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ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

"Οπως είναι γνωστό ή ανάγκη συστηματικής συντηρήσεως των Καρυά

τιδων άλλα και προφύλαξης τους άπό την μόλυνση της ατμόσφαιρας, ώ-

δήγησε τήν ΕΣΜΑ νά προτείνει την μεταφορά τών πολύτιμων αυτών έργων 

στό Μουσείο 'Ακροπόλεως. Ή όλη εργασία πραγματοποιήθηκε μέ επιτυ

χία στό διάστημα μεταξύ τοΰ Σεπτεμβρίου-'Οκτωβρίου του 1979. 

*Η αφαίρεση τών αγαλμάτων έδωσε τήν δυνατότητα γιά τήν παραπέ

ρα ουσιαστική επέμβαση στην επίστεψη του βάθρου καί στην επάνω επι

φάνεια έδράσεως τών λίθων τοϋ βάθρου mammmnmm, μέ τήν αφαίρεση 

όλων τών σιδηρών συνδετήριων της αναστήλωσης Μπαλάνου (1902-1909) 

καί κατόπιν μέ τήν συστηματική συντήρηση τών λίθων της έπιστέψεως. 

Τά προβλήματα πού ώδήγησαν στην ανάγκη νά αποσυναρμολογηθούν 

οί λίθοι της έπιστέψεως ήταν τά έξης: 

α) Προβλήματα αλλοιώσεως της συνοχής τοϋ υλικού -θραύσεις, απολε

πίσεις- πού επέφεραν οι στατικές επιλύσεις του φορέα στήριξης της 

άνωδομίας της Ν. Προστάσεως, στην επίστεψη του βάθρου. ('Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ή θραύση τοΰ λίθου 521 σε 3 κομμάτια, πού προήλθε άπό 

τήν καταπόνηση του Δ. σιδηρού στύλου της αναστήλωσης Μπαλάνου). 

β) Ή ανάγκη αφαιρέσεως όλων τών σιδηρών συνδέσμων καί γόμφων άπό 

τους λίθους της έπιστέψεως καί τήν επάνω επιφάνεια έδράσεως τών λί

θων τοΰ βάθρου, πού είχαν τοποθετηθεί κατά τήν προηγούμενη αναστή

λωση . 

γ) *Η ανάγκη ουσιαστικής αποκαταστάσεως τών επιφανειών έδράσεως 

τών λίθων της έπιστέψεως μέ τις τοΰ βάθρου, καί τέλος 

δ) ή λανθασμένη τοποθέτηση τών λίθων της έπιστέψεως κύρια άπό 

τό σημείο της έδράσεως της 2ης άπό ανατολικά Καρυάτιδας και προς α

νατολάς . 

Δέν θά αναφερθούμε αναλυτικά στά 3 πρώτα ζητήματα, γιατί αυτά 

θά αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης καί θά ενσωματωθούν 

στην μελέτη πού ήδη γίνεται - γιά τις επιπτώσεις του σιδηρού φορέα 

της αναστήλωσης Μπαλάνου-j στην Πρόσταση τών Καρυάτιδων. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ* 

Πρίν τοποθετηθεί όμως τό πρόβλημα της αναδιατάξεως τών λίθων 

της έπιστέψεως τοϋ βάθρου της Ν. προστάσεως, θεωρείται ενδιαφέρον 

νά σημειωθούν ορισμένες παρατηρήσεις της αρχικής δομής της έπι

στέψεως. 

α. Ή κατασκευή της έπιστέψεως καί ή τοποθέτηση των λίθων ακο

λούθησε ενα συγκεκριμμένο τρόπο: δηλαδή τοποθετήθηκαν οί λίθοι μέ 

φορά^ άπό τήν Δ. παραστάδα της προστάσεως προς τό άνοιγμα πού υ

πάρχει στην ανατολική πλευρά τοϋ βάθρου. Αυτό αποδείχνεται άπό 

τις υπάρχουσες έντορμίες τών αρχικών γομφώσεων στους λίθους τής 

έπιστέψεως. (βλ. σχ. 1,3 ) . "Ετσι πρώτα τοποθετήθηκε ò λίθος 519, 

κατόπιν ό 520, 521, 522 κ.ο.κ. 

β. Σημειώνεται μία κατασκευαστική ιδιομορφία στον τρόπο της αρ

χικής γομφώσεως του λίθου 520 πού βρίσκεται στην ΝΔ γωνία τοΰ 

βάθρου. Ό λίθος αυτός μορφής Γ έχει γομφωθεϊ σύμφωνα μέ τήν φορά 

τοποθετήσεως του άπό τήν ανατολική πλευρά άλλα καί άπό τήν Β. πλευ

ρά μέ γόμφο "τυφλό" περίπου 5 εκ. άπό τήν Β. κατακόρυφη παρειά καί 

μολυβδοχοημένο άπό όπή πού διανοίχτηκε άπό τήν επάνω επιφάνεια τοϋ 

λίθου (βλ. σχ. 3 ). Ή ιδιομορφία αυτή οδηγεί στό συμπέρασμα ότι 

ò λίθος τοποθετήθηκε"άπό πάνω" - μέ κατακόρυφη κίνηση - προς τά 

κάτω καί κατόπιν γομφώθηκε στην ανατολική κατακόρυφη παρειά. Ή 

λύση αυτή προκρίθηκε γιά νά μπορεί νά συγκρατηθεί ò λίθος κατά τις 

2 κατευθύνσεις, λόγω της μορφής του*. Τό ίδιο ακριβώς συνέβει 

καί γιά τόν λίθο 524, όπου στό θραύσμα 524α φαίνεται φανερά ή τυ

φλή γόμφωση προς Δ. καί κοντά στην Δ. επιφάνεια ώσεως. 

γ. Ή μορφή της διακοσμήσεως στό εξωτερικό κυμμάτιο - όπου αυ

τή εμφανίζεται - μέ τήν εναλλαγή τών ώων καί τών λογχών έχει Ενα 

ουσιαστικά δομικό χαρακτήρα: προσδιορίζει δηλ. τό μέτρο μέ βάση 

τό όποιο κατασκευάστηκε τό μέγεθος -(μήκος)- τοϋ κάθε λίθου τής 

έπιστέψεως. Τό μήκος κάθε λίθου εΓναι ακέραιο πολ/σιο τής αξονι

κής αποστάσεως άπό λόγχη σέ λόγχη ή 11,1 έκ. μέ απόκλιση 0,5 τοϋ 

χιλ. γιά κάθε τυποποιημένη μονάδα. Τά δύο άκρα τοϋ κάθε λίθου 

απολήγουν στην φανερή εξωτερική όψη, στό μέσον τής λόγχης, ή δέ 

μορφή της συμπληρώνεται άπό τους εκατέρωθεν λίθους τής έπιστέψεως. 

δ. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τή διακόσμηση σταματά άπό 

τήν δυτική πλευρά, στό εγκάρσιο τοίχο προς τό Κεκρόπειο, ένώ αμέ

σως μετά εμφανίζεται απλά τό κυμμάτιο χωρίς τήν σχηματοποιημένη 

διακόσμηση. Τό ίδιο επαναλαμβάνεται καί στην εσωτερική πλευρά 
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τοΰ κυμματίου τής έπιστέψεως, πράγμα πού δείχνει ότι στά σημεία 

έκεΐνα πού τό κυμμάτιο δέν ήταν φανερό, δέν δόθηκε ή λύση τής πα

ραπέρα διακόσμησης του γιά λόγους οικονομίας. 

'Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αρχική συμπλήρωση στον λίθο 

523 προς τήν εσωτερική πλευρά (βλ. σχ.2.<Μ) ή όποια φαίνεται πώς 

έγινε εϊτε γιατί τό μάρμαρο στην περιοχή αυτή παρουσίαζε κάποιες 

δομικές ατέλειες είτε άπό κάποιο λάθος ή αδεξιότητα του τεχνίτη 

λαΕεύθηκε άσχημα, μέ αποτέλεσμα νά κατασκευαστεί νέο συμπλήρωμα 

τό όποιο συνδέθηκε μέ τήν υπόλοιπη πλίνθο μέ τήν βοήθεια μικρού 

συνδέσμου μορφής r—* στην κάτω επιφάνεια έδράσεως. 

Τό φαινόμενο αυτό τών συμπληρώσεων είναι σύνηθες στό 'Ερεχθείο. 

Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. 'Αναφέρονται χαρακτηριστικά, τό πλή

θος τών συμπληρωμάτων στην εσωτερική πλευρά τών έπιστυλίων τής Ν. 

προστάσεως καθώς καί τών προς τήν νότια πλευρά τών λίθων, όπου 

εδράζονται οι 4 πλάκες τή£ φατνωματικής οροφής τής Ν.προστάσεως 

(βλ. φωτ. 2 ). 

Κατά τήν αναστήλωση Μπαλάνου ή τοποθέτηση τών λίθων τής έπι

στέψεως έγινε ακριβώς κατά τήν αντίθετη φορά άπό ότι στην αρχική 

δομή. "Ετσι τοποθετήθηκαν οι λίθοι κατά τήν φορά τών δεικτών τοϋ 

ωρολογίου έκτος άπό τήν πλίνθο 519 πού τοποθετήθηκε πρώτη και τήν 

πλίνθο 520 πού τοποθετήθηκε άπό πάνω - συρταρωτή - τελευταία. 

"Ετσι οιανοίχθηκαν στην απέναντι κατακόρυφη παρειά σέ κάθε 

πλινθίδα νέες έντορμίες γομφώσεων, ή δέ πλίνθος 520 βρέθηκε χωρίς 

νά έχει καμμία γόμφωση. 

ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

EivaL πολύ πιθανό ότι κατά τήν ανακατασκευή τοΰ Ερεχθείου, 

στό τέλος τοΰ Ιου π.Χ.αιώνα* έγιναν περιορισμένες μεν πλην όμως 

φανερές επεμβάσεις πού εμφανίζονται στους λίθους τής έπιστέψεως 

τής Ν.προστάσεως, άλλα καί στά αγάλματα τών Καρυάτιδων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ò μικρός κυλινδρικός γόμφος 

στό αριστερό πέλμα τής 2ης άπό ανατολικά Καρυάτιδας πού φαίνεται 

ότι αποκαθιστούσε τό θραυσμένο μπροστινό τμήμα τοΰ ποδιοΰ μέ νέο 

συμπλήρωμα άπό μάρμαρο ή κονίαμα (βλ. φωτ.3 ). 

Στον λίθο μέ α.α. 520 υπάρχουν δύο κυκλικές έντορμίες διαμέ

τρου ~1 έκ. στην επάνω επιφάνεια τοϋ μέλους (βλ. σχ. ζ ), εξω άπό 

τό περίγραμμα τής υπάρχουσας σήμερα αρχαίας πλινθίδας έδράσεως 

τής ΝΔ. κόρης καί οί όποιες δέν μποροΰν νά αποδοθούν μάλλον ούτε 
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στήν αναστήλωση Paccard ούτε στην αναστήλωση Μπαλάνου γιατί θά εί

χαν μιά σχετική ανταπόκριση σέ κάποια νέα συμπληρώματα τής πλιν-

θίδας εδράσεως τής Καρυάτιδας, πού θά στήριζαν τά κομμάτια αυτά 

σέ επαφή μέ τό αρχαίο μάρμαρο. 

Τό πιθανότερο είναι ότι πρόκειται γιά σιδηρές καβίλιες μολυ-

βδοχοημένες οι όποιες τοποθετήθηκαν γιά νά συγκρατούν κάποια τμή

ματα τής αρχαίας πλινθίδας επάνω στην επίστεψη καί τά όποια είχαν 

θραυστεϊ άπό τό αρχικό περίγραμμα τής πλινθίδας. (βλ. σχετικό σκα

ρίφημα S). 

Θεωρείται πιθανό ότι ή περιορισμένη επέμβαση στην ΝΔ. πλίνθο 

ανάγεται στην περίοδο τών Ρωμαϊκών επισκευών. 'Ανάλογα παραδείγμα

τα τέτοιας μορφής επεμβάσεων έχουμε στην ΝΔ. εσωτερική κόγχη τοϋ 

Ν. τοίχου*
3
 καθώς καί απέναντι στον Β. τοίχο, όπου θεωρείται πιθα

νό ότι μιά σειρά άπό κυκλικές έντορμίες ανάλογης διαμέτρου ύποδε-

χόντουσαν σιδηρές κυλινδρικές διατομές, πού υποβάσταζαν κάποια 

προσωρινή στέγαση τοϋ δυτικού τμήματος τοΰ 'Ερεχθείου, ή όποια, 

προσωρινή στέγαση, κατά τόν Stevens, κατασκευάστηκε λίγο πριν τήν 

Ρωμαϊκή επέμβαση πού μας κληρονόμησε τό μνημείο στην σημερινή του 

μορφή. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Στην χριστιανική περίοδο δέν μπορούμε νά υποθέσουμε πως έγι

ναν σημαντικές αλλοιώσεις στην επίστεψη τοϋ βάθρου τής Ν.προστάσε

ως. Τό πιθανό είναι ότι τό εσωτερικό τής Ν.προστάσεως μετασκευά

στηκε σέ χώρο τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής μέ πρόσβαση άπό 

τόν νάρθηκα - ίσως βαπτιστήριο** Πιθανό είναι πώς μέ τήν μετα

τροπή κτίστηκαν μέ λιθοδομή, ή όποια πάτησε επάνω στην επίστεψη, 

τά μεταξύ τών αγαλμάτων διαστήματα καί μάλλον ή ίδια πού εμφανί

ζεται στις διάφορες εικονογραφήσεις κατά τους προχωρημένους χρό

νους τής Τουρκοκρατίας. 

'Αργότερα μέ τήν καταστροφή τής χριστιανικής εκκλησίας άλλα

ξε καί ή χρήση τοϋ μνημείου, χρησιμοποιήθηκε σάν κατοικία καί αρ

γότερα σάν πυριτιδαποθήκη, ή δέ πρόσταση τών κορών φαίνεται ότι 

έντάχτηκε στό συγκρότημα τής κατοικίας. 

'Αργότερα κατά τά μέσα τοϋ 18ου αιώνα, ή πρόσταση τών κορών 

διατηρείται σέ κατάσταση ερειπίου καί επομένως ό χώρος τής προ

στάσεως έπαψε νά χρησιμοποιείται συστηματικά. "Ηδη άπό τό 1729 έ

χουμε τήν πληροςοορία ότι απουσίαζε άπό τήν θέση της ή πίσω ανατο

λική Καρυάτιδα *
5
 γεγονός πού πρέπει νά μήν είναι άσχετο καί μέ 
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τήν θραύση τοϋ ανατολικού τμήματος τής έπιστέψεως άλλα καί τής 

χαμένης πλίνθου τοϋ βάθρου πού σήμερα είναι αποκατεστημένη μέ 

κάποιο αρχαίο μέλος κατάλληλα κομμένο στην Ν., Δ., Β-, καί άνω 

πλευρά του. 

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί μιά παρατήρηση σχετικά μέ τήν έν

τονη άσβεστοποίηση καί γυψοποίηση τής ΝΑ. πλευράς τοϋ βάθρου τής 

προστάσεως. Σέ σχετική απεικόνιση τοϋ Stuart (1751-1753)*, ή 

πρόσταση απεικονίζεται σάν ερείπιο μπροστά άπό τήν όποια φαίνε-
δρόμο& 

ται ότι διαμορφώνεται κάποιος τοϋ τότε οίκισμοϋ τής 'Ακροπόλεως. 

Παρ'όλη τήν προσπάθεια τοϋ εικονογράφου νά προσθέσει καί ζωντα

νό στοιχείο στην εικόνα, δέν είναι άσχετο τό γεγονός, ότι ή πε

ριοχή πρέπει νά ήταν τόπος συνάντησης καί στάσης, άν μάλιστα λη

φθεί ύπ'οψιν καί τό γεγονός ότι ό Ν. τοίχος τοϋ μνημείου αποτελεί 

ένα φυσικό φράγμα απέναντι ατούς ισχυρούς χειμερινούς Β. άνεμους 

άλλα καί φυσικό άνακλαστή τής τόσο σημαντικής ηλιακής ενέργειας, 

κάτι πού καί σήμερα τό προσωπικό, τό όποιο εργάζεται στό μνημείο, 

κάνει όταν φυσοϋν Β. άνεμοι. Σάν φυσικός χώρος συγκέντρωσης αν

θρώπων μπορεί νά συσχετιστεί καί μέ κάποιες υπαίθριες φωτιές πού 

άναβαν στην προστατευμένη περιοχή γύρω άπό τήν ΝΑ. γωνία μέσα ή 

έξω άπό τήν πρόσταση, γεγονός πού έχει σάν αποτέλεσμα τήν έντονη 

γυψοποίηση τόσο τών κοσμημάτων τών κυμματίων τής έπιστέψεως όσο 

καί τοϋ βάθρρυ στην περιοχή τής ΝΑ. γωνίας. 

Στά 1802 έγινε ή επέμβαση τοϋ Elgin γιά τήν αφαίρεση τής 

γνωστής κόρης άπό τήν Ν. πλευρά , ένώ στην θέση της τοποθετήθηκε 

πεσσός άπό λιθοδομή. 

Στά 1826-1827 άπό τους βομβαρδισμούς τών Τούρκων κατά τήν 

διάρκεια τής τελευταίας πολιορκίας τής 'Ακροπόλεως καταστράφηκε 

άπό βόμβα τό δεύτερο άπό ανατολικά άγαλμα τής Ν. πλευράς, τό ό

ποιο κομματιάστηκε άπό τήν πτώση σέ πολλά θραύσματα, παρασύροντας 

τό υπερκείμενο έπιστύλιο καί τήν 2η άπό Α. φατνωματική πλάκα ή 

όποια κατέσπασε τουλάχιστο σέ πέντε μεγάλα θραύσματα καί άγνωστο 

αριθμό μικρότερων. 'Από τήν κατάρρευση αυτή πιστεύεται πώς συμπα

ρασύρθηκε τμήμα τής έπιστέψεως τοϋ βάθρου καί θραύστηκε τό πίσω 

τμήμα τής επάνω έπκρ. έδράσεως τοϋ λίθου τοϋ βάθρου μέ α.α. 531 

λ. (ΡΚΜ) Γιά τό θέμα αυτό θά αναφερθούμε αναλυτικότερα πιό κάτω ·*. 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ PACCARD (1846-1847)*. 

Κατά τήν διάρκεια τών εργασιών Paccard πραγματοποιήθηκαν όρι-

./· 
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σμένες επεμβάσεις στην επίστεψη τοϋ βάθρου και στην άνω επιφάνεια 

έδράσεως τών λίθων τοϋ βάθρου. Στην επάνω έπιφ. έδράσεως τοϋ λί

θου μέ α.α. 530 διακρίνονται δύο έντορμίες πού υποδέχονταν σιδη

ρές συνδέσεις μορφής ι—ι μέ σκοπό τήν συγκράτηση τοϋ νέου συμπληρώ-

ματρς άπό μάρμαρο πού πιθανά νά είναι τό υπάρχον σήμερα. Ό δέ 

Μπαλάνος αργότερα, κατάργησε τις παλιές συνδέσεις καί στην θέση 

τους διάνοιξε νέες μεγαλύτερες έντορμίες, καθώς επίσης τοποθέτησε 

συνδέσεις n άπό σίδηρο μέ επικάλυψη τσιμεντοκονίας. (βλ. σχ. 1 ). 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή έντορμία πού διανοίχτηκε στον λίθο 

τής έπιστέψεως μέ α.α. 522 όπου ή δυτική παρειά αλλοιώθηκε μέ τήν 

διάνοιξη έντορμίας σέ βάθος 39 έκ. πού έθιξε καί στην επάνω έπιφ. 

έδράσεως τοϋ υποκείμενου λίθου τοΰ βάθρου. Ή ανακάλυψη ιχνών 

σκουριάς στον πυθμένα τής οπής, ή όποια άς σημειωθεί, ότι βρίσκε

ται ακριβώς κάτω άπό τό περίγραμμα τής Καρυάτιδας, οδηγεί στον συλ

λογισμό ότι ή πήλινη Καρυάτιδα ενσφηνώθηκε στην βάση της μέ κάποιο 

σιδηρό στύλο γιά μεγαλύτερη ευστάθεια στην έδρασή της. Τό ίχνος 

τής σκουριάς στον πυθμένα τής έντορμίας διαστάσεων _6Χ6έκ. πιθανά 

δίνει καί τήν διάσταση τής διατομής τοϋ γόμφου ενσφηνώσεως, (δλ 6χ. ε) 

κ.φ.5) 

Τό υλικό στηρίξεως αφαιρέθηκε κατά τήν μεταγενέστερη αναστή

λωση Μπαλάνου ή δέ έντορμία κλείστηκε μέ νέο μάρμαρο, τό όποιο 

προς Β. σχηματοποιήθηκε σέ ιωνικό κυμμάτιο μέ τήν κορωνίδα του 

καί τόν αστράγαλο στην βάση (βλ. σχ. 2 ). 

"Ας σημειωθεί πώς οι πλινθίδες μέ α.α. 524,525,526 δέν άλλα

ξαν μορφή κατά τήν αναστήλωση Μπαλάνου. Ό Μπαλάνος επανατοποθέ

τησε στά ίδια σημεία τις ήδη μορφοποιημένες πλίνθους τής έπιστέ-

ψεως. 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΠΑΛΑΝΟΥ 

Γιά τήν αναστήλωση Μπαλάνου δέν θά αναφερθούμε αναλυτικά, 

, , , η . , , . Ν Μπαλάνου ο\ ανοςτπΐ τών ρνορειων T^S 

π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε πως τ ο θ έ μ α κ α λ ύ π τ ε τ α ι α π ο : 1.AicponoAews - &SHNA mr 
Τ Του 'rëlîNj αναφορά ΠΑ& '*?βθ e 224·^<5 
Δ · ϊ<α Tis ίρχα6(6ΐ, Τοϋ ι9ον 6ïnv N-npoéîaeH 
3 . Metem attouxrcoiÊC &pwfeuv Aenvft. 1977 * 

όπου ό ενδιαφερόμενος μπορεί νά ανατρέξει γιά περισσότερες πλη

ροφορίες . 

./. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ 

"Οπως καί προηγούμενα ειπώθηκε οι λίθοι τής έπιστέψεως μέ α.α. 

519, 520, 521, καί 522 βρέθηκαν τοποθετημένοι στην αρχική τους θέ

ση. Κατά τήν αναστήλωση Μπαλάνου είχε απλώς αντιστραφεί ή φορά 

επανατοποθέτησης τους. 

Ή αρχική σκέψη ότι υπάρχει αντίφαση στην υπόλοιπη τοποθέτηση 

τών λίθων τής έπιστέψεως μέ α.α. 523, 524, 525, 526, ξεκίνησε άπό 

τήν διαπίστωση πώς ή οριζόντια σύνθεση μεταξύ τών λίθων 522 καί 

523 έδινε διαφορετικό βάθος έντορμιών στους δύο λίθους. Στό λίθο 

523 τό βάθος τής έντορμίας ήταν ~6,5έκ. ένώ στον λίθο 522 παρ'ό-

τι δέν σώζεται ίχνος συνδέσεως - πράγμα πού σημαίνει ότι στην πε

ριοχή αυτή τό μέλος μειώθηκε σέ μεγαλύτερο ακόμη βάθος - τό ύψος 

τής μειώσεως δέν ξεπερνά τά 5,2έκ. μετρημένο μάλιστα στην θέση 

τής κατακόρυφης έπιφ. ώσεως (βλ. σχέδιο 2 ). 

Αυτή ή διαπίστωση ώδήγησε στό συμπέρασμα πώς οι λίθοι 522, 

523 δέν συνανήκουν. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι ό λίθος 523 είχε 

κοπεί προς τά ανατολικά τουλάχιστο κατά 3,2έκ. άπό τό γεγονός ότι 

στην Ν. όψη καί στην υπάρχουσα κατάσταση ό λίθος κόπηκε μάλλον 

άπό τόν Paccard - σέ θέση όπου υπάρχει ώό, ένώ στην αρχική φάση, 

κάθε λίθος σταματά στό μέσον λόγχης. 'Επίσης άπό τήν διαπίστωση 

ότι τό μέλος στην ανατολική πλευρά τής κάτω παρειάς δέν εμφανίζει 

έντορμία γομφώσεως,ένώ θά έπρεπε κανρνικά άπό τόν τρόπο τής αρχι

κής τοποθετήσεως,οδηγείται κανείς νά συμπεράνει πώς τό μέλος θά 

είχε μήκος ακόμη 11,1χιλ. τουλάχιστο - όσο τό αξονικό διάστημα 

άπό λόγχη σέ λόγχη - καί τό όποιο υπερκαλύπτει τό μήκος τής έντορ

μίας γομφώσεως πού κατά μ. ό. δέν ξεπερνά τά 8έκ. "Αρα τό μέλος 

κόπηκε τουλάχιστο κατά 14,3έκ. 

Μέ δεδομένο τό min. μήκος τοΰ λίθου 523 πού είναι έκ. απο

κλείστηκε ή δυνατότητα τοποθετήσεως του στην Α. πλευρά τοϋ βάθρου, 

άν συνδυαστεί μέ τό γεγονός ότι ήδη τό αυθεντικό κομμάτι τοΰ λίθου 

526 είναι στην θέση του. "Αρα τό μέλος αυτό πρέπει νά τοποθετηθεί 

ανατολικότερα καί μεταξύ τών πλινθίδων 522 καί 523 νά τοποθετηθεί 

μία ενδιάμεση πλίνθος. 

Ό συλλογισμός αυτός οδηγεί στην ανάγκη αφαιρέσεως τοΰ κονιά

ματος πληρώσεως τής αναστηλώσεως Μπαλάνου άπό τήν επάνω έπιφ. έδρά

σεως τρΰ λίθου τοϋ βάθρου μέ α.α. 530. Μέ τήν αφαίρεση τοΰ κονιά-

./. 
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ματος βρέθηκε έντορμία γομφώσεως πού έδωσε τό προς Α. όριο τοπο

θετήσεως τοΰ λίθου 5 23. 

Τοποθετώντας στό σχέδιο τήν πλίνθο 523 μέ τό κατ'άρχήν μήκρς 

καί τό προς Α. δριό της, προσδιορίζεται ένα ενδιάμεσο κενό τό ό

ποιο θεωρητικά πρέπει νά είναι μία πλινθίδα διαστάσεων 1X11,Ιέκ. 

μέ βάση τό μέτρο μήκους άπό λόγχη σέ λόγχη πού εμφανίζεται στην 

εξωτερική Νότια κατακόρυφη πλευρά τών λίθων τής έπιστέψεως. 

Θεωρήθηκε πώς ή διάσταση 5X11,1=55,6έκ. είναι ή πιθανότερη 

διάσταση τής ελλείπουσας πλίνθου τής έπιστέψεως, γεγονός πού επι

βεβαιώθηκε έμμεσα άπό τήν κατάσταση τής πλίνθου τοΰ βάθρου στην 

υποτιθέμενη περιοχή επαφής τών επιφανειών ώσεως τών δύο λίθων τής 

έπιστέψεως. 

Στην περιοχή επαφής έπρεπε κανονικά νά υπάρχει έντορμία γομ

φώσεως τοΰ ελλείποντος μέλους. Παρ'όλο πού άμεσα δέν διαπιστώθηκε 

ύπαρξη γομφώσεως ή φορά έν τούτοις θραύσεως τοΰ μαρμάρου στον υ

ποκείμενο λίθο καί στην περιοχή τής υποτιθέμενης γομφώσεως δίνει 

μία ένδειξη περί τής υπάρξεως της. "Ετσι ένώ στον υποκείμενο λίθο 

τά νερά τοϋ μαρμάρου είναι σχεδόν κατακόρυφα καί παράλληλα μέ τήν 

εσωτερική παρειά τοϋ μέλους οι δέ θραύσεις καί απολεπίσεις ακο

λουθούν τήν συγκεκριμμένη φορά, αντίθετα στό σημείο τοΰ αναζητού

μενου γόμφου ή θραύση τοΰ μαρμάρου αλλάζει φορά κατά 90 περίπου, 

πράγμα πού αντιφάσκει σέ σχέση μέ τήν φυσική κατάσταση τοΰ μαρμά

ρου. 'Από προσεκτική επισκόπηση στό ιδιόμορφο σημείο θραύσεως φά

νηκαν ώρισμένα ίχνη σκουριάς, ή όποια είχε διαποτίσει τό μάρμαρο. 

Πιστεύεται ότι στην περιοχή αυτή πρέπει νά πραγματοποιήθηκε 

βίαιη διάρρηξη τοΰ μαρμάρου έξ αίτιας τής γομφώσεως πού έπρεπε νά 

υπάρχει στην περιοχή αυτή τοϋ λίθου 531. Προς τήν κατεύθυνση αυ

τή συνηγορεί καί τό γεγονός ότι μεταξύ τών χρόνων 1821-1827 έχου

με τήν πτώση τής 2ης άπό Α. φατνωματικής πλάκας τοΰ υπερκείμενου 

έπ ι στυλ ίου καί τής 2ης άπό Α. Καρυάτιδας ίφ<"ΐ·6) 

"Ο τρόπος καταστροφής τής εσωτερικής πάνω πλευράς έδράσεως 

στον λίθο τοΰ βάθρου μέ α.α. 531 δείχνει ότι ή καταστροφή πρέπει 

νά έγινε έξ αίτιας τής πτώσεως τοϋ λίθου τής έπιστέψεως, ό όποιος 

συμπαρασύρθηκε άπό τήν πτώση τής υπερκείμενης Καρυάτιδας προς τό 

τό εσωτερικό τής προστάσεως τών Κορών. Αυτό σημαίνει ότιήθραύστη-

κε τό μάρμαρο στην περιοχή τοϋ γόμφου κατά τήν πτώση τής Καρυάτι

δας ή οξειδώθηκε καί έθραυσε τό μάρμαρο στό σημείο αυτό ή αφαιρέ

θηκε βίαια. 

/ 
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Πιστεύουμε ότι oì συλλογισμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι στό ση

μείο αυτό τοΰ λίθου 531 υπήρχε πράγματι έντορμία γόμφου, πράγμα 

πρύ προσδιορίζει καί τό μήκος τής χαμένης πλίνθου τής έπιστέψεως 

σέ 55,6έκ. 

Τέλος η πεποίθηση πώς τά δύο αρχαία θραύσματα στις πλίνθους 

525-526 συνανήκουν, ώδήγησε στό νά αποσυναρμολογηθούν άπό τά νέα 

τους συμπληρώματα καί νά μελετηθοϋν μαζί. Τό γεγονός αυτό έδωσε 

τήν δυνατότητα νά ταυτιστούν τά δύο θραύσματα, παρ' όλο πού δέν 

είχαν κοινό σημείο επαφής. Τά στοιχεία πού ώδήγησαν στην ταύτιση 

ήταν: 

α. Ή φορά τών "νερών" στό μάρμαρο πού συμπίπτει απόλυτα, («pan») 

β. Ή θραύση τοΰ μαρμάρου στην εξωτερική παρειά, πού παρ'ότι 

στό λίθο 525 τό μάρμαρο δουλεύτηκε άπό τόν Μπαλάνο, έν τούτοις 

μικρή περιοχή στην θραύση δίνει τήν συνέχεια στά δύο θραύσματα 

σέ συνδυασμό μέ τό μέτρο τής διακόσμησης τής εξωτερικής όψεως.(Φ·7] 

"Ετσι προσδιορίστηκε ότι ή Β. πλινθίδα τής ανατολικής πλευράς 

τοΰ βάθρου είχε διάσταση μήκους στην κάτω επιφάνεια έδράσεως 87,1 

έκ. γεγονός πού δείχνει ότι ή μέν γωνιαία ΝΑ. πλίνθος εφαπτόταν 

fflc προσδιορισμένης, τό δέ μήκος καί ή μορφή της ταυτίζονται μέ 

τήν γωνιαία ΝΔ. πλίνθο (βλ. σχ. 6 ) . 

Μέ τόν τρόπο αυτό προσδιορίστηκαν πλέον όλες οι διαστάσεις 

τών μελών τής έπιστέψεως τοΰ βάθρου τής Ν. προστάσεως,όπως φαίνε

ται στά σχέδια, ί."?. .. 

'Αθήνα, 'Ιανουάριος 1980. 

./. 
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*
1
 G. Stevens. The Erechteum. 1927. Harvard. Un. σ. 

Δίνεται μιά ουσιαστική περιγραφή τής κατασκευής τής προστά

σεως τών Καρυάτιδων. 

2. τοϋ ίδιου, σ.224. Θεωρείται πιθανή ή περί τό 25 π.Χ. ημερο

μηνία, οπωσδήποτε όμως πριν τήν κατασκευή τοΰ κυκλικοΰ ναοϋ 

Αυγούστου καί Ρώμης στην 'Ακρόπολη. 

3. τοϋ ίδιου. σ.178-180 

4. " " σ.570 

5. " " σ. 536 σημ. 6. Τήν πληροφορία δίνει ό άββάςΜίοηβΙ 

Fouvmont. Φαίνεται πιθανό πώς ή πρόσταση τών κορών έπαθε 

καταστροφές άπό τήν έκρηξη τοΰ Παρθενώνα, κατά τήν διάρκεια 

τής πολιορκίας του άπό τόν Μοροζίνη καί πιθανά νά καταστρά

φηκε καί ή πίσω Α. Καρυάτιδα. 

6. τοΰ ίδιου στον πίνακα -13 

7. Είναι ενδιαφέρον νά συγκριθοΰν ο Ι απεικονίσεις τών Page καί 

Inwood 1819 στον πίνακα 1 III,1 καί σελ. 555 άπό τό βιβλίο 

τοϋ Stevens καί τοϋ Μ. Coll στά 1833, συγκεντρωμένα στον 

τόμο Select views of remains of ancient monuments in 

Greece pi. VIII. 

Ή αποκατάσταση τής δεύτερης άπό Α. Καρυάτιδας έγινε άπό τόν 

'Ελβετό γλύπτη Inhot κατά τις αναστηλωτικές εργασίες Πιττάκη 

σχετ. στον L. Ross Avchâeologische Augsâtre I (Leiprig 1855) 

σ. 121. 

8. Γιά τό έργο τοϋ Paccard βλ. ΠΑΕ 1847-57 επίσης πρακτικά τής 

ΙΑ συνεδριάσεως τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1847 σ. 312-316. 

9. Ό Ν.Μπαλάνος αντικατέστησε τό νέο άτεχνο συμπλήρωμα τοΰ 

Paccard στην ΝΑ γωνία τής πλίνθου τής έπιστέψεως μέ α.α. 524 

μέ τμήμα αρχαίου μαρμάρου πού πιθανά θεώρησε πώς άνηκε στό 

μέλος. Προσεκτική όμως παρατήρηση δείχνει πώς τό τμήμα αυτό 

δέν ανήκει στην θέση πού τοποθετήθηκε λόγω τής διάφορης ποι

ότητας μαρμάρου καί φοράς τών νερών τοΰ μαρμάρου. 

0. Μελέτη αποκαταστάσεως 'Ερεχθείου, 'Αθήνα 1977 ΥΠΠΕ. Γιά τήν 

σημ. κατάσταση άπό σ.166 κ.ε. ειδικότερα 172-179 γιά τις 

επεμβάσεις καί καταστρ. στην Ν. πρόσταση σ.71-73 γιά τήν 

άναστήλ. Πιττάκη σ.81-82 καί γιά τήν άναστήλ. Μπαλάνου σ.92-

93. 

./. 


