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Εισαγωγή

Oî 19 πίνακες σ' αύτόν τόν τόμο είναι επιλεγμένοι 
άπό ένα σύνολο 100 περίπου πινάκων οι όποιοι έ
χουν ώς άντικείμενο τόν Πρόναο τοϋ Παρθενώνος. 
ΊΗ επιλογή έγινε με γνώμονα τό έδος των πληροφο
ριών πού άπαιτοϋνται γιά την μελέτη καί παρουσίαση 
των άναστηλωτικών προτάσεων γιά τόν Πρόναο. Κα
τά συνέπεια οΐ πίνακες παρέχουν μόνον τήν σημερινή 
κατάσταση των κατά χώραν μερών (πίν. 1-4). Τήν 
γραφική σύνθεση τών κατά χώραν μερών καί τών 
έκτος κτηρίου σωζομένων λίθων (πίν. 5-12) καί τέ
λος τά σχέδια γιά μιά άναστήλωση (πίν. 13-19).

Ή σχεδιαστική τεκμηρίωση εγινε ύπό κλίμακα 1:20 
γιά τά κατά χώραν μέρη τής κρηπίδος, τοϋ δαπέδου 
καί τοϋ τοίχου καί ύπό κλίμακα 1:10 γιά τά κατά χώ
ραν μέρη τών κιόνων καί τής ΝΑ παραστάδος. Οί 
έκτος κτηρίου λίθοι τής παραστάδος σχεδιάστηκαν 
ύπό κλίμακα 1:10 (κάτοψη, άνατολική καί νότια άψη 
έκάστου λίθου) καί 1:20 (βόρεια άψη). ΟΙ διάσπαρτοι 
σπόνδυλοι σχεδιάστηκαν ύπό κλίμακα 1:10 μετά άπό 
άκριβεΐς μετρήσεις, άμως λεπτομέρειες τής γεωλογι
κής μορφής καί τής φυσικής φθοράς σχεδιάστηκαν 
βάσει όρθών φωτογραφιών πού έγιναν άπό άπόστα- 
ση πενήντα μέτρων, άπόσταση γιά τήν οποία τό 
σφάλμα τής παραλλάξεως δέν ύπερέβη τά 5 χιλιο
στόμετρα. Τά έπιστύλια σχεδιάστηκαν ύπό κλίμακες 
1:10 καί 1:20, τό ίδιο καί τά άντιθήματα τής ζωφό
ρου. Τέλος οι θρόνοι καί οί λίθοι τής 20ης καί 21ης 
στρώσεως τοϋ τοίχου σχεδιάστηκαν ύπό κλίμακα 
1:10. Οί πίνακες πλήν τοϋ ύπ' άρ. 18 ετοιμάσθηκαν 
σέ διπλάσιο άπό τό τυπωμένο μέγεθος ύπό κλίμακες 
1:10 (πίν. 5, 6, 7), 1:20 (πίν. 1, 2, 8, 9, 1 0, 11, 12), 
1:25 (πίν. 3, 4, 1 3, 14, 1 5, 1 6, 1 7), 1:40 (πίν. 1 9). Ό 
πίναξ 18 σχεδιάσθηκε σέ μέγεθος 5/4 τοϋ τυπωμέ
νου, δηλαδή ύπό κλίμακα 1:40, πλήν τής ίσομετρίας 
στήν κάτω άριστερή γωνία του.

Οι μετρήσεις έγιναν μέ έλεγμένα όργανα: Μέτρα, 
κανόνες, γωνίες, χωροβάτη, άλφάδια, νήματα κ.λ.π. 
Τό μέγιστο σφάλμα τών μετρήσεων ήταν τής τάξεως 
τοϋ ένός χιλιοστομέτρου γιά τίς γεωμετρικά καθαρές 
μορφές, ανεξαρτήτως μεγέθους. Σέ όρισμένες περι
πτώσεις τό σφάλμα τής μετρήσεως ήταν τής τάξεως 
τοϋ μισού μόνον χιλιοστομέτρου (ραβδώσεις κιό
νων), ένώ σέ άλλες περιπτώσεις ήταν πολύ μεγαλύ
τερο, μέ άριο περίπου τά δύο χιλιοστόμετρα. Οί ά
μορφες θραυσιγενεϊς έπιφάνειες μετρήθηκαν μέ μέ
γιστο σφάλμα τής τάξεως τοϋ έκατοστομέτρου. Μέ 
τήν ίδια σχεδόν άκρίβεια σχεδιάστηκαν άταν ή κλίμαξ 
ήταν 1:10, ένώ άταν ήταν 1:20 ή άκρίβεια σχεδιά- 
σεως τών άμορφων έπιφανειών είχε άριο τά δύο 
έκατοστόμετρα έπί τοϋ φυσικού.

Οί σχεδιάσεις έγιναν σέ διάφορα χρονικά διαστή
ματα άπό τό 1981 μέχρι τό 1988, μάλιστα μερικές 
φορές άπαιτήθηκε ή έπαναληπτική μέτρηση καί σχε
δίαση γιά πολλούς λίθους, ώς καί ή άναθεώρηση τε
λικών σχεδίων πού ήσαν έτοιμασμένα κατά τά πρώτα 
στάδια τής μελέτης. Οί χρονολογίες στό κάτω δεξιό

Introduction

The 19 plates in this volume are chosen from a 
total of about 100 which have as their subject the 
Pronaos of the Parthenon. The selection was made 
on the basis of the type of information which was re
quired for the study and presentation of the restora
tion proposals for the Pronaos. Consequently the 
plates afford only the present condition of the in situ 
parts (pis. 1-4), the graphic composition of in situ 
parts and the preserved stones outside the building 
(pis. 5-12), and finally the plans for an anastylosis 
(pis. 13-19).

The plans were made on a scale of 1:20 for the 
parts of the crepidoma still in place, for the floor and 
the wall, and on a scale of 1:10 for the columns and 
the in situ part of the SE anta. The anta blocks out
side the building were drawn on a scale of 1:10 
(plan, east and south side of each block) and 1:20 
(north side). The scattered drums were drawn on a 
scale of 1:10 after accurate measuring; however, the 
drawn details of their geological form and physical 
wear were made on the basis of good photographs 
taken from a distance of fifty metres, a distance 
which has a perspective distortion factor not ex
ceeding 5 millimeters. The architraves were drawn 
on a scale of 1:10 and 1:20, as were the backers of 
the frieze. Finally, the wall crowns and the blocks of 
the 20th and 21 st courses of the wall were drawn on 
a scale of 1:10. The plans excluding no. 18 were 
prepared at double the printed size on a scale of 1:10 
(pis. 5, 6, 7), 1:20 (pis. 1, 2, 8, 9, 10, 1 1, 12), 1:25 
(pis. 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17), and 1:40 (pi. 19). 
PI. 18 was drawn at a scale 1 /4 larger than the size 
of the printer plan, i.e. on a scale of 1:40, with the 
exception of the isometry at the botton left hand cor

ner.
The measurements were made with carefully 

checked instruments: measuring tapes, rulers, metal 
angles, cross and spirit-levels, string lines etc. 
Measurements were accurate up to the millimetre 
for the purely geometric shapes, regardless of size. In 
certain cases the measurements were accurate to 
half a millimetre only (flutes of the columns), while in 
others they were less so, being accurate up to about 
two millimeters. The irregural surfaces caused by 
fracture were measured to the last centimentre. 
Almost the same precision was achieved in the 
drawings where the scale was 1:10, while the draw
ings of the irregular surfaces made at 1:20 were 
precise up to two centimeters of their natural size.

The drawings were made at various periods from 
1981 to 1988, indeed on occasions re-measurement 
and re-drawing of many stones proved necessary, as 
did revision of those final plans which had been 
prepared during the first stage of the study. The 
dates on the bottom right-hand corner of the plans 
(when they are recorded) indicate the year or period
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μέρος των σχεδίων, έφ' δσον αναγράφονται, δεί
χνουν τό έτος ή τό χρονικό διάεττημα κατά τό όποιο έ
γινε τό μεγαλύτερο μέρος της μελέτης καί σχεδιά- 
σεως τοΰ περιεχομένου των. Γιά λόγους μεθόδου τά 
σχέδια των πινάκων παρέχουν μόνον την φυσική 
μορφή καί κατάσταση των λίθων. Τούτο άλλωστε εί
ναι καί τό κατ' έξοχήν καθήκον τής καλής τεκμηριώ- 
σεως. Όχι μόνον οί διάφορες θραύσεις, άλλά καί οί 
διάφορες όρατές έκδηλώσεις τής γεωλογικής δομής 
των περισσοτέρων λίθων έχουν άπεικονισθεϊ μετά 
άπό μέτρηση πολύ μεγάλου άριθμοϋ σημείων κατά 
μήκος άκμών θραύσεως, ρωγμών, κομμών καί φλε
βών τοϋ πετρώματος. "Αλλα όρατά γνωρίσματα πού 
είκονίζονται είναι οί έπιφάνειες μέ σωζόμενη άρχική 
επιδερμίδα καί πυρόξανθη άπόχρωση, οί διάφορες 
κατεργασίες μέ διάφορα έργαλεϊα, οί μεταγενέστερες 
άπολαξεύσεις, οΐ διάφορες επιφανειακές κακώσεις 
(ιδίως άπό βλήματα καί σφαίρες όπλων), τά λείψανα 
μεσαιωνικής εποχής κονιαμάτων καί οί νεώτερες 
σφραγίσεις ρωγμών μέ άσβεστοκονίαμα ή σιμεντο- 
κονία.

ΊΗ άπεικόνιση τής γεωλογικής δομής έπιτρέπει πα
ρατηρήσεις γιά τόν σχεδίασμά τής έξορύξεως τοϋ άρ- 
χαίου μαρμάρου. Οΐ μάλλον εύθυτενεΐς γραμμές χα
ρακτηρίζουν επιφάνειες παράλληλες πρός τόν κύριο 
άξονα τοϋ πετρώματος (είναι οί μαλακότερες). Οΐ πο
λύ στριφνές καί συνεστραμμένες χαρακτηρίζουν έπι- 
φάνειες κάθετες πρός τόν ίδιο άξονα (είναι οί σκλη
ρότερες).

Οΐ λίθοι είναι έξορυγμένοι μέ τίς πλευρές τους άλ
λοτε άκριβώς, άλλοτε περίπου καί άλλοτε έλάχιστα 
σύμφωνες πρός τίς διευθύνσεις τοΰ πετρώματος.

‘Η τεκμηρίωση τής γεωλογικής δομής χρησιμοποιή
θηκε ήδη στό στάδιο τής μελέτης γιά τήν σχεδιαστική 
(πίν. 13-16) διατύπωση μίας άρχής, ή όποια είναι βα
σική γιά τήν έκλογή τών συμπληρωμάτων άπό νέο 
μάρμαρο καί γιά τόν σχεδίασμά τής κοπής τους, ώεττε 
νά άποφευχθοΰν άνεπιθύμητες γεωλογικές άσυμφω- 
νίες μεταξύ αύτών καί τών άρχαίων.

Λόγω τοΰ ειδικού περιεχομένου των οΐ παρουσια- 
ζόμενοι πίνακες δέν προσφέρονται γιά τήν κανονική 
άναγραφή τών πολυάριθμων μετρήσεων τοΰ γρά- 
φοντος, οΰτε γιά τήν δήλωση τής άρχικής μορφής 
τών διαφόρων μερών, άλλά οΰτε καί γιά τήν συστη
ματική άνάδειξη τών οικοδομικών στοιχείων καί τής 
φοράς δομήσεως τών πολύλιθων όριζόντων μερών. 
Όλα αύτά άποτελοΰν άντικείμενο άλλων πινάκων, οΐ 
όποιοι έπί τό πλεϊστον συντάχθηκαν κατά τό ίδιο χρο
νικό διάστημα μέ τούς πίνακες 1-19, θά δημοσιευ- 
θοΰν, δμως, άργότερα. Πρός τό παρόν πενήντα περί
που άπό αύτούς τούς πίνακες εκτίθενται προσωρινώς 
(Μάρτιος 1 989) errò Κέντρο Μελετών Άκροπόλεως.

during which the larger part of the study and drawing 
of the relevand contents was executed. For reasons 
of method, the plans which appear in the plates 
provide only the natural shape and condition of the 
blocks. This is, indeed, the necessary prerequisite of 
any careful recording of evidence. Not only the 
various fragmentations, but also the various visible 
manifestations of most of the stones geological 
structure have been reproduced after measurement 
taken at a great number of points along the edges of 
fragmentations, along cracks, discontinuity lines of 
the marble texture, and veins of the stone. Other 
recognisable and visible aspects indicated in the 
drawings are: those surfaces which have retained 
their perfectly preserved original face and the 
likewise original patina of a warm reddish hue, 
various marks made by the application of tools, later 
cuttings, various destroyed surfaces (especially from 
bullets), the remains of Medieval mortar, and finally 
more recent sealings of cracks made with lime-mo 
tar or cement.

Obserbation of the stones' geological structure 
permits an understanding of the manner in which the 
quarrying of the ancient marble was planned with 
consideration being taken to the future blocks' 
specific use. The rather straight lines characterise 
surfaces paratlel to the main axis of the parent-rock 
(these are the so-called softer surfaces). The very 
twisted and undulating lines characterise the sur
faces normal to the same axis (these are the harder).

Sometimes the blocks were quarried with their 
sides exactly matching the main lines of the parent- 
rock, but at other times only approximately or very 
slightly.

Information on the geological structure of the 
blocks was already utilised in the study for the for
mulation of a basic principle (drawn up in pis. 13-1 6) 
to guide the selection of new marble to be used as 
complements, as well as for planning the way these 
should be cut to avoid unwanted geological in
congruities between them and the originals.

Due to the specialised contents of the plates 
presented here, they do not provide a regural tabula
tion of the many measurements made by the author, 
neither to they give indications as to the original 
form of the various parts, nor do they offer a 
systematic presentation of the building's parts or of 
construction sequences of those horizontal parts 
made up of many blocks. All these considerations 
constitute the subject of other plates which for the 
most part were drawn up in the same period as 
plates 1-19 but will be hublished at a later date. 
Meanwhile, about fifty of these plates are temporari
ly exhibited (March 1 989) at the Centre for Anropolis 
Studies.
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Κατάλογος πτυκτών πινάκων List of the Plates

Πίν. 1. Κάτοψη τού Προνάου. PI. 1. Plan of the Pronaos.

Πίν. 2. Κάτοψη καί όψη τοϋ Ουραίου τοίχου. PI. 2. Plan and elevation of the door wall.

Πίν. 3. 'Ανατολική πλευρά τοϋ Προνάου. PI. 3. East side of the Pronaos.

Πίν. 4. Νότια πλευρά τοϋ Προνάου. PI. 4. South side of the Pronaos.

Πίν. 5. Γραφική σύνθεση των σωζομένων λίθων 
τών κιόνων τοϋ Προνάου.

PI. 5. Graphic Restoration of extant blocks of the 
columns of the Pronaos.

Πίν. 6. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων λίθων 
τών κιόνων τοϋ Προνάου.

PI. 6. Graphic Restoration of extant blocks of the 
columns of the Pronaos.

Πίν. 7. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων λίθων 
τής νοτιοανατολικής παραστάόος.

PI. 7. Graphic Restoration of extant blocks of the 
south-east anta.

Πίν. 8. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων λίθων 
τών επιστυλίων τοϋ Προνάου.

PI. 8. Graphic Restoration of extant blocks of the 
architrave of the Pronaos.

Πίν. 9. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων λίθων 
τοϋ Προνάου στήν στάθμη τής ζωφόρου.

PI. 9. Graphic Restoration of extant blocks of the 
Pronaos at the level of the frieze.

Πίν. 10. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων θρόνων 
τοϋ Προνάου.

PI. 10. Graphic Restoration of extant wall crown of 
the Pronaos.

Πίν. 11. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων λίθων 
τής άνατολικής πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 11. Graphic Restoration of extant blocks of the 
east side of the Pronaos.

Πίν. 12. Γραφική σύνθεση τών σωζομενων λίθων 
τής νοτίας πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 12. Graphic Restoration of extant blocks of the 
south side of the Pronaos.

Πίν. 13. Σχέδιο 1 γιά τήν άναστήλωση τής άνατολι
κής πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 13. Plan 1 for the anastylosis of the east side of 
the Pronaos.

Πίν. 14. Σχέδιο 2 γιά τήν άναστήλωση τής άνατολι
κής πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 14. Plan 2 for the anastylosis of the east side of 
the Pronaos.

Πίν. 1 5. Σχέδιο 3 γιά τήν άναστήλωση τής άνατολι
κής πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 15. Plan 3 for the anastylosis of the east side of 
the Pronaos.

Πίν. 16. Σχέδιο 4 γιά τήν άναστήλωση τής άνατολι
κής πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 16. Plan 4 for the anastylosis of the east side of 
the Pronaos.

Πίν. 17. Σχέδιο γιά τήν άναστήλωση τής νοτίας 
πλευράς τοϋ Προνάου.

PI. 17. Plan for the anastylosis of the south side of 
the Pronaos.

Πίν. 18. Σχέδια γιά τήν άναστήλωση τοϋ άνατολικοϋ 
τοίχου, τής θύρας καί τών γωνιών τής άψί-

PI. 18. Plan for the anastylosis of the east wall, the 
door and the corners of the apse.

Πίν. 19.

δος.

Μία άναστήλωση τοϋ Προνάου, ίσομετρική 
παράσταση.

PI. 19. An anastylosis of the Pronaos, isometric 
restoration.
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ΣΧΕΔΊΑΣΉ ΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ — EXPLANATION OF GRAPHIC CONVENTIONS

Επιφάνεια έπίπεδη 
plane surface

έπιφάνεια άδρή 
rough surface

μοχλοβόθριο 
pry hole

έργασμένη μέ δδοντωτή ξοΐδα ■ \ > \ / ν 
dressed with a toothed chisel Τ/Ί - ''/ j

έργασμένη μέ βαρύτερα αΙχμηρά έργαλεϊα 
dressed with the point or with a pick

ή λειασμένη 
or smooth or polished

i ί-t. i.-.P \i

y»·

»
sn κενό μοχλού γόμφος in π11 ■ · Ί παράγομφος
U shift hole dowel preliminary dowel

άσβεστικά άλατα 
calcitic sediments

rr~

γραμμές διαβρώσεως 
main lines of weathering

γραμμές τοϋ πετρώματος 
geological texture

άρχική έπιδερμίδα 
μέ πυρόξανθη άποχρωση

perfect preserved original surface 
with a patina of warm reddish hue

πλήγμα άπό μεγάλο σφαιρικό βλήμα 
trauma caused by a cannon ball

πλήγματα άπό σφαίρες 
marks left by bullets

τρήμα έκρηκτικής γομώσεως 
drilhol for explosives

/V_r ft /

w-

ρωγμή σφραγισμένη μέ σιμεντοκονία 
cement mortar sealed crack

άπολάξευση γιά άφαίρεση μολύβδου 
καί σιδήρου

hackings made for the extraction 
of lead and iron fastenings

άπολάξευση μέ έλαφρύ τύκο 
hacking with a light pick

φορά λαξεύσεως direction ot aressing

νέο μάρμαρο 

new marble

.'■;λ

γραμμές πετρώματος 
(μαλακή πλευρά)

geological texture 
soft face

χαλαζιακή ενστρωση 

quarz vein

γραμμές πετρώματος 
(σκληρή πλευρά)

κομμός
discontinuity of the marble te:

όρθιες διατμητικές 
ρωγμές κατά μήκος 
μίαςάκμής 

vertical share fisures 
along the hight of an arris



ΠΙΝΑΞ 1.

Κάτοψη τοΰ Προνάου. 

Plan of the Pronaos.







ΠΙΝΑΞ 2.

Κάτοψη καί όψη τοϋ θυραίου τοίχου. 

Plan and elevation of the door wall.





πιπδι2



ΠΙΝΑΞ 3.

’Ανατολική πλευρά τού Προνάου.

East side of the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 4.

Νότια πλευρά τοϋ Προνάου. 

South side of the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 5.

Γραφική σύνθεση τών σωζομένων λίθων 
των κιόνων τοΰ Προνάου.

Graphic Restoration of extant blocks of the
columns of the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 6.

Γραφική σύνθεση τών σωζομένων λίθων 
τών κιόνων τοϋ Προνάου.

Graphic Restoration of extant blocks of the
columns of the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 7.

Γραφική σύνθεση των σωζομένων λίθων 
τής νοτιοανατολικής παραστάόος.

Graphic Restoration of extant blocks of the 
south-east anta.
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ΠΙΝΑΞ 8.

Γραφική σύνθεση των σωζομένων λίθων 
των επιστυλίων τού Προνάου.

Graphic Restoration of extant blocks of the
architrave of the Pronaos.







ΠΙΝΑΞ 9.

Γραφική σύνθεση των σωζομένων λίθων 
τού Προνάου στην στάθμη τής ζωφόρου.

Graphic Restoration of extant blocks of the
Pronaos at the level of the frieze.







ΠΙΝΑΞ 10.

Γραφική σύνθεση των σωζομένων θρόνων 
τοϋ Προνάου.

Graphic Restoration of extant wall crown of
the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 11.

Γραφική σύνθεση τών σωζομένων λίθων 
τής άνατολικής πλευράς τού Προνάου.

Graphic Restoration of extant blocks of the
east side of the Pronaos.
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Π IN ΑΞ 12.

Γραφική σύνθεση των σωζομένων λίθων 
της νοτίας πλευράς τοϋ Προνάου.

Graphic Restoration of extant blocks of the 
south side of the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 13.

Σχέδιο 1 γιά την άναστήλωση τής άνατολι- 
κής ττλβυρας τοϋ Προνάου.

Plan 1 for the anastylosis of the east side of
the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 14.

Σχέδιο 2 γιά την άναστηλωση της ανατολι
κής πλευράς τοΰ Προνάου.

Plan 2 for the anastylosis of the east side of
the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 15.

Σχέδιο 3 γιά τήν άναστήλωση τής άνατολι- 
κής πλευράς τού Προνάου.

Plan 3 for the anastylosis of the east side of
the Pronaos.
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ΠΙΝΑΞ 16.

Σχέδιο 4 γιά τήν άναστήλωση της ανατολι
κής πλευράς τοϋ Προνάου.

Plan 4 for the anastylosis of the east side of
the Pronaos.





I

ΣΧΕΔΙΟ 4 ΓΙΔΤΠΠ ΔΠΔΣΤΠΛΟΙΙΗ Till ΔΠΔΤΟΛΙΔηΐ ΠΛΓΤΡΔΖΤΟΤ ΠΡΟΠΔΟΤ
ΠΙΠΑ116



ΠΙΝΑΞ 17.

Σχέδιο γιά τήν άναστήλωση της νοτίας 
πλευράς τού Προνάου.

Plan for the anastylosis of the south side of
the Pronaos.





ΠΙΠΑΙ 17

ΣΧΈΔΙΟ. ΓΙΔ ΤΠΠ ΔΠΛΣΤΠΛΩΖΠ ΤΠΖ ΠΟΤΙΔΖ ΠΛΖΥΡΔΖ ΤΟΥ ΠΡΟΠΔογ



ΠΙΝΑΞ 18.

Σχέδια γιά τήν άναστήλωση τοΰ ανατολικού 
τοίχου, τής θύρας καί τών γωνιών της άψί- 
δος.

Plan for the anastylosis of the east wall, the 
door and the corners of the apse.
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ΠΙΝΑΞ 19.

Μία άναστήλωση τού Προνάου, ίσομετρική 
παράσταση.

An anastylosis of the Pronaos, isometric 
restoration.
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