα "ορθά" μέτρα των μετακιονίων διαστημάτων, σε σχέση με εκείνα των Ross και 
Le Bas. Ο Ορλάνδος πάντως δέχεται ως συνολικό πλάτος στυλοβάτη τα 5,381 μ., ενώ αυτό που 
μετριέται σήμερα στον αναστηλωμένο ναό είναι 5.40 μ.-5.404 μ. Επίσης παρατηρεί ορθά ότι 
τα μεταξόνια των προτάσεων δεν μπορούν να μετρηθούν ακριβώς από τους αρμούς της 
κρηπίδας.

γ) Δίνει λεπτομέρειες γιά την κυματιοφόρο μαρμάρινη βάση του δρυφάκτου που έκλεινε 
τις πλευρές του προνάου στον βορρά και στον νότο, που προέκυψαν από θραύσμα που 
εντοπίσθηκε κοντά στο βάθρο του Αγρίππα. Μέχρι τότε η ύπαρξη της βάσεως αυτής, 
τεκμηριωνόταν μόνο από το ίχνος φθοράς στο δάπεδο του ναού και στις ιωνικές βάσεις των 
παραστάδων και των ακραίων κιόνων. (Πιν. 119, 120).

δ) Δέχεται ορθά την ύπαρξη μαρμάρινου κατωφλιού όχι μόνο στις δύο πλευρικές θύρες 
του σηκού αλλά και στο κεντρικό άνοιγμα. Το κατώφλι αυτό υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε 
αργότερα και αντικαταστάθηκε από άλλο χαμηλότερου ύψους ξύλινο, και ότι στην φάση αυτή 
ανήκουν οι παρατηρούμενες στο δάπεδο στρογγυλές οπές των στροφέων. Την ανυπαρξία όμως 
κεντρικού κατωφλιού, παραδόξως εσφαλμένα υποστήριξε μέχρι τέλους ο W.B. Dinsmoor, όπως 
διαπιστώνουμε από σχέδιο του ιδίου δημοσιευμένο στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου 
του92 (Πιν. 45, 119).

ε) Δίνει το ορθό πάχος των ορθοστατών της τοιχοποιίας του σηκού και παρατηρεί ότι 
αυτοί ελαφρά προεξείχαν, όντας παχύτεροι από τους υπερκείμενους λιθοπλίνθους. Η προεξοχή 
αυτή σημειώνει ότι παρατηρείται στον νότιο και βόρειο τοίχο εσωτερικά και εξωτερικά του 
σηκού, ενώ στον δυτικό τοίχο, μόνο στο εσωτερικό του. Επίσης διευκρινίζει ότι οι ορθοστάτες 
των παραστάδων, δεν προεξέχουν από το υπόλοιπο άνω τμήμα τους (Πιν. 186, 188, 190).

στ) Περιγράφει με την βοήθεια σκαριφημάτων, τον ορθό τρόπο διατάξεως των λιθοπλίνθων 
του σηκού σύμφωνα με το μήκος τους και καθορίζει το μήκος των δόμων που τοποθετούνται 
στον βόρειο τοίχο, τον νότιο, καθώς και στον δυτικό. Επίσης δίνει την ορθή διατομή των λίθων 
που τοποθετούνται ως καταφραγές. Τέλος θίγει επιγραμματικά την διαφορά που παρατηρείται 
στα ύψη των στρώσεων των λιθοπλίνθων του σηκού (9 τουλάχιστον διαφορετικά ύψη), κάνοντας 
την υπόθεση ότι το μήκος των δόμων θα έπρεπε να μειώνεται προοδευτικά προς τα πάνω (Πιν. 
115).

ζ) Δίνει το ορθό πλάτος και πάχος των παραστάδων του σηκού καθώς επίσης και των 
ενδιάμεσων πεσσών του θυραίου τοίχου. (Πιν. 123, 124).

η) Δίνει την ορθή θέση των επιστυλίων του ναού και παρουσιάζει σε σκαρίφημα την 
προτεινόμενη αναδιάταξή τους.

θ) Δίνει τις διαστάσεις του σηκού μετρώντας τα επιστύλια, επειδή δηλώνει αδυναμία να 
τις εξακριβώσει εξ αιτίας της απουσίας του κεντρικού ορθοστάτη της δυτικής τοιχοποι ίας του

3Βλ. σχετ. The Architecture of Ancient Greece, London 1950 , 186, εικ. 68.92.
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σηκού. Διαπιστώνει έτσι μία δυσαρμονία στο σχήμα του σηκού που είναι παράγωνο και αυτό 
το αποδίδει στην βιαστική ανέγερση του κτηρίου (Πιν. 116, 117).

Είναι πράγματι παράδοξο το ότι θεωρεί ότι λείπει ο κεντρικός ορθοστάτης του δυτικού 
τοίχου. Όπως διαπιστώσαμε ο λίθος αυτός στην πραγματικότητα δεν έλειπε, απλώς ο 
Ορλάνδος φαίνεται ότι τον θεώρησε ως μη αυθεντικό, άγνωστο όμως γιατί.93 (Πιν. 88, 93). 
Αυτή η παρατήρηση πιθανώς απετέλεσε και την πραγματική αιτία που ο λίθος αυτός όπως 
είδαμε αντικαταστάθηκε από τον Μπαλάνο με νέο. Εξ άλλου όπως είδαμε και θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισημάνουμε στην συνέχεια, ο Μπαλάνος μπορεί μεν να μην δηλώνει πουθενά 
ότι χρησιμοποίησε τις παρατηρήσεις του Ορλάνδου, είναι όμως βέβαιο ότι τις είχε λάβει 
σοβαρά υπ’όψιν του και τις πραγματοποίησε κατά την πορεία της δεύτερης αναστηλώσεως του 
ναού, μέχρι τουλάχιστον το σημείο που σταμάτησε.

ι) Προτείνει την αναδιάταξη των μελών της ζωφόρου, που είχαν τοποθετηθεί λάθος, κατά 
την πρώτη αναστήλωση.

ια) Αναγνωρίζει την ακρίβεια των παρατηρήσεων του Stevens σχετικά με τα πραγματικά 
γείσα του ναού και προσθέτει στα δύο ήδη γνωστά κομμάτια, ακόμα δύο που αποδίδει με 
κάποια επιφύλαξη στα αετώματα (επαετίς) (Πιν. 137, 138, 139).

ιβ) Δίνει αναλυτική περιγραφή της σίμης, καθώς και του τρόπου συνθέσεώς της στις 
πλευρές του ναού, και τα αετώματα (Πιν. 156, 159).

ιγ) Περιγράφει τους καλυπτήρες της κεραμώσεως, δίνει το πλάτος τους καθώς και τον 
τρόπο συνθέσεώς τους, με την σίμη (Πιν. 157, 160).

ιδ) Σε τρία από τα θραύσματα της σίμης που εντόπισε, σώζεται η βάση των ακρωτηρίων. 
Εκτός των τόρμων για την στερέωση των μετάλλινων ακρωτηρίων, περιγράφει την ύπαρξη 
πολλών μικρών οπών που φέρουν ακόμα τα ίχνη του μολυβιού των οποίων την παρουσία θεωρεί 
ανεξήγητη. Η ερμηνεία των οπών αυτών εξακολούθησε να παραμένει ανεξήγητη μέχρι 
πρόσφατα, παρά τις μελέτες περί των εναετίων γλυπτών και των ακρωτηρίων του ναού που 
δημοσιεύθηκαν από τότε. Οι οπές αυτές απλώς χρησίμευαν για την στερέωση μικρών κάθετων 
σιδηρών οβελών για να αποτρέπουν τα πτηνά από το να φωλιάζουν στο αέτωμα ή να βρίσκουν 
προστασία κάτω από τα ακρωτήρια, ρυπαίνοντας τα μάρμαρα στις περιοχές αυτές94 (Πιν. 
157, 158, 159).

Περιγραφή της αναστηλώσεως; του Ορλάνδου

Μία από τις πρώτες επεμβάσεις του Ορλάνδου μετά την ανάληψη του έργου, ήταν η 
ενσωμάτωση στην ήδη τοποθετημένη κρηπίδα ενός θραύσματος από τον στυλοβάτη, που 
βρέθηκε κοντά στο βάθρο του Αγρίππα. Το θραύσμα ανήκε στον λίθο της ΒΑ γωνίας του 
τμήματος αυτού της κρηπίδας και αποτελούσε το νότιο πέρας του λίθου που εισχωρούσε κάτω 
από τον δεύτερο από βορρά κίονα της ανατολικής προστάσεως. Η ενσωμάτωση έγινε με την 
κατάλληλη απολάξευση του νέου μέλους που ήδη από την αναστήλωση του Ross, είχε 
αντικαταστήσει αυτόν τον χαμένο μετά την κατεδάφιση του ναού από τους Τούρκους, γωνιακό

93. Α. Orlandos, ό.π. 25, εικ. 17.

94. Για ανάλογη χρήση σιδηρών οβελών σε ανάγλυφες μετόπες και ακρωτήρια ναών, βλ. J. Maximin, Meniskoi and Birds, 
JHS 95, 1976, 175-180, mv. XIX, ιδίως 177.
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Πέρα όμως από την αξία που είχε το θραύσμα αυτό ως αυθεντικό που 
επανατοποθετήθηκε στην θέση του, διέσωζε επίσης πολύτιμα στοιχεία του τρόπου δομής του, 
κυρίως τον τρόπο γομφώσεώς του στον υποκείμενο λίθο του δεύτερου αναβαθμού. Ο γόμφος 
αυτός ήταν σχήματος Τ και είχε κατασκευασθεί από ορείχαλκο. (Πιν. 108).

Στον ίδιο λίθο του στυλοβάτη βρέθηκε ότι ανήκει και ένα ακόμα μεγάλο θραύσμα, 
αυτό της ΒΑ γωνίας, μόνο που ο Ορλάνδος δεν μπόρεσε να το τοποθετήσει στην θέση του, μιά 
και όπως σημειώνει, είχαν ήδη τοποθετηθεί οι ανατολικοί κίονες. Πάντως αυτό, μαζί με άλλα 
θραύσματα του στυλοβάτη τα οποία ο Μπαλάνος απέρριψε ως πολύ φθαρμένα και τα 
αντικατέστησε με νέα κατά την ανασύνθεση της κρηπίδας, τα συγκέντρωσε στο εσωτερικό της 
Πινακοθήκης των Προπυλαίων.95 96 Μερικά από αυτά εντοπίσθηκαν και βρίσκονται σήμερα 
συγκεντρωμένα στον πύργο της Νίκης, αναμένοντας την επανένταξή τους στο μνημείο. (Βλ. 
μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, 2-10).

Η τοποθέτηση των κτόνων

Η τοποθέτηση των κορμών των κιόνων του προνάου και του οπισθονάου, πάνω στις ήδη 
στερεωμένες στην θέση τους, ιωνικές βάσεις, ακολούθησε ευθύς μετά. Ως προς την ορθότητα 
της τοποθετήσεως των βάσεων αυτών στην αρχική τους θέση, έχουμε ήδη αναφερθεί.97 Σε 
ότι όμως αφορά τους κορμούς των κιόνων, ο Ορλάνδος έδωσε έμφαση σε ένα και μόνο 
σημείο. Στο ότι οι δύο κύριοι κάθετοι μεταξύ τους άξονες του ναού, διερχόμενοι από το 
κέντρο του κάθε κίονα, δεν τέμνουν στο μέσον μία από τις^αβδώσεις, όπως είναι συνηθισμένο, 
αλλά την κάθετη λεπτή ταινία της ακμής πού τις χωρίζει98 (Πιν. 128).

Ως τεκμήριο για αυτόν τον ασυνήθιστο αλλά αδιαμφισβήτητο κατά το Ορλάνδο τρόπο 
τοποθετήσεως των κορμών των κιόνων του ναού, παρουσιάζει την ακόλουθη παρατήρηση. Η 
άνω επιφάνεια των ιωνικών βάσεων φέρει σημείες κάθετα τεμνόμενες στο κέντρο τους. Οι 
σημείες αυτές συμπίπτουν με τις διαγώνιους τετράγωνου πρισματικού τόρμου 7x7 εκατ. και 
11 εκατ. βάθους, που χρησίμευε για την τοποθέτηση ξύλινου γόμφου γιά την κάθετη σύνδεση 
του κορμού του κίονα, με την βάση (Πιν. 119, 121).

Ανάλογος λαξευτός τόρμος και χαραγμένες σημείες βρίσκονται στην κάτω έδρα κάθε 
κορμού κίονα. Από την ταύτιση των βοηθητικών χαραγών στις επιφάνειες επαφής των δύο 
αυτών μελών, της βάσεως και του κορμού του κίονα, μπορεί να προκύπτει το συμπέρασμα που 
κατέληξε ο Ορλάνδος. Επίσης τα κιονόκρανα συνδέονταν στους κορμούς των κιόνων με 
ανάλογο τετράγωνο πρισματικό γόμφο, ο τόρμος του οποίου ήταν επίσης λαξευμένος με τις 
κεραίες του διαγώνια, σε σχέση με τους κύριους άξονες του ναού.

Ο W.B. Dinsmoor ουδέποτε δέχτηκε ως ορθό τον τρόπο αυτό της αναστηλώσεως των 
κιόνων του ναού, για αισθητικούς κυρίως λόγους, και την αντίθεση του αυτή, την δημοσίευσε 
σε νεώτερη έκδοση του εγχειριδίου του περί της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής με

95. A. Orlandos, ό.π. 8, εικ. 5 και 6.

96. A. Orlandos, ό.π. 9.

97. Βλ. παραπάνω, 228.

98. A. Orlandos, ό.π. 25, εικ. 17.
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Επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε προς το παρόν την άποψη Ορλάνδου, είμαστε 
υποχρεωμένοι κατ’αρχήν να την θεωρήσουμε ως ορθή εφ’όσον τα τεκμήρια στα οποία 
βασίζεται είναι λογικά και περιγράφονται αναλυτικά. Απορία όμως προκαλεί ο τρόπος 
τοποθετήσεως ενός από τους κίονες του προνάου, αυτού της ΝΑ γωνίας. Ο κίονας αυτός 
σώθηκε σπασμένος και συμπληρώθηκε με νέο τεμάχιο μαρμάρου που παρεμβάλλεται χαμηλά 
στο 1/4 περίπου του ύψους του (Πιν. 26). Αρχικά είχε τοποθετηθεί στην ΝΔ γωνία του 
οπισθονάου από τον Πιττάκη και η πραγματική του θέση επισημάνθηκε από τον Μπαλάνο, ο 
οποίος διεπίστωσε την παρουσία λαξευτού τορμίσκου για την στερέωση του δρύφακτου που 
έκλεινε στις πλευρές του τον πρόναο (Πιν. 86, 186, 191). Ο τορμίσκος όμως αυτός, με τον τρόπο 
που ο Ορλάνδος τοποθέτησε τελικά τον κορμό του κίονα, δεν αντικρίζει τον αντίστοιχο τόρμο 
που σώζεται ακριβώς απέναντι, στην ΝΑ παραστάδα, αλλά το κενό προς τα νότια. Αν πράγματι 
τα τεκμήρια περί χαραγμένων αξόνων στην βάση του κορμού του κίονα και την άνω έδρα της 
ιωνικής βάσης ήταν τόσο σαφή, γιατί να γίνει κατά την αναστήλωση των κιόνων ένα τόσο 
χονδροειδές λάθος; Βέβαια τα παραπάνω θα επανεξετασθούν και θα επαληθευθούν κατά την 
προγραμματιζόμενη νέα αναστήλωση του ναού.

Σε ότι αφορά την διάταξη των υπολοίπων κιόνων, ο Ορλάνδος επανέλαβε αυτή των 
Βαυαρών με μόνη βελτίωση ότι λάξευσε τις ραβδώσεις στους αράβδωτους αρχικά σφονδύλους 
που συμπλήρωναν από την εποχή του Ross το ύψος τριών από τους οκτώ κίονες, σε μια 
προσπάθεια αρμονικότερης εντάξεώς τους στους μονολιθικούς αρχικά κορμούς. Παρόλα αυτά, 
οι αδυναμίες που διαπιστώσαμε στον τρόπο συμπληρώσεως των κορμών των κιόνων κατά την 
πρώτη αναστήλωση, διατηρήθηκαν. Περί της ορθής θέσεως των κιόνων του ναού και της 
προτεινόμενης αναδιατάξεώς τους, θα αναφερθούμε αναλυτικά στην συνέχεια κατά την 
ανάπτυξη των νέων αναστηλωτικών προτάσεων. Επίσης θα μας απασχολήσει και το θέμα της 
ορθής αναδιατάξεώς των κιονοκράνων, εφ’όσον περί αυτού ή κάτι άλλου που να αφορά την 
αναστήλωσή τους, όπως προηγουμένως ο Μπαλάνος, έτσι και ο Ορλάνδος προτίμησε την 
σιωπή. Από παρατηρήσεις που κάναμε στα μέλη όπως βρίσκονται σήμερα τοποθετημένα στο 
μνημείο, διαπιστώνουμε ότι σε μερικά, έγιναν προσθήκες με νέο μάρμαρο στις θραυσμένες 
έλικές τους, κατά τρόπο τέτοιο ώστε σήμερα δύσκολα να διακρίνει κανείς το παλαιό μέλος 
από την συμπλήρωση (Πιν. 128β, 131, 132α). Επίσης, το ΝΔ γωνιακό κιονόκρανο που είχε 
μεταφέρει ο Έλγιν στο Λονδίνο και αντικαταστάθηκε όπως είδαμε από τον Πιττάκη με νέο 
μαρμάρινο απλουστευμένης όμως μορφής, ανακατασκευάσθηκε ως ακριβές αντίγραφο των 
αρχαίων και έλαβε πλήρη διαμόρφωση με λάξευση των νευρώσεων στις έλικες, των ωών και 
λογχών στο κυμάτιο του εχίνου καθώς επίσης και ημιανθεμίων, με πλήρη απόδοση των φύλλων 
τους. (Πιν. 86, 132β).

Η τοποθέτηση των πεσσών

Μετά τους κίονες τοποθετήθηκαν οι μονολιθικοί πεσσοί του θυραίου τοίχου στον 
πρόναο. Παρά το γεγονός ότι ουδείς αναφέρει κάτι γι’αυτούς, είμαστε βέβαιοι με την βοήθεια 
παλαιών φωτογραφιών της πρώτης αναστηλώσεως, ότι επανατοποθετήθηκαν με τον ίδιο 
ακριβώς εσφαλμένο τρόπο που είχαν τοποθετηθεί και από τον Ross. Η ορθή αναδιάταξη των 
πεσσών και τα τεκμήρια που την πιστοποιούν, αναπτύσσονται διεξοδικά στις προτάσεις για 
την νέα αναστήλωση του μνημείου. (Πιν. 84, 125, 162, 166, 191). *

3W.B. Dinsmoor, A.A.Q., London 1950 , 186 σημ. 1 και εικ. 69.99.



110

Η αναδιάταξη των επιστυλίων

Η τοποθέτηση των επιστυλίων στην θέση τους ήταν η επόμενη εργασία που 
εκτελέσθηκε. Οδηγός γιά την εργασία αυτή υπήρξε η παλαιό μελέτη του Ορλάνδου του 1914. 
Η δοκιμαστική αναστήλωση των μελών του επιστυλίου που είχε ήδη γίνει από τον Μπαλάνο 
πριν την τοποθέτηση των λίθων του σηκού, όπως είδαμε απλά επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα 
της παλαιάς αυτής μελέτης100 (Πιν. 121 β).

Ως υλικό συμπληρώσεως των χαμένων τμημάτων των επιστυλίων χρησιμοποιήθηκε και 
εδώ το πεντελικό μάρμαρο. Οι συμπληρώσεις έλαβαν πλήρη διαμόρφωση, επαναλαμβάνοντας 
όλα τα επί μέρους στοιχεία των αρχαίων μελών, δηλαδή τις τρεις επάλληλες ζώνες και το 
επιστέφον κυμάτιο (Πιν. 126, 127, 128, 132, 133).

Είναι ενδιαφέρον εδώ να επισημάνουμε έναν χαρακτηριστικό τρόπο πληρώσεως κενού, 
που δημιουργείται στον αρμό ώσεως δύο διαδοχικών μελών του επιστυλίου λόγω απώλειας των 
γωνιών τους. Πρόκειται για την τοποθέτηση ενιαίου τεμαχίου μαρμάρου που συμπλήρωνει έτσι 
από κοινού, και τα δύο μέλη, μία μέθοδος αντίθετη με την αρχή της αυτοτέλειας των μελών 
στην "εν ξηρώ" δομή της αρχαίας κλασσικής αρχιτεκτονικής. Γιά την οπτική αποκατάσταση 
του αρχικού μήκους των συμπληρωμένων μελών, στην προέκταση του σωζόμενου αυθεντικού 
αρμού ώσεως τους, λαξεύθηκε στο τεμάχιο της συμπληρώσεως, ψευδοαρμός (Πιν. 135).

Ο τρόπος αυτός πληρώσεως του κενού στα επιστύλια, έχει παρατηρηθεί επίσης στην 
συμπλήρωση μερικών λίθων της κρηπίδας από τον Μπαλάνο, στην ανατολική και δυτική 
πλευρά. Και εκεί λαξεύθηκε ψευδοαρμός για την αποκατάσταση του αρχικού μήκους και την 
οπτική διάκριση των συμπληρωμένων λιθοπλίνθων των αναβαθμών. Πάντως όπως στους 
αναβαθμούς έτσι και στα επιστύλια, δεν λείπουν και άλλες πιο άτεχνες μικροσυμπληρώσεις 
με απλό τσιμεντοκονίαμα και παρεμβολή μικρών κοινών πλακών μαρμάρου, ιδιαίτερα σε 
σημεία δυσδιάκριτα, όπως στην νότια γωνία του δυτικού επιστυλίου (Πιν. 193).

Η αναδιάταξη των μελών της ζωφόρου

Μετά τα επιστύλια, σειρά είχαν οι λίθοι της ζωφόρου. Και εδώ, ο Ορλάνδος ακολούθησε 
όπως ο ίδιος σημειώνει, την παλαιά μελέτη του 1914, δίχως όμως να δίνει περισσότερες 
πληροφορίες. Απλώς αναφέρει ότι τα πήλινα αντίγραφα των μελών της ζωφόρου που 
βρίσκονται στο Λονδίνο, αντικαταστάθηκαν λόγω παλαιότητας με νέα από τσιμέντο, τα οποία 
εδώρησε η διεύθυνση του Βρεταννικού Μουσείου.101

Τα κενά μεταξύ των απολεσθέντων τμημάτων της ζωφόρου, συμπληρώθηκαν με νέα 
μάρμαρα, των οποίων η εμφάνιση -κατά τον Ορλάνδο- εναρμονίζεται με εκείνη των αρχαίων 
γλυπτών. Οι συμπληρώσεις αυτές είναι στην ουσία μαρμάρινες λιθόπλινθοι που τοποθετήθηκαν 
κυρίως στην χαμένη ΒΑ γωνία της ζωφόρου και σε μερικά τμήματα της βόρειας πλευράς της, 
απ’όπου διασώθηκαν μικρά μόνο θραύσματα (Πιν. 135, 136, 143). Στην επιφάνειά τους 
χρησιμοποιήθηκε βελόνι δημιουργώντας έτσι μια αδρή επιφάνεια η οποία κατά την γνώμη μας 
μπορεί μεν να διαφοροποιείται εύκολα από αυτή των αρχαίων μελών, δύσκολα όμως μπορούμε 
να πούμε ότι εναρμονίζεται με αυτά. Πιστεύουμε ότι, η παρουσία και μόνον απλών 
αδιαμόρφωτων λιθοπλίνθων ανάμεσα στα γλυπτά μέλη της ζωφόρου, θα αρκούσε γιά να 
δηλώσει σαφώς την αιτία της τοποθετήσεώς τους εκεί και στον πιο αδαή παρατηρητή.

100. Α. Orlandos, ό.π. 25.

101. Α. Orlandos, ό.π. 26.
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Σε ότι αφορά την ουσία των προτάσεων του Ορλάνδου για την ορθή αναδιάταξη των 
μελών της ζωφόρου, παρά την δήλωσή του ιδίου ότι ακολουθήθηκαν τα συμπεράσματα της 
παλαιάςτου μελέτης, στην πραγματικότητα οι λίθοι στην βόρεια ιδίως πλευρά, τοποθετήθηκαν 
διαφορετικά και υπάρχουν αμφιβολίες ως προςτην ορθότητα της συγκεκριμένης αναδιατάξεως.

Ας δούμε όμως ποιές αλλαγές επήλθαν στην διάταξη των μελών της ζωφόρου κατά την 
δεύτερη αναστήλωση, σε σχέση με την τοποθέτηση των μελών αυτών από τον Πιττάκη, 
σύμφωνα με παρατηρήσεις σε παλαιές φωτογραφίες της πρώτης αναστηλώσεως (Πιν. 83, 84).

α) Στην ανατολική όψη τα μέλη τοποθετήθηκαν όπως και κατά την πρώτη αναστήλωση. 
Στο κενό που δημιουργούσε η απώλεια της ΒΑ γωνίας και είχε τοποθετηθεί αυθαίρετα ένα 
θραύσμα της ζωφόρου, τοποθετήθηκε συμπληρωματική μαρμάρινη λιθόπλινθος αδρά 
κατεργασμένη με βελόνι (κοπέα), με το μέτωπο στην βόρεια πλευρά. Το θραύσμα που 
αφαιρέθηκε, αφού εντάχθηκε στην νέα συμπλήρωση, τοποθετήθηκε στην βόρεια πλευρά της 
ζωφόρου στην θέση του τρίτου από τα ανατολικά, χαμένου κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, 
μέλους (Πιν. 143, 153, 187, 192).

β) Στην βόρεια πλευρά έγιναν μεγάλες αναδιατάξεις. Η ζωφόρος εδώ, όπως και στην νότια 
πλευρά, αποτελείται· από 3 μεγάλα αγελαία μέλη και 2 ακραία, μικρότερου μήκους. Τα 
τελευταία με ειδική μασχαλιαία λάξευση στρέφουν στις στενές όψεις του ναού 
παρουσιάζοντας μέτωπο παρόμοια κοσμημένο με ανάγλυφες παραστάσεις, μεγαλύτερο έτσι 
κατά 10 περίπου εκατ. από αυτό που θα παρουσίαζαν κανονικά, εάν όπως τα αγελαία μέλη, 
διατηρούσαν σταθερό το πάχος τους και στα δύο άκρα (Πιν. 146, 148). Το πρώτο μέλος από 
τα ανατολικά που αποτελούσε και τμήμα του βόρειου πέρατοςτης ανατολικής ζωφόρου, έχει 
χαθεί. Αντικαταστάθηκε λοιπόν από τον Ορλάνδο με ιδίου σχεδόν μήκους με την χαμένη νέα 
μαρμάρινη λιθόπλινθο, κατεργασμένη αδρά με τον κοπέα. Μέχρι τότε, στην γωνία της 
ζωφόρου ήταν τοποθετημένο αυθαίρετα ένα ακόμη θραύσμα, το οποίο κατά την νέα διάταξη 
κατέλαβε το δεξιό (δυτικό) πέρας του δεύτερου από τα ανατολικά μέλους, αφού 
συμπληρώθηκε πρώτα με νέο πεντελικό μάρμαρο (Πιν. 153). Με τη συμπλήρωση όμως αυτή, 
μπορεί μεν να αποκαστάθηκε το συνολικό μήκος του αρχαίου μέλους, χωρίσθηκε όμως σε 
δύο τμήματα. Το αριστερό, κατεργασμένο αδρά είναι όμοιο με το γωνιακό συμπληρωματικό 
μέλος της ζωφόρου που προαναφέραμε. Το δεξιό όμως, παρουσιάζει πιό ομαλή επιφάνεια ίσως 
για να ταιριάζει με το αυθεντικό θραύσμα της ζωφόρου (Πιν. 187). Μέχρι τότε την θέση των 
δύο αυτών λίθων που μαζί συνθέτουν το δεύτερο από τα ανατολικά μέλος της ζωφόρου, την 
κατελάμβανε πήλινο αντίγραφο που σήμερα είναι τοποθετημένο στην θέση του δεύτερου από 
τα βόρεια μέλους, της δυτικής ζωφόρου (Πιν. 193).

Ο μεσαίος λίθος είναι αυθεντικός, και σώζεται σε όλο το μήκος του. Μέχρι τότε ήταν 
τοποθετημένος στην αντίστοιχη θέση, της νότιας πλευράς της ζωφόρου. Στην θέση του, ήταν 
τοποθετημένο πήλινο αντίγραφο που κατέλαβε στην συνέχεια, την θέση του τέταρτου από τα 
δυτικά μέλους της νότιας ζωφόρου (Πιν. 185, 187).

Το τέταρτο μέλος της βόρειας ζωφόρου έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος του χαθεί, και 
το μικρό θραύσμα που σώθηκε, είχε αυθαίρετα τοποθετηθεί στο βόρειο άκρο της ανατολικής 
πλευράς. Το μέλος ανασυντέθηκε αφού συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο, όμως όπως 
ακριβώς συνέβη και στο δεύτερο μέλος της βόρειας ζωφόρου έτσι και εδώ, δεν 
αποκαταστάθηκε δομικά το μήκος του, αλλά χωρίσθηκε σε δύο τμήματα. Το αριστερό, που 
ενσωμάτωσε το αυθεντικό θραύσμα, παρουσιάζει σχετικά ομαλή επιφάνεια, ενώ το δεξί τμήμα 
είναι απλή λιθόπλινθος αδρά κατεργασμένη με βελόνι, όπως και οι άλλες συμπληρωματικές 
λιθόπλινθοι της βόρειας πλευράς. Μέχρι τότε την θέση αυτή κατελάμβανε αντίγραφο, που 
τοποθετήθηκε στην νότια πλευρά, στο μέσον της ζωφόρου (Πιν. 185, 187).
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Το πέμπτο μέλος της ζωφόρου, το τελευταίο προς δυσμάς, παρέμεινε στην θέση που είχε 
τοποθετηθεί και κατά την πρώτη αναστήλωση (Πιν. 187).

γ) Στην δυτική πλευρά, κατά την πρώτη αναστήλωση είχαν τοποθετηθεί στην θέση τους 
μόνο τα γωνιακά μασχαλιαία μέλη που εκτείνονται κυρίως, στην βόρεια και νότια πλευρά του 
ναού. Η διάταξή τους αυτή διατηρήθηκε χωρίς αλλαγές και κατά την δεύτερη αναστήλωση. 
(Πιν. 88, 193). Ενδιάμεσα όμως των γωνιακών, υπάρχει χώρος γιά δύο ακόμα μέλη. Εδώ 
τοποθέτησε ο Ορλάνδος δύο νέα τσιμεντένια αντίγραφα. Το πρώτο από βορρά είχε τοποθετηθεί 
από τον Πιττάκη στην βόρεια πλευρά της ζωφόρου στην θέση του δεύτερου από τα 
ανατολικά μέλους. Το δεύτερο δεν πρόφτασε να τοποθετηθεί, διότι έπεσε και έσπασε κατά την 
ανύψωσή του στην ζωφόρο λόγω υποχωρήσεως των σαθρών ξύλων του παλάγκου, πληροφορία 
που δόθηκε από τον ίδιο τον Πιττάκη. 2 Στην πλευρά αυτή ο Ορλάνδος τοποθετήθηκε τα μέλη, 
ακολουθώντας την σειρά που σχεδιάστηκαν στην δημοσίευση των J. Stuart και N. Revett,102 103 
η οποία σύμφωνα με νέες μετρητικές παρατηρήσεις είναι εσφαλμένη. Την ορθή διάταξη των 
μελών αυτών της δυτικής πλευράς θα αναλύσουμε σε ειδικό κεφάλαιο, κατά την ανάπτυξη των 
νέων αναστηλωτικών μας προτάσεων.

δ) Στην νότια πλευρά της ζωφόρου τα δύο γωνιακά μέλη επανατοποθετήθηκαν δίχως 
καμμία αλλαγή, σε σχέση με την πρώτη αναστήλωση. (Πιν. 140). Επίσης, το δεύτερο από τα 
δυτικά μέλος παρέμεινε και αυτό στην ίδια θέση. Το τρίτο όμως μέλος είναι αντίγραφο που 
μεταφέρθηκε από την βόρεια πλευρά όπου κατελάμβανε την θέση του τέταρτου από τα 
ανατολικά μέλους. Κατά την πρώτη αναστήλωση στην θέση αυτή είχε τοποθετηθεί αυθεντικό 
μέλος, που όπως είπαμε μεταφέρθηκε από τον Ορλάνδο, στο μέσον της βόρειας πλευράς της 
ζωφόρου. Το τέταρτο μέλος είναι παρομοίως αντίγραφο, το οποίο κατά την πρώτη 
αναστήλωση είχε τοποθετηθεί στο μέσον της βόρειας πλευράς της ζωφόρου. Η θέση αυτή κατά 
την πρώτη αναστήλωση είχε παραμείνει κενή (Πιν. 84β, 85β).

Σε ότι αφορά την τεχνική που τοποθετήθηκαν τα νέα αντίγραφα που έστειλε το 
Βρεταννικό Μουσείο, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Τα αντίγραφα αυτά είναι τσιμεντένιες πλάκες πάχους περί τα 10-12 εκατ., όσο δηλαδή 
και το πάχος των αυθεντικών μελών της ζωφόρου που βρίσκονται σήμερα στο Λονδίνο. (Πιν. 
87). Φυσικά το πάχος αυτό δεν είναι το πραγματικό, αλλά ότι απέμεινε από την αρχαία 
λιθόπλινθο, μετά τον πριόνισμά της γλυπτής εξωτερικής της επιφάνειας από τους τεχνίτες του 
Λουζιέρι, προκειμένου να ελλατωθεί το βάρος τους και να μεταφερθούν πιό εύκολα από τον 
Έλγιν στην Αγγλία. Οι "πλάκες" λοιπόν των αντιγράφων, προσαρτήθηκαν σε νέες λιθοπλίνθους 
από υμήττειο μάρμαρο προκειμένου να αποκατασταθεί το αρχαίο πάχος τους και να μπορέσει 
ο Ορλάνδος στη συνέχεια να τοποθετήσει πάνω σε αυτές νέα γείσα, μία εργασία που από ότι 
φαίνεται τελικά δεν έγινε στην έκταση που προγραμματιζόταν να γίνει (Πιν. 140,141, 142, 148, 
176, 186). Η προσάρτηση των πλακών αυτών στα αντιθήματα, έγινε με τέσσερεις μεγάλες 
βίδες γιά κάθε τμήμα αντιγράφου, ήτοι οκτώ βίδες συνολικά γιά κάθε ολοκληρωμένο 
αντίγραφο μέλους της ζωφόρου, που ίσως για λόγους τεχνικούς, χωρίσθηκε το καθένα σε δύο 
κομμάτια. Ο σίδηρός οπλισμός στο εσωτερικό των αντιγράφων, έχει σήμερα οξειδωθεί και 
αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν με την ευκαιρία της νέας αναστηλώσεως του μνημείου 
(Πιν. 175, 176). Τα παλιότερα πήλινα αντίγραφα της ζωφόρου, ιδίου περίπου πάχους με τα 
τσιμεντένια, είχαν τοποθετηθεί στα αντιθήματα με την βοήθεια μεγάλων σιδηρών συνδέσμων 
Π που τις στερέωναν τα άλλα μέλη της ανωδομήςτου ναού (Πιν. 149γ). Μεγάλοι σύνδεσμοι 
Π στερέωναν επίσης τα μαρμάρινα μέλη της ζωφόρου με τις φατνωματικές πλάκες, όπως και

102. ΠΑΕ 1846-47, 318.

103. J. Stuart Ν. Revett, The antiquities of Athens, II, London 1787, V, πιν. XII.
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μεταξύ τους, τα δύο θραύσματα που είχαν αυθαίρετα τοποθετηθεί στην βορειοδυτική γωνία 
της ζωφόρου. Αυτή είναι η αιτία της παρουσίας σήμερα πολλών κενών τόρμων συνδέσμων Π 
και ενδεχομένως η άγνοια του λόγου που προκάλεσε την λάξευσή τους, να δημιουργήσει 
σύγχυση και παρερμηνείες (Πιν. 84, 89, 142, 148α, 150α).

Η ανασύνθεση της φατνωματι,κής οροφής

Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των μελών της ζωφόρου είναι βέβαιο ότι αναστηλώθηκε 
η φατνωματική οροφή του προνάου και του οπισθονάου. Γιά την εργασία αυτή ο Ορλάνδος 
δεν αναφέρει απολύτως τίποτα.

Ας εξετάσουμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε κατά την αναστήλωση του σημαντικότατου 
αυτού τμήματος του ναού, στηριζόμενοι σε παρατηρήσεις που κάναμε στο μνημείο.

Ο Ν. Μπαλάνος, ήδη κατά την διάλυση του ναού είχε διαπιστώσει ότι τα καλύμματα 
της οροφής του προνάου και του οπισθονάου είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα. Στην άνω 
επιφάνεια των τεσσάρων από τα οκτώ φατνώματα και προς την μία από τις πλευρές τους, 
παρατήρησε ότι υπήρχε ιδιαίτερη κατεργασία σε λωρίδα πλάτους 0,30 μ. περίπου, την οποία 
ερμήνευσε ως επιφάνεια κατάλληλα διαμορφωμένη για την έδραση της ουράς των γείσων της 
βόρειας και μεσημβρινής πλευράς104 (Πιν. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151).

Από την θέση των τόρμων Π που διακρίνονται σήμερα κενοί στην άνω επιφάνεια των 
φατνωμάτων, μπορούμε να εξακριβώσουμε τον τρόπο που οι πλάκες αυτές είχαν τοποθετηθεί 
στην οροφή του ναού, κατά την αναστήλωση του Πιττάκη. Διασπιστώσαμε λοιπόν ότι, λόγω 
της διαφοράς μήκους των πλακών του οπισθονάου που είναι μακρύτερες κατά 0,10 εκατ. 
περίπου από τις πλάκες του προνάου, τα φατνώματα τοποθετήθηκαν μεν ορθά στην οροφή που 
ανήκαν, αλλά όχι με την ορθή τους διάταξη και φορά. (Πιν. 152).

Σχετικά με την κατεργασία σε λωρίδες που περιγράφει ο Μπαλάνος, διαπιστώσαμε ότι 
αυτή παρατηρείται στις τέσσερεις από τις οκτώ πλάκες, (σε δύο από κάθε οροφή), αλλά δεν 
χρησίμευαν για την έδραση της ούρας των γείσων της βόρειας και νότιας πλευράς, αλλά των 
δύο πλευρικών οριζόντιων ξύλινων μηκίδων από τις τρεις συνολικά κύριες δοκούς της στέγης 
του ναού που στήριζαν τις ξύλινες επιτεγίδες. (Πιν. 47). Σε άλλα πέντε από τα οκτώ 
φατνώματα, κατά μήκος του χείλους της μιας στενής πλευράς (ουράς) τους, διακρίνεται 
λάξευση που διαμορφώνει μία στενή επίπεδη λωρίδα σε χαμηλότερο ύψος από την υπόλοιπο 
επιφάνεια, κατάλληλη να στηρίξει ένα πολύ μικρό τμήμα της πίσω πλευράς του 
προεκτεινόμενου εκεί οριζόντιου γείσου των αετωμάτων.

Οι χαρακτηριστικές αυτές διαμορφώσεις της άνω επιφάνειας των φατνωματικών πλακών 
του ναού, φαίνεται από τον τρόπο που επανατοποθετήθηκαν, ότι ερμηνεύθηκαν κατά το ήμισυ 
μόνο ορθά από τον Ορλάνδο. Ετσι οι πέντε πλάκες τοποθετήθηκαν με την ορθή τους διεύθυνση, 
ώστε οι ακραίες επίπεδες λαξευμένες ταινίες τους, να αντικρύζουν την δυτική ή την ανατολική 
όψη του ναού, ανάλογα.

Οι τέσσερεις όμως πλάκες που παρουσιάζουν τις πλατειές χαρακτηριστικές λωρίδες 
που περιγράφει ο Μπαλάνος, τοποθετήθηκαν ορθά ανά δύο στον πρόναο και τον οπισθόναο, 
αλλά σε τυχαία κατά τα άλλα διάταξη, εφ’οσον δεν ερμηνεύτηκε η λειτουργία τους που δίδει 
αυτόματα και την ακριβή τους θέση στις οροφές των προστάσεων (Πιν. 148, 149, 151).

104. Ν. Μπαλάνος, Η νέα αναστήλωσις του Ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-1939), ΑΕ 1937, Γ, 780.
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Ετσι, ενώ οι δύο ακραίες προς βορράν πλάκες είναι κατά σύμπτωση ορθά 
τοποθετημένες, οι άλλες δύο πλάκες θα πρέπει να μετακινηθούν στο νότιο άκρο των οροφών. 
Οι υπόλοιπες δύο ανά οροφή πλάκες, δεν έχει ουσιαστικά σημασία ποιά θέση ακριβώς 
κατελάμβαναν στο παρελθόν, εφ’όσον θεωρούνται αγελαίες και δεν φέρουν κανένα άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα, ούτε επηρεάζουν καθ’οιονδήποτε τρόπο την σύνθεση της 
φατνωματικής οροφής. (Πιν. 148).

Η ανασύνθεση του γείσου

Μετά την τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών, ακολούθησε η τοποθέτηση τμημάτων 
του γείσου. Ο Ορλάνδος επανατοποθέτησε το γείσο κατά μήκος της βόρειας πλευράς του ναού 
σε μήκος 4,50 περίπου μέτρων από τα ανατολικά, ενώ το υπόλοιπο προς δυσμάς τμήμα της 
ζωφόρου σε μήκος 3.00 μ. περίπου, παρέμεινε απροστάτευτο. Για την ανασύσταση του 
βόρειου γείσου, χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικά θραύσματα που συμπληρώθηκαν με νέα 
τεμάχια από πεντελικό μάρμαρο. Ετσι, τοποθετήθηκαν 4 αγελαία τμήματα γείσου σε τυχαία 
διάταξη δίχως να αποκατασταθεί το αρχικό μήκος κάθε μέλους, που είναι 1,366 και όχι 0,90- 
1,00 μ. που κατασκευάσθηκαν. Επίσης τοποθετήθηκε το γωνιακό μέλος στο ανατολικό άκρο, 
που αποτελεί ουσιαστικά ανακατασκευή του βορεινού τμήματος του οριζόντιου γείσου του 
ανατολικού αετώματος. (Πιν. 143, 144, 187).

Στη νότια πλευρά του ναού, εκτός από το γείσο στο ανατολικό άκρο που επίσης 
αποτελεί νέο συμπληρωματικό τμήμα του οριζόντιου γείσου του ανατολικού αετώματος, 
τοποθετήθηκαν δύο ακόμα αγελαία κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από νέο πεντελικό 
μάρμαρο, μήκους όμως μικροτέρου από αυτό που είχαν τα αυθεντικά μέλη. Τα γείσα αυτά 
προστάτευσαν μέρος μόνο από τις δύο ακραίες αυθεντικές λιθοπλίνθους της ζωφόρου προς τα 
δυτικά. Πάνω από τα υπόλοιπα τμήματα της ζωφόρου που είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους 
αντίγραφα, δεν τοποθετήθηκαν προστατευτικά γείσα (Πιν. 140, 141, 145, 185).

Στην δυτική πλευρά του ναού, το οριζόντιο γείσο επίσης παραλείφθηκε και έτσι τα δύο 
αυθεντικά γωνιακά μέλη της ζωφόρου παρέμειναν εκτεθειμένα, στην όξινη βροχή. (Πιν. 162, 
193). Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά το οριζόντιο γείσο του αετώματος αποτελούμενο 
αρχικά από τρία μεγάλα μέλη, ανακατασκευάσθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του, 
ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αρχαίο θραύσμα που διέσωζε στοιχεία για την κλίση του 
αετώματος και τέσσερα ακόμα μικρότερα θραύσματα, προερχόμενα από την προβολή του 
γείσου πάνω από την ζωφόρο (Πιν. 136, 137, 138, 139, 192).

Σε δύο από τα μικρά αυτά θραύσματα, τα οποία από ότι φαίνεται τοποθετήθηκαν σε 
τυχαία μάλλον θέση, διακρίνονται στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους ίχνη από την παρουσία 
αετωματικών γλυπτών105 (Πιν. 137, 139).

Εξακρίβωση της κλίσεως του αετώματος

Κατά την συμπλήρωση του οριζόντιου γείσου, ανακατασκευάσθηκαν και τα δύο 
οξύληκτα άκρα του καταέτιου γείσου που ήσαν συμφυή με το οριζόντιο γείσο (Πιν. 126, 127, 
136, 138). Γιά την κατασκευή τους ο Ορλάνδος διερεύνησε την ακριβή κλίση που είχε το 
αέτωμα, την οποία υπολόγισε σε 1:4,08, ίδια ακριβώς με αυτήν του αετώματος του

105. Α. Orlandos, ό.π. 26-27 εικ. 18 και 19. Πλήρης αποτύπωση του ανατολικού γείσου δημοσιεύθηκε από τον καθηγητή κ. 
Γ. Δεσπίνη. Βλ. σχετ. Τα γλυπτά των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης, ΑΔ 92 (1974), Α’, 4-5, εικ. 1.
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"θησείου"106 * (Πιν. 159).

Η κλίση αυτή συμφωνεί με πολύ μεγάλη προσέγγιση με αυτήν που εξακριβώσαμε και 
εμείς από την μελέτη όχι ενός, αλλά δύο τμημάτων του αετώματος του ναού, δηλαδή του 
αρχαίου τμήματος του οριζόντιου γείσου που μέτρησε ο Ορλάνδος, και ενός ακόμα πρόσφατα 
εντοπισμένου θραύσματος από γωνιακό καταέτιο γείσο, που σώζει την κάτω έδρα του10 (Βλ. 
μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, αριθ. 22).

Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις μας, η γωνία του αετώματος στις άκρες ήταν 14,036° 
που ισοδυναμεί με κλίση αναλογίας 1:4, ήτοι 25% ακριβώς (Πιν. 161).

Επίσης διαπιστώσαμε ότι το ύψος του καταέτιου γείσου ήταν κατά τι μικρότεοο από 
αυτό του οριζόντιου. Την ίδια διαπίστωση είχε κάνει και ο Ορλάνδος λέγοντας ότι η διαφορά 
αυτή ανέρχεται σε λίγα χιλιοστά, δίχως να δίνει το ακριβές μέγεθος της. Ως αιτία του 
μικρότερου ύψους των καταετίων γείσων θεώρησε την κεκλιμένη τους θέση στο αέτωμα. Η 
διαφορά αυτή σύμφωνα με νέους υπολογισμούς που βασίζονται στο προαναφερθέν θραύσμα 
που εντοπίσαμε, είναι 9 χιλιοστά.

Συνεπώς, το ύψος του οριζοντίου γείσου είναι 15,9 εκατ. ενώ του καταέτιου, 15 εκ. (Πιν. 
161). Η διαφορά των 9 χιλιοστών καλύπτεται με την διαμόρφωση του κυματίου στο βάθος της 
οροφής του καταέτιου γείσου, το οποίο γιά να πάρει μικρότερο ύψος, κατασκευάσθηκε χωρίς 
την χαρακτηριστική λεπτή ταινία στην βάση του, που την βλέπουμε στα οριζόντια γείσα.

Η ανοπιίνβιεση εης σίμης

Στα αναστηλωμένα τμήματα του οριζόντιου γείσου εδράστηκαν και μερικά μέλη από 
την σίμη, κυρίως στην βόρεια πλευρά του ναού, σε μήκος περίπου τα 2,50 μ., αρχίζοντας από 
την ανατολική γωνία. Ετσι, με την συνένωση 10 θραυσμάτων εκ των οποίων τα τέσσερα είναι 
συμπληρωμένα με νέο μάρμαρο, αποκαταστάθηκε στην βορειοανατολική πλευρά του ναού η 
σίμη και τοποθετήθηκαν τρεις αυθεντικές υδρορρόες-λεοντοκεφαλές στην θέση τους, σε κακή 
όμως κατάσταση διατηρήσεως, ενώ μία ακόμα νέα με τον τρόπο που λαξευθηκε, απετέλεσε 
απαράδεκτο κακέκτυπο των αρχαίων (Πιν. 143, 144, 154, 155).

Στην ΒΑ γωνία τοποθετήθηκε μαζί με την γωνιακή σίμη και η συμφυής αυθεντική βάση 
του ακρωτηρίου που απαρτίζεται από τρία θραύσματα (Πιν. 157, 158, 159). Τα δύο συναφή 
μεταξύ τους θραύσματα που είναι στραμμένα στην ανατολική όψη του ναού, γνωστά στον 
Ορλάνδο ήδη από το 1915, διαμορφώνουν την αρχή της επαετίδας, αλλά δεν συνανήκουν με 
το υπόλοιπο τμήμα του ακρωτηρίου το οποίο ταιριάζει με το μέλος 25 του μητρώου 
διασπάρτων μελών Νίκης (Πιν. 135α). Αλλα τμήματα της επαέτιδας δεν τοποθετήθηκαν και λίνα 
θραύσματα που είχαν εντοπισθεί, έμειναν αχρησιμοποίητα.

Στην νότια πλευρά του ναού, η σίμη τοποθετήθηκε μόνο στην ΝΑ γωνία και απαρτίζεται 
από δύο μικρά τμήματα. Το στραμμένο στην ανατολική όψη του ναού τμήμα είναι νέο 
συμπληρωματικό μέλος με διαμορφωμένη την αρχή της επαέτιδας και μικρό τμήμα της 
συμφυούς πλίνθου του ακρωτηρίου. Το υπόλοιπο τμήμα προς τα νότια είναι αυθεντικό και 
σώζει στην όψη του λεοντοκεφαλή, σε αρκετά καλή κατάσταση διατηρήσεως. (Πιν. 126, 128α, 
140).

106. Α. Orlandos, ό.π. 27.

107. Ο. Orlandos, Zum Tempel der Athena Nike, AM 40, 1915, 43 εικ. 10.
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Στα υπόλοιπα τμήματα του ναού η σίμη δεν τοποθετήθηκε, και έτσι αρκετά θραύσματα 
από αυτά που είχαν εντοπισθεί,108 τελικά παρέμειναν αχρησιμοποίητα και συγκεντρώθηκαν 
καθώς φαίνεται προς φύλαξη στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων, όπου και τα βρήκαμε.109

Σχετικά με τον τρόπο ανασυνθέσεως της σίμης στο ανατολικό τμήμα της βόρειας 
πλευράς του ναού, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Τα θραύσματα που την 
απαρτίζουν προέρχονται από διάφορα μέρη της σίμης του ναού και δεν συνανήκουν. Για να 
συγκολληθούν και να ανασυνθέσουν το προαναφερθέν τμήμα της πλευρικής σίμης, (που 
αντιστοιχεί σε δυόμιση πλάτη στρωτήρων κεράμων και του γωνιακού που είχε μεγαλύτερο 
πλάτος), απολαξεύθηκαν οι αρμοί θραύσεώς τους και χάθηκε σημαντικό ποσοστό αρχαίου 
μαρμάρου. Με τον τρόπο αυτό εξαφανίσθηκε η σημαντικότατη μαρτυρία της επιφάνειας 
θραύσεως, που θα μας βοηθούσε να εξακριβώσουμε εάν τα θραύσματα αυτά συνανήκαν με 
άλλα, που στο μεταξύ ανευρέθησαν (Πιν.154, 155)

Ο Ορλάνδος με τον τρόπο αυτό που αναδιάταξε τα θραύσματα της πλευρικής σίμης, 
(που σαφώς διαφέρουν από τα θραύσματα της επαέτιδας, (Πιν. 156) πραγματοποίησε στην 
ουσία ένα σχέδιο που παρουσίασε αργότερα110, σχετικά με τον τρόπο διατάξεως των κεράμων 
στην στέγη του ναού. (Πιν. 159, 160). Φυσικά ως προς το διδακτικό μέρος της πράξεως αυτής 
δεν έχουμε αντίρρηση. Ομως η αφαίρεση τόσο σπουδαίων στοιχείων, όπως η επιφάνεια 
θραύσεως από τα διασωθέντα θραύσματα της σίμης, δίχως αμφιβολία μείωσε κατά πολύ την 
δυνατότητα αποκαταστάσεως του τμήματος αυτού του ναού στην αυθεντική του μορφή και 
διάταξη, στην περίπτωση που στο μέλλον θα εχρησιμοποιούντο και άλλα αυθεντικά τμήματα. 
Ο τρόπος που έγινε η επέμβαση αυτή αποτελεί δίχως αμφιβολία μία διεργασία μη αναστρέψιμη 
και παρά το γεγονός ότι απηχεί τις κρατούσες τότε απόψεις περί του τρόπου συντηρήσεως και 
αναστηλώσεως των αρχαίων μνημείων,111 σήμερα μας βρίσκει εντελώς αντίθετους ως προς την 
μεθοδολογία της.

Για την συγκράτηση των θραυσμάτων και των συμπληρώσεων της σίμης μεταξύ τους, 
χρησιμοποιήθηκαν στην επιφάνεια των θραυσμάτων επιφανειακά πολλοί σίδηροί σύνδεσμοι Π, 
οι οποίοι μολυβδοχοήθηκαν ατελώς και κατά συνέπεια, παρουσιάζουν σήμερα έντονα τα 
σημάδια της οξειδώσεως. (Πιν. 144, 155). Η αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης, 
ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1940112 (Πιν. 162, 163, 164, 165, 166, 167).

108. Για την ανεύρεση έξι θραυσμάτων σίμης της Νότιας Πτέρυγας των Προπυλαίων που λανθασμένα όμως αποδόθηκαν 
στον ναό της Νίκης βλ. W. Zuchner, Fragmente auf der Akropolis und im Asklepieion zu Athen, 3, Stiruziegel des 
Niketempels, AA 1936, 320-323. Επίσης A. Orlandos, ό.π. 37, σημ. 3.

109. Για το θέμα αυτό ο Ορλάνδος δεν αναφέρει απολύτως τίποτα. Ο ίδιος όμως στην Πινακοθήκη, είχε συγκεντρώσει μέλη 
της κρηπίδας που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την Β' αναστήλωση του ναού της Νίκης. Τότε μπορεί να τοποθέτησε 
εκεί και τις σιμές, ή αυτό να έγινε αρκετά χρόνια αργότερα, κατά την αποκατάσταση της Νότιας Πτέρυγας των 
Προπυλαίων, το 1958-1959 (βλ. παρακάτω, σημ. 119).

110. Α. Ορλάνδος, ό.π. 28, εικ. 20.

111. Με παρόμοιο τρόπο ανασυντέθηκε από τον Μπαλάνο ένα ιωνικό κιονόκρανο των Προπυλαίων, συγκολλώντας τμήματα 
τεσσάρων άλλων κιονοκράνων, αφού πρώτα απολάξευσε στους αρμούς θραύσεώς τους, για να προσαρμοστούν.

112. Α. Ορλάνδος, ό.π. 3. για τις εργασίες που έγιναν τον τελευταίο αυτό χρόνο (1939-40) από τον Ορλάνδο στον ναό 
και τον Πύργο της Νίκης, βλ. άρθρο του P. Lemerle, Chronique des fouilles en 1939, Acropole, BCH 63, 1939, 289-290. 
Επίσης, AJA 1940, New items from Athens, 537. τα νέα ευρήματα στον Πύργο, δημοσιεύθηκαν από τον G. Welter, Vom 
Nikepyrgos, AA 1939, 1-22.
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KpL-Έ.ι_κή χης δεύτερης ανασεηλώσεως tou Ναού ιης Αθηνάς Νίκης

Η δεύτερη αναστηλωτική επέμβαση στον Πύργο και τον ναό της Αθηνάς Νίκης, δίχως 
αμφιβολία προσέλαβε σαρωτικό χαρακτήρα και μετέβαλε οριστικά, την ερειπιώδη εικόνα που 
μέχρι τότε παρουσίαζε το μνημειακό αυτό σύνολο, εκεί μπροστά στην είσοδο της

, IIQ

Ακροπολεως.

Η ριζικά νέα, λαμπρή εικόνα που προέκυψε με την αποκατάσταση της κλασικής φάσεως 
του Πύργου και του Ναού, ίσως αποτέλεσε και το παράδειγμα που ο Ορλάνδος είχε κατά νου 
όταν προσέθεσε αργότερα, με την ευκαιρία της αποκαταστάσεως της Καταπολιανή^Πάρου, 
στους όρους αναστήλωση και αποκατάσταση, τον νεολογισμό της αναπαλαιώσεως.

Η επέμβαση αυτή αποτελείωσε την από εκατονταετίας συστηματική εξαφάνιση μιας 
σειράς μεταγενέστερων δομικών μαρτυριών που είχαν σχέση με την άγραφη ιστορία της 
μεσαιωνικής Ακροπολεως και φυσικά της ίδιας της πόλεως που την δημιούργησε, της Αθήνας. 
Οι μαρτυρίες αυτές, επισκιασμένες από την γοητεία, που φυσικό ήταν να προκαλεί η κλασική 
περίοδος της Ακροπολεως σε όλους όσοι ασχολήθηκαν με τον ιστορικό βράχο και τα μνημεία 
του, χάθηκαν οριστικά δίχως να τύχουν ούτε του ελάχιστου σεβασμού, δίχως δηλαδή να 
τεκμηριωθούν σχεδιαστικά ή φωτογραφικά, πριν γίνει οποιαδήποτε μελέτη και ερμηνεία τους.

Βέβαια δεν έλλειψε η πολεμική, και κατά καιρούς ακούστηκαν φωνές διαμαρτυρίας για 
την βιαστική και επιπόλαια διαγραφή ενός τμήματος της ήδη προβληματικά ανιχνεύσιμης 
Αθηναϊκής ιστορίας, και η πολεμική όμως αυτή έφτανε στην δημοσιότητα και αφύπνιζε τους 
προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εφησυχασμένων κατοίκων -μετοίκων- της πολύπαθης 
αυτής πόλεως, όταν πλέον είχε συντελεσθεί το κακό.113 114 115

Στο Πύργο της Νίκης, εκτός από την λήψη λίγων γενικών φωτογραφιών, εξαφανίσθηκε 
η μαρτυρία του τρόπου επισκευής της νότιας πλευράς του, που όπως έχουμε αλλού αναπτύξει, 
ανάγεται στους αμέσως μετά την εισβολή του Μοροζίνι χρόνους, ακριβώς στην έναρξη της 
περιόδου της ΒΎουρκοκρατίας. (Πιν. 165).

Τότε έσβησαν οριστικά και τα τελευταία ίχνη του νότιου υστερορρωμαϊκού πυλώνα, που 
από τον 3ο μ.Χ. αιώνα μέχρι το 1888, εξυπηρετούσε συνεχώς την Ακρόπολη. Η είσοδος αυτή, 
από τους χρόνους της καταλήψεως της Ακροπολεως από τους Τούρκους, λειτούργησε ως η 
μόνη είσοδος του κάστρου της Αθήνας, αφού η άλλη είσοδος, ο μνημειακός δυτικός πυλώνας 
(Beule) είχε εκείνη ακριβώς την περίοδο κλείσει, με την μετασκευή του σε ισχυρό αμυντικό 
τείχος. Η πλευρική αυτή πύλη είχε βέβαια σε μεγάλο τμήμα της αφαιρεθεί μαζί με το 
παρακείμενο τείχος της, την περίοδο των μεγάλων ανασκαφών της Ακροπολεως από τους 
Καββαδία και Kawerau, περί το 1888. Παρ’όλα αυτά, κάποια υπολείμματα της πύλης αυτής, 
πολύ σημαντικά για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, εξακολουθούσαν να παραμένουν 
στην νότια γωνία της δυτικής πλευράς του πύργου, την εποχή που αποφασίσθηκε η επέμβαση

113. Η αναστήλωση αυτή σχολιάσθηκε κριτικά και από τον Ch. Picard. Βλ. σχετ. L’ anastylose du temple de la Victoire 
Aptere, RA 15, 1940, 256-258.

114. Για τον ''ττουρισμό" του Ορλάνδου και τον νέο όρο που εισήγαγε στις αναστηλώσεις, βλ. σχετ. I. Dimacopoulos, 
Anastylosis and Anasteloseis, ICOMOS-Information no 1, 1985, 22.

115. Δ. Καμπούρογλου, Αι παλαιαί Αθήναι, Αθήναι 1922, 79. K. Μπίρη, Ai Αθήναι από τον 19ο εις τον 20ον αιώνα, 1-2, 
Αθήναι 1966. Του ιδίου, Αι ψευδοαναστηλώσεις των μνημείων μας, Νέα εστία ΛΔ’, 798, Αθήναι 1960. L. Beschi, Acropoli 
di Atene 1835, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, XV 1982, 222 κ.ε. R. Mac Neal, Archeology and the destruction of 
the later Athenian Acropolis, Antiquity, Τόμος 65, Τεύχος 246, Μάρτιος 1991, σ. 49 κ.ε.
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του Μπαλάνου116 (Πιν. 90, 92).

Επίσης εξαφανίσθηκαν και τα υπολείμματα του πώρινου υπόβαθρου της μαρμάρινης 
πλακοστρώσεως του δαπέδου του πύργου στα ανατολικά του ναού, που πολλά είχε να μας 
διδάξει για την χρήση της περιοχής αυτής κατά τον μεσαίωνα.117 Το ίδιο ισχύει και γιά την 
άσκοπη καταστροφή δύο χτιστών πρωτοβυζαντινών ή βυζαντινών ομβροσυλλεκτών, που 
μπορούμε να δούμε σε παλαιές φωτογραφίες με γενικές απόψεις του ναού, των αρχών του 
δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα. Φυσικά δύσκολα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαρκής 
η σχηματική σε κάτοψη απεικόνιση των πίθων αυτών σε σχέδια του Bohn, (όπου στο ένα 
εμφανίζονται μάλλον σαν βάσεις ιωνικών κιόνων παρά σαν πίθοι)118 119 ενώ το σχέδιο 
αποτυπώσεως της περιοχής του Μπαλάνου, που φυλάγεται σε φωτοτυπία στο αρχείο της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας παραμένει αδημοσίευτο, συνεπώς ασυνόδευτο από τον απαραίτητο 
ερμηνευτικό σχολιασμό του συντάκτη του (Πιν. 61, 72).

Και μόνο ύστερα από ενδελεχή και πολύχρονη έρευνα εκμεταλλευόμενοι πλήθος 
πληροφυριών, μπορέσαμε να ερμηνεύσουμε χαμένα στοιχεία που υπήρχαν στο μνημείο και 
την γύρω περιοχή, και μας επιτρέπουν με ασφάλεια να εκφράσουμε απόψεις σχετικά με την 
μακρά οικοδομική ιστορία του ναού της Αθηνάς Νίκης, μέχρι την κατεδάφισή του από τους 
Τούρκους το 1686, αλλά και μετά, μέχρι την αναστήλωσή του. Το σπουδαιότερο όμως είναι, 
ότι με την έρευνα αυτή εξακριβώθηκε η πραγματική θέση σημαντικών αρχιτεκτονικών μελών 
του ναού τα οποία κατά τις δύο προηγούμενες επεμβάσεις είχαν τοποθετηθεί σε λανθασμένη 
θέση, ακριβώς γιατί είχε υποτιμηθεί η αποδεικτική αξία μιας σειράς πολύτιμων στοιχείων, που 
όπως προαναφέραμε, πολλά από αυτά εξαφανίσθηκαν, κατά τρόπο τόσο επιπόλαιο.

Με στόχο λοιπόν την ανάκτηση της κλασικής εικόνας του ναού πάνω στον Πύργο, 
προγραμματίσθηκε από τον Μπαλάνο και ολοκληρώθηκε από τον Ορλάνδο η "ανακαίνιση" ή 
αν θέλουμε, η "αναπαλαίωσή" του.

Η ιδεολογικοπολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ευρώπη και επηρέασε φυσικά 
την Ελλάδα ιδιαίτερα μεταξύ του 1936 (Ολυμπιάδα του Βερολίνου) και του 1940, (ξέσπασμα 
του Ελληνο-ιταλικού πολέμου), συμπίπτει ως περίοδος με την έναρξη και την ολοκλήρωση της 
επεμβάσεως στην Νίκη, και δίχως αμφιβολία συνέβαλε καθοριστικά στην διαμόρφωση του 
ύφους και της φιλοσοφίας του όλου εγχειρήματος. Η κρατούσα τότε ψευδοθεωρία περί της 
καθαρότητας των φυλών μετουσιωμένη σε καθαρότητα του ρυθμού εφαρμόσθηκε εδώ με την 
αποβολή κάθε ξένου συμπληρωματικού στοιχείου της αναστηλώσεως ή ακόμα και κάθε 
αρχαιότερης, μετακλασικής πάντως, οικοδομικής φάσεως, με την χρήση πλήθους ψευδοαρχαίων 
συμπληρώσεων, χωρίς να χαραχθεί πουθενά μία ενδεικτική χρονολογία του έτους τοποθετήσεως 
των νέων αυτών προσθηκών στο μνημείο, κάτι όμως που ο Ν. Μπαλάνος κατά κανόνα εφάρμοζε 
στο παρελθόν, στα Προπύλαια, στον Πύργο της Νίκης και αλλού. Αν παρ’όλα αυτά, υπό τις 
ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε, θεωρήσουμε ότι υπήρξε προβληματισμός 
για την αναζήτηση ενός γενικά αποδεκτού θεωρητικού πλαισίου προκειμένου να χρησιμεύσει 
στην υποστήριξη των γενικών αρχών της νέας αναστηλώσεως και στην αιτιολόγηστ^της 
χρήοεως νέων υλικών όπως το beton, το πλαίσιο αυτό παρείχε ο Χάρτης των Αθηνών.19 Το 
μανιφέστο, που συντάχθηκε για να συνοψίσει τα πορίσματα ενός διεθνούς συνεδρίου γιά τα

116. Ν. Μπαλάνος, Η νέα αναοτήλωαις του ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-39), ΑΕ 1937, Γ, 777, εικ. 3.

117. A. Oriaridos, Nouvelles observations sur la construction du temple d’Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947-48, 6 σημ. 2.

118. R. Bohn, Bericht ubdr die Ausgrabungen auf der Akropolis zu Athen im Frühjahr 1880, AM 5, 1880, I, 259-267, πιν. XI. Tou 
ιδίου, Die Propyläen der Akropolis zu Athen, Berlin & Stuttgart 1882, πιν. VIII.

119. Βλ. σχετ. C. Ceschi, Teoria e storia del restauro, Roma 1970, 211 κ.ε.
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μνημεία και την προστασία τους, που είχε γίνει στην Αθήνα το 1931, μόλις πέντε χρόνια πριν 
από την επέμβαση στο μνημείο. Ας δούμε λοιπόν αν ο Χάρτης αυτός εφαρμόσθηκε και σε ποιά 
σημεία του.

Σε εφαρμογή του άρθρου 5, όπου γίνεται αποδεκτή η δυνατότητα χρήσεως νέων υλικών 
για την στερέωση των μνημείων, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα (beton arme), (σε σημεία όμως 
αφανή ώστε να μην αλλοιώνεται η εξωτερική τους εμφάνιση), ο Ν. Μπαλάνος προχώρησε στις 
εκτεταμένες εργασίες στερεώσεως της θεμελιώσεως του ναού και του πύργου με την 
χρησιμοποίηση ακριβώς του "νέου" αυτού υλικού.

Στο άρθρο 4 όμως, επισημαίνεται η ανάγκη συνεργασίας του ειδικού αρχιτέκτονα με 
τον αρχαιολόγο, όταν πρόκειται για έργα αυτής της φύσεως και σημασίας όπως είναι ακριβώς 
η αναστήλωση του μαρμάρινου κλασικού ναού της Νίκης. Επίσης γίνεται μνεία στην ανάγκη 
να υπάρχει απαραιτήτως διαφοροποίηση μεταξύ των νέων αρχιτεκτονικών μελών που 
χρησιμοποιούνται σε συμπληρώσεις και των αυθεντικών ενός μνημείου. Το άρθρο αυτό, 
καταστρατηγήθηκε συστηματικά.

Από την περιγραφή του Μπαλάνου αλλά και αργότερα του Ορλάνδου, δεν προκύπτει 
κανενός είδους επίσημη συνεργασία με αρχαιολόγο κατά την εκτέλεση του έργου. Η παρουσία 
αρχαιολόγου ήταν απολύτως αναγκαία αν αναλογισθούμε ότι ο Μπαλάνος στην ουσία εκτέλεσε 
εκτεταμένες ανασκαφές στον πύργο και απομάκρυνε αρχαίες επιχώσεις, που πολλά θα 
μπορούσαν να μας διδάξουν περί της προϊστορίας της περιοχής και του τρόπου κατασκευής 
του κλασικού ναού, αν δηλαδή η ανέγερσή του έγινε επί τόπου ή μεταφέρθηκαν τα μέλη του 
έτοιμα από γειτονική θέση, και πολλά άλλα που θα βοηθούσαν σε μία ασφαλέστερη ίσως 
χρονολόγησή του.120 *

Σε αντίθεση πάλι με αυτά που ορίζει το άρθρο 4, δεν διακρίνουμε καμμία προσπάθεια 
του Ν. Μπαλάνου να υπάρξει διαφοροποίηση των αρχαίων μελών, από τα νέα. Η επιλογή του 
πεντελικού μαρμάρου ως υλικού συμπληρώσεως σε αντικατάσταση του πωρολίθου της πρώτης 
αναστηλώσεως, δηλώνει ακριβώς την προσπάθεια αφομοιώσεως και όχι διαφοροποιήσεως των 
συμπληρώσεων αυτών. Αυτό γίνεται φανερό ακόμα περισσότερο, αν λάβουμε υπ’όψιν ότι σε 
πολλά από τα μέλη η συμπλήρωσή τους έγινε με άλλα αρχαία μέλη από τα διάσπαρτα της 
Ακροπόλεως, τα οποία βέβαια λαξεύθηκαν καταλλήλως (Πιν.166, 167).

Ο "μανιερισμός" που διακρίνεται στον τρόπο απολαξεύσεως του αρμού θραύσεως των 
αρχαίων μελών του ναού με την δημιουργία ομαλών, -αρμονικών-, καμπύλων αρμών επαφής, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκόλληση με τις κατ’ ανάλογο τρόπο λαξευμένες 
συμπληρώσεις, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαρκής τρόπος διακρίσεως του αρχαίου 
τμήματος μίας λιθοπλίνθου ή άλλου μέλους, από το νέο12. Στην πραγματικότητα, στον ναό 
της Νίκης επικρατεί σήμερα πλήρης σύγχυση για το ποιό τμήμα μιας λιθοπλίνθου είναι αρχαίο 
και ποιό αποτελεί νέα συμπλήρωση. Στην σύγχυση αυτή ασφαλώς συνέβαλε τα μέγιστα και 
η ατμοσφαιρική ρύπανση των τελευταίων 40 χρόνων, η οποία προκάλεσε την επιφανειακή 
γυψοποίηση σε ίδιο ακριβώς ποσοστό, στα νέα και τα αρχαία μάρμαρα του ναού, 
εξαφανίζοντας ταυτόχρονα κάθε ίχνος αρχαίας ερυθρωπής πάτινας, αντικαθιστώντας την με

120. Παρά την "σιωπή" του Μπαλάνου και του Ορλάνδου, στην ανασκαφή του Πύργου της Νίκης φαίνεται ότι εβοήθησε 
(ανεπίσημα ίσως) ο αρχαιολόγος G. Welter. Βλ. σχετ. BCH 1936, Chronique de fouilles et decouvertes archéologiques, 
Acropole, 445. Άλλωστε, τα συμπεράσματα του Welter, δημοσιεύθηκαν αργότερα στο ΑΑ 1939,1-22, "Vom Nikepyrgos“.

Αρκετά χρόνια αργότερα (1958-59) ο Ορλάνδος πειραματίσθηκε με έναν πιο γωνιώδη τρόπο συμπληρώσεως των 
ελλειπόντων τμημάτων, κατά την αναστήλωση της γειτονικής Νότιας Πτέρυγας. Και εδώ τα αποτελέσματα είναι 
μάλλον αρνητικά (Α.Κ. Orlandos, Atti del settimo Congresso Internazionale di Archeologie Classica, I (1961), 97-98. Επίσης 
BCH 1960, 632 κ.ε.
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μία νέα σταχτόμαυρη που απλώθηκε στον ναό ομοιόμορφα, ανεξάρτητα αν επρόκειτο γιά νέο 
ή αρχαίο μέλος. (Πιν. 166, 167, 171).

Ο Χάρτης των Αθηνών, στο άρθρο 6, επισημαίνει μεταξύ άλλων και τις ανάγκες λήψεως 
μέτρων προστασίας των γλυπτών που βρίσκονται στο ύπαιθρο, καθώς και την κατασκευή 
αντιγράφων, εκεί όπου τα πρωτότυπα έργα έχουν απομακρυνθεί.

Η επανατοποθέτηση του οριζόντιου γείσου για την προστασία του αυθεντικού γλυπτού 
διακόσμου της ζωφόρου του ναού, κυρίως στην ανατολική και βόρεια πλευρά του, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμορφώνεται ακριβώς με τις επισημάνσεις αυτού του άρθρου. Η 
προστασία όμως της ζωφόρου δεν υπήρξε πλήρης και μερικά αυθεντικά τμήματά της, κυρίως 
αυτά της νοτιοδυτικής και της βορειοδυτικής της γωνίας, παρέμειναν εκτεθειμένα στα καιρικά 
φαινόμενα, χωρίς να καλυφθούν (Πιν. 136,143).

Ακάλυπτη παρέμεινε επίσης η ζωφόρος στο μέσον της νότιας και της δυτικής της 
πλευράς. Εδώ είχαν τοποθετηθεί τα τσιμεντένια αντίγραφα των πρωτοτύπων που φυλάγονται 
στο Βρετανικό Μουσείο, συνεπώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα 
προστασίας τους, με την ανακατασκευή και τοποθέτηση νέου γείσου. (Πιν. 140, 162).

Ένα άλλο σπουδαίο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται ο Χάρτης των Αθηνών, στο άρθρο 
2, αφορά τον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται κατά την διαδικασία αναστηλώσεως ενός 
μνημείου για την ανάδειξη όλων των ιστορικών και καλλιτεχνικών του αξιών και την 
διατήρηση μέσα στα πλαίσια του δυνατού, όσων στοιχείων μαρτυρούν την παλαιότερη χρήση 
του.

Όπως είδαμε κατά την αναλυτική παράθεση των εργασιών που εκτελέσθηκαν στον 
πύργο και τον ναό της Νίκης και κρίνοντας από τον τρόπο που τοποθετήθηκαν σε λανθασμένη 
θέση πολλά σπουδαία μέλη του μνημείου, (με αποτέλεσμα να καθίσταται μη ανιχνεύσιμη η 
προγενέστερη οικοδομική του ιστορία), δύσκολα μπορούμε να δεχθούμε ότι το άρθρο 2 έγινε 
σεβαστό αν και είμαστε βέβαιοι ότι κάποιες από τις άστοχες αυτές επεμβάσεις δεν έγιναν 
συνειδητά, αλλά επρόκειτο για λάθη, ένεκα παρερμηνείας ή άγνοιας των ιχνών.

Σημαντικά όμως στοιχεία που μαρτυρούσαν την μεταγενέστερη χρήση του μνημείου 
εξαφανίσθηκαν ολοσχερώς με ελλιπή τεκμηρίωση,122 όπως η υπόγεια πυριτιδαποθήκη στο 
εσωτερικό του σηκού ή τα υπολείμματα του νότιου υστερορρωμαϊκού πυλώνα στην βάση της 
ΝΔ γωνίας του πύργου, για τα οποία ήδη κάναμε λόγο.

Τα άλλα, όπως τόρμοι ξυλοδεσιών, δοκοθήκες κ.ά., παρερμηνευμένα ή παντελώς 
αγνοημένα, διασκορπίστηκαν με την τοποθέτηση των μελών του ναού σε τυχαίες θέσεις με 
αποτέλεσμα να επικρατήσει σύγχυση. Πάντως, ως προς το τελευταίο σκέλος των παραπάνω 
επισημάνσεων, δεν νομίζω ότι μπορούμε κατά τρόπο απόλυτο να ψέξουμε τους προηγούμενους 
αναστηλωτές, γιατί τα μικρά, ελάχιστα στοιχεία που σώζονται αμυδρά συχνά πάνω στα μέλη 
του ναού, για να ερμηνευθούν απαιτήθηκε πολύχρονη, επίμονη και εξαιρετικά σύνθετη 
ερμηνευτική διαδικασία, που προϋποθέτει άνεση χρόνου και μέσων, που όπως φαίνεται δεν 
διέθετε ο γηραιός Μπαλάνος, ούτε όμως και ο Ορλάνδος που πραγματικά με ταχύτατο ρυθμό 
κατόρθωσε να ολοκληρώσει το 1940 την ημιτελή αναστήλωση που παρέλαβε, σε μία ιδιαίτερα

122. Για την πυριτιδαποθήκη, σώζεται αδημοσίευτο σκαρίφημα στο Αρχείο Μπαλάνου, στην Αρχαιολογική Εταιρεία. Με 
βάση μετρικά στοιχεία από αυτό το σκαρίφημα, συντάξαμε σχέδιο της πυριτιδαποθήκης σε σχέση με τον ναό, το 
οποίο πρωτοδημοσιεύσαμε στο αυτοτελές τεύχος που εκδόθηκε στα πλαίσια της Γ Διεθνούς Συναντήσεως για την 
αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως, με τίτλο "Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά ζητήματα του 
ναού της Αθηνάς Νίκης, Η αναγκαιότητα μιας νέας Αναστήλωσης, Αθήναι 1989, εικ. 2 και 3.
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ταραχώδη ιστορική περίοδο, παραμονές της εμπλοκής της χώρας μας στα δεινά της μεγάλης 
παγκόσμιας σύρραξης.

Πέρα όμως από τις παρατηρήσεις περί συμφωνίας ή ασυμφωνίας με το πλαίσιο των 
αναστηλωτικών αρχών του Χάρτη των Αθηνών, που εδώ απλώς εικάζεται ότι ελήφθη υπ’όψιν από 
τους Μπαλάνο και Ορλάνδο, χρήσιμο είναι να σχολιάσουμε πιό αναλυτικά βήμα προς βήμα την 
επέμβαση στο μνημείο για να καταλήξουμε στα απαραίτητα συμπεράσματα.

Σε ότι αφορά την επέμβαση του Μπαλάνου στον πύργο της Νίκης, εδώ θα μας 
απασχολήσει μόνο το θέμα που συνδέεται άμεσα με τον ναό και που αφορά την θεμελίωσή 
του.

Η ανακάλυψη του αρχαιότερου πώρινου ναού κάτω από τον κλασικό και η απόφαση 
να μείνει ορατός και επισκέψιμος μετά την νέα αναστήλωση του μαρμάρινου, ασφαλώς 
επέβαλε περιορισμούς και προκαθόρισε έτσι τον τρόπο εκτελέσεως της νέας του θεμελιώσεως.

Ο ναός εδράσθηκε στην ουσία σε τέσσερεις ογκωδέστατους πεσσούς και στην 
τοιχοποι ία της δυτικής πλευράς του πύργου, η οποία ενισχύθηκε και αυτή εσωτερικά με τοιχία 
από άοπλο σκυρόδεμα. (Πιν. 195).

Στο μέσον της θεμελιώσεως μεταξύ των πεσσών δημιουργήθηκε υπόγειος επισκέψιμος 
χώρος που άφηνε ελεύθερα και ορατά τα αρχαιότερα ευρήματα. Αν όμως η γενική σύλληψη 
της νέας θεμελιώσεως του ναού ως ιδέα είναι ορθή, ο τρόπος εκτελέσεως των επί μέρους 
εργασιών δημιούργησε τεχνικά και αισθητικά προβλήματα.

Το άοπλο σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε γεμίσματα και στην κατασκευή 
τοιχίων, το δε οπλισμένο σκυρόδεμα, στις πλάκες της οροφής του υπογείου χώρου. Παράλληλα 
χρησιμοποιήθηκαν ως επένδυση των τοιχίων ογκώδεις πωρόλιθοι από ακτίτη, κτισμένοι 
κλιμακωτά σε εξοχή κατά το εκφορικό σύστημα, όπως και για την δημιουργία περίτεχνων 
τοξοτών κατασκευών (Πιν. 102, 103, 104, 196, 197, 198). Κατά τον Μπαλάνο, αυτό έγινε για να 
υπενθυμίζεται στον επισκέπτη του υπογείου, το υλικό της αρχαίας θεμελιώσεως του κλασικού 
ναού. Το αρχαίο όμως υλικό που είχε χρησιμοποιηθεί τότε στα θεμέλια, ήταν κατά την γνώμη 
μας ο μαλακός πωρόλιθος της Αίγινας που πολύ πιθανόν να ήταν σε δεύτερη χρήση, δηλαδή 
οι λίθοι να προέρχονταν από παλαιότερα κτίρια, όπως ακριβώς συνέβη και στην θεμελίωσή 
των Προπυλαίων. Ισως δε, γι’ αυτό να εφθάρησαν στον μεγάλο αυτό βαθμό που περιγράφει 
ο Μπαλάνος, ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν παρά μόνο με την σκαπάνη.

Πέραν όμως της ουσιώδους αυτής διαφοράς μεταξύ του υλικού της αρχαίας 
θεμελιώσεως και της επενδύσεως των τοιχίων και των πεσσών με ακτίτη, η εικόνα που 
παρουσιάζει ο υπόγειος χώρος στον επισκέπτη με τον ιδιόμορφο μικτό τρόπο δομής των 
τοιχίων, (beton, λίθοι τοποθετημένοι κατά το εκφορικό σύστημα, και τόξα), δεν παραπέμπει 
σε καμμία περίπτωση στον αρχαίο τρόπο δομής των θεμελίων (Πιν. 196, 199). Αντίθετα 
εμφανίζει έναν ανεξήγητο γιά τον χώρο αυτό δομικό μανιερισμό, ο οποίος δεν έχει τίποτα 
κοινό με το μνημείο, ούτε όμως και με την ίδια την εποχή, που το έργο αυτό έγινε.123 Κατά 
την γνώμη μας θα ήταν προτιμότερο τα τοιχία αυτά να είχαν κατασκευασθεί άοπλα από 
μπετόν δίχως άλλη επένδυση, έχοντας όμως σύνθεση, υφή και χρώμα, για παράδειγμα όμοια, 
με τους τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κορίνθου.

Ανάλογος τρόπο δομής, συναντάται σε ταφικά κυρίως μνημεία του 5ου ή 4ου π.Χ. αιώνα (Παντικάπαιον), σε αρχαϊκά 
της Ετρουρίας, ακόμα δε και στον κεντρικό διάδρομο της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας, παραδείγματα προσιτά 
στους αναστηλωτές, μέσω των δημοσιεύσεων και των εγχειριδίων της αρχαίας αρχιτεκτονικής όπως του Durum, του 
Choisy κ.ά.
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Η γεφύρωση του ανοίγματος του υπόγειου χώρου, κάτω ακριβώς από τους πεσσούς του 
θυραίου τοίχου του κλασικού ναού, με σύστημα σιδηρών δοκών διπλού Τ και κάθετου 
τετραγώνου σιδηρού στύλου στο μέσον του μήκους των για την παραλαβή των υπερκείμενων 
φορτίων, δημιούργησε πρόσθετα αισθητικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα. Η κατασκευή 
αυτή, αποτελεί μάρτυρα του εμπειρικού τρόπου που χαρακτηρίζει στο σύνολό της, η όλη 
σύλληψη της θεμελιώσεως (Πιν. 100, 101).

Είναι φανερό ότι δεν προηγήθηκε αναλυτικός στατικός υπολογισμός των φορτίων που 
δέχεται στην περιοχή εκείνη η μικρού πράγματι ανοίγματος πλάκα της οροφής του υπογείου, 
(μόλις 2.90 μ.) Ετσι με απλούς στατικούς υπολογισμούς που βρέθηκαν σε πρόχειρα σημειώματα 
ανάμεσα στο υλικό του αρχείου Μπαλάνου, έγινε η μελέτη και η εκτέλεση του τρόπου αυτού 
θεμελιώσεως που προαναφέραμε. Αυτό σε μία εποχή, κατά την οποία παρήχοντο άνετα οι 
δυνατότητες εφαρμογής ενός αξιόπιστου στατικού υπολογισμού γιά την κατασκευή μιας 
απόλυτα άκαμπτης οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα γεφύρωνε το μικρό άνοιγμα του 
υπογείου και θα παραλάμβανε χωρίς κανένα πρόβλημα τα υπερκείμενα φορτία της ΒΑ γωνίας 
του ναού και των πεσσών του θυραίου τοίχου. Η επιλογή του συστήματος σιδηρών δοκών επί 
σιδηρού στύλου, σε έναν υπόγειο χώρο χωρίς επαρκή αερισμό και συνεπώς μεγάλη υγρασία, 
θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί απλώς και μόνο λόγω του κινδύνου της οξειδώσεωςτων στοιχείων 
του, κάτι που τελικά συνέβη, παρά τα μέτρα προστασίας του μετάλλου που είχε πάρει ο 
Μπαλάνος124 (Πιν. 100, 101).

Πάνω στα θεμέλια αυτά, τοποθετήθηκε με κλίση η κρηπίδα του κλασικού ναού. Για 
το αναστηλωτικό αυτό σφάλμα αναφερόμαστε διεξοδικά σε άλλη θέση. Εδώ μας απασχολεί 
μόνον ο τρόπος ανασυνθέσεως και συμπληρώσεως των μελών της κρηπίδας.

Με νέα μάρμαρα Πεντέλης, ο Μπαλάνος συμπλήρωσε το κενό που μέχρι τότε υπήρχε 
στο μέσον της ανατολικής πλευράς της κρηπίδας, δηλαδή τον διάδρομο επικοινωνίας μεταξύ 
του πύργου και της υπόγειας πυριτιδαποθήκης.

Για την συναρμογή των νέων μαρμάρων της συμπληρώσεως με τα αρχαία παρακείμενα 
μέλη, οι αρμοί θραύσεως δεν απολαξεύθηκαν εντελώς σύμφωνα με την πάγια τακτική που 
εφαρμόσθηκε στην ανωδομή, αλλά παρέμειναν στην αρχική τους σχεδόν κατάσταση, 
δεχόμενοι μία ελαφρά μόνο κατεργασία εξομαλύνσεως. Ετσι, αν και δυσδιάκριτη, τελικά 
διατηρήθηκε η μαρτυρία της υπάρξεωςτου διαδρόμου αυτού προς την πυριτιδαποθήκη, όπως 
επίσης το ακριβές του πλάτος, και ως εκ τούτου δυνάμεθα να εικάσουμε με ασφάλεια τις 
φθορές που η διάνοιξη αυτή προξένησε στις δύο ιωνικές βάσεις του κεντρικού μετακιονίου της 
ανατολικής προστάσεως (Πιν. 107, 193, 194).

Ως μόνο αρνητικό στοιχείο της επεμβάσεως θα μπορούσε να θεωρηθεί η συμπλήρωση 
του κενού στην στρώση της ευθυντηρίας με ενιαίο τεμάχιο μαρμάρου πάνω στο οποίο 
λαξεύτηκε ψευδοαρμός, για την δομική αποκατάσταση του αρχικού μήκους των λίθων. Η 
κριτική μας όμως αυτή δεν μπορεί να είναι απόλυτα αρνητική, εφ’όσον η παρουσία 
ψευδοαρμού δημιουργεί ερωτηματικά και κατ’ επέκτασιν οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα 
ότι πρόκειται γιά νέα και όχι αρχαία προσθήκη. Αν το ίδιο είχε συμβεί και στον μεσαίο 
αναβαθμό, τότε θα υποστηρίζαμε ότι η συμπλήρωση αυτή αποτελεί προϊόν αναζητήσεως μιάς 
κοινής μεθόδου συμπληρώσεως των κενών, η οποία εκ των υστέρων εύκολα να ξεχωρίζει από 
τον αρχαίο τρόπο δομής των μελών που συμπληρώνει. Αντίθετα όμως, επειδή το ελλείπον τμήμα 
στο κέντρο του δεύτερου αναβαθμού συμπληρώθηκε με δύο ξεχωριστά τεμάχια μαρμάρου και 
ο αρμός ώσεώς τους είναι πραγματικός, η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση του τρόπου

124. Οι σιδηροδοκοί καλύφθηκαν με χρώμα μινίου και με πλάκες μολύβδου που συγκολλήθηκαν στις πλευρές τους. Ν. 
Μπαλάνος, ό.π. 802, σημ. 1.
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συμπληρώσεως του ίδιου κενού σε δύο επάλληλα διατεταγμένες ομοειδείς στρώσεις της 
κρηπίδας, προδίδει και πάλι εμπειρικό τρόπο και ίσως κάποια αμηχανία περί του πρακτέου.

Αρνητικά επίσης κρίνουμε την διατήρηση της συμπληρώσεως, της βορειοδυτικής γωνίας 
του στυλοβάτη, από τον Ross (Πιν. 194). Η συμπλήρωση αυτή είχε γίνει με δύο τεμάχια νέου 
μαρμάρου αντί του ενός ενιαίου μέλους που αποτελούσε και τον αρχικό τρόπο δομής. Τα δύο 
νέα μέλη είχαν στερεωθεί με σιδηρούς συνδέσμους τοποθετημένους στην επιφάνεια, τα 
παρακείμενα αρχαία μέλη της πλακοστρώσεως του προνάου, καθώς και μεταξύ τους με 
σιδηρούς συνδέσμους Π . Κατά την νέα αναστήλωση, οι λίθοι αυτοί επανατοποθετήθηκαν στην 
ίδια θέση, αφού αφαιρέθηκαν οι σίδηροί σύνδεσμοι, των οποίων οι κενοί τόρμοι 
προσετέθησαν στα υπόλοιπα ίχνη των μεσαιωνικών επεμβάσεων που φαίνονται σήμερα πάνω 
στο μνημείο. Βέβαια, η διατήρηση των λίθων αυτών, μας δίνει την δυνατότητα να 
ανιχνεύσουμε την μεθοδολογία και τους τρόπους δομής της πρώτης αναστηλώσεως του ναού 
της Νίκης για την οποία δεν υπάρχει γραπτή μαρτυρία, πέραν των γενικών πληροφοριών που 
μας έδωσε ο Ross. Πιθανώς η συμπλήρωση αυτή να θεωρήθηκε ως μία ακόμη από τις 
επεμβάσεις στο μνημείο που ιστορικά άξιζε να διατηρηθεί. Ομως κάθε νεώτερη επέμβαση στα 
μνημεία δεν είναι δυνατόν αυτοδικαίως να κρίνεται από την σκοπιά της ιστορικότητάς της, 
διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να επέλθει πλήρης σύγχυση μεταξύ των πραγματικά διατηρητέων 
οικοδομικών φάσεων που έχουν πολλά να μας διδάξουν και κάποιων σύγχρονων επεμβάσεων, 
οι οποίες ίσως τίποτα άλλο δεν έχουν να δηλώσουν παρά τον εμπειρικό τρόπο και την 
προχειρότητα της εκτελέσεώς τους. Με την ίδια λογική, διατηρήθηκε και η συμπλήρωση της 
εποχής του Ross στην ΒΔ γωνία του στυλοβάτη, στην οποία είχε χρησιμοποιηθεί τμήμα της 
κρηπίδας των Προπυλαίων. Αυτό βέβαια αποδείχθηκε αργότερα, με την ανεύρεση αυθεντικού 
τμήματος από τον γωνιακό αυτό λίθο του στυλοβάτη 2 (Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, 
αριθμ. 9).

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε ένα μνημείο όπως ο ναός της 
Νίκης, ο οποίος εκτός από τις παλαιότερες οικοδομικές του περιπέτειες, δέχθηκε στην εποχή 
μας ήδη δύο μείζονες αναστηλωτικές επεμβάσεις από πέντε επώνυμους και δύο λιγώτερο 
γνωστούς αναστηλωτές, δίχως στην ουσία να έχει γίνει μέχρι σήμερα λεπτομερής απογραφή 
της αξίας και του είδους των επεμβάσεων αυτών. Αλλά ούτε και οι ίδιοι οι αναστηλωτές να 
προβούν σε επαρκή αιτιολόγηση των μεθόδων, των επιλογών ή της ιδεολογίας της επεμβάσεώς 
τους.

Αρνητικά κρίνουμε τον τρόπο που έγιναν οι άλλες συμπληρώσεις, στην δυτική κυρίως 
πλευρά της κρηπίδας. Πρόκειται για την συμπλήρωση της βορειοδυτικής γωνίας του πρώτου 
υπέρ την ευθυντηρία αναβαθμού, με τεμάχιο αρχαίας λιθοπλίνθου της οποίας η πρόσθια 
κάθετη επιφάνεια ήταν επεξεργασμένη με τον τήκο, και η άνω οριζόντια έδρα έφερε λαξευμένο 
ανοιχτό αγωγό όμβριων, όμοιο με αυτούς που ανοίχθηκαν σε μαρμάρινα δάπεδα μνημείων, 
κατά τον μεσαίωνα 26 (Πιν. 109, 110).

Η συμπλήρωση αυτή, όπως είναι φυσικό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση, δεδομένου ότι 
στον αναβαθμό αυτό εδράζονταν τα μέλη του δυτικού θωρακείου της Νίκης και κάθε ίχνος που 
σώζεται εδώ, (νεροφαγώματα, γόμφοι, μοχλοβόθρια) είναι πολύτιμο για την έρευνα, την 
ανασύνθεση και ταύτιση της ακριβούς θέσεως των θραυσμάτων που έχουν διασωθεί. Αν λοιπόν 
δεν διαπιστώναμε ότι πρόκειται γιά άσχετο με την κρηπίδα συμπληρωματικό μέλος, η 125 126

125. Βλ. παραπάνω, σημ. 11.

126. Παρόμοιοι πρόχειροι αγωγοί όμβριων λαξευμενοι στο δάπεδο, συναντιόνται στον πρόναο του ναού της Αθηνάς Νίκης, 
στην βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου, στην ΝΔ γωνία του στυλοβάτη του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, και 
αλλού.
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παρουσία του αγωγού όμβριων θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα 
σχετικά με το εάν και μέχρι πότε διατηρούντο οι πλάκες του θωρακείου στην θέση τους. Ο 
ίδιος όμως λίθος, συμπληρώθηκε άστοχα και στο νότιο άκρο της δυτικής πλευράς του. Εκεί 
τοποθετήθηκε αρχαίο μάρμαρο το οποίο συμπλήρωσε και τμήμα του παρακείμενου λίθου. 
Στην θέση του αρχαίου αρμού ώσεως, λαξεύθηκε ψευδοαρμός (Πιν. 111α). Και εδώ με την 
συμπλήρωση αυτή, η οποία όπως φαίνεται αντικατέστησε πολύ φθαρμένα, σωζόμενα όμως in 
situ τμήματα των λίθων του στυλοβάτη, χάθηκε οριστικά ο αρχαίος τόρμος της γομφώσεως του 
θωρακίου που ήταν στερεωμένο εκεί. Η παρουσία του φθαρμένου αρχαίου αυτού μέλους που 
συμπλήρωσε τους αυθεντικούς λίθους του αναβαθμού, συμβάλλει με την σειρά του στην ασαφή 
εικόνα που παρουσιάζουν οι λίθοι της στρώσεως της δυτικής κρηπίδας, δεδομένου ότι και το 
νότιο πέρας του μεσαίου λίθου του ίδιου αναβαθμού, συμπληρώθηκε με μικρό τεμάχιο 
αράβδωτου αναθηματικού κίονα (Πιν. 111 β). Η παραποίηση και εξαφάνιση πολύτιμων στοιχείων 
στον αναβαθμό αυτό της δυτικής κρηπίδας της Νίκης, ολοκληρώθηκε με την αντικατάσταση 
των φθαρμένων μαρμάρων της νοτιοδυτικής γωνίας με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου, 
χωρίς εδώ να γίνει καμμία προσπάθεια εντάξεως των αυθεντικών, που ασφαλώς έφεραν και 
αυτά πάνω τους ίχνη της γομφώσεως του θωρακίου.

Στον μεσαίο, (δεύτερο) αναβαθμό της δυτικής πλευράς της κρηπίδας, οι δύο γωνιαίοι 
λίθοι, αντικαταστάθηκαν και αυτοί με νέα μαρμάρινα μέλη, δίχως να γίνει προσπάθεια ώστε 
τα σωζόμενα μέχρι τότε in situ θρυμματισμένα εξ αιτίας της καθιζήσεως μέλη, να 
συγκολληθούν και να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. Δυστυχώς όλα τα αρχαία 
αυτά τμήματα της κρηπίδας χάθηκαν οριστικά, μαζί με τα όποια πολύτιμα στοιχεία διέσωζαν, 
χωρίς να έχει προηγηθεί η λεπτομερής καταγραφή τους σε σχέδιο της υπάρχουσας 
καταστάσεως ή έστω η λεπτομερής φωτογράφισή τους. Λίγα από τα θραύσματα αυτά της 
κρηπίδας, ο Ορλάνδος τα μετέφερε για να τα διαφυλάξει στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων 
και φροντίσαμε μαζί με όσα άλλα τμήματα εντοπίσθηκαν στον χώρο, να συγκεντρώσουμε 
στον πύργο της Νίκης, νότια του μνημείου αρχικά, στον σηκό του ναού τώρα.

Οι υπόλοιποι αρχαίοι λίθοι της κρηπίδας επανατοποθετήθηκαν στη θέση τους και 
διατηρήθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν οι επιφανειακοί σύνδεσμοι Π που είχε ευρέως 
χρησιμοποιήσει ο Ross γιά την στερέωσή τους εξ αιτίας των ρηγματώσεων. Ετσι, πολλοί από 
τους συνδέσμους αυτούς παρουσιάζουν έντονα τα σημάδια της οξειδώσεως και προκαλούν 
σήμερα ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή στα αρχαία μέλη (Πιν. 110, 112, 168, 169).

Από τα όσα αναφέραμε, διαπιστώνεται ένας άστοχος κατά την γνώμη μας τρόπος 
επεμβάσεως στην κρηπίδα του ναού, ο οποίος προκάλεσε την απώλεια πολύτιμων πληροφοριών 
για την αρχαία θεμελίωση, τον τρόπο ανεγέρσεως του ναού, την ακριβή θέση των δυτικών 
πλακών του θωρακείου και ίσως το πιό σπουδαίο, ανέτρεψε την αρμονία των οπτικών 
εκλεπτύνσεων του μνημείου, με την ανασύνθεση της κρηπίδας υπό κλίσιν.

Στην ανωδομή του ναού, η επιλογή του πεντελικού μαρμάρου ως υλικού συμπληρώσεως 
των "κενών", καθόρισε και το γενικώτερο στόχο της νέας αναστηλώσεως. Δηλαδή την 
προσπάθεια ανακτήσεως στο μέγιστο δυνατό βαθμό της πρωταρχικής μορφής του μνημείου, 
με την οριστική εξάλειψη των αιτίων που ευνοούσαν την διατήρηση της εικόνας του ερειπίου. 
Δηλαδή ανακατασκευάζοντας εκ βάθρων την ερειπώδη και πρόχειρα επισκευασμένη στους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας νότια πλευρά του πύργου της Νίκης, βελτιώνοντας την υπό 
κατάρευσιν δυτική και επεμβαίνοντας στην θεμελίωση του ναού, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν τα αίτια που προκάλεσαν την καθίζηση της κρηπίδας.

Δίχως να αναφέρεται κάτι περί αυτού, αποφασίσθηκε παράλληλα η μερική κατάργηση 
της αρχής απλουστεύσεως της μορφής των νέων συμπληρωματικών γλυπτών μελών του ναού, 
όπως στα κιονόκρανα και στους κορμούς των κιόνων, αρχή που όπως είδαμε είχε εφαρμοσθεί
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κατά την πρώτη αναστήλωση του Ross. (Πιν. 86, 88). Η απόφαση όμως αυτή θα πρέπει να 
αποδοθεί αποκλειστικά στον Ορλανδο και όχι στον Μπαλάνο. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται 
από την διαπίστωση ότι οι ιωνικές βάσεις και ο κυματιοφόρος τοιχοβάτης του σηκού, τμήματα 
που πρόφτασε να τοποθετήσει στην θέση τους ο Μπαλάνος, διατήρησαν τις απλουστευμένες 
μορφολογικά συμπληρώσεις τους, με την κατασκευή της άνω σπείρας χωρίς τις οριζόντιες 
ραβδώσεις που χαρακτηρίζουν τον αττικό αυτόν τύπο βάσεως. Αντίθετα, κατά την 
επανατοποθέτηση των κιόνων, εργασία που εκτέλεσε ο Ορλάνδος μετά την αποχώρηση του 
Μπαλάνου, λαξεύτηκαν οι ραβδώσεις στις συμπληρώσεις των κορμών τους και αποκαταστάθηκε 
πλήρως η μορφή του ΝΔ γωνιακού κιονοκράνου που αντικατέστησε το μέλος που βρίσκεται 
σήμερα στο Λονδίνο (Πιν. 50, 126, 129α, 132β). Επίσης διαμορφώθηκαν πλήρως και οι 
μικρότερες συμπληρώσεις, στις έλικες κυρίως μερικών κιονοκράνων, με αποτέλεσμα σήμερα 
να ξεχωρίζουν με εξαιρετική δυσκολία από τα αρχαία τμήματα των εν λόγω μελών127 (Πιν. 
128β, 131α, 132α).

Σε ότι αφορά την συντήρηση και αναδιάταξη των λιθοπλίνθων του σηκού, η εργασία 
αυτή διεκδικήθηκε και από τους δύο αναστηλωτές του ναού.

Αμφιβολία για την ορθότητα της αναδιατάξεως αυτής ήδη εκφράσαμε, αλλά τα πλήρη 
αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν, πριν από την διάλυση του ναού και 
την λεπτομερή καταγραφή των αφανών εδρών των λίθων, όπου σώζονται και τα αδιάψευστα 
τεκμήρια, οι αρχαίοι τόρμοι των συνδέσμων και των γόμφων. Ο συνδυασμός των στοιχείων 
αυτών με τα άλλα που σώζονται στις ορατές επιφάνειες, τόρμοι ξυλοδεσιών, χανδρώματα κ.ά., 
είμαστε βέβαιοι ότι θα μας δώσει και την απάντηση στο παραπάνω ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, 
κριτική μπορούμε να ασκήσουμε μόνο στον τρόπο που αντικατεστάθησαν οι ελλείποντες λίθοι 
του σηκού και συμπληρώθηκαν οι σπασμένοι δόμοι.

Οπως είδαμε, το πεντελικό μάρμαρο επιλέχθηκε ως υλικό συμπληρώσεως των ελλειπόντων 
τμημάτων του μνημείου. Με το υλικό αυτό κατασκευάσθηκαν οι νέοι δόμοι του σηκού και 
συμπληρώθηκαν σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό, οι υπάρχοντες. Στους νέους λίθους και σε 
μερικές από τις συμπληρώσεις, διακρίνουμε στην επιφάνειά τους τα ίχνη κατεργασίας με τον 
κόπανο, έναν τρόπο διαμορφώσεως που μας οδηγεί στην σκέψη ότι ίσως έγινε προκειμένου τα 
νέα αυτά μέλη να διαφοροποιηθούν από τα αρχαία. Εξ αιτίας όμως του όμοιου βαθμού 
φθοράς της επιφάνειας του μαρμάρου από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα ίχνη αυτά σήμερα 
διακρίνονται αμυδρά και με τον χρόνο θα αφομοιωθεί απόλυτα η αρχαία επιφάνεια με την νέα. 
Εξ άλλου ο Ross είχε παρατηρήσει, ότι οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του σηκού δεν 
είχαν απόλυτα λειανθεί αλλά ήσαν λίγο χονδροδουλεμένοι.128 Τα ίχνη αυτά στα αρχαία μέλη 
έχουν σήμερα σχεδόν ολοκληρωτικά εξαφανισθεί, αλλά η μαρτυρία του Ross παραμένει 
ισχυρή.

Από ότι λοιπόν φαίνεται, ο τρόπος αυτός κατεργασίας της ορατής επιφάνειας των νέων 
δόμων του σηκού δεν έγινε τελικά για να ξεχωρίζουν από τους αρχαίους, αλλά μάλλον για να 
τους μιμηθούν. Ο τρόπος αυτός κατεργασίας των εσωτερικών επιφανειών των λιθοπλίνθων του 
σηκού που αν και φαινομενικά ταιριάζει με τον εντονότερο ημιτελή χαρακτήρα της 
τοιχοποιίας των γειτονικών Προπυλαίων,129 στην πραγματικότητα στον ναό της Νίκης ίσως ήταν 
χρήσιμος για την διάστρωση στόκου στην επιφάνεια των τοίχων εσωτερικά, για την 
τοποθέτηση χρώματος, ή ζωγραφικών παραστάσεων στις οποίες μπορεί να αναφέρεται η

127. Για μία κριτική προσέγγιση του τρόπου που ο Α. Ορλάνδος αντλαμβανόταν την αναστήλωση, βλ. σχετ. I. 
Demakopoulos, Anastylosis and Anasteloseis, ICOMOS-Information No 1, 1985, 22 κ.ε.

128. L. Ross, E. Schaubert, Ch. Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1839, 11.

129. A. Ορλάνδος, Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, 2, Αθήναι 1959-60, 148.
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επιγραφή I.G.II2 677.

Τα παραπάνω, ενισχύονται από την διαπίστωση ότι σε πολλά άλλα μέλη του ναού, οι 
συμπληρώσεις τους έγιναν όχι απλώς νέο με πεντελικό μάρμαρο, αλλά με την χρησιμοποίηση 
θραυσμάτων αρχαίων μελών και λιθοπλίνθων που σώζονται διάσπαρτα στον χώρο της 
Ακροπόλεως, με αποτέλεσμα να είναι το κάτι πολύ δύσκολο, συχνά αδύνατο, να ξεχωρίσει 
κανείς, εάν κάποιο τμήμα μέλους είναι αυθεντικό ή όχι.

Ευτυχή σύμπτωση αποτελεί το γεγονός, ότι οι συμπληρώσεις αυτές έγιναν χωρίς να 
δοθεί σημασία στην φυσική διαστρωμάτωση του μαρμάρου, -που στις λιθοπλίνθους είναι πάντα 
οριζόντια-, και έτσι η τυχαία διάταξη της διαστρωματώσεως αυτής στα μέλη, αποτελεί 
ασφαλή ένδειξη του εάν ένα συμπληρωμένο τμήμα μιάς πλίνθου είναι αυθεντικό ή όχι.

Παρ’όλα αυτά η σύγχυση μεταξύ αρχαίου και νέου υλικού στην τοιχοποι ία του σηκού 
του ναού δεν απετράπη. Αντίθετα με την γενναία απολάξευση του αρμού θραύσεως 
προκειμένου αυτοί να εξομαλυνθούν, δημιουργήθηκαν καμπύλα σχήματα απαράδεκτου 
μανιερισμού, παραποιώντας έτσι την πολύτιμη και μοναδική μαρτυρία που παρέχει το σχήμα 
και η μορφή της επιφάνειας θραύσεως κάθε κατακείμενου μέλους, προκειμένου να αναζητηθεί 
το αυθεντικό συμπλήρωμά του.

Η ως επί το πλείστον τυχαία και ως εκ τούτου εσφαλμένη τοποθέτηση των κιόνων του 
ναού, αν και για τον μέσο παρατηρητή δεν επηρέασε ουσιαστικά την γενική εμφάνιση του 
μνημείου, έγινε κατά τρόπο ατεκμηρίωτο και δυσκόλεψε, αν και δεν απέκλεισε ακόμη, την 
προσπάθεια ανιχνεύσεως των οικοδομικών φάσεων που προήλθαν από την αλλαγή χρήσεώς του, 
κατά τον μεσαίωνα. Το αυτό βέβαια ισχύει και για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν οι 
μονολιθικοί αρχικά πεσσοί του θυραίου τοίχου, σε τυχαία όμως θέση, με την ίδια ακριβώς 
διάταξη που είχαν τοποθετηθεί από τους πρώτους αναστηλωτές του ναού, δίχως να γίνει 
καμμία αλλαγή ή βελτίωση στον τρόπο συμπληρώσεώς τους από τον Ross. Κατά τα άλλα το 
γενικώτερο πνεύμα που χαρακτηρίζει και εδώ την επέμβαση, είναι η με κάθε τρόπο ανάκτηση 
της αρχαίας εικόνας του μνημείου, κάτι που δηλώνεται σαφώς με την λάξευση ρ^αρδώσεων 
στους σφονδύλους που συμπλήρωναν τους τρεις σπασμένους μονολιθικούς κίονες130 και την 
πλήρη διαμόρφωση των συμπληρώσεων στα κιονόκρανα, ένα θέμα που ήδη εθίξαμε.

Τα επιστύλια του ναού, τοποθετήθηκαν στην θέση τους σύμφωνα με τις υποδείξεις και 
τα συμπεράσματα μιάς παλιότερης μελέτης που είχε συντάξει ο ίδιος ο Ορλάνδος (βλ. σημ. 
81). Την ορθότητα της μελέτης αυτής, έλεγξε όπως είδαμε ο Μπαλάνος με την δοκιμαστική 
ανασύνθεση των μελών του επιστυλίου, εργασία που προηγήθηκε χρονικά της οριστικής τους 
τοποθετήσεως από τον Ορλάνδο. (Πιν. 121). Παρ’όλα αυτά, κάποια σημεία της πρώιμης αυτής 
μελέτης του 1914, δεν διευκρινίσθηκαν περαιτέρω από τον Ορλάνδο, με αποτέλεσμα 
μεταγενέστεροι ερευνητές στηριζόμενοι σε εσφαλμένα κατά την άποψή μας στοιχεία -όπως 
ένας σύνδεσμος της περιόδου Ross, που θεωρήθηκε κλασικός-, να προβούν σε άστοχες 
ερμηνείες σχετικά με το αρχικό σχέδιο του ναού και την χρονολογία ανεγέρσεώς του.131

Τα κενά τμήματα μεταξύ των επιστυλίων, που προκύπτουν από την θραύση των αρμών 
ώσεως, συμπληρώθηκαν με πεντελικό μάρμαρο. Και εδώ οι συμπληρώσεις αυτές έγιναν με τον 
χαρακτηριστικό τρόπο απολαξεύσεως του αρμού θραύσεως, με την δημιουργία καμπύλων 
"αρμονικών" αρμών (Πιν. 185,187, 192, 193). Ετσι όσες παρατηρήσεις κάναμε γιά τιςαρνητικές

130. Η λάξευση των ραβδώσεων στα συμπληρωματικά αυτά τμήματα των μονολιθικών αρχικά κιόνων, πολύ λίγο βελτίωσε 
την κατάσταση.

131. Βλ. σχετ. Β. Wesenberg, Zur Baugeschichte des Niketempels, Jdl 96, 1981, 28-54.
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επιπτώσεις που έχει ο τρόπος αυτός συμπληρώσεως στις λιθοπλίνθους του ναού, με την 
χρησιμοποίηση ακόμα και άσχετων αρχαίων μαρμάρων από τα διάσπαρτα της Ακροπόλεως, 
ισχύουν και για τα επιστύλια. Επιπροσθέτως θα σημειώσουμε τον άστοχο κατά την γνώμη μας 
τρόπο, που συμπληρώθηκε το δημιουργούμενο κενό, εξ αιτίας της θραύσεως τμήματος των 
αρμών ώσεως δύο εφαπτομένων διαδοχικών μελών του επιστυλίου. Δηλαδή με ενιαίο 
βυσματοειδές τεμάχιο μαρμάρου το οποίο εισχώρησε ανάμεσα στα δύο μέλη. (Πιν. 135). Γιά 
την οπτική διάκριση και αποκατάσταση του αρχικού μήκους των δύο μελών, χαράχθηκε στο 
συμπλήρωμα ψευδοαρμός. Ο τρόπος αυτός συμπληρώσεως ελλειπόντων τμημάτων του 
επιστυλίου, απαντάται σε δύο σημεία, στην βόρεια και την ανατολική του πλευρά και όπως 
είδαμε, είχε εφαρμοσθεί και στην κρηπίδα. Οι επεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, 
διότι δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο τρόπο δομής του ναού και επηρεάζουν την δομική 
αυτοτέλεια των μελών του. Η εξάλειψη των αδόκιμων αυτών συμπληρώσεων, με την ορθή 
μεθοδολογικά αποκατάσταση κάθε μέλους ξεχωριστά, σύμφωνα με τις αρχές της "εν ξηρώ" 
αρχαίας οικοδομικής τέχνης, επιβάλλεται να γίνει κατά την προγραμματιζόμενη νέα 
αναστήλωση του μνημείου.

Η τοποθέτηση των μελών της ζωφόρου έγινε αμέσως μετά την τοποθέτηση των 
επιστυλίων. Ως προς την ορθότητα της διατάξεως των μελών της, εκφράζονται αμφιβολίες, ενώ 
στην δυτική πλευρά είμαστε βέβαιοι ότι έχουν παρατοποθετηθεί. Στα τεκμήρια που μέχρι τώρα 
συγκεντρώσαμε και τα οποία στοιχειοθετούν την ορθότερη αναδιάταξή τους, θα αναφερθούμε 
στις προτάσεις για την νέα αναστήλωση του ναού. Τα τελικά όμως συμπεράσματα θα πρέπει 
να αναμείνουν την καθαίρεση των μελών, γιά να μελετηθεί η σχέση των συνδέσμων και των 
γόμφων, μεταξύ τους.

Μπορούμε όμως να σχολιάσουμε τον τρόπο συμπληρώσεως των ελλειπόντων (χαμένων) 
τμημάτων της, καθώς και τον τρόπο που στερεώθηκαν και τοποθετήθηκαν στον ναό τα 
αντίγραφα των αυθεντικών μελών της, που φυλάγονται σήμερα στο Λονδίνο (Μητρώο 
διασπάρτων μελών Νίκης, No 37-42). Είδαμε ότι χαμένα μέλη της ζωφόρου, στη βόρεια γωνία 
της ανατολικής πλευράς του ναού και σε διάφορα τμήματα της βόρειας, συμπληρώθηκαν με 
νέους δόμους από πεντελικό μάρμαρο, οι οποίοι δεν αποκαθιστούν το μήκος του αρχαίου 
μέλους και το χειρότερο φέρουν στην πρόσθια ορατή τους επιφάνεια αδρή κατεργασία, με 
τον κοπέα (βελόνι). (Πιν. 135, 143,189, 192). Παρατηρείται έτσι μία αιφνίδια αλλά μεμονωμένη 
διαφοροποίηση από το γενικώτερο πνεύμα που μέχρι τώρα επικρατούσε σε όλα τα σημεία 
της νέας αυτής αναστηλώσεως του ναού, δηλαδή την τάση προσεγγίσεως κατά το δυνατόν 
περισσότερο στο αρχαίο ύφος, γιά την ανάκτηση της "κλασικής" του εικόνας, με την ήπια 
προσαρμογή των νέων συμπληρώσεων. Το λιγότερο λοιπόν που θα περίμενε κανείς, είναι τα νέα 
μέλη να λάβουν μήκος όσο και το μήκος του αρχαίου μέλους που αντικατέστησαν ή 
συμπλήρωσαν. Επίσης, οι ορατές τους επιφάνειες να διαμορφωθούν ομαλά με την 
χρησιμοποίηση τουλάχιστον του ντισλίδικου, προκειμένου να ενταχθούν αρμονικότατα στο 
σύνολο και όχι βέβαια του κοπέα, ο οποίος διαμορφώνει μία τραχεία επιφάνεια, απόλυτα ξένη 
με το μνημείο.

Σύμφωνη με το γενικώτερο πνεύμα της αναστηλώσεως, υπήρξε η αντικατάσταση των 
φθαρμένων ερυθρωπής αποχρώσεως πήλινων αντιγράφων της εποχής Πιττάκη, με νέα 
κατασκευασμένα από υπόλευκο τσιμέντο, το οποίο προσέγγιζε χρωματικά την φυσική χροιά 
του μαρμάρου. (Πιν. 140, 162, 163, 164). Τα τσιμεντένια αυτά αντίγραφα τοποθετήθηκαν με 
τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είχαν στερεωθεί στην θέση τους τα παλαιότερα. Ετσι, ίσως 
γιά να αποκατασταθεί κατά κάποιο τρόπο η δομική τους αλήθεια, αλλά και για να 
εξασφαλισθεί η έδρασή τους στα επιστύλια, οι 10 εκ. πάχους πλάκες, προσαρτήθηκαν με τον 
ειδικό τρόπο που περιγράψαμε, σε αναθήματα από Υμήττειο μάρμαρο. (Πιν. 141,142). Επειδή 
όμως ο οπλισμός των τσιμεντένιων αυτών πλακών και τα στηρίγματά τους είναι από σίδηρο 
ο οποίος έχει οξειδωθεί, τα αντίγραφα αυτά χρειάζονται σήμερα αντικατάσταση. (Πιν. 175,
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176). Αλλά και ο τρόπος διαλύσεως των αναθημάτων των εκμαγείων σε περισσότερα τμήματα 
(διπλάσια) από τον πραγματικό αριθμό των μελών της ζωφόρου, αν και αφανής από τον 
παρατηρητή, δεν είναι ορθός, και επιπλέον, δεν πραγματοποίησε τον θεωρητικό στόχο της 
δομικής αποκαταστάσεώς τους.

Οι φατνωματικές πλάκες του προνάου και του οπισθονάου, τοποθετήθηκαν εσφαλμένα. 
Τα χαρακτηριστικά ίχνη που διακρίνονται στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους και έχουν σχέση 
με τον τρόπο διατάξεως των ξύλων της στέγης του ναού, παρερμηνεύθηκαν ή το πιθανότερο 
αγνοήθηκαν. (Πιν. 147, 148, 149). Η αποκατάσταση της πραγματικής τους θέσεως, αν και δεν 
πρόκειται να επιφέρει αξιοσημείωτη οπτική αλλαγή, είναι πάντως επιβεβλημένο να γίνει υπό 
το φως των νέων διαπιστώσεων, με την ευκαιρία της νέας αναστηλώσεως του ναού. Ανεξάρτητα 
όμως από τα παραπάνω, θεωρούμε ως απολύτως θετική την αφαίρεση όλων των σιδηρών 
επιφανειακών συνδέσμων της περιόδου Πιττάκη που στερέωναν τις πλάκες μεταξύ τους, όπως 
και με τα παρακείμενα μέλη της ζωφόρου. (Πιν. 142, 150, 151). Με τον τρόπο αυτό, 
αποκαταστάθηκε ο ορθός τρόπος δομής των μελών, δηλαδή η ελεύθερη έδρασή τους στις 
μαρμάρινες δοκίδες της οροφής των δύο προστάσεων του ναού. Εν μέρει ορθή είναι η 
πλήρωση των δημιουργούμενων μεταξύ των πλακών κενών με κοινή τσιμεντοκονία, για να μην 
διεισδύει το νερό της βροχής. Το υλικό όμως αυτό δεν ήταν το πλέον ενδεδειγμένο. Λόγω της 
μεγάλης προσφύσεως που έχει στο μάρμαρο και της ανύπαρκτης ελαστικότητάς του, 
ρηγματώθηκε, αποσπώντας και μικρά τμήματα μαρμάρου από την επιφάνεια των μελών με 
τα οποία ερχόταν σε επαφή. Η διερεύνηση για την χρήση άλλου υλικού στην 
προγραμματιζόμενη νέα αναστήλωση, είναι νομίζουμε απαραίτητη. (Πιν. 147, 149, 150, 151).

Το οριζόντιο γείσο του ναού τοποθετήθηκε με κύριο γνώμονα την προστασία των 
αυθεντικών τμημάτων της ζωφόρου, που από το 1846 παρέμεναν εκτεθειμένα σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Έτσι, δικαιολογείται η τοποθέτηση του γείσου της ανατολικής πλευράς του 
ναού, το οποίο στο μεγαλύτερο τμήμα του ανακατασκευάσθηκε. (Πιν. 136). Συγκεκριμένα, από 
τα τρία μεγάλα μέλη που αρχικά ήσαν τοποθετημένα εκεί, μόνο το νότιο είναι αυθεντικό. Στα 
δύο άλλα, από νέο πεντελικό μάρμαρο, ενσωματώθηκαν σε τυχαίες μάλλον θέσεις λίγα 
θραύσματα, τα οποία διέσωζαν τα ίχνη στερεώσεως των εναετίων γλυπτών.132 Για τον λόγο 
αυτό, η αποκατάσταση της ανώτατης αυτής στρώσεως του ναού πέραν του ότι ως επέμβαση 
είναι αιτιολογημένη, σε ένα ποσοστό της είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι η ένταξη των εν λόγω 
μικρών θραυσμάτων δεν διευκολύνει την επίλυση του θέματος της διατάξεως των εναετίων 
γλυπτών του (Πιν. 137, 138, 139, 177, 178).

Στην βόρεια πλευρά του ναού το γείσο τοποθετήθηκε σε τμήμα μεγαλύτερο από το 
μισό του μήκους της. Εδώ επανατοποθετήθηκαν αυθεντικά μέλη αφού προγουμένως 
συμπληρώθηκαν καταλλήλως καθώς και δύο ακόμα νέα, που ανακατασκευάσθηκαν, κανένα 
όμως δεν απέκτησε το αρχικό του μήκος. Το παράδοξο πάντως είναι, ότι ενώ ο στόχος 
εξακολουθούσε να παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η προστασία των αυθεντικών μελών της 
ζωφόρου, η τοποθέτηση του γείσου σταμάτησε χωρίς να καλυφθεί το προτελευταίο προς τα 
δυτικά αυθεντικό θραύσμα της, κάτι που πολύ εύκολα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την 
τοποθέτηση ενός ακόμα μέλους (Πιν. 143, 144, 187).

Στην νότια πλευρά, επειδή η ζωφόρος στο μεγαλύτερο τμήμα της αποτελείτο από 
αντίγραφα, το γείσο εδώ ουσιαστικά παραλείφθηκε. Μόνο πάνω από το προτελευταίο προς τα 
δυτικά αυθεντικό μέλος, τοποθετήθηκαν δύο νέα ανακατασκευασμένα μέλη γείσου, για να το 
προστατεύουν. (Πιν. 140, 185). Το ακραίο μέλος της ΝΔ γωνίας καθώς και το αντίστοιχο της 
βορειοδυτικής, παρέμειναν ακάλυπτα, εφ’όσον για την προστασία τους θα έπρεπε να

132. Α. Orlandos, ό.π. 27, εικ. 19. Γ. Δεσπίνης, Τα γλυπτά των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης, ΑΔ 29, 1974, Α’, 
Αθήναι 1977, 4-5, εικ. 1,2.
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ανακατασκευασθούν τα ιδιόμορφα γωνιακά μέλη του δυτικού γείσου, στα άκρα των οποίων 
θα έπρεπε να λαξευθεί η συμφυής αρχή του καταέτιου γείσου και του τυμπάνου του 
αετώματος. Η επέμβαση αυτή προφανώς κρίθηκε υπερβολική και δεν εκτελέσθηκε, μπορεί όμως 
και να διεκόπη πριν προλάβει να ολοκληρωθεί εξ αιτίας της αιφνίδιας ενάρξεως του 
ιταλοελληνικού πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940. (Πιν. 137, 138).

Σε ότι αφορά την αποκατάσταση της πλευρικής σίμης που τοποθετήθηκε στο 
ανατολικό ήμισυ της βόρειας πλευράς του ναού, αυτή έγινε γιά λόγους καθαρά "διδακτικούς", 
εφ’όσον τα μέλη που χρησιμοποιήθηκαν, αποτελούνται από θραύσματα που στην πλειοψηφία 
τους δεν συνανήκουν, ούτε προέρχονται από την ίδια πλευρά. Απλά συμπληρώθηκαν και 
συνενώθηκαν με την ίδια μέθοδο που είδαμε ότι εφαρμόσθηκε και στα υπόλοιπα μέλη του 
μνημείου. Δηλαδή με την χρήση νέου πεντελικού μαρμάρου στις συμπληρώσεις και την 
απολάξευση των αρμών θραύσεως των θραυσμάτων, ώστε να μπορέσουν να ανασυντεθούν και 
να δημιουργήσουν ένα ενιαίο τμήμα συνεχούς πλευρικής σίμης, με τις υδρορρόες- 
λεοντοκεφαλές. Και εδώ, όπως και αλλού, η δυνατότητα ταυτίσεως και εντάξεως νέων 
θραυσμάτων της σίμης που στο μεταξύ εντοπίσθηκαν, χάθηκε έτσι οριστικά (Πιν. 153, 154, 
155).

Με μη συνανήκοντα θραύσματα έγινε επίσης η αποκατάσταση της συμφυούς στην σίμη 
γωνιακής πλίνθου του βορειοανατολικού ακρωτηρίου. Ευτυχή σύμπτωση αποτελεί το γεγονός 
ότι οι αρμοί θραύσεως των δύο αυτών τμημάτων που την απαρτίζουν δεν απολαξεύθηκαν, αλλά 
στερεώθηκαν αυτοτελώς στο γωνιακό γείσο, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα ταυτίσεως τους 
με άλλα θραύσματα που έχουν στο μεταξύ εντοπισθεί. (Πιν. 157, 158, 159).

Από την κριτική ανάλυση των επεμβάσεων κατά την δεύτερη αναστήλωση του ναού της 
Αθηνάς Νίκης, είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε ως κεντρικό συμπέρασμα τα ακόλουθα.

Η μεταβολή της ερειπιώδους εικόνας που ο ναός και ο πύργος παρουσίαζαν μπροστά 
στην είσοδο της Ακροπόλεως, απετέλεσε την κύρια επιδίωξη των αναστηλωτων του ναού, οι 
οποίοι μεθοδικά επεμβαίνοντας σε κάθε τμήμα του μνημείου, προσπάθησαν να πετύχουν την 
μεγίστη δυνατή επαναφορά στην αρχική-κλασική μορφή του. Η ολοκληρωθείσα τότε 
απομάκρυνση και του τελευταίου μεσαιωνικού υπολείμματος από το μνημείο και τον πύργο 
του, αφήρεσε και το τελευταίο κώλυμα για την λήψη μιας τέτοιας αποφάσεως (Πιν. 162-167).

Στην προσπάθεια ανακτήσεως της πρωταρχικής του μορφής, η χρησιμοποίηση μη 
διαφοροποιημένων μορφολογικά συμπληρώσεων είχε σοβαρές επιπτώσεις στην θεμελιώδη 
θεώρηση του μνημείου όπως έχει και σε κάθε έργο τέχνης γενικότερα, από την άποψη της 
αυθεντικότητάςτου. Την κατάσταση επιδείνωσε το γεγονός ότι η αναδιάταξη των αυθεντικών 
του μελών έγινε πολλές φορές με τρόπο αρκετά επιφανειακό και δεν άγγιξε την ουσία.

Έχοντας εμβαθύνει περισσότερο από τον Ross και τους συνεργάτες του στους τρόπους 
δομής του αρχαίου ναού και έχοντας προβεί στην ορθή ερμηνεία ασαφών μέχρι τότε σημείων 
της αρχιτεκτονικής του, οι δύο αναστηλωτές επεδίωξαν την ορθή αναδιάταξη των μελών, 
κυρίως στους λίθους του σηκού και τα επιστύλια, εντάσσοντας στο αυθεντικό υλικό και νέα 
μέλη, αυτοτελή ή συμπληρώσεις, με τρόπο ώστε να μηνδημιουργούνται κραυγαλέες αντιθέσεις 
είτε στην ύλη είτε στο χρώμα ή να εμφανίζονται μορφολογικές ασυνέχειες. Επειδή όμως 
πρωταρχικός στόχος ήταν όπως είπαμε η αποκατάσταση της αρχικής μορφής, όμοια μεταξύ 
τους μέλη, κίονες, πεσσοί, λιθόπλινθοι, φατνώματα, τοποθετήθηκαν πολλές φορές με μόνο 
κριτήριο την καλή κατάσταση διατηρήσεώς τους, για την δημιουργία ενός "ωραίου" συνόλου 
ιδίως στην βόρεια και την ανατολική πλευρά του ναού, που ήσαν και οι πιό εμφανείς πλευρές 
του μνημείου. Τα τεκμήρια που φανέρωναν την πραγματική θέση των μελών αυτών, για μία 
ακόμα φορά δεν ελήφθησαν υπ’όψιν και αγνοήθηκαν. Η τοποθέτηση του ναού πάνω στην
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επισκευασμένη και ευθυγραμμισμένη υπό κλίσιν όμως κρηπίδα, σφράγισε κατά την γνώμη μας, 
το τελικό αποτέλεσμα.

Επιτυχής ή ανεπιτυχής λοιπόν υπήρξε η νέα αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης; 
Είναι προφανές ότι το ερώτημα αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί μονολεκτικά. Από τα όσα 
όμως ήδη αναλυτικά εκθέσαμε, ο καθένας μπορεί πλέον να διαμορφώσει τεκμηριωμένη άποψη.

Πέρα όμως από τα θεωρητικά διλήμματα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο ναός 
της Αθηνάς Νίκης αναστηλωμένος με τον τρόπο αυτό, πλουτίζει με την παρουσία του την 
είσοδο της Ακροπόλεως επί 50 ολόκληρα χρόνια.

Αναμφίβολα λοιπόν η προγραμματισμένη νέα αναστήλωση του ναού, δεν μπορεί να 
αγνοήσει την διαμορφωμένη αυτή πραγματικότητα.
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(1936-1940)

Εισαγωγή
Η λεπτομερής περιγραφή της υπαρχούσης καταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης 

κρίθηκε απαραίτητο να γίνει με την μορφή αναλυτικής εκθέσεως η οποία να συνοδεύει τα 
σχέδια αποτυπώσεως του μνημείου σε κλίμακα 1:10. Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη της 
εκθέσεως αυτής είναι εν συντομία οι ακόλουθοι:

Ο ναός, όπως αναφέραμε, είχε κατεδαφιστεί βίαια από την Τουρκική φρουρά της 
Ακροπόλεως λίγους μήνες πριν από την επίθεση του Μοροζίνι, το 1687 για να ενισχυθεί με τα 
μέλη του ένα παλαιότερο τείχισμα-ανάλημμα που συνέδεε από τους μεσοβυζαντινούς 
πιθανότατα χρόνους τον Πύργο της Νίκης με το βάθρο του Αγρίππα. Κατά την κατεδάφιση και 
μεταφορά των μελών στην θέση που κτίσθηκαν, προξενήθηκαν πολλές φθορές στις ακμές των 
λιθοπλίνθων της τοιχοποι ίας και των λοιπών μελών της ανωδομής. Τότε πρέπει να έσπασαν όλοι 
οι αρχαίοι τόρμοι που έφεραν γομφώσεις και συνδέσμους διπλού Τ. Κατά την βίαιη 
αποκόλληση δεν έσπασαν βέβαια μόνο οι τόρμοι των συνδέσμων αλλά και μεγάλα ή μικρότερα 
τμήματα από τις γωνίες των λίθων στους αρμούς ώσεως, εκεί όπου υπήρχαν σύνδεσμοι ή 
γόμφοι. Επίσης ο ναός έπρεπε να είχε υποστεί σοβαρές ζημίες από την καθίζηση της κρηπίδας, 
πολύ πριν την κατεδάφισή του από τους Τούρκους, εξ αιτίας της διαβρώσεως των θεμελίων του 
ναού. Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι η κρηπίδα του ναού, η οποία για καλή τύχη δεν 
κατεδαφίστηκε αλλά παρέμεινε στην θέση της (όπου και βρέθηκε), έφερε σαφή τα ίχνη της 
παλαιάς καθιζήσεως και πολλοί λίθοι της, ιδίως αυτοί της δυτικής πλευράς, είχαν θρυματισθεί. 
Η καθίζηση αυτή είναι αδύνατον να είχε συμβεί μετά την απομάκρυνση των υπερκείμενων 
συγκεντρωμένων φορτίων της ανωδομής του ναού και την ενσωμάτωση της κρηπίδας στο νέο 
τούρκικο πυροβολείο που ανύψωσε την στάθμη στην περιοχή του πύργου και του 
μεσοβυζαντινού αναλήμματος κατά 4.00 μ. περίπου και φόρτισε την κρηπίδα κατά τρόπο 
ομοιογενή. Ετσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αρκετές από τις λιθοπλίνθους των τοίχων και μερικά 
από τα επιστύλια που έστεκαν ρηγματωμένα διαλύθηκαν κατά την κατεδάφιση και τα 
μικρότερα θραύσματα κατά μήκος των αρμών θραύσεως, χάθηκαν οριστικά.

Κατά την πρώτη αναστήλωση του μνημείου, οι Ross, Schaubert και Hansen, δίχως να 
επέμβουν καθόλου στην κρηπίδα, τοποθέτησαν στην θέση τους τους ανευρεθέντες λίθους του 
ναού. Εξ αιτίας όμως των καθιζήσεων χρειάσθηκε να απολαξευθούν πολλά από τα μέλη στα 
σημεία εδράσεώς τους ή στους αρμούς ώσεως, προκειμένου να επιτευχθεί η οριζοντίωση των 
στρώσεων του σηκού και του επιστυλίου. Επίσης, συμπληρώθηκαν πολλές σπασμένες και 
ελλιπείς λιθοπλίνθοι με νέα τεμάχια από πωρόλιθο, δίχως να είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκαν και μάρμαρα αρχαία που περισυνελέγησαν από την γύρω περιοχή. Στην 
πλειοψηφία τους όμως οι λίθοι παρέμειναν όπως βρέθηκαν, χωρίς να συμπληρωθούν οι 
αποτμημένες γωνίες τους ή τα κενά που δημιουργήθηκαν κατά μήκος των αρμών θραύσεως. 
Τα παραπάνω διαπιστώνονται όχι μόνο από την ίδια την αναφορά του Ross, αλλά και από την 
μελέτη παλαιών φωτογραφιών (προ του 1936) του ναού.

Στην δεύτερη αναστήλωση που ξεκίνησε το 1936 ο Ν. Μπαλάνος και ολοκλήρωσε το 
1940 ο Αναστάσιος Ορλάνδος, αποφασίσθηκε η αντικατάσταση των πώρινων συμπληρώσεων 
των δομικών στοιχείων του ναού με πεντελικό μάρμαρο. Επίσης με την επέμβαση που έγινε 
στην κρηπίδα και την αποκατάσταση της "οριζοντιότητάς" της (ο όρος χρησιμοποιείται 
συμβατικά διότι τελικά για λόγους που αναπτύσσονται σε άλλη θέση, η κρηπίδα 
κατασκευάσθηκε ελαφρά κεκλιμένη, από τα ανατολικά προς τα δυτικά) - νέες συμπληρώσεις 
χρειάσθηκε να γίνουν για να αντικατασταθούν τα κυριολεκτικά θρυμματισμένα από την
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καθίζηση τμήματα της κρηπίδας. Επίσης συμπληρώθηκαν οι εγκοπές και οι αποτμήσεις που 
έγιναν στα μέλη κατά την πρώτη αναστήλωση εξ αιτίας των καθιζήσεων της κρηπίδας που 
προαναφέραμε, ενώ αποφασίσθηκε να συμπληρωθούν και όσα κενά στις λιθοπλίνθους ή αλλού 
είχαν μείνει ασυμπλήρωτα κατά την πρώτη αναστήλωση. Το υλικό και εδώ ήταν το πεντελικό 
μάρμαρο. Στις συμπληρώσεις όμως αυτές, χρησιμοποιήθηκαν και διάφορα αρχαία μάρμαρα 
που έφεραν με την σειρά τους τόρμους και λαξεύσεις από την αρχική τους οικοδομική ιστορία. 
Ετσι επήλθε μεγάλη σύγχυση. Τα αντίγραφα όμως των τμημάτων της ζωφόρου που βρίσκονται 
στο Λονδίνο (συλλογή Έλγιν), κατασκευάσθηκαν από τσιμέντο και προσαρτήθηκαν σε νέες 
λιθοπλίνθους από υποκύανο μάρμαρο Υμηττού για να στερεωθούν καλύτερα.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι σήμερα στο μνημείο υπάρχουν τρεις φάσεις φθορών 
και επεμβάσεων που ανήκουν στην περίοδο μεταξύ του 1686 και 1936-40. Σε αυτά εάν 
προσθέσουμε και τα σημάδια των επεμβάσεων των προγενέστερων περιόδων, δηλαδή της 
Ρωμαιοκρατίας, του Βυζαντίου, της Φραγκοκρατίας, της Α’ και Β’ Τουρκοκρατίας, αλλά και τα 
σημάδια που προστέθηκαν μετά το 1940 (κρουστικά ίχνη μυδραλιοβόλου όπλου) κατά τα 
τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν την απελευθέρωση των Αθηνών από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής το 1944, τότε το πρόβλημα του τρόπου καταγραφής τους που είναι 
απαραίτητη για την ορθή εκτίμηση των προβλημάτων του ναού, την δίκαιη αποτίμηση των 
παλαιότερων αναστηλωτικών προσπαθειών και το σπουδαιότερο για την ορθότερη 
επανατοποθέτηση των μελών του ναού, (πολλών σήμερα σε τυχαία διάταξη), έγινε σύνθετο.

Ο ναός αποτυπώθηκε για πρώτη φορά τώρα σε κλίμακα 1:10 και κατεβλήθη κάθε 
προσπάθεια να σημειωθούν όσα ίχνη φθορών, συμπληρώσεων ή παλαιότερων επεμβάσεων 
επισημάναμε. Κάθε τοίχος του ναού αποτυπώθηκε και από τις δύο όψεις, ενώ έγινε σε πρώτο 
στάδιο συστηματική χωροστάθμιση της κρηπίδας.

Εξ αιτίας όμως των ποικίλων επεμβάσεων στο μνημείο, ήταν αδύνατο όλες οι 
παρατηρήσεις να αποδοθούν σχεδιαστικά. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι υπήρχε ένα μεγάλο 
πρόβλημα στο πώς θα μπορούσε να παρουσιασθεί μία λιθόπλινθος η οποία έφερε συμπλήρωση 
με νέο μάρμαρο Πεντέλης ώστε να διακρίνεται από μία άλλη πλίνθο που ήταν συμπληρωμένη 
με αρχαίο μάρμαρο σε β’ χρήση. Ακόμα, πώς θα ήταν δυνατόν να διακριθούν τα ίχνη 
βλημάτων συγχρόνων όπλων, από εκείνα της παλαιότερης εποχής, κ.ά. Ιδιαίτερα για τα 
τελευταία αυτά ίχνη θα εδημιουργείτο τεράστιο πρόβλημα ως προς την ορθή επανατοποθέτηση 
των λιθοπλίνθων, εάν δεν τα χωρίζαμε σε αυτά που έγιναν πριν από το 1686 και σε αυτά που 
έγιναν κατά το 1944. (Για την σχετικά πρόσφατη αυτή φθορά, βλ. στο BCH 1944-45, 424-425).

Πρέπει πάντως να διευκρινίσουμε ότι η αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί, 
περιορίσθηκε στα μέλη εκείνα που ήταν πιθανόν να είχαν παρατοποθετηθεί κατά την β’ 
αναστήλωση και η ορθή τους θέση είναι δυνατόν να διερευνηθεί προς το παρόν, μόνο με 
μετρικές και οπτικές παρατηρήσεις των ορατών πλευρών τους. Τα μέλη αυτά είναι οι δόμοι του 
σηκού και τα "επιστύλια. Τα άλλα μέλη, οι κίονες και οι φατνωματικές πλάκες, σήμερα λίγο- 
πολύ σε τυχαία διάταξη και των οποίων την ορθή θέση έχουμε ήδη διερευνήσει και 
εξακριβώσει, δεν κρίθηκε απαραίτητη στην παρούσα φάση της μελέτης η αναλυτική περιγραφή 
της καταστάσεως που διατηρούνται, εφ’όσον δεν θα χρησίμευε στην προσπάθεια αναδιατάξεώς 
τους. Η κρηπίδα, το μόνο τμήμα του ναού που βρέθηκε in situ, θεωρείται ότι 
επανατοποθετήθηκε (αναστηλώθηκε) ορθά. Σε ό,τι αφορά την ζωοφόρο, αν και υπάρχουν 
αρκετές ενδείξεις που φανερώνουν ότι τα μέλη της δεν βρίσκονται σήμερα στην αρχική τους 
θέση, το θέμα αυτό θα αναπτυχθεί αργότερα σε συνεργασία με την αρχαιολόγο Κα Μ. 
Μπρούσκαρη, μετά την καθαίρεσή τους, ώστε να εξετασθούν τα αφανή σήμερα στοιχεία των 
γομφύσεών τους που πιθανώς να μαρτυρούν με ισχυρά τεκμήρια την πραγματική διάταξή τους 
πάνω στα επιστύλια.

Όπως έχουμε επανειλημμένα και σε άλλη θέση διευκρινίσει, η νέα αναστήλωση του 
μνημείου στοχεύει στην επανένταξη των μελών του ναού στην ορθή τους θέση με την 
εξαντλητική ανάλυση κάθε παραμέτρου που είναι δυνατόν να διερευνηθεί (μετρική, ιστορική, 
οικοδομική). Το κέρδος είναι τεράστιο. Εκτός από την ανάκτηση της άγνωστης ή 
παρανοημένης εν πολλοίς οικοδομικής ιστορίας του μνημείου και της γύρω περιοχής του,
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υπάρχει το σημαντικότερο για ένα έργο τέχνης κέρδος, το της αποκαταστάσεως της 
αυθεντικής δομής του κτιρίου στα πρότυπα που καθόρισε ο ίδιος ο δημιουργός του, ο 
Καλλικράτης.

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, κρίθηκε σκόπιμο τα σχέδια της υπαρχούσης 
καταστάσεως να συνοδευθούν με την λεπτομερή περιγραφή των μελών του μνημείου - λίθου 
προς λίθον, ώστε να καταγράφουν με σαφήνεια οι κάθε είδους παρατηρήσεις, προκειμένου να 
υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των συμπερασμάτων και από άλλους μελετητές, τώρα ή στο 
μέλλον.
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Υπόμνημα

Για λόγους συντομίας, ο τρόπος συντάξεως της περιγραφής των λίθων είναι λιτός και 
η μέθοδος καταγραφής είναι κοινή για όλους:

Με τον όρο νέο μάρμαρο πεντελικό, χαρακτηρίζουμε τα μάρμαρα που τοποθετήθηκαν 
κατά την τελευταία αναστήλωση του 1936-40.

Με τον όρο παλαιό μάρμαρο ή αρχαίο μάρμαρο σε β’ χρήση, χαρακτηρίζουμε τις 
συμπληρώσεις που έγιναν με την χρησιμοποίηση διάσπαρτων μαρμάρων, ενίοτε δε 
μαρμάρων που προέρχονται από άλλα μνημεία.

Με τον όρο "νέο μέλος Α’ ή Β’ αναστηλώσεως", αναφερόμαστε φυσικά στην αναστήλωση 
του 1836 ή στην αναστήλωση του 1936 αντίστοιχα.

Με τον όρο κρουστικό ίχνος βλήματος ή σφαίρας, επισημαίνουμε ότι τα όπλα που τα 
προκάλεσαν είναι φορητά, (τουφέκια), και όχι βλήματα πυροβολικού (κανόνια ή όλμοι).

Με τον όρο "μέλος τοποθετημένο με κάθετη την διαστρωμάτωσή του” επισημαίνουμε την 
πρακτική που εφάρμοσαν οι παλαιότεροι αναστηλωτές, δηλαδή κατά την συμπλήρωση 
ενός μέλους με νέο τεμάχιο μαρμάρου, για να διακρίνεται το αυθεντικό τμήμα από το 
αρχαίο, το νέο κομμάτι πολλές φορές να τοποθετείται με την φυσική διαστρωμάτωση της 
ύλης του κατακόρυφα ή διαγώνια, όχι πάντως οριζόντια, όπως κατά κανόνα γίνεται στις 
αρχαίες λιθοπλίνθους του σηκού.

Στην αναγραφή των διαστάσεων των λίθων, πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι εξ αιτίας της 
κακής διατηρήσεως των ακμών, πολλές φορές η ακριβής μέτρηση ήταν δυσχερέστατη και 
όχι πάντοτε ασφαλής ως προς την ακρίβειά της. Τα σφάλματα βέβαια είναι τηςτάξεωςτου 
ενός χιλιοστού και οι επιμέρους μετρήσεις έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Οριστικές 
μετρήσεις θα γίνουν για κάθε λίθο χωριστά, μετά την διάλυση του μνημείου. Πάντως, το 
συνολικό μήκος των στρώσεων της τοιχοποι ίας του αναστηλωμένου μνημείου δίδεται σε 
ειδικό πίνακα.

Αναφερόμενοι στα ποσοστά συμπληρώσεως των αρχαίων λιθοπλίνθων, προς χάριν της 
απλότητας δεν παραθέτουμε τα ακριβή μετρητικά στοιχεία που διαθέτουμε, αλλά τους 
όρους "το τρίτον του μήκους", το "δεξί" ή "αριστερό ήμισυ", μεγάλο τμήμα της "άνω" ή 
"κάτω γωνίας" κ.ά. Εξ άλλου η περιγραφή συνοδεύεται στα πρωτότυπα από τα ακριβέστατα 
σχέδια αποτυπώσεως του μνημείου (κλίμακας 1:10 στα πρωτότυπα).

Η αρίθμηση των στρώσεων, έγινε από άνω προς τα κάτω, με πρώτη (I) στρώση αυτή της 
επικρανίτιδας και ενδέκατη (XI) αυτήν του κυματιοφόρου τοιχοβάτη (σπείρα).

Η αρίθμηση των δόμων των τοίχων, άρχισε από την στρώση I, με αριθμό 1 τον λίθο του 
δυτικού επικράνου της παραστάδας του νότιου τοίχου, και συνεχίζει στις επόμενες 
λιθοπλίνθους και στις υποκείμενες στρώσεις, από τα αριστερά προς τα δεξιά στις 
έξωτερικές πλευρές του σηκού, και από τα δεξιά προς τα αριστερά στις εσωτερικές. Έτσι 
ο αύξων αριθμός κάθε μέλους, παραμένει ο ίδιος, είτε εξετάζεται η εξωτερική του πλευρά 
είτε η άλλη εσωτερικά του σηκού.

Τα επιστύλια αριθμήθηκαν ανεξάρτητα, με Ελληνικούς αριθμούς, από το Α’ έως το ΙΕ’, με 
πρώτο το επιστύλιο της δυτικής γωνίας της νότιας πλευράς του ναού και με διεύθυνση
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αριθμήσεως, προς τα δεξιά.

Η αρίθμηση των λινθοπλίνθων του σηκού αφορά αποκλειστικά την παρούσα περιγραφή της 
καταστάσεως διατηρήσεώς τους και δεν έχει σχέση με την αρίθμηση που θα λάβουν στο 
σύνολό τους οι λίθοι κατά την καθαίρεση του ναού.
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ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ IIlv. 185
Εξωτχρυκή πλευρά

Στρώση I (Επικρανίτις): Υψος στρώσεως 0.307 μ. (Ορλάνδος: 0.308)

1. Δυτικό επίκρανο παραστάδας, με συμφυή επικρανίτιδα. Διαστάσεις: Μήκος 0.971 
X 0.307 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Δεν φέρει συμπληρώσεις και παρουσιάζει 
εμφανή κατακόρυφη ρωγμή περί το μέσον του μήκους του. Φθορές στο επιστέφον 
κυμάτιο της συμφυούς επικρανίτιδος.

2. Επικρανίτις αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.961x0.307 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Δεν φέρει συμπληρώσεις. Φθορές στην κάτω 
ακμή στο αριστερό ήμισυ του πλίνθου και στα άκρα του επιστέφοντος κυματίου.

3. Επικρανίτις αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.9645 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το μήκος. Η πλίνθος έχει συντηρηθεί και απαρτίζεται από 
τρία τεμάχια. Το μεγαλύτερο τμήμα (α) είναι αυθεντικό και φαίνεται ότι συνανήκει 
με το μικρότερο (β). Το τεμάχιο (γ) συμπληρώνει καθ’όλο το ύψος το δεξί πέρας της 
πλίνθου και πρόκειται για σύγχρονη συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο, με 
πλήρως αποδομένα τα μορφολογικά στοιχεία της επικρανίτιδας.

4. Επικρανίτις αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Δεν φέρει συμπληρώσεις. Φθορές 
παρατηρούνται κυρίως στο απιστέφον κυμάτιο, που έχει απωλεσθεί.

5. Ανατολικό επίκρανο παραστάδας, με συμφυές τμήμα επικρανίτιδας. Διαστάσεις: 
Μήκος 0.947 μ.
Πρόκειται για μέλος από νέο πεντελικό μάρμαρο, με γκρίζα νερά. Αντικατέστησε 
το μέλος που απήγαγε στην Αγγλία, ο Έλγιν.

Στρώση II. Υψος στρώσεως 0.332 μ. (Ορλάνδος: 0.3505 μ.)

6. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας (εγκάρσια τοποθετημένο μέλος που εισχωρεί 
στον δυτικό τοίχο). Διαστάσεις: Μήκος 0.559 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Μικρό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας χαμένο. 
Συμπλήρωση του κενού στο βάθος με τσιμεντοκονία.

7. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.919 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Συμπλήρωση της κάτω δεξιάς γωνίας με 
συνανήκον τεμάχιο. Η επιφάνεια διατηρείται σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση.

8. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος: 0.908 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το ύψος. Το δεξί 5ο της πλίνθου είναι συμπληρωμένο 
καθ’όλο το ύψος με νέο μάρμαρο πεντελικό. Η άνω αριστερή γωνία σπασμένη. 
Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Φθορά επίσης στην άνω ακμή στην 
περιοχή του υπερκείμενου αρμού ώσεως.

9. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.968 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η άνω δεξιά γωνία είναι συμπληρωμένη με
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λευκό πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση. Η διαφορετική διαστρωμάτωση του 
μαρμάρου στα δύο τμήματα φανερώνει ότι το τεμάχιο της συμπληρώσεως δεν 
συνανήκει.

10. Λιθόπλινθος ΝΑ παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 1.442 μ.
Στην πλευρά αυτή δεν σώζεται το μήκος, ούτε το ύψος του μέλους. Απαρτίζεται από 
τρία τεμάχια. Το μεγαλύτερο τμήμα της (το α) είναι συμπλήρωση με πεντελικό 
λευκό μάρμαρο σε β’ χρήση. Ο μικρός τετράγωνος τόρμος που διακρίνεται στο 
αριστερό μέρος της πλίνθου δεν έχει συνεπώς σχέση με την οικοδομική ιστορία του 
ναού. Το τεμάχιο (β) είναι αυθεντικό και διαμορφώνει το άνω δεξιό πέρας του 
μέλους στην περιοχή της παραστάδας. Συνεχίζει διαμορφώντας το μεγαλύτερο 
τμήμα του ανατολικού μετώπου της παραστάδας καθώς και την εσωτερική του 
πλευρά που βλέπει στον σηκό. Το (γ) πρόκειται για μικρή συμπλήρωση με νέο 
μάρμαρο της κάτω δεξιάς γωνίας του μέλους, στην παραστάδα.

Στρώση III Υψος στρώσεως 0.356 μ. ανατολικά, 0.354 μ. δυτικά (Ορλάνδος: 0.356 μ.)

11. Λιθόπλινθος της νοτιοδυτικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 0.967 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορές στο μέσον της άνω ακμής και 
ενδείξεις ρηγματώσεως στο δεξί τμήμα. Το άνω και κάτω τμήμα της δεξιάς γωνίας 
χαμένο. Συμπλήρωση του κενού στο βάθος, με τσιμεντοκονία.

12. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η άνω δεξιά γωνία σπασμένη. Διαγώνια 
ρωγμή, παράλληλη με την θραύση, μαρτυρεί τον κίνδυνο να αποσπασθεί και νέο 
τεμάχιο μαρμάρου της ίδιας γωνίας.

13. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.95 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το ύψος. Αποτελείται από δύο τεμάχια ενωμένα με κάθετο 
τεχνητό αρμό συμπληρώσεως στο μέσον περίπου του μήκους των. Το αριστερό 
τμήμα (α) είναι από νέο πεντελικό μάρμαρο (αναστήλωση Μπαλάνου-Ορλάνδου) και 
φέρει ίχνος σφαίρας από τα γεγονότα του 1944. Το δεξί τμήμα (β) είναι αρχαίο και 
σώζεται με φθορά (απώλεια) τμήματος της άνω δεξιάς του γωνίας. Το κενό 
συμπληρώθηκε στο βάθος με τσιμεντοκονία.

14. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Ρωγμή σχεδόν κατακόρυφη στο ανατολικό 
ήμισυ, υποδηλώνει κίνδυνο αποκοπής κατά την μετακίνηση. 15

15. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 0.96 μ. 
Απαρτίζεται από τρία τεμάχια: Το μεγαλύτερο τμήμα της (το α) είναι αυθεντικό. Το 
τεμάχιο β αποτελεί συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο του κάτω ανατολικού 
τμήματος της πλίνθου στο σημείο επαφής με την παραστάδα. Το τεμάχιο γ είναι 
συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο του νότιου μετώπου της παραστάδας 
καθώς και του τμήματος της ανατολικής παρειάς της παραστάδας. Επίσης, 
λαξεύθηκε στο νέο μάρμαρο, ο τόρμος για την στερεώση του πλευρικού δρυφάκτου 
του προνάου, κατά αναλογίαν του διασωθέντος αυθεντικού τόρμου στο ανατολικό 
μέτωπο της βόρειας παραστάδας.
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Στρώση IV Υψος στρώσεως 0.351 μ. ανατολικά, 0.352 μ. δυτικά (Ορλάνδος: 0.351 μ.)

16. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. (Εγκάρσια τοποθετημένο μέλος, που 
προσχωρεί στον δυτικό τοίχο). Διαστάσεις: Μήκος 0.562 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Απώλεια σημαντικού τμήματος της άνω 
δεξιάς (ανατολικής) γωνίας. Συμπληρώθηκε με τσιμεντοκονία, στο βάθος. Επίσης 
απώλεια της επιφάνειας του μαρμάρου στην κάτω δεξιά πλευρά του λίθου.

17. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.92 μ.
Αυθεντική, σωζόμενη χωρίς συμπληρώσεις και μεγάλες φθορές.

18. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.9245 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Απότμηση λοξή της επιφάνειας της ακμής του 
αριστερού (δυτικού) αρμού ώσεως της λίθου. Μικρή απώλεια της άνω αριστερής και 
κάτω δεξιάς γωνίας. Συμπλήρωση του κενού στο βάθος, με τσιμεντοκονία.

19. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.952 μ.
Είναι συμπλήρωμα από νέο τεμάχιο μαρμάρου.

20. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 1.44 μ.
Αυθεντική, χωρίς συμπληρώσεις ή μεγάλες φθορές.

Στρώση V Υψος στρώσεως 0.357 μ. (Ορλάνδος: 0.355 μ.)

21. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 0.966 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορά στην κάτω δεξιά γωνία και στην άνω 
ακμή, στην περιοχή του αρμού ώσεως της υπερκείμενης στρώσεως.

22. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο μέρος του δεξιού τμήματος 
της κάτω έδρας λόγω απολαξεύσεώς της κατά την πρώτη αναστήλωση Ross, για 
την ευθυγράμμιση των στρώσεων, εξ αιτίας της καθιζήσεως της κρηπίδας. 
Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία και μικρά τεμάχια οπτόπλινθων.

23. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.962 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή και δεξιά γωνία. 
Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία.

24. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.951 μ.
Ο λίθος μετράται πλήρως μόνο κατά το ύψος του. Το αριστερό ήμισυ είναι 
αυθεντικό, ενώ το δεξιό τμήμα συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο.

25. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: 0.96 μ.
Διατηρείται πλήρης κατά το ύψος, ενώ το μήκος σώζεται μόνον στην εσωτερική 
(βόρεια) παρειά του. Μεγάλο μέρος της άνω αριστερής γωνίας είναι συμπληρωμένο 
από νέο πεντελικό μάρμαρο. Η συμπλήρωση παρουσιάζει ρηγμάτωση.

Στρώση VI Υψος στρώσεως 0.355 μ. ανατολικά, 0.354 μ. δυτικά (Ορλάνδος: 0.355 μ.)

26. Λιθόπλινθοςνοτιοδυτικήςπαραστάδας (εγκάρσιατοποθετημένο μέλος, που εισχωρεί
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στον δυτικό τοίχο). Διαστάσεις: Μήκος 0.563 μ.
Σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Απώλεια 
μικρών τμημάτων από τις άνω και κάτω γωνίες της δεξιάς πλευράς.

27. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.921 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το ύψος. Φθορές σημαντικές στο δεξί τμήμα της, με 
απώλεια μέρους της άνω και κάτω έδρας. Συμπλήρωση στο βάθος, με 
τσιμεντοκονία.

28. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.925 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το ύψος. Η πλίνθος φαίνεται να έχει αποτμηθεί κατά 2,5 
εκατ. με κατακόρυφη λάξευση όλης της δεξιάς της πλευράς. Το κενό είναι 
συμπληρωμένο στο βάθος με τσιμεντοκονία.

29. Αγελαία λιθόπλινθος. Διαστάσεις: Μήκος 0.954 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το ύψος. Αυθεντικό τμήμα μόνο το δεξί ήμισυ. 
Συμπληρωμένη από νέο πεντελικό μάρμαρο που φέρει κάθετη ρηγμάτωση.

30. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 1.44 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σώζεται χωρίς ουσιαστικές φθορές.

Στρώση VII Υψος στρώσεως 0.347 μ. ανατολικά, 0.348 μ. δυτικά (Ορλάνδος: 0.346 μ.)

31. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 0.965 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σώζεται σε καλή κατάσταση. Σπασμένο μικρό 
τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας, στην παραστάδα.

32. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: 0.916 μ.
Μετράται πλήρως μόνο το ύψος. Απολαξεύθηκε κάθετα η δυτική πλευρά της (στα 
αριστερά) και μειώθηκε έτσι το μήκος της κατά 0.04 μέτρα περίπου. Συνεπώς, το 
αρχικό μήκος αποκαταστημένο υπολογίζεται σε 0.916+0.04=0.956 μ. Το κενό 
συμπληρώθηκε στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Σημαντικό μέρος της κάτω δεξιάς 
γωνίας λείπει και έχει συμπληρωθεί από πεντελικό μάρμαρο αρχαίο, από τα 
διάσπαρτα της Ακροπόλεως.

33. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.962 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σώζεται σε καλή κατάσταση, χωρίς 
ουσιαστικές φθορές. Βαθύ κρουστικό ίχνος στο μέσον της επιφάνειάς της από 
σφαίρα προερχόμενη από τον λόφο του Μουσείου (Φιλοπάππου), κατά τα γεγονότα 
του 1944.

34. Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.964 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Αποκομμένη στην άνω δεξιά γωνία, και σε 
τμήμα της κάτω ακμής.

35. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: 0.959x0.348 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Λείπει μικρό τμήμα της κάτω αριστερής 
γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία.



Στρώση Vili Υψος στρώσεως 0.347 μ. (Ορλάνδος: 0.345 μ.)

36.

37.

38.

39.

40.

Στρώση

41.

42.

43.

44.

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας (εγκάρσια τοποθετημένο μέλος, που εισχωρεί 
στον δυτικό τοίχο). Διαστάσεις: 0.552 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος από νέο πεντελικό μάρμαρο.

Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.922 μ.
Σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Απώλεια 
μικρού τμήματος της κάτω δεξιάς της γωνίας. Συμπλήρωση του κενού στο βάθος, 
με τσιμεντοκονία.

Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.923 μ. (σωζόμενο).
Μετράται πλήρως μόνον το μήκος. Απολαξεύθηκε η κάτω επιφάνεια εδράσεως, 
πιθανώς κατά την αναστήλωση Ross για να συμπέσουν οι οριζόντιοι αρμοί, εξαιτίας 
της καθιζήσεως της κρηπίδας. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας. 
Ρηγμάτωση του μέλους (οξείδωση συνδέσμου;) στο πρώτο τέταρτο του μήκους του, 
από τα αριστερά. Αποκατάσταση του ύψους του μέλους με διάστρωση 
τσιμεντοκονιάματος.

Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.964 μ.
Σώζεται σε καλή κατάσταση. Διατηρείται το πλήρες μήκος και ύψος. Μικροφθορές 
επιφανειακές παρατηρούνται, ιδίως στην άνω αριστερή γωνία. Αβαθές κρουστικό 
ίχνος από σφαίρα δεξιά (1944).

Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 1.44 μ.
Σώζεται με αρκετές φθορές. Διατηρείται το πλήρες μήκος και ύψος. Ράγισμα στο 
πρώτο τρίτο του μήκους της, από τα ανατολικά. Λείπει η άνω αριστερή γωνία. 
Συμπληρώθηκε μέ (νέο;) πεντελικό μάρμαρο που παρουσιάζει ομοειδή επιφανειακή 
φθορά με την υπόλοιπη πλίνθο. Ισως πρόκειται για μάρμαρο σε β’ χρήση, από τα 
διάσπαρτα της Ακροπόλεως. Ιχνος σφαίρας δεξιά.

Υψος στρώσεως 0.345 μ. ανατολικά, 0.346 μ. δυτικά (Ορλάνδος: 0.345 μ.)

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Διαστάσεις: 0.963 μ.
Σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. 
Σπασμένο τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας. Συμπλήρωση του κενού με τσιμεντοκονία 
και θραύσματα οπτόπλινθων.

Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.965 μ.
Διατηρείται πλήρως μόνον το ύψος. Το δεξιό τέταρτο της πλίνθου είναι 
συμπληρωμένο με πεντελικό μάρμαρο νέας κοπής. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία 
του αυθεντικού μέλους. Συμπλήρωση του κενού με τσιμεντοκονία και μικρά τεμάχια 
οπτόπλινθων.

Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.962 μ.
Σώζεται σε καλή κατάσταση. Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Δεν παρουσιάζει 
φθορές.

Λιθόπλινθος αγελαία. Διαστάσεις: Μήκος 0.953 μ.
Διατηρείται πλήρως μόνο το ύψος. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι αυθεντικό. Το 
αριστερό τμήμα συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο.
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45. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 0.961 μ.
Μετράταιτο πλήρες μήκος και ύψος. Διαστάσεις: Μήκος 0.961 μ. Η κάτω ανατολική 
γωνία της παραστάδας σπασμένη. Δεν φέρει συμπληρώσεις στην ανατολική της 
πλευρά.

Στρώση X (Ορθοστατών) Υψος στρώσεως 0.735 μ. (Ορλάνδος: 0.735 μ.)

46. Ορθοστάτης νοτιοδυτικής παραστάδας. (Εγκάρσια τοποθετημένο μέλος, που ανήκει 
στον δυτικό τοίχο). Διαστάσεις: Μήκος 0.56 μ.
Σώζεται με πολλές φθορές. Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Λείπει το 
μεγαλύτερο μέρος του δυτικού μετώπου της παραστάδας. Επίσης απώλεια των 3/4 
του δεξιού αρμού ώσεως του λίθου. Σώζεται μόνο το χαμηλότερο τμήμα, 
συγκολλημένο. Το κενό είναι συμπληρωμένο με τεμάχια οπτόπλινθων και 
τσιμεντοκονία.

47. Ορθοστάτης αγελαίος. Διαστάσεις: Μήκος 1.84 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορές κατά μήκος της κάτω ακμής του, όπως 
στον λίθο 47. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας. Σφράγιση του κενού 
με τσιμεντοκονία.

48. Ορθοστάτης αγελαίος. Διαστάσεις: μήκος 1.84 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορές παρατηρούνται κατά μήκος της κάτω 
κυματιοφόρου ακμής του. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας. 
Συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο. Στην αριστερή άνω γωνία 
παρατηρούνται έντονες φθορές και έχει απολεσθεί η επιφάνεια του μαρμάρου σε 
σημαντικό βάθος (περί τα 10 εκατοστά), μέχρι τον τόρμο του αρχαίου συνδέσμου.

49. Ορθοστάτης νοτιοανατολικής παραστάδας από νέο πεντελικό μάρμαρο. Διαστάσεις: 
Μήκος 0.56 μ. Το αυθεντικό βρίσκεται στο Λονδίνο (Συλλογή του Έλγιν).

Στρώση XI (Κυματιοφόρου Τοιχοβάτη) Υψος στρώσεως: 0.219 μ. (Ορλάνδος: 0.219 μ.)

50. Κυματιοφόρος βάση νοτιοδυτικής παραστάδας, Αττικού τύπου. Διαστάσεις: Μήκος 
1.117 μ. (μέτρηση στην κάτω σπείρα).
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η νοτιοδυτική γωνία. Σώζεται σε 
δύο συνανήκοντα τεμάχια, συγκολλημένα.

51. Κυματιοφόρος τοιχοβάτης, μεσαίο τμήμα. Διαστάσεις: Μήκος 2.764 μ.
Σώζεται σε επτά (7) συνανήκοντα τεμάχια, συγκολλημένα μεταξύ τους.

52. Κυματιοφόρος βάση, νοτιοανατολικής παραστάδας. Διαστάσεις: Μήκος 1.12 μ. 
Διατηρείται στο μεγαλύτερο τμήμα της, σε καλή κατάσταση. Η άνω σπείρα στον 
αριστερό αρμό ώσεως είναι συγκολλημένη με συνανήκον τεμάχιο μαρμάρου. Στο 
ανατολικό της μέτωπο, σώζεται συγκολλημένη με πέντε (5) συνανήκοντα τεμάχια.
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ΝΟΤΙΟΣ

Στρώση I

1.

2.

3.

4.

5.

Στρώση

6.

7.

8.

ΤΟΙΧΟΣ Πιν. 186
Εσωτερική πλευρά

Επικρανίτις. Εσωτερικά του σηκού, οι λίθοι που εξωτερικά διαμορφώνουν την 
επικρανίτιδα είναι αδιαμόρφωτοι και δεν διαφέρουν μορφολογικά από τις 
υποκείμενες λιθοπλίνθους της τοιχοποιίας. Γι’αυτό τους αποκαλούμε και 
λιθοπλίνθους. Ύψος στρώσεως, όπως εξωτερικά, ήτοι: 0.307 μ.

Ουρά επικράνου νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.41 μ.
Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας, και τμήμα της άνω ακμής, 
στην επαφή με τον δυτικό τοίχο.

Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 0.96 μ.
Το αριστερό 1/3 του μήκους της, είναι συμπληρωμένο με νέο τεμάχιο πεντελικού 
μαρμάρου. Εξωτερικά σώζεται όλο το μήκος της. Στο αυθεντικό τμήμα, 
παρατηρούνται επιφανειακές φθορές, κατά μήκος αργιλοπυριτικών φλεβών.

Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 0.968 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω δεξιά γωνία. Συμπλήρωση 
στο βάθος με τσιμεντοκονίαμα. Στο μέσον περίπου της επιφάνειας της, σώζεται 
αρχαία μετάλλινη καρφίδα για την ανάρτηση αναθήματος.

Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η κάτω αριστερή γωνία και τμήμα 
της έδρας, σε μικρό ύψος. Βαθειά ρωγμή υποδηλώνει τον κίνδυνο αποκολλήσεως 
μεγάλου τμήματος της άνω αριστερής γωνίας της πλίνθου.

Επίκρανο νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.947 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος. Το αριστερό ήμισυ, εκεί όπου διαμορφώνεται το 
επίκρανο, είναι ακριβές αντίγραφο του αυθεντικού που βρίσκεται στο Λονδίνο, στην 
συλλογή Έλγιν. Ο τόρμος που διακρίνεται και χρησίμευε για την στερεώση του 
πλαισίου του κιγκλιδώματος της θύρας, είναι νέος και μιμείται αντίστοιχο τόρμο 
που σώζεται πιο χαμηλά, στην ίδια παρειά της παραστάδας, καθώς επίσης σε 
αντίστοιχη ίδια θέση, στην βορειοανατολική παραστάδα. Το δεξιό τμήμα του 
μέλους, αποτελεί μέρος της τοιχοποιίας του σηκού. Πρόκειται για προσθήκη και 
μοιάζει να είναι από αρχαίο μάρμαρο. Η άνω δεξιά γωνία της προσθήκης αυτής 
έχει χαθεί. Το κενό συμπληρώνεται στο βάθος με τσιμεντοκονία.

Υψος στρώσεως 0.335 μ.

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας, τοποθετημένη εγκάρσια.
Δεν προβάλλει κανένα τμήμα της εσωτερικά του νότιου τοίχου του σηκού.

Λιθόπλινθος αγελαία, σε επαφή με τον εγκάρσιο δυτικό τοίχο. Μήκος 0.921 μ. 
Σώζεται σε καλή σχετικά κατάσταση και διατηρεί το πλήρες μήκος και ύψος της. 
Μικροφθορές στην άνω ακμή της πλίνθου.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.908 μ.
Διατηρεί μόνον το ύψος. Αυθεντικό είναι μόνο το δεξιό τμήμα. Το αριστερό 1 /3 του 
μήκους είναι συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο. Η συμπλήρωση στο άνω
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δεξί της τμήμα έχει ρηγματωθεί, ένδειξη της οξειδώσεως του συνδέσμου που ενώνει 
την συμπλήρωση με το μέλος. Το κενό στην επαφή του αρχαίου λίθου με την νέα 
συμπλήρωση, σφραγίστηκε στο βάθος με τσιμεντοκονία.

9. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.966 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Συμπλήρωση της άνω δεξιάς γωνίας, με νέο 
τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου. Απολάξευση στην κάτω ακμή, στο μέσον του 
αριστερού ημίσεος. Πρόκειται για την αρχή τόρμου (άνω μέρος) για την 
τοποθέτηση ξύλινου οριζόντιας δοκού για την στήριξη δαπέδου. Πιθανώς ο λίθος 
αυτός να μην είναι τοποθετημένος την πραγματική του θέση. Ο υποκείμενος λίθος 
(14) δεν διατηρεί την άνω έδρα του, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ένδειξη για την 
ορθότητα της τοποθετήσεως του λίθου εκεί.

10. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.442 μ.
Διατηρεί μόνον το ύψος, όχι το μήκος της. Συμπλήρωση του δεξιού πέρατος της 
πλίνθου με νέο τεμάχιο μαρμάρου (1 /5 του συνολικού μήκους). Σπασμένο στο κάτω 
δεξί πέρας της αυθεντικής λιθοπλίνθου, στο σημείο επαφής με την συμπλήρωση.

!ίο· TolpcoS

Στρώση III Υψος στρώσεως 0.356 μ.

11. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Εσωτερικά διακρίνεται το ανατολικό τμήμα 
της "ουράς" της. Μήκος 0.412 μ.
Το ύψος δεν διατηρείται. Είναι συμπληρωμένη κατά μήκος της άνω έδρας της, με 
νέο τεμάχιο μαρμάρου. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας και 
τμήματος της κάτω έδρας δεξιά, στην επαφή με τον δυτικό τοίχο. Στα κενά, 
συμπλήρωση με τσιμεντοκονία.

12. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας και 
της άνω ακμής στην περιοχή του υπερκείμενου κατακόρυφου αρμού της ανωτέρας 
στρώσεως και μεγάλο τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας. Τα κενά συμπληρώθηκαν 
με τσιμεντοκονίαμα, ενώ το απωλεσθέν κάτω αριστερό τμήμα, συμπληρώθηκε με 
νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου.
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13. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.948 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το αριστερό ήμισυ αυθεντικό. Το δεξιό ήμισυ είναι 
συμπλήρωση, από νέο πεντελικό μάρμαρο. Στο αριστερό αυθεντικό τμήμα της 
πλίνθου, η αριστερή πλευρά της άνω έδρας έχει απωλεσθεί και συμπληρώθηκε με 
νέο πεντελικό μάρμαρο.

14. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.965 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο μέρος του άνω δεξιού 
τμήματος. Συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο.

15. Λιθόπλινθος, νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.961 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω δεξιάς 
γωνίας. Σε απόσταση τριών εκατοστών από την συμφυή παραστάδα, στην άνω 
ακμή, σώζεται αρχαίος τετράγωνος τόρμος ύψους 0.067 μ., πλάτους 0.05 μ. και 
βάθους 0.068 μ. που χρησίμευε για την εσωτερική ασφάλιση της δρυφακτης θύρας. 
Από αντίστοιχο τόρμο στο δυτικό μέτωπο του παρακείμενου πεσσού, διαπιστώνεται 
ότι ο λίθος είναι ορθά τοποθετημένος.

Στρώση IV Υψος στρώσεως 0.351 μ.

16. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας.
Κανένα τμήμα της δεν προβάλλεται στο εσωτερικό του νότιου τοίχου του σηκού.

17. Λιθόπλινθος αγελαία, σε επαφή με τον εγκάρσιο δυτικό τοίχο. Μήκος 0.926 μ. 
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σημαντικό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας 
σπασμένο. Συμπλήρωση με νέο πεντελικό μάρμαρο. Μεγάλο τμήμα της άνω δεξιάς 
γωνίας είναι επίσης συμπληρωμένο με π,εντελικό μάρμαρο. Ειδικά η συμπλήρωση 
αυτή είναι πολύ πετυχημένη, διότι το μάρμαρο όχι μόνο μοιάζει με αρχαίο, αλλά 
και η διαστρωμάτωσή του είναι όμοιας φοράς με το παλαιό. Πιθανόν να 
συνανήκουν, αν και αμφιβολίες προκαλεί ο τρόπος επεξεργασίας του αρμού 
συγκολλήσεως των δύο τμημάτων. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω αριστερής 
γωνίας της πλίνθου, που συμπληρώθηκε με τσιμεντοκονία στο βάθος. Στην 
υποκείμενη ακριβώς στρώση, στον λίθο 22 σπασμένη η άνω ακμή, στο τμήμα όπου 
απολαξεύθηκε όπως φαίνεται η αριστερή κάτω γωνία του εξεταζόμενου λίθου 17, 
ίσως για να αφαιρεθεί το μολύβι που κάλυπτε τον σύνδεσμο. Αυτό αποτελεί ένδειξη 
για την ορθότητα της τοποθέτησης του μέλους 17 σε σχέση με το 22. Αντίθετα το 
μέλος 18 πιθανώς δεν είναι σωστά τοποθετημένο, επειδή διασώζει σε καλή 
κατάσταση την κάτω δεξιά του γωνία.

18. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.925 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Μικροφθορές παρατηρούνται στις ακμές και 
στις γωνίες. Στο αριστερό ήμισυ της λιθοπλίνθου, σώζεται χαρακτηριστική 
κατακόρυφη λάξευση για την τοποθέτηση ξύλινης οριζόντιας δοκού για την 
δημιουργία πατώματος μεσοορόφου, στον σηκό (κατά τον μεσαίωνα). Ο τόρμος για 
την ένθεση της δοκού έχει διαστάσεις 0.145 πλάτος και 0.135 μ. ύψος και 
καταλήγει στην κάτω έδρα της πλινθίδας. Η λαξευμένη κάθετη αύλακα που 
διακρίνεται πάνω από τον τόρμο, είναι βοηθητική και χρησιμεύει για την 
τοποθέτηση της ήδη σφηνωμένης δοκού σε τόρμο στον απένατι τοίχο, με κίνηση 
από άνω προς τα κάτω. Για την ορθότητα της θέσεως της δοκού (βλ. παραπάνω, 
στο μέλος 17).
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19. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.955 μ.
Συμπληρωμένη από υποκύανο μάρμαρο νέας κοπής (Μπαλάνος).

20. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.437 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Διακρίνεται κομμός κατά μήκος, στο μέσον 
περίπου του ύψους της. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας. Το κενό 
συμπληρώθηκε στο βάθος με τσιμεντοκονία. Στο τμήμα που διαμορφώνεται η 
παραστάδα, διακρίνεται λεπτός κάθετος αρχαίος τόρμος πλάτους 1,3 εκατ. και ύψος 
6,00 εκατ., ο οποίος χρησίμευε γισ την στερέωση του ξύλινου πλαισίου της θύρας. 
Ο τόρμος είναι στο ίδιο ύψος με ανάλογο τόρμο στην απέναντι παρειά του 
παρακείμενου πεσσού. Ο λίθος είναι σωστά τοποθετημένος. Για περισσότερες 
παρατηρήσεις επί των τόρμων στερεώσεως του πλαισίου της θύρας, βλ. παρακάτω, 
λίθο 83, της 7ης στρώσεως της εσωτερικής πλευράς του βορείου τοίχου.

Στρώση V Υψος στρώσεως 0.357 μ.

21. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Εσωτερικά διακρίνεται το ανατολικό τμήμα 
της "ουράς" της. Προβαλλόμενο μήκος: 0.408 μ.
Διατηρείται μόνον το μήκος. Η άνω πλευρά συμπληρωμένη με τεμάχιο νέου 
πεντελικού μαρμάρου.

22. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.961 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία λόγω κακής 
ποιότητας του μαρμάρου και της ύπαρξης κομμού. Σπασμένη η κάτω αριστερή 
γωνία λόγω απολαξεύσεώς της σε ύψος 2 εκατ. περίπου και κατά μήκος της κάτω 
έδρας σε έκταση 15 εκατ. Το βάθος της λαξεύσεως είναι άγνωστο, λόγω της 
συμπληρώσεως με τσιμεντοκονία. Ισως πρόκειται για επέμβαση, κατά την πρώτη 
αναστήλωση. Έντονοι οριζόντιοι κομμοί στην επιφάνεια του λίθου.

23. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.962 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία. 
Συμπληρώθηκε στο βάθος με τσιμεντοκονία και μικρά θραύσματα οπτόπλινθων. 
Κατά μήκος της κάτω πλευράς, έντονη ρηγμάτωση. Απολεπισμένο το δεξιό τμήμα 
της κάτω έδρας.
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24. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.9525 μ.
Στο μεγαλύτερο μέρος της συμπληρώνεται από νέο πεντελικό μάρμαρο. Στην κάτω 
δεξιά γωνία προβάλλει μικρό αυθεντικό της τμήμα. (Παράβαλε εξωτερική πλευρά 
πλίνθου 24).

25. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96 μ.
Σώζεται σε καλή κατάσταση με φθορές μόνο στην εξωτερική ακμή της 
παραστάδας. Ελαφρά ρηγμάτωση στο δεξί ήμισυ του λίθου.

Στρώση VI Υψος στρώσεως 0.355 μ.

26. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Δεν προβάλλεται κανένα τμήμα του στο 
εσωτερικό του νότιου τοίχου του σηκού.

27. Λιθόπλινθος αγελαία σε επαφή με τον εγκάρσιο δυτικό τοίχο. Μήκος 0.923 μ. 
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η κάτω αριστερή γωνία της 
πλίνθου. Συμπλήρωση του κενού, στο βάθος με τσιμεντοκονία. Σπασμένο επίσης 
μικρό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία.

28. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος αποκαταστημένο: 0.924 μ.
Σώζεται μόνον το ύψος. Σπασμένος ο δεξιός αρμός ώσεως, σε όλο το ύψος. 
Σπασμένη κατά τη μεγαλύτερη έκτασή της η κάτω δεξιά γωνία. Σπασμένη σε μικρό 
ύψος η κάτω ακμή στο αριστερό ήμισυ της πλίνθου, πιθανώς λόγω κομμού. 
Διακρίνονται ίχνη κονιάματος (κουρασάνι) στην κάτω δεξιά επιφάνεια της πλίνθου 
(από το κτίσιμό της προφανώς, στον προμαχώνα). Συμπλήρωση των κενών στο 
βάθος, με τσιμεντοκονία.

29. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.9535 μ.
Σώζεται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξιό ήμισυ με νέο τεμάχιο 
πεντελικού μαρμάρου. Το αριστερό ήμισυ σώζει υψηλά μεσαιωνικό τόρμο ύψους 
0.19 μ. και πλάτους περίπου 0.15 μ. για την τοποθέτηση οριζόντιας δοκού, ξύλινου 
μεσοπατώματος. Στο άνω αριστερό μέρος, σώζεται αρχαία εντορμία μήκους 0.195 
μ. και ύψους 0.037 μ. η οποία φαίνεται ότι συνέχιζε και στο παρακείμενο προς τα 
αριστερά μέλος. Αυτό ίσως φανερώνει ότι το μέλος δεν βρίσκεται στην ορθή του 
θέση. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος μετά την καθαίρεσή του. Το βάθος της 
εντορμίας δεν μπορεί να ελεγχθεί λόγω της συμπληρώσεως του κενού με 
τσιμεντοκονία. Συσχετισμό με τους λίθους των υποκείμενων στρώσεων 34 και 39 που 
φέρουν ανάλογες εντορμίες δεν μπορούμε να κάνουμε, εξ αιτίας του διαφορετικού 
(μεγαλύτερου) ύψους του μέλους 29.

30. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.44 μ.
Σώζεται σε καλή κατάσταση. Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό 
τμήμα της άνω αριστερής ακμής, στην παραστάδα.

Στρώση VII Υψος στρώσεως 0.346 μ.

31. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Εσωτερικά διακρίνεται το ανατολικό τμήμα
της "ουράς" του. Προβαλλόμενο μήκος 0.407 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Συμπλήρωση με πεντελικό μάρμαρο.



148

32. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.916 μ. (μέγιστο σωζόμενο).
Διατηρείται μόνον το ύψος. Η κάθετη δεξιά πλευρά (ο αρμός ώσεως) απολαξευμένη, 
ίσως κατά την πρώτη αναστήλωση Ross, για να "χωρέσει", εξ αιτίας της αλλοιώσεως 
της "οριζοντιότητας" της στρώσεως εξ αιτίας της καθιζήσεως κατά 0.20 εκατ. της 
κρηπίδας στην περιοχή αυτή κατά 0.20 εκατ. Πλάτος αρμού 0.039 μ.
Σπασμένη άνω δεξιά γωνία της πλίνθου, μικρό τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας και 
η άνω και κάτω γωνία της αριστερής πλευράς. Τα κενά είναι συμπληρωμένα στο 
βάθος με τσιμεντοκονία. Η άνω αριστερή γωνία δεν σφραγίστηκε με κονίαμα, με 
αποτέλεσμα να διακρίνεται ο οξειδωμένος σύνδεσμος, λόγω της ατελούς 
μολυβδοχοήσεώς του.

33. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.961 μ.
Δεν διατηρείται εσωτερικά το μήκος και το ύψος. Το μεγαλύτερο μέρος της 
επιφάνειας της είναι συμπληρωμένο με αρχαίο μάρμαρο σε β’ χρήση. Αυθεντικό 
τμήμα είναι το κάτω αριστερό μέρος της πλίνθου. Ο μικρός τετράγωνος τόρμος στο 
μάρμαρο της συμπληρώσεως δεν έχει προφανώς σχέση με την οικοδομική ιστορία 
του μνημείου. (Για κάτι ανάλογο, βλέπε λίθο 10, στην περιγραφή της εξωτερικής 
πλευράς του νότιου τοίχου).

34. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Κατά μήκος του δεξιού ημίσεος της άνω 
έδρας, διακρίνεται χαρακτηριστική εγκοπή μήκους 0.40 μ. και ύψους 0.037 μ. (ίσως 
για την ενσφήνωση ξύλινης βάσεως αναθήματος). Παρόμοια εγκοπή υπάρχει στο 
μέλος 29 και 39 της ίδιας πλευράς του τοίχου. Η εγκοπή συμπληρώθηκε στο βάθος 
με τσιμεντοκονία. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία.

35. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω δεξιάς 
γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Σε απόσταση 3.9 εκατ. από την 
συμφυή παραστάδα, στην κάτω έδρα, τετράγωνος τόρμος ύψους 2.6 εκατ. και 
πλάτους 4 εκατ., ο οποίος συνεχίζεται στην υποκείμενη λιθόπλινθο, αποκτώντας έτσι 
συνολικό ύψος 6 εκατ. Ο τόρμος, ανάλογος με αυτόν του λίθου 15, χρησίμευε για 
την ασφάλιση των θυροφύλλων από το εσωτερικό του σηκού (βλ. σχετικά λίθο 31 
εσωτερικής πλευράς βόρειου τοίχου).

Στρώση Vili Υψος στρώσεως 0.346 μ.

36. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Δεν προβάλλει κανένα τμήμα της στο 
εσωτερικό του νότιου τοίχου του σηκού.

37. Λιθόπλινθος αγελαία, σε επαφή με τον δυτικό εγκάρσιο τοίχο. Μήκος 0.918 μ.
Η πλίνθος εισχωρεί κατά 5 χιλιοστά στον δυτικό τοίχο, με την δημιουργία ανάλογης 
υποχωρήσεως στον λίθο 36 της 8ης στρώσεως του δυτικού τοίχου ο οποίος όμως 
δεν είναι αρχαίος, αλλά νέος της Β’ αναστηλώσεως Ορλάνδου. Διατηρεί το πλήρες 
μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της άνω ακμής κάτω και εκατέρωθεν του 
υπερκείμενου αρμού ώσεως. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας. 
Κοντά στην δεξιά κάτω γωνία, σώζεται μεσαιωνική λάξευση τετράγωνου τόρμου 9x7 
εκατ. και βάθους 5 εκατ. του τύπου των "δοκοθηκών", μικρότερου όμως μεγέθους. 
Πιθανώς η θέση του λίθου να είναι εσφαλμένη.
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38. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.925 μ.
Συμπλήρωση από πεντελικό μάρμαρο νέας κοπής (Μπαλάνος).

39. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Στο δεξί ήμισυ της άνω ακμής, διακρίνεται 
χαρακτηριστική εγκοπή μήκους 0.405 και ύψους 0.037 μ., ανάλογη με τις εγκοπές 
που παρατηρήσαμε στους λίθους 29 της 6ης στρώσεως και 34 της 7ης στρώσεως. 
Η ορθή ερμηνεία των εγκοπών αυτών και ο συσχετισμός τους με ανάλογες που 
βρίσκονται εσωτερικά του βόρειου τοίχου, θα μας δώσει πιθανώς την ορθή θέση 
των λιθοπλίνθων. Η εγκοπή συμπληρωμένη στο βάθος με τσιμεντοκονία. Σπασμένη 
η άνω αριστερή γωνία της. Το κενό συμπληρωμένο επίσης με τσιμεντοκονίαμα.

40. Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.439 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος, θραύση, στο τμήμα που διαμορφώνεται η 
παραστάδα. Ο λίθος συγκολημμένος με ελαφρά απολάξευση της επιφάνειας 
θραύσεως. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία της παραστάδας, σε αρκετό βάθος. 
Στην άνω ακμή, 3.9 εκατ. από την παραστάδα βρίσκεται η κάτω πλευρά του 
τετράγωνου τόρμου, του οποίου το πάνω μέρος λαξεύθηκε στον υπερκείμενο λίθο. 
Ο τόρμος χρησίμευε για την ασφάλιση της θύρας από το εσωτερικό του σηκού. Το 
ύψος του τόρμου από το δάπεδο αντιστοιχεί με ανάλογους τόρμους που σώζονται 
στην εσωτερική (δυτική) παρειά των δύο πεσσών του θυραίου τοίχου·. Από το 
γεγονός αυτό, είμαστε βέβαιοι ότι ο λίθος αυτός βρίσκεται στην αρχική του θέση. 
(Το αυτό ισχύει για τον λίθο 15 της 3ης στρώσεως. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλ. σχετ. λίθο 83 εσωτ. πλευράς βόρειου τοίχου).

Στρώση IX Υψος στρώσεως 0.345 μ.

41. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος στο τμήμα που προβάλλει στο 
εσωτερικό του σηκού, 0.405 μ.
Σώζει μόνο το μήκος. Ολη η άνω πλευρά, σε ποσοστό 50%, είναι συμπληρωμένη με 
νέο πεντελικό μάρμαρο. Σπασμένη η κάτω αριστερή γωνία, λόγω απολαξεύσεως για 
την αφαίρεση του μολύβδου από τον γόμφο.

42. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Σώζεται σε καλή κατάσταση. Διατηρείται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο 
μικρό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας.

43. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.967 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Εντονη επιφανειακή διάβρωση όμοια με αυτή 
του παρακείμενου λίθου 44 και του λίθου 28 της 6ης στρώσεως, στο αριστερό τρίτο 
του μήκους του. Σπασμένο το άνω δεξιό τμήμα, λόγω υπάρξεως κομμού. 
Συμπλήρωση με πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση.

44. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.953 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Η δεξιά πλευρά, συμπληρωμένη κατά το 1 /3 με νέο 
πεντελικό μάρμαρο, με γκρίζα νερά. Η επιφάνεια διαβρωμένη όμοια με τον 
παρακείμενο λίθο 43.

45. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Επιφάνεια έντονα απολεπισμένη, όμοια με του 
παρακείμενου λίθου 44, ιδίως κοντά στον αρμό ώσεως. Σπασμένο μικρό τεμάχιο της
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άνω δεξιάς γωνίας συμπληρωμένης στο βάθος με τσιμεντοκονία. Αποκομμένη η 
κάτω δεξιά γωνία. Σπασμένη η ελεύθερη (βορειοανατολική) ακμή της παραστάδας.

Στρώση X (Ορθοστατών). Υψος στρώσεως 0.735 μ.

46. Ορθοστάτης νοτιοδυτικής παραστάδας. Δεν προβάλλει κανένα τμήμα της στο 
εσωτερικό του σηκού.

47. Αγελαίος ορθοστάτης, σε επαφή με τον εγκάρσιο δυτικό τοίχο. Μήκος 1.834 μ. 
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Όλη η επιφάνεια αποκομμένη, όπως στον 
παρακείμενο λίθο 48. Σπασμένη η άνω αριστερή και δεξιά γωνία. Συμπλήρωση στο 
βάθος με τσιμεντοκονία, θραύση στην άνω ακμή, κάτω και εκατέρωθεν του 
υπερκείμενου αρμού ώσεως των λίθων της ανωτέρας στρώσεως.

48. Αγελαίος ορθοστάτης. Μήκος 1.845 μ.
Δεν σώζεται εσωτερικά το μήκος και το ύψος. Αυθεντικό τμήμα μόνο το μεσαίο, 
από τα τρία που τον συνθέτουν. Έντονα απολεπισμένο, όμοια με τους 
υπερκείμενους λίθους 43, 44, 45 καθώς με τον 28. Τα δύο μεγάλα τεμάχια της 
συμπληρώσεως είναι αρχαία σε β’ χρήση (από αρχαία πλακόστρωση;). Στο σημείο 
συναντήσεως των δύο συμπληρωματικών τεμαχίων, στο μέσον περίπου της άνω 
ακμής του ορθοστάτη, παρατηρείται οριζόντια ρηγμάτωση, με κίνδυνο 
αποκολλήσεως του μαρμάρου εξ αιτίας της οξειδώσεως του συνδέσμου που 
συγκρατεί τις συμπληρώσεις αυτές. Η συμπλήρωση του ορθοστάτη, πιθανώς έγινε 
κατά την πρώτη αναστήλωση, του Ross.

49. Ορθοστάτης νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.56 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος, από πεντελικό μάρμαρο. Αντικατέστησε το πωρινό 
μέλος της αναστηλώσεως Ross.

Στρώση XI (Κυματιοφόρου εξωτερικού τοιχοβάτη. Υψος 0.219 μ.

50. Τοιχοβάτης νοτιοδυτικής παραστάδας. Στο τμήμα που προβάλλει στο εσωτερικό του 
σηκού, μήκος: 0.90 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Ο λίθος συγκολλημένος με συνανήκον τεμάχιο.

51. Μεσαίο τμήμα τοιχοβάτη. Μήκος 2.764 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Ο λίθος απαρτίζεται από 5 συγκολλημένα 
συνανήκοντα τεμάχια.

52. Τοιχοβάτης νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.49 μ.
Το τμήμα που προβάλλει εσωτερικά του σηκού, από δυο συγκολλημένα τεμάχια 
μαρμάρου που πιθανώς συνανήκουν.
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ΒΟΡΕΙΟΣ

Στρώση I. 

53.

54.

55.

56.

57.

ΤΟΙΧΟΣ Πιν. 187
Εξωτερική πλευρά

(Επίκρανο και επικρανίτις). Υψος στρώσεως 0.307 μ. (Ορλάνδος 0.308 μ.)

Επίκρανο, μετά συμφυούς επικρανίτιδος, της βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 
0.964 μ.
Διατηρείται το ύψος, όχι με βεβαιότητα και το μήκος. Αποτελείται από τρία μεγάλα 
τεμάχια, α,β,γ. Το α) είναι αυθεντικό και περιλαμβάνει το επίκρανο της 
παραστάδας. Φέρει σχεδόν κάθετα απολαξευμένο αρμό για να ενωθεί με το 
παρακείμενο θραύσμα β. Το β) τεμάχιο είναι επίσης αυθεντικό και από την φορά 
της διαστρωματώσεως του μαρμάρου, φαίνεται ότι συνανήκει με το α. Στην κάτω 
δεξιά του γωνία διατηρεί σε μικρό ύψος τον αρμό ώσεως. Το γ) τεμάχιο είναι 
συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο, του πάνω δεξιού τμήματος του τεμαχίου 
β που έχει απωλεσθεί. Λαξεύθηκαν στην συμπλήρωση αυτή, όλα τα μορφολογικά 
στοιχεία του επικράνου. Εάν πράγματι τα τεμάχια α και β συνανήκουν, τότε 
γεννάται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να αποκαθίσταται ορθά το συνολικό μήκος 
του μέλους, δεδομένου ότι για να συγκολληθούν μεταξύ τους, ο αρμός θραύσεως 
δείχνει σαφώς ότι απολαξεύθηκε κατά την συνήθη πρακτική που διαπιστώνουμε σε 
όλες τις συγκολλήσεις λίθων στο μνημείο, δηλαδή ευθυγραμμίζοντας τα σπασίματα. 
Το θέμα θα διερευνηθεί μετά την καθαίρεση του μέλους.

Επικρανίτις αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Στο κενό τοποθετήθηκε τσιμεντοκονία. Σπασμένο μεγαλύτερο τμήμα, από 
την δεξιά άνω γωνία. Το κενό συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο, που έχει 
χάσει όλη την εξωτερική του επιφάνεια, με αποτέλεσμα να μοιάζει με ακατέργαστο 
λίθο. Η επιφάνεια του υπόλοιπου αυθεντικού μέλους είναι σχετικά καλή.

Επικρανίτις αγελαία. Μήκος 0.961 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Απαρτίζεται από δύο τεμάχια. Το πρώτο αποτελεί το 
αριστερό τρίτο του μέλους και είναι συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο, με 
πλήρως διαμορφωμένα τα μορφολογικά στοιχεία της επικρανίτιδας. Το δεύτερο 
είναι αυθεντικό. Σπασμένο το επιστέφον κυμάτιο άνω αριστερά, στο σημείο επαφής 
με τον λίθο της συμπληρώσεως. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας 
και λιγότερο της κάτω δεξιάς. Συμπλήρωση των κενών, στο βάθος, με 
τσιμεντοκονία.

Επικρανίτις αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Απώλεια ολοκληρωτική του άνω οριζόντιου 
τμήματος της πλίνθου όπου τα μορφολογικά στοιχεία του μέλους, μέχρι τον 
αστράγαλο. Ο αστράγαλος διατηρήθηκε στο δεξί μόνο ήμισυ του μέλους. Η 
καταστροφή αυτή ίσως έγινε κατά τον εντοιχισμό του λίθου στον προμαχώνα.

Επικρανίτις και επίκρανο βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.965 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Αποτελείται από δύο τεμάχια. Το αριστερό τρίτο είναι 
συμπλήρωση με νέο πεντελικό μάρμαρο, με πλήρως διαμορφωμένα τα μορφολογικά 
του στοιχεία. Το υπόλοιπο είναι αυθεντικό και διατηρείται αρκετά καλά. Σπασμένο 
μικρό τμήμα του επιστέφοντος κυματίου, στο αριστερό πέρας του επικράνου της 
παραστάδας.
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Στρώση II

58.

59.

60.

61.

62.

Στρώση III 

63.

64.

65.

Υψος στρώσεως 0.335 μ. (Ορλάνδος: 0.3505 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.44 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξί τέταρτο του 
μήκους της, με νέο πεντελικό μάρμαρο. Διακρίνονται δύο βαθειά κρουστικά ίχνη 
από βλήματα όπλου (σφαίρες), χαμηλά στο ένα τρίτο του μήκους από αριστερά. 
Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία της πλίνθου, στην παραστάδα.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.967 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Ρηγμάτωση κάτω από τον υπερκείμενο αρμό 
ώσεως, πιθανώς λόγω οξειδώσεως του γόμφου. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω 
δεξιάς γωνίας. Επιφάνεια λίθου καλή, με έντονη χρωματικά διαστρωμάτωση.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.925 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω δεξιάς 
γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Λοξή απότμηση σε αρκετό βάθος 
της άνω οριζόντιας ακμής του αριστερού ημίσεος του λίθου.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.92 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Συμπλήρωση του αριστερού έκτου του λίθου, με λευκό 
νέο πεντελικό μάρμαρο Σπασμένο σημαντικό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας. 
Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Φθορές παρατηρούνται επίσης στην 
κάτω ακμή, αριστερά του αρμού ώσεως της υποκείμενης στρώσεως, πάνω ακριβώς 
από την συμπληρωμένη γωνία του λίθου 66. Πιθανώς η φθορά να προκλήθηκε όταν 
καταστράφηκε η γωνία του λίθου 66 ίσως κατά την αφαίρεση του μολύβδου από 
τον σύνδεσμο. Επιφάνεια λίθου σχετικά καλή, με κάθετο κομμό στο μέσον του 
μήκους του.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Εγκάρσια τοποθετημένο μέλος που εισδύει 
στον δυτικό τοίχο. Μήκος 0.557 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω και κάτω 
αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Φθορές στην κάτω 
ακμή, στο δεξιό πέρας του λίθου. Η λοιπή επιφάνεια του λίθου, καλή.

. Υψος στρώσεως 0.356 μ. (Ορλάνδος: 0.356 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.961.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω δεξιά γωνία του λίθου. 
Συμπληρώθηκε χωρίς απολάξευση της επιφάνειας θραύσεως, με τεμάχιο πεντελικού 
μαρμάρου, ελαφρά διαφοροποιημένου χρωματικά λόγω φυσικής φθοράς της 
επιφάνειας. Εάν δεν υπήρχε η χρωματική αυτή διαφορά, θα είμασταν βέβαιοι ότι 
συνανήκουν. Σπασμένο μικρό κομμάτι κατά την κάτω δεξιά γωνία. Κρουστικά ίχνη 
από σφαίρες διακρίνονται χαμηλά, στο δεξί ήμισυ της πλίνθου.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.9645 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Επιφάνεια λίθου καλή.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορά στην κάτω ακμή, στην περιοχή του
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υποκείμενου αρμού ώσεως. Σπασμένο το κάτω ήμισυ του δεξιού κάθετου αρμού 
ώσεως σε μικρή έκταση (2-3 εκατ. από την ακμή) και σε μικρό βάθος. Επιφάνεια 
λίθου, σχετικά καλή.

66. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της κάτω αριστερής 
γωνίας. Συμπλήρωση με νέο μάρμαρο, κυανότεφρης κατακόρυφης 
διαστρωματώσεως. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας, συμπληρώθηκε 
με πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση.

67. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.959 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Μικροφθορές στις γωνίες του λίθου και στο 
μέσον της κάτω ακμής. Κρουστικό ίχνος βλήματος (σφαίρας) κάτω, δεξιά.

Στοώσπ IV. Υψος στρώσεως 0.351 μ. (Ορλάνδος: 0.351 μ.)

68. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.444 μ., (αποκαταστημένο). 
Το μέλος απαρτίζεται από δύο συνανήκοντα τμήματα καλά σωζόμενα, τα οποία 
όμως χωρίζονται με αρμό κάθετο πλάτους 4 εκατοστών. Ο αρμός είναι 
συμπληρωμένος στο βάθος με τσιμεντοκονία. Ο λόγος της λαξεύσεως κατακόρυφου 
αρμού και της διακρίσεωςτου μέλους σε δύο τμήματα δεν είναι γνωστός. Πιθανώς 
το μέλος να ήταν ρηγματωμένο και κατά την πρώτη αναστήλωση Ross, εξ αιτίας 
των παραμορφώσεων της κρηπίδας λόγω των καθιζήσεων, και τα συνανήκοντα 
τμήματα να απολαξεύτηκαν κατακόρυφα στο σημείο θραύσεως. Το θέμα πάντως 
θα αποσαφηνιστεί μετά την καθαίρεσή του. Το ότι τα δύο μέλη συνανήκουν, 
γίνεται φανερό από την διαστρωμάτωση του μαρμάρου.

69. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.965 μ.
Η πλίνθος σώζεται με μεγάλες φθορές στο σύνολο των ακμών της, απ’όπου έχουν 
χαθεί σημαντικά τμήματα. Το αριστερό έκτο του μήκους της πλίνθου, είναι 
συμπληρωμένο σε όλο το ύψος με νέο πεντελικό μάρμαρο. Η άνω δεξιά γωνία είναι 
επίσης συμπληρωμένη με νέο πεντελικό μάρμαρο. Το αυθεντικό τμήμα της πλίνθου 
είναι συντηρημένο και απαρτίζεται από δύο συνανήκοντα τεμάχια. Ο αρμός ώσεως 
του μέλους, δεξιά στο αυθεντικό τμήμα, δεν έρχεται σε επαφή με το παρακείμενο 
μέλος, αλλά παρεμβάλλεται γέμισμα με τσιμεντοκονία, πάχους περί το 1 εκατ. Σε 
επαφή έρχεται μόνο το συμπλήρωμα της άνω γωνίας. Για το σφράγισμα σε βάθος 
των υπολοίπων ακμών (ρωγμών) χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία.

70. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.923 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Ο λίθος γενικά σε καλή κατάσταση, με 
μικροφθορές στις ακμές.

71. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.925 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της άνω αριστερής γωνίας. 
Συμπλήρωση με νέο πεντελικό μάρμαρο, το οποίο έχει ρηγματωθεί ίσως λόγω 
οξειδώσεως του συνδέσμου.

72. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Εγκάρσια τοποθετημένο το μέλος που 
εισδύει στον δυτικό τοίχο. Μήκος 0.556 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της άνω 
αριστερής γωνίας του λίθου. Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονία.
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Στρώση V.

73.

74.

75.

76.

77.

Στοώση VI 

78.

Υψος στρώσεως 0.356 μ. (Ορλάνδος: 0.355 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.961 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Στην άνω αριστερή γωνία συμπλήρωση με νέο 
τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου, μέ κατακόρυφα διατεταγμένη την διαστρωμάτωση. 
Μικρό σπάσιμο στην κάτω αριστερή γωνία της παραστάδας. Η επιφάνεια 
φθαρμένη, λόγω παρουσίας αργιλοπυριτικών φλεβών.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.966 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Συμπλήρωση στο αριστερό ήμισυ, με νέο τεμάχιο 
πεντελικού μαρμάρου με κάθετες αργιλοπυριτικές φλέβες. Πρόκειται κατά πάσα 
πιθανότητα για συμπλήρωση που έγινε κατά την πρώτη αναστήλωση Ross, όπως 
γίνεται φανερό από τη φθορά που παρατηρείται στις ακμές της. Το δεξιό ήμισυ της 
πλίνθου είναι αυθεντικό, (οριζόντια διαστρωμάτωση). Φθορές παρατηρούνται στην 
δεξιά ακμή της πλίνθου, με λοξές αποτμήσεις μαρμάρου στις περιοχές της άνω και 
κάτω γωνίας.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.962 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και σε μικρό μόνο τμήμα το ύψος. Ολη σχεδόν η άνω 
έδρα της πλίνθου έχει αποσπασθεί και είναι συμπληρωμένη με τσιμεντοκονίαμα. 
Μικρές φθορές παρατηρούνται επίσης στο δεξί πέρας της κάτω ακμής.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Μικροφθορές στις γωνίες συμπληρωμένες με 
τσιμεντοκονία.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.958 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω και κάτω αριστερή γωνία. 
Έγιναν συμπληρώσεις, (σφραγίσματα), με τσιμεντοκονία. Φθορά τοξοειδής στην 
κάτω ακμή, πάνω από τον υποκείμενο αρμό ώσεως. Φθορές παρατηρούνται και στην 
ελεύθερη ακμή (δυτική) της παραστάδας. Η επιφάνεια του λίθου παρουσιάζει 
"αιολικού" τύπου διάβρωση.

. Υψος στρώσεως 0.355 μ.

Λιθόπλινθος νοτιοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.441 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και μήκος. Σπασμένο κατά την άνω δεξιά γωνία της 
πλίνθου. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία και μικρά θραύσματα κεράμων. 
Η ελεύθερη κάθετη ακμή της παραστάδας αριστερά, είναι κατεστραμμένη. 
Προφανώς έχει απολαξευθεί, κάτι που διαπιστώνεται κυρίως στην ανατολική της 
παρειά, στην κάτω ακμή, η οποία φέρει σαφή τα ίχνη βελονιού σε όλο το μήκος 
της. Στο αριστερό τμήμα της πλίνθου, σε επαφή σχεδόν με την συμφυή παραστάδα, 
σώζεται μεγάλος τετράγωνος τόρμος (δοκοθήκη) ο οποίος έχοντας ως βάση την άνω 
έδρα του υποκείμενου λίθου, έχει ύψος 0.17 μ. εξωτερικά και 0.13 στο βάθος του, 
ενώ πλάτος 0.17 μ. εξωτερικά και 0.16 στο βάθος του τόρμου. Το βάθος της 
εγκοπής αυτής είναι 0.055 μ. Προφανώς σχετίζεται με τον τόρμο του λίθου 81 της 
ίδιας στρώσεως.

79. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.972 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο. 
Επιφάνεια λίθου, επεξεργασμένη μετά την μηχανική της κοπή, με κόπανο.
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80. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.92 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το αριστερό τέταρτο της πλίνθου, είναι συμπληρωμένο 
με νέο τεμάχιο γκρίζου πεντελικού μαρμάρου, με έντονη διαστρωμάτωση 
αργιλοπυριτικών φλεβών. Το λοιπό αυθεντικό τμήμα της πλίνθου σώζεται με 
μικροφθορές κατά μήκος των ακμών και σπάσιμο μικρού τμήματος της άνω δεξιάς 
γωνίας. Το κενό σφραγίσθηκε με τσιμεντοκονία. Η επιφάνεια του λίθου παρουσιάζει 
φθορές λόγω της παρουσίας αργιλοπυριτικών φλεβών.

81. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.927 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το αριστερό της τέταρτο, είναι συμπληρωμένο με νέο 
πεντελικό μάρμαρο με λοξή διαστρωμάτωση από αριστερά προς τα δεξιά, αντίθετη 
από αυτήν της αρχαίας πλίνθου. Αριστερά του υποκείμενου αρμού ώσεως, σώζεται 
τετράγωνος, καλοδουλεμένος σχετικά τόρμος, πλάτους 0.145, ύψους 0.125 και 
βάθους 0.057 μ. που καταλήγει στην κάτω ακμή της πλίνθου. Πρόκειται προφανώς 
περί δοκοθήκης (βλ. επίσης τον λίθο υπ’αριθμ. 78 της ιδίας στρώσεως). Επιφάνεια 
φθαρμένη. Το κάτω μέρος του δεξιού ημίσεος της πλίνθου, απολεπισμένο.

82. Λιθόπλινθος βορειοδυτικήςπαραστάδας. Εγκάρσια τοποθετημένο μέλος, που εισδύει 
στον δυτικό τοίχο. Μήκος 0.5515 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστήλωσης Μπαλάνου, από γκρίζο νέο 
πεντελικό μάρμαρο.

Στρώση VII. Υψος στρώσεως 0.346 μ.

83. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορά στην άνω δεξιά γωνία του δόμου. Στο 
δεξί ανώτερο τμήμα της πλίνθου, διακρίνονται 5 κρουστικά ίχνη από σφαίρες. 
Επιφάνεια λίθου με εμφανή αιολική διάβρωση κατά μήκος των οριζόντια 
διατεταγμένων φλεβών του μαρμάρου.

84. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το δεξιό τέταρτο της πλίνθου είναι θραυσμένο σε όλο 
το ύψος και έχει απολεσθεί. Συμπλήρωση του κενού στο βάθος, με τσιμεντοκονία. 
Μικρό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας του δόμου σπασμένο. Στο κενό 
τσιμεντοκονία. Στο μέσον περίπου της πλίνθου κατακόρυφη ρηγμάτωση που 
ξεκινάει από την κάτω ακμή και συνεχίζει προς τα πάνω, όχι σε όλο το ύψος.

85. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.967 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Η πλίνθος είναι συμπληρωμένη κατά το δεξί της τρίτο 
με νέο λευκό πεντελικό μάρμαρο, που παρουσιάζει φθορές στην επιφάνεια από 
κρουστικό εργαλείο. Στο δεξί κάτω πέρας του αυθεντικού τμήματος της πλίνθου, 
στον αρμό συγκολλήσεως με την συμπλήρωση, παρατηρείται απώλεια τμήματος του 
μαρμάρου εξ αιτίας της οξειδώσεως συνδέσμου Π που συγκρατεί τα δύο τμήματα. 
Η επιφάνεια του μαρμάρου παρουσιάζει ελαφρά "αιολική" διάβρωση κατά μήκος 
των φλεβών της φυσικής διαστρωματώσεώς του.

86. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.967 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορές κατά μήκος της κάτω ακμής, κυρίως 
στο αριστερό ήμισυ της πλίνθου, εξ αιτίας αργιλοπυριτικής φλέβας, που προκάλεσε 
την απολέπιση σε βάθος 1-2 εκατ. του μαρμάρου. Μικρή απώλεια της άνω 
αριστερής γωνίας.
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87. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.961 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το αριστερό τέταρτο της πλίνθου είναι συμπληρωμένο 
με νέο γκρίζο πεντελικό μάρμαρο. Φθορές στην ελεύθερη κάθετη ακμή της 
παραστάδας, με μικροσπασίματα μαρμάρου στην άνω και κάτω δεξιά γωνία.

Στοώσπ VIII Υψος στρώσεως 0.345 μ. (Ορλάνδος: 0.345 μ.)

88.

89.

90.

91.

92.

Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.442 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Το δεξιό πέρας του λίθου είναι συντηρημένο, 
και έχει συγκολληθεί με μεγάλο συνανήκον τεμάχιο της άνω γωνίας που είχε 
ρηγματωθεί και αποσπαθεί. Απώλεια επιφανειακή μαρμάρου, από την άνω δεξιά 
γωνία. Φθορά επιφανειακή στην περιοχή πάνω από τον υποκείμενο αρμό ώσεως.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.967 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορές κατά μήκος των ακμών, ιδίως στον 
αριστερό αρμό ώσεως, με μικροσπασίματα της άνω και κάτω αριστερής γωνίας.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.927 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το αριστερό τρίτο του δόμου, συμπληρωμένο με νέο 
πεντελικό μάρμαρο. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας. Παράλληλα με 
τον δεξιό αρμό ώσεως, κατακόρυφα λαξευμένη εγκοπή στο κάτω μισό του ύψους 
του, (0.175 μ.), πλάτους 0.03 μ. Η εγκοπή αυτή ίσως έγινε κατά την πρώτη 
αναστήλωση (Ross), για να ταιριάξουν οι διαταραγμένες εξ αιτίας της καθιζήσεως 
της κρηπίδας στρώσεις των δόμων. Το κενό της εγκοπής συμπληρωμένο με 
τσιμεντοκονία. Φθορές επίσης παρατηρούνται κατά μήκος της άνω και κάτω ακμής 
του λίθου.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.921 μ.
Ανακατακευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο γκρίζο πεντελικό 
μάρμαρο.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικήςπαραστάδας. Εγκάρσια τοποθετημένο μέλος, που εισδύει 
στον δυτικό τοίχο. Μήκος 0.551 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο γκρίζο πεντελικό 
μάρμαρο.

Στρώση IX Υψος στρώσεως 0.347 μ. (Ορλάνδος: 0.345 μ.)

93. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το δεξιό τρίτο της πλίνθου είναι συμπληρωμένο με νέο 
τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου. Φθορά στην άνω αριστερή γωνία της πλίνθου, στην 
παραστάδα.

94. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Σπασμένο το ήμισυ της άνω 
δεξιάς έδρας, μαζί με την γωνία. Η θραύση οφείλεται σε λοξές καρστικές φλέβες, 
που δημιουργούν κίνδυνο και για περαιτέρω ρηγμάτωση του μέλους. Συμπλήρωση 
του κενού στο βάθος, με τσιμεντοκονία.
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95.

96.

97.

Στρώση

98.

99.

100.

101.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Μικρές φθορές παρατηρούνται περιμετρικά 
του λίθου, στις ακμές και στις γωνίες. Κατάσταση διατηρήσεως του λίθου, καλή.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο κατά το άνω δεξιό ήμισυ. 
Συμπληρωμένο με λευκό πεντελικό μάρμαρο, σε β’ χρήση. Διευκρινίζεται ότι το 
μάρμαρο είναι αρχαίο από τα διάσπαρτα της Ακροπόλεως, αλλά δέχτηκε νέα 
απολάξευση με αποτέλεσμα οι ακμές του να διατηρούνται τέλεια. Σπασμένο μικρό 
τμήμα της άνω αριστερής γωνίας του αυθεντικού τμήματος της πλίνθου.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.9625 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το αριστερό τρίτο του λίθου είναι συμπληρωμένο με 
παλαιό πεντελικό μάρμαρο τοποθετημένο με κατακόρυφη την διαστρωμάτωσή του 
(Ross;) όπως γίνεται φανερό από τις φθορές στον αρμό ώσεως αριστερά. Στο 
αυθεντικό τμήμα της πλίνθου, παρατηρούνται φθορές στο άνω αριστερό άκρο, στην 
περιοχή επαφής της με την συμπλήρωση. Σπασμένο σημαντικό κομμάτι μαρμάρου 
από το άνω τμήμα της ελεύθερης ακμής της παραστάδας.

Ορθοστατών. Υψος στρώσεως 0.735 μ. (Ορλάνδος: 0.735 μ.)

Ορθοστάτης βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.5615 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η κάτω δεξιά γωνία. Λαξεύθηκαν 
πλήρως τα μορφολογικά στοιχεία (αποφυγή και αστράγαλος) στο νέο κυανότεφρο 
πεντελικό μάρμαρο (κατακόρυφα τοποθετημένη διαστρωμάτωση). Φθορές 
παρατηρούνται κατά μήκος της κάτω ακμής και στην κάτω ελεύθερη, (ανατολική), 
γωνία της παραστάδας. Φθορές επίσης στην άνω οριζόντια ακμή με απώλεια 
τμήματος της άνω δεξιάς γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. 
Κρουστικά ίχνη (από σφαίρες;) στο μέσον περίπου της επιφάνειας του λίθου. Λοιπή 
επιφάνεια μέλους σε μέτρια κατάσταση διατήρησης.

Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.845 μ.
Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω αριστερής γωνίας, συγκολλημένο με λευκό 
πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση (διαφορετική διαστρωμάτωση). Σπασμένη η κάτω 
αριστερή γωνία και μικρό τμήμα της άνω δεξιάς. Φθορά κατά μήκος της κάτω 
ακμής και ολοσχερής σχεδόν απόσπαση του αστραγάλου. Σφράγιση της κάτω 
ακμής, με τσιμεντοκονία.

Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.851 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορά στο μέσον της άνω ακμής και σπάσιμο 
του μαρμάρου, σε βάθος. Σφράγιση του κενού με τσιμεντοκονία. Σπασμένη η άνω 
αριστερή γωνία. Συμπλήρωση του κενού με τσιμεντοκονία και θραύσμα 
οπτοπλίνθου. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση 
με νέο πεντελικό μάρμαρο χωρίς την αποφυγή και τον αστράγαλο στην βάση του. 
Κατά μήκος της κάτω ακμής, έντονες φθορές και ολοσχερής σχεδόν απόσπαση του 
αστραγάλου. Στον αρμό επαφής με την συμπλήρωση, τμήμα μαρμάρου που σώζει 
αμυδρά τον αστράγαλο, έχει ρηγματώσεις και κινδυνεύει να χαθεί. Πάνω ακριβώς 
από την νέα αυτή ρηγμάτωση, διακρίνεται παλαιότερη συγκολλημένη.

Ορθοστάτης βορειοδυτικής παραστάδας. Εγκάρσια τοποθετημένο μέλος, που 
εισδύει στον δυτικό τοίχο. Μήκος 0.556 μ.
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Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία. 
Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Σπασμένο μεγάλο τμήμα, της κάτω 
αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση με τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου σε β’ χρήση, 
τοποθετημένο με κατακόρυφη την διαστρωμάτωσή του. Σημαντική φθορά στην 
ελεύθερη ακμή της παραστάδας.

Στρώση XI (Κυματιοφόρου τοιχοβάτη). Υψος στρώσεως 0.219 μ. (Ορλάνδος: 0.219 μ.)

102. Κυματοφόρος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.112 μ. (στην κάτω σπείρα). 
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Το δεξιό πέρας, από δύο συνανήκοντα 
τεμάχια, έχει συντηρηθεί. Φθορές στην ελεύθερη γωνία της ραβδωτής σπείρας της 
παραστάδας. Επίσης φθορές κατά μήκος της κάτω σπείρας, κυρίως στο δεξί ήμισυ.

103. Τοιχοβάτης αγελαίος. Μήκος 2.768 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Απαρτίζεται από τρία συνανήκοντα τεμάχια και ενα 
συμπληρωματικό στο δεξιό του πέρας, με αρράβδωτη την πάνω σπείρα, για λόγους 
διακρίσεως. Το πρώτο θραύσμα (μετρώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά στο 
αριστερό ήμισυ), σώζει τις ραβδώσεις της άνω σπείρας. Ρωγμή στην κάτω αριστερή 
γωνία και φθορές κατά μήκος της κάτω σπείρας. Το επόμενο θραύσμα είναι πολύ 
φθαρμένο και έχοντας διατηρήσει την βασική του διατομή, δεν σώζει σχεδόν 
τίποτα από τις ραβδώσεις ή την λοιπή εργασία. Το τρίτο θραύσμα διατηρεί τις 
ραβδώσεις της άνω σπείρας, στο μεσαίο τμήμα του. Η σκοτία και η κάτω σπείρα, 
διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση από τα δυο προηγούμενα κομμάτια. Οι 
αρμοί θραύσεως και ο αρμός της εδράσεως στον στυλοβάτη, συμπληρωμένοι και 
σφραγισμένοι με τσιμεντοκονία.

104. Κυματιοφόρος τοιχοβάτης βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.12 μ.
Αποτελείται από δύο συνανήκοντα κομμάτια. Το αριστερό διατηρεί τις ραβδώσεις 
της άνω σπείρας, την σκοτία και σε άριστη κατάσταση την κάτω σπείρα. Το δεξιό 
τμήμα, κάτω από την παραστάδα, σώζει τα μορφολογικά του στοιχεία, με φθορές 
στην κάτω αριστερή γωνία, στην κάτω σπείρα.
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ΒΟΡΕΙΟΣ

Στρώση I

53.

54.

55.

56.

57.

Στρώση II 

58.

ΤΟΙΧΟΣ Πι,ν. 188
Εσωτερική πλευρά

(Επικρανίτις). Στο εσωτερικό του σηκού τα μέλη της επικρανίτιδας παραμένουν 
αδιαμόρφωτα και δεν διαφέρουν μορφολογικά από τους αγελαίους λίθους του 
σηκού. Γι’αυτό τα αποκαλούμε και λιθοπλίνθους. Υψος στρώσεως: 0.307 μ.

Επίκρανο βορειοανατολικής παραστάδας με συμφυή λιθόπλινθο (επικρανίτις 
εξωτερικά). Μήκος 0.9635 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Το επίκρανο απαρτίζεται από συνανήκοντα και 
συγκολλημένα μεταξύ τους τμήματα. Το μέλος ρηγματώθηκε από την οξείδωση 
πλευρικού σιδηρού γόμφου που στερέωνε το πλαίσιο της βόρειας από τις τρεις 
θύρες του σηκού. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω αριστερής γωνίας της 
συμφυούς πλίνθου. Συμπληρώθηκε με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου.

Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορά στο αριστερό ήμισυ του μήκους της 
κάτω ακμής με λοξή απότμηση και απώλεια του μαρμάρου. Η φθορά οφείλεται 
στην παρουσία αργιλοπυριτικής φλέβας. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής 
και δεξιάς γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία.

Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 0.958 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το δεξιό έβδομο της λιθοπλίνθου έχει απολεσθεί και 
συμπληρωθεί με πεντελικό μάρμαρο κατακόρυφης διαστρωματώσεως. Από την 
"ζαχαροειδούς" τύπου φθορά που είναι ίδια τόσο στο νέο όσο και στο αρχαίο 
τμήμα, συμπεραίνεται ότι η συμπλήρωση πιθανώς ανήκει στην α’ αναστήλωση 
(Ross) και έγινε με αρχαίο μάρμαρο, από τα διάσπαρτα. Σημαντικό τμήμα της άνω 
αριστερής γωνίας της πλίνθου έχει σπάσει και συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό 
μάρμαρο (οριζόντια διαστρωμάτωση). Το υπόλοιπο αυθεντικό τμήμα της πλίνθου 
σώζεται με μικροφθορές στις άνω και κάτω ακμές, ενώ λοξή ρωγμή στο δεξιό της 
ήμισυ, δείχνει ότι κατά την μελλοντική καθαίρεση η πλίνθος κινδυνεύει να σπάσει.

Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 0.964 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Το δεξιό της ήμισυ είναι συμπληρωμένο με αρχαίο 
μάρμαρο σε β’ χρήση, στην επιφάνεια του οποίου σώζεται μικρός "εξαγνιστικός" 
σταυρός. Το αυθεντικό τμήμα του μέλους σώζεται με επιφανειακές φθορές λόγω 
κομμού. Υπάρχει τάση λοξής αποκολλήσεως της άνω αριστερής γωνίας, εξ αιτίας 
ρωγμής που προξένησε ο οξειδωμένος εσωτερικά νέος σίδηρός σύνδεσμος της β’ 
αναστηλώσεως.

"Ουρά" επικράνου βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο 
εσωτερικό του σηκού τμήματος 0.405 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω δεξιάς 
γωνίας. Μεγαλύτερο τμήμα λείπει στην άνω αριστερή γωνία που δημιουργείται στην 
επαφή με τον δυτικό τοίχο. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία.

Υψος στρώσεως 0.33 μ.

Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.438 μ.
Διατηρείται ακέραια, με μικροφθορές στις ακμές. Στο τμήμα, όπου διαμορφώνεται
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η παραστάδα, σώζεται ακόμα η πάτινα.

59. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.966 μ.
Διατηρείται ακέραια. Μικροφθορές μόνο στις ακμές της πλίνθου.

60. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.921 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της κάτω δεξιάς 
γωνίας της πλίνθου. Συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο. Σπασμένο μικρό 
τμήμα της άνω αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. 
Φθορές στην επιφάνεια της πλίνθου, μόνο κατά μήκος κομμού, στο μέσον περίπου 
του ύψους του.

61. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.925 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Σπασμένο το δεξιό τρίτο του μήκους. Συμπληρώθηκε με 
νέο πεντελικό μάρμαρο. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας στο 
σημείο επαφής με τον δυτικό τοίχο. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. 
Κομμός από αργιλοπυριτικές ενώσεις, κατά μήκος της άνω ακμής του.

62. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Δομικά ανήκει στον δυτικό τοίχο. Δεν 
προβάλλεται στο εσωτερικό του βόρειου τοίχου.

Στοώσπ III Υψος στρώσεως 0.356 μ.

63. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της κάτω δεξιάς 
γωνίας της πλίνθου, στην παραστάδα. Συμπλήρωση με νέο πεντελικό μάρμαρο. Στο 
μέσον της πλίνθου, 3 εκατ. από την παραστάδα, διακρίνεται τετράγωνος τόρμος 
που αρχίζει απάτην άνω ακμή και έχει διαότάσεις: ύψος6,5 εκατ., πλάτος4,4 εκατ. 
και βάθος 5,8 εκατοστά. Χρησίμευε για την τοποθέτηση συστήματος αμπάρας για 
την ασφάλιση της πλευρικής θύρας του σηκού, από το εσωτερικό του σηκού. Ο 
τόρμος έχει σχέση με ανάλογη εγκοπή που υπάρχει στο ίδιο ύψος, στο μέσον του 
πλάτους της εσωτερικής (δυτικής) παρειάς του παρακείμενου πεσσού του θυραίου 
τοίχου. (Συσχέτισε με ανάλογο τόρμο, στον λίθο 15 της εσωτερικής πλευράς του 
νότιου τοίχου).

64. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία. 
Συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο. Η κάτω αριστερή γωνία αποτελείται από 
δύο συνανήκοντα κομμάτια. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας. Φθορές 
κατά μήκος της κάτω ακμής, στο δεξιό της πέρας, καθώς και στο σημείο που 
καταλήγει η θραύση της κάτω αριστερής γωνίας. Ακριβώς στο σημείο αυτό, 
υπάρχει στρογγυλή οπή από σιδηρά καρφίδα, η οποία προκάλεσε την διάρρηξη της 
γωνίας. Πιθανώς η πλίνθος να μην είναι ορθά τοποθετημένη και να έχει σχέση με 
τις πλίνθους της δυτικής πλευράς που σώζουν παρόμοιες καρφίδες.

65. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.965 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της άνω 
αριστερής γωνίας η οποία πιθανώς λαξεύθηκε για την αφαίρεση του μολύβδου από 
τον σύνδεσμο. Φθορά παρατηρείται σε όλο το ύψος του αριστερού αρμού ώσεως 
σε πλάτος περίπου 10 εκατ. Απώλεια μικρού τμήματος της κάτω αριστερής γωνίας. 
Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Σπασμένο μικρό τμήμα της κάτω δεξιάς
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66.

67.

Στρώση IV 

68.

69.

70.

γωνίας. Η υπόλοιπη επιφάνεια του λίθου σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. 

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.966 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο το αριστερό τρίτο της κάτω ακμής, 
λόγω ρηγματώσεως. Απώλεια μικρού τμήματος της άνω αριστερής γωνίας. Τα 
τμήματα αυτά δεν συμπληρώθηκαν.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο εσωτερικό του 
σηκού τμήματος της πλίνθου, 0.403 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Η επιφάνεια της πλίνθου απαρτίζεται από δύο τεμάχια. 
Το δεξιό μεγάλο τεμάχιο συμπληρώνει τον αρμό ώσεως και φαίνεται να είναι 
προσθήκη της α’ αναστηλώσεως, αψ’ενός διότι η διαστρωμάτωση του μαρμάρου 
είναι κατακόρυφη, αφ’ετέρου διότι σώζεται ρηγμάτωση κάθετα στο δεξιό έκτο του 
μήκους της που συγκολλήθηκε κατά την β’ αναστήλωση. Το πρώτο έκτο της πλίνθου 
είναι αυθεντικό και συνανήκει με την εξωτερικά διαμορφωμένη παραστάδα.

Υψος στρώσεως 0.351 μ.

Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.445 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Απαρτίζεται από πέντε τεμάχια μαρμάρου (εξωτερικά 
του τοίχου απαρτίζεται από δύο τεμάχια, με αρμό μεταξύ του πλάτους 4 εκατ. Βλ. 
σχετ. λίθο 68, εξωτ. πλευράς βόρειου τοίχου), α) Το αριστερό τέταρτο της πλίνθου 
είναι συμπληρωμένο με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου, β) Το μεσαίο τμήμα της 
είναι αυθεντικό, γ) Η αριστερή ακμή της συμφυούς παραστάδας είναι λαξευμένη 
σε στενό, καθ’ύψος τοποθετημένο νέο μάρμαρο, δ) Το ακραίο τμήμα της 
παραστάδας (στα 2/3 του ύψους) είναι αυθεντικό, ε) Το υπόλοιπο 1/3 στην άνω 
γωνία είναι από δύο συνανήκοντα κομμάτια. Η διάσπαση του τμήματος της 
παραστάδας σε τρία τεμάχια οφείλεται στον χαμένο σήμερα σιδηρό γόμφο του 
πλαισίου της νότιας θύρας. (Βλέπε την ύπαρξη ανάλογου γόμφου, στον λίθο 20 της 
εσωτερικής πλευράς του νότιου τοίχου).
Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.967 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξί τρίτο περίπου του μήκους 
της με νέο πεντελικό μάρμαρο. Το αυθεντικό τμήμα της πλίνθου παρουσιάζει φθορά 
επιφάνειας, σε περιοχές όπου υπάρχουν αργιλοπυριτικές φλέβες. Η ακμή του 
αριστερού αρμού ώσεως λοξά απολαξευμένη, σε βάθος.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.921 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Στο δεξιό ήμισυ του μήκους σώζεται 
χονδροειδής λάξευση τετράγωνου τόρμου, πλάτους 20 εκατ. και ύψους 14 εκατ. Ο 
τόρμος ξεκινά από την βάση της πλίνθου και πιθανώς να συνέχιζε για λίγο στον 
υποκείμενο λίθο 75 του οποίου όμως δεν διατηρείται το τμήμα αυτό της αριστερής 
πλευράς του. Ο τόρμος χρησίμευε για την τοποθέτηση οριζόντιας δοκού ξύλινου 
εσωτερικού πατώματος μεσορόφου που δημιουργήθηκε κατά τους μεσαιωνικούς 
χρόνους, και έχει λογική σχέση με τον λίθο 18 της 4ης στρώσεως του εσωτερικού 
του νότιου τοίχου στον οποίο διακρίνεται ο τόρμος για την ένθεση της απέναντι 
πλευράς της δοκού. Ο λίθος σώζεται σε καλή κατάσταση και φθορά παρατηρείται 
στο μέσον του ύψους της ακμής του δεξιού αρμού ώσεως.

71. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.923 μ.
Σπασμένη η άνω δεξιά γωνία και μικρό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας. 
Συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό μάρμαρο. Συμπλήρωση στο βάθος, με
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τσιμεντοκονία. Φθορά κατά μήκος του δεξιού αρμού ώσεως του αυθεντικού 
τμήματος.

72. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Δομικά ανήκει στον δυτικό τοίχο. Το μέλος
δεν προβάλλεται εσωτερικά στον σηκό.

Στρώση V Υψος στρώσεως 0.357 μ.

73. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σώζεται σε καλή σχετικά κατάσταση. Σχεδόν 
κατακόρυφη ρωγμή στο δεξιό τρίτο της συμφυούς πλίνθου, προς την πλευρά της 
παραστάδας.

74. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Η πλίνθος είναι συμπληρωμένη κατά το δεξί της ήμισυ 
με νέο πεντελικό μάρμαρο επεξεργασμένο επιφανειακά με τον κόπανο. Το αριστερό 
ήμισυ της πλίνθου αυθεντικό, χωρίς ιδιαίτερες φθορές.

75. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το αριστερό τέταρτο του μήκους 
της με νέο πεντελικό μάρμαρο, το οποίο λόγω της ζαχαροειδούς τύπου φθοράς της 
επιφάνειας που μοιάζει με αυτήν που παρατηρείται στο αυθεντικό τμήμα της 
πλίνθου, μας κάνει να πιστεύουμε ότι ανήκει στην α’ αναστήλωση. Σπασμένο μικρό 
τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας της πλίνθου. Αν κρίνουμε από τον υπερκείμενο τόρμο 
της μεσαιωνικής δοκοθήκης, πιθανώς ο λίθος 75 να μην είναι σήμερα ορθά 
τοποθετημένος. Ισως στην θέση αυτή θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο λίθος 29 του 
νότιου τοίχου ο οποίος σώζει ανάλογο τόρμο στο άνω τμήμα του (την συνέχεια;). 
Το ζήτημα θα ξεκαθαριστεί κατά την καθαίρεση των μελών, όταν θα γίνει εφικτή 
η ακριβής μέτρηση του ύψους του, καθώς και αυτό του λίθου 29 του νότιου τοίχου, 
θεωρητικά, και με τις μέχρι τώρα μετρήσεις, οι δύο λίθοι διαφέρουν στο ύψος, 
κατά 2 χιλ., μέγεθος εξαιρετικά μικρό που δύσκολα μπορεί να μετρηθεί με 
μεγαλύτερη ακρίβεια, εξ αιτίας της κακής διατηρήσεως των αρμών και των 
κονιασμάτων που τους σφραγίζουν.

76. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.962 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η κάτω δεξιά γωνία είναι συμπληρωμένη με 
μεγάλο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου με ίχνη κονιάματος στην επιφάνεια (β’ 
χρήση;). Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας της πλίνθου, (συμπλήρωση 
στο βάθος με τσιμεντοκονία), μικρό τμήμα της κάτω αριστερής γωνίας και σε 
βάθος η άνω ακμή, στην περιοχή του υπερκείμενου αρμού ώσεως των λίθων 70 και 
71, εξ αιτίας της οξειδώσεως του γόμφου. Ο γόμφος είναι τώρα ορατός.

77. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο εσωτερικό του 
σηκού τμήματος της πλίνθου, 0.404 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της άνω δεξιάς 
γωνίας της πλίνθου. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονίαμα που έχει 
διαρραγεί. Φθορά κατά μήκος της κάτω ακμής του λίθου.
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Στρώση VI Υψος στρώσεως 0.355 μ.

78. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.44 μ.
Διατηρείται πλήρης μόνο κατά το ύψος. Το αριστερό τρίτο του μέλους είναι 
συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο. Σπασμένο τμήμα της κάτω δεξιάς 
(ελεύθερης) γωνίας, στην παραστάδα. Οι ακμές του λίθου άνω και κάτω, 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

79. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.971 μ.
Νέο συμπληρωματικό μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο λευκό πεντελικό 
μάρμαρο. Επιφάνεια μαρμάρου, επεξεργασμένη με τον κόπανο.

80. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.925 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και όχι με απόλυτη ασφάλεια το μήκος. Σπασμένα μικρά 
τμήματα της κάτω αριστερής και άνω δεξιάς γωνίας. Στην κάτω δεξιά γωνία, 
διακρίνονται ίχνη εργασίας με βελόνι σε τετράγωνα διαμορφωμένη επιφάνεια, 
ύψους 0.15 εκατ. και πλάτους 0.22 εκατ. Ισως να πρόκειται για αρχή εργασίας 
διαμορφώσεως δοκοθήκης, η οποία δεν προχώρησε πέρα από το στάδιο του 
χανδρώματος (αγρίεμα της επιφάνειας), που όριζε την επιφάνεια απολαξεύσεωςτου 
τόρμου. Φθορά παρατηρείται στην ακμή του δεξιού αρμού ώσεως, με λοξή 
απότμηση του μαρμάρου. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία.

81. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.925 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξιό της τέταρτο, με νέο 
πεντελικό μάρμαρο. Φθορές παρατηρούνται στο άνω ήμισυ της πλίνθου. Το κάτω 
ήμισυ, ως προς την επιφανειακή του φθορά, διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση.

82. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Δομικά ανήκει στον δυτικό τοίχο. Το μέλος 
δεν προβάλλεται εσωτερικά του σηκού.

Στρώση VII Υψος στρώσεως 0.346 μ.

83. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της άνω αριστερής γωνίας 
της πλίνθου. Συμπληρώθηκε στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Φθορά αβαθής στην κάτω 
αριστερή γωνία της πλίνθου. Κοντά στο τμήμα που διαμορφώνεται η παραστάδα, 
διακρίνεται στην κάτω ακμή η οροφή τετράγωνου τορμίσκου που εκτείνεται κυρίως 
στην λιθόπλινθο 88 της κάτω στρώσεως. Το ύψος του τόρμου στην βάση της πλίνθου 
83 είναι μόλις 7 χιλιοστά και προεκτεινόμενος στην κάτω πλίνθο, αποκτά συνολικό 
ύψος 6 εκατ. (Στην πλίνθο 35 της εσωτερικής πλευράς του νότιου τοίχου, το ύψος 
της οροφής του τόρμου είναι 2,5 εκατ. και προεκτεινόμενος στον υποκείμενο λίθο 
40, αποκτά όμοιο ύψος 6 εκατ.). Το πλάτος του τόρμου αυτού είναι 4,5 εκατ. (4,1 
εκατ. ο αντίστοιχος νότιος). Το κάτω μέρος του τόρμου, απέχει από το δάπεδο του 
ναού, στον μεν βόρειο 1.601 στον δε νότιο 1.615. Υπάρχει συνεπώς διαφορά ύψους 
1,4 εκατ. με ψηλότερα λαξευμένο τον νότιο τόρμο. Οι τόρμοι αυτοί χρησίμευαν για 
την ασφάλιση εσωτερικά των θυρών του ναού. Στην εσωτερική (δυτική) παρειά των 
πεσσών του θυραίου τοίχου, υπάρχουν οι ανάλογοι τόρμοι που λειτουργικά 
αντιστοιχούν με αυτούς του τοίχου. Οι διαστάσεις των τόρμων αυτών είναι 1 εκατ. 
πλάτος και 5 εκατ. ύψος (βάθος 7,5 εκατ.). Το κάτω μέρος των τόρμων αυτών απέχει 
από το δάπεδο του ναού κατά 1.575 στον βόρειο πεσσό και 1.565 στον νότιο. 
Υπάρχει συνεπώς διαφορά κατά 1 εκατ. στο ύψος τοποθετήσεως των δυο αυτών
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τόρμων, με ψηλότερα λαξευμένο τον τόρμο του βόρειου πεσσού. Αυτή η διαπίστωση 
είναι αντιστρόφως ανάλογη με την διαπίστωση ότι ο τόρμος του νότιου τοίχου είναι 
λαξευμένος σε ψηλότερη θέση από τον νότιο, κατά 1,4 εκατ. Εχουμε όμως ήδη 
δείξει με την διερεύνηση της οικοδομικής ιστορίας του μνημείου, ότι οι πεσσοί 
είναι και κατά τις δύο προηγούμενες αναστηλώσεις λανθασμένα τοποθετημένοι. 
Δηλαδή ο νότιος πεσσός πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση του βόρειου και ο 
βόρειος στην θέση του νότιου. Τότε τα ύψη που βρίσκονται οι τόρμοι στους 
πεσσούς, αυτόματα γίνονται ευθέως ανάλογα με τα ύψη των τόρμων που είναι 
λαξευμένοι στο εσωτερικό της τοιχοποι ίας του σηκού, και λειτουργικά συνδέονται 
ανά ζεύγη μεταξύ τους. Δηλαδή ο ψηλότερα λαξευμένος τόρμος του νότιου τοίχου 
αντιστοιχεί με τον ψηλότερα λαξευμένο τόρμο του βόρεια τοποθετημένου σήμερα, 
αλλά νότιου στην πραγματικότητα, πεσσού. Συνεπώς με τα στοιχεία αυτά 
επαληθεύεται και με άλλο τρόπο η διαπίστωση που εκάναμε περί της ορθής θέσεως 
των πεσσών και που αναπτύσσουμε σε άλλη θέση.

84. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.963 μ.
Διατηρείται μόνον κατά το ύψος. Το δεξιό πέμπτο της πλίνθου συμπληρωμένο σε 
όλο το ύψος με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου. Σπασμένο σημαντικό τμήμα της 
άνω αριστερής γωνίας και της άνω έδρας, εξ αιτίας προφανώς της οξειδώσεως του 
συνδέσμου. Ο σύνδεσμος είναι σήμερα ορατός. Η επιφάνεια του λίθου παρουσιάζει 
έντονες φθορές εξ αιτίας της υπάρξεως κομμών.

85. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.962 μ.
Διατηρείται μόνο κατά το μήκος. Το ύψος είναι μικρότερο από αυτό της στρώσεως. 
Η άνω έδρα έχει συμπληρωθεί με προσθήκη λευκής και μαύρης τσιμεντοκονίας. Η 
άνω έδρα φαίνεται ότι απολαξεύθηκε κατά την α’ αναστήλωση. Η απολάξευση αυτή 
δεν εκτείνεται σε όλο το πάχος του λίθου, δεδομένου ότι εξωτερικά διατηρεί το 
ύψος της. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση του 
κενού στο βάθος, με τσιμεντοκονία.

86. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.965 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένα μικρά τμήματα της άνω και κάτω 
αριστερής γωνίας. Φθορές κατά την άνω δεξιά γωνία και το μέσον της κάτω ακμής, 
πάνω ακριβώς από τον υποκείμενο αρμό ώσεως. Ο αριστερός ώσεως απέχει από τον 
παρακείμενο, 7 χιλιοστά.

87. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος του προβαλλόμενου στο εσωτερικό 
του σηκού τμήματος της πλίνθου, 0.406 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από υποκύανο πεντελικό 
μάρμαρο.

Στρώση Vili Υψος στρώσεως 0.347 μ.

88. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 1.44 μ.
Διατηρείται μόνον κατά το ύψος. Η πλίνθος είναι συμπληρωμένη κατά το αριστερό 
της τρίτο, με νέο πεντελικό μάρμαρο με υποκύανες φλέβες. Στην άνω ακμή και 
κοντά στην συμφυή παραστάδα, (σε 3 εκατ. περίπου απόσταση), σώζεται η προς 
τα κάτω συνέχεια του τορμίσκου που η αρχή βρίσκεται στον υπερκείμενο λίθο 81 
της 7ης στρώσεως. Για την χρησιμότητα του γόμφου αυτού και άλλες σημαντικές 
παρατηρήσεις, βλ. περιγραφή λίθου 81.
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89. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.968 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Σπασμένο ακόμη μικρό τμήμα 
της κάτω αριστερής γωνίας σε βάθος, πιθανώς λόγω οξειδώσεως του γόμφου. Ο 
γόμφος δεν είναι ορατός. Φθορά στην άνω ακμή κάτω από τον υπερκείμενο αρμό 
ώσεως. Η επιφάνεια του λίθου παρουσιάζει φθορές, εξ αιτίας αργιλοπυριτικών 
φλεβών.

90. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.927 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η πλίνθος διατηρείται σε πολύ καλή 
κατάσταση με μικροφθορές στις ακμές και μικρή φθορά στην άνω και κάτω ακμή, 
σε έκταση δέκα εκατοστών αριστερά του υπερκείμενου και υποκείμενου αρμού 
ώσεως.

91. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.921 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω και κάτω 
αριστερής γωνίας. Μεγάλο τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας, συμπληρώθηκε με λευκό 
πεντελικό μάρμαρο κατά την α’ αναστήλωση, με κατακόρυφη την διαστρωμάτωση 
του. Η "ζαχαροειδής διάβρωση" της επιφάνειας και στα δύο τμήματα, αρχαίο και 
νέο, είναι όμοια.

92. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Το μέλος ανήκει δομικά στον δυτικό τοίχο. 
Δεν προβάλλεται εσωτερικά στον βόρειο τοίχο.

Στρώση IX Υψος στρώσεως 0.345 μ.

93. Λιθόπλινθος βορειοανατολικής παραστάδμς. Μήκος 0.96 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Κρουστική απολέπιση της άνω αριστερής 
γωνίας, σε βάθος 4 χιλιοστών. Λοιπή επιφάνεια μαρμάρου, σχετικά καλή. Διαγώνια 
ρωγμή που αρχίζει από άνω αριστερά στο αριστερό τρίτο του μήκους, καταλήγει 
κοντά στην αριστερή κάτω γωνία της συμφυούς παραστάδας.

94. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.961 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη σε βάθος η κάτω αριστερή γωνία. 
Η άνω δεξιά γωνία είναι συμπληρωμένη με νέο πεντελικό μάρμαρο με σαφώς 
διαφορετική διαστρωμάτωση από το αρχαίο, με ίδιο όμως ποσοστό "ζαχαροειδούς" 
φθοράς. Πιθανώς πρόκειται για συμπλήρωση της α’ αναστηλώσεως. Ελαφρώς 
διαγώνια ρωγμή χωρίζει σχεδόν οριζόντια την επιφάνεια του λίθου.

95. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.965 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Κατά μήκος του αριστερού ημίσεος της άνω 
οριζόντιας έδρας, διακρίνεται λαξευμένη εγκοπή με ανοιχτή πλευρά στον αριστερό 
αρμό ώσεως, ύψους 4,5 εκατ. και μήκους 42 εκατ. Η εγκοπή είναι ανάλογη με άλλες 
παρόμοιες που περιγράψαμε στους λίθους 29, 34 και 39 του εσωτερικού του νότιου 
τοίχου. Συμπλήρωση της εγκοπής στο βάθος με τσιμεντοκονία. Η επιφάνεια του 
λίθου παρουσιάζεται ελαφρά διαβρωμένη, κατά μήκος των φλεβών (αιολική 
διάβρωση).

96. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 0.962 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας. 
Φθορές παρατηρούνται στις ακμές του λίθου. Η επιφάνεια του λίθου στο δεξί της
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Στρώση X

98.

99.

100.

101.

Στρώση XI 

102.

103.

ήμισυ διατηρείται πολύ καλά. Στο αριστερό ήμισυ είναι διαβρωμένη.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο εσωτερικό του 
σηκού τμήματος της πλίνθου, 0.407 μ.
Διατηρείται πλήρως μόνον κατά το μήκος. Η πλίνθος είναι συμπληρωμένη κατά το 
άνω ήμισυ, με νέο πεντελικό μάρμαρο αρκετά γηρασμένο, με κατακόρυφα 
τοποθετημένη την διαστρωμάτωσή του. Πιθανώς ανήκει στην α’ αναστήλωση.

Υψος στρώσεως 0.732 μ.

Ορθοστάτης βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος 0.564 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Συμπλήρωση μεγάλων τμημάτων της άνω και 
κάτω αριστερής γωνίας, με νέα τεμάχια πεντελικού μαρμάρου. Το αυθεντικό τμήμα 
του ορθοστάτη διατηρείται με έντονες φθορές στην επιφάνειά του.

Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.842 μ.
Διατηρείται πλήρως μόνον κατά το ύψος. Η αριστερή πλευρά του λίθου είναι 
συμπληρωμένη κατά το 1/5 του μήκους, με νέο πεντελικό μάρμαρο. Η επιφάνεια 
του λίθου παρουσιάζει έντονη διάβρωση κυψελοειδούς μορφής.

Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.845 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο σε βάθος, τμήμα της άνω 
αριστερής γωνίας. Η άνω δεξιά γωνία είναι συμπληρωμένη με λευκό πεντελικό 
μάρμαρο, β’ χρήσεως, (ίσως αρχαίο). Σπασμένο τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας. Το 
κενό συμπληρώθηκε στο βάθος με τσιμεντοκονία. Στην άνω αριστερή περιοχή του 
λίθου, διακρίνονται ίχνη κατεργασίας με βελόνι (χάνδρωμα) σε τετράγωνη επιφάνεια 
0.11x0.11 μ. και 0.19 μ. απόσταση από την άνω και την αριστερή ακμή του λίθου. 
Ισως επρόκειτο για οικοδομικό αγκώνα ο οποίος απολαξεύθηκε στην συνέχεια. Η 
επιφάνεια του λίθου είναι αρκετά διαβρωμένη, με δύο βασικές ρηγματώσεις, που 
ξεκινούν η πρώτη από το μέσον της κάτω ακμής λοξά και προς τα αριστερά, ενώ 
η δεύτερη από το μέσον του υπερκείμενου λίθου κατακόρυφα σχεδόν προς τα κάτω, 
σε μήκος 0.40 μ. περίπου.

Ορθοστάτης βορειοδυτικής παραστάδας.
Το μέλος ανήκει δομικά στον δυτικό τοίχο και δεν προβάλλεται εσωτερικά του 
βόρειου τοίχου.

(Κυματιοφόρου εξωτερικά τοιχοβάτη). Υψος στρώσεως 0.219 μ.

Τοιχοβάτης βορειοανατολικής παραστάδας. Μήκος του τμήματος που προβάλλεται 
στο εσωτερικό του σηκού, 0.47 μ.
Το τμήμα της κυματιοφόρου βάσεως της παραστάδας σώζεται μεν ακέραιο, αλλά 
με φθορές. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση η εγκοπή για την διείσδυση του 
κατωφλιού της πλευρικής θύρας. Στο οπίσθιο συμφυές τμήμα του τοιχοβάτη 
(εσωτερικά του σηκού) διακρίνεται λοξή ρωγμή (συγκόλληση), στο μέσον περίπου 
του εσωτερικά προβαλλόμενου τμήματος.

Τοιχοβάτης αγελαίος. Μήκος 2.762 μ.
Συγκολλημένος από τέσσερα συνανήκοντα τεμάχια, δύο μεγάλου μήκους στα άκρα 
και δύο μικρότερα στο μέσον. Το πρώτο τεμάχιο από τα δεξιά, στο πρώτο τρίτο του
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δεξιού ημίσεός του, διατηρείται σε καλή κατάσταση και παρουσιάζει στην 
επιφάνειά του, κυψελοειδή διάβρωση. Στο υπόλοιπο του μήκους του και κυρίως στο 
κάτω ήμισυ, είναι έντονα διαβρωμένο με σπασμένα σημαντικά τμήματα της 
επιφάνειας του. Το επόμενο τεμάχιο είναι έντονα διαβρωμένο, σαν να έχει 
προσβληθεί από φωτιά. Τα δύο τελευταία τεμάχια διατηρούνται σε καλύτερη 
κατάσταση, με ελαφρότερες φθορές της επιφάνειας και κατά μήκος της κάτω 
ακμής.

Τοιχοβάτης βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος του τμήματος που προβάλλεται στο 
εσωτερικό του σηκού 0.464 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Συγκολλημένος απαρτίζεται από δύο 
συνανήκοντα τεμάχια. Παρουσιάζει έντονη επιφανειακή φθορά.
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Εξωτερική πλευρά

Επίκρανο και Επικρανίτις. Υψος στρώσεως 0.308 μ. (Ορλάνδος 0.308 μ.)

Επίκρανο βορειοδυτικής παραστάδας. Πλάτος υποτραχηλίου 0.495 μ.
Διατηρείται σε καλή σχετικά κατάσταση. Σπασμένο το λέσβιο κυμάτιο της 
επιστέψεως.

Επικρανίτις αγελαία. Μήκος 2.054 μ. (κατ’εκτίμησιν).
Διατηρεί μόνον το ύψος. Απαρτίζεται από 4 τεμάχια, α,β,γ,δ. β και α). 
Ανακατασκευές από νέο πεντελικό μάρμαρο, γ) Αυθεντικό με μεγάλες φθορές, ιδίως 
στην επίστεψη. δ) Μικρό τεμάχιο που συμπληρώνει την άνω αριστερή γωνία, στην 
επαφή με το επίκρανο της βορειοδυτικής παραστάδας.

Επικρανίτις, αγελαία. Μήκος 2.054 μ. (κατ’εκτίμησιν).
Δεν σώζεται με βεβαιότητα το μήκος της, διατηρείται μόνο το ύψος. Απαρτίζεται 
από 5 τμήματα: α) Αυθεντικό τεμάχιο, σώζεται χωρίς τα κυμάτια που διαμορφώνουν 
την επικρανίτιδα. β) Συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο στο οποίο 
λαξεύτηκαν όλα τα μορφολογικά στοιχεία του μέλους, γ) Αυθεντικό τεμάχιο, 
συνανήκον στο δ. δ) Συνανήκει στο γ, πολύ φθαρμένο, δεν σώζει τα κυμάτια της 
επιστέψεως. ε) Άσχετο με την επικρανίτιδα τεμάχιο μαρμάρου σε β’ χρήση 
(αρχαίο), "πακτωμένο'' στο τσιμεντοκονίαμα που συμπληρώνει τα κενά μεταξύ των 
τεμαχίων που συνθέτουν το μέλος 106.

Επίκρανο νοτιοδυτικής παραστάδας. Πλάτος υποτραχηλίου 0.495 μ. Συμφυές με την 
επικρανίτιδα που εκτείνεται κατά μήκος της νότιας πλευράς. Φθορές κυρίως στο 
λέσβιο κυμάτιο της επιστέψεως.

Υψος στρώσεως 0.331 μ. (Ορλάνδος: 0.3505 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.013 μ. Σύνθετο μέλος, που ανήκει 
και στον βόρειο τοίχο. Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπλήρωση της συμφυούς 
λιθοπλίνθου της τοιχοποι ίας κατά το δεξί 1 /2 του μήκους του με λευκό πεντελικό 
μάρμαρο σε β’ χρήση.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.027 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξί τέταρτο του μήκους της 
με λευκό πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση. Σπασμένο σε αρκετό βάθος το άνω 
αριστερό τμήμα της πλίνθου. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονίαμα.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.017 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο , γκρι- 
μπλε αποχρώσεως (Κοκκιναρά).

Αγελαία λιθόπλινθος. Μήκος 1.025 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Αυθεντικό είναι μόνο ένα μικρό τμήμα (πλ. 0.095-0.14 
μ.) της αριστερής πλευράς. Το υπόλοιπο αποτελεί συμπλήρωση με νέο πεντελικό 
μάρμαρο με γκρίζα νερά.
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6. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Σύνθετο μέλος, που ανήκει και στο νότιο
τοίχο. Μήκος 1.01 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το αριστερό τμήμα της συμφυούς πλίνθου της 
τοιχοποιίας είναι συντηρημένο και συγκολλημένο με συνανήκον κατά πάσα 
πιθανότητα τεμάχιο μαρμάρου.

Στρώση III Υψος στρώσεως 0.356 μ. (Ορλάνδος: 0.356 μ.)

67. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.489 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και πλάτος. Εκτείνεται κατά μήκος του βόρειου τοίχου. 
Τμήμα της δεξιάς άνω γωνίας είναι συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο.

110. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.032 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία, στην επαφή 
με τον λίθο της παραστάδας. Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. 
Απολεπισμένο κατά την φορά των φλεβών του μαρμάρου.

111. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.029 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της άνω δεξιάς γωνίας και 
επιφανειακή, λοξή απότμηση μαρμάρου δεξιά, κατά μήκος της άνω έδρας, λόγω 
υπάρξεως κομμού. Συμπλήρωση της γωνίας στο βάθος με τσιμεντοκονίαμα.

112. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.016 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το αριστερό ήμισυ είναι συμπληρωμένο με νέο τεμάχιο 
πεντελικού μαρμάρου. Σπασμένη η άνω δεξιά γωνία του αυθεντικού τμήματος. 
Συμπλήρωση με τσιμεντοκονία, έως την επιφάνεια.

113. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.038 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο λευκού 
χρώματος.

11. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.49 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και πλάτος. Δομικά ανήκει στον νότιο τοίχο.

Στρώση IV Υψος στρώσεως 0.356 μ. (Ορλάνδος: 0.351 μ.)

72. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.017 μ. Σύνθετο μέλος που ανήκει
και στον βόρειο τοίχο. Διατηρείται το πλήρες ύψος και σε μικρό τμήμα της, το 
μήκος. Μεγάλο μέρος της άνω δεξιάς γωνίας της συμφυούς λιθοπλίνθου της 
τοιχοποιίας, συμπληρωμένο με τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου σε β’ χρήση, 
φθαρμένο, που δεν συνανήκει.

114. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.02 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το δεξιό τμήμα του λίθου, συμπληρωμένο κατά το 1 /4, 
με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου.

115. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.027 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Εντονη διάβρωση στο άνω μέρος της 
επιφάνειας του λίθου, σε όλο του το μήκος.



170

116.

16.

Στρώση

77.

117.

118.

119.

120.

21.

Στρώση

82.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.025 μ.
Ανακατασκευσμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο, με 
γκρίζα νερά, ίδιας προέλευσης με τον νέο λίθο 108.

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.014 μ.
Σύνθετο μέλος, που ανανήκει και στον νότιο τοίχο. Διατηρεί το μήκος και το ύψος. 
Σώζεται σε καλή κατάσταση. Σπασμένη η κάτω αριστερή ακμή, στο σημείο που 
διαμορφώνεται η παραστάδα.

Υψος στρώσεως 0.356 μ. (Ορλάνδος: 0.355 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.488 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και πλάτος. Δομικά ανήκει στον βόρειο τοίχο. Φθορές 
κυρίως σε όλο το ύψος της αριστερής, ελεύθερης ακμής.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.04 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένα μικρά τμήματα της άνω δεξιάς και 
αριστερής γωνίας. Καλή η διατήρηση του λίθου. Διακρίνονται κρουστικά ίχνη από 
βλήματα (βόλια), στο δεξιό τρίτο του μήκους της.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.022 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Αυθεντικό είναι το δεξί ήμισυ της πλίνθου. Το αριστερό 
τμήμα συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο. Στο αρχαίο τμήμα, σπασμένο 
μεγάλο τμήμα του αρμού ώσεως, από πάνω προς τα κάτω. Συμπληρωμένο στο 
βάθος με τσιμεντοκονία και τεμάχια οπτόπλινθων. Λοξή απότμηση, μεγάλου 
τμήματος της άνω ακμής.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.034 μ.
Διατηρείται μόνον το μήκος. Συμπληρωμένη κατά τα 2/3 του ύψους της, άνω, με 
πεντελικό μάρμαρο με γκρίζα οριζόντια νερά. Αυθεντικό το κάτω 1/3 της πλίνθου 
σε όλο το μήκος της, ισχυρά απολεπισμένο.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.034 μ.
Διατηρείται πλήρες μόνο το ύψος. Αυθεντικό είναι μόνο το δεξιό της τμήμα, αυτό 
που εφάπτεται της παραστάδας. Το αριστερό τμήμα είναι συμπληρωμένο κατά τα 
2/5 με πεντελικό λευκό μάρμαρο, ίσως αρχαίο, σε β’ χρήση. Στο αυθεντικό τμήμα, 
παρατηρείται έντονη φθορά σε όλο το ύψος του αρμού ώσεως, όπως επίσης και 
κατά μήκος της άνω και κάτω ακμής του.

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.489 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και πλάτος. Σώζεται σε καλή κατάσταση. Δομικά ανήκει 
κατά το μεγαλύτερο τμήμα της, στον νότιο τοίχο.

Υψος στρώσεως 0.355 μ. (Ορλάνδος: 0.355 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.018 μ.
Σύνθετο μέλος που ανήκει και στον βόρειο τοίχο. Διατηρείται μόνον το ύψος. Η 
παραστάδα (και το τμήμα εκείνο που εκτείνεται στην βόρεια τοιχοποιία) είναι 
κατασκευασμένη με νέο τεμάχιο μαρμάρου γκρίζας αποχρώσεως. Το δεξιό, 
συμφυές αρχικά, τμήμα της πλίνθου είναι αυθεντικό. Φθορές κυρίως στην άνω και
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κάτω δεξιά γωνία, καθώς και σε όλο το μήκος της κάτω ακμής, ιδίως προς τα δεξιά. 

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.0245 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη η αριστερή της πλευρά καθ’όλο το ύψος 
και κατά το 1/6 του μήκους της. Η επιφάνεια κατά μήκος της κάτω έδρας 
αποτετμημένη λόγω της παρουσίας κομμού.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.026 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο με πολλά 
γκρίζα νερά.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.025 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω δεξιά και αριστερή γωνία. 
Συμπλήρωση στο βάθος με τσιμεντοκονία. Μικρές φθορές και στις δύο άλλες 
γωνίες.

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.019 μ.
Σύνθετο μέλος που ανήκει και στον νότιο τοίχο. Μετράται το πλήρες μήκος και 
ύψος. Σπασμένο κατά την αριστερή γωνία στο τμήμα της συμφυούς λινθοπλίνθου. 
Συμπληρώθηκε με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου.

VII Υψος στρώσεως 0.346 μ. (Ορλάνδος: 0.346 μ.)

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.487 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και πλάτος. Δομικά ανήκει στις λιθοπλίνθους του βορείου 
τοίχου. Σπασμένο κατά την άνω δεξιά γωνία της παραστάδας, σε μεγάλο βάθος. 
Συμπληρωμένο με μικρά τεμάχια λατύπης μαρμάρου συγκρατημένα με κονίαμα.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.042 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από μάρμαρο Πεντέλης με γκρίζα 
νερά.

Αγελαία λιθόπλινθος. Μήκος 1.028 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από μάρμαρο Πεντέλης με γκρίζα 
νερά.

Αγελαία λιθόπλινθος. Μήκος 1.027 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από μάρμαρο Πεντέλης λευκό. 

Αγελαία λιθόπλινθος. Μήκος 1.039 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από μάρμαρο Πεντέλης λευκό. 

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.49 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Δομικά ανήκει στις λιθοπλίνθους του νότιου τοίχου. Το 
δεξιό τρίτο του λίθου σε όλο το ύψος είναι αυθεντικό. Το αριστερό τμήμα 
συμπληρωμένο με αρχαία λιθόπλινθο της οποίας η αναθύρωση διακρίνεται στην 
αριστερή, προεξέχουσα κατά 9.6 εκατ. από τον δυτικό τοίχο, παρειά της 
παραστάδας.
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Στρώση Vili Υψος στρώσεως 0.346 μ. (Ορλάνδος: 0.345 μ.)

92. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.014 μ.
Σύνθετο μέλος, που ανήκει και στον βόρειο τοίχο. Ανακατασκευασμένο μέλος, β’ 
αναστηλώσεως. Μάρμαρο πεντελικό, με πολλά γκρίζα νερά.

128. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.03 μ.
Το ύψος δεν μετράται λόγω φθορών και συμπληρώσεων με τσιμεντοκονία. Επίσης 
δεν σώζεται το μήκος. Το αριστερό ήμισυ της πλίνθου συμπληρωμένο με νέο 
τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου, με γκριζοπράσινες φλέβες. Το δεξιό ήμισυ είναι 
αυθεντικό, με φθορές κυρίως κατά μήκος της κάτω ακμής και του δεξιού αρμού 
ώσεως. Έντονη διάβρωση της επιφάνειας του λίθου.

129. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.025 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένος κατά το δεξιό 1 /3 του μήκους, με νέο 
πεντελικό μάρμαρο (β’ αναστηλώσεως), του οποίου η επιφάνεια είναι επεξεργασμένη 
με ντισιλίδικο. Παρατηρούνται κρουστικά ίχνη από βλήματα όπλου (σφαίρες): Ένα 
στο συμπληρωμένο τμήμα και δύο βαθύτερα (από ισχυρότερο όπλο), στο άνω δεξιό 
μέρος του αυθεντικού λίθου. Σπασμένο κατά την άνω αριστερή πλευρά του λίθου, 
πιθανώς εξ αιτίας βλήματος κατά τις επιχειρήσεις που έγιναν από τον λόφο του 
Φίλοπάππου το 1944. (BCH 1944-45, 424-425)

130. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.034 μ.
Ανακατασκευασμένο συμπληρωματικό μέλος β’αναστηλώσεως από νέο πεντελικό 
μάρμαρο. Η επκράνειά του επεξεργασμένη με ντισιλίδικο.

36. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.013 μ.
Ανακατασκευασμένο συμπληρωματικό μέλος β’αναστηλώσεως, από πεντελικό 
μάρμαρο. Η επιφάνεια επεξεργασμένη με ντισιλίδικο.

Στρώση IX Υψος στρώσεως 0.345 μ. (Ορλάνδος: 0.0345 μ.)

97. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 0.487 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και πλάτος. Δομικά ανήκει στους λίθους του βόρειου 
τοίχου. Σπασμένο κατά την άνω και κάτω αριστερή γωνία καθώς και κατά την κάτω 
δεξιά.

131. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.043. μ.
Διατηρείται μόνον το μήκος. Η πλίνθος συμπληρωμένη κατά τα 3/4 του ύψους της, 
με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου. Αυθεντικό μόνο το κάτω μέρος, στη βάση της 
πλίνθου. Σπάσιμο στο αυθεντικό τμήμα, της αριστερής πλευράς. Λόγω 
συμπληρώσεως με τσιμεντοκονία, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι διασώζεται πλήρως 
όλο το μήκος της.

132. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.03 μ.
Μετράται το μήκος και το ύψος. Σπασμένο κατά την άνω αριστερή γωνία. Στο 
βάθος συμπλήρωση με κονίαμα και τεμάχια οπτοπλίνθου. Λόγω οξειδώσεως του 
συνδέσμου, το κονίαμα έχει φύγει και ο σύνδεσμος είναι σήμερα ορατός. Λοξά 
αποτμημένο το δεξιό ήμισυ της κάτω ακμής του λίθου.
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133. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.028 μ.
Ανακατασκευασμένο συμπληρωματικό μέλος β’ αναστηλώσεως από νέο πεντελικό 
μάρμαρο.

134. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.045 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο. 
Επιφάνεια λεία. Κρουστικό ίχνος βλήματος (σφαίρα) στο μέσον χαμηλά.

41. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Πλάτος 0.488 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Δομικά ανήκει στους λίθους του νότιου τοίχου. 
Αυνθεντικό το κάτω δεξιό διαγώνιο ήμισυ. Το υπόλοιπο, συμπληρωμένο με αρχαίο 
μάρμαρο σε β’ χρήση. Κρουστικά ίχνη από βλήματα όπλου και στα δύο τμήματα 
του λίθου.

Στρώση X (Ορθοστατών). Υψος στρώσεως 0.735 μ. (Ορλάνδος: 0.735 μ.)

101. Ορθοστάτης βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.026 μ.
Το μέλος διατηρείται με μεγάλες φθορές. Απαρτίζεται κυρίως από τρία 
συγκολλημένα μεταξύ τους κομμάτια: α) Το μεγαλύτερο τμήμα αριστερά 
συμπεριλαμβάνει την παραστάδα. Σπασμένο κατά την αριστερή (ελεύθερη) ακμή 
της παραστάδας, κατά τα 2/3 του ύψους, από πάνω προς τα κάτω. Το υπόλοιπο 
τμήμα της ακμής, φέρει ρωγμή και υπάρχει κίνδυνος αποκολλήσεως. Φθορά κατά 
μήκος της κάτω έδρας, με σπασμένη την αποφυγή και τον αστράγαλο. Στο δεξιό 
πέρας του τμήματος α, συμπληρώσεις με μικρά τεμάχια μαρμάρου, στον αρμό 
θραύσεως, β) Τεμάχιο που συμπληρώνει το δεξιό άνω άκρο του ορθοστάτη και δεν 
είναι αυθεντικό, γ) Τεμάχιο που συνανήκει με το α, και διατηρεί την αποφυγή και 
τον αστράγαλο στην κάτω ακμή του.

135. Ορθοστάτης τοιχοποιίας, αγελαίος. Μήκος 1.026 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Αποτελείται από τρία μεγάλα κομμάτια: α) Το 
μεγαλύτερο είναι αυθεντικό. Σπασμένο κατά την αποφυγή και τον αστράγαλο κατά 
μήκος της ακμής της βάσεως του. β) Κομμάτι που συμπληρώνει την άνω αριστερή 
γωνία του ορθοστάτη από αρχαίο πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση, γ) Κομμάτι που 
συμπληρώνει την άνω δεξιά γωνία του ορθοστάτη από αρχαίο πεντελικό μάρμαρο 
σε β’ χρήση.

136. Ορθοστάτης τοιχοποιίας, αγελαίος. Μήκος 1.018 μ.
Ανακατασκευασμένο συμπληρωματικό μέλος της β’ αναστηλώσεως από πεντελικό 
μάρμαρο, με ελαφρά γκρίζα νερά. Ο αυθεντικός λίθος ανευρέθη στα κατακείμενα 
της Ακροπόλεως.

137. Ορθοστάτης τοιχοποιίας αγελαίος. Μήκος 1.027 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η επιφάνειά του, απολεπισμένη σε βαθμό που 
να μην διακρίνεται κανένα τμήμα της ανέπαφο. Κίνδυνος για νέα απολέπιση της 
επιφάνειας, σε μεγαλύτερο βάθος. Πιθανή αιτία της φθοράς είναι το άναμμα πυράς 
σε εκείνο το σημείο από τους φρουρούς, κατά τον μεσαίωνα (βλ. παρακάτω, λίθο 
139).

46. Ορθοστάτης νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος 1.027 μ.
Διατηρεί το ύψος και το μήκος. Αποκεκομμένη η αρχική επιφάνεια, η οποία 
διατηρείται μόνο σε πολύ μικρό τμήμα χαμηλά, στο μέρος που διαμορφώνεται η
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παραστάδα. Η αιτία της φθοράς του λίθου, ίδια με τον προηγούμενο ορθοστάτη, 
137.

Στρώση XI (Κυματιοφόρου τοιχοβάτη) Υψος στρώσεως 0.219 μ.

104. Κυματιοφόρος βάση βορειοδυτικής παραστάδας. Πλάτος στην κάτω σπείρα, 0.673 μ. 
Το μέλος δομικά ανήκει στον βόρειο τοίχο, με τον εκτεινόμενο προς τα εκεί συμφυή 
κυματιοφόρο τοιχοβάτη. Διατηρεί το πλάτος και το ύψος. Διατηρείται σε πολύ καλή 
σχετικά κατάσταση. Ελάχιστες φθορές, ιδίως στα ευπαθή του σημεία, στις γωνίες 
της κάτω σπείρας.

138. Κυματιοφόρος τοιχοβάτης. Μήκος 0.93 μ. (μετρώντας από τον δεξιό αρμό, έως την 
κάτω σπείρα της παρακείμενης αττικής βάσεως της παραστάδας).
Το μέλος είναι συντηρημένο και απαρτίζεται από τρία συγκολλημένα μεταξύ τους 
συνανήκοντα θραύσματα. Το α) διατηρεί όλα τα μορφολογικά του στοιχεία. Το β) 
διατηρεί εκτός των μορφολογικών στοιχείων και υπολείματα πάτινας (ώχρας) στο 
αριστερό του τμήμα. Το γ) που βρίσκεται σε επαφή με την παραστάδα, είναι το 
καλύτερα διατηρημένο και σώζει την πάτινά του, στο 50% της επιφάνειας του.

139. Κυματιοφόρος τοιχοβάτης. Μήκος 2.09 μ.
Απαρτίζεται από 4 συνανήκοντα θραύσματα συγκολλημένα. Τα δύο πρώτα από τα δεξιά 
είναι σχετικά μεγάλα, ενώ τα δύο τελευταία αριστερά, συμπληρώνουν την αριστερή 
πλευρά του μέλους. Το τεμάχιο α είναι το πλέον φθαρμένο, έχει χάσει όλα τα 
μορφολογικά του στοιχεία και η φθορά αυτή είναι ανάλογη με αυτήν που παρατηρείται 
στο παρακείμενο μέλος 140 και στους υπερκείμενους ορθοστάτες 137 και 46. Η φθορά 
αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο εάν δεχθούμε ότι για κάποιο διάστημα στο σημείο 
αυτό υπήρχε εστία φωτιάς, αν και στο δάπεδο του οπισθονάου τα σημάδια δεν είναι 
τόσο έντονα. Ιχνη φωτιάς φέρει χαμηλά και ο τοποθετημένος κατά την β’ αναστήλωση 
δεύτερος από τα βόρεια κίονας του προνάου. Η ένδειξη αυτή μας κάνει να πιστεύουμε 
ότι ο κίονας αυτός στην πραγματικότητα ήταν ο δεύτερος από τα νότια κίονας του 
οπισθονάου. Το τεμάχιο β) διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση, σώζει στο μεγαλύτερο 
τμήμα του τα μορφολογικά του στοιχεία, τις σπείρες και την σκοτία, με την σημείωση, 
ότι η άνω σπείρα έχει χάσει τις ραβδώσεις της. Το τεμάχιο γ) μικρών διαστάσεων, 
διατηρεί σχεδόν πλήρως τα μορφολογικά του στοιχεία ενώ το μικρότερο δ) που 
συμπληρώνει την άνω αριστερή γωνία και τον αρμό ώσεως, έχει χάσει την κάτω σπείρα. 
Αυτό διευκόλυνε τον Μπαλάνο να δημιουργήσει οπή απορροής των όμβριων που 
συγκεντρώνονται στον δυτικό τοίχο του σηκού εξ αιτίας της κλίσεως που εσφαλμένα 
δόθηκε στην κρηπίδα, προς τον οπισθόναο. Η οπή διανοίχθηκε μέσα στο κονίαμα που 
συμπλήρωσε το κάτω τμήμα του θραύσματος δ) του τοιχοβάτη. Στο δεξί όμως πέρας 
του τοιχοβάτη διανοίχθηκε δεύτερη οπή στην βάση του θραύσματος α) στον αρμό 
ώσεως των μελών 140 και 139. Διάμετρος οπής 0.04 μ.

140. Κυματιοφόρος τοιχοβάτης. Μήκος 0.945 μ. (από την κάτω σπείρα της βάσεως της 
παραστάδας, μέχρι τον αρμό αριστερά).
Το μέλος είναι συντηρημένο. Απαρτίζεται από 5 συνανήκοντα θραύσματα. Το τεμάχιο 
α) που βρίσκεται σε επαφή με την βάση της παραστάδας, είναι το καλύτερα σωζόμενο, 
διατηρώντας όλα τα μορφολογικά του στοιχεία. Τα υπόλοιπα, σώζονται με μεγάλες 
φθορές.
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50. Κυματιοφόρος βάση παραστάδας, αττικού τύπου. Πλάτος στην κάτω σπείρα 0.673 μ. 
Το μέλος δομικά ανήκει κυρίως στον νότιο τοίχο με τον εκτεινόμενο προς τα εκεί 
συμφυή τοιχοβάτη. Διατηρεί το ύψος και το πλάτος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της 
νότιας γωνίας του (δεξιά). Επίσης σημαντική φθορά της αριστερής γωνίας της άνω 
ραβδωτής σπείρας.
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ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Π(.ν. 190

Εσωτερική πλευρά

Στρώση I. (Επικρανίτις). Στο εσωτερικό του σηκού, επειδή οι λίθοι της στρώσεως μένουν 
αδιαμόρφωτοι και μορφολογικά δεν διαφέρουν από τις υποκείμενες στρώσεις των 
λιθοπλίνθων, τους ονομάζουμε και λιθοπλίνθους. Υψος στρώσεως 0.308 μ.

57. Επίκρανο βορειοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό τοίχο
εσωτερικά.

105. Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 2.078 μ.
Υπερμεγέθες μέλος, όπως και το 106. Είναι συντηρημένο και διατηρείται μόνον το 
ύψος του. Απαρτίζεται από 3 τμήματα. Το α) είναι συμπλήρωση με νέο πεντελικό 
μάρμαρο. Το β) είναι συμπλήρωση μικρότερη, με πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση 
(αρχαίο). Το γ) είναι αυθεντικό μέλος. Από το είδος και την φορά των νερών του 
μαρμάρου, μοιάζει να συνανήκει με το τμήμα α) του μέλους 106.

106. Λιθόπλινθος (επικρανίτις) αγελαία. Μήκος 2.065 μ.
Υπερμεγέθες μέλος. Εναρμονίζει την διάταξη των αρμών των κοινών λιθοπλίνθων της 
τοιχοποιίας και των αρμών της στρώσεως των ιωνικών επίτοιχων επιστυλίων. 
Απαρτίζεται από τρία τμήματα: α) Αυθεντικό τμήμα, διατηρεί το ύψος και στην 
επιφάνειά του διακρίνονται τέσσερις τετράγωνα διατεταγμένοι τορμίσκοι Δ = 13 χιλ. 
για καρφίδες που σχηματίζουν πλαίσιο 0.21x0.21 μ. (ανάρτηση αναθήματος;), β) 
Μικρό τεμάχιο από νέο πεντελικό μάρμαρο. Συμπληρώνει το μεσαίο τμήμα του 
λίθου, γ) Αυθεντικό τμήμα που συμπληρώνει στα δεξιά το μέλος. Από το είδος των 
φλεβών του μαρμάρου δεν φαίνεται να συνανήκει με το. τμήμα α). Το μέλος, 
συντηρημένο και αποκαταστημένο, δεν τοποθετήθηκε σε επαφή με την παρειά του 
νότιου τοίχου, αλλά σε απόσταση 18 χιλ. Το κενό συμπληρώθηκε με τσιμεντοκονία. 
Υπάρχει λοιπόν πιθανότης η συντήρησή του να έγινε κατά την πρώτη αναστήλωση 
Ross ή κατά την β’ αναστήλωση το μέλος από λάθος, να συμπληρώθηκε με 
μικρότερο από όσο χρειαζόταν πραγματικά τεμάχιο μαρμάρου.

1. Επίκρανο νοτιοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλει στον δυτικό τοίχο
εσωτερικά.

Στρώση ΙΙη. Υψος στρώσεως 0.331 μ.

62. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος του προβαλλομένου τμήματος
εσωτερικά του σηκού: 0.537 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο και συμπληρωμένο κατά την άνω 
αριστερή γωνία, με νέο πεντελικό μάρμαρο ελαφρώς γκρίζο.

107. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.029 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξιό τέταρτο του μήκους, με 
πεντελικό μάρμαρο με γκρίζες κατακόρυφες φλέβες. Καθ’όλοτο ύψος του αριστερού 
αρμού ώσεως, στο αυθεντικό τμήμα, παρατηρείται χάνδρωμα (αδρή εργασία) 
μικρού βάθους και πλάτους 0.03 μ.

108. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.018 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως, από πεντελικό μάρμαρο.
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109. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.023 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος β’ αναστηλώσεως. Δημιουργεί σύγχυση, διότι είναι 
συμπληρωμένη κατά το δεξί 1 /6 του μήκους της με αρίστης ποιότητας πεντελικό 
μάρμαρο. Η συμπλήρωση αυτή προβάλλει εξωτερικά, έχει επιφάνεια με κυψελοειδή 
διάβρωση σε κάθετη διάταξη, και συνεπώς πρόκειται για αρχαίο μάρμαρο σε β’ 
χρήση. Η υπόλοιπη λιθόπλινθος είναι από νέο πεντελικό μάρμαρο, κατώτερης 
ποιότητας.

6. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος του προβαλλόμενου τμήματος στο
εσωτερικό του σηκού 0.536.
Από το αυθεντικό μέλος, προβάλλεται στο εσωτερικό ένα πολύ μικρό τμήμα πλάτους 
0.02 μ. στα 2/3 του ύψους από την βάση. Το υπόλοιπο τμήμα συμπληρώθηκε με νέο 
πεντελικό μάρμαρο.

Στοώσπ III. Υψος στρώσεως 0.356 μ.

67. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό
τοίχο, εσωτερικά.

110. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.048 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένα μεγάλα τμήματα της άνω δεξιάς 
και αριστερής γωνίας. Συμπλήρωση με αρχαία σε β’ χρήση πεντελικά μάρμαρα από 
τα διάσπαρτα της Ακροπόλεως. Επιφάνεια μαρμάρου με έντονη φθορά, λόγω κακής 
ποιότητας του αρχαίου μαρμάρου, εξ αιτίας μεγάλης οριζόντιας πυριτοσχιστο- 
λιθικής φλέβας στο κάτω μισό του λίθου.

111. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.028 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο τμήμα της άνω αριστερής γωνίας 
και μικρό τμήμα της άνω δεξιάς. Αποσαθρωμένη η επιφάνεια κατά μήκος της κάτω 
οριζόντιας ακμής.

112. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.018 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξιό της ήμισυ, με νέο 
πεντελικό μάρμαρο.

113. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.052 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος της. Απώλεια της άνω δεξιάς γωνίας, σε μικρό 
τμήμα. Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονίαμα. Ο λίθος διατηρείται σε καλή 
κατάσταση.

11. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Δεν προβάλλεται στον δυτικό τοίχο
εσωτερικά.

Στρώση IV. Υψος στρώσεως 0.356 μ.

72. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος του προβαλλόμενου εσωτερικά
τμήματος: 0.542 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Το αριστερό 1/3 του μήκους της είναι συμπληρωμένο 
με αρχαίο πεντελικό μάρμαρο (κατακόρυφα οι φλέβες). Στο αυθεντικό τμήμα της
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πλίνθου, σώζεται δεξιά, κοντά στην παρειά του βόρειου τοίχου, τετράγωνος 
χονδροειδής τόρμος που χρησίμευε ως δοκοθήκη (0.10x0.15 μ.). Στην κάτω δεξιά 
γωνία, σε επαφή με τον βόρειο τοίχο, διακρίνεται μικρότερος χονδροειδής τόρμος 
μικρότερου βάθους (0.08x0.05 μ.). Οι δύο τόρμοι συνδέονται με κακότεχνη 
διαγώνια αύλακα. Επίσης σώζεται τόρμος αρχαίας καρφίδας, στο μέσον του λίθου, 
στα 3/4 του ύψους του.

114. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.019 μ.
Η επιφάνεια του λίθου έχει συμπληρωθεί σε ποσοστό 90% με νέο πεντελικό 
μάρμαρο. Από την αρχαία πλίνθο σώζεται μικρό τμήμα, χαμηλά και στο μέσον του 
δεξιού ημίσεος της πλίνθου.

115. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.027 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Στο μέσον του ύψους σώζονται δύο 
χονδροειδείς δοκοθήκες που απέχουν μεταξύ τους 0.50 μ. Η αύλακα για την 
τοποθέτηση των ξύλων του δαπέδου βρίσκεται στο κάτω μέρος των δοκοθηκών αντί 
στο επάνω, όπως είναι το κανονικό. Το αυτό παρατηρείται ότι συμβαίνει και στους 
λίθους 16 και 72 της ίδιας στρώσεως. Πιθανώς έχουν παρατοποθετηθεί 
ανεστραμμένες.

116. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.025 μ.
Νέος συμπληρωματικός λίθος β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

16. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος του προβαλλόμενου εσωτερικού
τμήματος, 0.536 μ.
Αριστερά, κοντά στην παρειά του βόρειου τοίχου, σώζεται τετράγωνος κακότεχνος 
τόρμος (δοκοθήκη). Στο κάτω μέρος του τόρμου στο σημείο που καταλήγει στην 
βάση του λίθου υπάρχει αύλακα κάθετη με βαθύτερο χάνδρωμα. (Ο λίθος αυτός, 
καθώς και οι υπόλοιποι λίθοι της στρώσεως αυτής 115 και 72, πρέπει να ελεγχθούν 
ως προς την ορθότητα της τοποθετήσεως της άνω και κάτω έδρας τους.) Στο μέσον 
του μήκους και στα 3/4 του ύψους, σώζεται τόρμος καρφίδας (για τοποθέτηση 
αναθήματος) όπως στον λίθο 72 της ίδιας στρώσεως (παράβαλε με καρφίδες στον 
λίθο 106 της ίδιας πλευράς).

Στρώση V. Υψος στρώσεως 0.356 μ.

77. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Δεν προβάλλεται στον δυτικό τοίχο,
εσωτερικά.

117. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.048 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το αριστερό 1 /4 του μήκους της, 
με νέο κακής ποιότητας πεντελικό μάρμαρο, με έντονη πυριτοσχιστολιθική φλέβα. 
Το αυθεντικό τμήμα δεν φέρει ουσιαστικές φθορές στην επιφάνειά του, ή στις 
γωνίες.

118. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.024 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξί της ήμισυ με νέο πεντελικό 
μάρμαρο (κατακόρυφα οι φλέβες). Το αριστερό ήμισυ σώζεται χωρίς μεγάλες 
φθορές της επιφάνειας. Σπασμένο μεγάλο σχετικά τμήμα της άνω αριστερής γωνίας 
και του αρμού ώσεως. Συμπληρώθηκε το κενό, στο βάθος, με τσιμεντοκονία.
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119.

120.

21.

Στρώση

82.

121.

122.

123.

26.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.032 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σώζεται χωρίς μεγάλη φθορά της επιφάνειας 
της. Φθορά παρατηρείται στο μέσον του ύψους του αριστερού αρμού ώσεως και 
στο μέσον της κάτω έδρας, πάνω ακριβώς από τον υποκείμενο αρμό ώσεως της 
κάτω στρώσεως. Σπασμένα μικρά τμήματα της άνω και κάτω δεξιάς γωνίας. 
Συμπλήρωση των κενών στο βάθος με τσιμεντοκονία και τεμάχια οπτοπλίνθου.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.05 μ.
Διατηρείται μόνον, το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξιό 1 /3 του μήκους της, με 
νέο πεντελικό μάρμαρο με γκρίζες, κατακόρυφες φλέβες. Το αυθεντικό τμήμα, 
διατηρείται χωρίς ιδιαίτερες φθορές.

Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό τοίχο 
εσωτερικά.

I. Υψος στρώσεως 0.355 μ.

Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου εσωτερικά 
τμήματος. 0.54 μ.
Αποτελείται από τρία τεμάχια, α,β,γ. Το α) συμπληρώνει την κάτω αριστερή γωνία 
του μέλους και είναι από πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση, με κονιάματα στην 
επιφάνειά του. Στον αρμό ώσεώς του, λαξεύτηκε κανονική αναθύρωση, που 
διακρίνεται, λόγω απώλειας της κάτω δεξιάς γωνίας του παρακείμενου μέλους 121. 
Το β) είναι το μεγαλύτερο και το αυθεντικό. Το γ) είναι από νέο πεντελικό μάρμαρο 
και είναι συμφυές με την ανακατασκευασμένη εξωτερικά παραστάδα.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.027 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η άνω αριστερή γωνία, συμπληρωμένη με 
πεντελικό μάρμαρο σε β’ χρήση με κάθετα διατεταγμένη την "κυψελοειδή" φθορά 
της επιφάνειας του. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας και μικρότερο 
της άνω δεξιάς. Συμπλήρωση των κενών, στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Κακή 
ποιότητα του μαρμάρου, με έντονα ίχνη φθοράς της επιφάνειας κατά μήκος των 
οριζοντίων φλεβών του.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.027 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο γκρίζο πεντελικό 
μάρμαρο.

Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.026 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Απώλεια μικρού τμήματος της άνω αριστερής 
γωνίας. Συμπληρωμένο, στο βάθος, με τσιμεντονονία. Φθορά κατά μήκος της κάτω 
ακμής, ιδιαίτερα στο δεξιό ήμισυ του λίθου.

Λιθόπλινθοςνοτιοδυτικήςπαραστάδας. Μήκοςπροβαλλόμενου εσωτερικά τμήματος: 
0.543 μ.
Διατηρείται μόνο το ύψος. Συμπληρωμένη κατά το δεξιό 1 /3 του μήκους, με νέο 
τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου. Σπασμένο κατά την κάτω έδρα, στο σημείο επαφής 
με τον νότιο τοίχο. Φθορά της επιφάνειας στον αυθεντικό λίθο, εξ αιτίας 
σχιστολιθικής φλέβας.
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Στρώση VII. Υψος στρώσεως 0.346 μ.

87. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό
τοίχο, εσωτερικά.

124. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.055 μ., ύψος 0.349 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

125. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.027 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

126. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.028 μ., ύψος 0.35 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

127. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.058 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση, με 
λίγες μόνο φθορές στις ακμές. Πιο φθαρμένη, η άνω ακμή.

31. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό
τοίχο, εσωτερικά.

Στρώση Vili. Υψος στρώσεως 0.346 μ.

92. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου εσωτερικά του
σηκού τμήματος, 0.538 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

128. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.029 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο κατά την άνω αριστερή γωνία. 
Συμπληρώθηκε με τεμάχιο σε β’ χρήση, από πεντελικό μάρμαρο.

129. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.028 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Αυθεντική, κατά το δεξιό της ήμισυ. Το αριστερό 
τμήμα είναι συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο. Σπασμένο κατά την άνω 
δεξιά γωνία, στο αυθεντικό τμήμα. Σφράγιση του κενού στο βάθος με 
τσιμεντοκονία.

130. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.036 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

36. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο εσωτερικό του
σηκού τμήματος, 0.537 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

Στρώση IX. Υψος στρώσεως 0.345 μ.

97. Λιθόπλινθος βορειοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό
τοίχο, εσωτερικά.
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131. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.041 μ.
Μετράται το πλήρες ύψος και μήκος. Ο αρμός ώσεως δεξιά, απέχει από τον βόρειο 
τοίχο, 1,3 εκατ. Παρατηρείται έντονη φθορά επιφάνειας, ίσως από φωτιά, όμοια με 
την φθορά που παρατηρείται στους ορθοστάτες εσωτερικά του σηκού καθώς και 
σε λίθους της υπερκείμενης στρώσεως, στην εσωτερική πλευρά του νότιου τοίχου 
(λίθοι 38 και 39). Πιθανώς η πλίνθος να μην είναι ορθά τοποθετημένη. Σπασίματα 
σε βάθος, παρατηρούνται σε όλο το ύψος της ακμής του δεξιού αρμού ώσεως. Το 
κενό συμπληρώθηκε με τσιμεντοκονία.

132. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.022 μ.
Διατηρείται μόνον το ύψος. Η πλίνθος συμπληρωμένη κατά το αριστερό 1 /4 του 
μήκους, με νέο μάρμαρο γκρίζας αποχρώσεως. Το υπόλοιπο αυθεντικό τμήμα, 
σώζεται σχεδόν ακέραιο.

133. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.031 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

134. Λιθόπλινθος αγελαία. Μήκος 1.062 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο.

41. Λιθόπλινθος νοτιοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό
τοίχο, εσωτερικά.

Στρώση X. (Ορθοστατών). Υψος στρώσεως 0.734 μ.

101. Ορθοστάτης βορειοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο εσωτερικό του
σηκού τμήματος, 0.547 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Συμπληρώθηκε με πεντελικό μάρμαρο αρκετά παλαιωμένο. Ισως η 
συμπλήρωση έγινε κατά την α’ αναστήλωση του Ross. Η επιφάνεια παρουσιάζει 
αρκετά έντονη φθορά, καθώς και "κυψελοειδή" διάβρωση, στο άνω δεξιό τμήμα, 
κοντά στην επαφή με τον βόρειο τοίχο.

135. Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.023 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος, αλλά η μέτρηση δεν είναι ασφαλής λόγω 
απώλειας όλων των ακμών και των συμπληρώσεών τους με τσιμεντοκονία 
(αρμολόγημα). Ο λίθος ίσως προσβλήθηκε από φωτιά. Παρουσιάζει έντονη φθορά 
της επιφάνειας, όπως στους ορθοστάτες 137 και 46 της πλευράς αυτής καθώς και 
στους αυθεντικούς ορθοστάτες του νότιου τοίχου εσωτερικά. Επίσης όμοια φθορά 
με τον λίθο 131 της ανωτέρας στρώσεως.

136. Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.027 μ.
Ανακατασκευασμένο μέλος της β’ αναστηλώσεως, από νέο πεντελικό μάρμαρο. Ο 
αυθεντικός λίθος, ανευρέθη ανάμεσα στα κατακείμενα της Ακροπόλεως. 
Παρατηρείται ρηγμάτωση της άνω αριστερής γωνίας, προφανώς λόγω οξειδώσεως 
του εσωτερικού σιδηρού συνδέσμου.

137. Ορθοστάτης αγελαίος. Μήκος 1.024 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος, οι μετρήσεις δεν μπορεί να είναι ακριβείς (1-3 
χιλ.) λόγω της φθοράς των ακμών και του αρμολογήματος που έγινε με 
τσιμεντοκονία. Η επιφάνεια της πλίνθου παρουσιάζεται έντονα διαβρωμένη (λόγω
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φωτιάς;) όπως και ο προηγούμενος λίθος 135. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία 
(μικρό τμήμα), η άνω δεξιά (μεγαλύτερο τμήμα αβαθές) και το κάτω δεξιό τμήμα 
της ακμής. Συμπλήρωση κατά μήκος της κάτω ακμής με τσιμεντοκονία, σήμερα 
αποκολλημένη.

46. Ορθοστάτης νοτιοδυτικής παραστάδας. Μήκος προβαλλόμενου στο εσωτερικού του
σηκού τμήματος, 0.555 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Οι ακμές του διατηρούνται σε καλύτερη 
κατάσταση. Περισσότερες φθορές παρουσιάζονται στην ακμή της βάσεως, που 
αρμολογήθηκε με τσιμεντοκονία. Η επιφάνεια παρουσιάζει κάπως μικρότερη φθορά 
από ότι στους λίθους 135 και 137.

Στρώση XI (Κυματιοφόρου εξωτερικά τοιχοβάτη) Υψος στρώσεως 0.219 μ.

104. Τοιχοβάτης βορειοδυτικής παραστάδας. Το μέλος δεν προβάλλεται στον δυτικό 
τοίχο, εσωτερικά.

138. Τοιχοβάτης ακραίος. Μήκος 1.032 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο κατά την αριστερή γωνία. 
Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Στο μέσον του μήκους σώζεται 
διαβρωμένος οικοδομικός αγκώνας. Η επιφάνεια του λίθου εμφανίζεται ομοιόμορφα 
διαβρωμένη.

139. Τοιχοβάτης μεσαίος. Μήκος 2.10 μ.
Εσωτερικά απαρτίζεται από δύο τμήματα. Το αριστερό μήκους 0.74 μ. είναι 
συμπλήρωση από νέο πεντελικό μάρμαρο. Στην κάτω αριστερή γωνία, διανοίχθηκε 
κατά την β’ αναστήλωση οπή στρογγυλή Δ = 3.5 εκατ. για την απορροή των όμβριων 
από το εσωτερικό του σηκού προς τον οπισθόναο, εξ αιτίας της κλίσεως που έλαβε 
το δάπεδο του ναού εσφαλμένα από τον Μπαλάνο. Το υπόλοιπο τμήμα του 
τοιχοβάτη στα δεξιά (μήκος 1.36 μ.) είναι αυθεντικό, και διατηρείται με έντονη 
επιφανειακή φθορά εξ αιτίας της παρουσίας αργιλοπυριτικών φλεβών. Στην κάτω 
δεξιά γωνία διανοίχθηκε στρογγυλή οπή διαμέτρου 4 εκατ., για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η άνω δεξιά γωνία, έχει σπάσει, και είναι συγκολλημένη με 
το συνανήκον θραύσμα της. Ο αρμός επαφής μεταξύ του αριστερού νέου 
συμπληρωματικού μέλους και του υπόλοιπου αρχαίου μέλους, είναι κατακόρυφα 
απολαξευμένος.

140. Τοιχοβάτης ακραίος. Μήκος 1.041 μ.
Αποτελείται από τρία συγκολλημένα μεταξύ τους κομμάτια. Συμπλήρωση των κενών 
κατά μήκος των αρμών θραύσεως, με τσιμεντοκονία.

50. Τοιχοβάτης νοτιοδυτικής παραστάδας. Δεν προβάλλεται στον δυτικό τοίχο,
εσωτερικά.
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Στρώση EnlctcuAlou Υψος; 0.4705 μ.

NótLa πλευρά IIlv. 185

Συνολικό μήκος στρώσεως στην βάση του κυματίου 7.854 μ.
Συνολικό μήκος στρώσεως στην βάση του επιστυλίου 7.836 μ.

Α’ (ΙΕ’) Πλευρική προβολή νοτιοδυτικού επιστυλίου. Μήκος στην βάση,
0.242 μ.
Διατηρείται πλήρες μόνο κατά το πλάτος. Το μέλος είναι συμπληρωμένο στη βάση, 
κατά το 1 /3 του ύψους του με νέο πεντελικό μάρμαρο, (β’ αναστηλώσεως). Φθορές 
παρατηρούνται στο κυμάτιο της επιστέψεως.

Β’ Επιστύλιο οπισθονάου. Μήκος 1.834 μ.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Σημαντικό τμήμα μαρμάρου σπασμένο 
στην άνω αριστερή γωνία. Συμπληρώθηκε με αρχαίο συνανήκον τεμάχιο, που 
διατηρεί το επιστέφον κυμάτιο. Το κυρίως μέλος δεν σώζει το κυμάτιο. Η βάση της 
νοτιοδυτικής γωνίας του επιστυλίου, στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από τον άβακα 
του κιονοκράνου, απολαξεύθηκε κατά την α’ αναστήλωση για να γίνει οριζόντια η 
στρώση, λόγω των καθιζήσεων της κρηπίδας. Συμπληρώθηκε με νέο πεντελικό 
μάρμαρο, κατά την β’ αναστήλωση. Το δεξιό τέταρτο του επιστυλίου είναι 
συμπληρωμένο με τρία τεμάχια μαρμάρου. Αυτό που συμπληρώνει την άνω πλευρά 
και την άνω δεξιά γωνία είναι από νέο πεντελικό μάρμαρο, (β’ αναστήλωση), με 
πλήρως διαμορφωμένα τα μορφολογικά του στοιχεία. Το τεμάχιο που συμπληρώνει 
την κάτω δεξιά γωνία είναι το αυθεντικό δίχως όμως να υπάρχει τρόπος να 
διαπιστώσουμε, αν συνανήκει. Το υπόλοιπο κενό, συμπληρώθηκε με μικρό τεμάχιο 
νέας μαρμάρινης πλάκας και άφθονη τσιμεντοκονία.

Γ Επίτοιχο αγελαίο επιστύλιο. Μήκος 1.866 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Φθορές κατά μήκος της άνω ακμής, με πλήρη 
σχεδόν εξαφάνιση του επιστέφοντος κυματίου, πλην του αστραγάλου. Σπασμένο 
μικρό τμήμα της άνω αριστερής και κάτω δεξιάς γωνίας.

Δ’ Επίτοιχο αγελαίο επιστύλιο. Μήκος 1.799 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένη η άνω αριστερή γωνία. 
Συμπλήρωση με αρχαίο μάρμαρο έντονα διαβρωμένο, (σήμερα άμορφη επίπεδη 
επιφάνεια). Σπασμένη η άνω δεξιά γωνία. Συμπλήρωση στο βάθος, με 
τσιμεντοκονία. Στο μέσον περίπου του μήκους της κάτω πλευράς, μεγάλη φθορά 
με απώλεια μαρμάρου.

Ε’ Επιστύλιο προνάου. Μήκος 1.848 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Σπασμένο μεγάλο τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Συμπλήρωση στο βάθος, με τσιμεντοκονίαμα. Απώλεια ολοσχερής του 
κυματίου της επιστέψεως, στο αριστερό ήμισυ του λίθου. Στο δεξιό τέταρτο του 
επιστυλίου, πάνω από το κιονόκρανο, διατηρείται σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση, 
σχεδόν ανέπαφο, το κυμάτιο της επιστέψεως, ενώ στο δεξιό ήμισυ διατηρείται 
άριστα η επιφάνεια του μαρμάρου. Το αριστερό ήμισυ, διατηρείται με τις συνήθεις 
φθορές της επιφάνειας.

ΣΤ’ Πλευρική προβολή νοτιοανατολικού επιστυλίου. Μήκος 0.2425 μ.
Απαρτίζεται από 4 τεμάχια. Τα δύο συνθέτουν το κυμάτιο της επιστέψεως και είναι
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τα αυθεντικά θραύσματα της γωνίας. Κάτω από το κυμάτιο έχει τοποθετηθεί 
τριγωνικού σχήματος συμπλήρωση, από νέο πεντελικό μάρμαρο. Ο κύριος κορμός 
του επιστυλίου με την τρίζωνη διάταξη, είναι ο αυθεντικός. Η επίστεψη και το 
επιστύλιο δεν έρχονται σε επαφή με τον δεξιό αρμό ώσεως του προηγούμενου 
μέλους Ε’, αλλά αφήνουν ένα κενό πλάτους από 1-2 εκατ., συμπληρωμένο στο 
βάθος, με τσιμεντοκονία.

Αναβολική πλευρά Πι_ν. 192

Συνολικό μήκος στρώσεως στην βάση του κυματίου 5.10 μ.
Συνολικό μήκος στρώσεως στην βάση του επιστυλίου 5.087 μ.

ΣΤ’ Νοτιοανατολικό γωνιαίο επιστύλιο. Μήκος 1.778 μ. στην βάση.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Γεφυρώνει το πρώτο μετακιόνιο του 
νοτιοανατολικού γωνιαίου κίονα και του δεύτερου κίονα προς βορρά, του προνάου. 
Η αριστερή πλευρά του μέλους (1/6 του μήκους) συντίθεται από τρία τεμάχια 
μαρμάρου. Το πρώτο συμπληρώνει την γωνία του κυματίου της επιστέψεως και είναι 
το αυθεντικό. Το δεύτερο συμπληρώνει την αριστερή πλευρά του επιστυλίου και 
συνανήκει με το θραύσμα της επιστέψεως. Το τρίτο είναι βυσματοειδής 
συμπλήρωση κενού, σε επαφή με την άνω πλευρά των δύο προηγούμενων 
αυθεντικών θραυσμάτων, λαξευμένη σε νέο πεντελικό μάρμαρο με πλήρως 
διαμορφωμένα τα μορφολογικά στοιχεία (κυμάτιο και ζώνη). Το μεγαλύτερο τμήμα 
του επιστυλίου, το κεντρικό, είναι αυθεντικό και συνανήκει με τα δύο πρώτα 
θραύσματα που περιγράψαμε. Το μάρμαρο σπασμένο σε βάθος στην εξωτερική 
ακμή της βάσεώς του και πλήρης απόσπαση του κυματίου της επιστέψεως. Το δεξιό 
άκρο του επιστυλίου είναι συμπληρωμένο σε όλο σχεδόν το ύψος με νέο τεμάχιο 
πεντελικού μαρμάρου, με όλα τα μορφολογικά στοιχεία. Μικρό τμήμα της κάτω 
δεξιάς του γωνίας συμπληρώθηκε με λευκή τσιμεντοκονία.

Ζ’ Μεσαίο επιστύλιο. Μήκος 1.542 μ. στην βάση.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Γεφυρώνει το μεσαίο μετακιόνιο διάστημα. 
Η κάτω αριστερή γωνία του μέλους, είναι συμπληρωμένη με τεμάχιο νέου 
πεντελικού μαρμάρου γηρασμένου και φθαρμένου, το οποίο πιθανώς να ανήκει στην 
α’ αναστήλωση. Η άνω δεξιά γωνία μαζί με την άνω αριστερή γωνία του 
παρακείμενου ακραίου βορειοανατολικού επιστυλίου, είναι συμπληρωμένη με ενιαίο 
πεντελικό μάρμαρο (β’ αναστήλωση), πλήρως διαμορφωμένο, στο οποίο λαξεύθηκε 
ψευδοαρμός στην προέκταση του αυθεντικού αρμού ώσεως. Ο πραγματικός αρμός 
ώσεως στα δύο εφαπτόμενα μέλη διατηρείται στην βάση, κατά το ένα τέταρτο του 
ύψους των. Στο κυρίως τμήμα του επιστυλίου, παρατηρούνται σοβαρές φθορές στο 
κυμάτιο της επιστέψεως, το οποίο είναι πλήρως αποσπασμένο κατά το κτίσιμό του 
στον προμαχώνα.

Η’ Βορειοανατολικό γωνιαίο επιστύλιο. Μήκος 1.767 μ.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Το δεξί τρίτο του μέλους είναι 
συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο (β’ αναστήλωση), με όλα τα μορφολογικά 
του στοιχεία. Η άνω αριστερή γωνία είναι συμπληρωμένη από κοινού με την άνω 
δεξιά γωνία του παρακείμενου μέλους Ζ’, από ένα ενιαίο τεμάχιο πεντελικού 
μαρμάρου (βλ. παραπάνω). Στο αυθεντικό τμήμα του επιστυλίου, το επιστέφον 
κυμάτιο διατηρείται με φθορές, κυρίως στο αριστερό ήμισυ.
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Βόρει,α πλευρά nuv. 187

Συνολικό μήκος στην βάση του κυματίου 7.889 μ.
Συνολικό μήκος στην βάση του επιστυλίου 7.868 μ.

Η’ Πλευρική προβολή βορειοανατολικού επιστυλίου. Μήκος 0.242 μ.
Πρόκειται για συμπλήρωση της γωνίας (βλ. παραπάνω) με τεμάχιο νέου πεντελικού 
μαρμάρου, (β’ αναστήλωση), με όλα τα μορφολογικά στοιχεία, με το επιστέφον 
κυμάτιο και την τρίζωνη επάλληλη διάταξη του κορμού.

θ’ Επιστύλιο προνάου. Μήκος 1.762 μ.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Η αριστερή πλευρά συμπληρώθηκε σε όλο 
το ύψος, με νέο πεντελικό μάρμαρο με όλα τα μορφολογικά στοιχεία. Η άνω δεξιά 
γωνία, μαζί με την άνω αριστερή του παρακείμενου μέλους Γ, συμπληρώθηκε με 
βυσματοειδές τεμάχιο νέου πεντελικού μαρμάρου, με πλήρη τα μορφολογικά του 
στοιχεία. Στην πλευρά αυτή ο αρμός ώσεως διατηρείται στην βάση και μόνο κατά 
το 1/3 .του ύψους του. Στην προέκτασή του, χαράχθηκε ψευδοαρμος στην 
συμπλήρωση, όπως στο μέλος Ζ’ και Η’ της ανατολικής πλευράς.

Γ Επίτοιχο αγελαίο επιστύλιο. Μήκος 1.932 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η άνω αριστερή γωνία συμπληρώθηκε με νέο 
πεντελικό μάρμαρο, από κοινού με την άνω δεξιά γωνία του προηγούμενου μέλους 
θ’ (βλ. παραπάνω). Περί το μέσον του μήκους, υπάρχει συμπλήρωση τμήματος του 
κυματίου και μέρους της πρώτης ανώτερης ζώνης του επιστυλίου, με νέο τεμάχιο 
πεντελικού μαρμάρου με πλήρη τα μορφολογικά του στοιχεία. Το υπόλοιπο 
επιστύλιο διατηρείται σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση, με μικροφθορές μόνο στην 
άνω δεξιά γωνία του κυματίου της επιστέψεως.

ΙΑ’ Επίτοιχο αγελαίο επιστύλιο. Μήκος 1.878 μ.
Μετράται το πλήρες μήκος και ύψος. Η άνω αριστερή γωνία είναι συμπληρωμένη 
με αρχαίο συνανήκον τεμάχιο. Το υπόλοιπο τμήμα του επιστυλίου σώζεται εκτός 
από το κυμάτιο της επιστέψεως.

ΙΒ’ Επιστύλιο οπισθονάου. Μήκος 1.802 μ.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Το αριστερό όγδοο του μήκους είναι 
συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο (β’ αναστήλωση), με όλα τα μορφολογικά 
του στοιχεία. Στην άνω πλευρά του επιστυλίου υπάρχει μεγάλης εκτάσεως 
συμπλήρωση, με δύο τεμάχια πεντελικού μαρμάρου. Το αριστερό τμήμα της 
συμπληρώσεως είναι από νέο πεντελικό μάρμαρο (β’ αναστήλωση) πλήρως 
διαμορφωμένο. Το δεξιό τμήμα είναι αυθεντικό και από την διαστρωμάτωσή του 
διαπιστώνεται ότι συνανήκει με το κυρίως σώμα του επιστυλίου. Η δεξιά πλευρά 
θραυσμένη και συγκολλημένη, με το συνανήκον τμήμα του. Ο αρμός θραύσεως 
είναι ανοιχτός κατά 2-3 εκατ. και έχει σφραγισθεί με τσιμεντοκονία.

ΙΓ’ Πλευρική προβολή του βορειοδυτικού επιστυλίου. Μήκος 0.248 μ.
Ολόγυρα σπασμένο. Απαρτίζεται από πέντε (5) συγκολλημένα τεμάχια. Το άνω μισό 
του μέλους είναι αυθεντικό και απαρτίζεται από τρία συνανήκοντα τεμάχια, πλην 
της άνω δεξιάς γωνίας (κυμάτιο επιστέψεως), η οποία είναι συμπληρωμένη από νέο 
πεντελικό μάρμαρο (β’ αναστήλωση), με όλα τα μορφολογικά στοιχεία, που στρέφει 
στην δυτική πλευρά του μέλους. Το κάτω ήμισυ του επιστυλίου, είναι 
συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο (πλήρως διαμορφωμένο), συμφυές στη
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δυτική πλευρά με την συμπλήρωση της άνω δεξιάς γωνίας, στην επίστεψη.

Δυτική πλευρά Πυν. 193

Συνολικό μήκος στην βάση του κυματίου 5.111 μ.
Συνολικό μήκος στην βάση του μέλους 5.095 μ.

ΙΠ Βορειοδυτικό γωνιαίο επιστύλιο. Μήκος 1.781 στην βάση του κυματίου.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Το αριστερό τέταρτο του μέλους είναι 
συμπληρωμένο με νέο πεντελικό μάρμαρο πλήρως διαμορφωμένο (β’ αναστήλωση). 
Στη βάση του κυματίου στο νέο τεμάχιο της συμπληρώσεως, παρεμβάλλεται μικρό 
αυθεντικό τμήμα που συνεχίζει συμφυές στην βορεινή πλευρά (βλ. παραπάνω). Στο 
υπόλοιπο αυθεντικό τμήμα του επιστυλίου, εχει σπάσει η κάτω αριστερή του γωνία, 
στον αρμό επαφής με την συμπλήρωση. Το επιστέφον κυμάτιο του μέλους είναι 
κατεστραμμένο, εκτός από μικρά τμήματα του αστραγάλου της βάσεώς του. Στο 
δεξί άκρο του επιστυλίου αποσαθρωμένο το μάρμαρο (φολιδωτή φθορά). Παρόμοια 
φθορά παρατηρείται επίσης στο δεξιό ήμισυ του μήκους της άνω ακμής, στην 
περιοχή του κατεστραμένου κυματίου της επιστέψεως. Στο 1/3 του μήκους από τα 
αριστερά, στο επάνω μέρος της μεσαίας ταινίας του επιστυλίου, στρογγυλή οπή 
διαμ. 2 εκατ. γεμισμένη πρόχειρα με τσιμεντοκονία και μικρά θραύσματα λατύπης 
μαρμάρου.

ΙΔ’ Μεσαίο επιστύλιο. Μήκος 1.568 μ.
Διατηρείται μόνον κατά το μήκος (όχι με απόλυτη ασφάλεια). Στο μεγαλύτερο 
τμήμα του μήκους σώζεται μόνο η βάση του μέλους, σε ύψος μέχρι το μέσον της 
κάτω ταινίας. Το ανώτερο τμήμα του επιστυλίου είναι συμπληρωμένο κατά τα 
πρώτα 3/4 του μήκους του με δύο τεμάχια νέου πεντελικού μαρμάρου (β’ 
αναστήλωση), με πλήρη μορφολογικά στοιχεία, που χωρίζονται οριζόντια, στην 
βάση της πρώτης από πάνω ταινίας. Στο δεξιό τέταρτο του μήκους το επιστύλιο 
σώζεται σε μεγαλύτερο ύψος, δηλαδή μέχρι την άνω ακμή της πρώτης από πάνω 
ταινίας. Η άνω δεξιά γωνία του μέλους είναι συμπληρωμένη με νέο πεντελικό 
μάρμαρο, (β’ αναστήλωση), με όλα τα μορφολογικά στοιχεία, στο οποίο διακρίνεται 
κρουστικό ίχνος από σφαίρα (1944) στο κυμάτιο της επιστέψεως, που προξένησε 
σημαντική φθορά.

ΙΕ’ (Α’) Νοτιοδυτικό γωνιαίο επιστύλιο. Μήκος 1.762 μ. στην βάση του κυματίου.
Διατηρείται πλήρες μόνον κατά το ύψος. Σπασμένο μικρό τμήμα της άνω αριστερής 
γωνίας. Το κενό συμπληρώθηκε στο βάθος, με τσιμεντοκονία. Το δεξιό τέταρτο του 
μέλους αποτελείται από τρία (3) τεμάχια. Το πρώτο είναι μικρό βύσμα νέου 
μαρμάρου χωρίς διαμόρφωση, που συμπληρώνει το κενό που δημιουργείται στον 
αρμό επαφής με την συμπλήρωση, στην περιοχή του κυματίου της επιστέψεως. Το 
κυρίως τμήμα του δεξιού πέρατος του επιστυλίου είναι συμπλήρωση με νέο 
πεντελικό μάρμαρο πλήρως διαμορφωμένο (β’ αναστήλωση). Στην άνω δεξιά γωνία 
της συμπληρώσεως, στο κυμάτιο της επιστέψεως και στην πρώτη υποκείμενη ζώνη, 
έχει τοποθετηθεί αυθεντικό θραύσμα. Το υπόλοιπο επιστύλιο είναι αυθεντικό, και 
σώζεται με σοβαρές φθορές στο επιστέφον κυμάτιό του που έχει καταστραφεί, πλην 
μικρών τμημάτων του αστραγάλου.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ
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Πίνακες βασικών διαστάσεων του ναού Αθηνάς Νίκης

Η κρηπίδα

Νότια πλευοά
Πλάτος πατήματος στην 
ανατολική πλευρά, νότια γωνία

Πρώτος αναβαθμός (Στυλοβάτης) Μήκος 8.155 μ.
Δεύτερος αναβαθμός 8.775 μ. 0.304 μ.
Τρίτος αναβαθμός 9.370 μ. 0.293 μ.
Ευθυντηρία 9.525 μ. 0.074 μ.

Ανατολική πλευοά
Πλάτος πατήματος στην νότια 
πλευρά, ανατ. γωνία

Πρώτος αναβαθμός Μήκος 5.404 μ.
Δεύτερος αναβαθμός 6.044 μ. 0.319 μ.
Τρίτος αναβαθμός 6.641 μ. 0.295 μ.
Ευθυντηρία 6.787 μ. 0.072 μ.

Βόοεια πλευοά
Πλάτος πατήματος στην 
ανατολική πλευρά, βόρεια 
γωνία

Πρώτος αναβαθμός Μήκος 8.159 μ.
Δεύτερος αναβαθμός 8.773 μ. 0.305 μ.
Τρίτος αναβαθμός 9.385 μ. 0.296 μ.
Ευθυντηρία 9.525 μ. 0.071 μ.

Δυτική πλευοά
Πλάτος πατήματος στην 
βόρεια πλευρά, δυτική γωνία

Πρώτος αναβαθμός 5.400 μ.
Δεύτερος αναβαθμός 5.060 μ. 0.31 μ.
Τρίτος αναβαθμός 6.664 μ. 0.304 μ.
Ευθυντηρία 6.787 μ. 0.069 μ.
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Ύψος προνάου από τον στυλοβάτη έως την βάση του επιστυλίου,
4.06 μ. στην ΝΑ πλευρά 
4.054 μ. στην ΒΑ πλευρά

Ύψος οπι,σθονάου από τον στυλοβάτη έως την βάση του επιστυλίου, 
4.065 μ. στην ΝΔ πλευρά 
4.06-4.062 μ. στην ΒΔ πλευρά

Nónoc loiyoc
Συνολικό μήκος
α. Στην βάση της επικρανίτιδας : 4.808 μ.
β· Στην υποκείμενη στρώση : 4.799 μ.
Υ· Στην υπερκείμενη των ορθοστατών στρώση : 4.806 μ.
δ. Στην άνω ακμή των ορθοστατών : 4.808 μ.
ε. Στην βάση της κάτω σπείρας : 5.004 μ.

Βόρειος εοίχος
Συνολικό μήκος
α. Στην βάση των επικράνων : 4.818 μ.
β· Στην υποκείμενη στρώση : 4.811 μ.
Υ· Στην υπερκείμενη των ορθοστατών στρώση : 4.812 μ.
δ. Στην άνω πλευρά των ορθοστατών : 4.815 μ.
ε. Στην βάση της κάτω σπείρας : 5.009 μ.

ftvtLKÓc χοίγος
α. Στην βάση των επικράνων
β. Στην υποκείμενη στρώση
γ. Στην υπερκείμενη των ορθοστατών στρώση
δ. Στην άνω πλευρά των ορθοστατών
ε. Στην βάση της κάτω σπείρας

5.098 μ.
5.093 μ.
5.123 μ.
5.132 μ.
5.327 μ.
(5.331 στην ανατολ.πλευρά)

Εσωτερικές SLQOtóoeLC σηκού
Μήκος στον κεντρικό διαμήκη άξονα
α. Από την ανατολ. παρειά των πεσσών, μέχρι τον δυτικό

τοίχο στην στρώση πάνω από τον ορθοστάτη : 4.258 μ.
β. Από την ανατολ. παρειά των πεσσών, μέχρι τους

ορθοστάτες του δυτ.τοίχου : 4.246 μ.
γ. Εσωτ.πλευρά βόρειου τοίχου από την ανατ. παρειά 

της παραστάδας, στους ορθοστάτες του δυτ. 
τοίχου : 4.250 μ.

δ. Εσωτ. πλευρά νότιου τοίχου, από την ανατ. παρειά 
της παραστάδας, στους ορθοστάτες του δυτ. 
τοίχου : 4.245 μ.

ε. Εσωτ. πλευρά δυτικού τοίχου στο ύψος των
ορθοστατών : 4.164 μ.

στ. Άνοιγμα ανατολικού θυραίου τοίχου εσωτερικά
των πεσσών : 4.174 μ.





ΜΗΤΡΩΟ 
1ST AO Y
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Αύξων αριθμ. μέλους 1
Αριθμός ευρετηρίου 
Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Κυματιοφόρος κορωνίς του πύργου της Νίκης. Σώζεται το χαμηλότερο τμήμα του κυματίου της όψεως, 
δούλεμε'νο με τύκο. Στην κάτω έδρα του μέλους, σώζεται ίχνος γομφώσεως Τ.

Διαστάσεις θραύσματος 0,35 X 0,32 X 0,24 μ.

Ιστορικό: Το μέλος εντοπίσθηκε το 1989, νοτίως του Κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων δίπλα στο τείχος.
Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης και φυλάγεται στο σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 2

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2974

Περιγραφή: Θραύσμα από τον 2ο ή τον 3ο αναβαθμό της δυτικής πλευράς της κρηπίδας, α) Η κάτω έδρα του 
λίθου. Διακρίνεται η υποτομή. β) Προοθία όψη. Αναθύρωση στην πλευρική επιφάνεια.

Διαστάσεις: θ,39 X 0,26 X 0,257 μ.

Ιστορικό: Είχε τοποθετηθεί στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων, από τον Α. Ορλάνδο. (Βλ.σχετ. BCH LXXI-
LXXII, 1947-48, 9, σημ.1). Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης και φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 3

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2975

Περιγραφή: Θραύσμα από τον 2ο ή τον 3ο αναβαθμό της δυτικής πλευράς της κρηπίδας. Όψη και άνω ε'δρα. 

Διαστάσεις: 0,14 X 0,28 X 0,257 μ.

Ιστορικό: Είχε τοποθετηθεί στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων από τον Α. Ορλάνδο. (Βλ. σχετ. BCH, ό.π., 9, σημ.
1). Μεταφε'ρθηκε στον πύργο της Νίκης και φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 4

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2976

Περιγραφή: Θραύσμα από τον 2ο ή τον 3ο αναβαθμό της δυτικής πλευράς της κρηπίδας. α)Άποψη της πρόσθιας 
και κάτω έδρας. Διακρίνεται η υποτομή. β) Πλάγια πλευρά, με αναθύρωση.

Διαστάσεις: θ,29 X 0,23 X 0,257

Ιστορικό: Είχε τοποθετηθεί στην Πινακοθήκη από τον Α. Ορλάνδο (BCH, ό.π., 9, σημ. 1). Μεταφέρθηκε στον
πύργο της Νίκης και φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 5

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα από τον 2ο ή τον 3ο αναβαθμό της δυτικής πλευράς της κρηπίδας. Πρόκειται για το οπίσθιο 
αφανές τμήμα του λίθου (ουρά).

Διαστάσεις: 0,23 X 0,24 X 0,257 μ.

Ιστορικό: Είχε τοποθετηθεί στην Πινακοθήκη από τον Α. Ορλάνδο (BCH, ό.π., 9, σημ. 1). Μεταφέρθηκε στον
πύργο της Νίκης και φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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Αύξων αριθμ. μέλους 6-7-8

Αριθμός ευρετηρίου 
Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως

Ε.Σ.Μ.Α

α —
β 3204 
γ 3211

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Περιγραφή: Θραύσματα από τον 2ο ή τον 3ο αναβαθμό της δυτικής πλευράς της κρηπίδας. Πρόκειται για την οπί
σθια αφανή πλευρά των λίθων της.

Διαστάσεις: α) 0,32 X 0,22 X 0,257 μ. β) 0,12 X 0,30 X 0,257 μ. γ) 0,30 X 0,18 X 0,257 μ.

Ιστορικό: Είχε τοποθετηθεί στην Πινακοθήκη από τον Α. Ορλάνδο (BCH 1947/48, 9, σημ. 1). Μεταφέρθηκε στον
πύργο της Νίκης και φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 9

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

374

Περιγραφή: Θραύσμα της ΒΔ γωνίας του στυλοβάτη.

Διαστάσεις: 0,83 X 0,65 X 0,273 μ.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε στην Ακρόπολη και μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης, νότια της νότιας πτέρυγας, μάλ
λον από τον W.B.Dinsmoor.
Φυλάγεται στο σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. με'λους 10

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως

Ε.Σ.Μ.Α

378

Περιγραφή: Θραύσμα της ΒΑ γωνίας του στυλοβάτη 

Διαστάσεις: 0,60 X 0,76 X 0,273

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε από τον Α. Ορλάνδο, μετά την τοποθήτηση των κιόνων του ναού. Τοποθετήθηκε για φύλα
ξη νότια της Νότιας Πτέρυγας των Προπυλαίων. Φυλάγεται στο σηκό της Νίκης (Βλ. σχετ. BCH, ό.π. 7, εικ.5, β).
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΑΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 11

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2838

Περιγραφή: Κυματιοφόρος βάση του δρυφάκτου του προνάου. α) Άνω έδρα κυματιοφόρου βάσεως με τον σύνδε
σμο διπλού Τ που συγκροτούσε μεταξύ τους τα δύο δίδυμα μέλη, β) Οπίσθια αφανής επιφάνεια, γ-δ) Τρόπος 
συναρμογής του μέλους στην κυματιοφόρο βάση της ΝΑ παραστάδας.

Διαστάσεις: 0,32 X 0,16 X 0,235

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε από τον Α. Παπανικολάου στην περιοχή του Αρρηφορίου το 1987. Μεταφέρθηκε στην 
αποθήκη αρχιτεκτονικοί μελών του Μουσείου Ακροπόλεο^.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 12

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλειυς 

Ε.Σ.Μ.Α

7149

Περιγραφή: Μαρμάρινη κυματιοφόρος βάση δρυφάκτου από τις πλευρές του προνάου. α) Τρόπος εφαρμογής του 
μέλους, στην βάση του γωνιακού κίονα. β)Όψη του θραύσματος, γ) Άνω πλευρά με ίχνος που συνδέσμου.

Διαστάσεις: 0,23 X 0,16 X 0,235

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε από τον Α. Ορλάνδο και δημοσιεύθηκε στο BCH, ό.π., 14, εικ. 10. Μεταφέρθηκε στην απο
θήκη αρχιτεκτονικών του Μουσείου Ακροπόλεως.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξιον αριθμ. μέλους 13

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα βάσεως ΝΑ παρασπάδας ναού Αθήνας Νίκης, α) Νότια όψη μέλους, β) Άνω έδρα και τόρ
μος του μικρού τετράγωνου γόμφου.

Διαστάσεις: 0,559 X 0,33 X 0,24 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1987 στο Αρρηφόριο από τον Α. Παπανικολάου. Φυλάγεται στον σηκό του ναού της Νίκης.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 14

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

8418

Περιγραφή: Μεσαίος ορθοστάτης του δυκτικού τοίχου σηκού ναού Αθήνας Νίκης.

Διαστάσεις: 1,025 X 0,47 X 0,735

Ιστορικό: Ο λίθος εμφανίζεται στην θέση του, σε φωτογραφίες της καθαιρέσεως του ναού το 1936, από τον Ν. 
Μπαλάνο. Κατά την αναστήλωση, δεν επαναχρησιμοποιήθηκε και θεωρήθηκε χαμένος. Αντικαταστάθηκε με νέο 
λίθο από πεντελικό μάρμαρο. (Βλ. σχετ. ΑΕ 1937, Γ', 804). Σήμερα βρίσκεται στον πύργο της Νίκης.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 15

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα λιθοπλίνθου της 5ης στρώσεως του σηκού, από την ΒΔ παραστάδα.

Διαστάσεις: 0,30 X 0,40 X 0,354.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε το 1990 κτισμε'νο εν ξηρώ στο νότιο τείχος κοντά στο ανατολικό άκρο της νότιας πλευράς 
του πύργου της Νίκης, δίπλα στο Μυκηναϊκό τείχος. Πρέπει να τοποθετήθηκε εκεί πριν από το 1944, γιατί φέρει 
ίχνος από σφαίρα όμοιο με παρόμοια ίχνη που εντοπίσθηκαν σε νέα τμήματα του ναού, που τοποθετήθηκαν το 
1936-40. Φυλάγεται στον σηκό της Νίκης.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 16
Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτιυν 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

3219

Περιγραφή: Θραύσμα αγελαίας λιθοπλίνθου ναού Αθήνας Νίκης, της πρώτης υπε'ρ τον ορθοστάτη στρώσεως, α) 
Αποψη του με'λους με την άνω επιφάνεια του και τον αρμό ώσεως. β) Τόρμος Π στην βάση του, που δείχνει τον 
εσφαλμένο τρόπο που είχε τοποθετηθεί κατά την πρώτη αναστήλωση.

Διαστάσεις: 0,48 X 0,45 X 0,344

Ιστορικό: Βρίσκεται στον πύργο της Νίκης. Αγνωστο γιατί δεν επανεντάχθηκε στο μνημείο κατά την τελευταία 
αναστήλωση.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 17

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α
2682

Περιγραφή: Θραύσμα επικρανίτιδος από το μέλος που συνθέτει την ΒΔ γωνία του επικράνου.

Διαστάσεις: 0,32 χ 0,21 χ 0,308

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε νότια του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων. Μεταφέρθηκε το 1987 στον πύργο της Νίκης 
και φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 18
Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτο:ιν 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

7908

Περιγραφή: Θραύσμα από επιστύλιο του ναού της Αθήνας Νίκης, α) Αριστερά διακρίνεται τετράγωνος τόρμος 
καλής σχετικά εργασίας πιθανώς από επισκευή του ναού, β) Λεπτομέρεια του εσωτερικού της λαξευτής εγκοπής 
για να φανεί η εργασία της.

Διαστάσεις: 0,48 X 0,225 X 0,24 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε μεταξύ άλλων θραυσμάτων στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 19

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

13351

Περιγραφή: Θραύσμα προσκεφαλαίου ιωνικού κιονόκρανου ναού Αθήνας Νίκης. 

Διαστάσεις: 0,29 X 0,25 X 0,20 μ. περίπου

Ιστορικό: Βρέθηκε στο σηκό της Νίκης. Μεταφέρθηκε στην αποθήκη αρχιτεκτονικών μελών Ακροπόλεως.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 20

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως

Ε.Σ.Μ.Α

Y 75

Περιγραφή: Θραύσμα οριζοντίου γείσου, α) Άνω έδρα, με ίχνη από χρήση μεταγενέστερη, β) Κάτω έδρα με το 
κυμάτιο της οροφής του γείσου.

Διαστάσεις: 0,48 X 0,33 X 0,159 μ.

Ιστορικό: Αναγνωρίσθηκε μεταξύ των θραυσμάτων που είχαν βρεθεί κατά τις εργασίες καθαρισμού της υστερορ- 
ρωμαϊκής δεξαμενής ανατολικά της Πινακοθήκης, το 1988. Κατεγράφη από το συνεργείο των Προπυλαίων και 
μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 21

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Y 981

Περιγραφή: Θραύσμα οριζοντίου γείσου.

Διαστάσεις: 0,62 X 0,585 X 0,159 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε κατά τις εργασίες καθαρισμού της υστερορρωμάίκής δεξαμενής ανατολικά της Πινακοθήκης, 
το 1988. Κατεγράφη από το συνεργείο των Προπυλαίων και μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης.
Φυλάσεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 22
Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα «ουράς» γωνιακού καταετίου γείσου με τεθλασμένη βάση κατά την κλίση του αετώματος 
(14°). Άποψη της επιφάνειας εδράσεως. β) Άνω έδρα, με τον τόρμο γομφώσεως της γωνιακής σίμης.

ΔΙαστάσεις: 0,28 X 0,15 X 0,13 μ.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε το 1990, μεταξύ άλλων μελών, στα ανατολικά του πύργου της Νίκης, δίπλα στο Μυκηναϊκό 
τείχος. Μεταφέρθηκε στην αποθήκη αρχιτεκτονικών μελών του Μουσείου Ακροπόλεως.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Αύξων αριθμ. μέλους 23-24

Αριθμός ευρετηρίου 
Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

15958
α-β

Περιγραφή: α) Κορυφαία σίμη με συνφυή την πλίνθο του ακρωτηρίου (Α. Ορλάνδος), β) Αποτύπωση της κορυφαί
ας σίμης με την συμφυή πλίνθο του ακρωτηρίου. (Σχεδ. W.D.Dinsmoor Jr.).

Ιστορικό: Δημοσιεύθηκε χωρίς σχέδιο από τον Α. Ορλάνδο στο BCH 1947-48, 32, εικ. 25. Αργότερα από την 
Ρ.Neils Boulter, στο Hesperia 36, 1969, σ. 133-140, με αποτύπωση του W.B.Dinsmoor Jr. (ό.π εικ. 1). Τα μέλη 
φυλάγονται στην αποθήκη του Μουσείου Ακροπόλεως.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 25

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

4291

Περιγραφή: Θραύσμα γωνιακής σίμης με τμήμα της βάσεως του γωνιακού ακρωτηρίου, α) Άνω πλευρά της βάσε- 
ως με βαθείς τόρμους για την στερέωση των ακρωτηρίων και μικρές στρογγυλές οπές για την στερέωση μετάλλι
νων οβελών για την απομάκρυνση των πτηνών, β) Άποψη των δύο πλευρών του μέλους που διαμόρφωναν την σίμη. 
Η πλαγία πλευρά είναι κατεστραμμένη.

Διαστάσεις: 0,58 X 0,30 X 0,305.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1988 από το συνεργείο διασπάρτων ανατολικά του Αρρηφορίου. Μεταφέρθηκε στον πύργο 
της Νίκης όπου και αναγνωρίσθηκε. Φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 26
Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2635

Περιγραφή: Θραύσμα γωνιακής σίμης με τμήμα της βάσεως του ακρωτηρίου. Το θραύσμα ανήκει στον στραμμένο 
προς τις πλευρές του ναού τμήμα της γωνιακής σίμης. α) Όψη. β) Άποψη της άνω πλευράς με τα υπολείμματα της 
βάσεως του ακρωτηρίου.Οι μικρές στρογγυλές οπές στο χείλος της σίμης χρησίμευαν για την τοποθέτηση μικρών 
σιδηρών οβελών για την απομάκρυνση των πτηνών.

Διαστάσεις: 0,272 X 0,20 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στην πρόσταση της Πινακοθήκης. Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται 
στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 27

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2638

Περιγραφή: Θραύσμα επαετίδας. α) Όψη. β) Πίσω πλευρά. Διακρίνονται οι μικροί χαρακτηριστικοί τόρμοι για 
την στερέωση μικρών σιδηρών οβελών για την απομάκρυνση των πτηνών. Ένδειξη ότι το μέλος προέρχεται από το 
τμήμα της σίμης που ήταν κοντά σε βάση ακρωτηρίου.

Διαστάσεις: 0,27 X 0,21 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε το 1986 στον πύργο της Νίκης, κοντά στο Μυκηναϊκό τείχος. Δημοσιευμένο από τον Α. 
Ορλάνδο, στο BCH 1947-48, 32, εικ. 26. Φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΑΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 28
Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα επαετίδας. α) Όψη, διακρίνονται τα ίχνη του γραπτού διακόσμου, β) Άνω πλευρά. 

Διαστάσεις: 0,309 X 0,163 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στην πρόσταση της Πινακοθήκης. Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται
στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 29

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2637

Περιγραφή: Θραύσμα επαετΐδας. α) Όψη. β) Άποψη της άνω επιφάνειας.

Διαστάσεις: 0,437 X 0,167 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στην πρόσταση της Πινακοθήκης. Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται
στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 30

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα επαετίδας. α) Άνω επιφάνεια με χαρακτηριστική «κλιμακτωτή» διαμόρφωση που αποδει- 
κνύει το μονολιθικό της κατασκευής της. β) Όψη και κάτω έδρα.

Διαστάσεις: 0,48 X 0,30 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στον χώρο νότια του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίοον. Δημοσιευμένο από τον 
Ορλάνδο στο BCH 1947-48, 35, εικ. 28. Φυλάγεται στον σηκό της Νίκης.



220

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 31

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

4774

Περιγραφή: Θραύσμα επαετίδας. α) Άνω επιφάνεια με χαρακτηριστική «κλιμακωτή» διαμόρφωση που αποδει- 
κνύει το μονολιθικό της κατασκευής της. β) Όψη.

Διαστάσεις: 0,43 X 0,388 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε κατά την καταγραφή ταον εντοιχισμένων μελών, στην δυτική πλευρά του Belvedere, δημοσι
ευμένο από τον Α. Ορλανδό στο BCH, 1947-48, 35, εικ. 28. Αποδεικνύει ότι τα μέλη στο Belvedere, κτίσθηκαν εν 
ξηρώ γύρω από τον Πύργο, μετά το 1940. Φυλάγεται στον σηκό της Νίκης.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 32

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2639

Περιγραφή: Θραύσμα σίμης μακρών πλευρών, α) Όψη. β) Πίσω πλευρά, με ίχνος φθοράς από την επαφή του 
καλυπτήρα.

Διαστάσεις: 0,115 X 0,118 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στην πρόσταση της Πινακοθήκης. Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται
στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 33

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Περιγραφή: Θραύσμα επαετίδας. α) Όψη. β) Πίσω πλευρά. Διακρίνεται ο ζητάμορφος αρμός κλειδώσεως. 

Διαστάσεις: 0,24 X 0,23 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στην πρόσταση της Πινακοθήκης. Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Φυλάγεται
στον σηκό του ναού.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 34

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

2636

Περιγραφή: Θραύσμα σίμης μακρών πλευρών (ΒΑ πλευρά ή ΝΔ γωνία). Πρόκειται για το μεταβατικό μέλος που 
από επαετίδα συνεχίζει σε παραετίδα. α) Όψη. β) Πίσω πλευρά, γ) Κάτω έδρα. Διακρίνεται ο τρόπος μεταβάσε- 
ως από την πλευρική οριζόντια σίμη, στην επαετίδα. δ) Όψη με την κάτω έδρα.

Διαστάσεις: 0,326 X 0,19 X 0,17 μ.

Ιστορικό: Βρέθηκε το 1986 στην πρόσταση της Πινακοθήκης. Μεταφέρθηκε στον πύργο της Νίκης. Δημοσιευμένο 
από τον Α. Ορλάνδο, στο BCH 1947-48, ό.π. 31, εικ. 23. Φυλάγεται στον σηκό του ναού.
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Περιγραφή: Σίμη πλευρική, με υδρορροή λεοντοκεφαλή σε κακή κατάσταση διατηρήσεως.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τον καθηγητή κ. X. Μπούρα. 
Φυλάγεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 36

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

Δ. 887

Περιγραφή: Σίμη πλευρική. Σώζεται μόνο τμήμα της υδρορροής λεοντοκεφαλής.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τον καθηγητή κ. X. Μπούρα. Το 
θραύσμα φυλάγεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. με'λους 37

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

I. 436

Περιγραφή: Επικρανίτις από την ΝΑ παραστάδα του σηκού της Νίκης.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε από τον Έλγιν στον Τούρκικο προμαχώνα δυτικάτων Προπυλαίων και μεταφε'ρθηκε το 
1810, στην Βρετανία. Σήμερα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
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Αύξων αριθμ. μέλους 38

Αριθμός ευρετηρίου 
Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

I. 2735

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ
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Περιγραφή: Γωνιακό κιονόκρανο από τον ΝΔ κίονα του ναού.

Ιστορικό: Εντοπίσθηκε από τον Έλγιν στον Τούρκικο προμαχώνα δυτικάτων Προπυλαίων και μεταφέρθηκε το
1810 στην Βρετανία. Σήμερα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 39

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

ΒΜ 424

Περιγραφή: Μέλος της δυτικής ζωφόρου του ναού.

Ιστορικό: Μετά την κατεδάφιση του ναού (το 1686 περίπου), κτίσθηκε στην ανατολική παρειά του Τούρκικου προ
μαχώνα δυτικά των Προπυλαίων. Εκεί αποτυπώθηκε από του J.Stuart και N.Revett και δημοσιεύθηκε το 1760. Με
εντολή του Έλγιν το μέλος αποτειχίσθηκε και αφαιρέθηκε η οπίσθια επιφάνειά του. Μετετράπη έτσι σε πλάκα
πάχους 0,12 μ. και εστάλη στην Βρετανία. Εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 40

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως

Ε.Σ.Μ.Α

ΒΜ 422
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Περιγραφή: Μέλος της δυτικής ζωφόρου του ναού.

Ιστορικό: Μετά την κατεδάφιση του ναού (το 1686 περίπου), κτίσθηκε στην ανατολική παρειά του Τούρκικου προ
μαχώνα δυτικά των Προπυλαίων. Εκεί αποτυπώθηκε από τους J.Stuart και N.Revett και δημοσιεύθηκε το 1760.
Με εντολή του Έλγιν το μέλος αποτειχίσθηκε και αφαιρέθηκε η οπίσθια επιφάνειά του. Μετετράπη έτσι σε
πλάκα πάχους 0,12 μ. και εστάλη στην Βρετανία. Εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 41

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

ΒΜ 423

Περιγραφή: Μέλος της νότιας ζωφόρου του ναού, τοποθετημένο σε αντίγραφο στην νότια πλευρά της Νίκης.

Ιστορικό: Μετά την κατεδάφιση του ναού (το 1686 περίπου), κτίσθηκε στην ανατολική παρειά του Τούρκικου προ
μαχώνα δυτικάτων Προπυλαίων. Εκεί αποτυπώθηκε από τους J.Stuart και N.Revett και δημοσιεύθηκε το 1760. Με
εντολή του Έλγιν το μέλος αποτειχίσθηκε και αφαιρέθηκε η οπίσθια επιφάνειά του. Μετετράπη έτσι σε πλάκα
πάχους 0,12 μ. και εστάλη στην Βρετανία. Εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
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ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αύξων αριθμ. μέλους 42

Αριθμός ευρετηρίου

ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ Αρχείου Διασπάρτων 
μελών Ακροπόλεως 

Ε.Σ.Μ.Α

ΒΜ 421
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Περιγραφή: Μέλος της βόρειας ζωφόρου του ναού, τώρα τοποθετημένο σε αντίγραφο στην νότια πλευρά της 
Νίκης.

Ιστορικό: Μετά την κατεδάφιση του ναού (το 1686 περίπου), κτίσθηκε στην ανατολική παρειά του Τούρκικου προ
μαχώνα δυτικά των Προπυλαίων. Εκεί αποτυπώθηκε από τους J.Stuart και N.Revett και δημοσιεύθηκε το 1760.
Με εντολή του Έλγιν το μέλος αποτειχίσθηκε και αφαιρέθηκε η οπίσθια επιφάνειά του. Μετετράπη έτσι σε
πλάκα πάχους 0,12 μ. και εστάλη στην Βρετανία. Εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.





ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΡΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Περί των αρχών των προτεuνομένων επεμβάσεων

Από την διερεύνηση της οικοδομικής ιστορίας του μνημείου, την περιγραφή λίθου προς 
λίθον της υπάρχουσας καταστάσεως, καθώς και από την κριτική ανάλυση του είδους, του 
τρόπου και των αποτελεσμάτων των δύο προηγουμένων μειζόνων αναστηλωτικών επεμβάσεων, 
έγινε φανερή η ύπαρξη μιάς σειράς προβλημάτων που απαραίτητο είναι να αντιμετωπισθούν, 
με την ευκαιρία της αναγκαίας νέας διαλύσεως (γιά τρίτη φορά) του ναού, προκειμένου να 
αντικατασταθούν οι οξειδωμένοι νεώτεροι σίδηροί σύνδεσμοι. Τα προβλήματα που έχουν 
εντοπισθεί καθώς και οι προτάσεις γιά την επίλυσή τους, ακολουθούν αναλυτικά.

Κύριο υπόβαθρο στον καθορισμό του πλαισίου των προτεινομένων επεμβάσεων αποτελεί 
το αναστηλωτικό έργο που εδώ και δεκαπέντε χρόνια επιτελείται στην Ακρόπολη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, υπό την επιστασία της Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων της 
Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ).

Ο γόνιμος διάλογος που έχει αναπτυχθεί γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν 
την συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως, και γενικώτερα όλο το 
φάσμα των σύγχρονων αναστηλώσεων, που σε μεγάλο μέρος του συνοψίζεται στα πρακτικά 
των τριών διεθνών συνεδρίων που διοργανώθηκαν ύστερα από την έκδοση των μελετών 
αποκαταστάσεως του Ερεχθείου και του Παρθενώνα. Το πλούσιο υλικό που έχει συγκεντρωθεί 
με τις θέσεις που ανέπτυξαν οι συντάκτες των παραπάνω μελετών σε ότι αφορά θεωρητικά και 
πρακτικά ζητήματα αποκαταστάσεως των μνημείων, την κριτική άποψη των μελών της ΕΣΜΑ, 
τα πορίσματα των υποεπιτροπών που συνεστήθηκαν για να γνωμοδοτήσουν σε ειδικά 
προβλήματα, ο συνεχιζόμενος δημόσιος διάλογος σε συναφή με το παραγόμενο αναστηλωτικό 
έργο θέματα, όλα αυτά δημιουργούν ένα πρωτογενές θεωρητικό υπόβαθρο αναστηλωτικών 
αρχών το οποίο ασφαλώς συνέβαλε στην διαμόρφωση των απόψεων που εκφράζουμε με την 
ευκαιρία της παρούσας μελέτης, στα ειδικά θέματα συντηρήσεως, προστασίας και 
αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης.

Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στα μέλη της 
Υποεπιτροπής που συστήθηκε στα πλαίσια της ΕΣΜΑ για τον έλεγχο της μελέτης που 
υπεβλήθη προς έγκρισιν τον Δεκέμβριο του 1992. Συγκεκριμμένα στον Προϊστάμενο της Α’ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορο κ. Πέτρο Καλλιγά, στον Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Αναστηλώσεων Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ, κ. Ιορδάνη Δημακόπουλο, στον 
Επίτιμο Γενικό Εφορο Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ και Πρόεδρο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, κ. Γεώργιο Δοντά και στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Εργαστηρίου Στατικής και 
Αντισεισμικών Ερευνών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, κ. Κωνσταντίνο Συρμακέζη, για 
το μεγάλο ενδιαφέρον, την γόνιμη συνεργασία και τις εποικοδομητικές τους παρατηρήσεις, 
που ως αποτέλεσμα είχαν την κατά το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση των προτάσεων για 
την αποκατάσταση του ναού της Αθηνάς Νίκης, σε αυτήν την τελική έκδοση της μελέτης.

Πολύτιμο βοήθημα σε πλείστα θεωρητικά ζητήματα και διλήματα που αντιμετωπίσαμε 
κατά την διατύπωση των προτάσεων αποκαταστάσεως του ναού, καθώς επίσης κατά την 
κριτική θεώρηση των προγενέστερων επεμβάσεων, μας παρείχε ο σύνθετος προβληματισμός του 
σοφού δασκάλου σε προβλήματα προστασίας και συντηρήσεως των μνημείων, ιστορικού της 
τέχνης Cesare Brandi, μέσα από το φιλοσοφικό του έργο, Teoria del Restauro, Torino 1977.
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Στο έργο του καθηγητού του Ινστιτούτου Αναστηλώσεων της Ρώμης C. Ceschi (Teoria 
e storia del Restauro, Roma 1970), αλλά και στην πρόσφατα δημοσιευμένη από το Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο άρτια μελέτη του Η.Schmidt, (Wiederaufbau, Stuttgart 1993), βρήκαμε 
συγκεντρωμένο και κριτικά σχολιασμένο το σύνολο σχεδόν του παλαιού και νεωτέρου 
προβληματισμού και των διεθνών αρχών που διέπουν τις αναστηλώσεις, όπως διαμορφώθηκαν 
έμπρακτα μέσα από το παραγόμενο αναστηλωτικό έργο αρχικά, και με την διατύπωση γενικών 
αρχών και αναστηλωτικών χαρτών στη συνέχεια, μία εξελικτική διεργασία, η οποία καλύπτει 
κυρίως τους δύο τελευταίους αιώνες.

Σε ότι αφορά την εμβάθυνση στην σκολιά θεωρία της ιστορίας και της επιστήμης της 
τέχνης, ιδιαίτερα χρήσιμη στην διαμόρφωση των απόψεών μας υπήρξε η καινοτόμος θεώρηση 
του φιλόσοφου ιστορικού της Τέχνης E. Gombrich, μέσα από τα έργα του, The Story of Art 
(London 1950), Art and Illusion (London 1960) κ.α.

Στην περιγραφή των προτεινομένων επεμβάσεων έχουμε λάβει ως δεδομένη την 
εφαρμογή των ακολούθων υλικών και τεχνικών μεθόδων, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις 
της ΕΣΜΑ που ελήφθησαν κατά τις εργασίες αποκαταστάσεως του Ερεχθείου, του Παρθενώνα 
και των Προπυλαίων.

α) Την χρήση του λευκού πεντελικού μαρμάρου για την συμπλήρωση χαμένων τμημάτων 
από μέλη του ναού, όπως λιθοπλίνθους, αναβαθμούς κρηπίδας, τμήματα κιόνων, γείσα κ.ά., 
πλήν των μελών της ζωφόρου.

β) Την χρήση του κράματος τιτανίου, για την κατασκευή ανοξείδωτων μετάλλινων 
συνδέσμων και ράβδων οπλισμού, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν όλους τους σιδηρούς 
συνδέσμους ή άλλα σιδηρά στοιχεία των προηγουμένων αναστηλώσεων.

γ) Την χρήση λευκού τσιμέντου Δανίας τύπου Portland, αναμιγμένου με πλυμένη χαλαζιακή
άμμο, γιά την συγκόλληση ρηγματωμένων μελών, σε συνδυασμό με ράβδους τιτανίου ως 
οπλισμού, τοποθετημένες εσωτερικά με την διάνοιξη οπών στην μάζα του μαρμάρου (τυφλή 
ήλωση).

δ) Την χρήση σημειοθέτου (πονταδόρου), γιά την λάξευση αρνητικών επιφανειών 
θραύσεως στα συμπληρωματικά νέα τμήματα από λευκό πεντελικό μάρμαρο που αποκαθιστούν 
στατικά την δομή των μελών του ναού, για την πλήρη εφαρμογή των συμπληρωμάτων αυτών, 
στην επιφάνεια θραύσεως των αρχαίων μελών.

Ως προς το υλικό για την κατασκευή αντιγράφων, περιγράφονται αδρά οι ιδιότητες που 
κατά την γνώμη μας θα πρέπει να πληροί, πολλές από τις οποίες δεν διαθέτει η τσιμεντοκονία 
που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή αντιγράφων σε άλλα μνημεία. Πιστεύουμε ότι το 
θέμα αξίζει περαιτέρω μελέτη από τους ειδικούς της ΕΣΜΑ, εφ’όσον η κατασκευή των 
αντιγράφων δεν είναι άμεσης προτεραιότητας και χρόνος για την διεξαγωγή πειραμάτων 
υπάρχει, δεδομένου ότι πριν από την τοποθέτησή τους στον ναό πρέπει να προηγηθεί η 
καθαίρεση, η αποκατάσταση της θεμελιώσεως και η νέα αναστήλωση του μνημείου, μέχρι το 
ύψος των επιστυλίων.

Βέβαια, ο παραπάνω προβληματισμός θα είχε κατά πολύ απλουστευθεί εάν στο μεταξύ 
εκτός από την ζωφόρο και τα άλλα τμήματα της ανωδομής του ναού τα οποία σήμερα 
βρίσκονται στο Βρεταννικό Μουσείο, το γωνιακό κιονόκρανο και το επίκρανο της 
παραστάδας, έβρισκαν πάλι την θέση τους στο μνημείο και έτσι δεν χρειαζόταν να
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καταφύγουμε, τουλάχιστον γι’ αυτά, στην κατασκευή αντιγράφων.1

Οι προτάσεις αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης που ακολουθούν ευθύς 
αμέσως, έλαβαν βεβαίως με προσοχή υπ’όψιν τον Χάρτη της Βενετίας, το διεθνώς αποδεκτό 
θεωρητικό αυτό πλαίσιο που διέπει τα περί συντηρήσεως, προστασίας και αναστηλώσεως των 
μνημείων και των έργων τέχνης γενικώτερα.

1. Η νέα αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης παρέχει μία καλή ευκαιρία για την συμμετοχή στο έργο των
επιστημόνων του Βρεταννικού Μουσείου, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι με την προσφορά και συνεργασία τους στην 
τοποθέτηση των μελών αυτών στην θέση τους, θα νοιώσουν την ίδια ικανοποίηση που νιώθουμε και εμείς όταν 
ανακαλύπτοντας μέσα στους λιθοσωρούς της Ακροπόλεως χαμένα μέλη του μνημείου ή θραύσματα που 
συμπληρώνουν άλλα γνωστά, τα τοποθετούμε στον ναό αποκαθιστώντας όσο το δυνατόν πληρέστερα την μορφή
του.
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1. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΠΙΔΑΣ

Ανασκευή χης θεωρίας χου Μπαλάνου περί κεκλιμένης κρηπίδας χου ναού
Κατά την δεύτερη αναστήλωση του ναού της Αθήνας Νίκης, ο Νικόλαος Μπαλάνος, εξ 

αιτίας των σοβαρών παραμορφώσεων που είχε υποστεί η κρηπίδα λόγω καθιζήσεων, 
υποχρεώθηκε να την διαλύσει και να ανακατασκευάσει την θεμελίωσή της που είχε διαβρωθεί.

Η κρηπίδα ήταν το μόνο τμήμα του μνημείου, το οποίο ανεξάρτητα από τις φθορές που 
είχε υποστεί, διατηρούσε την αυθεντικότητά του, έχοντας παραμείνει στην θέση του από την 
αρχαιότητα (Πιν.. 63, 77, 94).

Ο Ν. Μπαλάνος για να είναι βέβαιος ότι κατά την ανασύνθεση της κρηπίδας η αρχαία 
στάθμη του ναού θα παρέμενε ακριβώς η ίδια, δεν προέβη στην πλήρη διάλυση του κατώτατου 
αυτού τμήματος, αλλά διατήρησε στην θέση της την βορειοδυτική γωνία της ευθυντηρίας, η 
οποία είναι λαξευμένη σε ενιαίο τεμάχιο μαρμάρου με την κορωνίδα, την κυματιοφόρο αυτή 
επίστεψη του πώρινου ισοδομικού περιβλήματος που έντυσε εξωτερικά τον πανάρχαιο 
πελασγικό πύργο.

Αυτή η ενέργεια έγινε με τον συλλογισμό ότι η ΒΔ γωνία της ευθυντηρίας του ναού, 
ήταν ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς μιά και δεν θα μπορούσε να είχε υποστεί καθίζηση αφού 
δεν εδραζόταν σε κοινά θεμέλια από πώρινους θαμένους δόμους που θα είχαν από την υγρασία 
διαβρωθεί, αλλά στο ίδιο το πώρινο περίβλημα του πύργου, το οποίο εδραζόταν στον φυσικό 
βράχο, κάπου οκτώ μέτρα χαμηλότερα. Η "ασφαλής" κατά τον Ν. Μπαλάνο, ως προς την 
διατήρηση της αρχαίας στάθμης της, ΒΔ γωνία της ευθυντηρίας, απομακρύνθηκε στην 
συνέχεια, αφού όμως είχαν προηγουμένως επανατοποθετηθεί στην θέση τους και σύμφωνα 
πάντα με την στάθμη της παραπάνω γωνίας, οι λίθοι της ΝΑ γωνίας της ευθυντηρίας.

Σχετικά με την χωροστάθμιση κατά μήκος της βόρειας πλευράς της ευθυντηρίας καθώς 
και στους ανευρεβέντες in situ λίθους της βόρειας πλευράς της κορωνίδας του πύργου, δηλαδή 
από την ΒΔ γωνία του πύργου μέχρι την αρχαία κλίμακα ανόδου που οδηγεί στον πύργο 
ανατολικά του ναού, ο Μπαλάνος αναφέρει συμπερασματικά τα ακόλουθα:

1. Το ύψος της ευθυντηρίας στην ΒΔ γωνία είναι 0,086 μ. και μετριέται με ασφάλεια, 
εφ’όσον διατηρείται σε καλή κατάσταση με το συμφυές τμήμα της πλακοστρώσεως-κορωνίδας 
στο μορφολογικά και κατασκευαστικά ιδιόμορφο αυτό σημείο του πύργου. Στο άλλο όμως 
άκρο της ευθυντηρίας, το ΒΑ, το ύψος της δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί, παρά μόνον από 
το ίχνος διαβρώσεως του νερού στο σημείο επαφής της οριζόντιας πλακοστρώσεως του 
πύργου στο κάθετο μέτωπο της ευθυντηρίας. Ετσι λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το ύψος της στην 
ΒΑ γωνία ήταν 0,10 μ., ενώ σε απόσταση 3,50 μ. από την ΒΔ γωνία, (δηλαδή μέχρι το σημείο 
που διασώθηκε η αρχαία πλακόστρωση), ήταν 0,094 μ. Ο Μπαλάνος κατέληξε έτσι στο εύλογο 
συμπέρασμα, ότι το ύψος της ευθυντηρίας του ναού, έβαινε αυξανόμενο συνολικά κατά 1,4 
εκατ. από την ΒΔ προς την ΒΑ της γωνία3 (Πιν. 10, 62, 72).

2. Ο τριγωνικός σε κάτοψη, πλακοστρωμένος χώρος που δημιουργείται μεταξύ της βόρειας 
πλευράς της ευθυντηρίας και του βόρειου χείλους της κορωνίδας του πύργου, δεν ήταν 
οριζόντιος αλλά επικλινής, με κλίση από την ευθυντηρία προς το χείλος της κορωνίδας. Κατά 
τον Μπαλάνο, η κλίση αυτή διαπιστώνεται: α) Από την γωνία που σχηματίζει η κατακόρυφη

2. Ν. Μπαλάνου, Η νέα αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-1939), ΑΕ 1937, Γ’, 796.

3. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 796.
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πλευρά της ευθυντηρίας με την μαρμάρινη πλακόστρωση του δαπέδου του πύργου, ιδίως στο 
τμήμα εκείνο όπου η ευθυντηρία και η πλακόστρωση είχαν λαξευθεί σε ενιαία τεμάχια 
μαρμάρου, ήτοι στην περιοχή κοντά στην ΒΔ γωνία του πύργου, β) Από την κλίση προς τα 
έξω, που σχηματίζει η άνω επιφάνεια της κορωνίδας με την κατακόρυφη εξωτερική πλευρά 
του μετώπου της. Η κλίση αυτή μετρήθηκε σε μήκος 0,67 μ. και σύμφωνα με τον Μπαλάνο 
βρέθηκε ίση με 66 χιλιοστά, ήτοι 10 χιλιοστά περίπου ανά μέτρο. Επιπροσθέτως ο Μπαλάνος 
παραθέτει εδώ και την πληροφορία, ότι κλίση προς τα έξω παρουσιάζει και η επάνω έδρα της 
ανώτατης στρώσεως των πώρινων δόμων του περιβλήματος του πύργου, πάνω στην οποία 
εδράζεται η μαρμάρινη κορωνίδα, δεδομένου ότι τα μάρμαρα της κορωνίδας είναι ισοπαχή.4

Σχετικά με την τελευταία αυτή διευκρίνιση, περί της κλίσεως δηλαδή που παρουσιάζει 
προς τα έξω η άνω έδρα της ανώτατης στρώσεως των δόμων, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι 
ο Μπαλάνος αναιρεί με τον τρόπο αυτό την άποψη που ο ίδιος είχε παραπάνω διατυπώσει, περί 
της κλίσεως της άνω επιφάνειας της κορωνίδας η οποία δύναται να μετρηθεί σε σχέση με το 
κατακόρυφο προξέχον μέτωπό της. Το ορθό είναι ότι η κλίση προς τα έξω δημιουργείται μόνο 
με την κατάλληλη κλίση που λαμβάνει η άνω έδρα της ανωτέρας
στρώσεως των πώρινων δόμων του περιβλήματος. Εάν ίσχυε η άποψη του Μπαλάνου, τότε ο 
υπολογισμός της κλίσεως θα έπρεπε να υπολογιστεί από τον Καλλικράτη και τους τεχνίτες του 
αθροιστικά. Δηλαδή η κλίση των μαρμάρων της κορωνίδας (που όμως έτσι δεν θα έπρεπε να 
είναι ισοπαχή) θα έπρεπε να προστεθεί στην κλίση της άνω επιφάνειας της ανώτερης στρώσεως 
των πωρολίθων, μία διαδικασία άσκοπη και απόλυτα έξω από το πνεύμα οικονομίας που διέπει 
κατά κανόνα τα κλασικά έργα.

Εν πάση περιπτώσει, ο Μπαλάνος έχοντας ως δεδομένο το αριθμητικό μέγεθος της 
κλίσεως που σύμφωνα με τα παραπάνω διεπίστωσε, δηλαδή την κατά προσέγγιση κλίση του 
1% (1 εκατοστό ανά μέτρο περίπου), προχώρησε στο συμπέρασμα ότι το υψόμετρο στο ίχνος 
του νεροφαγώματος της ΒΑ γωνίας της ευθυντηρίας θα έπρεπε να είναι 3,5 εκατ. ψηλότερα 
από την στάθμη της κορωνίδας, δεδομένου ότι το μήκος της πλευράς β-γ, (Πιν. 10), είναι 3,10 
μ.! Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την διαπίστωση της αυξήσεως του ύψους της ευθυντηρίας 
από Δ προς A κατά 1,4, οδήγησαν το Μπαλάνο στον ακόλουθο συλλογισμό: Στην περίπτωση 
που η ευθυντηρία α, β (ήτοι όλο το μήκος της βόρειας πλευράς της) ήταν οριζόντια, τότε το 
ύψος της θα έπρεπε να μειώνεται στο ανατολικό της άκρο κατά 3,5 εκατ., (όση η υπερύψωση 
που θα έπρεπε να έχει η ευθυντηρία στο σημείο αυτό, σε σχέση με το χείλος της κορωνίδας 
στο τμήμα β, γ) και να έχει έτσι ύψος 8,6-3,5=5,1 εκατ. και όχι ύψος 10 
•εκατ. που μετρήθηκε ότι έχει βάσει του νεροφαγώματος. Συμπεραίνει λοιπόν ότι η ευθυντηρία 
είχε κλίση από δυσμάς προς ανατολάς 4,9 εκατ., μέγεθος που προκύπτει από την άθροιση δύο 
υποθετικών αριθμητικών μεγεθών, ήτοι των 5,1 εκατ. που θα έπρεπε να είχε ύψος η ευθυντηρία 
εάν ήταν οριζόντια και των 4,9 εκατ. της υποθετικής "κλίσεώς" της, ώστε τα δύο αυτά μεγέθη 
προστιθέμενα, να ισούνται με το ύψος των 10 εκατ. που μετρήθηκε ότι είχε η ευθυντηρία στο 
ανατολικό της άκρο, σύμφωνα με το ίχνος διαβρώσεως του νερού.5 Επί τη βάσει δε των 
ανωτέρω συλλογισμών και συμπερασμάτων του, ο Μπαλάνος επανατοποθέτησε την κρηπίδα 
του ναού κεκλιμμένη, με την δυτική πλευρά της κατά 4,9 εκατ. χαμηλότερη από την 
ανατολική.

Η χωροστάθμηση της ευθυντηρίας σύμφωνα με νέες μετρήσεις, 
έχει σήμερα ως ακολούθως:
ΒΔ γωνία 0,000 μ.
ΒΑ γωνία 0,049 μ.

4. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 797.

5. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 783.
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ΝΔ γωνία 0,009 μ.
ΝΑ γωνία 0,048 μ.

Η χωροστάθμηση του στυλοβάτη έχει ως ακολούθως |
ΒΔ γωνία 0,79 μ.
ΒΑ γωνία 0,8355 μ.
ΝΔ γωνία 0,798 μ.
ΝΑ γωνία 0,8355 μ.

Στους παραπάνω συλλογισμούς και τα συμπεράσματα του L. Μπαλάνου έχουμε να 
ανατάξουμε τα ακόλουθα:

1. Ο Ν.Μπαλάνος, στήριξε τους συλλογισμούς του στην πεποίθηση ότι η στρώση της 
κορωνίδας είναι οριζόντια. Προξενεί πράγματι εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είναι τόσο 
αναλυτικός στα μέτρα που παραδίδει, δεν αναφέρει τίποτα γιά την χωροστάθμιση της 
κορωνίδας μεταξύ των σημείων α,γ ήτοι της ΒΔ γωνίας και του ΒΑ άκρου της, δεδομένου ότι 
τα μάρμαρα που την συνθέτουν βρέθηκαν στο μεγαλύτερο τμήμα της, στην θέση τους (Πιν. 
10, 62).

2. Ο Μπαλάνος θεωρεί την ΒΔ γωνία της ευθυντηρίας ως απόλυτα αξιόπιστο σημείο 
αναφοράς, δηλαδή θέση η οποία ήταν αδύνατον να έχει υποστεί οποιουδήποτε μεγέθους 
καθίζηση κατά τα 2.500 χρόνια υπάρξεώς της, ούτε κατά 1-2 εκατοστά, παρά το γεγονός ότι 
η δυτική πλευρά του περιβλήματος είχε υποστεί σοβαρότατες φθορές και είχε παρουσιάσει 
κλίση προς τα έξω με κίνδυνο επικείμενης καταρρεύσεώςτης, και αποτέλεσε την αιτία για την 
έναρξη των εργασιών της δεύτερης αυτής επεμβάσεως που οδήγησε στην νέα αναστήλωση 
του πύργου και του ναού. Επιπροσθέτως η έδραση της συμφυούς με την κορωνίδα ΒΔ γωνίας 
της ευθυντηρίας πάνω σε 18 επάλληλες καθ’ ύψος στρώσεις αρχαίων και σε πολλά σημεία 
αποσαθρωμένων πωρολίθων, κάθε άλλο παρά συνηγορούσαν στην στήριξη της πεποίθησής του 
αυτής (Πιν. 92, 165). Εξ άλλου η χωροστάθμιση της ευθυντηρίας που μας παραδίδει ο ίδιος 
ο Μπαλάνος, επιβεβαιώνει τα όσα μόλις αναφέραμε. Κατά την χωροστάθμιση λοιπόν της 
ευθυντηρίας που έκανε κατά πάσα πιθανότητα ο αρχιτέκτων Β. Δούρας, λαμβάνοντας ως 
στάθμη 0,00 στην ΒΔ της γωνία, η επίμαχη ΒΑ γωνία βρέθηκε κατά 1 εκατ. πιό χαμηλά. Επίσης 
η ΝΔ γωνία της ευθυντηρίας βρέθηκε κατά 2 εκατ. χαμηλότερα λόγω καθιζήσεως, παρά το 
γεγονός ότι η γωνία αυτή όπως και η ΒΔ, είναι συμφυής με την κορωνίδα και παρομοίως 
εδράζεται στο αποτελούμενο από 18 στρώσεις πώρινο περίβλημα του πύργου. Τέλος, η ΝΑ 
γωνία βρέθηκε κατά 1,2 εκατ. χαμηλότερα.6

Εκτός όμως από τα παραπάνω, στο αποκαλούμενο αρχείο Μπαλάνου που φυλάγεται 
στην Αρχαιολογική Εταιρεία, εντοπίσαμε μετά από επισταμένη έρευνα ένα σημαντικότατο και 
καθοριστικό έγγραφο για την επίλυση του ζητήματος το οποίο μας απασχολεί. Πρόκειται για 
μία δισέλιδη ανυπόγραφη δακτυλογραφημένη έκθεση, η οποία έχει σχέση με την θεωρία περί 
της κεκλιμένης κρηπίδας του ναού της Νίκης. Στο άνω μέρος της εκθέσεως ο Ν.Μπαλάνος 
ιδιοχείρως είχε σημειώσει τα ακόλουθα: "Σημείωμα Βασ.Δούρα, διά την από ανατ. προς 
δυσμάς κλίσιν της ευθυντηρίας του Ναού της Αθηνάς Νίκης". Από την μελέτη της εκθέσεως 
αυτής, γίνεται σαφές ότι τα περί κεκλιμμένης κρηπίδας, δεν ήταν διαπιστώσεις του ίδιου του 
Μπαλάνου, αλλά του νέου τότε και γνωστού αρχιτέκτονα της μεσοπολεμικής και μεταπολεμικής 
περιόδου, Βασιλείου Δούρα, τον οποίο είχε προσλάβει ο γηραιός πιά Μπαλάνος, προκειμένου 
να τον βοηθήσει να φέρει εις πέρας το κύκνειο αυτό επί της Ακροπόλεως έργο του. Η έκθεση 
αυτή παρατίθεται αυτούσια στην συνέχεια σε φωτοτυπία.

6. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 783.
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A.

Âr >*-**- αΆ~~ "■'—'

ï' υγος τής ευΟυντηρίας κατά την ΒΔ γωνίαν όπου αυτή είναι 

λελαζευμ.:νη εις £ν ένιαάον τεμάχιον μαρμάρου μετά της κορωνίδας 

ε ' ιναι 8,6 έκατ· ( μη λογίζομενου του έκ 4 χιλ* λαξεύματος του 

θωρακίου)

Το υγος τούτο βαίνει αυζανομενον ατό Δ προς Δ καί δη εις από- 

στασιν 3, SO μ. από της ΒΔ γωνίας ( δηλ· τω αυρωτάτα ο η με ίω 'όπου 

αυτή έζακολουΟή ούσα λαζευ^^έν τφ αυτω μαρμάρω μετά τμήματος του 

δαπέδου ) φθάνει τά 9,4 έκ. κετα δέ την Β·Α· γωνίαν τά 10 έκ· 

(κατά το σημεάον τούτο το ΰγος της ευΟυντηρίχ συνάγεται κ του 

ίχνους οπερ άπετυπωσε η εκ των όμβριων υδάτων φθορά του μαρμάρου 

κατά μηρός τής επαφής τής ευΟυντηρίας μετά τής πλακοστρω 'εως 

àsûÇ^çAc^sAéôêûireitif το*υ δαπέδου) "θόεν ή ευθυντηρία παρουσιάζει 

κατά την βορείαν.αυτής πλευράν καί από Δ· πρός Α. αυζησίν του 

υ·ι|τους της κατά 1,4 έκ·

ϊό κατά την χορείαν πλευράν τμήμα τής πλακοστρωσεως τριγωνικού 

σχήματος α,β,γ, ( ι^ε σχ· ) παρουσιάζει κλίσιν μέ διευθυνσιν

από τής ευΟυντηρίας πρός την κορωνίδα· *Κ κλισίς αυτ η έμφαίνεται 

Ιον) έκ τής γωνίας ήν σχηματίζει ή κατακόρυφος πλευρά τής ευΟυν

τηρίας μετά του δαπέδου κατά τά τμήματα όπου αυτή είναι λελαζευ- 

μένη έν ενιαίφ μαρμάρω μετά τμήματος του δαπέδου ( ίδε σ; ο )

2ον) ’Βκ τής γωνίας ήν σχηματίζει ή άνω επιφάνεια τής κορωνίδες 

μετά τής κατακορόφου πλευράς αυτής ( ίδε σχ· )

'Η κλίσις αυτή εόρεΟη εις μήκος 67 έκ* ίση πρός 6 χλστ. ήτοι εν 

έκατο;τον εις το μετρον περίπου ( τήν αυτήν γωνίαν εμφανίζει έζ 

άλλου καί ή άνω επιφάνεια του τελευταίου δόμου του τείχους έφ’ού 

εδράζεται ή κορωνίς, μετά τής κατακ, ρυφου πλευράς του· τοΐτο δέ 

διότι φά μάρμαρα τής κορων/δος -Sfavai toócjitl^^ft.

'Η ρήσις αυτή του δαπέδου δικαιολογεί έζ άλλου καί τάς οπός απο-
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Γ

χετεύσεως τάς οποίας εμφανίζουν κατά διαστήματα al πλάκες των 

θωρακίων αί περιθέουσαι τόν πύργον τό κατά μήκος της κορωνίδος.

Συμπέρασμα

'..ς εν τη σχ. έμφαίνεται, τό υγόμετρον του δα::έδου

κατά τό σημεΐον β είναι έν σχεσει προς την όρ'ΐζοντίαν γραμμήν 

α,γ, της κορωνίδος ύπεριγομένων κατά 3,5 έκ· ( δεδομένου 'ότι 

τό μήκος της πλευράς β,γ, είναι 3,10 του μέτρου η δέ ρησ ΐς 

εκ του β πρός γ 'έν εκατοστόν κατά μετρ: ν·)

’Σν τοιαυτη περίπτωσει θά έπρεπε εάν η εύθυντηρία α,β, ήτο 

οριζόντιος τό ύγος αυτής να βαίνη από α πρός β, έλαττούμενον 

ένεκα της &ς εκ της ρίσεως ύπεριγόσεως τοΤ) δαπέδου.Κατά τό σημε~ΐον 

β, ή έλάττωσίς αυτή θά ήτο 5,5 έκ· ( δση δηλαδή ή ύπερίγωσις τ:υ 

εδάφους κατά τό σημεΤον τούτο ) ήτοι τό ύγος της εύθυντηρία^ 

κατά τό β, θά έπρεπε νά είναι ϊσον πρός 8,6 μεΊον 3,5 =5,1 εκ.

’Αλλά ως ανωτέρω άνενέραμεν παραγρ. A τό ύγος ταντψ κατά τό ση-, 

μεΤον β μετρηθ έν βάοει τήο ίχνους φθοράς έζδίδαΐος) εύρέθ η 10 εκ. 

του μέτρου.ϊουτο δεινυεί ότι ή πραγματική κλίσις της εύθυντηρίοε 

a'lC α πρός β, είναι 4,0 εκ. ( ίί>στε 4,9 + 5,1 = 10 έκ·

Καί πράγματι ή κλίσις αυτή τής εύθυντηρίαε έμφαίνεται καί ·π·ρ 

Ιον) εκ τής γωνίας ήν σχηματίζει ή νω επιφάνεια παρακειμένων λίθων 

τής ευθυντηρίας μετά των επιφανειών άναθυρωσεοε . ( έ&φ. σ;^μ· )

AÌ γωνίαΐ αυται δεν είνσι όρθαί αλλά ή μέν ,δζέΐά ή δέ παραπληρωματί_ 

κή της πρώτης αμβλεία ίύστε συναρμολογούμε ναι νά σχηματίζουν την 

ως άνω ρήσιν.

2ον) ϊ-ατά την άνατοποθέτησΐν των μαρμάρων τής ευθυντηρία τμήμα

τα τίνά τής κορωνέ ος σχηματίζοντα επιφάνειαν εδράσεις διά τά μάρμα

ρα της ευθυντηρίας έδωσαν ε’ις αυτά τήν προαναφερθεΐσαν ρήσιν*
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Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: Την έκθεση αυτή, 
φαίνεται ότι την υιοθέτησε ο Μπαλάνος και την μετέφερε σχεδόν αυτούσια στο άρθρο του 
περί της νέας αναστηλώσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης (1935-1939), το οποίο πρέπει να 
σημειώσουμε ότι δημοσιεύθηκε μεν στον Γ τόμο της εκατονταετηρίδος της Αρχαιολογικής 
Εφημερίδας του 1937, αλλά τυπώθηκε πολύ αργότερα, το 1956. Συνεπώς είναι άγνωστο εάν 
έγιναν στο μεταξύ προσθήκες από άλλους. Ο Ν. Μπαλάνος, ως γνωστόν αποσύρθηκε τον 
Μάρτιο του 1939 λόγω βαθέος γήρατος και σοβαρής ασθένειας του, την δε ολοκλήρωσή του 
έργου ανέλαβε ο Α. Ορλάνδος ο οποίος το έφερε εις πέρας το 1940. Ανεξάρτητα όμως από όλα 
αυτά, διαπιστώσαμε μερικές μικρές αλλά σημαντικότατες διαφορές στην αναγραφή των 
μετρικών στοιχείων, κατά την αντιπαραβολή της έκθεσης Δούρα και της δημοσιευμένης 
αναφοράς Μπαλάνου.

Συγκεκριμένα, στην αναφορά Δούρα, η κλίση που παρουσιάζει η άνω επιφάνεια της 
κορωνίδας από την εσωτερική της πλευρά προς το εξωτερικό της άκρο, (το χείλος της), είναι 
σε μήκος 67 εκατ., μόλις 6 χιλιοστά και όχι 66 χιλιοστά που αναφέρεται από τον Μπαλάνο. 
Αυτό έχει ως συνέπεια, να είναι η κλίση της κορωνίδας κατά το μέτρο του Β. Δούρα 0,895%, 
κατά το μέτρο δε του Ν. '/:·-.αλάνου, 9,35% κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι στην δεύτερη 
περίπτωση πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους (και όχι του μόνου στην ίδια δημοο υση), 
εφ’όσον και οι δύο δέχονται την κλίση της κορωνίδας στο τμήμα β, γ, περίπου ως 1% (Πιν. 
200).

Εάν η ακριβής κλίση 0,895% που υπολογίσαμε σύμφωνα με τα μέτρα που παραδίδει c 
Δούρας πολλαπλασιασθεί με το μήκος 3,10 μ. που είναι η απόσταση της ΒΑ γωνίας της 
ευθυντηρίας με το ΒΑ πέρας της κορωνίδας (τμήμα β, γ στον πιν. 200), κ * ιτιθ.*—" 
διαφορά του ύψους του νεροφαγώματος της ΒΑ γωνίας της ευθυντηρίας από το σημείο γ της 
κορωνίδας δεν είναι 3,5 εκατ. αλλά 2,77 εκατ. Το μέτρο αυτό προσεγγίζει την διαφορά που 
παρουσίαζε λόγω καθιζήσεως και παραμορφώσεωςτου περιβλήματος η στάθμη μεταξύ της ΒΔ 
γωνίας της ευθυντηρίας και της ΝΔ γωνίας της, ήτοι τα 2 εκατ. σύμφωνα με την παλαιά 
χωροστάθμιση Μπαλάνου (βλ. παραπάνω σημ. 6).

Επειδή δεν γνωρίζουμε την παλαιά χωροστάθμιση της βόρειας πλευράς της κορωνίδας 
(σήμερα το βόρειο περίβλημα του πύργου σώζεται στην ΒΔ του γωνία επισκευασμένο ριζικά 
από τον Ν. Μπαλάνο και η κορωνίδα είναι απόλυτα επίπεδη στον άξονα α, γ) τίποτα δεν 
φαίνεται να μας εμποδίζει να διατυπώσουμε την άποψη ότι στην πραγματικότητα η 
πλακόστρωση κατά μήκος της κρηπίδας του ναού και όχι η ίδια η κρηπίδα, παρουσίαζε μία 
ελαφρότατη κλίση από Δ προς Α και ταυτόχρονα από Ν προς Β ώστε τα όμβρια μαζί με 
εκείνα που έπεφταν από την στέγη του ναού στην τριγωνικού σχήματος περιοχή της βόρειας 
πλευράς του πύργου, να απομακρύνονται από την κρηπίδα και να ρέουν αρχικά από όλο το 
μήκος της κορωνίδας, μετά δε την τρποθέτηση του θωρακείου, από τις οπές απορροής, στην 
βάση των πλακών που το συνέθεταν/

Σύμφωνα λοιπόν με νέες μετρήσεις και υπολογισμούς, η διαφορά ύψους που υπήρχε από 
την πλακόστρωση του πύργου μεταξύ της ΒΔ και της ΒΑ γωνίας της ευθυντηρίας δεν ήταν 1,4 
εκατ. αλλά μόλις 1 εκατ. (8,5 εκατ. το ύψος της ΒΔ γωνίας, και 9,5 εκατ. σύμφωνα με τα 
νεροφαγώματα, στην ΒΑ). Συνεπώς κατά μήκος της ευθυντηρίας και στην επαφή της με την 
πλακόστρωση του πύργου υπήρχε μία ελαφρότατη, σχεδόν ανεπαίσθητη κλίση, τηςτάξεωςτου 
1 εκατ. σε μήκος 9,525 μ., με σημείο χαμηλότερο στην βάση της ΒΑ γωνίας της ευθυντηρίας. 
Στην κορωνίδα, η κλίση από Δ προς Α θα έπρεπε να ήταν λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή η στάθμη 
της ΒΑ γωνίας να είναι κατά 2,5 εκατ. χαμηλότερη από την στάθμη της ΒΔ γωνίας. Το 
μέγεθος αυτό, είναι ασφαλώς μικρότερο από αυτό των 3,77 εκατ. που υπολογίσαμε πιό πριν

7. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 797.
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θεωρητικά ότι έπρεπε να υπάρχει ως διαφορά υψομετρική μεταξύ των σημείων β, γ, εφ’ όσον 
και η στάθμη της κορωνίδας στο ΒΔ χείλος της δεν βρίσκεται 8,5 εκατ. χαμηλότερα από την 
ευθυντηρία (όσο δηλαδή το ύψος της στο σημείο επαφής με το συμφυές οριζόντιο επίπεδο της 
πλακοστρώσεως του πύργου) αλλά ακόμα χαμηλότερα εξ αιτίας της μεγαλύτερης εδώ κλίσεως 
που το σύνθετο αυτό μέλος έλαβε στην άνω έδρα του για την απομάκρυνση των όμβριων. (Η 
ακριβής τιμή είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί λόγω της φθοράς και της αποσπάσεως του 
κυματίου της κορωνίδας).

Εκτός όμως από τους παραπάνω αναλυτικούς αριθμητικούς υπολογισμούς, και σε άλλους 
λόγους θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την άποψη περί της εσφαλμένης απολογήσεως ως προς 
την κεκλιμένη κρηπίδα του ναού της Νίκης, των Ν. Μπαλάνου και Β. Δούρα. Οι λόγοι αυτοί 
έχουν σχέση με τις οπτικές εκλεπτύνσεις που έχουν παρατηρηθεί στο μνημείο και έγιναν για 
αισθητικούς ή ακόμα και για πρακτικούς λόγους. Συνοψίζοντας, παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1. Οι αναβαθμοί της κρηπίδας είναι κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε σε κατακόρυφη τομή
ο καθένας από αυτούς να μην παρουσιάζει ορθή γωνία, αλλά αμβλεία. (Πιν. 114). Ετσι το 
"πάτημα" παρουσιάζει κλίση προς τα έξω, ενώ το μέτωπο του αναβαθμού, (το ρίχτι), να κλίνει 
προς τον ναό.8 Η κλίση αυτή του πατήματος έχει σχέση με την απορροή των όμβριων από 
την κρηπίδα, ενώ αυτή που παρατηρείται στο ρίχτι, έχει σχέση με την γενικότερη κλίση που 
παρουσιάζουν προς το εσωτερικό του ναού, οι κίονες και οι πλευρικοί τοίχοι του σηκού, πλην 
του δυτικού και του θυραίου. Η απόφαση περί δημιουργίας των κλίσεων αυτών στους 
αναβαθμούς ανέβασε αναμφίβολα το κόστος κατασκευής του μνημείου και έτσι φαίνεται 
εξαιρετικά παράλογο να αποφασίσθηκε να γίνει η δαπανηρή αυτή εργασία σε μία κρηπίδα, 
η οποία εξ αιτίας της κλίσεώς της θα εκμηδένιζε την κλίση των πατημάτων των ανατολικών 
αναβαθμών και φυσικά σχεδόν θα διπλάσιαζε αυτήν των δυτικών, ενώ αντίστροφα θα 
διπλάσιαζε την κλίση στα ρίχτια των ανατολικών αναβαθμών και θα εκμηδένιζε την κλίση στα 
ρίχτια των δυτικών, καθιστώντας τα κατακόρυφα.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους κίονες του προνάου και του οπισθονάου, οι οποίοι 
κατασκευάσθηκαν με κλίση προς το μέσον του σηκού.9 Με την κεκλιμμένη κρηπίδα, οι 
ανατολικοί κίονες σχεδόν διπλασίασαν την κλίση τους, ενώ οι δυτικοί έγιναν σχεδόν 
κατακόρυφοι. Επίσης ο δυτικός τοίχος, είναι στην πραγματικότητα κατασκευασμένος 
κατακόρυφα (όπως κατασκευασμένες κατακόρυφα είναι οι ελεύθερες παραστάδες και οι πεσσοί 
της ανατολικής πλευράς του σηκού),10 με την κεκλιμένη κρηπίδα ο μεν δυτικός τοίχος γέρνει 
αφύσικα προς τον οπισθόναο (προς τα δυτικά) ενώ το ίδιο συμβαίνει με τις παραστάδες και 
τους πεσσούς της ανατολικής πλευράς. Οι παραπάνω διαπιστώσεις βρίσκονται σε πλήρη 
αντίθεση με τους κλασικούς κανόνες ναοδομίας και δεν μπορεί να οφείλονται, παρά μόνο στην 
εσφαλμένη επανατοποθέτηση της κρηπίδας του ναού της Νίκης από τον Ν. Μπαλάνο, με τρόπο 
τέτοιο ώστε να παρουσιάζει κλίση από A προς Δ. (Πιν. 113). Εξ άλλου, κεκλιμένες προς μία 
κατεύθυνση αλλά κατά τα άλλα απόλυτα επίπεδες κρηπίδες, δεν έχουν αλλού παρατηρηθεί και 
όταν κάτι τέτοιο διαπιστώνεται, οφείλεται σε καθιζήσεις, σεισμούς ή άλλες αιτίες.

Αλλά και ο Α. Ορλάνδος έχει προβεί σε βραχύτατες μεν αλλά πολύ σημαντικές 
διαπιστώσεις περί της μη ορθής ανασυνθέσεως της κρηπίδας του ναού της Νίκης από τον 
Μπαλάνο. Η επιχειρηματολογία του,11 συνοψίζεται στα ακόλουθα:

8. A. Orlandos, Nouvelles observations sur la construction du Temple d'Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947-48, 10, εικ. 7.

9. A. Orlandos, ó.n. 23, 24.

10. A. Orlandos, ó.n. 16, 18.

11. Βλ. σχετ. A. Orlandos, ó.n. 3, 4.
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α) Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας κάνει να δεχτούμε την άποψη περί κεκλιμένης 
κρηπίδας, όταν η κλίση αυτή εκτός του ότι θα είχε επιπτώσεις στην ανωδομή του ναού, θα 
δημιουργούσε μεγάλες τεχνικές δυσκολίες κατά την πρόοδο των εργασιών ανεγέρσεως, από 
το γεγονός και μόνο ότι δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα η κάθετος, 
(δηλαδή το νήμα της στάθμης).

β) Η άποψη περί της κεκλιμένης κρηπίδας, έχει ως αιτία την εκ των προτέρων αποδοχή 
χωρίς περαιτέρω έρευνα, του απολύτως οριζόντιου της βόρειας κορωνίδας του πύργου της 
Νίκης. Στην άποψη όμως αυτή, θα μπορούσε να αντιτάξωμε το ακόλουθο επιχείρημα. Εάν η 
κρηπίδα ήταν οριζόντια, γιατί δεν θα μπορούσε τότε να είναι η κορωνίς ελαφρά κεκλιμένη 
προς τα ανατολικά, συνεπώς έτσι να δύναται να αιτιολογηθεί η μικρή διαφορά ύψους που 
παρουσιάζει η γραμμή φθοράς στην ευθυντηρία του ναού, βάσει της οποίας φαίνεται ότι 
υπήρχε αυτή η ελαφρότατη κλίση με διεύθυνση από δυσμάς προς ανατολάς στο δάπεδο του 
πύργου; Η κλίση αυτή μαζί με την άλλη (1%) που παρατηρήθηκε στην κορωνίδα με διεύθυνση 
προς τον βορρά, εξυπηρετούσε την απομάκρυνση των όμβριων, που έπεφταν στην τριγωνική 
ΒΔ περιοχή του πύργου, η οποία περικλειόταν από τα γλυπτά θωράκια.

Όπως λοιπόν πριν από 43 χρόνια ο Α. Ορλάνδος με την διατύπωση των παραπάνω 
συλλογισμών έτσι και εμείς με τους αναλυτικούς μας υπολογισμούς και τα επιχειρήματα που 
διεξοδικά αναπτύξαμε, καταλήξαμε στο αυτό συμπέρασμα, ότι η αποδοχή της απόψεως 
Μπαλάνου-Δούρα περί της κεκλιμένης κρηπίδας του ναού της Νίκης προς τα δυτικά ως ορθής 
και επαρκώς αιτιολογημένης, πρέπει να αποκλεισθεί. Γι’ αυτό επιβάλλεται να αποκατασταθεί 
το οριζόντιο της κρηπίδας ώστε να επανέλθει η αρμονία στην ανωδομία του κτηρίου, με την 
ανάκτηση των σήμερα σοβαρά διαταραγμένων οπτικών του εκλεπτύνσεων.

Η οριζοντίωση της κεκλιμένης κρηπίδας του ναού, συνδέεται άμεσα με την επέμβαση 
στην θεμελίωσή του. Η επέμβαση αυτή ούτως ή άλλως είναι επιβεβλημένο να γίνει εξ αιτίας 
της υπάρξεως στα θεμέλια σιδηρών φερόντων στοιχείων, σήμερα έντονα διαβρωμένων εξ 
αιτίας της οξειδώσεως, που παραλαμβάνουν σημαντικό τμήμα των φορτίων της ανωδομής (Πιν. 
98, 99, 100, 101, 195, 197).

Πρόκειται γιά το σύστημα στηρίξεως της ΒΑ γωνίας του ναού με σιδηρές δοκούς διπλού 
Τ και κάθετο σιδηρό κεντρικό υποστήλωμα,12 το οποίο πρέπει να μελετηθεί στατικά, εξ 
αρχής. Αλλά και η πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα της οροφής του υπογείου χώρου κάτω 
ακριβώς από τον σηκό λόγω της οξειδώσεως του σιδηρού της οπλισμού, αλλά και της κλίσεως 
που σκόπιμα όπως είδαμε της έδωσε ο Μπαλάνος, είναι αναγκαίο να καθαιρεθεί και να 
αντικατασταθεί με νέα.

Εάν αυτό συμβεί θα απελευθερωθούν οι ογκώδεις πεσσοί που την στηρίζουν (Πιν. 195). 
Παρουσιάζεται έτσι μία μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπισθεί το αισθητικό πρόβλημα που 
δημιούργησε ο μικτός τρόπος δομής τους, δηλαδή μπετόν στον πυρήνα και ορθότμητοι 
ογκώδεις ακτίτες κτισμένοι όμως κατά το εκφορικό σύστημα, εξωτερικά. Το περίτεχνο τοξωτό 
άνοιγμα και τα τοιχία από εμφανές σκυρόδεμα ή από αργολιθοδομή κολυμπητή σε 
τσιμεντοκονία, με λίθους όμως που πολλές φορές προέρχονται από μνημεία της Ακροπόλεως, 
αλλά και από τον πώρινο ναΐσκο της Νίκης, θα πρέπει ίσως και αυτά να αντικατασταθούν (Πιν. 
103α, 198).

Οι κατασκευές αυτές, κάθε άλλο παρά μας υπενθυμίζουν τον αρχαίο τρόπο θεμελιώσεως 
του μνημείου. Επιβάλεται λοιπόν να βρεθεί ένας καλός τρόπος για την αποκατάσταση της 
αισθητικής και της ιστορικής αλήθειας της σύγχρονης αυτής επεμβάσεως, ήτοι της σχεδιάσεως

12. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 801, 802, εικ. 29.
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και κατασκευής νέου τρόπου θεμελιώσεως του ναού, προκειμένου να διατηρηθεί η ιδέα του 
Μπαλάνου γιά την δημιουργία ενός υπογείου επισκέψιμου χώρου, με σκοπό την προσέγγιση 
στα λείψανα του αρχαιότερου πώρινου ναού της Νίκης, που αποκαλύφθηκε το 1936.

Η οπή εξαερισμού και φωτισμού του κεντρικού υπόγειου χώρου κάτω ακριβώς από τον 
ναό, η οποία διανοίχθηκε στην ΒΑ γωνία του δαπέδου του σηκού,13 14 διαστάσεων 0,60 χ 0,60 
μ., θα πρέπει να κλείσει. (Πιν. 100, 107β). Η βροχή και οι ρύποι που μεταφέρει ο αέρας, 
(σκόνη, φυτά, απορρίμματα), αποτίθενται στο πώρινο βάθρο του αρχαίου λατρευτικού ξοάνου 
του παλαιότερου ναού, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οπή, προξενώντας τη συνεχή 
φθορά του (Πιν. 102). Επίσης, η υγρασία νοτίζει όλο το χώρο και τα χαρακτηριστικά της 
σημάδια όπως η εμφάνιση αλάτων στην επιφάνεια των αρχαίων πώρινων μελών του ναού, αλλά 
και στην τοιχοποιί α των θεμελίων, είναι έντονη (Πιν. 101). Ο εξαερισμός του υπόγειου χώρου 
και η αντιμετώπιση της υγρασίας πρέπει να μελετηθούν και να αντιμετωπισθούν με την 
βοήθεια που μας παρέχει η σύγχρονη 
τεχνολογία.

Άλλα θέματα που είναι απαραίτητο παράλληλα με την θεμελίωση του ναού να 
αντιμετωπισθούν είναι:

α) Ο αρχαιότερος πώρινος ναός της Νίκης.

Ο μικρός αυτός πώρινος ναός πρέπει να συντηρηθεί. (Πιν. 10, 11, 95, 101, 102, 103, 104). Τα 
μέλη του χρειάζεται να απομακρυνθούν προκειμένου να αντικατασταθούν οι νεώτεροι σίδηροί 
σύνδεσμοι που τοποθέτησε ο Μπαλάνος, με άλλους από ανοξείδωτο μέταλλο (τιτάνιο).

β) Έλεγχος των δόμων του Μυκηναϊκού πύργου και του πώρινου περιβλήματος του κλασικού 
πύργου.

Για το θέμα αυτό, αν και στενά συνδεδεμένο με την θεμελίωση του κλασικού ναού της Νίκης 
δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί στην φάση αυτή ολοκληρωμένη και πλήρης πρόταση. Απλώς 
θα επισημάνουμε το ενδεχόμενο να χρειασθεί να επέμβουμε στη νότια αλλά και στη δυτική 
πλευρά του κλασικού περιβλήματος του πύργου -της οποίας το μεγαλύτερο τμήμα αποτελεί 
ταυτόχρονα το θεμέλιο της δυτικής πλευράς της κρηπίδας και του οπισθοδόμου του ναού-, εξ 
αιτίας της χρησιμοποιήσεως σιδηρών συνδέσμων διπλού Γ από τον Μπαλάνο, για την στερέωση 
των λίθων μεταξύ τους15 (Πιν. 105, 106, 162, 163, 164, 165).

13. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 802.

14. Ν. Μπαλάνου·, ό.π. 798.

15. Ν. Μπαλάνου, ό.π. 799.
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2. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΠΙΔΑΣ

Η κρηπίδα του ναού η οποία βρέθηκε in situ, είχε υποστεί σοβαρές ζημιές εξ αιτίας των 
καθιζήσεων και πολλά μέλη της είχαν θρυμματισθεί (Πιν. 86, 91, 92). Επίσης, κάποια τμήματά 
της είχαν αρχίσει να αφαιρούνται για να χρησιμοποιηθούν και αυτά ως οικοδομικό υλικό από 
τους Τούρκους, αλλά για λόγους που μόνο μπορούμε να υποθέσωμε, η εργασία αυτή όπως 
είδαμε, διεκόπη.

Τα ελλείποντα τμήματα της κρηπίδας, όπως η ΒΑ και η ΒΔ γωνία του στυλοβάτη, 
συμπληρώθηκαν κατά την πρώτη αναστήλωση του μνημείου από τον Ross και τους συνεργάτες 
του, με τρόπο όμως μάλλον ανεπιτυχή. Εκατό χρόνια αργότερα, ο Μπαλάνος αφού διέλυσε την 
κρηπίδα για να αποκαταστήσει την θεμελίωσή της, κατά την ανασύνθεσή της αντικατέστησε 
τους θρυμματισμένους αναβαθμούς, ιδίως της ΝΔ και ΒΔ γωνίας, με νέους από πεντελικό 
μάρμαρο.16 Επίσης προέβη και σε άλλες συμπληρώσεις, πολλές με αρχαία μάρμαρα σε β’ 
χρήση, που δημιουργούν σήμερα σοβαρά προβλήματα ερμηνείας στο μνημείο (Πιν. 107, 109, 
110, 111).

Στα παραπάνω, προστίθεται και η αισθητική παρουσία πλήθους επιφανειακών σιδηρών 
συνδέσμων Π, -πολλοί από τους οποίους τοποθετήθηκαν κατά την περίοδο Ross- που 
στερεώνουν τα ρηγματωμένα αρχαία μέλη της κρηπίδας (Πιν. 63, 112, 168, 169, 194).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην κρηπίδα του μνημείου, 
προτείνεται η εκτέλεση των ακολούθων εργασιών:

α. Αφαίρεση όλων των επιφανειακών σιδηρών ή ορειχάλκινων συνδέσμων που λόγω της 
οξειδώσεώς τους, (οι σίδηροί), προκαλούν περαιτέρω ρηγματώσεις στα μέλη που στερεώνουν. 
Η παρουσία τους απλά μαρτυρεί τις δύο προηγούμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις και 
προστίθεται στα ίχνη που αφησαν οι παλαιότερες μεσαιωνικές προσθήκες και οι αλλαγές 
χρήσεως στο μνημείο, στις οποίες διεξοδικά αναφερθήκαμε (Πιν. 201, 202, 203).

β. Συγκόλληση των ρηγματωμένων συνανηκόντων μελών της κρηπίδας με αφανείς τυφλές 
ηλώσεις με ράβδους τιτανίου και υδαρό κονιάμα από λευκό τσιμέντο Δανίας και χαλαζιακή 
άμμο.

γ. Αφαίρεση· των άστοχα διαρθρωμένων συμπληρώσεων του στυλοβάτη, οι οποίες 
ανάγονται στην πρώτη αναστήλωση Ross, ειδικότερα στην ΒΑ και ΝΔ γωνία. Ετσι, θα 
αποδοθεί στα Προπύλαια απ’ όπου και προέρχεται, μεγάλο μέλος που συμπλήρωσε την ΒΔ 
γωνία του στυλοβάτη της Νίκης (Πιν. 194, 195, 201).

δ. Ένταξη όσων αρχαίων θραυσμάτων του στυλοβάτη εντοπίσθηκαν, κυρίως από την ΒΑ 
και την ΝΔ του γωνία. (Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 9,10). Τα υπόλοιπα ελλείποντα 
τμήματα των μελών προτείνεται να συμπληρωθούν με πεντελικό μάρμαρο, υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί και σε όλες τις συμπληρώσεις της ανωδομής του μνημείου (Πιν. 202, 203). 
Έτσι θα αποκατασταθεί ο αρχαίος τρόπος δομής του στυλοβάτη και δεν θα παρατηρείται ο 
κατακερματισμός των μελών που υπάρχει τώρα.

ε. Αποκατάσταση της δομικής αυτοτέλειας των μελών, του συμπληρωμένου κατά την Β’ 
αναστήλωση κεντρικού τμήματος της ανατολικής πλευράς της κρηπίδας. Στον πρώτο υπό τον 
στυλοβάτη αναβαθμό και στην ευθυντηρία, όπου το κενό που δημιούργησε η διάνοιξη 
διαδρόμου προς την υπόγεια πυριτιδαποθήκη έκλεισε με την τοποθέτηση ενιαίων τεμαχίων

16. A. Orlandos, ό.π. 9 και σημ. 1.
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μαρμάρου, συμπληρώνοντας έτσι από κοινού δύο ανεξάρτητα αρχικά μέλη, τα μάρμαρα αυτά 
προτείνεται να χωρισθούν το καθ’ ένα σε δύο τμήματα. Τα παρακείμενα στο κενό μέλη, θα 
συμπληρωθούν με χωριστά κομμάτια μαρμάρου και θα ανακτήσουν έτσι την αυτοτέλειά τους, 
καταργούμενου του ψευδοαρμού ο οποίος μέχρι σήμερα την υποδήλωνε, προκαλώντας όμως 
απορία και σύγχυση στον μέσο παρατηρητή. Το ίδιο ισχύει και για το μέλος του πρώτου υπέρ 
την ευθυντηρία αναβαθμού της ΒΔ γωνίας της δυτικής πλευράς της κρηπίδας, που 
συμπληρώθηκε με ανάλογο τρόπο (Πιν. 194, 195).

στ. Αφαίρεση όλων εκείνων των μελών που εξακριβώθηκε ότι προέρχονται από άλλα 
μνημεία και τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση χαμένων ή θρυμματισμένων 
τμημάτων της κρηπίδας εξ αιτίας της καθιζήσεως. Συγκεκριμμένα αναφερόμαστε στην ΒΔ 
γωνία του πρώτου υπέρ την ευθυντηρία αναβαθμού, η οποία συμπληρώθηκε με μάρμαρο που 
φέρει άσχετο με το μνημείο λαξευτό αγωγό όμβριων, στα υπόλοιπα τμήματα μαρμάρου σε β’ 
χρήση και στο μικρό θραύσμα αναθηματικού αρράβδωτου κίονα, τα οποία συμπλήρωσαν μέλη 
της ιδίας στρώσεως στην δυτική πλευρά της κρηπίδας. Τα ελλείποντα τμήματα των μελών θα 
συμπληρωθούν με πεντελικό μάρμαρο, προκειμένου να αποκατασταθεί το αρχικό τους μήκος 
(Πιν. 109, 110, 111).

ζ. Ένταξη όσων αυθεντικών θραυσμάτων εντοπίσθηκαν από μέλη των δύο κατώτερων 
αναβαθμών της δυτικής πλευράς της κρηπίδας τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Μπαλάνο. Η επανένταξη των θραυσμάτων αυτών, θα γίνει με την κατάλληλη λάξευση των νέων 
μελών που τοποθετήθηκαν στη θέση των αρχαίων, στις γωνίες των δύο αυτών αναβαθμών (Πιν. 
202, 204). Προτείνεται επίσης η επανένταξη 4-5 θραυσμάτων από το πίσω αφανές τμήμα των 
λίθων αυτών της κρηπίδας, με μόνο στόχο την διάσωση και διαφύλαξή τους από ενδεχόμενη 
μελλοντική απώλειά τους. (Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 2-8).

η. Σε κάθε νέο λίθο που πρόκειται να τοποθετηθεί ως συμπληρωματικό μέλος στην 
κρηπίδα, προτείνεται να λαξευθεί στον αρμό ώσεώς του, η χρονολογία τοποθετήσεώς του στο 
μνημείο. Στους λίθους της δεύτερης αναστηλώσεως που ενδεχομένως θα επανενταχθούν στην 
κρηπίδα δίχως καμμία άλλη επέμβαση, όπως επί παραδείγματι τους λίθους της πλακοστρώσεως 
του σηκού, προτείνεται να λαξευθεί έστω και τώρα, το έτος της αρχικής τους τοποθετήσεώς, 
ήτοι το 1938.

θ. Αφαίρεση όλων των συμπληρώσεων και σφραγίσεων ρωγμών και κενών της κρηπίδας που 
έγιναν με κοινή τσιμεντοκονία. Όπου είναι αναγκαίο να σφραγισθεί ρωγμή ή αρμός, αυτό θα 
γίνει με κατάλληλο υλικό που δεν θα επηρεάζει χημικά το μάρμαρο, θα διατηρεί την 
ελαστικότητά του και θα δύναται να αφαιρεθεί εύκολα όταν και όποτε απαιτηθεί.

ι. Για την αποκατάσταση της συνεχείας του δαπέδου του σηκού στην ΒΑ του γωνία, εκεί
όπου διανοίγεται η οπή εξαερισμού του υπογείου, προτείνεται η τοποθέτηση νέας ενιαίας 
μαρμάρινης πλάκας, καταργούμενης έτσι της παλαιάς της αναστηλώσεως Μπαλάνου. Η πλάκα 
αυτή πάχους 0,273 μ. θα εδρασθεί, -όπως και οι λοιπές πλάκες του δαπέδου, στην νέα πλάκα 
από beton-arme της οροφής του υπογείου, η οποία όπως έχουμε ήδη προτείνει θα είναι 
συνεχής, χωρίς οπή εξαερισμού ή φωτισμού. Οι υπόλοιπες νέες μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου 
θα επανατοποθετηθούν με την ίδια διάταξη που τοποθετήθηκαν από τον Μπαλάνο με μόνη 
προσθήκη, τη χάραξη της χρονολογίας κατασκευής τους (1938) στον αρμό ώσεώς τους (Πιν. 
201).
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3. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ

- Με την διερεύνηση της μεσαιωνικής οικοδομικής ιστορίας του ναού και τις μαρτυρίες 
των πρώτων περιηγητών του 17ου αιώνα, διαπιστώθηκε, ότι η δυτική όψη του μνημείου 
παρέμεινε ελεύθερη από προσκτίσματα και ήταν ορατή σε όσους εισήρχοντο στο κάστρο της 
Αθηνάς από την μόνη τότε σε λειτουργία κύρια πύλη του, τον νότιο υστερορρωμαϊκό πυλώνα 
στην ΝΔ γωνία του πύργου της Νίκης, που είχε μετασκευασθεί κατά τους μεσοβυζαντινούς 
χρόνους. Αντίθετα, η ανατολική κιονοστοιχία του ναού είχε τοιχισθεί (Πιν. 55, 56, 73, 74, 75).

Τα παραπάνω, πιστοποιούνται τόσο από τις φιλολογικές και άλλες πηγές, όσο και από 
τον εντοπισμό και την ερμηνεία τετραγώνων τόρμων σε τέσσερεις από τους οκτώ κίονες του 
ναού, οι οποίοι χρησιμέυσαν για την τοποθέτηση οριζόντιων ξύλινων δοκίδων για την 
ενίσχυση της τοιχοποιίας, (ξυλοδεσιές), που έκλεισε τα ελεύθερα διαστήματα μεταξύ των 
κιόνων, μία πρακτική συνηθέστατη κατά τον Μεσαίωνα σε κιονοστοιχίες αρχαίων μνημείων που 
άλλαξαν χρήση (Πιν. 51, 52).

Οι τόρμοι αυτοί, σήμερα απαντιόνται μόνο στους δύο γωνιαίους κίονες του προνάου 
και στους δύο ενδιαμέσους κίονες του οπισθονάου. Οι υπόλοιποι κίονες του ναού δεν φέρουν 
σημάδια ανάλογης κατασκευής.

Οι δύο γωνιακοί κίονες του προνάου, δίχως καμμία αμφιβολία σήμερα βρίσκονται ορθά 
τοποθετημένοι στη θέση τους και αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία σε υψηλό σημείο, 
στην στραμμένη προς τον σηκό πλευρά του κορμού τους, λεπτού κατακόρυφου τόρμου που 
αντιστοιχεί με όμοιο τόρμο ακριβώς απέναντι τους, στο ανατολικό μέτωπο των πλευρικών 
παραστάδων. Οι τόρμοι αυτοί, χρησίμευαν για την στερέωση (γόμφωση) του πλαισίου του 
δρύφακτου που έκλεινε κατά την αρχαιότητα την βόρεια και νότια πλευρά του προνάου (Πιν. 
186, 188, 191).

Στους ίδιους κίονες στις πλευρές που αντικρύζουν τους παρακείμενους ενδιάμεσους 
κίονες της ανατολικής προστάσεως, υπάρχει από ένας τετράγωνος τόρμος σε ύψος από το 
δάπεδο 2,135 μ. στον ΝΑ κίονα και 2,305 μ. στον ΒΑ. Οι τόρμοι αυτοί αντιστοιχούν ως προς 
τα ύψη τους, με ανάλογους τόρμους που υπάρχουν στους δύο μεσαίους κίονες, της δυτικής 
όμως πλευράς του ναού (Πιν. 50, 51). Ετσι, ο τόρμος του ΝΑ κίονα που βρίσκεται σε ύψος 2,135 
μ. κανονικά θα έπρεπε να αντικρύζει τον τόρμο που βρίσκεται λαξευμένος σε ύψος 2,115 μ. 
■στον υπ’αριθμ.2 κίονα, (δεύτερο από τα βόρεια), της δυτικής προστάσεως, ενώ ο τόρμος του 
ΒΑ κίονα, που βρίσκεται σε ύψος 2,305 μ., κανονικά θα έπρεπε να αντικρύζει τόρμο, σήμερα 
μετρούμενο σε ύψος 2,255 μ., λαξευμένο στον υπ’αριθμ.3 κίονα (τρίτο από τα βόρεια), της 
δυτικής κιονοστοιχίας. Οι μικροδιαφορές ως προς τα ύψη που φαίνεται σήμερα να 
παρουσιάζουν οι τόρμοι των ξυλοδεσιών αυτών, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις καθιζήσεις 
που παρουσίαζε η κρηπίδα την εποχή που εκτελέσθηκε η εν λόγω μετασκευή. Επίσης 
οφείλονται και στην προχειρότητα ή την αμέλεια που επεδείχθη κατά αυτή τη μεταγενέστερη 
κατασκευή, εφ’ όσον τα ενισχυτικά αυτά ξύλα δεν ήταν απαραίτητο να τοποθετηθούν απόλυτα 
οριζόντια, όταν στη συνέχεια θα εξαφανίζονταν στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, που όπως 
είδαμε ενσωμάτωσε και τους κίονες.

Πέραν όμως των παραπάνω, στις αντίθετες διαμετρικά πλευρές των δυτικών κιόνων 2 και 
3 όπου βρίσκονται λαξευμένοι οι τόρμοι που εξετάσαμε, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανάλογων 
τόρμων που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται τοποθετημένοι αντικρυστά.

Συγκεκριμένα στον κίονα 2 υπάρχει τόρμος σε ύψος 2,00 μ. από το δάπεδο, ο οποίος 
αντιστοιχεί με ανάλογο τόρμο που ασφαλώς υπήρχε στον κίονα 3. Ο τόρμος αυτός δεν σώζεται 
σήμερα, διότι ο κορμός του κίονα 3 κατά την βίαιη κατεδάφιση του μνημείου από τους
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Τούρκους έσπασε στο αδύνατό του σημείο, δηλαδή εκεί ακριβώς όπου υπήρχε ο τόρμος της 
μεσαίας ξυλοδεσιάς. Τα δύο σπασμένα τμήματα του κίονα κατά την πρώτη αναστήλωση του 
μνημείου, συγκολλήθηκαν με ανορθόδοξο για τα σημερινά δεδομένα τρόπο. Προφανώς εξ 
αιτίας της απουσίας την εποχή εκείνη ισχυρού συνδετικού υλικού (όπως το τσιμέντο ή οι 
σύγχρονες κόλλες μαρμάρου) και της άγνοιας της μεθόδου των τυφλών ηλώσεων που 
εφαρμόζουμε σήμερα στα αναστηλωτικά έργα Ακροπόλεως και αλλού, για την ασφαλή 
συναρμογή των δύο τμημάτων του κίονα, ο οποίος στη συνέχεια θα έφερε σημαντικά φορτία 
της ανωδομήςτου κτηρίου (επιστύλια, ζωφόρο, φατνωματική οροφή), οι δύο αρμοί θραύσεως 
απολαξεύθηκαν μέχρι να γίνουν οριζόντιοι, προκειμένου να εδρασθεί με ασφάλεια το νέο 
συμπληρωματικό τεμάχιο που έλαβε την μορφή σφονδύλου, για να αποκατασταθεί έτσι το 
διαταραγμένο εξ αιτίας της απολαξεύσεως αυτής αρχικό ύψος του κίονα. Ο συμπληρωματικός 
αυτός σφόνδυλος, έχει ύψος 0,19 μ. και το μέσον του αντιστοιχεί με το κέντρο του χαμένου, 
για τον λόγο που αναφέραμε τόρμου, ο οποίος υπολογίζεται συγκριτικά ότι θα ήταν 
διαστάσεων 0,10 μ. x 0,10 μ. περίπου. Οφείλουμε πάντως να επισημάνουμε, ότι ο εν λόγω 
κίονας 2, πέραν του ότι τοποθετήθηκε εσφαλμένα στην δυτική πλευρά του ναού, σήμερα έχει 
στραμμένη την εξωτερική του πλευρά προς το εσωτερικό του οπισθονάου, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται ο συσχετισμός των τόρμων του με εκείνους του επίσης ανήκοντα στην 
ανατολική πλευρά του μνημείου, παρακείμενου κίονα υπ’ αριθμ. 3, του οποίου όμως η 
εξωτερική πλευρά του κορμού, κατά σύμπτωση τοποθετήθηκε κατά την Β’ αναστήλωση ορθά, 
δηλαδή στραμμένη προς την εξωτερική πλευρά του οπισθονάου (Πιν. 50, 51).

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, προτείνουμε να αποκατασταθεί η ανατολική όψη του 
ναού ως ακολούθως (Πιν. 205).

α) Οι δύο γωνιακοί κίονες να παραμείνουν στην θέση που καταλαμβάνουν και σήμερα. 
Απαιτείται μόνο ελαφρά στροφή 2-3 μοιρών, κατά την φορά των δεικτών του ωρολογίου, του 
κορμού του ΝΑ κίονα, προκειμένου να βρεθεί ο τόρμος για την γόμφωση του δρυφάκτου που 
υπάρχει ψηλά, αντίκρυ ακριβώς του τόρμου που βρίσκεται σε ίδιο ύψος λαξευμένος, στο 
ανατολικό μέτωπο της ΝΑ παραστάδας του σηκού.

β) Οι δύο ενδιάμεσοι κίονες να μεταφερθούν στην δυτική όψη του ναού. Να 
αντικατασταθούν από τους δύο ενδιάμεσους της δυτικής όψεως, οι οποίοι πρέπει να 
τοποθετηθούν στην ανατολική κιονοστοιχία με την ακόλουθη διάταξη:

Ο δεύτερος από τα βόρεια κίονας, να καταλάβει την θέση του δεύτερου από τα νότια 
κίονα της ανατολικής όψεως. Να τοποθετηθεί δε με τέτοιο τρόπο ώστε η εξωτερική (ανατολική) 
πλευρά του κορμού του να είναι αυτή που σήμερα είναι εξωτερική, στην δυτική όψη του 
μνημείου.

Ο τρίτος από τα βόρεια κίονας, να καταλάβει την θέση του τρίτου από τα νότια κίονα 
της ανατολικής όψεως, αφού όμως στραφεί ταυτόχρονα κατά 180° σε σχέση με τον τρόπο που 
είναι σήμερα τοποθετημένος, στην δυτική κιονοστοιχία.

Με την προτεινόμενη αναδιάταξη των κιόνων του ναού, στην ανατολική κιονοστοιχία 
θα τοποθετηθούν οι τρεις θραυσμένοι και συμπληρωμένοι με μαρμάρινους σφονδύλους κίονες 
στην αριστερή πλευρά της και ένας μόνο ακέραιος, στο βόρειο άκρο της (Πιν. 226, 227).

Στην δυτική όψη του ναού, η οποία είναι και η πλέον εμφανής στους εισερχόμενους 
στην Ακρόπολη επισκέπτες, η κιονοστοιχία του θα αποτελείται από τέσσερεις ακέραιους κίονες. 
Έτσι με την τοποθέτηση των μελών στην πραγματική τους θέση, ο ναός θα ανακτήσει στην 
πλευρά αυτή την αρχαία ήρεμη μορφή του (Πιν. 232).

Σε ότι αφορά την ακριβή διάταξη των κορμών των τεσσάρων κιόνων της δυτικής 
πλευράς και ιδιαίτερα των δύο μεσαίων, λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων δεν είμαστε προς
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το παρόν σε θέση να ακριβολογήσωμε περισσότερο. Πιθανώς κατά την διάλυση του ναού να 
εντοπισθούν μετρικά στοιχεία, ίχνη φθοράς και άλλες ενδείξεις (σημείες, οικοδομικά γράμματα 
κ.ά.) ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να προβούμε σε μία ακόμα πλησιέστερη προς την 
αρχική δομή του μνημείου αναδιάταξη των τεσσάρων αυτών κορμών της δυτικής 
κιονοστοιχίας.

Εκτός όμως από το κύριο θέμα που αφορά την ορθή διάταξη των κορμών των κιόνων 
του ναού της Αθηνάς Νίκης απαραίτητο είναι να διερευνηθούν ακόμα και τα ακόλουθα σημεία:

α) Η επανεξέταση του τρόπου συμπληρώσεως των κορμών των κιόνων.

Όπως είδαμε, ο τρόπος συμπληρώσεως των τριών από τους οκτώ μονολιθικούς κορμούς κιόνων, 
έγινε με την παρένθεση αρράβδωτων αρχικά μαρμάρινων σφονδύλων (Πιν. 83, 86). Στη 
συνέχεια, κατά την Β’ αναστήλωση λαξεύθηκαν επί τόπου ραβδώσεις, συνεπώς οι συμπληρώσεις 
αυτές είναι οι ίδιες με εκείνες που είχαν τοποθετηθεί στους κίονες την εποχή του Ross και 
Πιττάκη. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι σίδηροί σύνδεσμοι που εσωτερικά στερεώνουν τους 
πρόσθετους αυτούς σφονδύλους με τα υπερκείμενα και υποκείμενα αυθεντικά τμήματα του 
κίονα να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με νέους ανοξείδωτους από τιτάνιο. Οι 
υπάρχοντες σίδηροί, έχουν πιθανότατα τοποθετηθεί επί Ross και συνεπώς πρέπει να βρίσκονται 
ήδη σε προχωρημένη κατάσταση οξειδώσεως. Με την ευκαιρία λοιπόν της εργασίας αυτής, 
δίδεται η δυνατότης να επανεξετασθεί ο τρόπος συμπληρώσεως των ελλειπόντων τμημάτων των 
τριών κιόνων του ναού.

Η παλαιά μέθοδος που εφαρμόσθηκε με την κατασκευή σφονδύλων που παρεμβάλλονται σε 
μονολιθικούς αρχικά κορμούς κιόνων, δεν πρέπει να επαναληφθεί, αν και η οριζόντια 
απολάξευση των αρμών θραύσεως των αυθεντικών τμημάτων των κιόνων που έγινε από τον 
Ross, διαμόρφωσε οριστικά μία κατάσταση. Η χρήση του πονταδόρου και η μέθοδος 
συγκολλήσεως με τυφλές ηλώσεις μας δίνει την δυνατότητα να διαμορφώσουμε τα 
συμπληρωματικά μέλη όχι πια υπό μορφή σφονδύλων, αλλά με σχήμα το οποίο να 
προσαρμόζεται όσο γίνεται πιο τέλεια στον αντίστοιχο αρμό θραύσεως που ακόμα σώζεται, 
ιδιαίτερα στον ανατολικό κίονα. Έτσι θα αποκατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο η αλλοιωμένη 
δομικά και διαταραγμένη αισθητικά μονολιθικότης των βάρεων σε αναλογίες ιωνικών κιόνων 
του μνημείου.

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πλήρους ταυτίσεως των νέων συμπληρώσεων με τα αρχαία 
σωζόμενα τμήματα προτείνεται να υπάρξει διαφοροποίηση στον τρόπο κατεργασίας της 
επιφάνειας των νέων τμημάτων, η οποία μπορεί να παραμείνει με τα ίχνη της επεξεργασίας της 
με την οδοντωτή ξοϊδα (ντισιλίδικο). Η ανωτέρω πρόταση πιστεύω ότι βρίσκεται σε αρμονία 
με αυτά που ορίζει το άρθρο 12 του Χάρτη της Βενετίας και έχει ήδη εφαρμοσθεί στις 
πρόσφατες συμπληρώσεις των κιόνων του Τραϊανείου της Περγάμου'7 (Πιν. 50, 126, 129α, 185, 
192, 226).

β) Ο καθορισμός της πραγματικής θέσεως των ιωνικών βάσεων των κιόνων.

Για το ζήτημα αυτό δεν έχουμε τώρα επαρκή στοιχεία. Είμαστε βέβαιοι μόνο για την ορθότητα 
της θέσεως που καταλαμβάνει η βάση του ΝΑ γωνιαίου κίονα, εφ’όσον βρέθηκε in situ από τον 
Ross,17 18 όπως επίσης η βάση του ΝΑ γωνιαίου κίονα η οποία τοποθετήθηκε στη θέση της από

17. Βλ. σχετ. Η. Schmidt, Wiederaufbau, Stuttgart 1993, 252, εικ. 312.

18. L. Ross, E. Schaubert, Ch. Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, Berlin 1839, 3.
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τον Μπαλάνο,19 με οδηγό τα ίχνη φθοράς που φέρει από την επαφή της με την μαρμάρινη 
βάση του δρυφάκτου, που έφραξε τις πλευρες του προνάου (Πιν. 49β,γ, 58β, 119, 120).

Οι δύο μεσαίες βάσεις όπως και οι υπόλοιπες της δυτικής πλευράς (μία βάση έχει χαθεί 
και αντικαταστάθηκε με μαρμάρινο αντίγραφο), θα πρέπει να επανεξετασθούν ως προς την 
κλίση που παρουσιάζει η άνω έδρα τους, ° προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα της 
σημερινής τους διατάξεως και ενδεχομένως να εξακριβωθεί έτσι η πραγματική τους θέση. Ο 
έλεγχος όμως αυτός, προς το παρόν είναι δυσχερής και ως εκ τούτου μη ασφαλής εξ αιτίας 
του στρώματος μέχρι και 1 εκατ. από τσιμεντοκονία που έχει τοποθετηθεί κατά την β’ 
αναστήλωση στην κάτω ή και στην άνω έδρα τους.

Μία ακόμα παράμετρος που θα συμβάλλει θετικά στην παραπάνω έρευνα είναι η 
κατάσταση διατηρήσεως των βάσεων αυτών, δεδομένου ότι εξ αιτίας της διανοίξεως του 
διαδρόμου επικοινωνίας προς την υπόγεια πυριτιδαποθήκη, δύο τουλάχιστον από τις βάσεις 
αυτές χρειάσθηκε να απολαξευθούν για την κατασκευή του πλίνθινου ανακουφιστικού τόξου 
(υπερθύρου) της υπόγειας εισόδου, μετά την κοπή τμήματος του στυλοβάτη στο κεντρικό 
μεταξόνιο της ανατολικής πλευράς (Πιν. 56, 84, 114, 192, 194).

y) Η εξακρίβωση της αρχικής θε'σεως των ιωνικών κιονόκρανων.

Για κάθε ένα από τα τέσσερα γωνιακά κιονόκρανα υπάρχουν δύο εναλλακτικές θέσεις για την 
τοποθέτησή τους, ενώ για κάθε ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα αγελαία, υπάρχουν τέσσερεις 
εναλλακτικές θέσεις. Είναι φανερό ότι οι προκύπτοντες συνδυασμοί είναι αρκετοί και είμαστε 
βέβαιοι ότι τα μετρικά στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε κατά και μετά την διάλυση του ναού 
(όταν δηλαδή θα γίνουν προσιτές οι αφανείς σήμερα έδρες των κιονοκράνων), θα μας δοθεί 
η δυνατότης να προβούμε σε επανέλεγχο του τρόπου που αυτά είναι σήμερα διατεταγμένα και 
ενδεχομένως να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε μία ορθότερη αναδιάταξη, θεμελιωμένη σε 
συγκεκριμένα μετρητικά και άλλα στοιχεία.

δ) Η επανεξέταση του τρόπου συμπληρώσεως των ιωνικών κιονόκρανων

Είναι απαραίτητο όλες οι νεώτερες συμπληρώσεις των μελών αυτών να απομακρυνθούν, 
προκειμένου να αντικατασταθούν οι σίδηροί εσωτερικοί ή εξωτερικοί γόμφοι και σύνδεσμοι 
οι οποίοι τα συγκρατούν στη θέση τους (Πιν. 131, 132), να επανεξετασθεί ο τρόπος 
ανακατασκευής των συμπληρώσεων αυτών, αλλά και του τοποθετημένου κατά την Β’ 
αναστήλωση στη ΝΔ ωνία του ναού, μαρμάρινου αντιγράφου του κιονοκράτου που βρίσκεται 
σήμερα στο Λονδίνο, δηλαδή με πλήρως διαμορφωμένα τα μορφολογικά τους στοιχεία. Ο 
τρόπος αυτός, όπως είδαμε, είναι εντελώς αντίθετος με τον τρόπο που το ίδιο μέλος 
συμπληρώθηκε κατά την πρώτη αναστήλωση (Πιν. 86, 91, 132β).

Για λόγους σαφούς διαφοροποιήσεως των αυθεντικών μελών από τα νεώτερα πλήρως 
ανακατασκευασμένα συμπληρωματικά τους μέλη, αυτά θα μπορούσαν να ανακατασκευασθούν 
πλήρη ως προς τα μορφολογικά τους στοιχεία με πιο αδρή όμως τελική επιφάνεια, για λόγους 
σαφούς διακρίσεώς τους από τα πρωτότυπα. Η διαμόρφωσή τους με την οδοντωτή ξοϊδα είναι 
πιστεύω αρκετή για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Σε ότι αφορά το γωνιακό κιονόκρανο που

19. Ν. Μπαλάνος-, ό.π. 803.

20. Για μέτρηση της κλίσεως αυτής, βλ. Α. Orlandos, ό.π., 24, σημ. 1.
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βρίσκεται από το 1810 στο Λονδίνο,21 ως μόνη άρτια δεοντολογικά αλλά και ηθικά λύση που 
προτείνεται είναι η τοποθέτηση του αυθεντικού μέλους στη θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση, 
θα τοποθετηθεί και πάλι το μαρμάρινο κιονόκρανο που ανακατασκεύασε ο Α. Ορλάνδος, αφού 
όμως επανακατεργασθεί με πιο αδρό τρόπο η επιφάνειά του.

21. Κατάλογος γλυπτών μελών Βρετ. Μουσείου, 2735.
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4. Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΣΣΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Με την διερεύνηση της οικοδομικής ιστορίας του ναού, διαπιστώθηκε η τυχαία 
τοποθέτηση των πεσσών του θυραίου τοίχου. Οι πεσσοί αυτοί, μονολιθικοί αρχικά, 
συμπληρώθηκαν ως προς το ύψος τους με νέα τεμάχια μαρμάρου, αφού προηγουμένως 
απολαξεύθηκαν προκειμένου να οριζοντιωθούν οι λοξοί αρμοί θραύσεώς τους (Πιν. 43, 46, 80, 
84, 191). Όπως στους κίονες έτσι και εδώ, αυτό έγινε προκειμένου να εξασφαλισθεί η έδραση 
των καθ’ ύψος συμπληρώσεων, και οι πεσσοί να δύνανται και πάλι να φέρουν τα σημαντικά 
φορτία της ανωδομής, τα επιστύλια και την φατνωματική οροφή του προνάου. Στη συνέχεια 
οι πεσσοί τοποθετήθηκαν από τον Ross ορθά μεν ως προς τον προσανατολισμό των στενών 
τους πλευρών, κατά τα άλλα όμως, εντελώς τυχαία (Πιν. 84, 85, 86).

Η ίδια ακριβώς διάταξη διατηρήθηκε και κατά την ανατοποθέτηση των πεσσών στην 
Β’ αναστήλωση, από τον Ορλάνδο, δίχως να προηγηθεί καμμία άλλη εργασία συντηρήσεως, 
όπως η αντικατάσταση των παλαιών σιδηρών συνδέσμων, που εσωτερικά στερεώνουν από το 
1836 τα αυθεντικά τμήματα των πεσσών με τις συμπληρώσεις τους (Πιν. 166, 167, 191).

Η ορθή διάταξη των πεσσών, εξακριβώθηκε με την ερμηνεία λαξευμάτων που σώζονται 
στις παρειές τους και τον συσχετισμό τους με ίχνη στην μεσαιωνική θύρα του σηκού, η οποία 
λειτούργησε μετά την αφαίρεση του υπερυψωμένου κεντρικού κατωφλιού και το κτίσιμο των 
δύο άλλων πλευρικών θυρών του ιδιόμορφου αυτού θυραίου τοίχου του ναού.

Πρόκειται για τις χαρακτηριστικές οριζόντιες εγκοπές που διακρίνονται στις μεγάλες 
πλευρές των πεσσών οι οποίες στραμμένες προς τα πλευρικά ανοίγματα αντικρύζουν σήμερα 
τις παραστάδες του σηκού (Πιν. 41, 46). Οι εγκοπές αυτές βρίσκονται σε ύψος από το δάπεδο 
1,77 μ. στον νότιο και 1,79 μ. στον βόρειο πεσσό και παρουσιάζουν κατακόρυφη διατομή 
ημιθολίου ύψους 10 εκατ., με οριζόντια βάση βάθους 5-6 εκατ. Πιό ψηλά, στις ίδιες παρειές 
των πεσσών, σε ύψος 2,37 μ. περίπου από το δάπεδο, υπήρχαν παρόμοιες οριζόντιες λαξεύσεις 
εκ των οποίων σήμερα σώζεται μόνο η μία, αυτή του βόρειου πεσσού. Ανάλογη εγκοπή είναι 
βέβαιο ότι θα υπήρχε και στον άλλο πεσσό, (τον νότιο, κατά την υπάρχουσα διάταξή τους), 
εξ αιτίας όμως της μειώσεως της διατομής του με την λάξευση της εγκοπής, ο λεπτός πεσσός 
πάχους 0,25 μ. έσπασε στο ασθενέστερο σημείο του, δηλαδή στην βάση της εν λόγω εγκοπής, 
κατά την απόσπασή του όπως διαπιστώσαμε από το τείχος της μέσης κανονοστοιχίας. Στην 
συνέχεια συμπληρώθηκε με νέο τεμάχιο μαρμάρου από τον Ross, αφού πρώτα λαξεύθηκε κατά 
λίγα εκατοστά πιό χαμηλά ο λοξός αρμός θραύσεώς του, προκειμένου να οριζοντιωθεί 
απόλυτα, με αποτέλεσμα να εξαφανισθεί κάθε ίχνος του. (Πιν. 42, 43).

Οι λαξεύσεις αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατασκευής 
μεταγενέστερων θυρών μεταξύ κιόνων και πεσσών σε αρχαία κτήρια, των οποίων οι 
κιονοστοιχίες κτίσθηκαν γιά κάποιο χρονικό διάστημα κατά την μακρά πορεία τους μέσα 
στους αιώνες, ή ακόμα παρατηρούνται και σε αρχαία λίθινα θυρώματα, τα οποία αργότερα 
μετασκευάσθηκαν. Χρησίμευαν για την τοποθέτηση του οριζόντιου λίθινου ή ξύλινου 
υπερθύρου εξωτερικά και την εσφήνωση οπτόπλινθων γιά την δημιουργία των γενέσεων του 
πλίνθινου τόξου εσωτερικά (Πιν. 45, 47). Παρ’όλα αυτά, ερευνήθηκε η περίπτωση, οι εγκοπές 
αυτές να έγιναν μετά την κατεδάφιση του ναού το 1687, δηλαδή κατά την ενδεχόμενη 
επαναχρησιμοποίησή των μελών αυτών, στην θέση που εντοιχίσθηκαν.

Από την παρουσία όμως ενός τόρμου τουρκικής εποχής, για την τοποθέτηση συνδέσμου 
σχήματος Π και την ανεύρεση ανεστραμμένου σήμερα χαράγματος στον ένα από τους δύο 
πεσσούς (Πιν. 44), φάνηκε, ότι οι πεσσοί είχαν τοποθετηθεί κατακόρυφοι, κατά σύμπτωσιν 
αντεστραμμένοι σε σχέση με τη αρχαία τοποθέτησή τους στον ναό, και το πιθανότερο ήταν 
να είχαν χρησιμοποιηθεί ως παραστάδες θυρώματος (Πιν. 43, 76).
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Την ακριβή θέση και τον τρόπο επαναχρησιμοποιήσεως των δύο αυτών πεσσών, 
εξακριβώσαμε με την βοήθεια ενός πίνακα του C.W. Heideck.22

Στον πίνακα αυτόν, μεταξύ των άλλων απεικονίζεται με ακρίβεια και μεγάλη 
λεπτομέρεια η πύλη του τούρκικου προμαχώνα μεταξύ του πύργου της Νίκης και του βάθρου 
του Αγρίππα, όπως σωζόταν κατά το 1835. Διαπιστώσαμε έτσι, ότι τον νότιο σταθμό της πύλης 
αυτής απάρτιζαν δύο λεπτοί δίδυμοι πεσσοί, οι πεσσοί της Νίκης, ώστε το συνολικό τους 
πάχος 0,25 μ. + 0,25 μ. = 050 μ. να ταιριάζει με το πάχος του μονολιθικού βόρειου σταθμού, 
που και αυτός έχει προέλευση από κάποιο αρχαίο κτήριο (Πιν. 42). Ο σύνδεσμος Π του οποίου 
ο τόρμος σώζεται στον ένα από τους δύο πεσσούς, στερέωνε τα μέλη αυτά μεταξύ τους.

Βεβαιωθήκαμε λοιπόν, ότι οι οριζόντιες λαξεύσεις που περιγράψαμε, έγιναν πριν από την 
διάλυση του μνημείου και σχετίζονται με την μετασκευή της κεντρικής θύρας του σηκού. 
Επιπροσθέτως μαρτυρούν δύο οικοδομικές φάσεις στην κατασκευή της κεντρικής αυτής 
θυρας. Η πρώτη μετασκευή του θύρωματος έγινε με το αρχαίο κατώφλι ακόμα στην θέση του, 
οπότε οι εγκοπές για την τοποθέτηση του οριζόντιου υπερθύρου εξωτερικά και την έδραση των 
γενέσεων του πλίνθινου τόξου εσωτερικά, λαξεύθηκαν σε ψηλότερη θέση στους πεσσούς (Πιν. 
46). Αργότερα, όταν το λίθινο αρχαίο κατώφλι αφαιρέθηκε, προφανώς επειδή δημιουργούσε 
εμπόδιο στην προσπέλαση προς το εσωτερικό του σηκού, το υπέρθυρο χαμήλωσε με την 
λάξευση νέων εγκοπών στους πεσσούς, σε χαμηλότερο όμως ύψος (Πιν. 47).

Το πλήθος των στροφέων στην βάση των πεσσών, αριστερά και δεξιά του κεντρικού 
ανοίγματος, μαρτυρούν την μακρά και συνεχή λειτουργία του ναού ως χρηστικού χώρου, και 
επιβεβαιώνουν τα όσα προηγουμένως αναπτύξαμε (Πιν. 45). Η παραμονή των κατωφλίων των 
δύο πλευρικών ανοιγμάτων στην θέση τους, δείχνει ότι αυτά δεν παρενοχλούσαν την 
προσπέλαση, άρα το πιθανότερο είναι ότι οι θύρες αυτές είχαν καταργηθεί και τα ανοίγματα 
είχαν κλείσει με το κτίσιμο τοιχοποι ίας, η οποία δεν αποκλείεται να άφηνε από ένα παράθυρο 
σε κάθε πλευρά, γιά τον καλύτερο φωτισμό και τον αερισμό του χώρου (Πιν. 47, 48, 73, 74, 75).

Οι λαξεύσεις λοιπόν που παρατηρούνται στους πεσσούς της Νίκης, έχουν σχέση με την 
μετασκευή της κεντρικής θύρας του ναού, και κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται αντικρυστά 
μεταξύ τους, στραμμένες προς το εσωτερικό του κεντρικού ανοίγματος του σηκού. Εάν αυτό 
δεν συμβαίνει σήμερα, αυτό οφείλεται απλά στην παρατοποθέτησή τους και μόνον, λόγω 
παρερμηνείας ή έστω αβλεψίας από τους προηγούμενους αναστηλωτές.

Αλλά και με μετρικά στοιχεία, επιβεβαιώνονται τα όσα παραπάνω αναπτύξαμε. Στον 
λιθόπλινθο υπ’αριθμ. 58 στην δεύτερη στρώση της βορειοανατολικής παραστάδας εσωτερικά 
του σηκού, διακρίνεται στην κάτω ακμή η "οροφή" τετραγώνου τορμίσκου που εκτείνεται 
κυρίως στην υποκείμενη λιθόπλινθο υπ’αριθμ.63 της ίδιας παραστάδας (Πιν. 188). Το ύψος του 
τόρμου αυτού, συνολικά ανέρχεται σε 6 εκατοστά με πλάτος 4,5 εκατ., του οποίου η βάση 
απέχει από το δάπεδο του σηκού 1,601 μ. Απέναντι ακριβώς, εσωτερικά της ΝΑ 
παραστάδας, στον λίθο 10 της 2ης στρώσεως, διακρίνεται στην κάτω ακμή λαξευμένη η 
"οροφή" παρόμοιου τετράγωνου τορμίσκου που εκτείνεται κυρίως στην υποκείμενη λιθόπλινθο 
15 και αποκτά συνολικό ύψος 6 εκατ. (Πιν. 186). Το πλάτος του είναι 4,1 εκατ. ενώ η βάση του 
απέχει από το δάπεδο του ναού 1,615 μ. Διαπιστώνεται συνεπώς μία διαφορά ύψους μεταξύ 
των δύο αυτών τόρμων 1,4 εκατ., με ψηλότερα λαξευμένο τον τόρμο στην νότια παραστάδα. 
Οι τόρμοι αυτοί χρησίμευαν γιά την ασφάλιση εσωτερικά των πλευρικών θυρών του ναού. 
Στην εσωτερική (δυτική) παρειά των πεσσών του θυραίου τοίχου, υπάρχουν ανάλογοι, 
λεπτότεροι όμως τόρμοι, που λειτουργικά αντιστοιχούν με αυτούς του τοίχου (Πιν. 46). Οι 
διαστάσεις των τόρμων αυτών είναι 1 εκατ. πλάτος και 5 εκατ. ύψος, με βάθος 7,5 εκατ. Το

22. L. Beschi, Acropoli di Atene, 1835, AAA XV, 2, 1982, 215-217.
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κάτω μέρος των τόρμων αυτών απέχει από το δάπεδο του ναού 1.575 μ. στον βόρειο πεσσό και 
1,565 μ. στον νότιο. Μετράται συνεπώς διαφορά στο ύψος λαξεύσεως των δύο αυτών τόρμων 
1 εκατοστού, με ψηλότερα λαξευμένο τον τόρμο του βόρειου πεσσού. Η διαπίστωση αυτή 
είναι αντιστρόφως ανάλογη με την παρατήρηση ότι ο τόρμος στην παραστάδα του νότιου 
τοίχου είναι λαξευμένος σε ψηλότερη θέση από τον βόρειο, κατά 1,4 εκατ. Αυτό όμως 
οφείλεται στην εσφαλμένη σήμερα διάταξη των πεσσών. Εάν ο νότιος πεσσός τοποθετηθεί με 
την ίδια ακριβώς φορά στην θέση του βορείου και ο βόρειος στην θέση του νότιου, τότε τα 
ύψη των λεπτών τόρμων στην δυτική παρειά των πεσσών αντιστοιχούν με τα ύψη των τόρμων 
που λαξεύτηκαν στην εσωτερική προς τον σηκό πλευρά των παρακείμενων παραστάδων, και 
λειτουργικά συνδέονται ανά ζεύγη μεταξύ τους.

Έτσι, ο ψηλότερα λαξευμένος τόρμος του νότιου τοίχου αντιστοιχεί με τον ψηλότερα 
λαξευμένο τόρμο του βόρειου σήμερα πεσσού που πρέπει να καταλάβει την θέση του νότιου, 
κατά την νέα αναστήλωση. Παρομοίως ο χαμηλότερα λαξευμένος τόρμος του βόρειου 
τοίχου, αντιστοιχεί με τον χαμηλότερα λαξευμένο τόρμο του νότιου σήμερα τοποθετημένου 
πεσσού, ο οποίος πρέπει αντίστοιχα να καταλάβει την θέση του βόρειου.

Ο προτεινόμενος πιό πάνω τρόπος τοποθετήσεως των πεσσών, σύμφωνα με τα όσα 
αναλυτικά εκθέσαμε, είναι αδιαμφισβήτητα ορθός.23 Μεταξύ άλλων θα συμβάλει στην 
αναγνώριση της αυθεντικής οικοδομικής φάσεως του ναού σε ότι αφορά την λειτουργία των 
αρχαίων θυρών του, και θα καταστήσει σαφή την αλλαγή χρήσεως του μνημείου κατά τον 
μεσαίωνα (Πιν. 47, 205).

Η διαδικασία που απαιτείται γιά την αλλαγή θέσεως των πεσσών αυτών είναι απλή, 
δεδομένου ότι προγραμματίζεται η πλήρης καθαίρεση του μνημείου. Ομως είναι απαραίτητο 
να προηγηθεί η απόσπαση των νεωτέρων συμπληρώσεων των πεσσών, προκειμένου οι σίδηροί 
σύνδεσμοι που πιθανώς στερεώνουν τα μέλη εσωτερικά, να αντικατασταθούν με άλλους από 
τιτάνιο.

23. Η ύπαρξη των τόρμων για την ασφάλιση των θυρών από το εσωτερικό του σηκού, αποκλείει την στροφή κατά 180° 
καθ’ ενός από τους πεσσούς, προκειμένου να βρεθούν αντικρυστά οι οριζόντιες λαξεύσεις του μεσαιωνικού θυρώματος. 
Ο τρόπος αυτός είναι αναμφίβολα εασφαλμένος, διότι θα είχε ως αποτέλεσμα οι τορμίσκοι αυτοί να βρεθούν χωρίς 
κανένα λόγο, στραμμένοι προς τον πρόναο.
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5. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ

Σχετικά με την ορθότητα της διατάξεως των λιθοπλίνθων του σηκού ήδη εκφράσαμε 
αμφιβολίες, κατά την αναλυτική περιγραφή του κάθε μέλους ξεχωριστά, η οποία περιέχεται 
σε ειδικό κεφάλαιο της μελέτης. Εκεί επισημάναμε, ότι οι ενδείξεις γιά την εσφαλμένη θέση 
που καταλαμβάνουν σήμερα πολλά από τα μέλη αυτά δεν είναι αποδείξεις, εάν δεν προηγηθεί 
η διάλυση του μνημείου. Τότε θα μπορέσουμε να καταγράψουμε όλα τα στοιχεία που σώζονται 
στις αφανείς σήμερα έδρες τους, ώστε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά 
με την πραγματική θέση που το κάθε μέλος κατελάμβανε, αρχικά.

Για τον παραπάνω λόγο, ολοκληρωμένη πρόταση σε ότι αφορά την τελική διάταξη του 
συνόλου των λιθοπλίνθων του σηκού, δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί στην παρούσα φάση της 
μελέτης. Οι προτάσεις λοιπόν θα περιορισθούν σε θέματα συντηρήσεως της κάθε λιθοπλίνθου 
ξεχωριστά, και θα επανεξετασθεί ο τρόπος συμπληρώσεως των ελλειπόντων τμημάτων τους σε 
ότι αφορά το υλικό, την μορφή και την υφή των συμπληρώσεων αυτών.

Οι συμπληρώσεις έγιναν με νέο πεντελικό μάρμαρο ή με αρχαία μάρμαρα από τα 
διάσπαρτα της Ακροπόλεως, αφού απολαξεύθηκαν καταλλήλως (Πιν. 185-190). Για την 
συναρμογή των αυθεντικών μελών με τις συμπληρώσεις τους, οι αδροί αρχικά αρμοί θραύσεως 
απολαξεύθηκαν ριζικά και έλαβαν "αρμονικότερο" σχήμα, δηλαδή την μορφή μιας τεχνητά 
"ομαλής" καμπύλης η οποία ίσως κρίθηκε ότι ταίριαζε περισσότερο στο ύφος του μνημείου. 
Η επέμβαση αυτή σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαράδεκτη, εφ’όσον εξαφάνισε 
τη μοναδική ένδειξη για την ασφαλή ταύτιση και προσάρτηση σε θραυσμένες λιθοπλίνθους 
και άλλων συνανηκόντων τμημάτων που πιθανόν να βρεθούν, δηλαδή τον αρχικό αρμό 
θραύσεως. Ακόμα, μας στέρησε την δυνατότητα να εξετασθεί η περίπτωση να συνανήκουν οι 
ήδη συμπληρωμένοι λίθοι της τοιχοποιίας.

Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο που οι συμπληρώσεις αυτές έγιναν, είναι απαραίτητο 
οι συμπληρωμένοι λιθόπλινθοι να διαλυθούν, προκειμένου να αφαιρεθούν οι σιδερένιοι 
σύνδεσμοι που τους συγκρατούν και να αντικατασταθούν με νέους από τιτάνιο. Όσες 
συμπληρώσεις έγιναν με αρχαία μάρμαρα από τα διάσπαρτα της Ακροπόλεως, αυτές 
προτείνεται να αντικατασταθούν με άλλες από νέο μάρμαρο, ώστε να εξαλειφθεί η σύγχυση 
που επικρατεί σήμερα στο μνημείο, σε ότι αφορά την διάκριση του αρχαίου από το νεώτερο 
συμπληρωματικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή θα απομακρυνθούν όλες οι συμπληρώσεις που 
φέρουν πάνω τους οικοδομικά ίχνη της πρώτης τους χρήσεως, όπως, τόρμοι, χαράγματα, 
γομφίσκοι κ.α. που οδηγούν σε ενδεχόμενες παρερμηνείες της οικοδομικής ιστορίας του 
μνημείου.

Οι νέες συμπληρώσεις προτείνεται να γίνουν με νέο πεντελικό μάρμαρο, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις ακόλουθες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, για την διάκρισή τους από τις 
αυθεντικές λιθοπλίνθους.

α) Η φυσική διαστρωμάτωση της μάζας του μαρμάρου όλων των συμπληρώσεων, δεν θα 
πρέπει να ακολουθεί κατά την τοποθέτησή τους, την (φυσική) οριζόντια διαστρωμάτωση της 
αρχαίας λιθοπλίνθου. Έτσι, ουδέποτε θα επέλθει σύγχυση ή αμφιβολία ως προς την διάκριση 
του αρχαίου μέλους από την συμπλήρωσή του, όσα χρόνια και αν περάσουν, εφ’όσον το 
έμπειρο μάτι του ειδικού θα μπορεί να αντιληφθεί ότι κάθε τμήμα λιθοπλίνθου με 
διαστρωμάτωση διαφορετική από την οριζόντια, αποτελεί νεώτερη προσθήκη.

β) Σε κάθε νέο συμπληρωματικό μέλος ή τμήμα μέλους, προτείνεται να λαξεύεται το έτος 
τοποθετήσεώς του στο μνημείο, σε περιοχή αφανή, όπως π.χ. στην αναθύρωση του αρμού 
ώσεως, ή σε μία από τις έδρες του.
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γ) Οι ορατές επιφάνειες των νέων συμπληρώσεων προτείνεται να διαμορφώνονται οριστικά, 
με την χρήση μόνο του ντισιλίδικου και όχι του κοπάνου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε όχι γιά 
να διαφοροποιηθούν αλλά μάλλον για να μιμηθούν την αρχαία διαμόρφωση της επιφάνειας 
των ^ιδοπλίνθων, με τον τύκο.24

δ) Οι νέες ακέραιες συμπληρωματικές λιθόπλινθοι που τοποθετήθηκαν από τους 
τελευταίους αναστηλωτές, κυρίως στον λιγότερο προσιτό και εμφανή δυτικό τοίχο του σηκού, 
θα πρέπει κατά περίπτωση να εξετασθεί εάν θα παραμείνουν ή θα πρέπει να αντικατασταθούν. 
Οι ορατές επιφάνειές τους είναι γιά τον λόγο που προαναφέραμε κατεργασμένες με τον 
κόπανο, τα ίχνη του οποίου αλλού είναι περισσότερο και αλλού λιγότερο εμφανή, λόγω της 
επιφανειακής διάβρωσης του μαρμάρου από την μολυσμένη ατμόσφαιρα.

Σε όσα από τα μέλη αυτά αποφασισθεί να επαναχρησιμοποιηθούν, προτείνεται η 
επανακατεργασία των ορατών επιφανειών τους με το ντισιλίδικο, όπως ακριβώς προτάθηκε να 
διαμορφωθεί η επιφάνεια και των μικρότερων νεώτερων συμπληρώσεων των αρχαίων μελών. 
Ειδικά όμως στις μεγάλες αυτές νέες συμπληρωματικές λιθοπλίνθους, εξ αιτίας της αδυναμίας 
μας να τις διαφοροποιήσουμε επεμβαίνοντας σκόπιμα στον τρόπο διατάξεως της φυσικής τους 
διαστρωματώσεως, -η οποία για λόγους αντοχής στη θλίψη, θα πρέπει να είναι οριζοντία- 
προτείνεται μόνο εδώ, η λάξευση με μικρά καλαίσθητα στοιχεία της χρονολογίας 
τοποθετήσεώς τους στο μνημείο, σε μία από τις ορατές επιφάνειες, ίσως στην κάτω δεξιά 
γωνία τους. Αυτό προτείνεται να γίνει παράλληλα με την ήδη προταθείσα γενική διαδικασία 
λαξεύσεως του έτους τοποθετήσεώς όλων ανεξαιρέτως των συμπληρώσεων και προσθηκών σε 
μία από τις αφανείς έδρες τους, ως το μόνο αξιόπιστο και αναλλοίωτο από τον χρόνο τεκμήριο, 
γιά την νεώτερη κατασκευή τους.

ε) Για την πλήρωση των κενών μεταξύ των λιθοπλίνθων εξ αιτίας απώλειας μικρών 
τμημάτων τους, (ακμές, γωνίες κτλ.), δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πάλι ως υλικό η 
τσιμεντοκονία και μάλιστα με την παρεμβολή μικρών θραυσμάτων οπτών πλίνθων, κάτι έγινε 
στο παρελθόν. Η χρήση ανοξείδωτων συνδέσμων από τιτάνιο, επιτρέπει μικρά κενά (όχι 
διαμπερή), που είναι αδύνατον να συμπληρωθούν με νέα τμήματα μαρμάρου, να παραμείνουν 
ως έχουν, δίχως τον φόβο φθοράς των εσωτερικών συνδέσμων από την επαφή τους με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα, φόβος ο οποίος φαίνεται ότι οδήγησε στην σφράγιση των αρμών και όλων 
των κενών, ακόμα και των πιό μικρών, με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Το πλαίσιο των προτάσεων για την συντήρηση και αποκατάσταση των λιθοπλίνθων του 
σηκού, ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες απόλυτα τεκμηριωμένες επατοποθετήσεις των μελών, 
που εντοπίσαμε διάσπαρτα στην Ακρόπολη (Πιν. 206).

α) Προτείνεται η αντικατάσταση του μεσαίου ορθοστάτη του δυτικού τοίχου (λίθος 136), 
με το αυθεντικό ακέραιο μέλος, που εντοπίσθηκε και μεταφέρθηκε ήδη κοντά στο μνημείο. 
(Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 14 και Πιν. 189, 202).

β) Προτείνεται η ένταξη του αυθεντικού τμήματος της άνω δεξιάς γωνίας του ακραίου 
νοτιοανατολικού ορθοστάτη του σηκού (Αρχείο διασπάρτων Νίκης, No 13), σήμερα 
ανακατασκευασμένου εξ ολοκλήρου με νέο πεντελικό μάρμαρο (Πιν. 185, 206, λίθος 49).

γ) Προτείνεται η ένταξη του αυθεντικού θραύσματος που ανήκει στον γωνιαίο λίθο 82 της 
4ης στρώσεως, της ΒΔ παραστάδας του σηκού (Πιν. 187, 206). Η ένταξη θα γίνει με την 
κατάλληλη απολάξευση αναλόγου τμήματος της νέας συμπληρωματικής λιθοπλίνθου, που 
τοποθετήθηκε εκεί κατά την Β’αναστήλωση. (Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 15).

24. L. Ross, E. Schaubert, Ch. Hansen, ό.π. 11.
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δ) Προτείνεται η επανένταξη μεγάλου σχετικά τμήματος της αρχαίας λιθοπλίνθου, που 
προέρχεται από την πρώτη υπέρ τον ορθοστάτη στρώση του σηκού. Η ακριβής της θέση ίσως 
προκύψει μετά την διάλυση του ναού και την αποτύπωση των συνδέσεων των λιθοπλίνθων 
μεταξύ τους. (Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 16). Με τα υπάρχοντα στοιχεία, πιθανώς 
συμπληρώνει τον λίθο 44 της νότιας πλευράς του ναού (Πιν. 185, 206).

Άλλα τμήματα τα οποία οργανικά ανήκουν στην τοιχοποιία του σηκού και χρήζουν 
συντηρήσεως, είναι Α) ο κυματιοφόρος τοιχοβάτης και Β) η επικρανίτις με τα τέσσερα συμφυή 
επίκρανα των παραστάδων.

Α) Στον κυματιοφόρο τοιχοβάτη είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν όλοι οι αφανείς σίδηροί 
σύνδεσμοι και οι γόμφοι που στερεώνουν τα μέλη στην θέση τους. Επίσης πρέπει να 
απομακρυνθούν όλες οι συμπληρώσεις που έγιναν με νέα τεμάχια μαρμάρου κατά την 
αναστήλωση Ross και να αντικατασταθούν οι επιφανειακοί σίδηροί σύνδεσμοι και οι γόμφοι 
που τα συγκρατούν, με νέους ανοξείδωτους από τιτάνιο.

Τα δύο αρχαία κατώφλια των πλευρικών θυρών του σηκού τα οποία σώθηκαν 
ρηγματωμένα in situ, στερεώθηκαν με ορατούς ορειχάλκινους συνδέσμους σχήματος Π, που 
τοποθετήθηκαν στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους (Πιν. 48, 194). Οι σύνδεσμοι αυτοί 
προτείνεται να αφαιρεθούν και τα ρηγματωμένα μέλη να συγκολληθούν με πιό αποτελεσματικό 
τρόπο, με την μέθοδο των τυφλών ηλώσεων, δηλαδή με λεπτές ράβδους τιτανίου 
τοποθετημένες εσωτερικά, στην μάζα του μαρμάρου και τσιμεντοκονία με λευκό τσιμέντο 
Δανίας και χαλαζιακή άμμο. Η μέθοδος βέβαια αυτή είναι ριζική και στην ουσία μη 
αναστρέψιμη, όμως τα τμήματα που προτείνουμε να συγκολληθούν με τον τρόπο αυτό δίχως 
αμφιβολία συνανήκουν και το κάθε κατώφλι καταλαμβάνει την πραγματική του θέση.

Β) Η επικρανίτις περιτρέχει τον σηκό του ναού φέροντας τα μορφολογικά στοιχεία που 
την χαρακτηρίζουν μόνο εξωτερικά, ενώ στις γωνίες των τοίχων διαμορφώνονται τέσσερεις 
συμφυείς παραστάδες.

Η ορθότητα της τοποθετήσεως των αγελαίων μελών της επικρανίτιδας είναι ένα θέμα 
το οποίο για τους ίδιους λόγους που ισχύουν και στις κοινές λιθοπλίνθους του σηκού, δεν είναι 
δυνατόν στο παρόν στάδιο της μελέτης, να διερευνηθεί.

Προτείνεται η ένταξη ενός μικρού θραύσματος επικρανίτιδος στο ανατολικό άκρο του 
ΒΔ γωνιακού μέλους (λίθος 57, Πιν. 187, 206), το οποίο σήμερα είναι συμπληρωμένο με νέο 
πεντελικό μάρμαρο. (Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 17). Επίσης προτείνεται η 
αντικατάσταση του επικράνου της ΝΑ παραστάδας (μέλος 5, Πιν. 185). Το μέλος αυτό είναι 
πιστό αντίγραφο και καταλαμβάνει την θέση αυθεντικού μέλους, το οποίο απήχθη από τον 
Ελγιν και σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.25 Ανακατασκευάσθηκε εξ ολοκλήρου 
με πεντελικό μάρμαρο κατά την Β’αναστήλωση και αντικατέστησε το πώρινο αντίγραφο της 
πρώτης αναστηλώσεως, που είχε προετοιμασθεί από τον Ross, αλλά τοποθετήθηκε στην θέση 
του από τον Πιττάκη (Πιν. 85).

Η αντικατάσταση του πώρινου αυτού μέλους με νέο από πεντελικό μάρμαρο, είχε ως 
στόχο την πλήρη και αρμονική ένταξη του αντιγράφου στο μνημείο, δίχως "οχλήσεις" εξ αιτίας 
διαφοροποιήσεως στο χρώμα, την ύλη ή την μορφή του. Ομως όπως στο κιονόκρανο έτσι και 
εδώ, με τον τρόπο αυτό οριστικοποιήθηκε και ίσως έμμεσα έγινε έμπρακτα αποδεκτή η 
ενέργεια της απομακρύνσεως του μέλους και η συνεχιζόμενη παραμονή του στο Λονδίνο. Η 
μόνη πρόταση στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανατοποθέτηση του

25. Κατάλογος γλυπτών μελών Βρετ. Μουσείου, I, 436.
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αυθεντικού μέλους στην αρχική του θέση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επανατοποθετήσουμε το 
μαρμάρινο αντίγραφο της προηγούμενης αναστηλώσεως, αφού όμως πρώτα γίνει 
επανεκατεργασία της επιφάνειάς του με την οδοντοτή ξοϊδα, (ντισλίδικο), για την 
διαφοροποίησή του από τα αυθεντικά μέλη του μνημείου.
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6. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ

Η διάταξη των μελών αυτών διαπιστώθηκε ότι είναι ορθή και εφ’όσον δεν προκύψουν 
νεώτερα στοιχεία κατά την διάλυση του μνημείου, δεν προβλέπεται προς το παρόν καμμία 
αναδιάταξη. Ενα μικρό θραύσμα επιστυλίου, πιθανώς να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε 
κάποιο από τα κενά διαστήματα που σήμερα είναι συμπληρωμένα με πεντελικό μάρμαρο. 
(Αρχείο διασπάρτων μελών Νίκης, No 18). Δυστυχώς η ακριβής θέση του δεν είναι δυνατόν να 
καθορισθεί με ασφάλεια, εξ αιτίας της ριζικής απολαξεύσεως των αρμών θραύσεως, με τον 
τρόπο που και αλλού περιγράψαμε, δηλαδή δημιουργώντας καμπύλους "αρμονικούς" αρμούς 
επαφής γιά την προσαρμογή των αρχαίων μελών στις νεώτερες συμπληρώσεις τους (Πιν. 185, 
187, 192, 193).

Τα επιστύλια πάντως είναι απαραίτητο να συντηρηθούν. Οι σίδηροί σύνδεσμοι που 
συγκρατούν τα μέλη μεταξύ τους, αλλά και οι άλλοι που στερεώνουν τις νεώτερες προσθήκες 
ή συμπληρώσεις, προτείνεται να αντικατασταθούν, με άλλους ανοξείδωτους, από τιτάνιο (Πιν. 
173, 174).

Όσες συμπληρώσεις αρχαίων μελών έγιναν με αρχαία μάρμαρα από τα διάσπαρτα της 
Ακροπόλεως και προκαλούν σήμερα σύγχυση, προτείνεται να αφαιρεθούν και να 
αντικατασταθούν με νέο πεντελικό μάρμαρο. Τότε όπως και αλλού έχουμε προτείνει, θα πρέπει 
να ληφθεί πρόνοια να λαξεύεται σε κάποιο αφανές σημείο της συμπληρώσεως, η χρονολογία 
τοποθετήσεως, ενώ κατά κανόνα απαράβατο, η συμπλήρωση προτείνεται να φέρει διαφορετικά 
διατεταγμένη την φυσική της διαστρωμάτωσή από αυτήν του μέλους που συμπληρώνει (Πιν. 
185-193).

Όσες συμπληρώσεις κενών έγιναν με γκρίζα τσιμεντοκονία, ιδιαίτερα στα επιστύλια της 
νότιας πλευράς του θριγκού, (Πιν. 185) προτείνεται να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν, 
όπου αυτό μπορεί να γίνει, με μαρμάρινες συμπληρώσεις. Αυτές θα προσαρτηθούν στο αρχαίο 
μέλος ακολουθώντας την κρατούσα πρακτική στα έργα Ακροπόλεως, δηλαδή λαξεύοντας 
αρνητικό αρμό θραύσεως στο νέο συμπληρωματικό μέλος με την βοήθεια γύψινων εκμαγείων 
και του σημειοθέτη (πονταδόρου) και στην συνέχεια θα συνδεθούν με την μέθοδο των τυφλών 
ηλώσεων.

Για την αποκατάσταση της δομικής αυτοτέλειας των μελών του επιστυλίου, προτείνεται 
να αναθεωρηθεί ο τρόπος συμπληρώσεως του κενού όταν αυτό δημιουργείται στον αρμό ώσεως 
δύο εφαπτομένων μελών. Δηλαδή με ενιαίο συμπληρωματικό μέλος που εισχωρεί στα κενά 
δύο διαδοχικών μελών, στο οποίο εν συνεχεία λαξεύεται ψευδοαρμός για τον οπτικό 
διαχωρισμό των συμπληρωμένων μελών. Ο τρόπος αυτός, απαντάται σε δύο σημεία του 
θριγκού, στην βόρεια πλευρά (επιστύλια υπ’αριθμ. θ’ και Γ) και στην ανατολική (επιστύλια 
υπ’αριθμ. Ζ’ και Η’) (Πιν. 135, 185, 193).

Τα μέλη αυτά προτείνεται να συμπληρωθούν το καθένα ξεχωριστά με ιδιαίτερο τεμάχιο 
λίθου, τον μόνο ορθό μεθοδολογικά τρόπο, ώστε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες της αρχαίας 
εν ξηρώ ναοδομίας, που επιβάλλουν την δομική αυτοτέλεια των μελών που συνθέτουν τα 
τμήματα μιας αρθρωτής κατασκευής, όπως είναι ο αρχαίος ελληνικός ναός.



261

7. Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΝ

Η οροφη του προνάου και του οπισθονάου καλύπτεται με οριζόντια φατνωματική 
οροφή η οποία αποτελείται από οκτώ συνολικά μεγάλες μονολιθικές φαντωματικές πλάκες (Πιν. 
148).

Η τοποθέτηση των πλακών αυτών ανά τέσσερεις σε κάθε πρόσταση, έγινε ορθά και σε 
αυτό βοήθησε η διαφορά που παρουσιάζει το μήκος του προνάου σε σχέση με τον οπισθόναο. 
Η διαφορά αυτή ανέρχεται στα 10 εκατ. (μετρούμενη εσωτερικά των δοκών) και έτσι το μήκος 
του προνάου είναι 1,00 μ. ενώ του οπισθονάου 1,101 μ. Η διαφορά αυτή παρατηρείται και 
στο συνολικό μήκος των φατνωματικών πλακών εκ των οποίων τέσσερις από αυτές είναι κατά 
7-8 εκατ. μακρύτερες, στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους (Πιν. 147, 149, 152).

Παρ’όλα αυτά, η τοποθέτηση των τεσσάρων πλακών της κάθε μιας ομάδας χωριστά, 
παρουσιάζει σφάλματα. Τα τεκμήρια της ορθής θέσεως στην οροφή των προστάσεων, 
παρέχονται από την ερμηνεία των ιχνών, (λαξεύσεων), στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους (Πιν. 
150, 151).

Πρόκειται γιά επίπεδα κατεργασμένες ζώνες σε σχέση με την αδρά διαμορφωμένη με 
τον κοπέα, υπόλοιπη επιφάνεια των φατνωματικών πλακών, και οι οποίες παρατηρούνται σε 
τέσσερεις συνολικά από τις οκτώ πλάκες, ανά δύο σε κάθε οροφή του ναού.

Οι ζώνες αυτές παρερμηνεύθηκαν ή αγνοήθηκαν από τους προηγούμενους αναστηλωτές 
του μνημείου, με αποτέλεσμα όπως η πρώτη, έτσι και η δεύτερη ανατοποθέτησή τους να γίνει 
σχεδόν τυχαία.

Κατά την άποψή μας, η οποία αποδεικνύεται και σχεδιαστικά, οι ζώνες αυτές 
χρησίμευαν γιά την έδραση των δύο πλευρικών (ακραίων) ξύλινων μηκίδων της στέγης του 
ναού πάνω στις πλάκες, που όπως τα στοιχεία δείχνουν, λειτουργούσαν ταυτόχρονα και ως 
φέροντα στοιχεία της στέγης. Η μεσαία μηκίς (η κορυφαία), με ελεύθερο μήκος 7.45 μ. ήταν 
στερεωμένη χωρίς άλλους ενδιάμεσους ξύλινους ορθοστάτες, σε ειδικές τετράγωνες υποδοχές 
που ασφαλώς θα πρέπει να ήσαν λαξευμένες στη κορυφή των λίθων του τυμπάνου στην 
εσωτερική πλευρά των αετωμάτων, μέθοδος που έχει διαπιστωθεί ότι συνέβαινε και σε άλλους 
ναούς, όπως στο "θησείο", το οποίο αποτελεί και ένα από τα ασφαλέστερα παραδείγματα, 
λόγω της καλής διατηρήσεώς του26 (Πιν. 209, 216).

Για την αποκατάσταση της δομικής αλήθειας στον ναό της Νίκης, προτείνεται η 
αναδιάταξη των φατνωματικών πλακών, σύμφωνα με τα νέα αυτά δεδομένα. Για να 
μπορέσουμε να διευκολυνθούμε στην περιγραφή της προτεινόμενης αναδιατάξεως, τα 
φατνώματα του προνάου έλαβαν την αρίθμηση 1Α, 2Α, 3Α, και 4Α ενώ του οπισθονάου 
αριθμήθηκαν 1Δ, 2Δ, 3Δ και 4Δ. Η αρχή της παραπάνω αρίθμησης γίνεται από το ακραίο προς 
την νότια πλευρά του ναού μέλος και αφορά την υπάρχουσα διάταξη των μελών (Πιν. 207).

Η πρόταση αναδιατάξεως των φατνωματικών πλακών, έχει ως ακολούθως: 

α) Οροφή προνάου

Στην πλευρά τοποθετείται το φάτνωμα 2Α το οποίο φέρει στην άνω έδρα του την οριζόντια 
λαξευτή λωρίδα που περιγράψαμε. Ακολουθούν με κατεύθυνση προς βορράν τα φαντώματα 1Α

26. A. Trevor Hodge, The Woodwork of Greek Roofs, Cambridge 1960, 9-15.
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και 3Α τα οποία ,αποκαλούμε αγελαία, επειδή δεν φέρουν κανένα χαρακτηριστικό ίχνος από 
την ξυλοκατασκευή της στέγης στην επιφάνειά τους. Τελευταίο, παραμένει στην θέση που 
καταλαμβάνει και σήμερα το φάτνωμα 4Α που φέρει την χαρακτηριστική οριζόντια λωρίδα 
στην άνω έδρα του (Πίν. 148, 208).

β) Οροφή οπισθονάου

Στην νότια πλευρά τοποθετείται το φάτνωμα 3Δ, το οποίο φέρει οριζόντια επίπεδη λωρίδα για 
την έδραση της ακραίας ξύλινης μηκίδας. Ακολουθούν τα φαντώματα 1Δ και 2Δ, τα οποία 
είναι αγελαία. Στην βόρεια πλευρά, διατηρεί την θέση του το φάτνωμα 4Δ το οποίο φέρει και 
αυτό στην άνω έδρα του το χαρακτηριστικό ίχνος για την έδραση της άλλης ακραίας μηκίδας 
(Πιν. 208).

Με την αναδιάταξη των φατνωματικών πλακών, γίνεται σαφής στον ερευνητή που στο 
μέλλον θα προσεγγίσει την περιοχή αυτή του μνημείου, ο τρόπος δομής των κύριων φερόντων 
ξύλινων στοιχείων της αρχικής στέγης του ναού.

Για τους άλλους, τους κοινούς επισκέπτες, δεν προβλέπεται να υπάρξει καμμία 
αξιοσημείωτη αλλαγή στην εμφάνιση της φατνωματικής οροφής των προστάσεων, όπως θα 
φαίνονται από το εσωτερικό του μνημείου.

Ιδιαίτερη συντήρηση χρειάζεται η φατνωματική πλάκα 1Α που σώζεται σε τρία 
κομμάτια. Για την στερέωσή της χρησιμοποιήθηκαν τρεις επιφανειακοί σίδηροί σύνδεσμοι Π 
που έχουν σήμερα διογκωθεί λόγω της οξειδώσεως και καταστρέφουν το μάρμαρο. Οι 
σύνδεσμοι αυτοί προτείνεται να αφαιρεθούν και τα θραύσματα να στερεωθούν μονιμότερα με 
την μέθοδο των τυφλών ηλώσεων, από τιτάνιο (Πιν. 150α).

Μετά την ανατοποθέτηση των φατνωματικών πλακών με τον τρόπο που προαναφέρμε, 
τα κενά διαστήματα μεταξύ τους, πλάτους περί τα 5 εκατοστά που σήμερα είναι σφραγισμένα 
με κοινή τσιμεντοκονία, πρέπει και πάλι να σφραγισθούν με κατάλληλο υλικό προκειμένου να 
αποτραπεί το νερό της βροχής να διεισδύει και να πέφτει στο δάπεδο των προστάσεων. 
Παράλληλα, θα πρέπει ίσως να εξετασθεί ένας μονιμότερος τρόπος στεγανώσεως της οροφής 
του μνημείου, που θα προστατεύουν την ανώτερη αυτή ευαίσθητη επιφάνεια από τις συνέπειες 
της επαφής της με την όξινη βροχή. Στην περίπτωση αυτή, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να 
αποτραπεί η ανάπτυξη μυκήτων κάτω από τα φύλλα της στεγανώσεως. Η υλοποίηση πάντως 
της προτάσεως αυτής εξαρτάται από τα γενικότερα μέτρα προστασίας του συνόλου του 
μνημείου για την ανάγκη των οποίων θα αναφερθούμε και στη συνέχεια.
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8. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ

Η ζωφόρος η οποία περιτρέχει εξωτερικά το μνημείο, αποτελείται συνολικά από 14 μέλη- 
λιθοπλίνθους πάχους 0,40 μ. και ύψους 0,45 μ., οι οποίες εδράζονταν στα επιστύλια. Στις 
εξωτερικές τους πλευρές φέρουν ανάγλυφη διακόσμηση με κύρια θέματα, το δωδεκάθεο στην 
ανατολική πλευρά και την απεικόνιση δύο σημαντικότατων νικών των Αθηναίων κατά τα 
πολεμικά γεγονότα της μάχης των Πλαταιών, στις τρεις άλλες.27 Το συνολικό μήκος της 
ζωφόρου υπολογίζεται ότι ήταν 25,94 μ. ενώ το συνολικό ανάπτυγμα της γλυπτής επιφάνειας 
της ήταν 11,673 τετ.μ., μέγεθος μεγάλο για ένα μνημείο του οποίου η επιφάνειά του στον 
στυλοβάτη είναι μόνο 44,08 τετρ.μέτρα, (αναλογία 1:4) (Πιν. 136, 140, 143, 162, 185, 187, 192, 
193).

Από τα 14 μέλη της ζωφόρου, βρέθηκαν και τοποθετήθηκαν στο μνημείο τα 7. Δύο 
ακόμα μικρότερα τμήματα αφού συμπληρώθηκαν με νέα τεμάχια μαρμάρου αδρά 
κατεργασμένα, τοποθετήθηκαν στην βόρεια πλευρά του ναού κατά την δεύτερη αναστήλωση 
(Πιν. 198). Τέσσερα μέλη είναι τσιμεντένια αντίγραφα εκείνων που απήχθησαν από τον Ελγιν 
στο Λονδίνο, αφού όμως προηγουμένως πριονίσθηκαν οι πίσω πλευρές για να ελαφρώσει το 
βάρος τους και προσέλαβαν από τότε τον χαρακτήρα αναγλύφων πλακών (slabs) (Πιν. 141,185, 
193). Τέλος, ένα μέλος της ζωφόρου, αυτό της ΒΑ γωνίας, δεν έχει βρεθεί και αντικαταστάθηκε 
με τεμάχιο μαρμάρου χονδροειδούς κατεργασίας, όμοιας με αυτήν στις συμπληρώσεις των 
απωλεσθέντων τμημάτων των δύο μελών που προαναφέραμε (Πιν. 210).

Η ακριβής διάταξη των δεκατεσσάρων αυτών μελών της ζωφόρου και η αποκατάσταση 
της συνθέσεως των γλυπτών των παραστάσεων, απετέλεσε από παλιά αντικείμενο έρευνας από 
διακεκριμένους αρχαιολόγους, δίχως ακόμα να έχει εξακριβωθεί με απόλυτη σαφήνεια, εξ 
αιτίας κυρίως της αδυναμίας αποτυπώσεως των στοιχείων που θα την επιβεβαίωναν, δηλαδή 
τις αποστάσεις των τόρμων γομφώσεως των μελών στο επιστύλιο28 ή της απώλειας των 
αντίστοιχων δομικών στοιχείων από τις οριζόντιες και κατακόρυφες συνδέσεις στα τέσσερα 
μέλη που βρίσκονται στο Λονδίνο, λόγω της αφαιρέσεως περίπου 25 εκατοστών από το αρχικό 
τους πάχος, που ήταν 40-43 εκατοστά.

Στον βαθμό πάντως που αφορά τους σκοπούς και τους στόχους της αναστηλωτικής 
αυτής μελέτης, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η διάταξη της ζωφόρου που βλέπουμε σήμερα στο 
μνημείο δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, αφού τα κριτήρια της λύσεως αυτής ουδέποτε 
δημοσιεύθηκαν. Πάντως, από τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις μας, είμαστε βέβαιοι γιά την 
ορθότητα της διατάξεως των μελών μόνο στην ανατολική πλευρά, εφ’ όσον το θέμα που 
εικονίζεται συμφωνεί με την περιγραφή των Spon και Wheler που αντίκρυσαν τον ναό δέκα 
περίπου χρόνια πριν την κατεδάφισή του.29 Επίσης είμαστε βέβαιοι για την ορθότητα της 
θέσεως των τριών σωζομένων γωνιακών (μασχαλιαίων) μελών της ζωφόρου. Για τα αγελαία 
μέλη της βόρειας και νότιας πλευράς υπάρχουν προς το παρόν μόνον ενδείξεις για 
παρατοποθέτησή τους που στηρίζονται αποκλειστικά στον τρόπο αναπτύξεως του θέματος 
των αναγλύφων παραστάσεων, ελπίζεται όμως να μετατραπούν σε αποδείξεις μετά την διάλυση 
του μνημείου ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις αφανείς σήμερα έδρες, στα μέλη και

27. Έχω τη γνώμη, ότι η μάχη που απεικονίζεται στην βόρεια και την νότια πλευρά είναι ο νικηφόρος αγών των 300 
επίλεκτων Αθηναίων εναντίον του ιππικού του Μασιστίου, υπαρχηγού του Μαρδονίου, του οποίου ο θάνατος υπήρξε 
καθοριστικός για την τελική έκβαση της μάχης των Πλαταιών, ενώ στην δυτική πλευρά εικονίζεται η νίκη των 
Αθηναίων επί των Θηβαίων κατά την τελική φάση της συγκρούσεως στις Πλαταιές. Για την αυθεντική περιγραφή των 
παραπάνω γεγονότων, βλ. Ηροδότου Ιστορία, Θ', 21-25, 61, 67. Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Αριστείδης 14 και 18-19.

28. Βλ. σχετικά στην μελέτη της Ε. Harrison, Notes on the Nike Temple Frieze, AJA 74, 1970, 317 κ.ε.

29. J. Spon, Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, Paris 1678, I, 137-139. G. Wheler, A Journey into Greece, II, 
London 1682, 358.
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στο επιστύλιο (Πιν. 214, 215). Τέλος, βασιζόμενοι σε μετρικά στοιχεία, είμαστε βέβαιοι ότι τα 
δύο μεσαία μέλη της δυτικής πλευράς (αντίγραφα των αυθεντικών που βρίσκονται στο 
Λονδίνο), που ανάστηλώθηκαν ακολουθώντας την αποκατάσταση των J. Stuart και N. Revett του 
1787, δεν είναι ορθήδο (Πιν. 211, 212, 213).

Για την αποκατάσταση της αρχαίας διατάξεως των μελών αυτών, αρκεί να αλλάξουμε 
την θέση μεταξύ τους. Τότε ο κέντρικος αρμός της δυτικής ζωφόρου θα συμπέσει με τον νοητό 
κατακόρυφο άξονα συμμετρίας της δυτικής όψεως του ναού, ο οποίος διέρχεται σε απόσταση 
2.56 μ. από τα άκρα της ζωφόρου. Σήμερα ο κεντρικός αρμός της ζωφόρου απέχει 2.605 μ. από 
το αριστερό άκρο, και 2.515 μ. από το δεξιό. Έτσι, ο κεντρικός αρμός δεν συμπίπτει με τον 
νοητό κατακόρυφο άξονα της δυτικής όψεως αλλά βρίσκεται μετατοπισμένος προς τα δεξιά, 
κατά 4,5 εκατ. (Πιν. 210).

Με την αναδιάταξη αυτή αποκαθίσταται και θεματικά η ζωφόρος, εφ’ όσον εξ αιτίας 
της παρατοποθετήσεως, η ασπίδα ενός μαχητού διακόπτεται απότομα στον κεντρικό αρμό 
ώσεως και δεν συνεχίζει στον παρακείμενο λίθο όπως θα έπρεπε κανονικά να συμβαίνει, εάν 
η σημερινή διάταξή τους ήταν ορθή (Πιν. 211 β,γ).

Η λεπτομερής αναφορά για τα ζητήματα αυτά που ακροθιγώς πιο πάνω αναπτύξαμε, 
καθώς και οι πλήρεις προτάσεις γιά την αναδιάταξη των μελών, ιδίως στην βόρεια και την 
νότια πλευρά, θα παρουσιασθούν μετά την διάλυση του μνημείου και την αποτύπωση των 
αφανών εδρών της ζωφόρου, σε συνεργασία με την αρχαιολόγο κα Μαρία Μπρούσκαρη. Έτσι, 
οι προτάσεις που ακολουθούν, αφορούν όλα τα άλλα θέματα όπως την συντήρηση, προστασία 
και μορφολογική αποκατάσταση του τμήματος αυτού του μνημείου.

Ένα από τα κύρια θέματα που είναι θεμελιώδες εδώ να θιγεί, αφορά τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να σταματήσει η συνεχιζόμενη φθορά των μελών αυτών, από 
την έκθεσή τους στην μολυσμένη αθηναϊκή ατμόσφαιρα.

Για την αντιμετώπιση του μέγιστου αυτού προβλήματος, το πρώτο που σκέπτεται κανείς, 
είναι η απομάκρυνση της ζωφόρου από το μνημείο και η τοποθέτησή της σε κλειστό 
προστατευόμενο χώρο, πιθανώς σε στεγανούς θαλάμους αερίου αζώτου σε πρώτη φάση και 
αργότερα μακρυά από τον Βράχο, στην κλιματιζόμενη αίθουσα που έχει προβλεφθεί στην 
προμελέτη του νέου Μουσείου Ακροπόλεως.

Κύριο επιχείρημα για την απομάκρυνση των μελών αυτών είναι, ότι τα λεπτά έξεργα 
ανάγλυφα, εκθέτουν δύο ή τρεις πλευρές τους στον ατμοσφαιρικό αέρα και λόγω της 
ρυπάνσεως από το διοξείδιο του θείου και την ενέργεια της όξινης βροχής, τα στοιχεία αυτά 
τείνουν να γυψοποιηθούν όχι μόνο επιφανειακά αλλά και σε βάθος, με συνέπεια να 
καταπέσουν και οριστικά να χαθούν.30 31

30. J. Stuart, N. Revett, The Antiquities of Athens, il, London 1787, V, πιν. XII, XIII.

31. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην γλυπτή ζωφόρο ενός αρχαίου μνημείου είναι αιτιολογημένη. Η προτεραιότης 
που δίδεται στην διάσωσή της σε σχέση με άλλα τμήματα του ναού, οφείλεται επίσης στο ότι τα μέλη αυτά 
θεωρούνται μοναδικά, εφ' όσον το θέμα τους δεν επαναλαμβάνεται στα παρακείμενα ομοειδή τμήματά της, κάτι που 
αντιθέτως συμβαίνει στα άλλα γλυπτά μέλη, την επικρανίτιδα, τα ιωνικά κιονόκρανα κλπ. Βέβαια η συλλογιστική 
αυτή δεν ίσχυσε στην περίπτωση του Ερεχθείου. Εδώ τα έξι επαναλαμβανόμενα ανθρωπόμορφα υποστηλώματα που 
στηρίζουν την οροφή της κομψής Νότιας Πρόστασης (οι Καρυάτιδες), μεταφέρθηκαν για προστασία στο Μουσείο. 
Αντίθετα οι ισάριθμοι πλούσια διακοσμημένοι πλην όμως μη ανθρωπόμορφοι, μοναδικοί όμως στο είδος τους ιωνικοί 
κίονες της επιβλητικής Βόρειας Πρόστασης, εξακολουθούν να υπόκεινται στις ολέθριες συνέπειες της εκθέσεώς τους 
στην όξινη βροχή και τους ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα.
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Παρ’όλα αυτά η παραπάνω αντιμετώπιση συνιστά την διάκριση ενός έργου τέχνης, σε 
τμήματα μεγαλύτερης και μικρότερης σημασίας όπου επιλεκτικά πλέον λαμβάνονται μέτρα 
προστασίας σε μικρό μόνο τμήμα, (το πιό σημαντικό), ενώ άλλα τμήματα με επίσης πλούσιο 
διάκοσμο (όπως τα ιωνικά κιονόκρανα, η επικρανίτις κ.α.) αφήνονται εξ ανάγκης στην τύχη 
τους. Η αντιμετώπιση αυτή, μεθοδολογικά αλλά και δεοντολογικά ως πράξη εντασσόμενη στο 
γενικώτερο πλαίσιο της συντηρήσεως και προστασίας των μνημείων, παραμένει 
αμφισβητήσιμη.

Βέβαια, στο άρθρο 7 του Χάρτη της Βενετίας προβλέπεται ότι η μετακίνηση του όλου 
ή τμήματος ενός μνημείου γίνεται παραδεκτή, μόνο όταν αυτή επιβάλεται από την ανάγκη 
διασώσεώς της. Μόνο, που στο γενικό αυτό πλαίσιο αναστηλωτικών αρχών, δεν διευκρινίζεται 
το είδος των μνημείων τα οποία είχαν υπ’όψιν τους οι συντάκτες κατά την διατύπωση των 
άρθρων του.

Για παράδειγμα, η απομάκρυνση για λόγους προστασίας κάποιου από τα γλυπτά που 
κατά καιρούς διάφοροι καλλιτέχνες προσέθεσαν σε προϋπάρχοντα κτήρια για να τα 
κοσμήσουν, όπως η αφαίρεση του "Testone", έργο του Donatello από το καμπαναριό που 
κατασκεύασε ο Giotto στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας, σε τίποτα δεν έβλαψε αισθητικά 
το μνημείο, ούτε το υποβάθμισε καλλιτεχνικά, ως έργο τέχνης. Αντίθετα, η αφαίρεση της 
οργανικά ενταγμένης σε έναν κλασικό ναό ζωφόρου του, και η μεταφορά της σε έναν 
μουσειακό χώρο, όπου τα μέλη της ουσιαστικά παρουσιάζονται ως μία συλλογή αυτοτελών 
και αυθύπαρκτων γλυπτικών έργων, ασφαλώς ως πράξη απέχει ριζικά από το πνεύμα και την

/ / / , 32αισθητική αντίληψη των ίδιων των δημιουργών της.

Αλλά και η αρχιτεκτονική-ρυθμολογική ανάλυση του αρχαίου ναού φανερώνει ότι η 
αφαίρεση της ζωφόρου από ένα αρθρωτό κτήριο, που συμβαίνει να είναι ο αρχαίος ελληνικός 
ναός και η έκθεση των μελών της μακριά από τον φυσικό φορέα τους, δεν αποτελεί μία πράξη 
τελεία και αυτοδύναμη, όπως θα ήταν η απομάκρυνση και μετεγκατάσταση ενός πρόσθετου 
γλυπτού από ένα προγενέστερο κτίσμα, για παράδειγμα από το Campanule του Giotto, που 
προαναφέραμε. Αυτό συμβαίνει, γιατί μπορεί κάποιο οργανικό μέρος της ζωφόρου, όπως το 
κυμάτιο της επιστέψεως ή της βάσεώς της, συχνά να βρίσκεται λαξευμένο στο υπερκείμενο
/ , , , , , , 33η στο υποκείμενο μέλος, στο επιστύλιο, στο γείσο η στον θρανο. 32 33

32. Ο Αριστοτέλης, αναφερόμενος στην ηδονή, -την οποία θεωρεί τελεία σε κάθε χρονική στιγμή της διάρκειάς της-, την 
αντιδιαστέλλει με την κίνηση, την οποία θεωρεί τελεία μόνο κατά την στιγμή που αυτή ολοκληρώνεται, κάτι που 
συμβαίνει καιίτην οικοδομική, όπως χαρακτηριστικά ως παράδειγμα αναφέρει.

"Εν χρόνω γάρ πάσα κίνησις καί τέλους τινός, οΤον ή ο’ικοδομική, καί τελεία όταν ποιήση ου εφίεται, η εν απαντι δή 
τώ χρόνω ή τούτω. εν δέ τοΤςμέρεσι του χρόνου πασαι άτελεΓς, καί ετεραι τώ είδει τής όλης καί άλλήλων.Ή γάρ 
των λίθων σύνθεσις ετέρα τής του κίονος ραβδώσεως, καί αυται τής του ναοϋ ποιήσεως. καί ή μέν τού ναού τελεία, 
(ουδενός γάρ ενδεής πρός τό προκείμενον), ή δέ τής κρηπΤδος καί του τριγλύφου ατελής (μέρους γάρ έκατέρα).

Αριστ., Ηθικά, Νικομάχεια, Κ, 3, IV, 24-31.

Με την λέξη τρίγλυφο, ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε τμήμα μόνο της δωρικής ζωφόρου, η άποψή του όμως αυτή 
ισχύει βεβαίως και για την μετόπη, την οποία θεωρεί τελεία μόνο ως αδιαίρετο τμήμα του ναού. Αποσπασμένη όμως 
από το κύριο σώμα του μνημείου, σύμφωνα με την Αριστοτέλεια συλλογιστική η αισθητική θεώρηση των μελών που 
την συνθέτουν δεν μπορεί παρά να είναι ατελής.

33. Για παράδειγμα, η βίαιη απομάκρυνση της ιωνικής ζωφόρου του Παρθενώνα εξ αιτίας της εκρήξεως και αργότερα του 
Ελγίνου, είχε ως αποτέλεσμα να χωρισθούν τα μέλη από το κυμάτιο της επιστέψεώς τους, το οποίο οργανικά μεν 
ανήκει στην ζωφόρο, δομικά όμως είναι ενταγμένο (λαξευμένο) στην βάση του υπερκείμενου θράνου. Έτσι τα μέλη 
της ζωφόρου εκτίθενται σήμερα στο Μουσείο υπό μορφή ατελή, εφ’ όσον το κυμάτιο της επιστέψεώς τους έμεινε 
προσαρτημένο στον θράνο, ο οποίος έλαβε έτσι το ιδιόμορφο σχήμα πλίνθου με λέσβιο κυμάτιο στην βάση, μία μορφή 
που επανελήφθη αργότερα για λόγους μάλλον μιμιτικούς, στα στερούμενα εσωτερικής ζωφόρου Μνησίκλεια 
Προπύλαια. Βλ. σχετ. Δ. Ζιρώ, Η κυρία είσοδος του ιερού της Ελευσίνος, Αθήναι 1991, 212 κ.ε., εικ. 98, 99.
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Η απομάκρυνση λοιπόν της ζωφόρου (που ως πιο ευπαθής από το υπόλοιπο κτήριο 
κρίνεται ότι πρέπει να διασωθεί) και η αντικατάστασή της με αντίγραφα, παρ’όλο που δύναται 
να χαρακτηρισθεί ως πράξη αναστρέψιμη, την στιγμή που συντελείται αυτομάτως προκαλεί 
σοβαρή αλλοίωση στην αισθητική θεώρηση των μελών της, που πλέον γίνονται αντιληπτά ως 
αυτοτελή γλυπτικά έργα και όχι ως ενιαίο οργανικό τμήμα ενός αδιαίρετου αρχιτεκτονικού 
συνόλου.34 Παράλληλα, επιφέρει την υποβάθμιση του μνημείου ως έργου τέχνης, αφού 
διαταράσσεται η συνοχή του και διακόπτεται η αισθητική και καλλιτεχνική του ενότητα, 
έννοιες που στην τέχνη απλώνονται σε πεδία ευρύτερα από αυτά που ορίζονται μόνο από την 
αίσθηση της απατηλής πολλές φορές, οράσεως.

Ίσως γι’ αυτό, στο άρθρο 3 του Χάρτη της Βενετίας προκαθορίζεται, ότι η συντήρηση 
και η αποκατάσταση των μνημείων ως σκοπό έχει την διάσωσή τους τόσο ως έργων τέχνης, 
όσο βέβαια και ως ιστορικών μαρτυριών.

Η επιλεκτική πάντως επέμβαση για την διάσωση τμήματος μόνο ενός υψηλής ποιότητας 
και ευαισθησίας αρχιτεκτονικού έργου τέχνης, όπως είναι ο ιωνικός ναός-ανάθημα στην Αθηνά 
Νίκη, δύσκολα μπορούμε να δεχθούμε ότι αποτελεί και τον ενδεδειγμένο τρόπο για την 
διάσωσή του ως άρτια και ολοκληρωμένη καλλιτεχνική ενότητα, με στόχο την εξασφάλιση της 
μεταβιβάσεώς του στις επόμενες γενιές.

Αυτό όμως που ως αντεπιχείρημα θα μπορούσε να προβληθεί είναι ότι στο άρθρο 8 του 
ίδιου Χάρτη, επιτρέπεται ο διαχωρισμός γλυπτικών, ζωγραφικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
που είναι αναπόσπαστα δεμένα με ένα μνημείο, όταν το μέτρο αυτό αποτελεί την μοναδική 
διέξοδο γιά την διάσωσή τους.

Δυνάμεθα όμως να χαρακτηρίσουμε το σύνολο της ζωφόρου ενός κλασικού μνημείου, 
απλά ως ένα στοιχείο της ολικής συνθέσεώς του, που αυτό μόνο αξίζει να διασωθεί ενώ 
κινδυνεύει να χαθεί το υπόλοιπο κτήριο του οποίου αποτελεί αδιαίρετο τμήμα; (Πιν. 130, 131, 
132, 133, 134, 170, 171, 172). Αλλά και εάν ακόμα μετά από μεγάλους θεωρητικούς 
συμβιβασμούς και με ευρύτατη ερμηνεία του όρου "στοιχείο" αυτό τελικά γίνει αποδεκτό, 
αποτελεί πράγματι η απομάκρυνση της ζωφόρου τον μόνο ενδεδειγμένο τρόπο για την 
διάσωσή της, ή είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και άλλες οδοί που θα επέτρεπαν όχι μόνο 
την παραμονή της στην θέση της, αλλά θα διασφάλιζαν όπως είναι απαραίτητο και 
επιβάλεται, το σύνολο του έργου αυτού τέχνης, του ναού της Αθηνάς Νίκης;

Μέσα από τον προβληματισμό αυτό, διαφαίνεται η ανάγκη για την παράλληλη 
διερεύνηση του τρόπου λήψεως μέτρων προστασίας επί τόπου, στον ίδιο τον ναό, μία λύση που 
ενώ δεοντολογικά και ηθικά είναι αναμφίβολα ορθή, ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη 
και παρουσιάζει δυσκολίες ως προς την υλοποίησή της. Οι δυσκολίες αυτές, δεν εντοπίζονται 
τόσο στην ανεύρεση των τεχνικών λύσεων για την επίλυση του προβλήματος, δηλαδή τον 
τρόπο προστασίας της ζωφόρου και του μνημείου συνολικά δίχως να προβούμε σε 
μετακινήσεις ή αφαιρέσεις μελών, όσο στις αντιδράσεις που η υλοποίηση μιας τέτοιας 
προτάσεως θα μπορούσε να προκαλέσει. Το θέμα όμως αυτό θα το αναπτύξουμε τελευταίο, 
αφού ολοκλήρωσουμε τις επί μέρους προτάσεις στην ίδια την ζωφόρο και στα λοιπά τμήματα 
της ανωδομής του ναού, το γείσο και την σίμη.

34. Για το θεμελιώδες ζήτημα της οργανικής ενότητας στα έργα τέχνης γενικότερα βλ. σχετ. Η. Osborne, Organic Unity 
again, British Journal of Aesthetics 16 (1976).
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A) Πρόταση για την αντικατάσταση της ζωφόρου με αντίγραφα

Με δεδομένη την απόφαση της ΕΣΜΑ για την απομάκρυνση της ζωφόρου από το 
μνημείο και την φύλαξή της στο Μουσείο εξ αιτίας της συνεχιζόμενης καταστροφής της από 
την ατμοσφαιρική ρύπανση, η πρόταση για την αντικατάστασή της με αντίγραφα 
διαμορφώνεται με βάση την μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία, και έχοντας κατά νου την 
κατάσταση διατηρήσεωςτων αυθεντικών μελών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στο Λονδίνο 
δυστυχώς υπό μορφήν πλέον αναγλύφων πλακών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην αποφυγή 
νέων αναστηλωτικών σφαλμάτων όπως στον τρόπο αναδιατάξεως των μελών και στον τρόπο 
συμπληρώσεως των κενών που προέκυψαν από την απώλεια του αυθεντικού υλικού.

Ως προς το υλικό κατασκευής των αντιγράφων, επειδή αυτά θα παραμείνουν επί μακράν 
εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα, πολλά δε από αυτά ίσως χωρίς την προστασία γείσου, 
παραθέτουμε ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει απαραίτητα να πληρούνται για την καλύτερη 
και μεγαλύτερη σε διάρκεια αντοχή τους.

α) Το υλικό κατασκευής των αντιγράφων πρέπει να είναι ομοιογενές και να μην 
ρηγματώνεται. Η ρηγμάτωση επιτρέπει την διείσδυση του νερού, οπότε σε συνθήκες παγετού 
η αύξηση του όγκου του μπορεί να προκαλέσει με την πάροδο του χρόνου την αποκόλληση 
της γλυπτής επιφάνειας τους, εξ αιτίας της συνεχούς διευρύνσεως των ρηγματώσεων, με 
κίνδυνο σε λίγα χρόνια να χρειασθεί νέα επέμβαση στο μνημείο, για την αποκατάσταση όχι 
πλέον πρωτοτύπων μελών, αλλά αντιγράφων (Πιν. 175), με όλες τις αρνητικές συνέπειες που 
έχει γιά τα αυθεντικά μέλη του ναού κάθε νέα επέμβαση, λόγω του κινδύνου μικροφθορών 
στην ευαίσθητη επιφάνειά τους.

β) Το υλικό των αντιγράφων πρέπει να εναρμονίζεται χρωματικά με την φυσική χροιά των 
αυθεντικών μαρμάρινων μελών που αντικαθιστούν, ώστε να μην δημιουργούνται αισθητικές 
αντιθέσεις με τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου. Δεν πρέπει όμως να επιδιωχθεί 
η πλήρης ταύτισή τους, διότι θα προκληθεί σύγχυση και κίνδυνος δημιουργίας ενός μνημείου 
με πλαστογραφημένα καλλιτεχνικά στοιχεία, κάτι που αντιβαίνει σαφώς τα όσα ορίζονται από 
το άρθρο 12 του Χάρτη της Βενετίας (Πιν. 140, 162, 163, 164, 166).

γ) Τα αντίγραφα είναι ακριβή υποκατάστατα της αυθεντικής ζωφόρου και δεν 
αποκαθιστούν την αρχική της μορφή. Έτσι, μικρού βάθους χαμένα τμήματα της αναγλύφου 
επιφάνειας σε άρτια κατά το μήκος ή το ύψος μέλη, παραμένουν κατά κανόνα κενά. Στην 
περίπτωση όμως που είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί κάποιο μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έδραση της ανωτέρας στρώσεως, τότε η συμπλήρωση αυτή θα πρέπει να έχει 
μία περιληπτική μορφή ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο σωζόμενο τμήμα, το οποίο 
παραβλέποντας ότι είναι αντίγραφο, αντιμετωπίζεται με όλα όσα ισχύουν περί διακρίσεώςτου 
από τις νεώτερες συμπληρώσεις. Η παραπάνω περίπτωση, αφορά το ακραίο προς δυσμάς 
γωνιακό μέλος της βόρειας πλευράς της ζωφόρου το οποίο σώζεται σε όλο το μήκος του, αλλά 
μόνο κατά το κάτω ήμισυ του ύψους του. Η συμπλήρωσή του στο αντίγραφο, θα εξαρτηθεί 
από την απόφαση για την ανακατασκευή ή όχι του οριζόντιου γείσου στην δυτική πλευρά του 
ναού, θέμα που θα εξετασθεί σε ειδικό κεφάλαιο στην συνέχεια (Πιν. 164, 187).

Αντίθετα, στο δεύτερο από τα ανατολικά μέλος της νότιας ζωφόρου, (που είναι 
αντίγραφο), δεν πρέπει να επαναλάβουμε την αυθαίρετη όπως προκύπτει, συμπλήρωση σε όλο 
το ύψος του αριστερού του αρμού ώσεως, μία συμπλήρωση που έγινε γιά να αποκατασταθεί 
το μήκος όχι του ίδιου του μέλους, αλλά του παρακειμένου κεντρικού μέλους (αντίγραφο και 
αυτό) του οποίου η δεξιά πλευρά στο πρωτότυπο έχει κοπεί σε όλο της το ύψος, άγνωστο πότε 
και γιατί. Η ανορθόδοξη και αυθαίρετη αυτή συμπλήρωση εξυπηρετεί αποκλειστικά την 
υπάρχουσα διάταξη των μελών της ζωφόρου, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι τώρα
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διαθέτουμε είναι εσφαλμένη, αφού δύο από τα μέλη αυτά, το δεύτερο από τα δυτικά και το 
δεύτερο από τα ανατολικά, φαίνεται ότι ανήκουν στην βορεινή πλευρά (Πιν. 185, 214, 215).

δ) Τα αντίγραφα των μελών που βρίσκονται στο Βρεταννικό Μουσείο, πρέπει να 
αντικατασταθούν με νέα, εφ’ όσον τα ήδη υπάρχοντα έχουν υποστεί σημαντικές φθορές λόγω 
οξειδώσεως του σιδηρού οπλισμού τους, φέρουν βαθειές ρηγματώσεις και τμήματά τους έχουν 
εντελώς καταστραφεί (Πιν. 175). Τα νέα αυτά αντίγραφα πέραν των προαναφερθέντων 
προδιαγραφών, προτείνεται να κατασκευασθούν με το αρχικό τους πάχος, δηλαδή περί τα 40 
εκατοστά και όχι με την μορφή πλακών πάχους 12 εκατοστών, που μετετράπησαν μετά τον 
πριονισμό της οπίσθιας επιφάνειας τους από τους τεχνίτες του Lusieri. Η αναπαράσταση 
της αρχικής μορφής των τεσσάρων αυτών αντιγράφων, γίνεται γιά λόγους στατικούς, 
προκειμένου η υπερκείμενη στρώση του γείσου να αποκτήσει επιφάνεια εδράσεως και να μην 
χρειασθεί να καταφύγουμε στην λύση της προσαρτήσεως αναθημάτων, που είχε χωρίς 
επιτυχία εφαρμοστεί κατά την δεύτερη αναστήλωση του μνημείου.

ε) Για την αποκατάσταση της συνεχείας της ζωφόρου, αλλά και για την ασφαλή έδραση 
του γείσου προτείνεται τα χαμένα τμήματά της να συμπληρωθούν με λιθοπλίνθους από νέο 
πεντελικό μάρμαρο, διαμορφωμένα στην ορατή επιφάνειά τους αδρά, με το ντισιλίδικο. Η 
χρονολογία τοποθετήσεώς τους μπορεί να λαξευθεί στην εσωτερική κάθετη όψη ή ακόμα και 
στον αρμό ώσεώς τους (Πιν. 140, 143).

Η επιλογή του πεντελικού μαρμάρου για την αντικατάσταση των απωλεσθέντων 
τμημάτων της ζωφόρου, γίνεται για λόγους διακρίσεως μεταξύ της ύλης των αντιγράφων που 
αντικαθιστούν υπάρχοντα μέλη και του υλικού που πληρεί με τρόπο αφαιρετικό τα ελείποντα 
τμήματα. Η χρήση ομοειδούς με τα αντίγραφα υλικού στις συμπληρώσεις των απωλεσθέντων 
τμημάτων της ζωφόρου, ίσως προκαλέσει σύγχιση και αδυναμία κατανοήσεως από τον μέσο 
παρατηρητή της αντικαταστάσεως των αυθεντικών γλυπτών μελών με αντίγραφα, κάτι που θα 
ήταν αντίθετο με τα όσα ορίζει το άρθρο 12 του Χάρτη της Βενετίας.

Β) Πρόταση γιά την παραμονή της ζωφόρου του ναού, στην θέση της

Όπως εισαγωγικά προαναφέραμε, θέση μας είναι ότι η οργανικά ενταγμένη σε ένα 
κλασικό μνημείο ζωφόρος του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα διακοσμητικά του 
στοιχεία και ως τέτοιο, να δύναται να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με αντίγραφα, χωρίς 
αυτό να έχει ολέθριες επιπτώσεις στην αισθητική και καλλιτεχνική αξία του αρχιτεκτονικού 
έργου τέχνης.

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να εξευρεθούν λύσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών 
προβλημάτων φθοράς που εντοπίζονται στην επιφάνεια, όχι μόνο της ζωφόρου, αλλά και των 
υπολοίπων μελών του μνημείου.

Είναι γνωστό ότι οι λύσεις αυτές έχουν σχέση και εξαρτώνται στενά από το μείζον και 
δυσεπίλυτο ζήτημα της ρυπάνσεως της αθηναϊκής ατμόσφαιρας.

Με δεδομένο ότι η τελευταία αναστηλωτική μας πρόταση θα αφορά τα μέτρα 
προστασίας όχι μόνο της ζωφόρου αλλά του συνόλου του ναού (Πρόταση 11η) και σε 
συνάρτηση με την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι το πρόβλημα της ρυπάνσεως της ατμοσφαίρας

35. Βλ. σχετ. I. Γενναδίου, Ο λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες 
επιδρομείς, 1440-1837, Αθήναι 1930, 10 και 14.
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στενά συνδεδεμένο με το ενεργειακό πρόβλημα δεν θα βραδύνει να επιλυθεί εξ αιτίας των 
οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί παγκοσμίως, θα εξετάσουμε την περίπτωση της 
επανατοποθετήσεως των αυθεντικών μελών της ζωφόρου στο μνημείο και τις επεμβάσεις που 
είναι απαραίτητο να γίνουν στα μέλη της, σε σχέση με την προηγούμενη αναστήλωση.

Οι απαραίτητες αυτές επεμβάσεις, έπονται της γενικής εργασίας αφαιρέσεως όλων των 
σιδηρών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνδεση των μελών αυτών στο παρελθόν και 
την αντικατάστασή τους με συνδέσμους από τιτάνιο (Πιν. 154 γ,δ, 174 α, 176).

Η περιγραφή των προτεινομένων επεμβάσεων ακολουθεί την υπάρχουσα διάταξη των 
μελών της ζωφάρου και όχι αυτήν που θα προκύψει μετά την διερεύνηση των αφανών σήμερα 
στοιχείων, που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην οριστική τους αναδιάταξη. Επειδή όμως 
οι επεμβάσεις αυτές αφορούν το κάθε ένα μέλος ξεχωριστά, θα ακολουθήσουν να ισχύουν 
ακόμα και στην περίπτωση που μετακινηθούν μέλη από την νότια πλευρά στη βόρεια και το 
αντίστροφο.

α) Στην ανατολική πλευρά του ναού, το ελλείπον βόρειο πέρας του ακραίου μέλους της 
ζωφόρου, προτείνεται να συμπληρωθεί με νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου για την ασφαλή 
έδραση του υπερκείμενου γείσου. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί το αρχικό μήκος του 
μέλους. Ο αρμός επαφής του συμπληρωματικού τμήματος, θα ακολουθήσει με κατάλληλη 
λάξευση ακριβώς την μορφή του αρχαίου αρμού θραύσεως και θα τοποθετηθεί σε επαφή με 
το αυθεντικό μέλος, χωρίς όμως να συγκολληθεί ή να συνδεθεί με κανένα τρόπο μαζί του, 
δεδομένου ότι το μέγεθος και η μορφή της συμπληρώσεως αυτής επιτρέπει, την στέρεη 
έδρασή της στο επιστύλιο. Η εξωτερική πλευρά της συμπληρώσεως, προτείνεται να λαξευθεί 
επίπεδα και να λάβει πιό ήρεμη όψη με την χρησιμοποίηση ως εργαλείου διαμορφώσεως του 
ντισιλίδικου και όχι του κοπέα, (βελόνι), που όπως είδαμε χρησιμοποιήθηκε για την 
διαμόρφωση των συμπληρώσεων της ζωφόρου που τοποθετήθηκαν κατά την δεύτερη 
αναστήλωση (Πιν. 136, 143, 189, 192, 226, 227).

Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς, όπου χρησιμοποιήθηκε άμορφο αρχαίο μάρμαρο 
ως κοινό συμπλήρωμα του κενού μεταξύ δύο γειτονικών μελών, με αποτέλεσμα να μην 
καθίσταται σαφής η διάκριση του πραγματικού μήκους του κάθε μέλους, το συμπλήρωμα αυτό 
προτείνεται να αφαιρεθεί, ώστε τα μέλη να ανακτήσουν την δομική αυτοτέλειά τους (Πιν. 136, 
192, 226).

β) Στη βόρεια πλευρά της ζωφόρου, η ίδια διαδικασία προτείνεται να επαναληφθεί και σ’ 
εκείνα τα μέλη τα οποία λόγω σχήματος δεν δύνανται να τοποθετηθούν εάν προηγουμένως 
δεν συμπληρωθούν. Πρόκειται για τα δύο σχετικά μικρά θραύσματα που ίσως προέρχονται από 
ισάριθμα μέλη, και τα οποία τοποθετήθηκαν συμπληρωμένα με νέα τεμάχια μαρμάρου 
αριστερά και δεξιά του ακέραιου αυθεντικού κεντρικού μέλους (Πιν. 164, 187). Και εδώ οι 
συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκαθίσταται το 
αρχικό μήκος του μέλους στο οποίο κάθε θραύσμα ανήκε. Η ορατή επιφάνεια των 
συμπληρώσεων, προτείνεται και εδώ να διαμορφωθεί πιό ομαλή με την χρήση ντισιλίδικου, για 
να αποκατασταθεί η αρμονία στην σύνθεση (Πιν. 228). Οι αρμοί των συμπληρώσεων, θα 
λαξευθούν κατάλληλα ώστε να προσαρμόζονται επακριβώς στον αρχαίο αρμό θραύσεως και 
δεν θα συνδεθούν με μόνιμο τρόπο στο αρχαίο μέλος, εφ’ όσον φυσικά, η μορφή του τεμαχίου 
της συμπληρώσεως ή του αυθεντικού θραύσματος του μέλους, επιτρέπει την αυτοτελή και 
ασφαλή έδρασή τους στο επιστύλιο. Σε αντίθετη περίπτωση - όπως συμβαίνει με το τρίτο προς 
δυσμάς μέλος της βόρειας πλευράς της ζωφόρου, του οποίου διασώθηκε μικρό μόνο τμήμα 
χωρίς όμως την άνω και κάτω έδρα (Πιν. 164, 187) - το θραύσμα αφού αποσυνδεθεί από την 
συμπλήρωση και αντικατασταθούν οι σίδηροί του σύνδεσμοι με νέους από τιτάνιο (Πιν. 154δ) 
θα προσαρτηθεί και πάλι, σε νέο τεμάχιο πεντελικού μαρμάρου, το οποίο θα λαξευθεί έτσι
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ώστε να το ενσωματώσει χωρίς να προκληθούν περισσότερες φθορές στο αυθεντικό, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως την έδρασή του και αποκαθιστώντας το αρχικό του μήκος (Πιν. 
228, 229).

Το ακραίο προς δυσμάς μέλος, το οποίο σώζεται μεν σε όλο του το μήκος αλλά μόνο 
κατά το κάτω ήμισυ, προτείνεται να συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση που θα αποφασισθεί 
η τοποθέτηση του οριζόντιου γείσου στην ΒΔ γωνία του ναού, για την προστασία του (Πιν. 
187, 228, 229).

γ) Στην νότια πλευρά του ναού, το μέλος που ήδη καθαιρέθηκε στις αρχές του 1986 εξ 
αιτίας της θραύσεως της γωνίας του προκειμένου να συντηρηθεί, χρειάζεται περαιτέρω 
αποκατάσταση.36 (Πιν. 136, 165, 179, 180, 181, 182, 183). Το μέλος αυτό αποτελείται από δύο 
μεγάλα τμήματα, τα οποία αφού τοποθετήθηκαν στο επιστύλιο, γομφώθηκαν με τον ακόλουθο 
τρόπο. Το ένα που διέσωζε τον αρχαίο τόρμο γομφώθηκε με την κλασική μέθοδο, ενώ το άλλο, 
με έναν μάλλον βάναυσο τρόπο, με την χρήση κάθετης σιδηράς ράβδου σχήματος Γ, η οποία 
σφηνωμένη με κονίαμα στο επιστύλιο, συγκροτούσε το μέλος στην θέση του. Τα δύο 
θραύσματα στην συνέχεια συνδέθηκαν μεταξύ τους καθώς και με τα παρακείμενα μέλη, με 
νέους σιδηρούς συνδέσμους διπλού Τ, κατά πολύ όμως μεγαλύτερους σε μέγεθος από τους 
κλασικούς, οι δε τόρμοι τους λαξεύθηκαν πάνω ακριβώς στους αρχαίους (Πιν. 180, 181, 184).

Εξ αιτίας της πολύ μικρής επιφάνειας που σώζει ο λοξός αρμός θραύσεως των δύο 
συνανηκόντων τμημάτων, τα τμήματα αυτά τοποθετήθηκαν εσφαλμένα, με τρόπο τέτοιο ώστε 
το μήκος τους να συμπτυχθεί κατά 1 εκατ. περίπου, από το αρχικό. Το πραγματικό μήκος του 
μέλους εξακριβώθηκε με την δοκιμαστική τοποθέτησή τους στο σημείο ακριβώς που οι δύο 
μικρές επιφάνειες θραύσεως ταίριαξαν απόλυτα η μία με την άλλη. Διαπιστώθηκε έτσι ότι το 
ακριβές μήκος είναι 1,845 μ. (Πιν. 183).

Η σύνδεση των δύο αυτών συνανηκόντων τμημάτων, πρέπει να γίνει με τρόπο μόνιμο, 
διά της μεθόδου των τυφλών ηλώσεων, δίχως όμως την παρεμβολή του λεπτού συγκολητικού 
στρώματος τσιμεντοκονίας, προκειμένου να αποφύγουμε την ελαφρότατη λάξευση της 
επιφάνειας του αρμού θραύσεως και την οριστική απώλεια του μοναδικού στοιχείου που 
διαθέτουμε για την εξακρίβωση του μήκους του μέλους. Επειδή οι αρμοί θραύσεως των δύο 
τμημάτων δεν εφάπτονται παρά σε μικρό μόνο τμήμα στο κέντρο της επιφάνειας τους, ίσως 
είναι απαραίτητο να πληρωθεί το κενό στην πίσω πλευρά του μέλους για να καλυφθούν οι 
ράβδοι τιτανίου των ηλώσεων. Το μίγμα πάντως λευκού τσιμέντου και χαλαζιακής άμμου που 
χρησιμοποιείται συνήθως, έχει ισχυρότατη πρόσφυση στο πεντελικό μάρμαρο και είναι βέβαιο 
ότι θα προκληθούν πρόσθετες φθορές στα μέλη εάν αποφασισθεί μελλοντικά η αφαίρεσή του 
(αρχή αναστρεψιμότητας). Στην εμπρόσθια επιφάνεια του μέλους, όπου σώζονται και οι 
παραστάσεις, δεν προτείνεται η πλήρωση του κενού εκατέρωθεν του αρμού θραύσεως, κάτι που 
άλλωστε δεν είχε γίνει ούτε κατά την πρώτη ή την δεύτερη αναστήλωση.

δ) Προτείνεται η διατήρηση όλων των κενών που παρατηρούται στην πρόσθια γλυπτή 
επιφάνεια των μελών της ζωφόρου στην περιοχή του αρμού θραύσεώς τους, καθώς επίσης οι

36. Με την έναρξη των εργασιών αποτυπώσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης τον Οκτώβριο 1985, διαπιστώθηκε ότι το 
δυτικό αυθεντικό μέλος της νότιας πλευράς της ζωφόρου του ναού είχε υποστεί ζημιές, εξ αιτίας της οξειδώσεως 
εσωτερικού γόμφου (Πιν. 180γ). Συγκεκριμένα είχε αποσπασθεί η κάτω εξωτερική γωνία του μέλους και είχε χωρισθεί 
στα δύο ανάγλυφη φιγούρα Πέρση πολεμιστή με μακρύ πτυχωτό ιμάτιο, με αποτέλεσμα λεπτομέρειες του γλυπτού 
να συγκρατιούνται μετά βίας στο αποσπασμένο θραύσμα (Πιν. 179). Για την άμεση καθαίρεση και συντήρηση του 
μέλους, συντάξαμε μελέτη που υπεβλήθη για έγκριση στην ΕΣΜΑ στις 24.10.85. Η εργασία ενεκρίθη εν συνεχεία και 
από το ΚΑΣ (ΥΠΠ/ΑΝΑΣΤΗΛ/872/8/14 Ιαν. 1986). Το μέλος απαρτιζόμενο από δύο μεγάλα συνανήκοντα τμήματα (εκτός 
από το νέο θραύσμα που είχε αποσπασθεί) καθαιρέθηκε διαδοχικά στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 1985 και μεταφέρθηκε στο 
εργαστήριο των Προπυλαίων για συντήρηση, στις 14 και 18 Μαρτίου 1985 (Πιν. 182, 1983. Σήμερα φυλάσσεται στην 
αποθήκη του Μουσείου Ακροπόλεως.
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απώλειες τμημάτων τους, όπως θραύσεις ακμών ή γωνιών που έγιναν κατά την βίαιη 
κατεδάφιση, την μεταφορά και τον εντοιχισμό των μελών αυτών στον Τούρκικο προμαχώνα. 
Με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα επηρεάζεται η ασφαλής έδρασή τους στα επιστύλια 
ούτε η έδραση επ’αυτών, του γείσου και ότι τα κενά δεν θα είναι διαμπερή ώστε να επιτρέπουν 
την διέλευση του ηλιακού φωτός, δεδομένου ότι η ζωφόρος, ανεξάρτητα από την κατάσταση 
διατηρήσεώς της, είναι συμπαγές τμήμα του ναού, όπως οι τοίχοι, το αέτωμα κλπ.

ε) Για τα τέσσερα μέλη της ζωφόρου που βρίσκονται στο Λονδίνο, ελπίζουμε ότι μέχρι 
να φτάσει η ώρα της αναστηλώσεως της ζωφόρου θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την 
τοποθέτησή τους ξανά εκεί που ανήκουν, 190 χρόνια μετά τον ξενιτεμό και 300 περίπου χρόνια 
από την βίαιη καθαίρεσή τους (Πιν. 210, 211). Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση αντιγράφων 
είναι αναπόφευκτη. Για την κατασκευή τους, ισχύουν όλα όσα αναπτύξαμε πιο πριν, κατά την 
πρόταση της αντικαταστάσεως του συνόλου της ζωφόρου. Η παρουσία των αντίγραφων αυτών 
στον ναό και η διάκρισή τους από τα παρακείμενα αυθεντικά μέλη, θα αποτελεί μία μόνιμη 
σιωπηλή διαμαρτυρία για την άδικη αρπαγή των πρωτοτύπων και την αδικαιολόγητη πλέον 
διαιώνιση αυτής της πράξεως.
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9. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΙΣΟΥ

Το οριζόντιο γείσο τοποθετήθηκε κατά την δεύτερη αναστήλωση του ναού, στην 
ανατολική όψη και σε μεγάλο τμήμα της βόρειας πλευράς του. Η δυτική όψη έμεινε χωρίς 
γείσο, ενώ στην νότια πλευρά τοποθετήθηκαν μεμονωμένα δύο νέα μαρμάρινα μέλη για την 
προστασία τμήματος αυθεντικού μέλους της υποκείμενης ζωφόρου (Πιν. 136, 162, 164, 185, 
218).

Το γείσο της ανατολικής όψεως απαρτίζεται από τρία μέλη, από τα οποία μόνο το 
ακραίο προς τον νότον μέλος είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του αυθεντικό. Τα δύο άκρα του 
που είχαν σπάσει και χάθηκαν, συμπληρώθηκαν με νέο πεντελικό μάρμαρο και 
αποκαταστάθηκε έτσι το μήκος και η μορφή του.37 Οι συμπληρώσεις στερεώθηκαν με 
ορατούς συνδέσμους διπλού Τ οι οποίοι παρουσίασαν ήδη έντονα τα σημάδια της οξειδώσεως, 
με αποτέλεσμα να έχει ήδη ρηγματωθεί το άκρο του γείσου που όπως είπαμε αποτελεί 
συμπλήρωμα από νέο πεντελικό μάρμαρο (Πιν. 136, 137, 138, 177, 192).

Το μέλος αυτό προτείνεται να συντηρηθεί, οι νέες προσθήκες να απομακρυνθούν και οι 
σύνδεσμοι που τοποθετήθηκαν να αφαιρεθούν, προκειμένου να αντικατασταθούν με νέους 
ανοξείδωτους, από τιτάνιο.

Επίσης προτείνεται να συντηρηθούν και τα δύο άλλα νέα συμπληρωματικά μέλη που 
συνθέτουν το ανατολικό οριζόντιο γείσο και οι νεώτεροι σίδηροί σύνδεσμοι που τα συγκρατούν 
στην θέση τους, να αντικατασταθούν με ανοξείδωτους από τιτάνιο. Στα μέλη αυτά, 
ενσωματώθηκαν στο πρόσθιο προεξέχον τμήμα τους που διαμορφώνει το γείσο, μικρά 
αυθεντικά θραύσματα εκ των οποίων τα δύο σώζουν στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους ίχνη 
από την έδραση και στήριξη των αετωματικών γλυπτών. Τα θραύσματα αυτά, δίχως να είναι 
απόλυτα βέβαιο ότι προέρχονται όλα από το ανατολικό αέτωμα, στερεώθηκαν με ορατούς 
επιφανειακούς σιδηρούς συνδέσμους, (Πιν. 139, 178α) οι οποίοι έχουν ήδη διαβρωθεί από την 
οξείδωση. Είναι αναγκαίο, τα αυθεντικά θραύσματα να αποσυνδεθούν για να μην προκληθούν 
σε αυτά νέες φθορές. Δίδεται έτσι η ευκαιρία να επιχειρηθεί η εξακρίβωση της πραγματικής 
θέσεώς τους στο γείσο, με την βοήθεια των ιχνών των εναετίων αγαλμάτων που η σύγχρονη 
έρευνα έχει αποδώσει στον ναό της Νίκης.38

Τα τέσσερα μέλη του γείσου στην βόρεια πλευρά του ναού τοποθετήθηκαν συμβατικά, 
εφ’ όσον δεν σώζονται στοιχεία που θα επέτρεπαν τον ασφαλή προσδιορισμό της προελεύσεώς 
τους, (δηλαδή αν προέρχονται από τη βόρεια ή τη νότια πλευρά). Επιπροσθέτως τα μέλη αυτά 
συμπληρώθηκαν με νέο πεντελικό μάρμαρο, αλλά έλαβαν μήκος 1.34 το πρώτο και 0.90-1.00 
τα υπόλοιπα, ενώ το πραγματικό είναι 1.3657 μ. για τα πέντε αγελαία μέλη και 0.778 για τα 
δύο γωνιακά. Το συνολικό μήκος του γείσου στην βόρεια πλευρά του ναού υπολογίζεται ότι 
ήταν 8.385 μ., μετρούμενο στο χείλος του κυματίου της επιστέψεως, η ορθότης δε των 
αποκαταστημένων μηκών που δίδουμε, αποδεικνύεται από τον δομικά ορθό τρόπο εμπλοκής 
των αρμών τους με τους αρμούς της υπερκείμενης στρώσεως της παραετίδας (σίμης) και της 
υποκειμένης στρώσεως της ζωφόρου (Πιν. 217).

Τα αυθεντικά τμήματα του αναστηλωμένου πλευρικού γείσου πρέπει και αυτά να 
αποσυναρμολογηθούν προκειμένου να αντικατασταθούν οι σίδηροί σύνδεσμοι που τα 
στερεώνουν στις συμπληρώσεις. Με την ευκαιρία αυτή θα αποτυπωθούν λεπτομερώς και θα

37. A. Orlandos, ό.τχ. 26, 27, εικ. 18. Γ. Δεσπίνης, Τα γλυπτά των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης, ΑΔ 29, 1974,
Α’, 4, 5, εικ. 1.

38. Γ. Δεσπίνης, ό.π. 1-24, mv. 1-24.
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εξετασθεί η δυνατότης εξακριβώσεως της πραγματικής θέσεως που κατελάμβαναν, αν και εκ 
των προτέρων γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία είναι πολύ λίγα αφού μεγάλο μέρος των τόρμων από 
τις γομφώσεις χάθηκε μαζί με το μάρμαρο της οπίσθιας όψεως των τεσσάρων μελών της 
ζωφόρου που βρίσκονται στο Λονδίνο, ενώ τα άλλα μέλη σώζονται με μεγάλες φθορές.

Η επανατοποθέτηση του οριζόντιου γείσου σε όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς 
του μνημείου, αλλά και στις άλλες πλευρές του ναού, θα επηρεασθεί από την απόφαση για την 
απομάκρυνση ή την παραμονή της ζωφόρου στη θέση της. Γι'αυτό διαμορφώνονται οι 
ακόλουθες δύο εναλλακτικές προτάσεις:

Α) Εάν η ζωφόρος του ναού παραμείνει στην θέση της, τότε το γείσο της ανατολικής 
όψεως, αν και είναι κατά τα 2/3 του μήκους του ανακατασκευασμένο, προτείνεται να 
τοποθετηθεί και πάλι για να προστατεύει τα υποκείμενα μέλη. Για τον ίδιο λόγο, επιβάλλεται 
η συμπλήρωση του γείσου με νέα μέλη και στις άλλες πλευρές του ναού μία επέμβαση αρκετά 
τολμηρή, εφ’ όσον το ποσοστό του ανακατασκευασμένου τμήματος του γείσου συνολικά θα 
υπερβαίνει κατά 4/5 περίπου το ποσοστό του αυθεντικού υλικού, αλλά απαραίτητη εφ’ όσον 
θα προστατευθούν τα γλυπτά από τα καιρικά φαινόμενα (Πιν. 219). Σε ότι αφορά τα λίγα μικρά 
θραύσματα από το οριζόντιο τμήμα του γείσου του αετώματος που φέρουν ίχνη από την 
έδραση και στερέωση των εναετίων αγαλμάτων, αφού προηγηθεί έρευνα και ενδεχομένως 
εξακριβωθεί η ακριβής θέση τους, προτείνεται να επανενταχθούν αλλά να αλλάξει ο τρόπος 
συνδέσεώς τους με τα συμπληρωματικά μέλη. Η σύνδεση προτείνεται να γίνει με τυφλές 
ηλώσεις από τιτάνιο. Εάν όμως δεν βεβαιωθεί η ακριβής τους θέση, τότε προτείνεται να 
τοποθετηθούν και πάλι εκεί που βρίσκονται σήμερα και να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους 
ίδιους επιφανειακούς τόρμους, αλλά ανοξείδωτους συνδέσμους από τιτάνιο. Αυτό γίνεται για 
να μην προκληθούν με την μέθοδο των τυφλών ηλώσεων νέα τραύματα στα αρχαία αυτά μέλη, 
εφ’ όσον ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξακριβωθεί η πραγματική τους θέση με την ανεύρεση 
κάποιου χαμένου τμήματος γείσου στην Ακρόπολη, στα πλαίσια της εξελίξεως του 
προγράμματος ελέγχου και καταγραφής των μαρμάρων που βρίσκονται σήμερα σε 
λιθοσωρούς.39

Με την ίδια πάντως συλλογιστική, θα μπορούσε τα λίγα αυτά θραύσματα που σώζουν 
όπως είπαμε ίχνη της παρουσίας αετωματικού διακόσμου, να μην τοποθετηθούν αλλά να 
φυλαχθούν στο μουσείο μέχρις ότου εξακριβωθεί η θέση τους, με βεβαιότητα.

Β1) Εάν η ζωφόρος του ναού μεταφερθεί στο μουσείο, τότε τίθεται το ερώτημα, εάν ο 
κύριος λόγος που επέβαλε την πλήρη αποκατάσταση του οριζοντίου γείσου του ανατολικού 
αετώματος με την ανακατασκευή των 2/3 του μήκους του, εξακολουθεί να ισχύει.

Η ανακατασκευή του γείσου στην ανατολική πλευρά του ναού ίσως δεν έγινε μόνο για 
να προστατευθούν τα αυθεντικά μέλη της ζωφόρου από την βροχή αλλά και για να 
αποκατασταθεί νοερά το αέτωμα με την βοήθεια των δύο γωνιακών επαετίδων που φέρουν την 
αρχή της κλίσεώς του, μια και οι λίθοι του τυμπάνου δεν βρέθηκαν (Πιν. 136,192).

Η πλευρά αυτή είναι προσιτή από την Νότια Πτέρυγα των Προπυλαίων όπου ο θεατής 
έχει αρκετό χώρο για να μπορέσει να την παρατηρήσει από κοντά. Η αποκατάσταση όμως 
του γείσου στην βόρεια πλευρά, ως κύρια και ίσως μόνη επιδίωξη είχε την αποκατάσταση του 
τμήματος αυτού του ναού, στην πλευρά που ήταν καλύτερα ορατή στους επισκέπτες και όχι 
στην πλευρά που υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας της ζωφόρου, δηλαδή στον νότο, 
όπου είχαν τοποθετηθεί περισσότερα αυθεντικά μέλη απ’ ότι στον βορρά (Πιν. 187, 210).

Για την τυχαία θέση που κατέλαβαν τα μέλη αυτά στο οριζόντιο γείσο του ανατολικού αετώματος, βλ. Γ. Δεσπίνης, 
ό.π. 7-10.

39.
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Σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουμε συγκεντρώσει, προβλέπεται ότι η αναδιάταξη των 
μελών της ζωφόρου στις δύο μακρές πλευρές του ναού θα επιφέρει μία πιό ισσοροπημένη 
κατανομή των μελών, με αποτέλεσμα η ανάγκη προστασίας να είναι ίσης σημασίας τόσο στον 
βορρά όσο και στον νότο (Πιν. 214, 215). Αυτός όμως ο συλλογισμός θα είχε αξία μόνο εάν 
τα μέλη της ζωφόρου ήσαν τα αυθεντικά. Από την στιγμή που τα μέλη αυτά θα έχουν 
αντικατασταθεί με αντίγραφα, τότε το κύριο βάρος της επιλογής του ποσοστού συμπληρώσεως 
του γείσου και της πλευράς που πρέπει κατά προτεραιότητα να αναστηλωθεί, είναι καθαρά 
θέμα αισθητικής, επομένως εκ των πραγμάτων ίσως είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε 
την επιλογή του Ορλάνδου.

Προτείνεται λοιπόν το ανατολικό γείσο να τοποθετηθεί και πάλι στην θέση του με την 
ίδια διάταξη και τις συμπληρώσεις της προηγούμενης αναστηλώσεως, με μόνη ίσως διαφορά 
την επανένταξη ή μή των μικρών αυθεντικών θραυσμάτων που σώζουν ίχνη των εδραζόμενων 
σε αυτά αετωματικών γλυπτών, για τα οποία μιλήσαμε διεξοδικά προηγουμένως (Πιν. 226).

Στο ΝΑ άκρο του αετώματος, τοποθετείται και πάλι το μοναδικό αυθεντικό μέλος, το 
οποίο σώζει πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο στερώσεως (με γόμφωση) του τυμπάνου, καθώς 
και για την κλίση του αετώματος. Η ανεύρεση ενός θραύσματος από την ουρά ακραίου 
καταετίου γείσου, το οποίο σώζει και την τεθλασμένη κάτω έδρα του (Αρχείο διασπάρτων 
μελών Νίκης, No 22) μας επέτρεψε να επαληθεύσουμε την κλίση του αετώματος, καθώς και 
το ύψος του καταετίου γείσου (Πιν. 161). Επίσης μας επιτρέπει να επιχειρήσουμε την ανάπλαση 
του σύνθετου γωνιακού καταέτιου γείσου, εντάσσοντάς το θραύσμα στο νέο μέλος. Για την 
τοποθέτηση και την ασφαλή έδρασή του, είναι όμως απαραίτητο πρώτα να ανακατασκευασθεί 
τμήμα του τυμπάνου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει αντιληπτή στην ΝΑ γωνία του ναού, όχι μόνο 
η ύπαρξη αλλά και η κλίση του αετώματος του (Πιν. 219). Πάντως, σχετικά με την 
ανακατασκευή τμήματος του τυμπάνου στην ανατολική πλευρά καθώς και για τους άλλους 
λόγους που δημιουργούν την ανάγκη τοποθετήσεώςτου, θα αναφερθούμε στην συνέχεια κατά 
την εξέταση της προτάσεως για την τοποθέτηση της επαετίδας.

Στην βόρεια πλευρά του ναού θα τοποθετηθούν συμβατικά και πάλι τα πέντε αγελαία 
αυθεντικά μέλη που έχουν βρεθεί, αφού συμπληρωθούν κατάλληλα και αποκατασταθεί το 
πραγματικό τους μήκος (Πιν. 217, 220). Τα τρία μέλη είχαν βρεθεί κατά την πρώτη 
αναστήλωση και τα άλλα δύο εντοπίσθηκαν πρόσφατα (Μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, 
αριθμ. 20 και 21).

Η νότια πλευρά στο μεγαλύτερο τμήμα της θα παραμείνει χωρίς γείσο (Πιν. 220). θα 
διατηρηθεί έτσι η εικόνα που παρουσίαζε κατά την πρώτη και την δεύτερη αναστήλωση (Πιν. 
84,85,86,185) εκτός βέβαια εάν βρεθούν στο μεταξύ νέα αυθεντικά θραύσματα ή ολόκληρα 
μέλη.

Επειδή η δυτική πλευρά του μνημείου στερείται γείσου και παρουσιάζει έτσι στρεβλή 
εικόνα της αρχιτεκτονικής του, εξετάζεται η περίπτωση ανακατασκευής του νοτιοδυτικού 
γωνιακού μέλους του γείσου με την συμφυή αρχή του τυμπάνου του αετώματος, προκειμένου 
να τοποθετηθούν δύο συνανήκοντα θραύσματα της γωνιακής σίμης με την πλίνθο του 
ακρωτηρίου (Πιν. 220, 232). Τα μέλη αυτά τοποθετημένα σήμερα στην ΒΑ γωνία του 
αετώματος, συμπληρώνουν ένα τρίτο μεγάλο θραύσμα της γωνιακής επαετίδας, δίχως όμως 
να συνανήκουν με αυτό. Όπως θα δούμε και στην συνέχεια, επειδή βρέθηκε το πραγματικό 
θραύσμα που το συμπληρώνει, (Μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, αριθμ. 25) τα δύο 
συνανήκοντα μεταξύ τους θραύσματα αποδεσμεύονται και η μόνη θέση στην οποία θα 
μπορούσαν να επανενταχθούν, είναι η ΝΔ γωνία του αετώματος (Πιν. 232). Με την 
ανακατασκευή λοιπόν του νοτιοδυτικού μέλους του γείσου, η δυτική πλευρά θα ανακτήσει στο 
1 /3 του μήκους τη αρχική της μορφή, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα εντάξεως στο
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μνημείο δύο σημαντικών θραυσμάτων από την γωνιακή επαετίδα. Η νότια πλευρά του ναού 
όπως προαναφέραμε μένει στο μεγαλύτερο τμήμα της χωρίς γείσο, με εξαίρεση τα δύο άκρα 
όπου θα βρίσκονται τοποθετημένα τα δύο γωνιακά μέλη του γείσου (πλευρική προβολή ΝΑ 
και ΝΔ γείσου 0,73 μ.) (Πιν. 220, 231).

Β2) Η προηγούμενη πρόταση βασίσθηκε στην παραδοχή ότι η αποκατάσταση του 
ανατολικού γείσου στο σύνολό του, είχε ως επιδίωξη όχι μόνο την προστασία της ζωφόρου, 
αλλά και την νοερή αποκατάσταση του καταετίου γείσου, με την τοποθέτηση των δύο 
γωνιακών επαετίδων όταν το θραυσματικό υλικό επέτρεπε την τοποθέτηση μόνο της μίας, της 
βορειοανατολικής (Πιν. 185, 218).

Με την απομάκρυνση όμως των αυθεντικών μελών της ζωφόρου, εξασθενεί το ένα από 
τα δύο επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί, προκειμένου να 
ανακατασκευάσει τα 2/3 του ανατολικού γείσου, δηλαδή αυτό της προστασίας των γλυπτών.

Παραμένει όμως πάντοτε ισχυρός ο προβληματισμός του εάν έχουμε το δικαίωμα κάθε 
φορά που επιχειρείται μία νέα επέμβαση σε ένα αναστηλωμένο μνημείο, να δεχόμαστε την 
προσθήκη όλο και περισσοτέρων νέων τμημάτων διατηρώντας τις προηγούμενες προσθήκες και 
ανακατασκευές ως έχουν, επειδή λόγω παλαιότητας ή συνήθειας έχουν γίνει υποσυνείδητα 
αποδεκτές ως αναπόσπαστο τμήμα του μνημείου.

Στην περίπτωση του ναού της Αθηνάς Νίκης, με δύο καθαιρέσεις και ισάριθμες 
αναστηλώσεις στο ενεργητικό του, ο παραπάνω προβληματισμός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να διερευνήσουμε και την περίπτωση της αποκαταστάσεως του 
γείσου, περιορίζοντας την χρήση των νέων ανακατασκευασμένων τμημάτων του, στο ελάχιστο 
δυνατόν. Η εναλλακτική αυτή πρόταση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α) Το πλήρως ανακατασκευασμένο από τον Ορλάνδο ΒΑ τμήμα του γείσου, προτείνεται 
να απομακρυνθεί. Στη θέση που βρίσκονται και σήμερα, παραμένουν τα 2/3 του γείσου, ήτοι 
το ακραίο μέλος της ΝΑ γωνίας και το μεσαίο, με τα ενταγμένα σε αυτό θραύσματα που 
σώζουν ίχνη των εναετίων αγαλμάτων (Πιν. 221, 227).

β) Η αφαίρεση της ΒΑ γωνίας του γείσου, έχει ως συνέπεια την ταυτόγχρονη απομάκρυνση 
της απαρτιζόμενης από αυθεντικά θραύσματα γωνακής σίμης και της συμφυούς πλίνθου του 
ακρωτηρίου, η οποία εδράζεται επί του γείσου. Η σίμη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
στην ΝΑ γωνία του ναού. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για να αποκατασταθεί μέρος του γείσου 
στην δυτική όψη του ναού, προτείνεται να τοποθετηθεί στην ΝΔ γωνία το ανακατασκευασμένο 
από τον Ορλάνδο μέλος της ΒΑ γωνίας, μαζί με την εδραζόμενη σε αυτό, σίμη (Πιν 223, 232).

γ) Με την απομάκρυνση της ΒΑ γωνίας του γείσου, τα υπόλοιπα μέλη που τοποθετήθηκαν 
στην βόρεια πλευρά θα παρουσιασθούν ασύνδετα πάνω από την ζωφόρο. Τα μέλη αυτά αφού 
συντηρηθούν και αποκατασταθούν με κατάλληλες συμπληρώσεις τα αρχικά τους μήκη, 
προτείνεται να τοποθετηθούν μαζί με δύο νέα αυθεντικά μέλη που στο μεταξύ εντοπίσθηκαν 
(Μητρώο διασπάρτων μελών νίκης, αριθμ. 20,21), στην νότια πλευρά του ναού. Με τον τρόπο 
αυτό αποκαθίσταται το γείσο σε όλο το μήκος της πλευράς αυτής, χρησιμοποιόντας το 
υπάρχον θραυσματικό υλικό και περιορίζοντας τις νέες συμπληρώσεις, στο ελάχιστο δυνατόν 
(Πιν. 229).

Βασικό μειονέκτημα της παραπάνω προτάσεως είναι ότι η βόρεια πλευρά του ναού, 
η οποία προσφέρεται σε παρατήρηση από κοντινή απόσταση, μένει χωρίς γείσο και παίρνει 
την μορφή που παρουσιάζει σήμερα η στερούμενη γείσου δυτική πλευρά, δίνοντας ξανά την 
εικόνα που παρουσίαζε η βόρεια όψη του ναού από το 1846, μέχρι το 1936 (Πιν. 163,166).
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Επίσης τα δύο θραύσματα γωνιακής σίμης που συμπληρώνουνμε σήμερα το ΒΑ μέλος 
της επαετίδας, δίχως όμως να συνανήκουν με αυτό, θα παραμείνουν αχρησιμοποίητα, (Πιν. 
157,158). Επειδή η πρόταση Β2 δεν προβλέπει την ανακατασκευή της ΒΑ γωνίας, τα μέλη αυτά 
μή δυνάμενα να εδραστούν, θα τοποθετηθούν στο μουσείο.

Από τις δύο εναλλακτικές προτάσεις, η πρώτη, (Β1) είναι αναμφίβολα πιο ελκυστική 
αφού οι πιο προσιτές πλευρές του ναού, η βόρεια και η ανατολική, διατηρούν ένα σημαντικό 
στοιχείο της αρχιτεκτονικής τους συνθέσεως, το γείσο. Η δεύτερη (Β2) είναι πιό λιτή, βρίσκεται 
όμως πιο κοντά στις πραγματικές δυνατότητες για αναστήλωση, που μας παρέχει το σωζόμενο 
θραυσματικό υλικό του γείσου, χωρίς να προβούμε σε μεγάλης εκτάσεως ανακατασκευές.
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10. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΗΣ

Η σίμη, αποτελεί την ανώτατη απόληξη του μνημείου και δομικά είναι μέρος της 
αρχαίας κεραμώσεως της στέγης του (Πιν. 156, 157, 158, 159, 160, 216, 217).

Η σίμη διακρίνεται σε δύο είδη, την παραετίδα ή πλευρική σίμη και την επαετίδα στα 
αετώματα.

Η πλευρική σίμη του ναού, συντίθεται σε κάθε μακρά πλευρά, από δύο γωνιακά μέλη 
με συμφυή την πλίνθο του ακρωτηρίου και 10 αγελαία, πλάτους ίσου με αυτό των στρωτήρων 
της μαρμάρινης κεραμώσεως της στέγης. Το πλάτος αυτό κατά τον Ορλάνδο είναι 0,624 μ. 
(Πιν. 160) και κατά τους υπολογισμούς μας, 0.6208 μ. (Πιν. 217). Το εξωτερικό κυματιοφόρο 
μέτωπο της παραετίδας κοσμήθηκε με ανάγλυφες υδρορροές λεοντοκεφαλές που αντιστοιχούν 
κατά κανόνα με το μέσον κάθε στρωτήρα κεράμου.

Στο εσωτερικό μέρος της σίμης κατέληγε ο καλυπτήρας κέραμος, (Κορινθιακού τύπου) 
ο οποίος είχε πλάτος 0.23 μ. σύμφωνα με το ίχνος φθοράς που άφησε η επαφή του στην σίμη 
(Πιν. 157).

Το ολικό μήκος στέγης μετρούμενο στην κορυφή του αετώματος υπολογίζεται σε 8.56 
μ. και αποτελείτο από την επαετίδα με συμφυή κέραμο στρωτήρα στο πίσω μέρος της 
(μήκους συνολικού 1.176 μ.), τοποθετημένη στα δύο της άκρα και 10 αγελαίους κεράμους 
στρωτήρες κορινθιακού τύπου, πλάτους 0,6208 μ. οι οποίοι εδράζονταν σε 11 επιτεγίδες του 
ξύλινου φέροντος σκελετού (Πιν. 209, 217).

Κατά την κλίση της στέγης, εκτιμάται ότι είχαν τοποθετηθεί:

α) 3 αγελαίοι κέραμοι στρωτήρες μήκους 0,74 μ. έκαστος (μήκος καθαρό μετά την 
τοποθέτηση 0,70 μ.)

β) Ένας αμφικλινής κορυφαίος στρωτήρας με μήκος σε κάθε κεκλιμένη πλευρά 0.11-0.12 
μ. περίπου, ο οποίος χρησίμευε για την κάλυψη του κορυφαίου αρμού που σχηματίζεται κατά 
την τοποθέτηση των κεράμων σε όλο το μήκος της στέγης.40

γ) Η πλευρική σίμη με την διαμορφωμένη σε στρωτήρα κέραμο κεκλιμένη "ουρά" της, 
μήκους ίσου με αυτό των αγελαίων στρωτήρων (Πιν. 216, 217). Από τις λεοντοκεφαλές της 
σίμης μόνο οι δύο ακραίες δεν λειτούργησαν ως υδρορροές, αφού πίσω τους υπήρχε η μεγάλη 
πλίνθος του ακρωτηρίου.

Η επαετίδα σε κάθε κεκλιμμένη πλευρά του αετώματος είχε μήκος 3.00 μ. μετρούμενο 
από την κορυφή, μέχρι το κατώτερο χείλος της και είχε κατασκευασθεί με τις ακόλουθες 
βασικές ιδιορυθμίες:

α) Το κορυφαίο μέλος της επαετίδας δεν κατασκευάσθηκε μονολιθικό, αμφικλινές με ενιαία
την κεντρική πλίνθο του ακρωτηρίου, αλλά χωρίσθηκε σε δύο τμήματα με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται διαμήκης αρμός στην κορυφή του αετώματος (Πιν. 159, 160,’216, 222).

β) Σε κάθε κεκλιμένη πλευρά του αετώματος, η επαετίδα αποτελείτο από τρία μόνο μέλη, 
το κορυφαίο, το γωνιακό και ένα ενδιάμεσα τοποθετημένο μονολιθικό, πλάτους ίσο με δύο

40. Το μέλος αυτό στον Παρθενώνα έχει μήκος σε κάθε πλευρά 0.16 μ. περίπου. Βλ. σχετ. Α. Ορλάνδος, Η αρχιτεκτονική 
του Παρθενώνος, Γ’, Αθήναι 1978, 600, εικ. 419.
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κατά την κλίση της στέγης τοποθετημένων στρωτήρων κεράμων (Πιν. 217, 223). Στην άνω 
επιφάνεια της διαμορφωμένης σε στρωτήρα κέραμο ουράς της ενδιάμεσης επαετίδας, 
λαξεύθηκε για αισθητικούς λόγους μικρός αναβαθμός, μιμούμενος τον συνήθη αναβαθμό που 
δημιουργείται κατά την επάλληλη (κλιμακωτή) τοποθέτηση των αγελαίων στρωτήρων της 
στέγης, γιά την αποτροπή της διεισδύσεως των όμβριων υδάτων στο εσωτερικό της.

Οι παραπάνω ιδιομορφίες αποδεικνύονται από την μελέτη διασωθέντων τμημάτων της 
επαετίδας, δύο κορυφαίων από το αυτό αέτωμα με συμφυή πλίνθο ακρωτηρίου, (Μητρώο 
διασπάρτων μελών Νίκης, αριθμ. 23,24) και δύο μικρών θραυσμάτων από ισάριθμα μονολιθικά 
μέλη με τον χαρακτηριστικό λαξευμένο αναβαθμό στο μέσον τους (Μητρώο διασπάρτων μελών 
Νίκης, αριθμ. 30, 31).

Τα μέλη της επαετίδας συνδέονταν στο μπροστινό τους μέρος με τον συνήθη ζηταειδή 
αρμό κλειδώσεως, εκτός από τα δύο κορυφαία μέλη τα οποία εφάπτονταν μεταξύ τους με 
ευθύγραμμο αρμό (Μητρώο διασπάρτων μελών νίκης, αριθμ. 23, 24, 33). Σίδηροί σύνδεσμοι 
δεν χρησιμοποιήθηκαν γιά την οριζόντια σύνδεση των μελών της σίμης, όλα όμως 
στερεώθηκαν στα γείσα με γόμφους.

Η αναπαράσταση της στέγης του ναού από τον Α.Ορλάνδο41 διαφέρει από τις δικές 
μας διαπιστώσεις κυρίως στα ακόλουθα:

α) Ο Ορλάνδος δίχως να σημειώνει την διάσταση της επαετίδας κατά το μήκος της 
στέγης που είναι αρκετά μεγάλη (1,1762 μ. κατά τους υπολογισμούς μας) δέχεται στο μέσον 
περίπου του μήκους της μία σειρά ψευδοκαλυπτήρων κεράμων η παρουσία των οποίων δεν 
αιτιολογείται λειτουργικά. Σημειώνουμε ότι αν πράγματι υπήρχαν, θα δυσκόλευαν άσκοπα την 
κατασκευή (Πιν. 159, 160, 222). Πάντως, δεν έχουν βρεθεί θραύσματα που να επαληθεύουν την 
συγκεκριμμένη διαμόρφωση της επαετίδας, ούτε κάτι παρόμοιο έχει διαπιστωθεί σε στέγες 
άλλων μνημείων, στον Παρθενώνα ή τα Προπύλαια, των οποίων την κεράμωση ακολουθεί με 
κάποιες ιδιομορφίες η στέγη της Νίκης.

β) Κατά την κλίση της στέγης ο Ορλάνδος τοποθετεί 3 αγελαίους στρωτήρες δίχως και εδώ 
να παραδίδεται το μήκος (δίδεται μόνο το πλάτος), η διάστασή τους όμως είναι καθώς 
φαίνεται μικρότερη από αυτήν που δεχόμαστε εμείς, με αποτέλεσμα ο κορυφαίος αμφικλινής 
στρωτήρας της μικροσκοπικής Νίκης να έχει μήκος περίπου 0.45 μ. η κάθε πλευρά, ήτοι 0.90 
μ. συνολικά, όταν στον Παρθενώνα το ίδιο μέλος έχει συνολικό μήκος 0.32 μ. δηλαδή μόλις 
0.16 μ. σε κάθε πλευρά (βλ. π.π. σημ.39). Αυτό συνέβη γιατί θεώρησε ότι το πλάτος καθ’ ενός 
από τα δύο μέρη που συνθέτουν την κορυφαία επαετίδα ισούται με το πλάτος της συμφυούς 
πλίνθου του ακρωτηρίου, ήτοι 0.43 μ. σε κάθε τμήμα, 0.86 μ. στο σύνολο (Πιν. 159, 160).

Αν όμως αυτό ήταν ορθό δεν θα υπήρχε λόγος το κορυφαίο αυτό μέλος να χωρισθεί σε 
δύο ίσα τμήματα και να δημιουργηθεί διαμήκης αρμός στην κορυφή του αετώματος, κάτι που 
ασφαλώς προκάλεσε προβλήματα από την διείσδυση στα υποκείμενα μέλη του γείσου.

Η πραγματική αιτία της κατασκευής αυτής είναι ότι η κορυφαία επαετίδα 
προεκτεινόταν κατά 0,36 μ. περίπου αριστερά και δεξιά της ογκώδους πλίνθου του ακρωτηρίου 
που είχε διαστάσεις 0.86 μ. πλάτος χ 0.48 βάθος. Σε συνδυασμό με το μεγάλο μήκος της 
λεπτού πάχους ουράς της (1.1762 μ.) καθιστούσε πολύπλοκη και εξαιρετικά δύσκολη την 
διαμόρφωσή της σε ενιαίο τεμάχιο μαρμάρου, αφού υπήρχε κίνδυνος να σπάσει κατά την 
λάξευση ή κατά την τοποθέτηση, ακόμα και αργότερα, όταν θα άρχιζαν οι συνηθισμένες

41. Α. Orlandos, Nouvelles observations sur la Contruction du temple d'Athena Nike, BCH LXXI-LXXII, 1947-48, 28 κ.ε., εικ. 20 
και 29.
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μικρομετατοπίσεις της κεραμώσεως εξ αιτίας των εποχιακών συστολοδιαστολών του ξύλινου 
φέροντος σκελετού της στέγης (Πιν. 217, 222).

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αν και θεωρητικές, έχουν πρακτική αξία όχι μόνο για την 
σχεδιαστική αποκατάσταση του ξύλινου φορέα της στέγης και την διάταξη της κεραμώσεως, 
αλλά κυρίως για την εκτίμηση της πραγματικής διαστάσεως των μελών της σίμης, από τα 
οποία δυστυχώς δεν απέμειναν παρά μικρά κατά κανόνα θραύσματα.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε με σχετική βεβαιότητα να προσδιορίσουμε το ποσοστό 
νέου μαρμάρου που θα χρειασθεί γιά την συμπλήρωση του θραυσματικού υλικού της σίμης, 
πριν προτείνουμε την ένταξή του στην στέγη του μνημείου.

Από τα δύο είδη σίμης που υπήρχαν αρχικά στον ναό, την επαετίδα και την πλευρική, 
μόνο η τελευταία αποκαταστάθηκε από τον Ορλάνδο σε μικρό τμήμα της βόρειας πλευράς του 
μνημείου (Πιν. 143, 144, 153, 154, 155).

Για την ανασύνθεση της ΒΑ γωνίας της σίμης καθώς επίσης και 2,5 αγελαίων πλευρικών 
μελών, χρησιμοποιήθηκαν 10 μη συνανήκοντα στην πλειοψηφία τους θραύσματα, τα οποία 
ενώθηκαν, αφού λαξεύθηκαν οι αρχαίοι αρμοί θραύσεώς τους και στερεώθηκαν με πλήθος 
ορατών σιδηρών συνδέσμων Π (Πιν. 144, 155).

Λόγω κακής συναρμογής, το πλάτος των μελών αυτών δεν είναι σταθερό, στο ένα είναι 
0,635 και στο άλλο 0,615 αντί του ορθού 0,6208 που προαναφέραμε.

Το τμήμα αυτό της σίμης προτείνεται να διαλυθεί προκειμένου να αφαιρεθούν οι 
οξειδωμένοι σύνδεσμοι που προκαλούν φθορές στα μέλη. Δίδεται έτσι η ευκαιρία να 
επανεξετασθούν τα θραύσματα που την απαρτίζουν, σε συνδυασμό με όσα νέα θραύσματα 
έχουμε στο μεταξύ εντοπίσει (Μητρώο διασπάτων μελών νίκης, αριθμ. 32, 34), αν και οι 
πιθανότητες ταυτίσεώς τους έχουν ελαχιστοποιηθεί, λόγω της απολαξεύσεως του αρμού 
θραύσεως στα ήδη αναστηλωμένα μέλη.

θα επιδιωχθεί πάντως η αποκατάσταση του πραγματικού πλάτους κάθε μέλους της 
παραετίδας που θα ανασυντεθεί, ώστε να μην παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις που 
παρατηρούνται σήμερα.

Τα δύο θραύσματα της παραετίδας με υδρορροή λεοντοκεφαλή που φυλάγονται στο 
Εθνικό Μουσείο (Μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, αριθμ. 35, 36) ίσως να μην 
επανατοποθετηθούν, προκειμένου να διασωθεί η μορφή της λεοντοκεφαλής της σίμης, η οποία 
έχει σοβαρά φθαρεί στα μέλη που τοποθετήθηκαν στον ναό.42

Στην βορειοανατολική γωνία θα τοποθετηθεί το μεγάλο θραύσμα με την συμφυή 
πλίνθο ακρωτηρίου που βρέθηκε πρόσφατα (Μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, αριθμ. 25), το 
οποίο συνανήκει με το μεγαλύτερο από τα τρία θραύσματα που σήμερα είναι τοποθετημένα 
εκεί, δηλαδή με εκείνο που τοποθετήθηκε στην ανατολική πλευρά της ΒΑ γωνίας της 
επαετίδας (Πιν. 223). Με την νέα αυτή ταύτιση, αποδεσμεύονται τα δύο συνανήκοντα μεταξύ 
τους θραύσματα που είχαν τοποθετηθεί από τον Ορλάνδο στην βόρεια πλευρά της ΒΑ γωνίας 
(Πιν. 158, 159).

Η επαναχρησιμοποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο εάν αποφασισθεί η ανακατασκευή 
της νοτιοδυτικής γωνίας του γείσου, κάτι που θερμά υποστηρίζουμε, ώστε να μπορέσουν να

42. Τα θραύσματα αυτά έχουν αριθμό αρχείου Δ.877, Δ88Θ και μου υπεδείχθησαν από τον καθηγητή κ. X. Μπούρα.
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εδραστούν τα σημαντικότατα αυτά μέλη και να αποκατασταθεί έτσι η αρχιτεκτονική μορφή 
της δυτικής πλευράς του ναού, έστω και με τον ατελή αυτόν τρόπο (Πιν. 220, 232).

Η επαετίδα του ναού δεν αναστηλώθηκε από τον Ορλάνδο, αν και αρκετά θραύσματά 
της ήταν από τότε γνωστά (Μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, αριθμ. 23, 24, 27, 30, 34). Τα 
μέλη αυτά μαζί με τα νέα θραύσματα που εντοπίσαμε (Μητρώο διασπάρτων μελών Νίκης, 
αριθμ. 26,28,29,33) τα αποκαταστήσαμε σχεδιαστικά δεχόμενοι ότι προέρχονταν όλα από το 
ένα αέτωμα του ναού,43 προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα επανεντάξεώς τους στο 
μνημείο, εφ’ όσον φυσικά η ποσοστιαία σχέση του αυθεντικού υλικού με αυτό των 
συμπληρώσεων, τους το επιτρέπει (Πιν. 223).

Από το σχέδιο αυτό προκύπτει ότι κατ’ αρχάς είναι αδύνατη η τοποθέτηση έστω και του 
μικρότερου τμήματος της επαετίδας, εάν δεν προηγηθεί η ανακατασκευή τμήματος του 
απαρτιζόμενου συνολικά από τρεις πλίνθους τυμπάνου του αετώματος και φυσικά του 
καταέτιου γείσου (Πιν. 209, 219). Σχεδιαστικά παρουσιάζεται η λύση της μερικής 
ανακατασκευής του τυμπάνου και του καταέτιου γείσου προκειμένου να τοποθετηθούν δύο 
από τα τρία μέλη της επαετίδας του βορείου ημίσεως του ανατολικού αετώματος (Πιν. 225). 
Για την τοποθέτηση του πολύ σημαντικού κορυφαίου μέλους της επαετίδας και του 
ακρωτηρίου, θα απαιτηθεί η ανακατασκευή και τοποθέτηση του κεντρικού μέλους του 
τυμπάνου του αετώματος και του αμφικλινούς κορυφαίου γείσου. Η επέμβαση αυτή μπορεί 
μεν να είναι επιθυμητή λόγω της σημαντικής βελτιώσεως που θα επέλθει στην ανατολική όψη 
του ναού, αφού θα αποκατασταθεί έτσι και το τελευταίο ελείπον τμήμα του και θα ενταχθούν 
σημαντικότατα αυθεντικά μέλη, εξ αιτίας όμως της χρήσεως ολότελα ανακατασκευασμένων 
τμημάτων στο τύμπανο και στο γείσο, η επέμβαση αυτή ίσως να θεωρηθεί υπερβολική (Πιν. 
224). Προτείνεται λοιπόν το θέμα αυτό να εξετασθεί εν καιρώ, εφ’όσον υπάρχει πάντοτε η 
ελπίδα να ανευρεθούν νέα θραύσματα καταέτιου γείσου ή μέλη από το τύμπανο κατά την 
πορεία της συστηματικής έρευνας που διεξάγεται στους λιθοσωρούς της Ακροπόλεως, με στόχο 
την απόδοση μελών στα υπό αναστήλωση μνημεία.

Σχεδιαστικά πάντως αποκαταστήσαμε σε διαφόρους βαθμούς το αέτωμα της 
ανατολικής όψεως του ναού σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας παρέχει το θραυσματικό 
υλικό που διαθέτουμε. Η υλοποίηση μιάς εκ των λύσεων αυτών θα εξαρτηθεί από τους 
παράγοντες που προαναφέραμε (Πιν. 224, 225, 226, 227). Εάν πάλι αποφασισθεί να μην 
προβούμε σε καμμία ανακατασκευή στο τύμπανο και το καταέτιο γείσο, τότε όλο το 
θραυσματικό υλικό κατάλληλα συμπληρωμένο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μία 
αναπαράσταση του αετώματος της Νίκης, στο νέο μουσείο Ακροπόλεως.

43. Στην πραγματικότητα τα μέλη αυτά είναι πολύ πιθανό να προέρχονται και από τα δύο αετώματα του ναού. Είναι 
όμως αδύνατον στην παρούσα φάση της μελέτης να καθορίσουμε την ακριβή προέλευσή τους.
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11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Για το μείζον ζήτημα, αυτό της προστασίας της ζωφόρου και φυσικά του συνόλου του 
μνημείου από την φθορά που του προξενεί η μολυσμένη αθηναϊκή ατμόσφαιρα, προτείνεται 
να ανεγερθεί γύρω του, διάφανη αυτοφερόμενη κατασκευή της οποίας η αρχιτεκτονική μορφή 
θα αποτελέσει αντικείμενο και πρόκληση για μελέτη πολλών επιστημονικών κλάδων και η 
τελική επιλογή ίσως είναι απαραίτητο να προκύψει μέσα από τις εργασίες ενός διεθνούς 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Κύριο επιχείρημα που θα μπορούσε να αναταχθεί, θα ήταν ασφαλώς η οπτική-αισθητική 
όχληση που θα προκαλέσουν πάνω στο μνημείο αυτές ακριβώς οι κατασκευές για την 
εφαρμογή των επιτόπιων μέτρων προστασίας του μνημείου.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η προσπάθεια να αναλύσουμε ή να προβλέψουμε τις 
αντιδράσεις που κάποιο ερέθισμα-πρόταση μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει, αποτελεί 
μεγάλο και σύνθετο θέμα που ξεφεύγει από τα πλαίσια και τους στόχους της μελέτης αυτής.

Όμως έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε την άποψη ότι όπως η απομάκρυνση των 
γλυπτών τμημάτων από τα μνημεία της Ακροπόλεως, θεωρείται αναγκαίο κακό και αποτελεί 
προσωρινό μέτρο που θα διαρκέσει μέχρι να εξαλειφθούν τα αίτια που προκαλούν το ρυπογόνο 
φωτοχημικό "νέφος", το ίδιο και μία κατασκευή που θα προστατεύει όλο το μνημείο, 
αυτονόητο είναι ότι θα έχει τον χαρακτήρα του προσωρινού. Η κύρια διαφορά είναι ότι στην 
πρώτη περίπτωση, όταν στο μέλλον αποφασισθεί η επιστροφή των γλυπτών στην θέση τους, 
τότε θα είναι πολύ αργά γιά το ίδιο το μνημείο το οποίο θα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες 
ζημιές. Στην δεύτερη περίπτωση, όταν ο κίνδυνος για τα μνημεία θα έχει εκλείψει και τα 
"προσωρινά" μέτρα προστασίας που ελήφθησαν μπορούν να αρθούν, τότε όσος χρόνος και αν 
παρέλθει, το μνημείο θα διατηρείται στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόταν την ημέρα 
που ελήφθησαν τα μέτρα.

Γενική περί,γραφή tou περιβλήματος προστασίας
Διάφανα περιβλήματα για την δημιουργία κλειστών χώρων ελεγχόμενου περιβάλλοντος 

ασφαλώς δεν είναι κάτι το νέο στην αρχιτεκτονική. Ηδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, 
γιγαντιαίες σε κλίμακα κατασκευές στέγασαν βοτανικούς κήπους, ή εκθέσεις βιομηχανικής 
παραγωγής. Τα περιβλήματα αυτά, στην ουσία αποτελούσαν κανονικές αρχιτεκτονικές 
συνθέσεις, οι οποίες προώθησαν στο έπακρο και απέδειξαν τις δυνατότητες της χρήσεως 
"ελαφρών" σχετικά υλικών όπως το σίδερο και το γυαλί.

Πρόκειται για το Crystal Palace του Λονδίνου (1851), τα κτήρια των εκθέσεων του 
Παρισιού το 1867, το 1878, και 1889 και άλλα, κατασκευές που εξέπληξαν για την τόλμη τους 
στην κάλυψη χώρων με αδιανόητα μέχρι τότε ανοίγματα και έθεσαν τη βάση για την 
δημιουργία νέων σταθερών, στην αρχιτεκτονική των επόμενων δεκαετιών.44

Μεγάλοι, χωρίς ενδιάμεσα υποστηλώματα, κλειστοί χώροι, εξακολούθησαν να 
κατασκευάζονται και στον 20ο αιώνα. Οι κατασκευές όμως αυτές είχαν τώρα ως στόχο να 
καλύψουν τις ανάγκες μιάς ραγδαία εξελισσόμενης και μεταλλασσόμενης κοινωνίας και στην 
πλειοψηφία τους δεν είχαν σχέση με τις "γιγαντοδομές" του περασμένου αιώνα. Επρόκειτο για 
αίθουσες κοινοβουλίων, εργοστάσια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, στάδια, θέατρα, εκκλησίες, 
πολλά από αυτά πρωτοποριακά έργα κορυφαίων αρχιτεκτόνων, όπως του Le Corbusier, του

44. Βλ. σχετ. L. Benevolo, Storia dell' architettura moderna, Roma 19756, 36 κ.ε.
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Mendelson, του Aalto, του Tange, για να αναφέρουμε μερικούς από τους πιό γνωστούς, οι 
οποίοι επιδίωξαν την δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής, που ως αποτέλεσμα θα είχε ένα 
καλύτερο δομημένο περιβάλλον όχι μόνο σε επίπεδο κατοικίας, αλλά και πόλεως.45

Με την έκρηξη της βιομηχανικής παραγωγής και τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς μετεξελίξεως 
της κοινωνίας στο σύνολο των "προοδευμένων" τεχνολογικά κρατών, ιδίως κατά τις δεκαετίες 
του 1950 και 1960, επανήλθε η ιδέα κατασκευής διάφανων γιγαντοδομών, γιά λόγους όμως 
τελείως διαφορετικούς από εκείνους που τις είχαν δημιουργήσει εκατό χρόνια νωρίτερα.

Το αιτούμενο τώρα δεν ήταν, για παράδειγμα η ρεαλιστική επίδειξη του τροπικού 
περιβάλλοντος των αποικιών και της χλωρίδας τους στους περήφανους για τις κτήσεις τους 
Ευρωπαίους, ή η επίδειξη των πολλά υποσχόμενων τότε μηχανών στην δημιουργία ενός 
θαυμαστού νέου κόσμου, αλλά γιά την προστασία πλέον των δημιουργών από τα ίδια τους τα 
δημιουργήματα. Δηλαδή την προστασία των κατοίκων των βιομηχανοποιημένων 
μεγαλουπόλεων από την επικίνδυνη αιθαλομίχλη, προϊόν της αλόγιστης εγκαταστάσεως 
βιομηχανιών κοντά σε περιοχές κατοικίας, καθώς επίσης της πλήρους εξαρτήσεως της 
οικονομίας και του σχεδιασμού των πόλεων, από το αυτοκίνητο.

Μία νέα λοιπόν αρχιτεκτονική άρχισε έτσι να γεννιέται στα οράματα μικρών ομάδων 
αρχιτεκτόνων ή μεμονωμένων πρωτοπόρων συνθετών, τους οποίους οι ιστορικοί της 
αρχιτεκτονικής ονόμασαν φουτουριστές ή ουτοπιστές.46

Από τις πιό γνωστές ομάδες υπήρξαν οι Ιάπωνες "μεταβολιστές" και η Archigram, των 
οποίων η αρχιτεκτονική παραγωγή περιορίσθηκε κυρίως στον σχεδίασμά φανταστικών 
κολοσσιαίων αρχιτεκτονικών κατασκευών, κάνοντάς μας έτσι κοινωνούς των ανησυχητικών 
οραματισμών τους για ένα επερχόμενο, όχι πλέον τόσο μακρυνό μέλλον, που εάν όμως υπήρχε 
έγκαιρη αφύπνιση, θα μπορούσε να αποτραπεί με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Από τους πιο ρεαλιστές υπήρξε ο ιδιοφυής αρχιτέκτων και εφευρέτης Buckminster Fuller, 
ο οποίος έδωσε την δυνατότητα για την κατασκευή τεράστιων αυτοφερόμενων "γεωδετικών" 
όπως τις ονομάτισε, θόλων. Με μια τέτοια διάφανη κατασκευή, ο Fuller πρότεινε το 1962 να 
στεγάσει το κέντρο του Manhattan, αφ’ ενός για την προστασία των κατοίκων από την 
αιθαλομίχλη αλλά και γιά καταφύγιο από την πτώση ραδιενεργού στάχτης, στην περίπτωση 
μιας κοντινής πυρηνικής έκρηξης.47

Η πρόταση λοιπόν της ομάδας Ελβετών μηχανικών, που ήρθε 15 χρόνια αργότερα γιά 
την κάλυψη του συνόλου της Ακροπόλεως (βράχου και μνημείων) με μία παρόμοια διάφανη 
"γεωδετική" θόλο, η οποία θα προστάτευε από την καταστροφική επίδραση που είχε στην ύλη 
των μνημείων η επαφή τους με τον βεβαρημένο από βιομηχανικούς ρύπους αέρα, εντάσσεται 
ασφαλώς στην διεθνή αυτή προβληματική που πολύ σχηματικά περιγράψαμε. Η αυτόματη 
σχεδόν απόρριψη της παραπάνω προτάσεως ήταν κάτι φυσικό. Όχι μόνο για τους γνωστούς 
και εύκολα αντιληπτούς "αισθητικούς" λόγους, αλλά ίσως γιατί τα μέτρα που τότε η πολιτεία 
είχε αρχίσει να λαμβάνει, όπως η απαγόρευση της καύσεως ακαθάρτου πετρελαίου (μαζούτ) 
στις κεντρικές θερμάνσεις, το πρόγραμμα των πεζοδρομήσεων, η εκ περιτροπής κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων, η κινητοποίηση των πολιτών σε συνδυασμό με τα οράματα και τις 
υποσχέσεις πολιτικών φορέων, είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι τελικά υπήρχε τρόπος να

45. Σποράδην εις L. Benevolo, ό.π. Β. Zevi, Storia dell' architettura moderna, Torino 19755. S. Giedion, Space, Time and 
Architecture, Cambridge Mass. 1954.

46. Βλ. σχετ. B. Zevi, ό.π. 431 κ.ε K. Frampton, Modem architecture, London 1985, 280 κ.ε.

47. K. Frampton, ό.π. 282, εικ. 280.



283

επιτευχθεί η απορρύπανση της πόλεως ή τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί σε ανεκτά επίπεδα.

Κατά την δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, απεδείχθη η πλήρης αδυναμία όχι μόνο να 
ελεγχθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά έστω να μελετηθεί ένα στοιχειώδες ρεαλιστικό 
πρόγραμμα για την μείωσή της. Η λογική απογοήτευση των πολιτών που ακολούθησε την 
περίοδο της ελπίδας, οδήγησε σχεδόν τους πάντες στην επικίνδυνη πλέον απάθεια.

Η κάλυψη του ναού της Νίκης με ένα αυτοφερόμενο διάφανο περίβλημα, αποτελεί μία 
μινιμαλιστική εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τις μεγαδομές των γεωδετικών θόλων που 
προτάθηκαν στο παρελθόν.

Το περίβλημα αυτό αναφέρεται και στο φυσικό αλλά και στο νοητικό επίπεδο, αφ’ενός 
ως ένα "σκάφανδρο προστασίας" του ναού από ένα εχθρικό πλέον προς αυτό περιβάλλον, 
ταυτόχρονα δε ως ένα νέο σύμβολο σε επίπεδο πόλεως και κοινωνίας, μία πρόκληση για την 
αφύπνηση και κινητοποίηση των αδρανοποιημένων σήμερα πολιτών.

Το σχήμα που περιβλήματος θα μπορούσε να είναι αυτό του ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου, σε μέγεθος ανάλογο με το μνημείο που πρόκειται να στεγάσει. Ενα απλό, 
γεωμετρικό σχήμα το οποίο ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμμένο χώρο, από μία άλλη 
θολωτή ή με επικλινή οροφή, κατασκευή.

Ο φέρων σκελετός μπορεί να κατασκευασθεί με μετάλλινα ελαφρά στοιχεία (απλά ή 
σύνθετα) από κράμα ντουραλουμινίου και εξωτερικά να επενδυθεί με πλήρους διαφάνειας 
θερμομονωτικά, άθραυστα και ελαφρά πολυκαρβονικά φύλλα. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει 
την δημιουργία μιας ελαφράς αρθρωτής κατασκευής, η οποία θα επιτρέπει την πλήρη 
διείσδυση του φωτός στο εσωτερικό της, ενώ παράλληλα ο ναός θα διακρίνεται από το 
εξωτερικό.

Η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του περιβλήματος θα είναι ίδια με αυτή του φυσικού 
περιβάλλοντος, συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή ειδικού προθαλάμου για την 
εξομοίωση της πιέσεως, κατά την είσοδο και έξοδο από το περίβλημα.

Ο αέρας θα διατηρείται απαλλαγμένος από ρύπους με συνεχές φιλτράρισμα, όπως 
ακριβώς γίνεται και στα σύγχρονα Μουσεία. Τα απαραίτητα μηχανήματα, μπορούν να 
συνδυαστούν με εκείνα που ίσως χρειαστούν για την διατήρηση σταθερών συνθηκών 
υγρασίας, στο υπόγειο του ναού.

Το περίβλημα που αδρά περιγράφουμε, δεν θα πακτωθεί στον πύργο, αλλά θα εδρασθεί 
στην μαρμάρινη κορωνίδα του και θα στερεωθεί απλώς στην θέση του με αγκύρια, 
τοποθετημένα σε σημεία τα οποία δεν θα προκαλέσουν καμμία φθορά στα αρχαία μέλη του 
πύργου.

Η πρόταση που κάνουμε, έχουμε την επίγνωση ότι εύκολα ίσως θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί φουτουριστική ή και ουτοπία. Η ουτοπία όμως κατά τον Bruno Zevi "είναι ένας 
όρος αμφιλεγόμενος, που θα μπορούσε ίσως με την αυστηρή του έννοια να εφαρμοσθεί στις 
σκηνογραφικές συνθέσεις που προώθησε η ομάδα αρχιτεκτόνων της Archigram. Οι άλλες όμως 
λύσεις, αποτελούν συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούν ένα μέλλον που είναι τρομακτικά 
πλέον κοντά μας, το οποίο πιέζει να προβλέψουμε, για να προλάβουμε ανυπολόγιστες 
καταστροφές".48

48. B. Zevi, ό.π. 435.
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Τα λόγια αυτά που γράφτηκαν το 1975, ηχούν ακόμα πιό επίκαιρα σήμερα όπου το 
πρόβλημα της μο.λύνσεως της ατμόσφαιρας με συνέπεια την πρωτοφανή μείωση της στιβάδας 
του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.ά., να μην αποτελούν πλέον αντικείμενο 
ανησυχίας μικρών "μυημένων" ομάδων καταστροφολόγων "φουτουριστών", αλλά θέματα που 
καθημερινά πλέον προβάλλονται από τα μέσα ενημερώσεως και σοβαρά πλέον απασχολούν 
έγκυρους επιστημονικούς φορείς (NASA κ.ά.) και φυσικά το σύνολο πλέον των κυβερνήσεων 
του πλανήτη, με πρόσφατη την πρώτη παγκόσμια διεθνή σύσκεψη για τα προβλήματα της 
καταστροφής του περιβάλλοντος που έγινε στο Rio de Janeiro, το καλοκαίρι του 1992.

Ο μικρός ναός της Αθηνάς Νίκης, όπως στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. σε μία δύσκολη 
γιά την αθηναϊκή δημοκρατία περίοδο τόνωσε με την ανέγερσή του το δοκιμαζόμενο από τις 
επιπτώσεις του πολέμου ηθικό των πολιτών της, έτσι και σήμερα, θα μπορούσε με τον τρόπο 
αυτό να αποτελέσει παγκόσμιο σύμβολο για το πού οδηγεί η αλόγιστη και απρογραμμάτιστη 
συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον, την πόλη και τα μνημεία της. Ένα ορόσημο για την 
επισήμανση προς όλο τον κόσμο της άμεσης ανάγκης να υπάρξει γενική αλλαγή πορείας σε 
τομείς που μπορεί μεν να εκτείνονται πέρα από αυτούς που διαπραγματεύεται η αναστήλωση 
και προστασία των μνημείων, αλλά σαφώς την επηρεάζουν.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι προτάσεις για την αποκατάσταση του ναού της Αθηνάς Νίκης, τις οποίες αναλυτικά 
παρουσιάσαμε, αποτελούν μία ενότητα θεμελιωμένη στο θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές που 
προκαθορίσαμε. '

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι στις προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να παρατεθούν και 
άλλες, νέες ή παραλλαγές τους, ανάλογα βέβαια με τη θέση που παίρνει κανείς σε ότι αφορά 
τα όρια που μία αναστηλωτική επέμβαση δικαιούται να φτάσει ή ανάλογα με τον χαρακτήρα 
που αυτή πρέπει να έχει.

Στην περίπτωση ενός μνημείου όπως ο ναός της Αθηνάς Νίκης, με δύο μεγάλες 
αναστηλωτικές επεμβάσεις στο ιστορικό του, είχε ιδιαίτερη σημασία να καθορίσουμε εξ αρχής, 
το εάν η νέα προγραμματισμένη επέμβαση μπορούσε να έχει συμπληρωματικό-προσθετικό 
χαρακτήρα.

Δηλαδή, εάν είχαμε ηθικά το δικαίωμα στις υπάρχουσες συμπληρώσεις να 
προσθέσουμε και νέες, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι οι προηγούμενες προσθήκες λόγω 
παλαιότητας ή συνήθειας αφομοιώθηκαν, άρα εντάχθηκαν ισότιμα στο μνημείο.

Από το είδος των επεμβάσεων που προτείνουμε, διαφαίνεται η θέση μας ότι η 
αναστήλωση ενός μνημείου με την ιστορική και καλλιτεχνική σημασία που έχει ο ναός της 
Αθηνάς Νίκης, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από εκεί που η ίδια η στατική του σωζόμενου 
υλικού του, καθορίζει.

Δεν θα σηκώναμε ποτέ νέους τοίχους για να τοποθετήσουμε το γείσο, εάν υποθέσουμε 
ότι είχε βρεθεί ολόκληρο, ούτε θα κατασκευάζαμε νέους κίονες για να τοποθετήσουμε τα 
αρχαία του κιονόκρανα. Πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες επεμβάσεις στα μνημεία του 
παρελθόντος, δεν μπορεί να αποτελούν μία προσθετική διεργασία ανακατασκευής όλο και 
περισσότερων νέων τμημάτων, κάθε φορά που θα εντοπίζεται ένα μικρό θραύσμα από την 
χαμένη ανωδομή τους. Το που θα οδηγούσε μία τέτοια πρακτική, είναι εύκολο γιά τον 
καθένα να το φαντασθεί.

Απλά θα αποκτούσαμε υβριδικά μνημεία, στα οποία η σύντηξη των αρχαίων και νέων 
τμημάτων τους, παρά τα μέτρα διαφοροποιήσεως μεταξύ τους που ενδεχομένως θα είχαμε 
λάβει, θα δημιουργούσαν μορφολογικά άρτιες, αλλά πλαστογραφημένες ιστορικά μνημειακές 
ενότητες, άψυχες εφ’ όσον θα απούσιαζε το δέος που προκαλεί η έννοια του αυθεντικού, σε 
κάθε έργο τέχνης. Μνημεία, που ίσως δεν θα εξέφραζαν τίποτα άλλο, από μία τρισδιάστατη 
επεικόνιση σε φυσικό μέγεθος της μορφής που ίσως είχαν στην αρχαιότητα, κάτι που 
ευκολότερα, μπορεί να επιτευχθεί με την κατασκευή διδακτικών προπλασμάτων υπό κλίμακα, 
ή μέσω των σχεδιαστικών αναπαραστάσεών τους, σε βιβλία.

Με αυτά κατά νου, ολοκληρώσαμε το προκαταρκτικό αυτό στάδιο της μελέτης, που 
αφορά την διερεύνηση της υπάρχουσας καταστάσεως διατηρήσεως του ναού της Αθηνάς 
Νίκης και των προτάσεων, για την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προστασία του, ώστε 
να δώσουμε ως οφείλουμε την ευκαιρία και στους επερχόμενους, να θαυμάσουν και να 
κατανοήσουν κριτικά με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, το κομψό αυτό μνημείο δημιούργημα 
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και των άξιων πολιτών της, στο απώγειο της ακμής και της δόξας 
της.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΖΙΡΩ
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PROPOSALS FOR THE RESTORATION OF THE TEMPLE OF ATHENA NIKE 

Concerning the principles of the proposed interventions

Research into the building phases of the monument, description stone by stone of the 
present situation, as well as critical analysis of the nature, manner and results of the two 
previous major restorations, have revealed the existence of a series of problems which 
must be confronted, on the opportunity of the necessary new dismantling (for the third 
time) of the temple in order to replace the now rusty modern iron clamps. The problems 
pinpointed and the proposed solutions to them are set out in detail below.

The framework of the proposed interventions is defined on the basis of the 
restoration works being carried out on the Acropolis for the past fifteen years by the 
Ministry of Culture, under the supervision of the Committee for the Conservation of the 
Acropolis Monuments (ESMA).

A fertile dialogue has developed around critical issues pertaining to the conservation 
and rehabilitation of the Acropolis monuments, and the entire spectrum of modern 
restorations in general, a large part of which is summarized in the proceedings of the 
three international congresses organized after the publication of the restoration studies 
for the Erechtheum and the Parthenon. The rich body of material amassed concerning 
the positions adopted by those who compiled the above studies on theoretical and 
practical questions relating to the restoration of monuments, the critical opinion of the 
members of ESMA and other experts, the findings of the sub-committees set up to 
provide expertise on specific problems, the continuing public dialogue on themes 
connected with the restoration work under way, all create a primary theoretical 
substratum of restoration principles which has certainly contributed to the formation of 
the views expressed in this study on the specific issues of the conservation, protection and 
restoration of the temple of Athena Nike.

I would, however, like to address my warmest thanks to the members of the sub
committee set up in the framework of ESMA to appraise the study submitted for 
approval in December 1992, namely the Head of the 1st Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities, Ephor Dr Petros Kalligas, the Director of the Service for the 
Restoration of Ancient Monuments in the Ministry of Culture, Dr Iordanis 
Dimakopoulos, the Emeritus General Ephor of Antiquities in the Ministry of Culture 
and President of the Archaeological Society at Athens, Dr Georgios Dontas and the 
Associate Professor in the Laboratory of Statics and Anti-seismic Research at the Athens 
Technical University, Dr Konstantinos Syrmakezis. Their great interest, fruitful 
collaboration and constructive observations contributed to the fullest possible 
presentation of the proposals for the restoration of the temple of Athena Nike in this 
final version of the study.
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For invaluable help with the host of theoretical questions and dilemmas faced in 
formulating the proposals for the restoration of the temple, as well as with the critical 
assessment of the previous interventions, we are indebted to the complex deliberations of 
the mentor on problems of protection and conservation of monuments, the art historian 
Cesare Brandi, as expounded in his philosophical opus Teoria del Restauro, Turin 1977.

In the book Teoria e storia de] Restauro, Rome 1970, by Professor C. Ceschi of the 
Institute of Restoration in Rome, and in the H. Schmidt’s excellent study published by 
the German Archaeological Institute (Wiederaufbau, Stuttgart 1993), we found collected 
and critically commented upon virtually the whole of earlier and more recent thinking on 
restoration, as well as the international principles underlying it, as formulated in practice 
initially, and subsequently set down as general principles and restoration charters, an 
evolutionary process mainly spanning the last two centuries.

Of seminal importance to our deeper understanding of the tortuous theory of the 
history and science of art was the innovative philosophical approach of the art historian 
E. Gombrich, as discussed in his works The Story of Art (London 1950), Art and Illusion 
(London 1960) and others.

In the description of the proposed interventions we have assumed as given the use of 
the following material and technical methods, in accordance with earlier decisions taken 
by ESMA during the restoration works on the Erechtheum, the Parthenon and the 
Propylaea.

a) The use of white Pentelic marble for completing missing parts of the temple, such 
as dressed blocks, steps of the crepidoma, sections of columns, cornices and others, 
excepting the members of the sculptured frieze.
b) The use of titanium alloy for making the non-corrosive metal clamps and 
reinforcing rods, which will replace all the iron clamps or other ferrous elements of 
the previous restorations.
c) The use of white Portland cement, from Denmark, mixed with washed quartz sand, 
for mending fractured members, in conjunction with titanium rods for reinforcement, 
placed internally through holes drilled in the mass of the marble (blind riveting).
d) The use of a punch for working negative fracture surfaces on the new 
supplementary sections of white Pentelic marble which statically reinstate the 
structure of members of the temple, so that these perfectly match the fracture surface 
of the ancient blocks.
With regard to the material to be used for making copies to replace authentic 

members of the temple, the properties we deem essential are amply described, many of 
which the cement plaster used for making replicas on other monuments does not possess. 
We believe this issue merits further study by the specialists of ESMA, since the making of 
copies is not an immediate priority and there is plenty of time for experimentation. Prior 
to their placement on the temple it must first be dismantled, the foundations
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reconstructed and then restored anew up to the height of the entablature.
Of course, the above considerations would have been considerably simplified if, in 

the meanwhile, apart from the frieze and other sections of the temple’s upper structure 
which are at present in the British Museum, the corner column capital and the epikranitis 
of the anta were to be put back in their rightful place on the monument. Thus, for these 
at least, we would not have to resort to the making of replicas'.

The proposals for the restoration of the temple of Athena Nike which now follow pay 
careful heed to the Venice Charter, the internationally accepted theoretical framework 
governing the conservation, protection and restoration of monuments and works of art in 
general.
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1. RESTORATION OF THE HORIZONTALITE OF THE CREPIDOMA

Refutation of Balanos’s theory on the temple’s sloping crepidoma

During the second restoration of the temple of Athena Nike, Nikolaos Balanos was 
obliged to dismantle the crepidoma, on account of its serious deformation due to 
subsidence, and to reconstruct its foundation which had been eroded.

The crepidoma, irrespective of the damage suffered, was the only authentic section of 
the monument to have remained in situ since antiquity (Pis 63, 77, 94).

In order to ensure that in the reassembling of the crepidoma the ancient level of the 
temple would be kept exactly, Balanos did not proceed to the complete dismantling of 
this lowest section but preserved in situ the northwest corner of the euthynteria, which is 
carved from a single piece of marble with its corona, the cymatium-bearing crowning 
course of the poros isodomic external revetment of the very ancient Pelasgian tower.

The rationale behind this measure was that the northwest corner of the temple’s 
euthynteria was a reliable reference point which could not have suffered subsidence since 
it was not set on common foundations of buried poros courses, vulnerable to erosion by 
damp, but on the actual poros wall of the tower, which was grounded in the bedrock 
some eight metres below. The ‘secure’ - in terms of its original level - northwest corner of 
the euthynteria was subsequently removed, after the stones of the corresponding 
southeast corner had first been repositioned in relation to it2.

Concerning the levelling along the north side of the euthynteria, as well as the stones 
- also found in situ - of the north side of the corona of the tower, that is from the 
northwest corner of the tower to the ancient staircase leading to the tower, east of the 
temple, Balanos inferentially mentions the following:

1. The height of the euthynteria at the northwest corner is 0.086 m and is measured 
with certainty since it is preserved in good condition, with the integral section of the 
paving- corona, in this morphologically and constructionally peculiar point of the 
tower. At the other end of the euthynteria, however, the northeast, it is impossible to 
confirm the height exactly: it can only be gauged from the traces of water erosion at 
the point of contact of the horizontal paving of the tower with the vertical face of the 
euthynteria. Thus it was ascertained that the height of the northeast corner was 0.10 
m, while at a distance of 3.50 m from the northwest corner (that is up to the point 
where the ancient paving was preserved), it was 0.094 m. Balanos consequently came 
to the conclusion that the height of the euthynteria of the temple increased by 1.4 cm 
from the northwest to the northeast corner3 (Pis 10, 62, 72).
2. The paved area of triangular plan, created between the north side of the 
euthynteria and the north rim of the corona of the tower, was not horizontal but 
sloping, with an inclination from the euthynteria towards the rim of the corona.
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According to Balanos, this slant is ascertained: a)From the angle formed by the 
perpendicular side of the euthynteria and the marble paving of the floor of the tower, 
particularly in that section where the euthynteria and the paving had been cut from 
single pieces of marble, that is in the area near the northwest corner of the tower.
b)From the outwards slope formed by the upper surface of the corona with its 
perpendicular, external face. This incline was measured for a length of 0.67 m and, 
according to Balanos, was found to be 66 mm, that is approximately 10 mm per 
metre. Balanos also adds here the information that the upper bedding of the topmost 
course of poros blocks of the casing of the tower, on which the marble corona sits, 
also slopes outwards, since the marble of the corona is of uniform thickness4.
With regard to this last clarification, that is on the outward slope of the topmost 

course of masonry, we note that it actually confutes Balanos’s own view concerning the 
slope of the upper surface of the corona, which it is possible to measure in relation to its 
perpendicular projecting face. In fact, the outwards slope is created only by the 
appropriate slope of the upper bedding of the topmost course of poros blocks of the 
casing. If Balanos’s view were tenable, then the incline should have been calculated 
cumulatively by Kallikrates and his craftsmen. That is the slope of the marble parts of the 
corona (which should not be of uniform thickness in this case) should be added to that of 
the upper surface of the topmost course of poros blocks, a pointless process entirely alien 
to the practical spirit which is the underlying norm of Classical works.

Be that as it may, Balanos, taking as given the numerical value of the slope he had 
ascertained by the above reasoning, that is an approximate gradient of 1 % (about 1 cm 
per metre), proceeded to the conclusion that the altitude at the water erosion mark on 
the northeast corner of the euthynteria should be 3.5 cm higher than the level of the 
corona, given that the length of the side b-c (pi. 10) is 3.10 m! The above, in conjunction 
with the ascertainment of the increase in the height of the euthynteria from west to east 
by 1.4 cm, led Balanos to the following argumentation: If the euthynteria a,b (that is the 
entire length of its north side) were horizontal, then its height should decrease at its 
eastern edge by 3.5 cm (as much as the elevation the euthynteria should have at this point 
in relation to the rim of the corona in section b,c), and thus its height should be 8.6-3.5 = 
5.1 cm, and not 10 cm, as measured on the basis of the water erosion mark. He thus 
concludes that the euthynteria has a west-east incline of 4.9 cm, a figure derived from the 
summation of two hypothetical numerical values, that is 5.1 cm, the height the 
euthynteria should have had if it were horizontal, and 4.9 cm of its supposed ‘slope’, so 
that the sum of these two values equals the height of 10 cm, which the euthynteria was 
measured as having at its east edge, from the water erosion mark5. Indeed on the basis of 
the above syllogisms and conclusions, Balanos repositioned the crepidoma of the temple 
sloping, with its west side 4.9 cm. lower than the east.

The levelling of the euthynteria according to new measurements, is today as follows:
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Northwest corner 0.000 m.
Northeast corner 0.049 m.
Southwest corner 0.009 m.
Southeast corner 0.048 m.
The levelling of the stylobate is as follows:
Northwest corner 0.79 m.
Northeast corner 0.8355 m.
Southwest corner 0.798 m.
Southeast corner 0.8355 m.
To the above arguments and conclusions of Balanos we counterpose the following:
1. Balanos based his argumentation on the conviction that the layer of the corona is 
horizontal. It is indeed striking that while he is so analytical in the measurements he 
gives, he mentions nothing about the levelling of the corona between the points a,c, 
that is its northwest corner and northeast edge, considering that the marble pieces of 
which it is composed were, for the most part, found in situ (pis 10, 62).
2. Balanos considers the northwest corner of the euthynteria to be an absolutely 
reliable reference point, that is a position which could not possibly have suffered any 
degree of subsidence during its 2500 years of existence, not even 1-2 cm, despite the 
fact that the west side of the casing had suffered very serious damage and sloped 
outwards with potential danger of collapse. Indeed this constituted the reason for the 
commencement of works on this second intervention, which led to the new 
restoration of the tower and the temple. Furthermore, the fact that the northwest 
corner of the euthynteria with its integral corona was bedded on 18 successive 
courses of ancient, and in many places disintegrated, poros blocks, hardly lent 
support to this conviction (pis 92, 165). Moreover, the levelling of the euthynteria 
given by Balanos himself confirms all we have just mentioned. So, during the levelling 
of the euthynteria, done most probably by the architect B. Douras, taking its 
northwest corner as zero level, the controversial northeast corner was found to be 1 
cm lower. Likewise, the southwest conrner of the euthynteria was found to be 2 cm 
lower, as a result of subsidence, despite the fact that this corner, like the northwest, is 
integral with the corona and similarly rests on the 18-course poros casing of the 
tower. Lastly, the southeast corner was found to be 1.2 cm lower6.
Apart from the above, however, after persistent research in the so-called Balanos 

archive, now in the Archaeological Society, we located a highly important and decisive 
document for the solution to the issue under consideration. This is an unsigned, two- 
page, typewritten report relating to the theory of the sloping crepidoma of the Nike 
temple. At the top of the report, in Balanos’s hand, is the following: ‘Note of Bas. Douras 
concering the east-west slope of the euthynteria of the temple of Athena Nike’. It 
becomes clear from the study of this report that the issue of the sloping crepidoma was



293

not an ascertainment of Balanos himself, but of then young architect - prominent in the 
interwar and postwar periods - Basileios Douras, whom the aged Balanos had engaged to 
assist him to bring to fruition his swan song on the Acropolis.

The following interesting points emerge from the document: Balanos evidently 
adopted this report and reproduced it virtually verbatim in his article on the new 
restoration of the temple of Athena Nike (1935-1939), which, we should note, though 
published in the Illrd volume of the centennial of the Archaeological Society, in 1937, 
was printed much later, in 1956. Consequently, it is not known whether additions were 
made by others in the meantime. As is well known, Balanos retired in March 1939, on 
account of his advanced years and serious illness, and continuation of his project was 
undertaken by A. Orlandos, who completed it in 1940. Quite apart from all this, we 
ascertained some small yet nonetheless very important differences in the recording of the 
metrical evidence in comparing the Douras report and the report published by Balanos.

Specifically, in the Douras report the incline presented by the upper surface of the 
corona from its inner side to its outer edge (its rim), along a length of 0.67 m, is barely 6 
mm and not 66 mm, as cited by Balanos. Consequently, the slope of the corona per metre 
is 0.895%, as opposed to Balanos’s 9.85%, which fact leads us believe that in the latter 
case we are dealing with a typographical error (and not the only one in the same 
publication), since both architects accept the slope of the corona in the section b,c as 
approximately 1% (pi. 200).

If the precise incline of 0.895%, estimated on the basis of Douras’s measurements, is 
multiplied by the length 3.10 m, that is the distance between the northeast corner of the 
euthynteria and the northeast edge of the corona (section b,c in pi. 200), then the 
supposed difference in height between the water-eroded northeast corner of the 
euthynteria and point c of the corona is not 3.5 cm but 2.77 cm. This measurement is 
close to the difference presented on account of subsidence and distortion of the casing, 
by the level between the northwest and the southwest corner of the euthynteria, that is 2 
cm according to the old levelling of Balanos (see above note 6).

Since we do not known the old levelling of the north side of the corona (nowadays 
the north casing of the tower survives at its northwest corner, radically repaired by 
Balanos, and the corona is absolutely flat on the a,c axis), apparently nothing prevents us 
from expressing the view that in reality the paving along the length of the crepidoma of 
the temple, and not the crepidoma itself, exhibits a very slight slope from west to east, 
and from south to north, so that the rain water and the water which fell from the temple 
roof onto the triangular area on the north side of the tower, was directed away from the 
crepidoma, initially flowing down the entire length of the corona, and later, after the 
installation of the parapet, through the outflow holes at the base of the plaques of which 
it was composed7.

So, according to the new measurements and calculations, the difference in height
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which existed in the paving of the tower, between the northwest and the northeast corner 
of the euthynteria, was not 1.4 cm but barely 1 cm (8.5 cm = the height of the northwest 
corner and 9.5 cm = the height of the northeast according to the water erosion mark). 
Consequently, along the length of the euthynteria and at its point of contact with the 
paving of the tower there was a very slight, almost imperceptible incline, of the order of 1 
cm along a length of 9.525 m, with the lowest point at the base of the northeast corner of 
the euthynteria. The slope from west to east on the corona must have been slightly 
greater, that is the level of the northeast corner should be 2.5 cm lower than that of the 
northwest. This figure is certainly smaller than the 3.77 cm previously estimated 
theoretically as the altitudinal difference that should exist between points b,c, since the 
level of the corona at its northwest rim is not 8.5 cm lower than the euthynteria (that is as 
much as the height at the point of contact with the horizontal level of the paving of the 
tower), but even lower, on account of the greater slope of this composite member on its 
upper bedding at this point, in order to shed the rain water. (The exact value is very 
difficlut to measure because of the damage to and the detachment of the cymatium of the 
corona).

However, in addition to the above analytical numerical calculations, Balanos’s and 
Douras’s fallacious reasoning with regard to the sloping crepidoma of the Nike temple 
can be demonstrated by other factors too. These factors pertain to the optical 
refinements which have been observed on the monument and were made for aesthetic, or 
even practical, reasons. These remarks made be summarized as follows:

The steps of the crepidoma are constructed in such a way that each does not present 
a right angle in vertical section but an obtuse one (pi. 114). Thus the tread displays an 
outwards slope, while the riser inclines towards the temple8. The slope of the tread is 
related to the shedding of rain water from the crepidoma, while that of the riser is related 
to the more general incline towards the interior of the temple displayed by the columns 
and the side walls of the cella (excepting the west and the one with the door). There is no 
doubt that the decision to create these inclines on the steps increased the construction 
costs of the monument. Thus it would have been absurd indeed to have decided on this 
expensive work on a credpidoma which, on account of its slope, would have cancelled the 
slope of the treads of the east steps and would have almost doubled that of the west ones, 
while conversely doubling the slope on the risers of the east steps and cancelling that on 
those of the west ones, rendering them perpendicular.

The same, of course, obtains for the columns of the pronaos and the opisthodomus, 
which too were constructed with an incline towards the middle of the cella9. With the 
sloping crepidoma the inclination of the east columns was virtually doubled, while the 
west became virtually perpendicular. The west wall too is, in reality, constructed 
perpendicularly (as are all the free antae and the piers of the east side of the cella)10. 
However, with the sloping crepidoma the west wall leans unnaturally towards the
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opisthodomus (westwards), while the same is true of the antae and piers of the east side. 
The above ascertainments are totally at variance with the Classical canons of temple 
building and can only be due to Balanos’s erroneous repositioning of the crepidoma of 
the Nike temple, in such a manner that it presents an east - west declivity (pi. 113). 
Moreover, crepidomas sloping in one direction yet in all other respects absolutely flat, 
have not been observed elsewhere, and when such a situation is noted it is due to 
subsidence, earthquakes or other causes.

Orlandos too had made some terse but very important remarks concerning the 
incorrect reconstitution of the crepidoma of the Nike temple by Balanos. His 
argumentation11 is summarized as follows:

a) There is no reason for us to accept the view concerning a sloping crepidoma, when 
this slope, apart from the fact that it would have affected the upper structure of the 
temple, would have created major technical difficulties during the progress of 
building works, solely because it would have been impossible to use the perpendicular 
as a guide (that is the plumb line).
c) The view concerning the sloping crepidoma is based on the a priori acceptance, 
without further investigation, of the absolute horizontal of the north corona of the 
Nike tower. We can counter this with the following argument. If the crepidoma were 
horizontal, then why could not the corona be slightly sloping to the east? Thus it is 
possible to rationalize the small difference in height which the erosion line on the 
euthynteria of the temple presents, on the basis of which it seems that this very slight 
incline in a west - east direction existed on the floor of the tower. This incline, 
together with that (1%) observed on the corona in a northerly direction, served the 
shedding of rain water from the triangular northwest area of the tower, surrounded 
by the sculpted parapet.
So, just as A. Orlandos had voiced the above arguments 43 years ago, with analytical 

calculations and exhaustively developed reasoning we reached the conclusion that 
Balanos-Douras’s view concerning the westwards sloping crepidoma of the Nike temple 
must be refuted. For this reason it is imperative to restore the crepidoma to the 
horizontal, in order to re-establish the harmony of the building’s upper structure with the 
regaining of its nowadays seriously impaired optical refinements.

The horizontalization of the sloping crepidoma of the temple is directly linked with 
the intervention in its foundation. This is, in any case, imperative because of the existence 
in the foundation of iron elements, now badly corroded due to rusting, which bear a 
significant section of the loads of the upper structure (pis 98, 99, 100, 101, 195, 197).

This is a support system of the northeast corner of the temple with double T iron 
girders and a vertical central iron post12, the statics of which must be studied from the 
beginning. The slab of reinforced concrete forming the roof of the basement area, 
directly below the cella, must also be removed and replaced, on account of the rusting of
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the iron reinforcement, as well as of the slope intentionally given it by Balanos.
If this happens the massive piers supporting it will be freed (pi. 195), offering a 

unique opportunity for confronting the aesthetic problem posed by their mixed masonry, 
that is a cement core and around which massive rough blocks, hewn at right angles, are 
built according to the corbelled system. The elegant arched opening and the walling of 
obvious concrete or rubble masonry embedded in mortar, with stones often coming from 
monuments of the Acropolis as well as from the little poros Nike temple, should also be 
replaced (pis 103a, 198).

These structures bear no resemblance whatsoever to the ancient method of laying the 
foundations of a monument. Thus it is imperative that a satisfactory way be found of 
reinstating the aesthetic and the historical truth of this modern intervention, that is the 
design and construction of an improved kind of foundation for the temple, in order to 
retain Balanos’s idea of creating a basement area providing access to the more ancient 
poros Nike temple, which was discovered in 1936.

The ventilation and illumination hole (0.60 x 0.60 m) of the central basement area 
directly below the temple, which was opened in the northeast corner of the floor of the 
cella13, will have to be closed (pis 100, 107b). Rain and air-borne pollution (dust, plants, 
rubbish) are deposited on the poros pedestal of the ancient cult xoanon of the earlier 
temple, which lies directly below the aperture, causing continuous damage (pi. 102). The 
whole area is affected by damp, the characteristic signs of which, such as the salt bloom 
on the surface of the ancient poros members of the temple, as well as on the masonry of 
the foundations, are pronounced (pi. 101). The problems of ventilating the basement 
area and dealing with the damp must be studied and resolved with the available resources 
of modern technology.

Other issues which must be faced along with the foundation of the temple are:
a) The more ancient poros Nike temple.
This little poros temple is in need of conservation (pis 10, 11, 95, 101, 102, 103, 104). 

Its members will have to be removed in order to replace the later iron clamps placed by 
Balanos14, with others of non-corrosive metal (titanium).

b) Checking the courses of the Mycenaean tower and the later poros revetment of the
Classical tower.
Though this matter is closely bound up with the foundation of the Classical Nike 

temple, it is not possible to express a full and comprehensive proposal at this stage. We 
simply point out the possibility of intervening in the south, and also the west, side of the 
Classical poros revetment, that is for the most part also the foundation of the west side of 
the crepidoma, and the opisthodomus of the temple, on account of Balanos’s use of 
double-Γ iron clamps for consolidating and linking the blocks15 (pis 105, 106, 162, 163, 
164, 165).
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The temple’s crepidoma, found in situ, had been severely damaged as a result of 
subsidence and many of its members had been shattered (pis 86, 91, 92). Moreover, 
certain sections had been removed for use as building material by the Turks, as well as for 
reasons which now evade us, which activity was evidently interrupted.

The missing sections of the crepidoma, such as the northeast and the southeast 
corner of the stylobate, were completed during the first restoration of the monument by 
Ross and his colleagues, though in a somewhat unsuccessful manner. One hundred years 
later, Balanos, having dismantled the crepidoma in order to restore its foundation, when 
reassembling it replaced the disintegrated steps, particularly at the southwest and the 
northwest corner, with new ones of Pentelic marble16. He also proceeded to other 
completions, many with ancient pieces of marble in secondary use, which today create 
serious interpretative problems concerning the monument (pis 107, 109, 110, 111).

To the above should be added the marring appearance of numerous superficial, Pi- 
shaped iron clamps - many of which were put there in Ross’s time - consolidating the 
fractured ancient members of the crepidoma (pis 63, 112, 168,169, 194).

In order to confront the problems presented by the temple’s crepidoma, the following 
measures are proposed:

a) Removal of all the superficial iron or bronze clamps which, because of rusting (the 
iron ones), cause further fracturing of the members they join. Their presence simply 
bears witness to the two previous restorations and is added to the traces left by the 
earlier, medieval interventions in the monument and the changes of use, to which we 
have thoroughly referred (pis 201, 202, 203).
b) Mending of the matching fractured members of the crepidoma with invisible blind 
rivets of titanium rods and runny mortar of white Danish cement and quartz sand.
c) Removal of the clumsily articulated completions of the stylobate, which date from 
the first intervention by Ross, especially at the northeast and the southwest corner. 
By so doing, a large member used for completing the southwest corner of the 
stylobate of the Nike temple will be assigned to the Propylaea, from which it comes 
(pis 194, 195,201).
d) Inclusion of all those ancient fragments of the stylobate to have been located, 
mainly from its northeast and southwest corners (Archive of dispersed members of 
the Nike temple, nos 9, 10). It is proposed that the remaining missing sections of the 
members be completed in Pentelic marble, the material which will be used in all the 
completions of the monument’s upper structure (pis 202, 203). Thus the ancient 
mode of construction of the stylobate will be restored and the existing fragmentation 
of the members will be obviated.
e) Restoration of the structural integrity of the members of the central section of the

2. RESTORATION OF THE BLOCKS OF THE CREPIDOMA
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east side of the crepidoma, which was completed during the second restoration. On 
the first step below the stylobate and on the euthynteria, where the gap created by the 
opening of a passageway to the basement powder store was closed by the placement 
of single pieces of marble, thus completing with a common member two initially 
independent ones, it is proposed that each of these pieces of marble be separated 
into two sections. The members adjacent to the gap will be completed with separate 
pieces of marble and so regain their integrity, abolishing the false join which 
indicated them till now, to the puzzlement and confusion of the average beholder. 
The same also holds for the member of the first step above the euthynteria of the 
northwest corner of the west side of the crepidoma, which was completed in an 
analogous manner (pis 194, 195).
f) Removal of all those members certified as coming from other monuments and 
used for the completion of sections of the crepidoma lost or shattered as a result of 
subsidence. We refer specifically to the the northwest corner of the first step above 
the euthynteria, which was completed with marble bearing a carved rain spout 
unconnected with the monument, to the remaining sections of marble in secondary 
use and to the small fragment of an unfluted votive column, all of which completed 
members of the same layer on the west side of the crepidoma. The missing sections of 
the members will be completed in Pentelic marble, in order to restore their original 
length (pis 109, 110, 111).
g) Inclusion of all those authentic fragments from members of the two lower steps of 
the west side of the crepidoma, that were not used by Balanos. These fragments will 
be reinstated with the appropriate chiselling of the new members placed in the 
position of the ancient ones, at the corners of these two steps (pis 202, 204). The 
reinstating of 4-5 fragments from the unseen back section of these blocks of the 
crepidoma is proposed, for the sole purpose of safeguarding them from the possibility 
of loss in the future (Archive of dipsersed members of the Nike temple, nos 2-8).
h) Incising on the inner surface of the vertical joint of each new stone to be placed as 
a completing member of the crepidoma, the date of its placement on the monument. 
Incising on the stones of the second restoration which will eventually be reinstated in 
the crepidoma, without any other intervention, as for example on the stones of the 
paving of the cella, the date of their original placement, 1938.
i) Removal of all completions and sealings of fractures and gaps of the crepidoma 
made with common cement plaster. Wherever it is necessary to seal a crack or join, 
this will be done with appropriate material which does not affect the marble 
chemically, preserves its elasticity and can be easily removed when this is required.
j) The restoration of the unity of the floor of the cella in its northeast corner, where 
the hole for ventilating the basement is opened, by placing a new single marble slab, 
thus abolishing the old one from Balanos’s restoration. This slab, 0.273 m thick, will
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be bedded - as are the other floor slabs - on the new reinforced concrete roof plaque 
of the basement, which, as has been proposed already, will not have a hole for 
ventilation and illumination. The rest of the new marble floor slabs will be 
repositioned in the same arrangement as given by Balanos, the only addition being 
the incising of the date of their fabrication (1938) on their vertical joint (pi. 201).
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Investigation of the building history of the temple in the medieval period and the 
testimonies of the first foreign travellers who visited the monument in the seventeenth 
century, have revealed that its west face remained free of additional structures and was 
visible to those coming into the castle of Athens through the only entrance operating 
then, the Late Roman gateway at the southwest corner of the Nike tower, which had been 
reconstructed in Middle Byzantine times. On the contrary, the east colonnade of the 
temple had been walled in (pis 55, 56, 73, 74, 75).

The above observations are confirmed both by literary and other sources, and by the 
location and interpretation of square mortises on four of the temple’s eight columns, in 
which horizontal wooden beams (timber frame) were placed to reinforce the walling 
between the columns, a common practice in the Middle Ages on ancient monuments put 
to other use (pis 51, 52).

These mortises can nowadays be seen only on the two corner columns of the pronaos 
and the two intermediate columns of the opisthodomus. The remaining columns of the 
temple bear no traces of a comparable construction.

The two corner columns of the pronaos are, without doubt, correctly positioned on 
the building today. This is proved by the presence high up on the side of their shaft facing 
the cella, of a fine perpendicular mortise, corresponding to a similar one exactly opposite, 
on the east face of the lateral antae. These mortises were used for bracing the frame of 
the paling which closed the north and south sides of the pronaos in antiquity (pis 186, 
188, 191).

These same columns each bear a mortise on the side facing the adjacent intermediate 
columns of the east prostas, at a height of 2.135 m above floor level on the southeast one 
and of 2.305 m. on the northeast. These mortises correspond in height to those on the 
two middle columns, not of the east but of the west side of the temple (pis 50, 51). Thus 
the mortise on the southeast column, at a height of 2.135 m, should normally face the 
mortise cut at a height of 2.115 m on column 2 (second from the north) of the west 
prostas, while the mortise of the northeast column, at a height of 2.305 m, should 
normally face one nowadays measured at a height of 2.255m, cut on column 3 (third from 
the north) of the west colonnade. These minor differences observed today in the heights 
of the mortises of the wooden tenons are mainly due to subsidence of the crepidoma at 
the time the said alterations were made. They are also due to the makeshift or careless 
manner in which this later structure was executed, since it was not essential to place the 
timber reinforcements absolutely horizontal when they would be concealed within the 
fabric of the walling which, as we have seen, also incorporated the columns.

In addition to the above, we have ascertained the existence of analogous mortises on 
the diametrically opposite sides of the west columns 2 and 3, in which the mortises

3. RESTORATION OF THE COLUMNS TO THEIR CORRECT POSITION
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examined are cut, which should normally be placed facing each other.
Specifically, column 2 bears a mortise at a height of 2.00 m above the floor, 

corresponding to an analogous mortise which certainly existed on column 3. This mortise 
has not survived because the shaft of column 3 was broken at this weak point when the 
monument was violently pulled down by the Turks. In the first restoration of the temple 
the two sections of the column were mended in a somewhat unorthodox manner, at least 
by today’s standards. Presumably because of the lack of a sufficiently strong adhesive 
material at that time (such as cement or the modern marble glues) and ignorance of the 
method of blind rivets which is nowadays applied in restoration works on the Acropolis 
and elsewhere, in order to securely join the two sections of the column, which was to 
subsequently bear significant loads from the building’s upper structure (entablature, 
frieze, coffered ceiling), the two fracture surfaces were chiselled until they were 
horizontal, so that the new completing piece, in the form of a drum, would be securely 
bedded. Thus the original height of the column, interfered with by this chiselling, was 
restored. The inserted drum is 0.19 m high and its centre corresponds to that of the 
mortise missing for the reasons given above, of estimated approximate dimensions 0.10 x
0.10 m. We should note, however, that not only was the said column 2 placed wrongly on 
the west side of the temple, its outer side is nowadays turned towards the interior of the 
opisthodomus, and it is consequently difficult to relate its mortises to those of the 
adjacent column 3, which too belongs to the east side of the monument. However, 
fortuitously, the external side of the shaft of column 3 was positioned correctly in the 
second restoration, that is turned towards the outer side of the opisthodomus (pis 50, 51).

On the basis of the above observations, we propose the following restoration of the 
east face of the temple (pi. 205):

a) The two corner columns will remain in the position they have today. All that is 
required is a slight, 2-30, clockwise turn of the shaft of the southeast column so that 
the mortise high up, for bracing the paling, exactly faces that cut at the same height 
on the east face of the southeast anta of the cella.
b) The two intermediate columns will be transferred to the west face of the temple 
and replaced by the two intermediate ones of the west face, which will be placed in 
the east colonnade in the following arrangement:

- The second column from the north will occupy the position of the second column 
from the south of the east face. Moreover it should be placed in such a way that 
the external (east) side of its shaft is that which is nowadays the external side on 
the west face of the monument.

- The third column from the north will occupy the position of the third column from 
the south on the east face, after being rotated 1800 in relation to its present 
position in the west colonnade.

With the proposed rearrangement of the temple’s columns in the east colonnade, the
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three broken columns completed with marble drums will be placed on its left side and 
only one intact column, at its north end (pis 226, 227).

On the west face of the temple, which is the one immediately visible to those entering 
the Acropolis, the colonnade will consist of four intact columns. Thus, by placing the 
members in their correct position, the temple will regain its ancient serene aspect on this 
side (pi. 232).

With regard to the exact arrangement of the mortises on the four columns of the west 
side (the two middle ones in particular), we are unable to be more precise at this stage, 
because of insufficient evidence. It is possible that in the course of dismantling the 
temple metrical evidence, traces of erosion and other indications (guidlines, mason’s 
marks etc.) will come to light, enabling us to proceed to an even fuller rearrangement of 
these four shafts of the west colonnade, closer to the original structure.

However, in addition to the principal issue of the correct arrangement of the shafts of 
the columns of the Nike temple, the following points require further investigation:

a) Reassessment of the manner of completion of the column shafts.
As we have seen, three of the eight monolithic column shafts have been completed by 
the insertion of marble drums, initially unfluted (pis 83, 86). During the second 
restoration, flutes were carved on the spot, consequently these completions are the 
ones made to the columns in the time of Ross and Pittakes. It is therefore essential to 
remove the iron dowels which internally consolidate these added drums to the 
overlying and underlying authentic sections of the column and to replace them with 
new non-corrosive ones of titanium. The existing iron dowels were most probably 
placed in Ross’s time and must already be in an advanced stage of rusting. This 
operation will give us the opportunity of of re-examining the manner of completion 
of the missing sections of the temple’s three columns.
The old method applied, involving the fabrication of drums which were inserted in 
originally monolithic shafts, should not be repeated, even though Ross’s horizontal 
chiselling of the fracture surfaces of the authentic sections of the columns is 
irreversible. By using the punch and the method of mending with blind rivets we are 
able to form the completing members not as drums but in a shape which will match 
the extant corresponding fracture surface, especially on the southeast column. Thus 
the structurally altered and aesthetically disturbed monolithic form of the 
monument’s heavily proportioned Ionic columns will be reinstated. In order to avoid 
the danger of total identification of the new completions with the surviving ancient 
sections, we suggest that a distinction be made in the surface treatment of the new 
sections, where the tool marks of the clawed chisel can be left. We believe the above 
proposal is consistent with the stipulations of article 12 of the Venice Charter, and 
has already been applied on the recent completions to the columns of Trajaneum at 
Pergamon17 (pis 50, 126, 129a, 185, 192, 226).



303

b) Determination of the actual position of the Ionic column bases.
On this issue we have insufficient evidence, at present. All we are certain of is that 
the base of the southeast corner column is in the correct position, since Ross found it 
in situ18, as is that of the southeast corner column, which was put in place by 
Balanos19 guided by the trace of erosion it bears from its contact with the marble 
base of the paling which fenced the sides of the pronaos (pis 49b, c, 58b, 119, 120).
The two middle bases, as well as the remaining ones on the west side (one base has 
been lost and replaced by a marble replica), must be re-examined with regard to the 
inclination presented by their upper surface20, in order to check the whether their 
present arrangement is correct and, if possible, thus determine their actual position. 
However, at the moment this check is both difficult and hazardous, on account of the 
layer of mortar, as much as 1 cm thick, applied to their lower and upper surfaces 
during the second restoration.
A further parameter which will make a positive contribution to the above research is 
the state of preservation of these bases, given that on account of the opening of the 
communication passage to the basement powder store, at least two were reworked in 
order to construct the brick relieving arch (lintel) of its entrance, after cutting a 
section of the stylobate in the central interaxial of the east side (pis 56, 84, 114, 192, 
194).
c) Confirmation of the original position of the Ionic column capitals.
For each of the four corner column capitals there are two alternative positions, while 
for each of the four lateral ones there are four alternative positions. It is obvious that 
there are several possible permutations, but we are confident that metrical evidence 
which we shall gather during and after the dismantling of the temple (that is when the 
nowadays unseen surfaces of the column capitals are accessible), will enable us to 
recheck the way in which these are nowadays arranged and, perhaps, to document a 
more correct rearrangment, founded on specific metrical and other evidence.
d) Reassessment of the manner of completion of the Ionic column capitals.
It is essential that all later completions of these members be removed, in order to 
replace the internal and external iron dowels and clamps now holding them in place 
(pis 131, 132). Thus we will be able to re-examine the manner of reconstruction of 
these completions, as well as of the marble replica of the column capital now in 
London, that is with all its morphological elements fully formed, placed at the 
southwest corner of the temple in the second restoration. This manner is the exact 
opposite to that used for the completion of this same member in the first restoration 
(pis 86, 91, 132b). In order to clearly differentiate the authentic members from the 
later completions, these latter should be reconstructed fully with regard to their 
morphological elements but have a rougher final surface, to obviate confusion with 
the originals. We believe this can be readily achieved by working them with the claw
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chisel. With regard to the corner column capital, which has been in London since 
181021, the only correct ethical and moral solution proposed is the restoring of the 
original member to its rightful position. Otherwise, the marble column capital 
reconstructed by A. Orlandos will be put back again, after its surface has been 
worked in a rougher manner.
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In investigating the temple’s building history, we ascertained the random placement 
of the piers of the portal wall. The height of these originally monolithic piers was 
completed with new pieces of marble, after their oblique fracture surfaces had first been 
levelled (pis 43, 46, 80, 84, 191). As on the columns, here too, this was done in order to 
ensure the secure bedding of the completions, so that the piers would be able to bear the 
considerable load of the upper structure, the entablature and the temple’s coffered 
ceiling. Ross then placed the piers correctly with respect to the orientation of their 
narrow sides, but otherwise completely at random (pis 84, 85, 86).

Exactly the same arrangement was kept when the piers were repositioned by 
Orlandos, in the second restoration, with no additional measures, such as replacing the 
old iron dowels which had secured the completions to the authentic sections of the piers 
since 1836 (pis 166, 167, 191).

The correct arrangement of the piers was confirmed by the interpretation of cuttings 
preserved on their sides and the relating of these to traces on the medieval doorway of 
the cella, which functioned after the removal of the elevated central threshold and the 
walling up of the two other lateral doors of this peculiar portal wall of the temple.

These cuttings are characteristic horizontal notches visible on the broad sides of the 
piers, which are turned towards the lateral openings and nowadays face the antae of the 
cella (pis 41, 46). The notches, of semivaulted section, 10 cm high and with horizontal 
base 5-6 cm deep, are at a height of 1.77 m above the floor on the south pier and 1.79 m 
on the north. Further up on the same flanks of the piers, at a height of approximately 
2.37 m from the ground, similar horizontal cuttings existed, only one of which has 
survived, that on the north pier. A corresponding cutting will certainly have existed on 
the other pier too (the south one in today’s arrangement) but this created a weak point 
on the slender member, 0.25 thick, which broke here, that is at the base of the cutting, 
evidently during its detachment from the walling of the middle Turkish cannon rampart. 
Ross subsequently completed it with a new piece of marble, after first chiselling the 
oblique fracture surface a few centimetres lower to make it absolutely horizontal, thus 
obliviating all traces of it (pis 42, 43).

Such cuttings are a characteristic trait of the construction of later doorways between 
columns and piers in ancient buildings whose colonnades had been walled in for some 
period in the course of the centuries, or are even observed on ancient stone door frames 
which were converted at a later date. They were used for the insertion of the horizontal 
stone or wooden lintel on the outside and for the wedging of bricks and the creation of 
the springing of brick arches on the inside (pis 45, 47). Even so, the possibility that these 
cuttings were made after the demolition of the temple in 1687, was also investigated, that 
is the possibile reuse of these members in the place where they were incorporated in the

4. REARRANGEMENT OF THE PIERS OF THE PORTAL WALL



306

wall.
However, from the presence of a mortise of the Turkish period, to receive a Pi- 

shaped clamp, and the discovery of a nowadays inverted incision on one of the two piers 
(pi. 44), it was apparent that the piers had been placed perpendicular, accidentally upside 
down in relation to their ancient position on the temple, and had, in all likelihood, been 
used as doorjambs (pis 43, 76).

We confirmed the exact position and the manner of reuse of these two piers with the 
help of a painting by C.W. Heideck22.

This picture depicts, inter alia, the gate of the Turkish bastion, between the Nike 
tower and pedestal of Agrippa, in great detail, as it appeared in 1835. Thus we 
ascertained that the south side of this gateway was made up of two slender twin piers, 
those of the Nike temple, their overall thickness, 0.25 + 0.25 m = 0.50 m, thus matching 
that of the monolithic north side, which also derived from some other ancient building 
(pi. 42). The Pi clamp, of which the mortise is preserved on one of the two piers, held the 
two members together.

Thus we confirmed that the horizontal cuttings described above were made before 
the dismantling of the monument and are connected with the conversion of the central 
portal of the cella. Furthermore, they bear witness to two building phases in the 
construction of this central doorway. The first conversion was made with the ancient 
threshold still in situ, when the notches for the placement of the horizontal lintel on the 
outside and the bedding of the springing of the brick arch on the inside, were cut at a 
higher point on the pillars (pi. 46). Later, after the removal of the ancient stone 
threshold, presumably because it obstructed entry to the cella, the lintel was lowered and 
new notches cut in the piers, lower down (pi. 47).

The host of hinges at the base of the piers, left and right of the central opening, bear 
witness to the long and continuous utilization of the temple and confirm the exposition 
given above (pi. 45). The fact that the thresholds of the two lateral openings remained in 
situ indicates that these did not hinter entry. The most plausible explanation is that these 
doorways had been abolished and the openings walled up, perhaps leaving a window on 
each side for better illumination and ventilation of the chamber (pis 47, 48, 73, 74, 75).

Thus the cuttings observed on the piers of the Nike temple are related to the 
reconstruction of its central portal and should normally be facing one another, turned 
towards the inside of the central opening of the cella. The fact that this is not the case 
today is simply due to their incorrect placement, due to misinterpretation by, or at least 
the inadvertancy of the previous restorers.

The aforegoing argumentation is also confirmed by metrical evidence. Discernible at 
the bottom edge of stone block no. 58 in the second course of the northeast anta on the 
inside of the cella, is the ‘roof of a small square mortise which mainly extends into the 
underlying block no. 63 of the same anta (pi. 188). This mortise is of total height 6 cm
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and width 4.5 cm, and its base is 1.601 m. above the floor of the cella. Directly opposite, 
on the inside of the southeast anta, on the bottom edge of stone 10 of the second course, 
is the ‘roof’ of a similar small square mortise which mainly extends into the underlying 
block 15. Its total height is 6 cm (pi. 186), its width 4.1 cm and its base is 1.615 m above 
the floor of the cella. Consequently there is a height difference between these two 
mortises, that on the south anta being 1.4 cm higher. These mortises were used for 
securing internally of the lateral doors of the temple. Analogous but finer mortises exist 
on the inside (west) flank of the piers of the portal wall which correspond functionally to 
those in the wall (pi. 46). These mortises are 5 cm high, 1 cm wide and 7.5 cm deep, and 
the base is 1.575 m above the floor of the temple on the north pier and 1.565 m on the 
south. Consequently there is a 1 cm difference in the height of these two mortises. This 
situation is inversely analogous to the observation that the mortise on the anta of the 
south wall is cut 1.4 cm higher than that on the north. This is due, however, to the 
erroneous arrangement of the piers today. If the south pier were placed in exactly the 
same direction in the position of the north, and the north in the position of the south, 
then the heights of the mortises on the west flank of the piers would correspond to the 
heights of the mortises cut on the inner side - towards the cella - of the adjacent antae, 
and would be linked functionally as pairs.

Thus the upper mortise of the south wall corresponds with the upper mortise of 
today’s north pier, which should occupy the position of the south one in the new 
restoration. Likewise, the lower mortise of the north wall corresponds to the lower 
mortise of today’s south pier, which should correspondingly occupy the position of the 
north in the new restoration.

There is no doubt, according to the above analysis, that the proposed manner of 
placement of the piers, is correct23.

It will contribute, inter alia, to the recognition of the original building phase of the 
temple with regard to the functioning of its ancient doorways, and will clearly show the 
change in use of the monument during the Middle Ages (pis 47, 205).

The procedure required for changing the position of these piers is simple, given that 
the full dismantling of the monument is programmed. However, prior to this it is 
essential that the new completing elements of the piers be removed, so that the iron 
dowels and clamps which possibly consolidate the members internally can be replaced 
with others of titanium.
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We have expressed doubts about the correctness of the arrangement of the blocks of 
the cella in our analytical description of each member, set out in the relevant chapter of 
the study. We note that for the moment we simply have indications of the erroneous 
positioning of many of these members, not proof, which cannot be obtained until after 
the monument has been dismantled. Only then will we be able to record all the evidence 
preserved on their nowadays concealed surfaces, and so come to creditable conclusions 
concerning the original position occupied by each member.

For the above reason it is not possible to make an overall proposal concerning the 
final arrangement of the blocks of the cella at the present stage of study. We shall 
therefore confine ourselves to proposals concerning the conservation of each block 
separately and to re-examining the manner of completing missing sections with regard to 
the material, form and texture of these additions.

The completions were made in new Pentelic marble or from ancient marbles 
scattered on the Acropolis, which were first suitably chiselled (pis 185-190). In order to fit 
together the authentic members and their completions the initially rough fracture 
surfaces of the former were radically chiselled to give them a ‘more harmonious’ shape, 
that is the form af an artificially ‘smooth’ curve, which was perhaps deemed more in 
keeping with the monument’s style. Nowadays such an intervention would be dismissed as 
unacceptable, since it erases the sole indication for the secure identification and uniting 
of broken blocks with other sections belonging to them which may be found, that is the 
original break. It has also deprived us of the possibility of examining whether the already 
completed blocks of the masonry do in fact belong together.

However, quite independent of the manner in which these completions were made, it 
is essential to dismantle the completed blocks in order to remove the iron clamps holding 
them together and to replace these with new ones of titanium. It is proposed that the 
completions made with ancient marbles from those scattered on the Acropolis be 
replaced with others of new marble, in order to obviate the confusion which nowadays 
prevails with regard to distinguishing the ancient material from the modern completions. 
This will entail the removal of all completions bearing constructional traces from their 
primary use, such as mortises, incisions, dowel holes etc., which potentially lead to 
misinterpretations of the monument’s building history.

It is proposed that the new completions be made of Pentelic marble, taking the 
following constructional details into account in order to distinguish them from the 
authentic blocks.

a) The natural veins of the marble of the completions should not follow the normally 
horizontal veins of the ancient blocks. Thus there is no possibility of confusion or 
doubt in distinguishing an ancient member from its completion, however many years

5. RESTORATION OF THE WALLS OF THE CELLA
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pass, since the experienced eye will immediately grasp that every part of the block 
with non-horizontal veins constitutes a later addition.
b) On every new member or section of a member the date of its placement on the 
monument will be incised on an unseen part, such as the anathyrosis of the vertical 
joint or on one of its bedding surfaces.
c) The visible surfaces of the new completions will be worked only with a claw chisel 
and not with a mallet, which was not used to differentiate but rather to imitate the 
ancient wormanship of the surface of the ashlar blocks with the mason’s hammer24.
d) The new intact blocks used in the second restoration, mainly in the less accessible 
and visible west wall of the cella, should be examined in order to assess whether they 
will remain or whether they should be replaced. For the reasons already given, their 
visible surfaces have been worked with the mallet, traces of which are more obvious 
in some places and less in others, on account of superficial erosion of the marble due 
to atmospheric pollution.
The visible surfaces of all those new members it is decided to reuse should be 
reworked with the claw chisel, in exactly the same way as proposed for the surface of 
the smaller modern completions of the ancient members. However, since it is not 
possible to differentiate these large new blocks by intentionally ignoring the natural 
veins of the marble - which for reasons of resistance to pressure must be horizontal -, 
we propose that in this particular case the date of their placement on the monument 
be discreetly incised on one of the visible surfaces, perhaps the bottom right corner. 
This is done in parallel with the general procedure of incising the placement date of 
all completions and additions, without exception, on one of their unseen surfaces, as 
the only reliable and enduring evidence of their later fabrication.
e) Gaps between the blocks, due to the loss of small sections (edges, corners etc.) 
should not be filled with mortar and small framents of brick, as was done in the past. 
By using non-corrosive titanium clamps small gaps (not perforated), which are 
impossible to complete with new sections of marble, can remain, without danger of 
rusting of the internal clamps due to contact with the atmosphere, a fear which 
evidently led to the sealing of all joints and gaps, even the tiniest, with strong mortar. 
To complete the framework of proposals for the conservation and restoration of the

ashlar blocks of the cella, the following absolutely documented reinstations of members 
located scattered on the Acropolis are proposed (pi. 206).

a) The replacement of the middle orthostat of the west wall (stone 136), with the 
original member which has been located and already transferred to the vicinity of the 
monument (Archive of scattered members of the Nike temple, no. 14 and pis 189, 
202).

b) The inclusion of the authentic section of the top right corner of the end southeast 
orthostat of the cella (Archive of scattered members of the Nike temple, no. 13),
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which is nowadays completely reconstructed in new Pentelic marble (pis 185, 206, 
stone 49).
c) The inclusion of the authentic fragment belonging to corner stone 82 of the fourth 
course of the northwest anta of the cella (pis 187, 206). This will entail the 
appropriate chiselling of the corresponding section of the entirely new block placed 
there in the second restoration (Archive of scattered members of the Nike temple, 
no. 15).
d) The reinstation of the relatively large section of the ancient block belonging to the 
first course above the orthostat of the cella. Its precise position will perhaps be 
determined after the dismantling of the temple and the recording of the clamps 
between the ashlar blocks (Archive of scattered members of the Nike temple, no. 16). 
According to existing evidence it probably completes stone 44 of the south side of the 
temple (pis 185, 206).
Other organic parts of the masonry of the cella requiring conservation are A) the 

cymatium-bearing toichobate and B) the epikranitis with the four integral antae capitals.
A) It is essential to remove from the cymatium-bearing toichobate all the unseen iron 
clamps and dowels consolidating the members. All the completions made with new 
pieces of marble during Ross’s restoration must also be removed and the superficial 
iron clamps and dowels holding them in place replaced with new non-corrosive ones 
of titanium.
The two ancient thresholds of the lateral doors of the cella, preserved in situ but 
cracked, were consolidated with visible bronze Pi clamps inserted on their upper 
horizontal surface (pis 48, 194). We propose the removal of these clamps and the 
more effective mending of the fractured members with the method of blind rivets, 
that is with fine bars of titanium placed internally in the fabric of the marble and 
mortar of white Danish cement and quartz sand. This method is, of course, radical 
and essentially irreversible, but the sections we propose should be mended in this way 
indisputably belong together and each threshold occupies its original position.
B) The epikranitis runs round the cella, bearing its characteristic morphological 
features only on the outside, while at the corners of the walls four engaged antae are 
formed.
The correctness of the placement of the ordinary members of the epikranitis is an 

issue which, for the same reasons as obtain for the common blocks of the cella, cannot be 
satisfactorily investigated at the present stage.

The inclusion of a small fragment of the epikranitis at the east edge of the northwest 
corner member (stone 57, pis 187, 206), which is today completed in new Pentelic marble, 
is proposed (Archive of scattered members of the Nike temple, no. 17). The replacement 
of the capital of the southeast anta (member 5, pi. 185) is also proposed. This member is 
an exact copy and occupies the position of an authentic member which was carried off by
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Elgin and is nowadays in the British Museum25. It was reproduced in Pentelic marble in 
the second restoration and replaced the poros copy of the first restoration, which had 
been prepared by Ross but was put in place by Pittakes (pi. 85).

The aim of the replacement of this poros member with a new one of Pentelic marble 
was to achieve the full and harmonious incorporation of the copy on the monument, 
without obtrusive differentiation of colour, material or form. However, as in the case of 
the capital, here too, this measure somehow finalized and perhaps indirectly condoned in 
practice the member’s removal and its continuing sojourn in London. In this instance 
there is only one legitimate proposal, that the authentic member be restored to its 
original position. If this is not achieved, the marble copy from the previous restoration 
will be repositioned, after its surface has been worked with the claw chisel to differentiate 
it from the authentic members of the monument.
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The arrangement of these members has been ascertained as correct and provided no 
new evidence emerges during the dismantling of the monument, no rearrangment is 
envisaged at present. It might be possible to include a small fragment of an architrave in 
one of the gaps nowadays completed in Pentelic marble (Archive of scattered members 
of the Nike temple, no. 18). Unfortunately it is impossible to determine its exact position, 
on account of the radical chipping away of the fracture surfaces in the manner already 
described, that is to create ‘harmonious’ curving joints to accommodate the joining of 
ancient members with their modern completions (pis 185, 187, 192, 193).

Nevertheless, the architraves are in urgent need of conservation. It is proposed that 
the iron clamps holding the members together be replaced by non-corrosive ones of 
titanium (pis 173, 174).

Those completions of ancient members made with ancient marbles from the pieces 
scattered on the Acropolis and which are nowadays confusing, must be removed and 
replaced by new ones of Pentelic marble. Then, as we have proposed elsewhere, the date 
of placement on the monument should be incised on some unseen point, while, as an 
infrangible rule, the veins of the marble in the completion should be in a different 
direction to those in the authentic member (pis 185-193).

It is proposed that all filling in of gaps with grey mortar, especially on the architraves 
of the south side of the cornice (pi. 185), be removed and replaced by marble 
completions wherever possible. These will be united to the ancient member according to 
standard practice in the works on the Acropolis, that is by carving a negative fracture 
surface on the new completing member with the help of plaster casts and the punch, and 
the joining of these with blind rivets.

In order to restore the structural integrity of the members of the architrave, we must 
re-examine the manner of completing a gap when this occurs on the vertical joints of two 
contiguous members. This has been achieved by inserting a single completing member in 
the gap between the two adjacent members and then carving a false joint in order to 
visually separate the completed members. This has been done at two points on the 
cornice, on the north side (architraves nos Θ’ and Γ) and on the east (architraves nos Z’ 
and H’) (pis 135, 185, 193).

It is proposed that each of these members be completed separately with a special 
piece of stone, the only methodologically correct way, respecting the rules of ancient 
temple building - without the use of mortar -, which impose the structural integrity of the 
members composing the sections of an articulated structure, as is the ancient Greek 
temple.

6. RESTORATION OF THE ARCHITRAVES
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The pronaos and the opisthodomus have a flat coffered ceiling comprising a total of 
eight large, monolithic coffered plaques (pi. 148).

Each ensemble of four plaques has been correctly assigned to its respective prostasis, 
since this was guided by the difference in length between the pronaos and the 
opisthodomus, which is of the order of 10 cm (measured on the inside face of the 
supporting beams). Thus the pronaos is 1.00 m long and the opisthodomus 1.101 m. This 
difference is also observed in the overall length of the coffered plaques, four of which are 
7-8 cm longer on their upper horizontal surface (pis 147, 149, 152).

Nevertheless, errors exist in the placement of the four plaques in each group. The 
evidence for their correct position on the ceiling of the prostases derives from the 
interpretation of marks (cuttings) on their upper horizontal surface (pis 150, 151).

Four of the eight coffered plaques, that is two in each ceiling, bear flatly worked 
zones in relation to the rest of the surface, which is roughly chiselled.

These zones were misinterpreted or ignored in the previous restorations of the 
monument, with the result that in the second, as in the first, they were repositioned more 
or less at random.

In our opinion, these zones were used for the bedding of the two lateral (edge) 
wooden purlins of the roof of the temple, so that these coffered plaques, as the evidence 
shows, simultaneously functioned as bearing elements of the roof. The ridge beam, of 
free length 7.45 m., was tenoned without other intermediate stanchions, in special square 
mortises which must certainly have been cut at the apex of the central stones of the 
tympanum on the inside of the pediments, a method known to have been used in other 
temples, such as the ‘Theseum’, which is one of the safest examples because of its good 
state of preservation26 (pis 209, 216).

For the sake of restoring the actual structural features of the Nike temple we propose 
the rearrangement of the coffered plaques, in accordance with these new data. In order 
to facilitate the description of this rearrangement, the coffers of the pronaos have been 
numbered 1A, 2A, 3A and 4A, while those of the opisthodomus have been numbered ID, 
2D, 3D and 4D. The enumeration begins from the south side of the temple and concerns 
the existing arrangement (pi. 207).

The proposed rearrangement of the coffered plaques is as follows:
a) Ceiling of the pronaos
Coffer 2A, which bears the previously described horizontally chiselled strip will be 
placed at the south side. It is followed by coffers 1A and 3A, which bear no 
characteristic trace of the timber roof frame on their upper surface. Last, on the 
north side, coffer 4A, which also bears the characteristic strip on its upper surface, 
remains in the position it occupies today (pi. 148, 208).

7. REARRANGEMENT OF THE COFFERED PLAQUES OF THE PRO STASES
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b) Ceiling of the opisthodomus
At the south edge, coffer 3D, which bears the flat horizontal strip for the bedding of 
the timber purlin, followed by coffers ID and 2D, which are ordinary. Coffer 4D, on 
the north side, remains in the position it occupies today, since it bears the 
characteristic bedding zone of the other purlin on its upper surface (pi. 208).
With the rearrangement of the coffered plaques, those studying this part of the 

monument in the future will be able to see clearly the structuring of the two principal 
wooden bearing elements of its original roof.

For the general public there will be no noticeable difference in the appearance of the 
coffered ceiling of the prostases as seen from the monument’s interior.

Coffered plaque 1A, which is preserved in three pieces, requires special conservation. 
The three superficial Pi clamps which hold it together have expanded due to rusting and 
are destroying the marble. These clamps should be removed and the fragments 
consolidated permanently using blind rivets of titanium (pi. 150a).

When the coffered plaques have been repositioned in the manner described above, 
the gaps between them, about 5 cm wide, which are nowadays sealed with ordinary 
mortar, should be filled in once again with a suitable material, in order to prevent 
rainwater penetrating and dripping on the floor of the prostases. In parallel, a more 
permanent means of waterproofing the monument’s ceiling should perhaps be looked 
into, in order to protect this sensitive section from the effects of acid rain. In this case 
care will be taken to prevent the development of fungi under the waterproofing leaves. 
However, the implementation of this proposal depends on the more general measures for 
the protection of the monument as a whole, the need for which will be referred to below.
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The frieze around the monument’s exterior comprises 14 members - ashlared blocks 
0.45 m high and 0.40 thick, which rest on the architraves. The principal themes of the 
relief decoration on their exterior surface are, the twelve gods on the east side and the 
depiction of two very important Athenian victories during the martial engagements in the 
battle of Plataeae on the other three27. The estimated overall length of the frieze is 25.94 
m, while the total area of the sculpted surface was 11.673 m2, quite remarkable for a 
monument whose surface at the stylobate is only 44.08 m2 (ratio 1:4) (pis 136, 140, 143, 
162, 185, 187,192, 193).

Of the 14 members of the frieze, seven have been found and placed on the 
monument. Two smaller sections, completed with new pieces of roughly worked marble, 
were placed on the north side of the temple in the second restoration (pi. 198). Four 
members are cement copies of those appropriated by Elgin and taken to London: these 
were sawn away behind in order to decrease their weight, thus acquiring the form of 
relief slabs (pis 141, 185, 193). Last, one member of the frieze, that of the northeast 
corner, has not been found and was substituted by a roughly worked piece of marble, like 
the completions of the two sections mentioned above (pi. 210).

The exact arrangement of the 14 members of the frieze and the restoration of its 
sculpted representations has preoccupied several distinguished archaeologists over the 
years. As yet no definite proposal has been made, primarily because it is not possible to 
record the confirmatory evidence, that is the spacing of the dowel holes of the members 
of the architrave28 and the loss of corresponding structural elements from the clamps and 
dowels on the four members now in London, due to the removal of about 25 cm of their 
original thickness, which was 40-43 cm.

However, as far as the aims our restoration study are concerned, we should stress that 
the arrangement of the frieze on the monument today is not scientifically documented, 
since the criteria for this solution have never been published. From our ascertainments so 
far, we are only certain about the corrections of the arrangement of the members on the 
east side, since the subject depicted agrees with the description of Spon and of Wheler, 
who saw the temple about ten years before it was demolished29. We are also certain of 
the correctness of the position of the three surviving corner blocks of the frieze. For the 
other intermediate blocks of the north and the south side there are indications of their 
erroneous positioning, based exclusively on the manner in which the theme of the relief 
representations is developed. It is hoped that these will be transformed into proof when 
the monument is dismantled so that the nowadays unseen surfaces on the members and 
the architrave can be recorded (pis 214, 215). Last, on the basis of metrical evidence, we 
are certain that the two middle members of the west side (copies of the originals now in 
London), which were restored in accordance with the reconstruction drawings of J. Stuart

8. RESTORATION OF THE FRIEZE
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and N. Revett in 1787, are not correct30 (pis 211, 212, 213).
All that is required for the reinstating of these two members in their ancient 

arrangement is switch places. Then the central joint of the west frieze will coincide with 
the theoretical vertical axis of symmetry of the temple’s west face, which falls 2.56 m from 
the edges of the frieze. Nowadays the central joint of the frieze is 2.605 m from the left 
edge and 2.51. m from the right. Thus it does not coincide with the theoretical 
perperndiqular axis of the west face, but is displaced by 4.5 cm to the right (pi. 210).

This rearrangement will also restore the thematic content of the frieze. On account of 
the erroneous placement the shield of one warrior is abruptly interrupted at the central 
rising joint and does not continue onto the contiguous block, as it would normally if the 
present arrangement were correct (pi. 211 b,c).

The detailed report on the issues touched on above, as well as the detailed proposals 
for the rearrangement of the members of the frieze, especially on the north and south 
sides, will be presented after the dismantling of the monument and the recording of the 
unseen surfaces, in collaboration with the archaeologist Dr Maria Brouskari. Thus the 
proposals which follow concern all other issues, such as the conservation, protection and 
morphological restoration of this section of the monument.

An issue of fundamental importance concerns the measures to be taken in order to 
stop the continuing erosion of these members due to their exposure to the polluted 
atmosphere of Athens.

In order to confront this major problem, the first thought which springs to mind is to 
remove the frieze from the monument and place it in a closed, controlled environment, 
probably in sealed nitrogen chambers at first and then away from the Acropolis, in an air- 
conditioned gallery for which there is provision in the preliminary study for the new 
Acropolis Museum.

The main argument for the removal of these members is that because the fine high 
reliefs are exposed to the atmosphere on two or three of their sides, pollution by sulphur 
dioxide and the action of acid rain are tending to convert to gypsum not only the surface 
but the whole of the sculptures, causing them to fall off and be lost forever31.

Be that as it may, the above confrontation - removal of the members - entails the 
distinguishing of a work of art into sections of greater or lesser value and the taking of 
selective measures to protect only one small part (the most important), while other 
sections, also bearing rich decoration (such as the Ionic column capitals, the epikranitis 
etc.), are of necessity left to their fate. This confrontation, as an action included within 
the more general framework of the conservation and protection of monuments, remains 
both methodologically and ethically equivocal.

True, article 7 of the Venice Charter stipulates that the movement of whole or part of 
a monument is acceptable only when this is imposed by the need to save it. However, it is 
not made clear in this general framework of restoration principles what type of
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monuments the compilers had in mind when formulating its articles.
For example, the removal for reasons of protection of some of the sculptures added 

by various artists at different times as embellishments of existing buildings, such as the 
removal of Donatello’s ‘Testone’ from the campanile designed by Giotto for the Duomo 
in Florence, neither harms the monument aesthetically, nor depreciates it artistically as a 
work of art. On the contrary, the removal of the frieze from a Classical temple, of which 
it is an organically integrated part, and its transfer to a museum where its members are 
essentially displayed as a collection of independent and autonomous sculpted works, is an 
action radically distant from the spirit and aesthetic perception of its creators32.

Furthermore, architectural-stylistic analysis of the ancient temple reveals that the 
removal of the frieze from an articulated building such as this, and the exhibition of its 
members elsewhere, does not constitute a finite, in the way the removal and rehousing of 
an additional sculpture to an earlier building, for example Giotto’s campanile mentioned 
above, does. And this because some organic member of the frieze, such as the cymatium 
of its crowning course or its base, is very often carved on the overlying or the underlying 
member: on the architrave, the cornice or the bed-moulding33.

Thus, although the removal of the frieze (which, being more vulnerable than the rest 
of the building, is deemed should be saved) and its replacement with copies can be 
characterized as a reversible action, the moment it is done automatically causes serious 
alteration of the aesthetic assessment of its members, which are henceforth perceived as 
independent sculpted works and not as a single organic part of an indivisible architectural 
whole34. Parallel, it also diminshes the monument’s value as a work of art, since its 
cohesion is disturbed, its aesthetic and artistic unity interrupted, concepts with much 
wider ramifications than those defined solely by the often deceptive sense of vision.

Perhaps for this reason it is predetermined in article 3 of the Venice Charter that the 
purpose of the conservation and the restoration of monuments is their salvation both as 
works of art and historical witnesses.

Nevertheless, we find it difficult to accept that the selective intervention to save only 
a section of a high quality and sensitively conceived architectural work of art, such as the 
Ionic temple dedicated to Athena Nike, also constitutes the only appropriate manner of 
saving it as a complete and integral artistic unity, to be bequeathed to future generations.

However, it could be posed as a counter argument that article 8 of the Venice 
Charter makes provision for the separation of sculptural, painted or decorative elements 
which are an intrinsic part of a monument when this is the only measure that will ensure 
their salvation.

But, are we able to characterize the frieze of a Classical monument, simply an 
element of its overall synthesis, as the only one worth saving, while the rest of the 
building, of which it constitutes an indivisible part, is in danger of being lost? (pis 130, 
131, 132, 133, 134, 170, 171, 172). And if, after great theoretical compromises and with
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the broadest interpetation of the term ‘element’, this is finally accepted, does the removal 
of the frieze constitute the only appropriate way in which to save it, or should we 
investigate other courses of action, which would not only allow the frieze to remain in 
place but would also insure, as is essential and imperative, the unity of this work of art, 
the temple of Athena Nike?

This debate highlights the need for the parallel investigation of ways of taking 
protective measures in situ, on the temple itself, a solution which, though ethically and 
morally undoubtedly correct, is at the same time extremely complicated and difficult to 
implement. These difficulties do not lie so much in the finding of technical solutions to 
the problem, that is the manner of protecting the frieze and the monument as a whole 
without proceeding to transfers or removals of members, as in the reactions the 
realization of such a proposal could provoke. However, we shall leave the exposition of 
this issue till last, after completing the individual proposals for the frieze itself and the 
remaining sections of the temple’s entablature, the cornice and the sima.

A) Proposal for replacing the frieze with copies
Given ESMA’s decision to remove the frieze from the monument and to house it in 
the museum, because of its continuing destruction by atmospheric pollution, the 
proposal for its replacement with copies is formulated on the basis of experience 
acquired to date and bearing in mind the state of preservation of the authentic 
members, especially those in London, now, alas, in the form of slabs. Particular 
attention is paid to the avoidance of new mistakes in the restoration , such as the 
manner of rearrangement of the members and the manner of completing the gaps 
resulting from the loss of authentic material.
With regard to the material to be used for making the copies, because these will 
remain exposed to climatic phenomena for a long time, and indeed many of them 
without the protection of a cornice, we add certain preconditions which must be met 
in order to improve their resistance and durability.
a) The material used for the copies should be homogeneous and not liable to crack 
after drying, as cement does. Water penetrates breaks or fractures and when it 
freezes in winter its expansion leads to their widening, eventually causing the 
breaking off of the sculpted surface. Thus there is the danger that in a few years a 
new intervention will be required on the monument, not to replace the original 
members this time, but the copies (pi. 175), with all the negative consequences each 
new intervention has for the authentic members of the temple, because of the hazard 
of minor damage to their sensitive surface.
b) The colour of the material used for the copies should be close to the natural hue of 
the authentic marble members they replace, so as not to create aesthetic contrasts 
with the rest of the monument’s architectural members. However, total identification
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should not be sought, since this will cause confusion. We must avoid the pitfall of 
creating a monument with faked artistic elements, which is explicitly contrary to the 
stipulations of article 12 of the Venice Charter (pis 140, 162, 163,164, 166).
c) The copies are exact substitutes for the authentic frieze and do not reinstate its 
original form. So, missing sections of the relief surface on members whose height or 
width is intact will, as a rule, remain empty. However, in those cases where it is 
necessary to complete a member, in order to secure the bedding of the upper course, 
then this completion must be of summary form, in order to distinguish it clearly from 
the surviving section. In other words it will be treated in the same way as all new 
completions, regardless of the fact that it is affixed to a copy. The above applies to 
the westernmost member of the north side of the frieze, which is preserved for its 
entire length but only half its height. Its completion on the copy will depend on the 
decision whether or not to reconstruct the horizontal cornice on the temple’s west 
side, which issue will be examined in the relevant chapter below (pis 164, 187).
On the contrary, on the second member from the east of the south frieze (which is a 
copy), we should not repeat the arbitrary, as it emerges, completion up the entire 
height of the left rising joint. This completion was made in order to reinstate the 
length not of this member but of the contiguous central (also a copy), the right side of 
which had been cut away on the original, when and why is unknown. This unorthodox 
and arbitrary completion exclusively serves the existing arrangement of the members 
of the frieze, which is on present evidence erroneous, since two of these members, 
the second from the west and the second from the east seem to belong to the north 
side (pis 185, 214, 215).
d) The copies of the members now in the British Museum must be replaced with new 
ones, since they have suffered serious damage due to the rusting of their iron 
reinforcement: they bear deep fractures and parts of them have been completely 
destroyed (pi. 175). It is proposed that the new copies, in addition to the afore
mentioned specifications, be made in their original thickness, that is approximately 
40 cm, and not in the form of slabs 12 cm thick, to which they were reduced after 
Lusieri’s craftsmen had sawn away their back face35. The reconstitution of the 
original form of these four copies is for static reasons, so that the overlying course of 
the cornice acquires a bedding and there will be no need to resort to the solution of 
adding antithemas, which had been applied in the second restoration without success.
e) In order to restore the continuity of the frieze, as well as the secure bedding of the 
cornice, it is proposed that its lost sections be completed with new blocks of Pentelic 
marble, roughly worked on their visible surface with the claw chisel. The date of their 
placement can be incised on the inner vertical face or even on the rising joint (pis 
140, 143).
Pentelic marble is chosen for the replacement of the missing sections of the frieze in
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order to distinguish these, in an abstract manner, from the material of the copies, 
which replace existing members. The use of material of the same kind as the copies in 
the completions of the missing sections of the frieze would perhaps cause confusion 
and the average observer might be unable to comprehend that copies have been 
substituted for the authentic sculpted members, which would be contrary to the 
stipulations of article 12 of the Venice Charter.

B) Proposal leaving the frieze in place on the temple
As mentioned in the introduction, we are of the opinion that the frieze, organically 
integrated in a Classical monument, cannot be considered as one of its decorative 
elements and as such be removed and replaced by copies, without this having 
disastrous effects on the aesthetic and artistic value of the architectural work of art. 
Thus it is imperative to find solutions to the serious problems of surface damage, 
observed not only on the frieze but also on the rest of the members of the monument. 
It is well known that these solutions are related to and dependent on the major and 
difficult issue of atmospheric pollution in Athens.
Given that our last restoration proposal concerns protective measures not just for the 
frieze but for the temple as a whole (Proposal 11), and in conjunction with the 
optimistic prediction that a solution to the problem of atmospheric pollution will not 
be slow in coming, on account of the urgent problems it causes worldwide, we shall 
examine the case for repositioning the authentic members of the frieze on the 
monument and the necessary interventions in its members, in relation to the previous 
restoration.
These necessary interventions ensue from the general policy of removing all the iron 
elements used for the consolidation of these members in the past and their 
replacement with titanium bonds (pis 154 c,d, 174 a, 176).
The description of the proposed interventions follows the existing arrangement of the 
members of the frieze and not that which will emerge after the investigation of the 
nowadays unseen elements, which will safely lead us to their definitive 
rearrangement. However, because these interventions concern each member 
separately, they will continue to hold even if members are moved from the south side 
to the north or vice versa.
a) On the east side of the temple, the missing north edge of the*end member of the 
frieze will be completed with a new piece of Pentelic marble, to ensure the secure 
bedding of the overlying cornice. Thus the member’s initial length will be reinstated. 
The completing section will be chiselled to match the fracture surface but will not be 
stuck or joined to it in any way, since its size and form permits its stable bedding on 
the architrave. The exterior of the completion will be carved flat and fairly smooth, 
using the claw chisel and not the point cutter, which was apparently used for forming
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the completions to the frieze made during the second restoration (pis 136, 143, 189, 
192, 226, 227).
At the centre of the east side, the amorphous ancient marble used as to complete the 
gap between two members, with the result that the distinction of the actual length of 
each member was unclear, will be removed so that the members will once again 
acquire their structural integrity (pis 136, 192, 226).
b) The same procedure will be repeated on the north side of the frieze, and on those 
members which, on account of their shape, cannot be placed unless they are 
completed first. These are two relatively small fragments, perhaps coming from two 
members, which were completed with new pieces of marble and positioned left and 
right of the intact authentic central member (pis 164, 187). Here too the completions 
in new marble should be made in such a way that the original length of the member 
to which the fragment belongs is reinstated. The visible surface of the completions 
should be formed smoother with the use of the claw chisel, in order to restore the 
harmony of the composition (pi. 228). The joints of the completions will be 
appropriately carveed to match the ancient fracture surface, but will not be joined to 
the ancient member in a permanent manner, provided the form of the completion or 
the authentic fragment of the member permits their independent and safe bedding 
on the architrave. When this is not the case - as with the third member west of the 
north side of the frieze, of which only a small part has survived and that without the 
upper or lower bedding surface (pis 164, 187) - once the fragment has been 
disconnected from the completion and its iron clamps replaced with new titanium 
bonds (pi. 154 d) it will be again incorporated in a new piece of Pentelic marble, 
carved in such a way that there is no further damage to the authentic fragment, at 
once securing its bedding and reinstating its original length (pis 228, 229).
The member at the west edge, whose entire length is preserved but only the lower 
half, will only be completed if it is decided to place the horizontal cornice on the 
northwest corner of the temple, for its protection (pis 187, 228, 229).
c) On the south side of the temple, the member removed for conservation in early 
1986, because of the break at its corner, requires further restoration36 (pis 136, 165, 
179, 180, 181, 182, 183). This member consists of two large sections which, after being 
placed on the architrave, were affixed to it in the following manner. One fragment, 
which preserves the ancient dowel hole was dowelled in the classical method, while 
the other was held in place by a perpendicular, gamma-shaped iron bar, wedged in 
the architrave with cement mortar. Both fragments were then joined together, as well 
as with the adjacent members, with new, double T iron clamps, though much larger 
than the Classical, and the mortises for these were cut directly on top of the ancient 
ones (pis 180, 181, 184).
On account of the small surface of the oblique fracture on these two sections which
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belong together, these were erroneously placed, so that their length was reduced by 
about 1 cm from the original. The actual length of the member was confirmed by 
their trial placement at the exact point where the two small fracture surfaces match 
absolutely, and was ascertained as 1.845 m. (pi. 183).
The joining of these two sections must be permanent, using the method of blind 
rivets, though without the fine adhesive layer of mortar, in order to avoid even the 
slightest carving of the fracture surface and the final loss of the sole evidence for 
confirming the member’s length in the future. Because the fracture surfaces of both 
sections are only tangential on a very small part at the centre, it is perhaps necessary 
to complete the gap on the back surface of the member in order to cover the titanium 
rivets. However, the mixture of white cement and quartz sand which is usually used 
binds fast to Pentelic marble and would certainly cause additional damage to the 
members if their removal is decided on in the future (principle of reversibility). Thus 
another appropriate material must be used. On the front surface of the block, where 
the high relief figures are preserved, the completion of the gap on either side of the 
fracture joint is not recommended, and indeed this was not done in either the first or 
the second restoration.
d) It is proposed that all the gaps observed on the front sculptured surface of the 
members of the frieze in the region of their fracture joints remain, as well as sections 
lost, such as edges or corners broken off in the first demolition, transport and 
incorporation of these members in the Turkish bastion. This, of course, on the 
precondition that it will not affect their secure bedding on the architraves, nor the 
bedding on them of the cornice, and that the gaps are not holes through which 
sunlight maight filter, given that the frieze, irrespective of its condition, is a solid 
section of the temple, as are the walls, the pediment etc.
e) For the four members of the frieze which are now in London, we hope that by the 
time the restoration of the frieze is under way, circumstances will favour their 
repositioning in their rightful place, 190 years after their expatriation by Elgin and 
almost 300 years after their violent removal by the Turks (pis 210, 211). Should this 
not be so, the use of copies is unavoidable. These will be made in manner described 
in the proposal for the substitution of the whole of the frieze. The presence of these 
copies on the temple and their distinction from the contiguous authentic members 
will constitute a permanent, silent yet eloquent witness to the unfair seizure of the 
originals and the now unjustified perpetuation of this deed.
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9. RESTORATION OF THE CORNICE

During the second restoration of the temple the horizontal cornice was placed on its 
east face and a large section of the north side. The west face remained without cornice, 
while two isolated new members were placed on the south side to protect part of an 
authentic member of the underlying frieze (pis 136,162,164,185, 218).

The cornice of the east face comprises three members, only the end (southernmost) 
one of which is authentic for its greater part. The two broken and lost edges were 
completed in new Pentelic marble so that its form was reinstated37. The completions were 
affixed with visible, double T clamps which have already severely rusted, causing 
fracturing of the Pentelic marble completion (pis 136, 137, 138,177,192).

This member requires conservation, the removal of the new additions and the 
replacement of the iron clamps with non-corrosive bonds of titanium.

The two other new additional members which make up the east horizontal cornice 
require conservation, and the later iron clamps holding them in place should be replaced 
with titanium bonds. On the front projecting section of these members, which forms the 
cornice, small authentic fragments were incorporated, two of which preserve traces of the 
bedding and support of the pedimental sculptures. Although it is not absolutely certain 
whether all these fragments originate from the east pediment, they were consolidated 
there with superficial iron clamps (pis 139, 178a), have already rusted. The authentic 
fragments must be dislodged in order to prevent further damage to them. This will also 
provide an opportunity for trying to confirm their actual position on the cornice, with the 
help of traces of the pedimental sculptures which recent research has attributed to the 
Nike temple38.

The four members of the cornice on the north side of the temple were placed 
conventionally, since no secure evidence their provenance has survived (that is whether 
they are from the north or the south side). These members were completed in new 
Pentelic marble, but the first was given a length of 1.34 m and the rest of 0.90-1.00 m, 
while the actual length is 1.3657 m for the five intermediate members and 0.778 m for the 
two corner ones. The overall length of the cornice of the north side of the temple is 
estimated to have been 8.385 m, measured from the rim of the cymatium of the crowning 
course. That the restored lengths given are correct, is proven by the structurally correct 
engagement of their joints with those of the overlying course of the sima and the 
underlying course of the frieze (pi. 217).

The authentic sections of the restored lateral cornice must also be dismantled in 
order to replace the iron clamps holding the completions in place. This will give us an 
opportunity to record them in detail and the possibility of examining and even confirming 
their actual position in relation to the underlying course, even though we know from the 
outset that this evidence is meagre, since many of the tell-tale dowel holes of the frieze



324

were lost together with the marble from the back of the four members which are in 
London, while the other extant members display considerable damage.

The repositioning of the horizontal cornice along the entire length of the east side of 
the monument, as well as on the other sides of the temple, depends largely on the 
decision whether the frieze will be removed or remain in place. For this reason two 
alternative proposals are made:

A) If the frieze of the temple remains in place, then the cornice of the east side, 
though reconstructed for two-thirds of its length, should be put back on the 
monument in order to protect the underlying sculptured members. For the same 
reason the completion of the cornice with new members is imposed on the other 
sides of the temple too, a rather bold intervention, since the percentage of the 
reconstructed section of the cornice as a whole will exceed the authentic material by 
about four-fifths. Nevertheless it is necessary in order to protect the sculptures of the 
frieze from climatic phenomena (pi. 219). With regard to the few small fragments of 
the horizontal cornice which bear traces of the bedding and support of the 
pedimental sculptures, it is proposed that after research and possible confirmation of 
their exact position, they be reincluded.
However, the manner of affixing the completing members must be changed and blind 
rivets of titanium used. If their exact position is not confirmed, it is proposed that 
they be placed in the positions occupied today and affixed using the same superficial 
mortises but with clamps of non-corrosive titanium. This course is recommended in 
order to avoid causing further injury to these ancient members by inserting blind 
rivets, since their actual position could be confirmed at any time with the discovery of 
some lost section of the cornice on the Acropolis, as the programme for checking and 
inventorying the marbles nowadays in piles progresses39. However, by the same 
argumentation those few fragments of marble preserving traces of the presence of 
pedimental decoration may not be placed on the temple but kept in the museum until 
their exact position is confirmed.

Bl) If the frieze of the temple is transferred to the museum, then this poses the 
question whether the main reason for the full restoration of the horizontal cornice of 
the east pediment, with the reconstruction of two-thirds of its length, is still valid.
The reconstruction of the cornice of the east side of the temple was perhaps not done 
only to protect the authentic members of the frieze from the rain, but also to restore 
the pediment in the mind’s eye, with the help of the two corner raking cornices which 
bear the beginning of its slope, since no stones of the tympanum have been found 
(pis. 236, 192).
This side is accessible from the South Wing of the Propylaea, where the visitor has 
sufficient room to be able to observe it from close at hand. However, the principal
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and perhaps the only purpose of the restoration of the cornice of the north side was 
the restoration of this section of the temple on the side best seen by visitors and not 
on the one where the frieze was in greater need of protection, that is the south, where 
more authentic members had been placed than on the north (pis 187, 210).
From the evidence collected it is foreseen that the rearrangement of the members of 
the frieze on the two long sides of the temple will bring a more balanced distribution. 
As a result its need of protection will be of equal importance on both the north and 
south sides (pis 214, 215). This argument will, of course, only be valid if the members 
of the frieze are the authentic ones. From the moment copies are substituted for 
these, the selection of the percentage of completion of the cornice and of the side to 
be given priority in restoration becomes purely a matter of aesthetics. Consequently 
we are ipso facto obliged to follow the choice made by Orlandos.
We therefore propose that the east cornice be placed on the monument in the same 
arrangement and with the completions from the previous restoration, the only 
possible difference being the inclusion or not of the small authentic fragments 
preserving traces of the bedding of pedimetal sculptures, about which we have 
spoken at length above (pi. 226).
The sole authentic member of the cornice preserving valuable evidence of the 
manner of affixing the tympanum (with dowels), as well as for the slope of the 
pediment, will be placed at its southeast edge. The discovery of a fragment from the 
tail of an end raking cornice, which also preserves its zig-zag lower bedding (Archive 
of scattered members of the Nike temple, no. 22), has enabled us to confirm the 
inclination of the pediment, as well as the height of the raking cornice (pi. 161). It 
also enables us to attempt the remodelling of the composite corner raking cornice, 
including the fragment in the new member. For its placement and secure bedding, 
however, part of the tympanum must first be reconstructed. In this way not only the 
existence of a pediment but also its slope will be perceived at the southeast corner of 
the temple (pi. 219). The reconstruction of part of the tympanum of the east side, as 
well as other reasons which create the need fot its placement, will be examined below 
in the proposal concerning the placement of the raking sima.
The five ordinary authentic members found to date will be put back conventionally 
on the north side of the temple, after having been suitably completed and restored to 
their actual length (pis 217, 220). Three members were found during the first 
restoration and the other two were located recently (Inventory of scattered members 
of the Nike temple, nos 20 and 21).
Most of the south side will remain without cornice (pi. 220), retaining the aspect it 
acquired in the first and the second restoration (pis 84, 85, 86, 185), unless, of course, 
new authentic fragments or whole members are found in the meanwhile.
Because the west side of the monument is deprived of a cornice and so presents a
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distorted image of its architecture, the possibility of reconstructing the southwest 
corner member of the cornice with its originally integral beginnning of the tympanum 
of the pediment is examined, so that two fragments of the corner sima with the plinth 
of the acroterium (pis 220, 232) may be placed there. These fragments are nowadays 
placed at the northeast corner of the pediment, completing a third large fragment of 
the corner raking sima, though they do not belong to it. The actual fragment that 
completes it has, in fact, been found (Inventory of scattered members of the Nike 
temple, no. 25), so the two fragments which belong together are released from this 
position. The only one in which they could be reincorporated is the southwest corner 
of the pediment (pi. 232). Thus, with the reconstruction of the southwest member of 
the cornice the west side will regain its original form for one-third of its length, while 
at the same time providing the possibility of including in the monument two very 
important fragments from the corner raking sima. The south side of the temple, as we 
have mentioned before, remains for the most part without cornice, except for the two 
ends at which the two corner members are placed (lateral projection of the southeast 
and the southwest cornice 0.73 m) (pis 220, 231).

B2) The preceding proposal is based on the assumption that the motive for restoring 
the east cornice in toto was not only the protection of the frieze but also the 
conceptual restoration of the raking cornice with the placement of the two corner 
simas when the fragmentary material only permitted the placement of one, the 
northeast (pis 185, 218).
Nevertheless we are still bedevilled by the problem whether we have the right to 
condone the addition of more and more new sections each time a new intervention is 
made in a restored monument, while maintaining the previous additions and 
reconstructions as they are, because on account of oldness or habit they have 
subconsciously become accepted as an inextricable part of it.
In the case of the temple of Athena Nike, which has been pulled down and restored 
twice, this problem is particularly pertinent and pressing. Thus it is incumbent on us 
to investigate the possibility of restoring the cornice, using the absolute minimum of 
new reconstructed sections. This alternative proposal is formulated as follows:
a) The northeast corner of the cornice fully reconstructed by Orlandos will be 
removed. The two-thirds of the cornice, that is the end member of the southeast 
corner and the middle one, with the fragments preserving traces of the pedimental 
sculptures, will remain in the position they occupy today (pis 221, 227).
b) The removal of the northeast corner of the cornice automatically entails the 
removal of the corner sima, comprising authentic fragments, and the integral plinth 
of the acroterium, which is bedded on the cornice. This sima can be used only at the 
southeast corner of the temple. For this reason, as well as in order to restore part of
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the sima on the west face of the temple, it is proposed that the member of the 
northeast corner reconstructed by Orlandos, together with the sima bedded on it, be 
placed at the southwest corner (pis 223, 232).
c) With the removal of the northeast corner of the cornice the rest of the members 
which were placed on the north side will appear disconnected above the frieze. After 
conservation and restoration to their original length with the appropriate 
completions, these will be placed on the south side of the temple, together with two 
new authentic members which have been located recently (Inventory of scattered 
members of the Nike temple, nos 20, 21). Thus the cornice will be restored along the 
entire length of this side, using the existing fragmentary material and limiting the new 
completions to the bare minimum (pi. 229).
A basic disadvantage of the above proposal is that the north face of the temple, which 
is easily observed from close up, will remain without cornice, assuming the form 
nowadays presented by the west side. Indeed it will have the same aspect as it had 
from 1846 until 1936 (pis 163,166).
Moreover, the two fragments of a corner sima which nowadays complete the 
northeast member of the raking sima, without belonging to it, will remain unutilized 
(pis 157, 158), because proposal B2 does not encompass the reconstruction of the 
northeast corner. Since it is thus impossible to bed these fragments, they will be 
housed in the museum.
Of the two alternative proposals, the first (Bl) is undoubtedly the more attractive, 
since the more accessible sides of the temple, the north and the east, keep a 
significant element of their architectural synthesis, the cornice. The second (B2) is 
more austere, but is in fact closer to the actual possibilities for restoration which the 
surviving fragmentary material of the cornice provides, without proceeding to 
extensive reconstructions.
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10. RESTORATION OF THE SIMA

The sima or gutter is the uppermost section of the monument and is structurally a 
part of the ancient tiling of its roof (pis 156,157, 158, 59,160, 216, 217).

The sima is distinguished into two kinds, the flanking or lateral sima and the raking 
sima on the pediments.

The lateral sima on each long side of the temple is made up of two corner members 
with integral plinth of the acroterium and ten ordinary members, equal in width to the 
tegulae of the marble tiling of the roof. According to Orlandos this width is 0.642 m (pi. 
160) and according to our calculations 0.6208 m (pi. 217). The external cymatium- 
bearing face of the lateral sima was adorned with relief lion-head water spouts, as a rule 
corresponding to the mid-point of each tegula.

The cover tile (Corinthian type) ended on the inside of the sima and was 0.23 m wide 
according to traces of erosion at its point of contact with it (pi. 157).

The total length of the roof, measured at the apex of the pediment, is estimated as 
8.56 m, and comprised the raking sima with integral tegula behind (total length 1.176 m), 
placed at either end, and 10 ordinary tegulae of Corinthian type, 0.6208 m wide, which 
were bedded on 11 rafters of the timber roof frame (pis 209, 217).

It is estimated that on the slope of the roof were placed:
a) Three ordinary tegulae each 0.74 m long (free length after placement 0.70 m).
b) One gable ridge tile of length on each sloping side approximately 0.11-0.12 m, 
which was used for covering the topmost joint formed by the placement of the tiles 
along the entire length of the roof40.
c) The lateral sima with its sloping ‘tail’ formed as a tegula of the same length as the 
ordinary tegulae (pis 216, 217). Of the lionheads of the sima only the two end ones 
did not function as water spouts, since behind them was the large plinth of the 
acroterium.
The raking sima on each sloping side of the pediment was 3.00 m long, measured 

from the apex to its lower rim, and was constructed with the following basic peculiarities:
a) The topmost member of the raking sima was not constructed in one piece, gabled 
with integral central plinth of the acroterium, but was divided into two sections. As a 
result there was a lengthwise joint at the apex of the pediment (pis 159, 160, 216, 
222).

b) On each sloping side of the pediment the raking sima consists of just three 
members, the topmost, the corner and the intermediately placed monolithic one, 
equal in width to two tegulae placed along the slope of the roof (pis 217, 223). Carved 
on the upper surface of the ‘tail’ of the middle, oversized raking sima formed as a 
tegula, was a small step, an aesthetic device imitating the usual step created in the 
successive (stepped) placement of the ordinary tegulae of the roof, in order to
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prevent rain water penetrating to its interior.
The above peculiarities have been noted from study of the surviving sections of the 

raking sima, two finials from the pediment with integral acroterium plinth (Inventory of 
scattered members of the Nike temple, nos 23, 24) and two small fragments from two 
monolithic members with the characteristic carved step in the middle of them (Inventory 
of scattered members of the Nike temple, nos 30, 31).

The members of the raking sima are linked at the front by the usual Z-shaped locking 
joint, except for the two topmost members which make contact with a rectilinear joint 
(Inventory of scattered members of the Nike temple, nos 23, 24, 33). Iron clamps were 
not used for the horizontal connection of the members of the sima, but all were affixed to 
the cornices with dowels.

Orlandosi restoration of the roof of the temple41 differs from our ascertainments 
mainly in the following respects:

a) Orlandos, without noting the distance of the raking sima along the length of the 
roof, which is quite large (1.1762 m according to our calculations) accepts at about 
midway along its length a row of pseudo-imbrexes, whose presence has no apparent 
function. We note that if they had indeed existed they would have pointlessly 
complicated construction (pis 159, 160, 222). However, no fragments have been 
found which would confirm the specific formation of the raking sima, nor has 
anything similar been ascertained on the roofs of other monuments, the Parthenon or 
the Propylaea, which the tiling the roof of the Nike temple follows, with some 
peculiarities.
b) Orlandos placed three ordinary tegulae on the slope of the roof, here too 
neglecting to give the length (only the width is given), however their distance seems 
to be smaller than that we accept, with the result that the length of each side of the 
top gable covering tile of the tiny Nike temple is about 0.45 m, that is 0.90 m in all, 
when the overall length of the same member on the Parthenon is 0.32 m, that is just 
0.16 m. on each side (see note 39). This happened because Orlandos considered the 
width of each of the two component parts of the topmost raking sima is equal to that 
of the integral plinth of the acroterium, that is 0.43 m. on each section, 0.86 m in all 
(pis 159, 160).
If this were correct, however, there would be no reason to divide this finial member 

into two equal sections, thus creating a lengthwise joint at the apex of the pediment, a 
feature which surely caused problems from the penetration of rainwater to the underlying 
members of the cornice.

The real reason for this construction is that the topmost raking cornice projected 
about 0.36 m left and right of the massive plinth of the acroterium, which was 0.86 m 
wide X 0.48 m deep. In conjunction with the considerable length of its thin tail (1.172 m) 
its formation in a single piece of marble would have been complicated and extremely
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difficult, since there was danger of it breaking during carving or placement, or even later 
when the usual dislodgements of the roof tiles began, on account of seasonal expansions 
and contractions of the timber bearing frame beneath (pis 217, 222).

The above observations, though theoretical, are of practical value not just for the 
graphic reconstruction of the timber frame of the roof and the arrangement of the tiling, 
but primarily for assessing the actual dimension of the members of the sima, of which, 
unfortnately, we only have small fragments.

In this way we are able to estimate with reasonable certainty the percentage of new 
marble needed for the completion of the fragmentary material of the sima, before we 
propose its inclusion in the roof of the monument.

Of the two kinds of sima originally existing on the temple, the raking and the lateral, 
only the latter was restored by Orlandos on a small section of the north side (pis 143, 144, 
153, 154, 155).

For the reconstitution of the northeast corner of the sima, as well as 2.5 ordinary 
lateral members, 10 fragments were used, most of them not belonging together. The 
ancient fracture surfaces were chipped away and they were then joined with a host of 
visible iron Pi clamps (pis 144, 155).

Because they were joined together badly, the width of these members varies, on one 
it is 0.653 m and on the other 0.615 m, instead of the correct 0.6208 m cited above.

We propose the dismantling of this section of the sima in order to remove the rusted 
clamps which are causing damage to the members. This will give us the opportunity of re
examining the component fragments, along with those new fragments located in the 
meantime (Inventory of scattered members of the Nike temple, nos 32, 34), even though 
the chances of identification are minimal on account of the chiselling of the fracture 
surfaces on the restored members.

Nevertheless, an attempt will be made to reinstate the actual width of each member 
of the sima, which will be reassembled so as not to present the fluctuations observed 
today.

The two fragments of the cornice with lion-head water spouts housed in the National 
Archaeological Museum (Inventory of scattered members of the Nike temple, nos 35, 36) 
will perhaps not be put back, in order to save the form of the lionhead of the sima, which 
had been seriously eroded on the members placed on the temple42.

The large fragment with the integral acroterium plinth, found recently (Inventory of 
scattered members of the Nike temple, no. 25), will be placed at the northeast corner. It 
belongs to the largest of the three fragments in that position today, that is with the one on 
the east side of the northeast corner of the raking sima (pi. 223). This new identification 
releases the two fragments belonging together, which Orlandos had placed on the north 
side of the northeast corner (pis 158, 159).

They may be reused only if it is decided to reconstruct the southwest corner of the
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cornice, something we warmly support, in which case these very important members will 
be securely bedded and thus the architectural form of the west side of the temple 
restored, even in this imperfect manner (pis 220, 232).

The raking cornice of the temple was not restored by Orlandos, even though several 
fragments of it were known at the time (Inventory of scattered members of the Nike 
temple, nos 23, 24, 27, 30, 34). These members, together with the fragments recently 
located (Inventory of scattered members of the Nike temple nos 26, 28, 29, 33), have 
been restored on paper, assuming that all derive from one pediment of the temple43, in 
order to ascertain the possibility of reinstating them on the monument, of course 
provided the percentage relationship of authentic material to completions allows this (pi. 
223).

It is evident from this reconstruction drawing that the placement of even the smallest 
section of the sima is impossible unless a section of the tympanum of the pediment, 
comprising three blocks in all, and of course of the raking cornice are reconstructed first 
(pis 209, 219). The drawing shows the solution of partical reconstruction of the 
tympanum and the raking cornice in order to place two of the three members of the sima 
of the north half of the east pediment (pi. 225).

For the placement of this very important topmost member of the sima with the 
acroterium, the reconstruction and placement of the central block of the tympanum of 
the pediment and of the gabled topmost cornice will be required, This intervention may 
be desirable on the one hand, on account of the significant improvement it will bring to 
the east face of the temple, since in this way the last missing section of it will be restored 
and very important authentic members included in it. However, on the other it might be 
considered excessive, on account of the use of totally reconstructed sections of the 
tympanum and the cornice (pi. 224). We therefore suggest that the issue be examined 
when the time comes, since there is always the hope that new fragments of the raking 
cornice or members from the tympanum will be found in the course of systematic 
investigation of stone piles on the Acropolis with the aim of attributing members to the 
monuments being restored.

On paper we have restored the pediment of the east side of the temple to different 
degrees, according to the possibilities offered by the fragmentary material available to us. 
The implementation of one or other of the solutions will depend on the factors already 
mentioned (pis 224, 225, 226, 227). If again it is decided not to proceed to any 
reconstruction on the tympanum and the raking cornice, then all the framentary material, 
suitably completed, could be used in a restoration of the pediment of the Nike temple in 
the new Acropolis Museum.
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11. TEMPORARY MEASURES FOR OVERALL PROTECTION 
OF THE TEMPLE OF ATHENA NIKE

In order to confront this major issue of the protection of the frieze and, of course, the 
monument as a whole from damage caused by the polluted atmosphere of Athens, it is 
proposed that a transparent, independent structure be erected around it, the 
architectural form of which will be a challenge for study by many branches of scholarship 
and the final choice of which will perhaps be decided through the procedures of an 
international achitectural competition.

The main argument against this measure is certainly the detrimental visual-aesthetic 
impact of such structures for applying in situ methods of protecting the monument.

Without doubt, the attempt to discuss or predict the reactions which some stimulus- 
proposal is likely to provoke constitutes a large and complex issue beyond the scope and 
aims of this present study.

Nevertheless, we are entitled to express our opinion that, just as the removal of the 
sculpted sections from the Acropolis monuments is considered a necessary evil and 
constitutes a temporary measure which will last until the causes of the pollutive 
photochemical 'nebula1 are eliminated, so it is self-evident that a construction which will 
protect the whole monument will be of a temporary character too. The main difference is 
that, in the first instance, when, at a future date, it is decided to return the sculptures to 
their rightful place, it will be too late for the monument itself, for this will have suffered 
irremediable damage. In the second instance, when the danger to the monuments has 
disappeared and the ‘temporary’ protective measures can be lifted, the monument will be 
preserved in exactly the same state as it was on the day the measures were taken, no 
matter how much time has passed.

General description of the protective envolucre
Transparent shells to create closed spaces with controlled environment are, of course, 

nothing new in architecture. From the mid-nineteenth century constructions on a huge 
scale housed botanical gardens or exhibitions of industrial production. These shells were 
essentially normal archtectural syntheses which exploited to the extreme and 
demonstrated the potential and uses of comparatively ‘light’ materials, such as iron and 
glass.

We refer to the Crystal Palace in London (1851), the buildings of the Paris 
Exhibitions of 1867, 1878 and 1889, as well as other constructions remarkable for their 
boldness in covering spaces with hitherto inconceivable spans, laying the foundation for 
the creation of new standards in the architecture of the succeeding decades44.

Large closed spaces without intermediate supports continued to be constructed in the 
twentieth century. However, these were now designed to cover the needs of a rapidly
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developing and changing society, and most bore no relation to the ‘gigantic structures’ of 
the previous century. They included parliament halls, factories, railway stations, stadiums, 
theatres, churches, many of them pioneering works by such eminent architects as Le 
Corbusier, Mendelson, Aalto, Tange, to name but a few, who sought to create a new 
architecture which would result in a better built environment, not only at the level of 
dwelling, but also of urban space45.

With the explosion in industrial production and the frenetic pace of societal 
transformations in all the technologicallly ‘advanced’ states, especially during the 1950s 
and 1960s, the idea of erecting gigantic, transparent structures returned, though for 
entirely different reasons from those which had prompted their creation one hundred 
years earlier.

What was sought now was not, for example, the realistic display of the tropical 
environment of the colonies and their flora to Europeans proud of their possessions, or 
the exhibition of machines which promised the creation of a wonderful new world, but 
the protection of the creators from their own creations. That is the protection of the 
inhabitants of industrialized cities from the dangerous smog, product of the irrational 
installation of industries near residential areas, as well as the total dependence of the 
economy and town planning on the motor vehicle.

Thus the birth of new architecture began in the visions of small groups of architects 
or lone avant-garde composers, whom historians of architecture named Futurists or 
Utopians46.

Among the best known groups were the Japanese ‘Metabolists’, and Archigram, 
whose architectural output was mainly confined to the design of fantastic colossal 
architectural constructions, thus making us participants in their disturbing visions of an 
imminent, not distant, future, which, if there was awakening in time, could be prevented 
at the least possible cost.

One of the more pragmatic exponents was the brilliant architect and inventor 
Buckminster Fuller, who developed the construction of enormous self-bearing ‘geodesic’, 
as he called them, domes. In 1962 Fuller proposed the covering of the centre of 
Manhattan with one such structure, on the one hand to protect its inhabitants from smog 
and on the other as a refuge from the fall of radioactive ash in the case of a nearby 
nuclear explosion47.

Thus the proposal of a group of Swiss engineers, made 15 years later, to cover the 
Acropolis (rock and monuments) with a similar transparent ‘geodesic’ dome, which 
would protect it from the destructive effect on the material of the monuments of their 
contact with the air laden with industrial pollutants, assuredly belongs in the international 
thinking briefly outlined. The virtually automatic rejection of the above proposal was 
quite natural. Not only for the well-known and obvious ‘aesthetic’ reasons, but perhaps 
also because the measures the government had begun taking then, such as the banning of
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combustion of crude oil in central heating, the programme of pedestrian precincts, the 
alternate circulation of motor vehicles, the mobilization of the public in conjunction with 
the visions and promises of political bodies, had created the impression that there was, in 
the end, a way of achieving the depollution of the city, or at least stabilizing it at an 
acceptable level.

In the 1980s - and to this day - the total inability not only to control atmospheric 
pollution, but even to devise an elemental realistic programme for its reduction was 
proven. The logical disappointment of citizens which followed the period of hope has led 
almost everyone to dangerous apathy.

The covering of the Nike temple with a self-bearing transparent shell, is a 
minimalistic alternative proposal in relation to the massive geodesic domes suggested in 
the past.

This shell refers to both the natural and the conceptual level, on the one hand as a 
‘protective suit’ for the temple from a now hostile environment, on the other as a new 
symbol at the level of city and society, a challenge for the rousing and mobilization of the 
nowadays inert citizens.

The shape of the shell could be that of the rectangular parallelepiped, analogous in 
size to that of the moument it is to house. A simple geometric shape is more in keeping 
with the specific site than a domed or slanting roofed construction.

The bearing frame can be constructed of light metal elements (simple or composite) 
of duraluminium alloy, which could be invested externally with fully transparent, heat 
insulating, unbreakable and light polycarbon leaves. This combination permits the 
creation of an articulated construction which will allow the complete penetration of light 
to its interior and through which the temple will be visible from the outside.

Air pressure inside the shell will be the same as that of the natural environment, 
consequently it is not necessary to construct a special pressure equalizing chamber at the 
entrance and exit to it.

The air will be maintained free of pollutants by continuous filtration, as it is in 
modern museums. The necessary equipment may be combined with that which will 
perhaps be requireed to maintain stable conditions of humidity in the temple’s basement.

The shell broadly described will not be consolidated on the tower but will be bedded 
on its marble corona and held in place by cables, anchored at points which will not cause 
damage to the ancient members of the tower.

We are aware that our proposal could be easily characterized as Futuristic or even 
Utopian. But Utopia according to Bruno Zevi ‘is an ambiguous term which could perhaps 
be applied in its strict sense in the scenic syntheses promoted by the Archigram group of 
architects. However, the other solutions constitute specific hypotheses which concern a 
future that is now terrifyingly close to us, which pressures us to foresee, in order to avert 
inestimable disasters’48.
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These words, written in 1975, echo even more timely today when the problem of 
atmospheric pollution with the resultant unprecedented decrease of the ozone layer, the 
greenhouse effect et alia, are no longer the concern of small ‘initiated’ groups of 
‘prophets of doom’. These are issues publicized daily by the mass media and which now 
seriously preoccupy creditable scientific bodies (NASA etc.), not to mention all 
governments on the planet with the recent first international conference on problems of 
destruction of the environment, held in Rio de Janeiro in the summer of 1992.

The little temple of Athena Nike, which at the time of its erection in the late fifth 
century BC, in a difficult period for the Democracy of Athens, boosted the morale of its 
citizens brought low by the vicissitudes of war, can today constitute a universal symbol of 
where our irrational and unprogrammed abuse of the environment, the city and its 
monuments is leading. A milestone marking for all the world the immediate need for a 
general change of course in sectors which extend beyond those with which the restoration 
and protection of monuments deals, but clearly influence it.
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EPILOGUE

The proposals for the restoration of the temple of Athena Nike, presented in detail, 
comprise a unity based on the theoretical framework and principles predetermined by us.

Without doubt other proposals, new or variations, could be mustered, depending of 
course on the position one adopts with regard to the limits justified in a restoration or on 
the character this should have.

In the case of a monument like the temple of Athena Nike, with a record of two 
major restorations, it is particularly important to define from the outset whether the 
nature of the new programmed intervention entails completions and additions.

That is whether we morally had the right to add new completions to the existing ones, 
based on the fact that the previous additions, because time has passed an we are 
accustomed to them, have been assimilated, that is included in the monument on an 
equal footing.

From the kind of interventions we propose our position is abundantly clear: the 
restoration of a monument of the historical and artistic importance of the temple of 
Athena Nike cannot proceed beyond the limit defined by the statics of its surviving 
material.

We would never raise new walls in order to place the cornice, supposing it had been 
found whole, nor would we construct new columns in order to place the ancient capitals. 
We believe that modern interventions on monuments of the past cannot constitute a 
prosthetic process of reconstruction of more and more new sections, each time a small 
fragment from their lost upper structure is found. We can easily imagine where such a 
practice would lead.

We would simply end up with hybrid monuments in which the amalgam of their 
ancient and new sections, despite measures taken to differentiate between them, would 
create morphologically perfect but historically counterfeit units. Monuments without 
soul, since the awe invoked by the concept of the authentic in every work of art is absent. 
Monuments which would perhaps express nothing more than a three-dimensional, life- 
size depiction of the aspect they perhaps had in antiquity, something which can be more 
easily achieved by constructing didactic scale models, or through graphic restorations in 
books.

With this in mind we conclude this preparatory stage of the study, which concerns the 
investigation of the existing state of preservation of the temple of Athena Nike and the 
proposals for its fullest possible protection, so that we can meet our obligation of giving 
those who come after us the opportunity to admire and critically comprehend this elegant 
monument, creation of the Democracy of Athens and its worthy citizens, at the zenith of 
its prosperity and glory.

Demosthenes G. Giraud
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Κ. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑ

Κατάσταση διατήρησης της ζωφόρου του Ναού 

της Αθήνας - Νίκης

Εισαγωγή:

Πενήντα χρόνια περίπου μετά την τελική αναστηλωτική μορφή που 
υλοποιήθηκε με υπευθυνότητα του Α. Ορλάνδου, τα προβλήματα που 
προέκυψαν κύρια από τη χρήση του χάλυβα είναι πλέον εμφανή.

Οι φθορές της επιφάνειας του Ναΐσκου της Νίκης είναι παρόμοιες με 
αυτές που παρατηρούνται και στα άλλα μνημεία του χώρου της Ακρόπολης 
και προέρχονται από τη δράση μηχανικών, χημικών και βιολογικών αιτιών 
σε συνδυασμό με το μικροκλίμα του περιβάλλοντος και τη μικροδομή του 
μαρμάρου.

Μετά από σχετική απόφαση της ΕΣΜΑ (πρακτικό αριθμ.: 6/1-4- 1993) 
υποβλήθηκε η παρούσα μελέτη για την κατάσταση των φθορών της 
επιφάνειας της ζωφόρου του Ναού της Αθηνάς - Νίκης.

Στη μελέτη αυτή αναφέρονται:

α) Η αποτύπωση των φθορών της επιφάνειας της ζωφόρου, 
β) Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ανά τμήμα της ζωφόρου, 
γ) Σύγκριση της σημερινής κατάστασης δύο λίθων του ανατολικού 

τμήματος της ζωφόρου του Ναού με γύψινα αντίγραφά τους που 
παρελήφθησαν από το Βερολίνο το 1988. 

δ) Συγκριτική μελέτη των φθορών του ανατολικού τμήματος της 
ζωφόρου βάσει του υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού του 
παρελθόντος και του παρόντος με παράλληλη επαλήθευση της 
παρούσας κατάστασης με αυτοψία.

Η αποτύπωση των φθορών έγινε πάνω σε αντίγραφα των σχεδίων του 
κ. Α. Ζιρώ, αρχιτέκτονα-μελετητή του Ναού της Αθηνάς - Νίκης (βλέπε στη 
χαρτογράφιση). Ειδικότερα εξετάσθηκαν η έκταση των επικαθήσεων 
αιωρούμενων σωματιδίων, δηλαδή εναπόθεση ατμοσφαιρικών ρύπων, 
αιθάλης, βαρέων μετάλλων, οξειδίων σιδήρου κ.α., στα σημεία εσοχών και 
καμπύλών, δηλαδή στην περιοχή που προστατεύονται από το νερό της 
βροχής. Στις ίδιες περιοχές των επικαθήσεων εμφανίζεται και το φαινόμενο 
της γυψοποίησης που είναι η μετατροπή του ανθρακικού ασβεστίου (CaCo3) 
κύριου συστατικού του μαρμάρου σε γύψο. Ο γύψος αυτός παραμένει στην 
επιφάνεια του μαρμάρου. Επίσης εξετάσθηκε η έκταση της όξινης προσβολής 
που έχει ως αίτιο την όξινη βροχή με αποτέλεσμα την αποσάθρωση του 
υλικού.
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Αναλυτικά οι παρατηρήσεις για την παρούσα κατάσταση έχουν ως
εξής:

1. Ζωφόρος ανατολικής πλευράς

Η ζωφόρος είναι ορατή μόνο από το εξωτερικό μέρος του ναού. Εδώ 
δεν έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα παρά μόνο παρατηρείται συμπλήρωση με 
αρχαίο εκ πρώτης όψεως μάρμαρο (π.χ. βόρειο άκρο). Επίσης παρατηρείται 
ότι η επιφάνεια των μαρμάρων αυτών είναι λαξευμένη με λιθοξοϊκό 
εργαλείο (βελόνι).

Παρούσα κατάσταση

Η παρατήρηση για την καταγραφή (αποτύπωση των φθορών) έγινε 
από απόσταση 1,50 μέτρων περίπου. Εδώ είναι η μοναδική πλευρά του ναού 
που υπάρχει ικρίωμα. Εκείνο το στοιχείο που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη 
ζωφόρο αλλά κυρίως το ανατολικό τμήμα της είναι η πολύ μικρή σε έκταση 
χαλαρή επικάθηση αιθάλης πάνω στην επιφάνεια των γλυπτών. Αντίθετα η 
παρουσία μαύρης κρούστας είναι εμφανής σε σημεία εσοχών και καμπύλών 
κάθε ανάγλυφου όπως αναμένεται.

Παρατηρείται πως και σε αυτό το τμήμα της ζωφόρου υπάρχει 
έντονος ο κίνδυνος αποκολλήσεων τμημάτων μαρμάρου. Έγινε σωστική 
επέμβαση με χρήση ορθοπεδικού επιδέσμου (γυψόγαζα) στον III λίθο κατά 
σειρά, καθιστή μορφή σχ. 12. Με αυτόν τον τρόπο απετράπη η πτώση του 
μικροθραύσματος και μόνο (επέμβαση Ε. Πολυχρονιάδου, Κ. Μπαμπανίκα, 
1989). Υπάρχουν αποσαθρωμένες περιοχές καθώς και μικρορηγματώσεις από 
χρήση μεταλλικών καρφίδων (βλ. III λίθος, κορμός Νηρηίδος, σχ. 10). Το 
μικροθραύσμα για το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι έγινε η χρήση 
των καρφίδων δεν υπάρχει πιά. Στις αποσαθρωμένες περιοχές δεν 
παρατηρήθηκαν βιολογικές φθορές εκτός από μικρή παρουσία κυψελοειδούς 
φθοράς (βλ. σχ. 1) που ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα παρουσίας βιολογικών 
παραγόντων σε παλαιότερη εποχή. Εξετάζοντας αναλυτικά άλλες μορφές 
φθορών στην επιφάνεια της 2ης μορφής του III λίθου παρατηρούμε πως σε 
αυτήν την περίπτωση η έκπλυση ίσως αιτιολογεί τη παρουσία στην περιοχή 
παράλληλων κυματοειδών αυλακώσεων. ΟΙ αυλακώσεις αυτές οφείλονται 
στην διαφορετική συμπεριφορά του μαρμάρου και στην διαλυτική ενέργεια 
του νερού εξ αιτίας της τοπικής ιδιοσυστασίας του. Το φαινόμενο αυτό 
απαντήθηκε και στον ΝΑ λίθο σε πολύ μικρότερη έκταση. Επίσης 
παρατηρούνται ίχνη μικρής έκτασης επιστρώματος και μόνο (βλ. σχ. 8). Η 
προσπάθεια σφράγισης των ρωγμών με τσιμεντοκονίαμα δεν φαίνεται να 
παρουσιάζει πρόβλημα εκ πρώτης όψεως.

Συστάδες καστανέρυθρων κηλίδων παρουσιάζονται στους II και III 
λίθους κατά σειρά (βλ. σχ. 7,8). Κατά τον μηχανικό μεταλλείων-μεταλλουργό 
του Κέντρου Λίθου, κ. Π. Θεουλάκη, οι κηλίδες αυτές σχηματίζονται πάνω 
σε ανθρακικές σιδηρομαγνησιούχες εγκλείσεις (αγκερίτη) του μαρμάρου, οι 
οποίες αποκτούν καστανέρυθρο χρώμα λόγω οξειδώσεως του σιδήρου (Fe).
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2. Ζωφόρος δυτικής πλευράς

Η ζωφόρος εδώ στο μεσαίο και μεγαλύτερο τμήμα της αποτελείται από 
αντίγραφα τα οποία στερεώνονται σε αντιθήματα. Αυθεντικά μέρη της 
ζωφόρου συναντώνται μόνο στα δύο ελεύθερα άκρα της πλευράς αυτής. Η 
παρατήρηση καθώς και η αποτύπωση τω φθορών δεν είναι δυνατή διότι δεν 
υπάρχει καμμία πρόσβαση.

3. Ζωφόρος βόρειας πλευράς

Εδώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αντίγραφα. Σε ορισμένα μέλη υπάρχει απλή 
συμπλήρωση με κομμάτια μαρμάρου από άλλα αρχαία μνημεία. Σε αυτό το 
τμήμα της ζωφόρου παρατηρούνται αποσαθρωμένες περιοχές με περισσότερη 
ένταση. Υπάρχει κίνδυνος αποκολλήσεων μικροθραυσμάτων (βλ. σχ. 21, 25 
με πλάγια διαγράμμιση).

Επίσης παρατηρείται ανάπτυξη αποικιών μικροοργανισμών στο εσωτερικό 
των ρωγμών των έντονα αποσαθρωμένων περιοχών (βλ. σχ. 26 άνω 
επιφάνεια ΒΔ γωνίας) (μακροσκοπική παρατήρηση). Μικρή παρουσία 
μαύρης κρούστας στις μικρές εσοχές των ανάγλυφων περιοχών. Ίχνη 
επιστρώματος δεν σώζονται ως εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Και σε αυτό το 
τμήμα της ζωφόρου η συγκριτική μελέτη με φωτογραφίες παλαιοτέρων 
εποχών δεν κατέστη δυνατή.

4. Ζωφόρος νότιας πλευράς

Εδώ η ζωφόρος στο μεγαλύτερο τμήμα της αποτελείται από 
αντίγραφα, εκτός του πρώτου λίθου στο ανατολικό άκρο και των δύο 
τελευταίων στο δυτικό. Το δεύτερο από δυτικά χωρίζετι σε δύο μεγάλα 
θραύσματα τα οποία μετά από εισήγηση του μελετητή του Ναού κ. Δ. Ζιρώ 
προς την ΕΣΜΑ (πρακτικό 3/20-2-1985) αποξηλώθηκαν. Έγινε πρόταση 
καταβίβασης, η οποία εξετελέσθη από συνεργείο των Προπυλαίων και από 
τότε τα θραύσματα βρίσκονται στην αποθήκη του Μουσείου.

Η κατάσταση των λίθων που βρίσκονται στο Ναό παρουσιάζουν 
έντονες αποσαθρώσεις. Στο λίθο της ΝΔ γωνίας υπάρχουν τρεις περιοχές με 
κίνδυνο αποκολλήσεως μικροθραυσμάτων (βλ. σχ. 29 με διαγράμμιση).

Υπάρχει μικρό ποσοστό μαύρης κρούστας στις εσοχές και καμπύλες 
των γλυπτών, αιθάλη στην περιφέρεια της περιοχής της μαύρης κρούστας 
(βλ. σχ. 31). Ίχνη επιστρώματος δεν παρατηρούνται, λόγω προσανατολισμού. 
Η λεπτομερέστερη παρατήρηση δεν κατέστη δυνατή, λόγω έλλειψης 
ικριώματος.

Συγκρίσεις της παρούσας κατάστασης σε σχέση με τα γύψινα αντίγραφα

Λόγω της άσχημης κατάστασης των ελαστικών καλουπιών που 
παρέλαβε η Δ’ Εφορεία Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των το Γ988 από το Βερολίνο
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έγινε προσπάθεια αντιγραφής αυτών και κατασκευάσθηκαν από τον 
συντηρητή-εκμαγέα κ. Γ. Λιακόπουλο καινούργια ελαστικά καλούπια, από 
τα οποία έχουμε τα γύψινα αντίγραφα των λίθων I και III κατά σειρά.

Παρατηρούνται τα εξής:
Φανερή απομείωση των λεπτομερειών των πτυχών που σχηματίζουν τα 
ενδύματα των μορφών και στους δύο λίθους. Η κοιλότητα που 
παρουσιάζεται στην 1η μορφή του λίθου (αντίγραφο) αποδίδεται στην 
άσχημη κατάσταση του ελαστικού καλουπιού. Επίσης παρατηρείται στα 
γύψινα αντίγραφα η ύπαρξη μικρορωγμών (με την μορφή προεξοχής) οι 
οποίες σήμερα στο αυθεντικό μάρμαρο παρουσιάζονται με μεγαλύτερη 
αποσάθρωση στα όριά τους.

Συγκρίσεις με παλαιότερες φωτογραφίες

Οι συγκρίσεις της σημερινής κατάστασης με το παρελθόν γίνονται 
γιά να παρατηρηθεί η εξέλιξη της φθοράς της επιφάνειας των λίθων της 
ζωφόρου.

Συγκρίθηκαν η σημερινή κατάσταση, μέσω φωτογραφιών της 
χρονικής περιόδου 1989-1993 και μέσω παρατηρήσεων που προέκυψαν από 
αυτοψία, και η προγενέστερη κατάσταση μέσω φωτογραφιών της περιόδου 
1923-1950. Η χρονολογία 1923 είναι από δημοσίευση του C. BlumeL Οι 
φωτογραφίες έγιναν νωρίτερα. Η εξακρίβωση αυτής της χρονολογίας δεν 
στάθηκε δυνατή, όπως και στάθηκε αδύνατο να βρεθούν περισσότερες 
φωτογραφίες παλαιότερων χρόνων.

Από τη σύγκριση φωτογραφιών παλαιότερων εποχών 
παρατηρήθηκαν:

1. Παρουσία αιθάλης και μαύρης κρούστας, κάτι που δεν παρατηρείται 
στις φωτογραφίες του παρελθόντος, στα σημεία των εσοχών και 
των καμπύλών και γενικά στις περιοχές που προστατεύονται από το 
νερό της βροχής.

2. Μείωση της έκτασης της επιφάνειας που παρουσιάζει ίχνη 
επιστρώματος.

3. Παρουσιάζεται ένταση στην ύπαρξη των μικρορωγμών από την 
τοποθέτηση σιδερένιων καρφίδων γιά την στήριξη των 
ετοιμόρροπων μικροθραυσμάτων.

4. Απομείωση της επιφάνειας του μαρμάρου και επομένως εξάλειψη 
της επιφάνειας των πτυχών και ενδυμάτων των μορφών, 
αποτέλεσμα της όξινης προσβολής.

Συμπληρωματικά παρατηρούνται στα υπερκείμενα και υποκείμενα μέλη 
αστοχία στην προσπάθεια σφράγισης με κονίαμα καθώς και κίνδυνος 
αποκόλλησης θραυσμάτων.
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Γενικά συμπεράσματα

Από τις παρατηρήσεις που έγιναν καθώς και από την αποτύπωση των 
φθορών προκύπτει ότι σε όλα τα τμήματα της ζωφόρου υπάρχουν 
εκτεταμένες επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε όξινη προσβολή με 
αποτέλεσμα την αποσάθρωση του γλυπτού διάκοσμου.

Η συνδυασμένη δράση της όξινης προσβολής με τις αδυναμίες της 
σύστασης του μαρμάρου και τον προσανατολισμό έχουν ως αποτέλεσμα σε 
αρκετά σημεία τον κίνδυνο της αποκόλλησης μικρών και μεγάλων 
θραυσμάτων.

Ειδικότερα το Νότιο τμήμα της ζωφόρου υφίσταται και την προσβολή 
από το θαλάσσιο περιβάλλον (χλωριόντα κλπ.) με καταστρεπτικά 
αποτελέσματα τόσο για την επιφάνεια του γλυπτού διάκοσμου όσο και για 
την οξείδωση των μεταλλικών συνδέσμων που πιθανόν να υπάρχουν.

Γενικότερα το επικρατέστερο χαρακτηριστικό σε όλα τα τμήματα της 
ζωφόρου είναι η όξινη προσβολή, που είναι και η δυσμενέστερη μορφή 
φθοράς, αφού έχει ως αποτέλεσμα την οριστική απώλεια της επιφάνειας του 
μαρμάρου καθώς και των λεπτομερειών του γλυπτού διάκοσμου.
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K. Babanika

"State of Preservation of the Frieze of the Athina-Nike 
Temple"

Approximately fifty years after the final anastylosis which 
was carried out under the direction of A. Orlandos the 
problems which are. caused mainly by the use of iron are more 
evident. The deterioration of the surfaces of the temple of 
the Nike Temple are similar to those which are noticed also on 
the other monuments of the Acropolis and are caused by 
mechanical, chemical and biological factors in combination 
with the microclimate of the environment and the texture of 
the marble.
Following the decision of the Committee for the Conservation 
of the Acropolis Monuments (Act No. 6/1-4-1993) the present 
study was submitted on the state of the deterioration of the 
surface of the frieze of the Athina-Nike Temple.

In this study the following are reported:
a) The state of the deterioration on the surface of the 
frieze.
b) Description of the existing conditions section by section 
of the frieze.
c) Comparison of the present condition of two stones of the 
eastern part of the frieze of the temple with plaster copies 
which were received from Berlin in 1988.
d) Comparative study of the wear on the eastern part of the 
frieze based on the existing past photographic material with 
that of the present, with parallel verification of the present 
condition by examination.

The documentation of the deterioration is marked on copies of 
the drawings of Mr. D. Ziro, architect-researcher of the 
Temple of Athina-Nike (see plans). In particular the extent of 
the deposition of suspended particles, that is the deposition 
of atmospheric pollutants, soot, heavy metals, iron oxides, 
etc., in places with cavities and curves, that is in the areas 
which are protected from rain. In these same areas with 
depositions the phenomenon of sulphation is also present, that 
is the conversion of calcium carbonate (CaC03) - the main 
component of the marble -into gypsum. This gypsum remains on 
the surface of the marble. The extent of the acid attack 
caused by the acid rain was also examined. It results in the 
erosion of the material.

Comparison of the two plaster copies with the original blocks 
I and III of the eastern frieze reveals the following:
a) Reduction of the details on the folds which form the 
clothes of the figures.
b) The presence of microfissures with projecting shape which 
today on the original marble are present in greater 
deterioration at the boundaries.

In comparing older photographs the following were noted: 1. 
Presence of soot and black crust which isn't noted in the 
photographs of the past, in cavities or protected areas of the
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reliefs, i.e. in areas which are protected from the rain.
2. Reduction in the area of the surface which presents traces 
of the monochromatic surface layers.
3. Enlargement of the preexisting microfissures from the 
insertion of iron dowels placed to support the crumbling small 
fragments.
4. Reduction of the surface of the marble and persistent loss 
of surface on the folds and clothes, a result of acid attack.

General Conclusions
From the observations made as well as from the documentation 
of the deterioration it occurs that in all parts of the frieze 
there are large surfaces which are exposed to acid attack 
resulting in the decay of the sculpted decoration.

The combined action of the acid attack with the weakened 
composition of the marble and its orientation result in many 
places in the danger of detachment of small and large 
fragments.
More specifically the southern part of the frieze is more 
prone to the attack from the marine environment (chlorides, 
etc.) with damaging results a) on the surface of the sculpted 
decoration and b) on the oxidation of the metal reinforcements 
which may exist.

In general the predominant characteristic of all the areas of 
the frieze is the acid attack, which is also the most adverse 
form of deterioration, since it results in the loss of the 
marble surface and of the sculpted details.
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Ζωφόρος. Λίθος ανατ. πλευράς.

Ζωφόρος.
Λίθος ανατ. πλευράς, καρφίδες από παλαιότερη επέμβαση στον κορμό της τρέχουσας Νη- 
ρηΐδας.
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Ζωφόρος.
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Ζωφόρος. Λίθος νότιας πλευράς.

Ζωφόρος. Αντίγραφο νότιας πλευράς.



Αθήνα Νίκη

Ζωφόρος
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Περιγραφή των φθορών
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κυψελοειδής φθορά 
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μαύρη κρούστα 

αποσάθρωση

προηγούμενες επεμβάσεις 

ρωγμές

επίστρωμα
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κίνδυνος αποκόλλησης 
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Κ. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑ

Σωστικές επεμβάσεις συντήρησης στο Ναό 

της Αθηνάς - Νίκης

Για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων όχι μόνο της επιφάνειας 
του υλικού αλλά και της δομικής του σύστασης παρουσιάσθηκαν στην 
ΕΣΜΑ (πρακτ. 263/2-10-92) και εγκρίθηκαν συγκεκριμένες επεμβάσεις που 
αφορούν σημεία της Δυτικής πλευράς του Ναού. Αναλυτικώτερα:

1. ψεκασμοί στον ΝΑ κίονα,
2. επέμβαση στον 2ο λίθο του τοιχοβάτη της Δυτ. πλευράς, και
3. επεμβάσεις στον ΒΔ κίονα.

Στην 1η περίπτωση έγιναν 40 επαναληπτικοί ψεκασμοί με αιώριμα 
ασβεστόνερου και προσθήκη 6% CaC03*. Ολόκληρος ο κίονας παρουσιάζει 
πολλά προβλήματα και κυρίως άμεσο κίνδυνο πτώσης υλικού στις περιοχές 
των ακμών.

Στη 2η περίπτωση ο λίθος παρουσιάζει κίνδυνο πτώσης υλικού 
εξαιτίας των αποφλοιώσεων σε περιοχές της επιφάνειας εκεί όπου 
παλαιότερα έγιναν επεμβάσεις. Έγινε αφαίρεση των κονιαμάτων 
περιφερειακά και ακολούθησε η αποκόλληση των μικροθραυσμάτων. 
Επακολούθησαν στερεώσεις, καθαρισμοί (χρήση υπερηχητικού ξέστρου 
Perhydrol και εκπλήσεις με απιονισμένο νερό). Δεν αφαιρέθηκαν τα 
κονιάματα γκρίζου τσιμέντου (μακροσκοπική παρατήρηση) εκεί όπου δεν 
υπήρχε αιτία για επέμβαση. Στις αποσαθρωμένες περιοχές έγιναν στερεώσεις 
με αραιό ένεμα 70 ml υλικού*.

Στην 3η περίπτωση το κάτω μέρος του κίονα παρουσίαζε μεγάλα 
προβλήματα με άμεσο κίνδυνο αποκόλλησης δύο μεγάλων θραυσμάτων. Το 
α’ θραύσμα, μεγέθους 70χ60 εκ. και πάχους 27 εκ. το μέγιστο και 2 εκ. το 
ελάχιστο, παρουσίαζε επιφανειακές αποσαθρώσεις και εκατέρωθεν κίνδυνο 
αποκόλλησης μικροθραυσμάτων κατά μήκος. Κρίθηκε απαραίτητη η 
αποκόλληση και του β’ θραύσματος μεγέθους 60χ30 εκ., πάχους 20 εκ. το 
μέγιστο και 3 εκ. το ελάχιστο, που και αυτό παρουσίαζε αποσαθρώσεις.

Αποικίες μικροοργανισμών στις εσωτερικές επιφάνειες και 
συσσώρευση σκόνης και άλλων υλικών, αποτέλεσμα της αστοχίας των 
παλαιότερων επεμβάσεων. Έγινε η αποκόλληση των θραυσμάτων με 
κατασκευή ειδικού νάρθηκα αφού είχαν προηγηθεί εργασίες στερεώσεων με 
ένεμα τσιμέντου + ασβέστης + χρωστική και προσθήκη 6% CaC03, 200 ml 
υλικού και 170 ml υλικού* αντίστοιχα, στην επιφάνεια των θραυσμάτων. Τα 
θραύσματα ήταν συγκολλημένα με κονία Meyer (βλέπε διάγραμμα I) και 
προσθήκη μαρμαρόσκονης (μακροσκοπική παρατήρηση). Η κονία 
αφαιρέθηκε μηχανικά (χρήση νυστεριού και κομπρέσες με απιονισμένο νερό) 
με πολύ δυσκολία. Μετά την αφαίρεση της κονίας Meyer κρίθηκε αναγκαία
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η αποκόλληση και η επανασυγκόλληση άλλων μικροθραυσμάτων από τα 
κυρίως θραύσματα πριν προχωρήσουμε στην μεγάλη συγκόλληση. Στη 
συνέχεια έγινε πλήρωση των μεγάλων ρωγμών με ένεμα 70 ml υλικού. Το 
θραύσμα περιοχής της ακμής στο Ν τεταρτημόριο συγκολλήθηκε με την 
βοήθεια του μαρμαροτεχνίτη κ. I. Κλαύδιου, ιδιάζουσα συγκόλληση λόγω 
των κενών που δημιουήγήθηκαν μετά την αφαίρεση της κονίας Meyer. Το 
κενό διαστάσεων, κατά βάθος, 10 εκ. πληρώθηκε με κονίαμα λευκού 
τσιμέντου 380 gr. Οι σφραγίσεις λόγω του μεγάλου κενού που 
δημιουργήθηκε μετά την αφαίρεση της κονίας πληρώθηκε με κονίαμα 
λευκού τσιμέντου + χοντρόκοκκης χαλαζιακής + χρωστικής, αναλογίας 
1+2+9. Το ίδιο κονίαμα χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις με το ίδιο 
πρόβλημα. Ακολούθησε βέβαια δεύτερο στρώμα με κονίαμα για σφράγιση 
αναλογίας 1+2+9 με χαλαζιακή No 2*.

Για την συγκόλληση των μεγάλων θραυσμάτων τοποθετήθηκαν 
συνολικά 9 καρφίδες τιτανίου. Για τα στατικά προβλήματα του κίονα και 
για τις μεγάλλες συγκολλήσεις των θραυσμάτων ζητήθηκε η συνεργασία του 
πολιτικού μηχ/κού κ. Κ. Ζάμπα όπως και για τη θέση και το μέγεθος του 
οπλισμού με καρφίδες τιτανίου.

Για τις μεγάλες συγκολλήσεις βοήθησαν οι έμπειροι μαρμαροτεχνίτες 
κ.κ. Φ. Αγγελόπουλος και Δ. Φώσκολος. Επίσης στην περίπτωση 
συγκόλλησης μικροθραύσματος η βοήθεια του κ. Τ. Κοζόκου ήταν 
απαραίτητη. Για όλες τις συγκολλήσεις τηρήθηκε ημερολόγιο 
λεπτομερειακά και έγινε και φωτογραφική τεκμηρίωση.

* Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις επεμβάσεις είναι τα εγκεκριμένα από την Ε.Σ.Μ.Α. 
ανόργανα υλικά τα οποία έχουν προταθεί από τον καθηγητή κ. Θ. ΣΚΟΥΛΙΚ1ΔΗ για τα μνημεία 
της Ακροπόλεως.

Οι επεμβάσεις έγιναν σύμφωνα με την μεθοδολογία που εξελίχθηκε στο εργοτάξιο του 
Παρθενώνα από την ομάδα συντήρησης με συντονΐστρια την χημικό μηχανικό κ. Ε. 
Παπακωνσταντίνου.
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K. Babanika

"Rescue Conservation Interventions on the Athina-Nike Temple"

For the handling of urgent problems, not only on the surface 
of the material, specific interventions related to parts of 
the west side of the temple were presented to The Committee 
for the Conservation of the Acropolis Monuments and approved 
(art.263/2-10-92). Specifically:
1. spraying the s.w. column
2 . intervention on the 2nd stone of the toichobate of the west 
side, and
3. interventions of the n.w. column.

In the first case, 40 repeated sprayings were carried out with 
a lime water solution with the addition of 6% CaCO . The 
entire column presents many problems and especially that of 
the immediate danger of falling material in the areas of the 
arrises.

In the second case, the stone presents danger of detachment 
due to flaking in areas of the surface where previous 
interventions were executed. The removal of surrounding mortar 
was carried out, and then small fragments were detached. This 
was followed by consolidation and cleaning (use of the 
ultrasonic dental pick, Perhydrol and rinsing with deionized 
water). The grey cement mortar wasn't removed wherever there 
was no cause for treatment. The decayed areas were 
consolidated with 70 ml grouting mortar.

In the third case, the lower part of the column had extensive 
problems with immediate danger of detachment of two large 
fragments. The first fragment, 70 x 60 cm and 2-27 cm thick, 
presents surface disintegration and on both sides the danger 
of lengthwise detachment of small fragments. It was deemed 
necessary to remove the second fragment as well which was of 
the dimensions 60 x 30 cm and 3-20 cm thick, which in itself 
also presented deterioration.

Colonies of microorganisms on the interior surfaces and 
accumulations of dust and other matter resulted in the failure 
of the previous interventions. The removal of the fragments 
was carried out with the construction of a special cast after 
consolidation had been carried out with impregnations of 
grouting mortar + lime + pigments, 200 ml and 170 ml of 
material correspondingly on the surface of the fragments. The 
fragments had been adhered with Meyer cement with marble 
powder as aggregate (macroscopic observation). The mortar was 
removed mechanically (with the use of scalpels and poultices 
with deionized water) with much difficulty. After the removal 
of the Meyer cement it was deemed necessary to detach and 
readhere other small fragments from the main fragment before 
proceeding to the main intervention. This was followed by
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grouting the large cracks with 70 ml of impregnating material. 
The fragmented area of the arris of the s. quarter was 
reattached with the assistance of marble technician Mr. I. 
Klaudios. This was a difficult intervention on account of the 
gaps produced by the removal of the Meyer cement. The 10 cm 
deep gap was filled with 380 ml of white cement mortar. The 
fills, on account of the large gap produced by the removal of 
the mortar, were made with a mortar of white cement, large 
grained quartz sand and pigments, in a ratio 1:2:9. This same 
mortar was used in all cases characterized by the same 
problem. This was followed by a second layer of mortar for 
filling in the proportion 1:2:9 with quartz sand no. 2.

Nine titanium dowels were used to join the large fragments. 
For the structural problems and for the large joins of the 
fragments the cooperation of civil engineer Mr. K. Zambas was 
requested as well as for the position and size of the titanium 
reinforcements. \

For the large joins the experienced marble technicians Mr. F. 
Angelopoulos and Mr. D. Foskolos assisted. Also in the case of 
joining small fragments the assistance of Mr. T. Kozokos was 
indispensable. For all the joins detailed records were kept 
and photographic documentation was carried out.
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Διάγραμμα I: Μέθοδος περίθλασης ακτίνων X (X.R.D.).

Σε δείγμα κονίας που ελήφθη από την εσωτερική επιφάνεια του 
μεγαλύτερου θραύσματος του ΒΔ κίονα, ανιχνεύθηκαν:

- ασβεστίτης CaC03,
- CaC03 με μορφή αραγωνίτη,
- δολομίτης CaMg(C03)2,
- υδρομαγνησίτης Mg4(0H)2(C03)3.3Η20.
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Ανάλυση της ορυκτολογικής σύνθεσης με τη μέθοδο 
περίθλασης ακτινών X (X.R.D.).

(Το δείγμα ελήφθη από τον Ιο λίθο του τοιχοβάτη της δυτικής πλευράς 
του ναού).

Ανιχνεύθηκαν: Ασβέστιο (Ca), Θείο (S), (παρουσία γύψου) Σίδηρος 
(Fe), Φωσφόρος (Ρ), Αργίλιο (AI), Μαγνήσιο (Mg), Κάλιο (Κ), Πυρίτιο (Si), 
Μόλυβδος (Pb), τα οποία μαρτυρούν την παρουσία αργιλοπυριτικών.

Από την μικροανάλυση φαίνεται ότι το επιφανειακό στρώμα είναι 
ανάλογης σύνθεσης με αυτό που βρίσκεται και σε άλλα μνημεία της 
Ακροπόλεως.
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Τοιχοβάτης. Πριν την επέμβαση.

Μετά την επέμβαση.
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Κατά την επέμβαση.

Αποκόλληση θραυσμάτων.
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Β.Δ. κίονας.
Πριν την επέμβαση
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Β.Δ. κίονας.
Πριν την επέμβαση.
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Β.Δ. κίονας.
Κατά την επέμβαση
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Β.Δ. κίονας.
Κατά τις εργασίες.



Κατά την επέμβαση.
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Β.Δ. κίονας.
Αποκόλληση μεγάλου θραύσματος.
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Β.Δ. κίονας.
Κατά τις εργασίες.
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Β.Δ. κίονας.
Αποκόλληση μεγάλου θραύσματος.

Β.Δ. κίονας.
Κατά την επέμβαση.
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Αποκόλληση θραυσμάτων.

Β.Δ. κίονας.
Μετά την συγκόλληση μεγάλου θραύσματος.
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Β.Δ. κίονας.
Μετά την επέμβαση.














