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( Πίν. 1 - 5)

Α’.

ϊϊροεεσκγωγεχαά παρατηρήσεις.

«Ή Άκρόπολις των ’Αθηνών μετά των έν 
αύτή θησαυρών τής τέχνης ίιπήρξεν άδιαλεί- 
πτως έκτεθειμένη έπί μίαν και Λμίσειαν χιλιε
τηρίδα καί έτι πλέον είς καταστροφής παντός 
είδους ϋπά χειρών άγροίκων καί βαρβάρων. 
Ιδίως δέ κατά τόν τελευταϊον ένα καί ίιμισυν 
αίώνα διά τών γνωστών συμβάντων τοϋ έπί 
Βενετών βομβαρδισμοί/, διά τής ύπό τοϋ λόρδου 
Έλγιν καί τών καλλιτεχνών αϋτοΰ συλήσεως 
καί διά τής ύπό τών Τούρκων πολιορκίας έν 
έτει 1827 τά κτίρια αύτής ύπέστησαν άξιοθρη- 
νήτους καί άνεπανορθώτους Ακρωτηριασμούς».

Die Akropolis von Athen 
nach den neusten Ausgra- 
bungen. Von Dr L. Ross, F. 
Schaubert und Ch. Hansen. 
Berlin 1839. σελ. I.

α’) ό Παρθένων (454/3 προ Xp.).
1. Ό Παρθένων μετεβλήθη κατά τόν 5°* αιώνα 

εις χριστιανικόν ναόν' καί ό μέν οπισθόδομος με- 
τεσκευάσθη τότε είς νάρθηκα, ή οε άγια τράπεζα 
έτοποθετήθη έν άψϊδι πρός τόν πρόναον έπεκτα- 
θείση. Άλλην διάταζιν ελαβον ώσαότως καί οί έν 
τφ ση/.ώ κίονες, προσετέθη δέ καί γυναικωνΐτις. 
Ό ναός έστεγάσθη διά καμάρας, οί δέ τοίχοι έκα- 
λύφθησαν Οπό χριστιανικών γραφών.

Τό 1204 παρεδόθη ό ναός εις τήν λατρείαν τών 
Δυτικών.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895

Τό 1403 κατέρρευσεν ή στέγη τού όπισθοδόμου.
Τό 1460 μετεβλήθη ό Παρθένων είς τουρκικόν 

τέμενος, άνεγερθέντος καί μιναρέ κατά τήν νοτιο
δυτικήν γωνίαν.

Τό 1672-1676 άρχονται αί ακριβείς περί τοΟ 
κτιρίου ειδήσεις.

Τό 1674 δημοσιεύονται τά σχεδιογραφήματα 
τού Carrey.

Τό 1673 νέαι πληροφορίαι παρέχονται ύπό 
τού Spon καί YVheler.

Τό 1687 τήν 26 Σεπτεμβρίου ήμέραν παρα
σκευήν και ώραν 7 τής έσπέρας έξερράγη ή βόμβα 
τού στρατού Μοροζίνη καί Καίνιγσμαρκ καί τό 
κτίριον διερράγη είς δύο. 'Ολόκληρος ό σηκός, 
ό πρόναος, έζ κίονες τής μεσημβρινής πλευράς καί 
οκτώ τής βόρειας άνετινάχθησαν (πρβλ. Beule, 
σελ. 211, έν IIαρισίοις 1862). Τά τρόπαια τού 
Μοροζίνη, ό Ποσειδών καί οί ίπποι έκ τού δυτικού 
αετώματος, κατεθραύσθησαν ένοι άπεσπώντο.

Τό 1688 οί Τούρκοι άνήγειραν αδθις μικρόν τέ
μενος έντός τών έρειπίων.

Τό 1731 - 33 καταμετρήσεις ύπό Stuart καί 
Revett.

Τό 1787 δ πρεσβευτής τής Γαλλίας Choiseul- 
Goullier έλαβε τεμάχιά τινα έκ τών γλυπτών τού 
Παρθενώνος.

Τό 1801-3 ακολουθεί ή ύπό τού Λόρδου Έλγιν 
καί ύπό τάς οδηγίας τού ζωγράφου Λουζιέρη γε- 
νομένη πλήρης καί συστηματική σύλησις.

"Ως γνωστόν, οι άνθρωποι αύτοΰ δέν περιωρί- 
σθησαν είς τήν αρπαγήν τών έκ τής θέσεώς των 
καταπεσόντων γλυπτών καί τήν άφαίρεσιν τών
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αγαλμάτων έκ των αετωμάτων τοϋ Παρθενώνος, 
άλλ αύτό τοΟτο κατέστρεψαν αύτόν, καταβαλόν- 
τες iicl παραδείγματος κατά μήκος της μεσημβρι
νής πλευράς τά γείσα προς άφαίρεσιν των με
τοπών (πρβλ. Ross ένθ’ ανωτέρω έν ύποσημειώ- 
σει 2, σελ. 1).

Το 1826- 1827 ύφίσταταί το οικοδόμημα νέας 
ούχί άσημάντους φθοράς διά τοϋ βομβαρδισμοϋ, 
ιδίως δέ ή δυτική αύτοΟ πλευρά.

Αί προτάσεις τοϋ Α. φάν Κλέντσε προς άποκα- 
τάστασιν τοΟ Παρθενώνος:

Τό 1841-42 άνεστηλώθησαν τρεις των κιόνων 
τής βόρειας πλευράς, ών οί δυο καθ’ δλοκληρίαν, 
άλλοι δέ μέχρι τοΟ ήμίσεος καί άλλων πάλιν σπόν
δυλοί τινες μόνον.

Τό 1844 άνωκοδομήθη έν μέρει ό βόρειος τοί
χος τοΟ σηκοΟ.

Ή ’Αρχαιολογική "Εταιρεία έξέθαψεν άπό των 
χωμάτων τούς καταπεσόντας σπονδύλους πάντων 
των κιόνων των προπυλαίων καί έξεκάθηρε τό έδα
φος έντεΟθεν μέχρι τοϋ Παρθενώνος, κατηδάφισε 
δέ τό έν τώ έσωτερικώ αύτοϋ τουρκικόν'τέμενος.

1872. Τό έτος τοϋτο σημειοϋται έπί τής μαρ
μάρινης πλακός τής ύπέρ τό πλίνθινον τόξον τής 
μεγάλης εις τον Παρθενώνα εισόδου, καθ’ δν χρό
νον τό τόξον τοϋτο έκτίσθη καί διά σιδήρου συνε- 
δέθη τό ίιπερτόναων.

ΈνταΟθα πρέπει νά σημειωθή καί ή κατά και
ρούς ύπέρμετρος αΰξησις τής βλαστήσεως κατά 
τούς αρμούς καί τάς διαρρωγάς τών βαθμιδών καί 
τών μελών τών ύπερκειμένων τών κιόνων.

"Ομοίως πρέπει νά μνησθώμεν καί τών προς 
άφαίρεσιν τοϋ συνδέοντος τούς λίθους μετάλλου 
γενομένων βίαιων διαρρήξεων.

β') Τίι ΠροπύΛαια (437 πρό Χρ.).
Κατά τόν 130ν αιώνα έγκατεστάθη εις τήν βο- 

ρείαν αύτών πτέρυγα φραγκική καγκελλαρία, ή δέ 
μεσημβρινή έμεινε συνωκοδομημένη μετά τοϋ λε
γομένου φραγκικοΟ πύργου μέχρι τοϋ 1873.

Τό 1684 τουρκικόν πυροβολοστάσιον ήγείρετο 
άπό τοϋ πύργου τοΟ ναοϋ τής άπτέρου ’Αθήνας 
Νίκης μέχρι τής βόρειας πτέρυγος τών Προπυ
λαίων.

Τά 1687 έστησεν έν τώ κτιρίω τήν κατοικίαν 
αύτοΟ ΤοΟρκος πασσας.

Κατά τό αύτά έτος άνετινάχθη δι’ άναφλέξεως 
τής πυρίτιδος τό κέντρον τοϋ κτιρίου, δπερ κατά 
τό έτος 1676 έσώζετο ακόμη μετά πάντων τών 
κιόνων αύτοΟ, τών άετωμάτων και της έκ μαρμά- 
ρου οροφής.

Το 1835 (τήν 30 Μαρτίου) κατηδαφίσθη τό
πυροβολοστάσιον.

Τό 1844 έζετάφησαν πασαι αί βάσεις τών κιό
νων καί τό 1853 έπηκολούθησεν ή άποκάλυψις 
τής λεγομένης πύλης Beule;

γ’) ‘Ο μικρός ναός τής άπτέρου ’Αθήνας Νί
κης (Όλυμπ. 78).

Ό Σπών καί ό Ούήλερ ειδον τον ναόν ετι ίστά- 
μενον.

Τό1684-5 κατηδαφίσθη ύπό τών Τούρκων.
Τό 1835 εύρίσκοντο συσσωρευμένα σχεδόν άνελ- 

λιπή τά έρείπια αύτοΟ έν τφ πρό τών Προπυλαίων 
χώρψ. Τόν Δεκέμβριον τοΟ 1835 ήρχισεν ή άνοι- 
κοδόμησις. Καί τρεις μεν συντετριμμένοι κίονες 
προσέλαβον νέους σπονδύλους έκ πεντελησίου μαρ
μάρου, μία δέ βάσις άνενεώθη δλως διόλου καί λί
θοι τινες τών τοίχων τοΟ σηκοΟ άντικατεστάθησαν 
διά νέων πωρίνων. Καί ένός δέ τών γωνιαίων κιό
νων τό έπίκρανον άντικατεστάθη. Τών τεσσάρων 
δέ ύπό τοΟ Λόρδου Έλγιν εις Λονδΐνον μετακο- 
μισθεισών πλακών τής ζωφόρου κατεσκευάσθησαν 
άπομιμήσεις έξ οπτής γής καί εις τήν θέσιν έκεί- 
νων έστήθησαν.

"Ο,τι σήμερον βλέπομεν εϊνε εντελώς νέον κτί- 
ριον όιά τον άρχαίου υλικόν άνεγερθέν.

δ") Τό Έρέχθειον (407 πρό Χρ.).
Τό 1751-53 εϊδον δ Στούαρτ καί Ρέβεττ τήν

δυτικήν πρόσοψιν έχουσαν τέσσαρας ήμικίονας καί 
τρία μεταξύ αύτών τετραγωνικά παράθυρα.

Τά 1804 άφήρεσεν ό Λόρδος Έλγιν έκ μέν τής 
προστάσεως τών Κορών μίαν Καρυάτιδα, άντικα- 
ταστήσας αύτήν διά τειχίου κακοκτισμένου ώς 
ύποστηρίγματος' έκ δέ τής ανατολικής προστάσεως 
ένα κίονα!

«. Έκ πάντων τών συλητών τοϋ ίεροϋ έκείνου, 
έν ω ή ΙΙαλλάς πριν φύγη έπί μακρότατον διέτρι- 
ψεν, έν τώ έσχάτιρ λειψάνφ αρχαίας δόξης, τις 
ήτο ό έσχατος, ό χείριστος καί βαρβαρώτατος κλέ
πτης; Σκωτία, κοκκίνισε έκ τής έντροπής! — Ίδι-
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κός σου υιός τοιαΟτα έπραξε! ’Αγγλία, χαίρω διότι 
ίδικόν σου δεν ώνόμασες αυτόν ποτέ! »

Byron’s Childe Harold’s Pilgrimage 
άσμα II στ. 11.

Της βόρειας προστάσεως κατέρρευσεν έν ετει 
1825 κατά την πολιορκίαν ή λίθινη οροφή.

Το 1838 έκ των κιόνων (τεσσάρων κατά μέτω- 
πον καί οόο κατά τάς πλευράς) οί τρεις δυτικοί 
άνεστηλώθησαν αδθις. Ή διά τού βομβαρδισμού 
τοΟ 1827 προσγενομένη σπουδαιοτέρα βλάβη ήτο 
ή κατάπτωσις τοΟτο ικέν τριών κιόνων και τής έπ 
αύτων στηριζομένης οροφής τής βόρειας προστά- 
σεως, τοΟτο όέ τοΟ ουτικου τοίχου υ,ετά δύο έκ 
των ήμικιόνων. (Έν τή Forster's Bauzeitung ση- 
μειούνται τρεις ώς ίστάμενοι έτι μετ’ επιστυλίων 
έπ’ αύτών).

Τό 1844 άνήγειρεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
έκ νέου τον μεσημβρινόν τοίχον, έπεσκεύασε δέ 
τήν πρόστασιν των Καρυατιδών καί τό κτίριον έν 
γένει έξεκάθηρε.

Ή δεύτερα έκ δυσμών Κόρη είνε άπομίμησις ές 
οπτής γής τοΟ ύπό Έλγιν άπαχθέντος πρωτοτύ
που, ή δέ όπισθεν ίσταμένη τής ανατολικής σει
ράς έπιδιωρθώθη ύπό τού 'Ίμχωφ.

Τό 1851 περιέχονται αί έξης πληροφορία', έν τή 
’Αρχιτεκτονική Έφημερίδι τού Φαΐρστερ :

«Πρό τινων ετών εύρίσκετο ή πρόστασις των 
Καρυατιδών ένεκα τής ύπό τοϋ Αόρδου Έλγιν συ- 
λήσεως καί τής έν τώ προ αύτής χώρφ έκρήξεως 
βόμβας κατά τήν τελευταίαν τής ’Ακροπόλεως πο
λιορκίαν έν τοιαύτη καταπτώσει, ώστε παντελώς 
αγνώριστος είχε κατασταθή.

«Μεγάλοι τοίχοι ώς ύποστηρίγματα έφερον τά 
συντετριμμένα επιστύλια καί άντικαθίστων τήν 
ώραιοτάτην των Κορών, δυσδιάκριτους δέ καθί- 
στων τάς λοιπάς. Ό διά τής καταπτώσεως μιας 
τών μεγάλων πλακών τής οροφής μείνας κενός 
χώρος οιέκοπτε τήν αρχιτεκτονικήν γραμμήν τοΟ 
κτιρίου.

»Τό 1846 έπιμελεία καί δαπάνη τοΟ τότε Γάλ
λου πρεσβευτοΟ Κυρίου Πισκατόρυ άποκατεστάθη 
ή πρόστασις εις ήν εύρίσκεται σήμερον κατάστα- 
σιν. Τό εργον μετ’ άφοσιώσεως έξετέλεσεν ό άρχι- 
τέκτων Πακάρ. Τά έλλείποντα γείσα καί έπιστύ- 
λια άντικατεστάθησαν οιά μαρμάρων άκαταξέ-

8

στων. Ή όπισθεν ίσταμένη τής προς άνατολάς 
σειράς Καρυάτις, ής μόνος ό κορμός διεσώζετο, 
συνεπληρώθη έκ μαρμάρου, έκμαγεΐον δέ τής έν 
’Αγγλία άποκειμένης Κόρης, διά σιδηρού άξονος 
στερεωμένον, αντικατέστησε τό μνησθέν ύποστή- 
ριγμα, άνωθεν δέ έπετέθη τό ένταύθα άνήκον έπι- 
στύλιον ».

Τό 1851 ύ πήρχεν δ σκοπός, κατά τινα άνακοί- 
νωσιν της ’Αρχιτεκτονικής Έφημερίδος τοΟ Φαΐρ
στερ (σελ. 338 τοΟ είρημένου έτους), ν’άποκατα- 
σταθή ή αρχιτεκτονική του κτιρίου μέχρι τοΟ ύπε- 
ρείσματος τής οροφής, άναστηλουμένου του επί τοΰ 
εδάφους κατακειμένου παλαιοΟ ύλικοΟ καί άνανεου- 
μένου τοΟ θριγκοΟ, εξ οδ τότε μόνον τό έπιστύλιον 
καί τρία τεμάχια τής ζωφόρου κατά τήν ανατο
λικήν πύλην εύρίσκοντο άκόμη εις τήν θέσιν των.

Β\

Εις τάς καταιγίδας του χρόνου άντέστησαν τά 
οικοδομήματα τής ’Ακροπόλεως ύπέρ τά δισχίλια 
ετη, μόλις δέ οί τελευταίοι δύο αιώνες έπεφεραν 
εις αύτά τήν άνέκφραστον συμφοράν καί σήμερον 
ήμέτερον καθήκον εινε νά διατηρήσωμεν διά τάς 
μελλούσας γενεάς δ',τι εύμενής τύχη διέσωσε μέ- 
χρις ήμών.

Έκτων άνω είρημένων βλέπομεν οτι ούχί πάντα 
τά επί τοΟ βράχου τής ’Ακροπόλεως τών ’Αθηνών 
σήμερον ίστάμενα μέρη τών οικοδομημάτων ήδυ- 
νήθησαν νά ύποστώσι τά έπελθόντα δεινά, άλλά 
μάλλον ότι γενεά μεριμνώσα ύπέρ τής όιατηρή- 
σεως τών αρχαιοτήτων ολόκληρα κτίρια έκ τών 
έρειπίων εξέθαψε καί διά τοΟ ύπάρχοντος αρχαίου 
ύλικοΟ αύθις άνέστησεν, ώς π.χ. τον τής άπτέρου 
’Αθήνας Νίκης ναόν καί άλλων συστατικά μέρη 
ούχί ασήμαντα, ώς κίονάς τινας τοΟ Παρθενώνος 
καί τον βόρειον αύτοΟ τοίχον καί τήν τών Καρυα- 
τίοων πρόστασιν τοΟ Έρεχθείου.

Εις τά γεγονότα ταΰτα οφείλω νομίζω νά έπι- 
στήσω έτι άπαξ ιδιαζόντως τήν προσοχήν, διότι 
τούτο ούσιωδώς διευκολύνει ήμάς εις τήν επί τής 
εμπειρίας βασιζομένην έκτίμησιν τών νΟν ληπτέων 
μέτρων.

Χάρις εις άνδρας ώς δ Σιάουμπερτ, Ρώς, Χάν- 
σεν καί φόν Κλέντσε, οίτινες δι* ολίγων άληθώς
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μέσων αλλά μετά θάρρους καί ένθουσιασμού έπε- 
χείρησαν τήν άνέγερσιν των καταπεσόντων κτιρίων, 
βλέπομεν σήμερον τόν μέν ναόν τής Αθήνας Νί
κης προς τον γλαυκόν ούρανόν πάλιν άνορθούμενον, 
τους δέ λίθους τοΟ σηκού τού Παρθενώνος καί τους 
σπονδύλους τών κιόνων ούχί τουλάχιστον πάντας 
τόν προ αύτοΟ χώρον άναμίξ κατέχοντας. Εις τον 
Beule και Pacard όφείλομεν τήν νΟν τής Άκροπό- 
λεως είσοδον καί τήν κατάστασιν τής κοαψής τών 
Κορών προστάσεως κτλ.

Εις τούς άνδρας τούτους πρέπει νά είιχεΟα βε
βαίως ημείς οί έπίγονοι εύγνώμονες διότι διέσωσαν 
ο,τι ήδύνατο νά σωθή, τό ύλικόν δε τών κτιρίων, 
τά όποια ή πολιορκία εις ερείπια έσώρευσε, δέν 
έγκατέλιπον εις τήν φθοράν — ώς εν παραδείγματι 
εύγνωμοσύνη οφείλεται είς τήν γερμανικήν κυβέρ- 
νησιν, ήτις τόν εν Στρασβούργο) καθεδρικόν ναόν 
δέν έγκατέλιπεν είς τήν κατάστασιν εις ήν περιή- 
γαγον αύτόν αί σφαΐραι τών Γερμανών κατά τον 
βομβαρδισμόν τής πόλεως τό 1870. ζΐρός τήν άνοι- 
κοδόμησιν τού ναοΟ τής ’Αθήνας Νίκης πρέπει ν’ 
άποβλέπωμεν ώς προς έργον, άνευ τού οποίου ή 
Άκρόπολις θά ήτο πτωχοτέρα κατά εν κτίριον καί 
πλουσιωτέρα κατά ένα σωρόν έρειπίων.

’Αντί τής ύπό τών Τούρκων δημιουργηθείσης 
καταστάσεως προτιμώμεν τήν παρούσαν καί μετά 
τών έλλείψεων έτι αύτής, ούδαμώς δε θρηνοΟμεν 
διά τήν άναστήλωσιν τών κιόνων τού Παρθενώνος 
καί τού Έρεχθείου, αν καί δ τρόπος αύτής δέν δύ- 
ναται νά κριθή άμεμπτος έν πασι. Πάντως καλλί- 
τερον ήτο ν’ άνορθωθή αυθις τό κατακείμενον ύλι
κόν τών οικοδομημάτων, τό όποιον δυσμενής τύχη 
μόλις πρό διακοσίων έτών κατεκρήμνισε, παρά ν’ 
άφεθή τούτο έπί τού έδάφους παραδεδομένον είς 
φθοράν καί καταστροφήν. Ό,τι ό'μως άλλοτε άδε- 
ξίως καί δι’ εύτελεστέρων μέσων κατεσκευάσθη, 
ώς π. χ. ή πλήρωσις διακοίλων μερών διά πώρι
νων λίθων ή διά πλινθίνων τειχίων, ή περίζωσις 
διερρωγότων σπονδύλων διά σιδηρών στεφάνών συ- 
σφιγγο μενών διά ξύλινων σφηνών, ή έμφραξις ρηγ
μάτων δι’ ασβέστου κττ. — ταΟτα δύνανται σήμε
ρον καί πρέπει δέ άμα κατ’ άλλον καί δή καλλί- 
τερον τρόπον νά έκτελεσθώσι. Τήν παλαιάν μέθο
δον, ήν βεβαίως κατά τό πλεΐστον δικαιολογεί ή 
έλλειψις πόρων — διότι τόσην καλοαισθησίαν όφεί-

λομεν νά άποδώσωμεν εις τούς ανωτέρω μνημονευ- 
θέντας άνδρας τούς κατ’ εκείνην τήν εποχήν τάς 
έπισκευαστικάς έργασίας διεξαγαγόντας, ώστε νά 
ύποθέσωμεν ότι αν ηύπόρουν χρημάτων δέν θά 
κατέφευγον είς νόθα άναπληρωτικά μέσα έπισκευής 
ή εις ύλικόν μή εύάρμοστον, ώς φαίνεται τούτο 
καί έκ σχετικής τίνος παρατηρήσεως περιεχομένης 
έν τφ συγγράμματι τών Ρώς, Σιάουμπερτ καί 
Χάνσεν « ό ναός τής άπτέρου Νίκης » — τήν πα- 
λαιάν λέγομεν μέθοδον τών έπιδιορθώσεων πρέπει 
έν τώ μέλλοντι ν άποκρούσωμεν καί, αν οϊ πόροι 
έπιτρέπουσι, τά ύλικά έκεΐνα ν’ άφαιρέσωμεν πάλιν 
καί τάς έπισκευάς κατ’ άλλον τρόπον νά έκτελέσω- 
μεν. "Αλλως όμως καί ταύτα τά μέτρα παρέσχον 
έπί δύο σχεδόν γενεάς τάςάγαθάς αύτών ύπηρεσίας, 
ούδέ θέλομεν επομένως νά ύποβιβάσωμεν τήν αξίαν 
αύτών περισσότερον.

Αί έχισκεναί καί αντικαταστάσεις,όπου ανάγκη 
αύτών παρίσταται, πρέπει νά γίνωσι διά τού αύ
τοΟ καί τής αύτής ποιότητος Ολικού έν συμφωνία 
προς τήν αρχιτεκτονικήν τού αρχαίου κτιρίου,όπερ 
τόσω εύκολώτερον δύναται νά έκτελεσθή· καθόσον 
τό αρχικόν λίθινον ύλικόν τών οικοδομημάτων σή
μερον ετι εύρίσκεται εις τήν διάθεσίν μας. Άνα- 
πΑηρωτικόν τι μέσον δύναται νά χρησιμοποιηθώ 
μόνον όπου πρόκειται νά συμπηχθώσιν οί αρμοί 
καί νά στερεωθώσι μικρότερα διεσπασμένα τεμά- 

ΊΡ-
Περί σ»γκοΛΙήσεως χαλαρωθέντων ή άποσπα- 

σθέντων τεμαχίων λίθων, άποκεκρουσμένων γω
νιών καί πλαισίων βοήθεια οίασδήποτε λιθοκόλλης 
ούδείς πρέπει νά γίνη λόγος. Ή πείρα, τήν όποιαν 
μέ τοιαύτας κόλλας έκαμαν έν Γερμανία, ιδίως 
όταν αύται έχωσι διωστικήν ιδιότητα,ύπήρξεν ολως 
διόλου άποθαρρυντική, ή χρήσις δέ αύτής συνετέ- 
λεσεν εις τήν πρόωρον φθοράν πολλών αρχαίων 
μνημείων.Ό άποθανών Βιενναιος άρχιτέκτωνΣμίτ, 
ό έπισκευάσας τόν έν Βιέννη καθεδρικόν ναόν τού 
‘Αγίου Στεφάνου, έξ αφορμής τής έπισκευής τού έν 
Φρειβούργψ καθεδρικού ναού έπιμόνως συνέστησε 
ν’ άποφύγωσι τήν χρήσιν παντός είδους λιθοκόλ- 
λης. Μολονότι παν τεμάχιον τών οικοδομημάτων 
τής Άκροπόλεως εινε ιερόν δι’ ημάς καί προσφι
λές, ή δι’ αύτό τούτο ακριβώς, θεωροΰμεν άπο- 
δοκιμαστέαν τήν προσάρμοσιν αύτών διά μέσων,
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ών ή χρησιμότης δέν άπεδείχθη άχόμ,η ύπό μα- 
κρας πείρας.

Τό οικοδόμημα πρέπει και έν τφ μέλλοντι νά 
διατηρήση τήν οψιν αύτοΟ ώς έρειπίου, διό οφείλει 
■νά παραμείνη άθικτον από καλλυντικών έμπλά- 
στρων, ών ή διατήρησις θά ήτο άμφιβόλου μο- 
νιμότητος.

Άποκεκρουσμένα τεμάχια ή όσα δεν δύνανται 
πλέον νά συγκρατηθώσιν εις τό κτίριον πρέπει νά 
συλλεχθώσι και διαφυλαχθώσι.

Πρέπει ν’ άπομακρύνωμεν καί παν ό,τι δύναται 
νά διακινδυνεύση τήν ασφάλειαν των έτι ίσταμέ- 
νων ερειπίων ή ό,τι αμφίβολον αύτήν καθιστά.

Τά ύφιστάμενα έτι μέρη των οικοδομημάτων 
πρέπει νά στερεωθώσι κατά τάς άπαιτήσεις τής 
μηχανικής καί δή ούτως ώστε νά έξασφαλισθή έπί 
μακρόν ή υπαρξις αύτών. Μέ μέτρα άτεΐή και 
άπίάς συρραφάς δεν πρέπει να ματαιοπονύμεν, 
αν δέν θέλωμεν νά έπισύρωμεν καθ’ ήμών τον ψό
γον των μεταγενεστέρων.

"Ο,τι είναι άπαραίτητον προς στερέωσιν των 
διαφόρων τμημάτων των κτιρίων κατά τάς άπαι- 
τήσεις τής μηχανικής πρέπει νά διεξαχθή διά πάν
των των άριστων μέσων όσα δέ των ύπερεισμά- 
των κατεθραύσθησαν καί άχρηστα προς τήν οίκο- 
δομίαν κατέστησαν πρέπει ν’ άντικατασταθώσι διά 
στερεοΟ λίθινου υλικού, αν θέλωμεν νά καταλίπω- 
μεν εις τούς μετέπειτα έν άπαύγασμα των έργων 
τής ποτέ ελληνικής τέχνης.

Πολλά θά έξετελοΟντο άλλοτε εύκολώτερον, αν 
οί προ ήμών άποφασιστικώς έπελαμβάνοντο αύ
τών' τώρα όμως πρέπει νά δεχθώμεν τά πράγματα 
όπως έχουσι καί νά μή όπισθοχωρήσωμεν ενώπιον 
τής άνάγκης τυχόν νά έπιβάλωμεν χεϊρα εις αύ- 
τήν τήν ύπόστασιν τών κτιρίων.

*Αν ό χρόνος καί αί περιστάσεις συνεκλόνησαν 
τά έργα τής αρχαίας τέχνης βιαιότερον ή κατά τό 
προσήκον μέτρον, καί ημείς όφείλομεν εγκαίρως 
ν’ άντιτάξωμεν τά πρός άντιστάθμισιν μέσα, ν’ ά- 
πέχωμεν δέ άπό τά αισθηματικά ημιτελή μέτρα.

’Αλλά πλήν τών μηχανικών στερεώσεων απαι
τείται έξασφάλισις τών μνημείων καί κατά τών 
ατμοσφαιρικών επιδράσεων, ώσαύτως δέ καί κατά 
τής έξαπλώσεως τής βλαστήσεως μεταξύ τών λί
θων τών κτιρίων.

Έπικάλυψις καί έξασφάλισις τών άνοικτών αρ
μών ώστε νά μή εισδύη εις αύτούς κονιορτός καί 
ύγρασία, καί άπομάκρυνσις πάσης βλαστήσεως 
εΐνε απολύτως αναγκαία μέτρα πρός διατήρησιν 
τών οικοδομημάτων. ΤαΟτα όμως δέον οΰτω νά 
έφαρμοσθώσιν ώστε νά παράσχωσι τάς καλάς αύ
τών ύπηρεσίας χωρίς νά παραβλάψωσι τήν νΟν ει
κόνα τοΟ έρειπίου.

Κατά τάς άρχάς ταύτας θά ρυθμισθή ούσιωδώς 
ή λήψις τών άπαιτουμένων μέτρων, περί ών λε
πτομερώς τά δέοντα θά διεξέλθωμεν κατωτέρω έν 
τφ οίκείιρ τόπω. Ούτω δέ τό τέλος τοΟ 19°“ αϊώ- 
νος θά έπαναπαύση ημάς έν τή πεποιθήσει ότι ή 
ύπαρξις τών Αθηναϊκών μνημείων έξησφαλίσθη 
καί διά τούς άκολούθους αιώνας.

Ή Ιταλία, Γαλλία καί Γερμανία κατέδειςαν 
ήμϊν κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα σαφώς τήν 
οδόν ήν έν τή παρούση περιπτώσει έχομεν ν άκο- 
λουθήσωμεν, έπεβεβαίωσαν δέ ίκανώς τό άνωφελές 
καί τό έπικίνδυνον ημιτελών μέτρων κατά τάς έκεϊ 
γενομένας έργασίας πρός άναστήλωσιν αρχαίων οι
κοδομημάτων.

Γ\

Αί παλαιόταται έπί τόπου παρατηρήσεις μου 
καί έρευναι περί τών άθηναϊκών μνημείων ανέρ
χονται εις τό έτος 1869, έπανελήφθησαν δέ κατά 
τό 1879, 8S καί 90. Τά έξαγόμενα αύτών περιέ- 
χονται έν τήΒερολιναία Zeitschrift fiir Bauwesen, 
έν ταΐς Illustrirte Abhandlungen, έν τοϊς συγ- 
γράμμασιν Aus Attika, καί constructive und poly
chrome Details der griechischen Baukunst, έν τή 
Kunstzeitung τοΟ von Liitzow καί έν τφ μεγαλει- 
τέριρ έργω Die Baukunst der Griechen (Handbuch 
der Architektur) α’ καί β' έκδόσεως.

Παρέβαλον τάς τότε παρατηρήσεις μου πρός έκ- 
τίμησιν τής παρούσης καταστάσεως τών έν Άθή- 
ναις κτιρίων καί έκ τής παραθέσεως ταύτης έξή— 
γαγον τό εύχάριστον πάντως συμπέρασμα ότι ή 
κατάστασις αδτη ώς πρός τήν θέσιν τών άπαρτι- 
ζόντων αύτά μελών δέν μετεβλήθη.

Όλιγώτερον όμως εύχάριστον εΐνε ότι ή κατά- 
στασις τοΟ λίθινου ύλικοΟ δέν παρέμεινεν ή αύτή 
καί κατά τά προηγούμενα έτη.
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Τά νεώτατα φυσικά συμβάντα (οί σεισμοί) έβλα
ψαν τά χτίρια χατά τοσοΟτον μόνον καθ’ όσον άπε- 
σπασμένα ήβη καί χαλαρώς προς το σώμα τοΟ λί
θου συνεχόμενα άποχλάσματα άπεχόπησαν εντε
λώς χαί χατέπεσαν εις τό έδαφος.

’Από μεγαλειτέρας βλάβης παρέμειναν άπηλ- 
λαγμένα τά ές ογκολίθων συγκροτούμενα χτίσματα, 
διότι άρχήθεν ήδη οί λίθοι μιας έκάστης διαστρώ- 
σεως μετά πάσης έπιμελείας συνεδέθησαν διά σι
δηρών συνδέσμων συνεσφηνωμένων δι’ έγχύσεως 
μολύβδου εις τούς τόρμους καί αί αλλεπάλληλοι 
διαστρώσεις πάλιν πρός άλλήλας διά σιδηρών ή 
ξύλινων γόμφων έστερεώθησαν.

Μόνον τούτο έςηγει τήν δύναμιν τής άντιστά- 
σεως αύτών πρός πολυαρίθμους σεισμούς, άν καί 
τά μέτρα ταύτα δέν έλήφθησαν ίσως πρός τόν σκο
πόν τής προφυλάξεως άπ’ αύτών.

Έχτός δέ τούτου τό βραχώδες έδαφος, έφ' ού 
στηρίζονται τά αθηναϊκά οικοδομήματα έμποδίζουσε 
την διάδοσιν τών σεισμών.

Οί σεισμοί δύνανται νά εινε ή ήφαιστειογενείς 
ή άλλης φύσεως (συστολή τοΟ φλοιού τής γής 
ένεκα άποψύξεως τού γήινου κορμού, χημικαί αλ
λοιώσεις τών πετρωμάτων π. χ. τού τιτανώδους 
λίθου εις δολομίτην, ύπόγειοι διαβρώσεις τοΟ εδά
φους κτλ.).

Ή ενέργεια αύτών καθίσταται αισθητή έν τή 
γηίνη έπιφανεία ώς ώστική ή κυματοειδής.

Αί δονήσεις ασθενή μέν τήν έπίδρασιν δειχνύου- 
σιν έπί τοΟ έδάφους, πολύ δέ ίσχυράν έπί τών εις

Σχήμα I.

ύψος έγειρομένων μερών τών χτιρίων. Άκτινοει- 
δώς πάντοτε συμβαίνουσιν έκ τίνος Ιπ.κέντρου, ύπό

τό όποιον πρέπει νά ζητηθή τό σεισμικόν κέντρον. 
Αί άρμογαί τών λίθων δύνανται διά τούτο, ώς έν 
τώ παρακειμένω σχήματι φαίνεται, έγγύς μέν τής 
έπιφανείας τοΟ έδάφους νά μείνωσιν έντελώς συμ
παγείς, πρός τά άνω όμως άνοίγουσι σημαντι- 
κώς.

Ή φυσική σύστασις τοΟ έδάφους, έν ω είνε θε
μελιωμένα τά κτίρια, καί ή μετ’ έκτάκτου έττεμε- 
λείας ύπό τών αρχαίων γενομένη διά σιδήρου σύν- 
δεσις τών λίθων, μάλιστα καθόσον πρός τά άνω 
ύψούνταε τά χτίσματα, καθιστώσι περιττήν άλλην 
στερέωσιν τών αρχαίων μερών αύτών.

Έξεναντίας όμως πρέπει νά σημειωθή ένταΟθα 
ιδιαιτέρως ότι έκ τών άνωτέρων λίθων όχι εύάριθ- 
μοι διερράγησαν, χωρίς νά μεταβάλωσι τήν αρχι
κήν αύτών θέσιν, τεμάχια δέ αύτών τινα συγκρα- 
τοΟνται άκόμη διά τυχαίας, ίδιαζούσης τίνος συνε- 
περείσεως. Κατά τό παρόν λοιπόν εύρίσκονται έν 
ισορροπία, άλλ’ ό έλάχιστος κλονισμός έν τώ έσω- 
τερικώ τής γής θά έπιφέρη κατ’ ανάγκην πρός τά 
άνω μεγαλειτέρας μετακινήσεις, τάς οποίας εύμε— 
νής τις τύχη δύναται ίσως νά μεταβάλη πάλεν εις 
φυσικήν καμάραν.

Έν τούτοις ή έλπίς εις τοιαύτην πιθανότητα θά 
ένέφαινέ πως πίστιν εις τό πεπρωμένον, όλίγην δέ 
προνοητικότητα θά ήλεγχε καί τεχνικήν περίνοιαν. 
Αί έκ συμπτώσεως σχηματιζόμεναι αύται φυσικαί 
καμάραι πρέπει νά θεωρώνται έπικίνδυνοι εις τε τά 
κτίρια καί τούς έπισχεπτομένους αύτά, έν πάση δέ 
περιπτώσει ανάγκη νά αΐρωνται έκ μέσου ή κατά 
τινα τρόπον νά καθίστανται αβλαβείς.

Άβάσιμοι όλως διόλου εινε οί φόβοι περί βλά
βης δήθεν προσγενομένης εις τόν Παρθενώνα ή πι
θανής τοιαύτης έν τω μέλλοντι έκ τών πρό τινων 
έτών παρά τά θεμέλια αύτοΟ ένεργηθεισών άνα- 
σκαφών. Έν αύταΐς ούδέν τών πρός προφύλαξιν 
αναγκαίων μέτρων ήμελήθη, ή δ’ έπί τόπου τών 
πραγμάτων έξέτασις ούδεμίαν αμφιβολίαν καταλεί
πει περί τοΟ άβλαβούς τών άνασκαφών έχείνων.

Αί νπό τοϋ σεισμόν τοϋ 189ί εις τόν Παρθε
νώνα ιδίως προξενηθείσαι βλάβαι δύνανται νά κα- 
θορισθώσιν ώς έξής:

α') Κατάπτωσις προηγουμένως ήδη άπορραγέν- 
των τεμαχίων τού πέμπτου σπονδύλου τού τετάρ
του κίονος τής βόρειας πλευράς κατά τήν άπό τής
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δυτικής γωνίας άρίθμησιν (ίδ. σχήμα 2). Τό μέ- 
γιστον των ένταΰθα καταπεσόντων τεμαχίων εινε 
μήκους ενός μέτρου και πάχους τριάκοντα οκτώ 
εκατοστών ώς έγγιστα.

Ή εύστάθεια και ή αντοχή τού κίονος προς ύπο- 
βάστασιν τοΟ ύπερκειμένου βάρους ούδέν ύπέστη 
έκ τούτου. Επειδή ή αμοιβαία επιφάνεια τής άπο- 
κρούσεως εινε έντελώς καθαρά, θά επετρέπετο έν
ταΰθα ή απόπειρα τής στερεώσεως των άπορρα
γόντων τούτων τεμαχίων, ώς άπεδέχθημεν ανω
τέρω (έν σελ. 8), δι’ άναπληρωτικοΰ τίνος μέσου, 
τουτέστιν, ώς θ’ άπητεΐτο ένταΰθα, διά τίνος λιθο- 
κόλλης. Οίκοθεν όμως έννοειται ότι ή συγκόλλη- 
σις δι’ ύλης θερμαινομένης κατά τήν χρήσιν απο
κλείεται.

Μολονότι δε καί ένταΰθα προτιμητέα θά ήτο ή 
μετά καλοαισθησίας καί στερεώς γινομένη ενθεσις 
όμοειδοΟς λίθου, άλλ’ όμως έν τή παρούση περι- 
πτώσει αύτά τά τεμάχια με τάς καθαρίας αυτών 
έπιφανείας συνιστώσι τήν δοκιμήν. Μόνον δε όταν 
αύτη μετά πάροδον έτών τινων ήθελε καταδείξει 
τήν επιτυχίαν αύτής, θά έπετρέπετο ή έφαρμογή 
τοΟ αύτοΟ μέτρου καί εις άλλας όμοιους περιστά
σεις. Αλλά μόνον τότε!

β') Κατάπτωσις καί άλλων προηγουμένως ποτέ 
χαλαρωθέντων τεμαχίων ύψηλά κειμένων αρχιτε
κτονικών μελών' τά τεμάχια ταΰτα εινε συγκεν
τρωμένα έν τώ όπισθοδόμω, κεΐνται δε όμοΟ με
ταξύ τού τρίτου καί τετάρτου κίονος, άνερχόμενα 
εις τριάκοντα μέχρι τριάκοντα πέντε περίπου με- 
γαλείτερα καί μικρότερα θραύσματα. Τό μέγιστον 
έχει μήκος 0,80 τοΟ μέτρου, πλάτος 0,42, ύψος 
0,26' άλλα δε πάλιν 0,50x0,35x0,15 καί
άλλα εχουσι μόνον τό μέγεθος πυγμής.

Κατά τον γωνιαΐον βορειοδυτικόν κίονα κατέ
πεσε τεμάχιον έπιστυλίου μήκους 0,89 τοΟ μέ
τρου, πλάτους 0,34 καί πάχους 0,20.

Επειδή πολλά έπιστύλια διερράγησαν εις φύλλα, 
μέγας δε εινε ό αριθμός τών θραυσμάτων, τά όποια 
έκ συμπτώσεως μόνον ή διά τινα ίδιάζουσαν εντα- 
σιν συγκρατουνται έτι εις τά έπίκρανα καί τούς 
σπονδύλους, δεν αποκλείεται ότι πάσα μέλλουσα 
δόνησις δύναται σημαντικώς νά πολλαπλασιάση 
τήν έσχάτως προξενηθεισαν βλάβην.

Πολλά τών αρχιτεκτονικών μελών, έφ’ ών έπι— 
κάθηνται βάρη, παρέχουσιν εις αύτά αμφίβολόν τι 
μόνον καί έπισφαλές ύπέρεισμα, δύνανται δε ύπό 
τοΟ έλαχίστου κλονισμού νά καταπέσωσι προς όλε
θρον τοΟ κτιρίου. Καί δύναται μεν κατά τύχην νά 
μείνη τούτο καί ύπό τάς παρούσας συνθήκας άπηλ- 
λαγμένον πάσης βλάβης έπί έτη ακόμη, δύναται 
όμως ή καταστροφή καί άπροσδοκήτως όλως νά 
έπέλθη. Ακριβώς δέ τούτο τό καθήκον ή παρούσα 
γενεά έχει, νά μή έγκαταλίπη εις τήν τυφλήν τύ
χην τό μέλλον τού κτιρίου, άλλά νά λάβη πάντα 
τά μέτρα προς αποτροπήν έπαπειλοΰντος κινδύνου, 
καί αν άκόμη ανάγκη ήθελε παραστή διά νέων ν’ 
άντικατασταθώσιν όσα τεμάχια τού κτιρίου ό χρό
νος ιερά κατέστησεν ή όσα θύμα αύτοΰ έγένοντο, 
ή αν έπρόκειτο εις τήν παλαιάν αύτών θέσιν πάλιν 
νά στηθώσιν όσα έν νεωτέροις χρόνοις κατέπεσαν. 
Το ιουτοτρόπως θά κληθώμεν βεβαίως όλιγώτερον 
βάρβαροι, έάν ζητήσωμεν πάση θυσία νά διασώ- 
σωμεν το έργον διά τάς μελλούσας γενεάς, παρά 
έάν έκ θαυμασμού προς αύτό άπρακτοΰντες ήθέλα- 
μεν τό άφήση νά καταρρεύση.
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Δ'.

Χά μνημεία τής Άκροπόλεως.

α\) 0 Παρθένων.
Ώς εινε γνωστόν, μόνη ή βορειοανατολική γω

νία τοΟ στυλοβάτου εδράζεται άμέσως έπί τοΰ 
βράχου, ένώ παν το έντεΰθεν προς μεσημβρίαν καί 
δυσμάς ύπόλοιπον αύτοΟ (ήτοι μέρος τής ανατολι
κής πλευράς, πάσα ή μεσημβρινή καί δυτική καί 
τδ πλείστον τής βόρειας) στηρίζεται επί κρηπιδώ
ματος έκ πωρίνων ογκολίθων επικειμένων άλλήλοις 
άνευ άμμοκονίας.

Γνωστόν εινε ώσαύτως καί τοΟτο δτι αί τέσσα- 
ρες γωνίαι τοϋ Παρθενώνος δεν εινε ή δεν εινε 
πλέον ισοϋψείς καί δτι αί βαθμίδες του κρηπιδώ
ματος κατά πάσας τάς τέσσαρας πλευράς άποτε- 
λοΟσι γραμμάς καμπύλας ούχί κανονικάς επί κα
θέτου ύψους τής καμπύλης 8,4 καί μήκους 7000 
ή επί καθέτου ύψους 3,0 καί μήκους 3100 έκατο- 
στών τοΟ μέτρου.

Προς τούτοις οί κάθετοι αρμοί δεν εινε πάντες 
άκριβώς παρά στάθμην ούτε ή συναφή πάντων εινε 
συμμετρική. Πολλοί αύτών έπληρώθησαν άπο- 
σκληρυνθέντος ρύπου καί κατέστησαν διά τοϋτο 
συμπαγέστατοι.

"Αλλοι δε των λίθων τοϋ τρεις βαθμίδας έχον- 
τος στυλοβάτου δεν εύρίσκονται πλέον εν τή άρ- 
χική αύτών θέσει, άλλά διά τής γνωστής έκρήξεως 
έξετινάχθησαν έκ τής οικείας χώρας, ώστε τινές 
προέχουσι τής άρχικής συνεχοΟς γραμμής όδοντοει- 
δώς (πρβλ. τήν έμήν πραγματείαν «έξ Αττικής» 
έν σελ. 473 κέ., έν Βερολίνω 1871). Εις τήν 
κατάστασιν ταύτην, ήν κατά τδ έτος 1869 λεπτο
μερώς έςήτασα καί τδ 1871 έν τή μνησθείση 
πραγματεία έςέθηκα, ούδερία άλλη μεταβολή 
έπτ^Ιθε κατά τά τελευταία είκοσι,πεντε ετη ! Πα
ραβάλλουν όέ τάς παρατηρήσεις παρελθόντων έτών 
πρδς τήν νϋν κατάστασιν δύναμαι νά είπω δτι αύ- 
τη ούσιωδώς εύρίσκεται σύμφωνος άκόμη πρδς 
έκείνην. Κατά τήν δοκιμήν ταύτην άπέβλεψα ιδίως 
είς τούς πληρωθέντας Οπδ άποσκληρυνθέντος ρύ
που άρμούς, οΓτινες ούδένα χωρισμδν ή άνοιγμά τι 
δεικνύουσιν. Αύτη εινε ή άρίστη άπόδειξις τοϋ δτι 
δ τελευταίος σεισμδς παρήλθεν άνευ άποτελέσμα-

τος τίνος διά τδν στυλοβάτην τοϋ κτιρίου, ώς ήτσ 
καί επόμενον τοϋτο κατά τά άνωτέρω έν Γ' παρα- 
τηρηθέντα.

Επιβλαβούς έπέδρασεν ό σεισμδς έπί τών ύψη- 
λοτέρων μερών, ώς άπεδείχθη έκ τών καταπεσόν- 
των μικρών τεμαχίων.

Περί δε τών πλευρών τοϋ κτιρίου παρατηρη- 
τέον δτι κατά μεν τήν βορείαν αί τρεις βαθμίδες 
τοϋ στυλοβάτου καί ή μαρμάρινη εύθυντηρία σχε
τικούς διετηρήθησαν κάλλιστα, αν καί αί έπιφά- 
νειαι αύτών καλύπτονται ύπδ βρύων καί λειχήνων. 
Οί άρμοί δεικνύουσιν ένταϋθα ιδιαιτέρως καλήν 
συνάφειαν, ήτις έν μέρει προέρχεται έκ τοϋ άπο
σκληρυνθέντος ρύπου, ούδαμοϋ δέ διαχωρισμόν 
τινα. Τών βαθμιδών τινές έξήλθον ολίγον έκ τής 
άρχικής αύτών θέσεως, άλλ ούχί περισσότερον ή 
δσον παρετηρήθη τοϋτο άλλοτε. Αί γωνιαΐαι δμως 
βαθμίδες περιερράγησαν καί όιεστράφησαν.

Κατά δέ τήν άνατολικήν πλευράν διάφοροι διά
μεσοι λίθοι έξεβλήθησαν τών άρχικών αύτών θέ
σεων, οί δέ γωνιαίοι κατεσπάσθησαν καί ένταϋθα 
ύπδ τών καταπεσόντων γείσων καί πολλοί τών τής 
δευτέρας βαθμιδος διερράγησαν οριζοντίους.

Κατά δέ τήν μεσημβρινήν πλευράν οί γωνιαίοι 
λίθοι έστράφησαν έκ τής άρχικής αύτών θέσεως 
πρδς τά έξω, δπερ ομοίως παρατηρεΐται έν μεγάλου 
μέτρου καί είς διαφόρους διαμέσους λίθους. Αύτη 
ή πλευρά εινε ή πλείστον βεβλαμμένη, καί ένταϋθα 
δμως πρέπει νά παρατηρηθή δτι σπουδαΐαι παρα
μορφώσεις δέν φαίνονται έπιπροστεθεΐσαι είς τάς 
παλαιάς κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους.

Κατά δέ τήν δυτικήν πλευράν λίθοι τινές τής 
κατωτάτης διαστρώσεως τοϋ στυλοβάτου ύπέστη- 
σαν καθίζησιν, άλλως δμως καί ένταϋθα οί άρμοί 
έμειναν έν στενή συνοχή, είς ούδένα δέ ύπδ τοΰ 
άπεσκληρυμένου ρύπου συμπαγέντα παρατηρεΐται 
ίχνος χωρισμοϋ.

Η υπερβολική κατά την εποχήν ταύτην έζά- 
πλωσις της βλαστησεως ιδίως είς τούς άναβαθ- 
μούς τοϋ στυλοβάτου βλάπτει τήν ύπόστασιν τοΰ 
κτιρίου. Διέχοντα μέρη μεταξύ τών λίθων καί οί 
άρμοί αύτών, είς ούς δύναται νά είσχωρήση χώμα 
καί ύγρασία καί νά παρασκευασθή τοιουτοτρόπως 
τδ έδαφος είς τήν βλάστησιν, πρέπει νά πληρω- 
θώσι καί ούτω διατηρηθώσι καί έν τώ μέλλοντι.
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Το δάτιεδον τού ναοΟ και της περιστάσεως δεν δει
κνύει καμμίαν βλάβην ύπό τού τελευταίου σεισμού 
προσγενομένην, άλλ’ ή άστέγαστος αύτη έττιφάνεια, 
ήτιςέμβαδόν εχει δισχιλίων κα'ι εκατόν τετραγων. 
μέτρων περίπου, στερείται παντδς καταλλήλου 
τρόπου διοχετεύσεως των ύδάτων. Κατά καιρούς ή 
ποσότης τής καταπιπτούσης βροχής άνέρχεται εν
τός εικοσιτετραώρου εις είκοσι δύο καί ετι πλέον 
παρισινάς γραμμάς, έντός δε των έννενήκοντα πέντε 
αθηναϊκών βροχερών ημερών εις 183,6 παρισινάς 
γραμμάς. Καί επί διακόσια μεν έτη καί επέκεινα 
ή κατάστασις αύτη δεν έπέφερεν εις τό κτίριον 
καμμίαν βλάβην, άλλ’ ύπό όμοιας συνθήκας, αν 
καί ύπό την έπίδρασιν βορειότερου κλίματος, έπήλ- 
Gov άλλαχοΰ εν εύρεΐ μέτρψ καταστροφαί (ούτως 
έν τώ μεγάρω τής Χαϊοελβέργης), αδται δέ έπι- 
βάλλουσιν ήμιν καί ενταύθα έγκαιρον πρόνοιαν.

Οί κίονες τού τε άνατολικού καί τού δυτικού 
άετώματος διατηρούνται είσέτι πάντες (άνά οκτώ).

Κατά την δυτικήν πρόσοψιν φέρουσιν οί κίονες 
τά σημεία τών σφαιρών εκ τού βομβαρδισμού τού 
1827 καί εινε πολύ βεβλαμμένοι, μάλιστα οί δύο 
μεσαίοι κατά τούς κατωτέρους αύτών σπονδύλους. 
Άλλ’ ή εύστάΟεια αύτών δεν παραβλάπτεται εκ 
τούτου. Οί κορμοί καί ούτως ήκρωτηριασμένοι φέ- 
ρουσιν έτι τά επιβεβλημένα εις αύτούς βάρη.

Όλιγώτερον βεβλαμμένοι εινε οί τής ανατολικής 
προσόψεως, μολονότι καί ούτοι δεν δεικνύουσι πλέον 
την αρχικήν αύτών διάστρωσιν. Αί άκμαί τών δια— 
ξεσμάτων δεν διήκουσι πλέον εις συνεχή γραμμήν 
άπό σπονδύλου εις σπόνδυλον άνερχόμεναι μεγαλο
πρεπούς, πολλοί σπόνδυλοι διεστράφησαν καί αντί 
τής ομαλής παρουσιάζουσι νΰν τεΟλασμένην γραμ
μήν. Άλλ’ ό'μως ταύτα δεν πρέπει νά ΟεωρηΟώσιν 
αποτελέσματα τών τελευταίων συμβάντων, διότι 
καί προ είκοσιπενταετίας ήδη παρετήρησα αυτά, 
προέκυψαν δέ έν παλαιοτέροις χρόνοις.

Έκ τών οεκαεπτά κιόνων τής βόρειας πλευ
ράς ίστανται ετι, φέροντες καί τον θριγκόν, εξ μεν 
άριθμούμενοι άπό τής ουτικής πλευράς, τρεις δέ 
άριθμούμενοι άπό τής άνατολικής, συνιστάμενοι 
έξ ένδεκα σπονδύλων καί τού ιδιαιτέρως έξειργα— 
σμένου επικράνου. Έκ δέ τών λοιπών άνεστηλώ- 
θησαν έκ μέν τού τετάρτου καί πέμπτου κίονος, Ιζ 
άνατολών άριθμουμένων, είς εκατέρου σπόνδυλος,

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895

έκ δέ τού έκτου επτά σπόνδυλοι, έκ δέ τού εβδόμου 
οκτώ, έκ δέ τού ογδόου δύο. Ό εννατος άνεστη- 
λώΟη ολόκληρος, συμπληρωθείς διά πλινθίων. Έκ 
τού δεκάτου άνεστηλώΟησαν πέντε σπόνδυλοι, ό δέ 
ενδέκατος ολόκληρος κατά τον αυτόν καί ό εννατος 
τρόπον.

Έκ τού δεκάτου τετάρτου κατέπεσαν, ώς άνω- 
τέρω άνέφερα,κατά τον τελευταΐον σεισμόν τμήματα 
χαλαρώς συνεχόμενα (πρβλ. σχήμα 2, σελ. 13).

"Αλλη τις ούσιώδης άλλοίωσις εις την προηγου
μένως παρατηρηΟεΐσαν κατάστασιν δέν έπήλθεν 
ούδ* ένταΰΟα.

Εκ τής μεσημβρινής πλευράς ίστανται ετι εξ 
κίονες μετά τού έπ* αύτών θριγκού, άριθμούμενοι 
άπό τής δυτικής γωνίας, καί πέντε, άριθμούμενοι 
άπό τής άνατολικής. Εκ τού έκτου καί έβδομου 
κίονος, άριθμουμένων έξ άνατολών, ίστανται νΰν έξ 
εκατέρου είς σπόνδυλος' έκ τού ογδόου τέσσαρες* 
έκ τού έννάτου είς* έκ τού δεκάτου τρεις' έκ τού 
ενδεκάτου τέσσαρες. Ύπδ τον πρώτον σπόνδυλον 
τού πέμπτου κίονος ύπεβλήθησαν πώρινοι λίθοι.

Παράτάς μετακινήσεις τών σπονδύλων έκάστων, 
παρά τούς άκρωτηριασμούς, ούς ύπέστησαν ύπό τε 
τού βομβαρδισμού καί τής έκρήξεως δύνανται έπΐ 
μακρόν ετι τά σώματα τών κιόνων καί έν τή πα- 
ρούση αύτών καταστάσει άνευ προσθέτων μέσων 
νά διατηρηθώσι καί μόνον δι’ αισθητικούς λόγους 
πρέπει νά μη έπιτραπώσιν έπισκευαί δι’ ύλικοΰ 
άνομοιομόρφου καί ποιότητος κατωτέρας.

’Ανησυχίας όμως έμπνέει ή κατάστασις τών έπι— 
στεφόντων τούς κίονας έπικράνων, τά όποια μέ 
τούς τετραγωνικούς αύτών άβακας άποτελοΰσι τό 
ύπόβαθρον τών έπιστυλίων. Αί προς τά εξω έστραμ- 
μέναι παρειαί τών έπικράνων τής δυτικής πλευράς 
έβλάβησαν πολύ ύπό τών σφαιρών. Μόνον δ τρίτος 
κίων άπό μεσημβρίας άριθμούμενος, έμεινεν άβλα- 
βής, πάντες ό'μως οί λοιποί ύπέστησαν κατά τό 
μάλλον ή ήττον μεγάλας φθοράς. Άπεσχισμένα 
καθ’ όλον τό έκ τού σώματος τών κιόνων προεξέ- 
χον μέρος εινε τά έπίκρανα τού πρώτου, δευτέρου, 
τετάρτου καί πέμπτου κίονος (άπό μεσημβρίας 
άριθμουμένων), όλιγώτερον βεβλαμμένα εινε τά 
τού έκτου, εβδόμου καί ογδόου* άλλ’ οί άβακες τών 
έπικράνων πάντων τών κιόνων έσωθεν τού δυτικού 
άετώματος εύρίσκονται άκόμη έν καλή καταστά-
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σει, μόνον δέ κατά τάς γωνίας δεικνύουσι μικράν 
τινα βλάβην.

Οΰτω λοιπόν παρέχουσιν εις εν ριόνον έτι ριέρος, 
τό μεγαλείτερον δμως, των έκ τριών πλινΟίδων 
συγκροτούμενων επιστυλίων πλήρες ύπόβαθρον, 
άλλα όμως μέρη ιδίως της έμπροσθίας των πλιν- 
θίδων σειράς έπικάΟηνται κατά τό ήμισυ έτι έπ'ι 
τού σώματος των κιόνων (πρβλ. σχήμα 3). Κίν
δυνός τις δμως διά λόγους μηχανικούς δέν δύναται 
έκ τούτου νά πρόκυψη, καθόσον μάλιστα οί έπί 
των κιόνων έπικαθήμενοι λίθοι εινε έπιμελώς διά 
των σιδηρών γόμφων συνδεδεμένοι καί συνηρμο- 
σμένοι.

Έκ τών επικράνων τής μεσημβρινής πΛενρας 
βεβλαμμένον εινε μόνον τό τής μεσημβρινοανατο- 
τολικής γωνίας, διότι ή προεκβεβλημένη αύτοΟ 
γωνία εινε διερρηγμένη μέχρι τοΟ βάθους τοΟ σώ
ματος τοΟ κίονος' έκ τούτου δμως δέν κινδυνεύει 
ή εύστάθεια τών έπικαθημένων έπιστυλίων.

Δι’ όμοιους λόγους σημειώσεως άξια έτι εινε ή 
βλάβη τοΟ μεσημβρινοδυτικής γωνίας καί τού κατά 
ταύτην την πλευράν έκτου κίονος. Άλλ’ αί πρός 
τά έσω έπιφάνειαι διατηρούνται κάλλιστα.

Έκ τών έπικράνων τής ά,νατοΛικής πΛευρας 
βεβλαμμένα εινε κατά τήν πρός τά έξω έστραμ- 
μένην έπιφάνειαν τά τών δύο γωνιαίων κιόνων καί 
τά τοΟτρίτου άφ’ έκατέρας γωνίας άριθμουμένου 
κίονος' καί έκ τούτου δμως ούδείς κίνδυνος διά λό
γους μηχανικούς δύναται νά πρόκυψη. Αί πρός τά 
έσω έστραμμέναι πλευραί ούδεμίαν μέν βλάβην

δεικνύουσι κατά τόν έχΐνον, μικράν δέ τινα κατά 
τούς άβακας.

Έκ τών έπικράνων τής βόρειας πΛευρας, τών 
ύποβασταζόντων έτι ύπερκείμενα βάρη, βλάβας 
σημειώσεως αξίας δεικνύουσι μόνον τό τοΟ έκτου 
κίονος (άπό δυσμών άριθμουμένου) καί τά τών δύο 
γωνιαίων κιόνων.

Τά έπιατύΐια τών κιόνων τής περιστάσεως συγ
κροτούνται, ώς γνωστόν, έκ τριών παρ’ άλλήλας 
κειμένων ορθών πλινΟίδων. Τά Ολικόν δμως αύτών 
δέν εινε τής αύτής αξίας άπαν, άλλά διεκρίθη κατά 
ποιότητα ούτως όταν έτοποθετεΐτο ένταύθα, ώστε 
τά καλλίτερα μέν τεμάχια έχρησιμοποιήθησαν διά 
τήν εις τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς πλεϊστον 
έκτεθειμένην πλευράν, εις τά κατώτερα δέ ήρκέ- 
σθησαν κατά τάς όλιγώτερον προφυλασσομένας θέ
σεις. Ούτως έξηγεϊται ή αξιοθρήνητος κατάστασις 
τών έπιστυλίων τού όπισθοδόμου, ήτις άναγκαίως 
έπρεπε νά έπέλθη, αφού ό Παρθένων έστερήΟη τής 
στέγης, τά έσωτερικά δέ αύτοΟ μέρη άπροφύλακτα 
μείναντα έξετέθησαν εις τήν βροχήν καί τόν άνε
μον. ΙΙολύ τού ένταύθα χρησιμοποιηθέντος ύλικού 
δεικνύει στρώσεις, διασχίζεται επομένως πλαγίως 
κατά τήν διεύθυνσιν τών διηκουσών φλεβών, έξ οδ 
καί δέν δύναται νά διατηρηθή όταν προχωρήση ή 
άποσύνθεσις.

Έκ τών έπι,οτυΛίωγ της άνατοΛικης προσό- 
ψεως διερράγησαν τό πρός τά έξω κείμενον (κά
τωθεν βλεπόμενον) μεταξύ τού τετάρτου καί πέμ
πτου κίονος καί τό μεσαΤον καί έξωτερικον μεταξύ 
τού πρώτου καί δευτέρου κίονος. Καί άπαξ μέν 
εινε διερρηγμένον τό έξωτερικον έπιστύλιον τό έπί 
τού κίονος τής μεσημβρινοανατολικής γωνίας έπι- 
καθήμενον, τά γειτονεύον δέ έξωτερικον ομοίως 
άπαξ καί δίς τό τής βορειοανατολικής. Αί πρός τά 
έσω πλευραί τών έπιστυλίων, έξαιρέσει τών έν τφ 
σχήματι 4 άπεικονιζομένων δύο τεμαχρων, εύρί- 
σκονται έν καλή καταστάσει, δμοίως δέ καί τά 
έπικείμενα μέλη καί τά γείσα.

Τά επεατύλια δμως τής παρακειμένης μεσημ
βρινής πΛευρας μετά τών ύποβασταζόντων αύτά 
έπικράνων μετέβαλον θέσιν υπό τών προηγηθεισών 
καταστροφών, μετακινηθέντα έν μέν τή άνατολική 
γωνία μέχρι τού τρίτου κίονος πρός τά έσω, έν- 
τεΰθεν δέ μέχρι τού τετάρτου αυθις πρός τά έξω,
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οΰτω δε χαίνοντα κατέστησαν ένταΟθα τον αρ
μόν.

Σχήμα 4. Νοτιοανατολική γωνία. 

"Αποψις έκ των ένδον.

Καί ή κατάστασις αυτή, ήν προ εικοσιπενταε- 
τίας παρετήρησα, δέν ήλλοιώθη έκτοτε. Πολλά 
των έπιστυλίων της πλευράς ταύτης διεσχίσθησαν 
κατά τάς στρώσεις, ταΟτα δε τά όριζόντια ρήγματα 
διασταυροΰνται πάλιν ύπό λεπτότερων καθέτων(πρβ. 
σχήμα S), ένφ άλλως αί πλινθίδες φαίνονται ακόμη 
καλαί καί ασφαλείς εις ύποβάστασιν τοΟ βάρους.

Σχήμα 5.

Τά έπίΟτόΛια τής ιοντικής πίευραο, ο,τι αφορά 
εις τά έσω κείμενα ώς καί τά ύπερκείμενα αυτών 
τρίγλυφα καί γείσα, δύνανται να Οεωρηθώσι καλώς 
έχοντα ή άμεσου επισκευής μή χρήζοντα, εξαιρέ
σει τοΟ μεταξύ τοΟ τρίτου καί τετάρτου κίονος έπι- 
καθημένου (άπό μεσημβρίας άριθμουμένου), όπερ 
εινε διερρηγμένον. Έκ τών έξωτερικών διερρηγ- 
μένα εΤνε τά γωνιαία με τούς εύρέως χαίνοντας 
αρμούς, ώς καί τά μεταξύ τοΟ τετάρτου καί πέμ
πτου καί τοΟ δευτέρου καί τρίτου κίονος (άπό με
σημβρίας άριθμουμένου)' τό τελευταίου τοΟτο είνε 
διερρηγμένον έγγύτατα τοΟ καθέτου άρμοΟ.

Τά έπιοτύ.Ιία τής βορείου πλευράς διατηρούν
ται σχετικώς κάλλιστα, καθόσον ενταύθα μόνον ή

μεταξύ τού τετάρτου καί πέμπτου κίονος κείμενη 
πρόσθια πλινθίς διερράγη, πασαι δέ αί άλλα! έμει
ναν αβλαβείς.

Τά έσωτερίκα μέρη τον κηρίου, ήτοι ό σηκός, 
ό πρόναος καί δ οπισθόδομος εινε τά ήκιστα καλώς 
διατηρημένα έκ τού όλου μεγαλοπρεπούς οικοδο
μήματος. Ούτως έκ τών εξ τού προνάου κιόνων, 
οΐτινες άπετελοΟντο έκ δεκατριών σπονδύλων, ύφί- 
στανται έτι κυρίως μόνον άμορφοι ογκοι. Εκ τής 
πρώτης πρύς βορράν έστραμμένης ύπάρχουσιν έτι 
έν τή αρχική των θέσει δύο μόνον σπόνδυλοι, έκ 
τού δευτέρου εις καί μόνος, έκ τού τρίτου, τετάρ
του καί πέμπτου μόνον τρεϊς. Ολόκληρος ίσταται 
ό τής μεσημβρινοανατολικής γωνίας, άλλ έν οί- 
κτρα καταστάσει, διότι ή εσωτερική αύτοΟ πλευρά 
τόσον βεβλαμμένη εινε,ώστε ουδέ μία καν ράβδωσις 
διακρίνεται ετι.

Ό κίων οΰτος φέρει ετι τό έπίκρανον, τά τών 
άλλων όμως κεΐνται τεΟραυσμένα έν μέρει επί 
τοΟ εδάφους, πάντα δέ φέρουσι τάς ιδιορρύθμους 
έκείνας σιδηράς περόνας, τάς οποίας Οά έπανεύρω- 
μεν εις τά επίκρανα τών κιόνων τοΟ όπισΟοδόμου 
καί εις τά άνήκοντα αύτοις επιστύλια. Επί τού
των έπέστησε την προσοχήν πρώτον ό Botticher, 
είτα δέ ό ύπογεγραμμένος έν τή πραγματεία αύ- 
τοΰ: «έξ Αττικής» (1862 καί 1871).

Εύρίσκονται μόνον εις τά έπίκρανα τών κιόνων 
τού προνάου καί τοΟ όπισθοδόμου, άλλ’ ούχί καί 
τής περιστάσεως, καί έν έκείνοις δέ μόνον εις τάς 
προς τά έσω έστραμμένας πλευράς. ‘Ομοίως παρα
τηρούνται καί εις τά άκρα δύο έσωτερικών κατά 
χώραν έτι κειμένων πλινθίδων τοΰ επιστυλίου έν 
τφ όπισθοδόμιμ (πρβλ. σχ 6, 7 καί 9). Συνήθως 
θεωροΟνται αί σιδηραΐ αδται περοναι ώς μέσα στε- 
ρεώτεως προσθέτων τεμαχίων, έν τοιαύτη δέ περι- 
πτώσει πρέπει νά δεχθώμεν ότι πάντα τά δώδεκα 
έπίκρανα τών κιόνων τοΟ προνάου καί τής προστά- 
σεως τοΰ όπισΟοδόμου έσωτερικώς εφερον συμπλη
ρώματα, ώς καί πράγματι έτι καί νΟν φαίνεται 
τοΟτο εις δύο έσωτερικάς πλινθίδας του έπιστυλίου 
έν τή προστάσει τοΟ όπισθοδόμου. "Οσα λοιπόν έπί
κρανα είχον πάθει τι κατά τήν έξεργασίαν ή κα
τόπιν βλάβην τινά Οποστή κατά τήν οίκοδομίαν 
πρέπει νά έπεσκευάσθησαν κατά τον δυσδιακριτό- 
τατον τοΟτον τρόπον καί έχρησιμοποιήθησαν πάλιν
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έν τώ έσωτερικώ τοΟ κτιρίου. Έν τοιαότη περι- 
πτώσει το μέτρον τοΟτο θά Οπηγόρευσαν βεβαίως 
λόγοι οικονομίας, έξ αύτοΟ δέ θά ήδόνατο νά έςα- 
χθή ότι ή οικονομία συνετελεΐτο έκ των εξω πρός 
τά έσω, δ'περ θά συνεφώνει καί προς τόν έν Έγέ- 
στη ημιτελή ναόν καί τήν έν Έπιδαόρω θόλον.

Σχήμα 6. Έπΐκρανον τού προνάου φέρον Ριδηρας 
πβρόνας. Κεΐται έπι τού δαπέδου.

Σχήμα 7. Έδωτερικπ π2>,ευρά τπς βορειοδυτικής 
γωνίας τού όπιδθοδόμου.

Τά εζ σώματα των κιόνων της προστάσεως 
τον όπιαθοδόμον ίστανται πάντα έν τη αρχική 
των θέσει καί πάντα φέρουσιν έτι τόν οίκεΤον αύτών 
θριγκόν. Δυο των κιόνων εινε έντετειχισμένοι εις 
τόν πύργον τοΟ τουρκικοΟ μιναρέ, όστις καί σήμε
ρον έτι φθάνει μέχρι τοΟ γείσου τοΟ ναοΟ, οί τέσ- 
σαρες όμως άλλοι ΟψοΟνται έλευθεροι.

Πάντες οί κίονες ούτοι Οπέστησαν σπουδαιοτά-

τας βλάβας, βαρύτερου δέ έπαθον οί μεσαίοι, τούς 
όποιους είς τινα σημεία αί βόμβα! παντελώς άμορ
φους κατέστησαν.

ΈντεΟθεν λοιπόν κατά πρώτον πρέπει ν’ άρχίση 
ή έπισκευή, αν πρόκειται νά διατηρήσωμεν τό κτί- 
ριον έπι μακρόν έτι χρόνον.

'Ομοίως Si κακή καί χειρότερα μάλιστα τής των 
κιόνων τούτων καί έπικράνων αυτών εινε ή κατά- 
στασις τών έπιζευγνόντων αύτά έπιστυλίων. Καί 
ταΟτα συγκροτοΟνται, ώς τά έπιστεγάζοντα τούς 
κίονας τής περιστάσεως τού ναοΟ, έκ τριών παρ’ 
άλλήλας τεθειμένων πλινθίδων, ών τό Ολικόν εινε, 
ώς άνεφέραμεν ήδη, κατωτέρας ποιότητος.

Οίκτρά εινε ή κατάστασις τοΟ πρώτου έπιστυ- 
λίου από τοΟ κίονος τής βορειοδυτικής γωνίας μέ
χρι τοΟ άκολοόθου δευτέρου. Και αί τρεις αύτοΟ 
πλινθίδες εινε διερρηγμέναι, καί τά ρήγματα αυ
τών χαίνουσι (πρβλ. ay . 8). ή πρόσθια δέ αύτών 
δίς εινε έπεσκευασμένη, ίνα παρέχη ασφαλές Οπο
στήριγμα εις τάς έπικειμένας πλάκας τών γλυπτών 
τής ζιρφόρου.

Σχήμα 8. Βορειοδυτική γωνία. ’Οπισθόδομος.

Σχήμα 9. Το τεμά-χιον ab εινε άπεδπασμένον καί χαλα- 
ρώς κρέμαται κινδυνεϋον νά καταπέσμ.
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Ή ύπό γωνίαν 45° έν τη -προσαρμογή άποκε- 
χομμένη εσωτερική πλινθίς, ήτες έσημειώθη ώς 
διερρηγμένη, στηρίζεται κατά το σχ. 10 -παρά το 
m κατά τρόπον,-προφανή κίνδυνον άπειλοΟντα, μό
νον έπί μικρας έτι τριγωνικής έπιφανείας τοΟ ήμι- 
χατεστραμμένου επικράνου. Τούναντίον όμως το 
ύπό γωνίαν ορθήν προς ταύτην συνεχόμενον καί 
πρός τήν παρασπάδα έπιβαινον, ομοίως δέ έκ τριών 
πλινθίδων συγκροτούμενου έπιστύλιον εύρίσκεται 
έν καλή καταστάσει, ούδέν δέ ρήγμα ύπάρχει οΰ'τε 
έπί των κάτω πλευρών τών πλινθίδων, ούτε έπί 
των έσωτερικών ή εξωτερικών παρειών.

Σχήμα 10. Βορειοδυτικός γωνιαίος κίων τοϋ όπιδθο· 
δόμον. "Αποιίις έκ τών ένδον.

Πασαι αί πλινθίδες τού άπο τοϋ άευτερου πρός 
τον τρίτον κίονα βαίνοντος έπιστυλίου διεσχίσθη- 
σαν κατά τάς κάτω πλευράς πεταλοειδώς. Ή έσω- 
τερική πλινθίς διερράγη καθέτως έν τώ μέσω, φα_ 
νεραί δέ είνε κατά τό κάτω άκρον αύτής αί σι. 
δηραϊ περόναι—ήτοι αί κατά τούς αρχαίους ήδη 
χρόνους γενόμεναι έπιδιορθώσεις! Τό επικείμενον 
μέγα εσωτερικόν τεμάγιον τής ζωφόρου διερράγη 
πέραν τοΟ άρμοΟ τοΟ έπιστυλίου έπί τοΟ κίονος, 
διό τό βάρος αυτού πίπτει έπί τής διερρωγυίας πλιν- 
θίδος τοΟ έπιστυλίου (πρδλ. σχήμα 9).

Ή έσωτερική πλινθίς τοϋ έπιστυλίου τού άπο 
τοϋ τρίτου προc τον τέταρτον κίονα βαίνοντος, ώς 
δεικνύει αδθις τό σχήμα 9, διεσπάσθη έντελώς, 
καθέτως δέ διερράγη καί έκλινε πρός τό μέσον. 
Βλαδεϊσα ήδη κατά τήν αρχαιότητα, ώς φαίνεται 
έκ τής έτι έγγύς τοΟ άρμοΟ ύπαρχούσης σιδηράς

περόνης, φέρει έτι καί νΟν τό βάρος τού έπικειμε- 
νου διερρωγότος τεμαχίου τής ζψφόρου καί έλλι- 
πώς μόνον έτι στηρίζεται έπί τών λίαν βεδλαμμέ- 
νων επικράνων. Άμφότερα δέ τά επίκρανα ταύτα, 
τά όποια φέρουσιν έτι τάς σιδηράς περόνας, κατέ
στησαν πρός τήν έσωτερικήν πλευράν άμορφα, διό 
καταπτώσεις τών χαλαρώς μόνον συνεχομένων έτι 
συστατικών μερών καί ύπό μέτριων κλονισμών δύ- 
νανται νά έπέλθωσιν. Έπί τοΟ άποκλίναντος μέ
ρους τοΟ έσωτερικοΟ έπιστυλίου στηρίζεται διερ- 
ρωγάς τεμάχιον τής ζφφόρου, οδ τά θραύσματα 
(πρδλ. ab τοΟ σχήματος 9) άπειλοΰσι κατάπτω- 
σιν. Ή μεσαία έπί τών κιόνων τοΟ όπισθοδόμου 
στηριζομένη πλινθίς τού έπιστυλίου, ήτις ένταύθα 
έν άντιθέσει πρός τήν κατασκευήν τών μελών τών 
έπικαθημένων έπί τών κιόνων τής περιστάσεως δέν 
φέρει βάρος τι, διεσπάσθη έντελώς' ή έξωτερική 
όμως ή ύπερείδουσα τήν ζωφόρον τών ιππέων έχει 
τήν προσθίαν μέν παρειάν έν καλλιτέρα καταστά- 
σει, αλλά κατά τον βόρειον κάθετον αρμόν φέρει 
νεώτερον συμπλήρωμα.

ΤοΟ έπιστυλίου τού άπο τοϋ τετάρτου προς τον 
πέρπτον κίονα βαίνοντος διεσχίσθη πεταλοειδώς 
ή έσωτερική πλινθίς [κάτωθεν όρωμένη), διερράγη 
δέ καί καθέτως (πρβλ. σχήμα 9 καί 11) καί συνε- 
θραύσθη' ή μεσαία όμως καί έξωτερική πλινθίς 
διατηρούνται καλώς. Ή τελευταία αδτη φέρει ο
μοίως ύπό τήν ζφφόρον κατά τόν μεσημβρινόν κά
θετον άρμόν νεώτερον συμπλήρωμα.

'Οπισθόδομος.

Σχήμα 11.
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Too έπιστυλίου τού βαίνοντος από τού πέμπτου 
προς τον εκτον κίονα δύο μόνον πλινθίδες κάτωθεν 
όρώμεναι έπίκεινται έτι έλεύθεραι, ή δέ τρίτη ή 
εσωτερική στηρίζεται κατά τό έτερον μεν άκρον έπί 
τοΟ τοίχου τοΟ μιναρέ, κατά Si τό άλλο έπί τοΟ 
γωνιαίου κίονος. Αί ελεύθερα1, αδται πλινθίδες κά
τωθεν όρώμεναι ώς καί κατά τάς δρατάς πρόσθιας 
παρειάς ε?νε ολίγον διερρηγμέναι δριζοντίως.

Καί τοΟ προς τήν μεσημβρινήν πλευράν έστραμ- 
μένου, άπό τοΟ γωνιαίου κίονος προς τήν παρα- 
στάδα έπιβαίνοντος επιστυλίου δύο μόνον πλινθίδες 
ομοίως είνε έλεύθεραι, ένω ή τρίτη, ή εσωτερική, 
στηρίζεται έπί τοΟ τοίχου τοΟ μιναρέ. Ή εξωτε
ρική διερράγη εις τό μέσον καθέτως καί έπιδιωρ- 
θώθη,τά Si έπικείμενα τεμάχια τής ζωφόρου έφΟά- 
ρησαν πολύ.

‘Η κατάστασις τής γωνίας ταύτης εν τφ συνόλω 
δεν είνε άνεπισφαλής, δέν απειλεί όμως κίνδυνον, 
διότι τά επιστύλια εύρίσκουσι στηρίγματα έν τφ 
τοίχφ τοΟ μιναρέ.

Ή ύπεράνω των επιστυλίων των κιόνων τοΟ 
όπισθοδόμου διήκουσα ζωφόρος έκτείνεται άπό τής 
μεσημβρινοδυτικής γωνίας μέχρι τοΟ δευτέρου κίο
νος, άριθμουμένου άπό βορρά. Έπικάθηται δέ μό
νον έπί των έξωτερικών πλινθίδων τοΟ έπιστυλίου 
καί εύρίσκεται σχετικώς έν καλή καταστάσει' 
διότι καί Ολικόν έχρησιμοποιήθη δι’ αύτήν έκ- 
λεκτόν. Σήμερον άποτελεΐται έκ δεκατεσσάρων 
καλώςσυνηρμοσμένων, σχεδόν ΐσομεγέθωνπλακών, 
αιτινες κατά τούς αρμούς δεικνύουσι μέν μετακι
νήσεις καί βλάβας άλλ’ ούχί σπουδαίας.

Προς τουτοις έπιζευγνύουσιν αυτήν καθ’ άπασαν 
τήν εκτασιν αί μέχρι των όπισθεν κειμένων λείων 
πλινθίδων τής ζφφόρου διήκουσα! πλάκες τών γεί
σων. Ούτω δέ σχηματίζεται διάκοιλός τις κατα
σκευή , έφ’ ής στηρίζονται αί δοκοί τής οροφής.

Αί καλύπτουσαι αυτήν πΐάκες των γείσων, αί- 
τινες εκατέρωθεν κατά μέτωπον ειχον πλαίσια, 
διατηρούμενα έτι ίκανώς ύπεράνω τής ζωφόρου 
τών ιππέων,φαίνονται ακόμη έν καλή καταστάσει.

Άπό τοΟ θριγκού τού όπισθοδόμου πρός τόν 
θριγκόν τών κιόνων τής έν τή δυτική προσάψει 
περί στάσεως έκτείνονται ακόμη τέσσαρες έγκαρσιαι 
δοκοί τής οροφής τής περιστάσεως. Επ αυτών οέν 
έπικάθηνται βάρη, σχετικώς δέ είνε έν καλή κατα-

στάσει καί κατά τήν πρός τόν οπισθόδομον πλευ
ράν αύτών ιδίως έχουσιν ασφαλές ύποστήριγμα.

Έςαίρεσιν ποιεί ή έγκαρσία δοκός ή πρός τήν 
παραστάδα, ήτις δέν έπιστηρίζεται ασφαλώς έπί 
τού έπιστυλίου τών κιόνων τής περιστάσεως, ώς 
δεικνύει τό σχήμα 12. Τά έπερειδόμενον αύτού 
άκρον μόλις συγκρατεΐται έπί έφθαρμένου τεμαχίου 
γείσου, τό όποιον μόνον ύπό τού άκρου τού άπε- 
σπασμένου τεμαχίου X τής λείας έσωτερικής πλιν- 
θίδος τής ζωφόρου ύποβαστάζεται! ’Ισχυρότερα σει
σμική δόνησις, ήτις μετά μεγαλειτέρας δυνάμεως 
πρός τά άνω έκδηλούται, θά έπιφέρη κατ’ ανάγ
κην τήν πτώσιν τής έγκαρσίας δοκού, κατόπιν δέ 
καί άλλων τεμαχίων, έξ οδ Οά έπέλθη βλάβη εις 
τε τόν κάτωθεν κίονα καί ιδίως εις τό έπίκρανον τό 
φέρον τόν ύπερκείμενον θριγκόν.

Αλλη σημαντική βλάβη παρατηρεΐται εις τό έπί
κρανον τού δευτέρου κίονος τής περιστάσεως (άπό 
βορρά άριθμουμένου) τού δυτικού αετώματος.

Τούτο διεσπάσθη έκεϊ άκριβώς οπού έπερείδον- 
ται αί έσωτερικαί πλινθίδες τού έπιστυλίου, διερ- 
ρωγότος καί αύτού έν τφ μέσφ μεταξύ τού ένλόγφ

28

Σχήμα 12. Δυτική πλευρά της περιότάΟεως. 
Δεύτερος κιων έκ μεΟημβρίας.

κίονος καί τοΟ γωνιαίου. Τό άπεσπασμένον τεμά- 
χιον τοΟ επικράνου μόλις συναρμόζεται έπί τοΟ 
παρόντος διά σιδηροΟ συνδέσμου πρός τό κύριον
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σώμα τοΟ λίθου, S-περ όμως ωσαύτως ήδη είνε 
διερρηγμένον. '0 ύποκείμενος σπόνδυλος εινε έκ 
των πλαγίων πολύ βεβλαμμένος.

Άν έκ σεισμικής τίνος δονήσεως συμβή ν’ άπο- 
σπασθή το κακώς συνδεδεμένον τοΟτο τεμάχιον τοΟ 
έπικράνου, τότε ύπόκεινται εις κίνδυνον καταπτώ- 
σεως τά έπικείμενα αρχιτεκτονικά μέλη (πρβλ. 
σχ. 13).

ΙΙερίόταόις. Λυτικόν άέτοιμα. Γωνιαίος κίων 
(βορειοδυτικός).

Σχήμα 13.

Το τρίγΧνφογ τοδ κτιρίου σύγκειται έκ των έν- 
τός κειμένων λείων, άπαντα τον κύκλον αύτοϋ δια- 
τρεχοΰσών πλινθίδων, έκ των έξωτερικών κορμών 
τής τριγλύφου, έκ των μεταξύ παρεμβεβλημένων 
πλακών των μετοπών καί έκ τών όπισθεν αύτών 
τεθειμένων άκαταξέστων κορμών. Ούτοι συνεδέοντο 
καί έν μέρει έτι συνδέονται προς τούς τής τριγλύ
φου διά σιδηρών συνδέσμων τοΟ σχήματος διπλοΟ 
ταΟ: I—Η , ομοίως δέ προς άλλήλας συνδέονται καί 
αί λεϊαι πλινθίδες. ’Άνωθεν έπικάθηνται αι πλάκες 
τών γείσων, αΐτινες πάσαν έκείνην τήν κατασκευήν 
■έπιζευγνύουσι καί έξω τής πρόσθιας παρειάς κατά 
όγοοήκοντα εκατοστά τοΟ μέτρου προεκβάλλουσαι 
■σχηματίζουσιν ύπόστεγον προφυλάττον τά υποκεί
μενα γλυπτά.

Έν τώ δυτικω «αι άνατοΧικω άετύματι ύπέ- 
στη μέν ή κατασκευή αυτή [Ίλάβας, ούσιωδώς 
όμως διατηρείται άκόμη. Κατά τήν άνατολικήν 
πλευράν λείπουσι πλήν τών μεσημβρινών γωνι
αίων τεμαχίων τά προεξέχοντα πλαίσια τριών έκ 
τών μεταξύ γείσων, κατά τήν δυτικήν πλευράν 
.διατηροΟνται άκόμη τά γωνιαία τεμάχια, λείπου-

σιν όμως τά προεξέχοντα πλαίσια τεσσάρων έκ τών 
μεταξύ γείσων. Αί πρόσθια! παρειαί τών τριγλύ
φων καί μετοπών εινε βεβλαμμέναι καί σεσαθρω- 
μέναι, οι αρμοί διηνοίχθησαν καί περισσότερον μά
λιστα έγγύς τών πλακών τών γείσων. Αι αύτών 
διεισδύουσιν οΰτω τά ίίδατα τώ / βροχών, τά οποία 
καταστρεπτικά άποτελέσματα δύνανται νά έχωσι 
διά τά Οποκείμενα μέλη το Ο κτιρίου προ πάντων 
όταν ευθύς κατόπιν έπέρχηται παγετός. Ύπό ταύ- 
την τήν' έποψιν καλλίτερον προφυλάσσεται τό δυ
τικόν άέτωμα, τοΟ όποιου τό τοίχωμα διατηρείται 
άκόμη, ένώ τό άνατολικόν μικρόν μόνον μέρος αύ- 
τοΟ σώζει.

Κατά τήν βορείαν και μεσημβρινήν πΧευράν 
ολίγα μόνον γείσα έτι σώζονται, διότι τά πλεΐστα 
άπεσπάσθησαν καί κατερρίφθησαν προς άπονωτέ- 
ραν σύλησιν τών μετοπών.

Ή έλλειψις τών προφυλασσόντων γείσων έπέ- 
φερε προώρως βλάβας εις τά ύποκείμενα άρχιτε- 
κτονικά μέλη, διαρραγέντα Οπό τής έπιδράσεως 
τοΟ άνέμου, τής βροχής καί τοΟ παγετού. Ώς έκ 
τής κατασκευής των δέ κίνδυνον διατρέχουσι καί 
τά έπιστύλια Οπό τοΰ διηθοΟντος ύδατος τήν αύ- 
τήν τύχην νά ύποστώσιν.

Έκ τής όλης κατασκευής τοΟ άνατολικοΟ αε
τώματος μικρόν μόνον μέρος διεσώθη.

ΔιατηροΟνται ετι οί δύο γωνιαίοι λίθοι καί οί 
στενοί οι προς τήν μεσημβρινοανατολικήν γωνίαν 
μέχρι πέραν τής τετάρτης τριγλύφου διήκοντες 
όρθοστάται, έξ ών είς καλύπτεται ετι Οπό γείσου. 
Τά όπισθεν τοίχωμα τών ορθοστατών εινε έν άτα- 
ξία καί πλέον ή ελλιπές.

Έκ τοΟ δυτικόν αετώματος σώζονται ομοίως οί 
δύο γωνιαίοι λίθοι καί έκ τών ορθοστατών σχε
δόν άκριβώς τό ήμισυ άπό βορρά προς μεσημβρίαν- 
έκ τοΟ άλλου όμως ήμίσεος τοΟ άετώματος μόνον 
τό όπισθεν τοίχωμα εινε έτι όρατόν μετά τινων 
ορθοστατών προς τήν μεσημβρινήν γωνίαν. Με
ταξύ τοΟ δευτέρου καί τρίτου κίονος (άπό βορρά 
άριθμουμένων) προβάλλει έτι μία πλάξ τοΟ γεί
σου το Ο άετώματος, ήτις προφυλάσσει άπό τής 
βροχής τόν μόνον κόσμον τοΟ άετώματος κατά τήν 

.πλευράν ταυτην, δύο ήκρωτηριασμένους κορμούς.
Οι αρμοί τών ορθοστατών τοΰ άετώματος, οΐτινες 

δεν άποτελοΰσι πλέον μίαν γραμμήν (όπερ προ ει-
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χοσιπένταετίας ήδη παρετήρησα),άλλά συγκλίνουσι 
προς άλλήλους, συνεφάπτονται άλλήλων εντελώς 
σχεδόν κατά τόν γωνιαΤον λίθον, παρεκκλίνοντες 
τής στάθμης εν χιλιοστόν τοΟ μέτρου' κατά τον 
βόρειον γωνιαΐον λίθον μέχρι τοΟ μέσου περίπου 
εινε μετακεκινημένοι πάντες και συγκρατοΟνται διά 
νεωτέρων συνδέσμων.

Το όπισθεν τοίχωμα τοΟ αετώματος εινε πολ- 
λαχώς κατεστραμμένον, οί άρμοΐ χαίνουσι, λίθοι 
τινές εινε διερρηγμένοι ή θραύσματα άπεσπάσθη- 
σαν άπ’ αύτών, ούδεμία δέ απολύτως προφύλαξις 
ύπάρχει άπό τής εισχωρούσης ύγρασίας. Τό τοί
χωμα τοΟ αετώματος καθ’ εαυτό ώς καί τά ύπο- 
κείμενα αρχιτεκτονικά μέλη βλάπτονται αναμφι
βόλους όπό τε τής βροχής καί τοΟ παγετοΟ, ομοίως 
δέκαί ό θριγκός τής βόρειας καί μεσημβρινής πλευ
ράς' διά τοΟτο έπιβάλλονται ένταΟθα κατεπειγόν- 
τως σκόπιμα προφυλαχτικά μέτρα προς σωτηρίαν 
των ύπολειπομένων έτι τμημάτων τοΟ άετώματος.

Ε’.

ΕΒροτάσεις πρός συντήρησεν τών μνημείων 
τής ’Λχροπόλεως καί πρακτική εφαρμογή 
τών προτεινομένων μέτρων.—Επιδιόρ
θωσες προηγουμένων επισκευών.

α’) Ο Παρθενιάν.
Προεισαγωγικώς πρέπει πρώτον νά παρατηρή- 

σωμεν ότι πρό παντός ό χαρακτήρ τοΟ έρειπίου 
ανάγκη νά διατηρηθή, ούδεμίαν δέ άλλοίωσιν ού- 
σιώδη επιτρέπεται νά ύποστή ή εΐκών, τήν οποίαν 
τοΟτο σήμερον παρουσιάζει.

Έκ τών έν κεφαλαίω Δ'λεχθέντων έξάγεται ότι 
αί έξης έργασίαι πρέπει νά έκτελεσθώσι:

1) Παντελής άποράκρυνσις τής β.Ιαατήσεως 
άπό τών ερειπίων, έκ τε τών ύποκειμένων καί τών 
άνωτέρων μερών.

Προς τόν σκοπόν τοΟτον πολλή εργασία έγινε 
σχετικώς πρός τό παρελθόν, άλλ’ ούχί έτι ικανή.

’Ανάγκη νά ληφθή πάσα πρόνοια όπως μή βλα- 
στήση πλέον χλόη ή φυτόν τι οίονδήποτε εις τούς 
άρμούς τοΟ στυλοβάτου καί μεταξύ τών πλακών 
τοΟ δαπέδου'τής περιστάσεως καί τοΟ σηκοΟ.

“Οπου ή συναφή τών αρμών εινε ατελής καί ή

βλάστησις έν ταϊς σχισμαίς αύτών ούτω διευκολύ
νεται, πρέπει αδται νά πληρωθώσι διά λιθοκόλλης 
ή τσιμέντου (τοΟ αύτοΟ χρώματος τοΟ Ολικού). >

Πληρεστέραν θεραπείαν τοΟ κακοΟ τούτου όμως 
δύναται νά παράσχη :

2) Ή διευκόλυνσις τής εκροής των ύθάτων άπό 
τοΟ Οψηλότερον κειμένου δαπέδου τοΟ ναοΟ, άλλα 
καί άπ αύτοΟ τοΟ περιτειχισμένου έτι κυρίως 
Παρθενώνος.

Πρός τόν σκοπόν τοΟτον άνάγκη νά έξαρθώσιν· 
αί πλάκες τοΟ δαπέδου καί νά τοποθετηθώσι πλα- 
γιώτερον πρός κατάκλυστρόν τι έν τώ μέσω τοΟ 
σηκοΟ, άλλ’ ή εργασία αύτη δεν πρέπει νά έπιφέρη 
άλλοίωσιν τινα τών άνω έπιφανειών τών πλακών, 
έπί τών όποιων διακρίνονται έτι τά ίχνη τών έπι- 
βαινόντων άρχαίων κιόνων.

Τό κατάκλυστρόν δύναται νά κατασκευασθή 
κατά τρόπον άπλούστατον, τά έν αύτώ δέ συρρέον 
ύδωρ νά διοχετευθή πρός τό βόρειον μέρος τής 
Άκροπόλεως εις τάς έν τώ βράχια λελαξευμένας 
δεξαμενάς ή έπί τοΟ εδάφους απλώς. Έν τώ 1 πί- 
νακι άπεικονίζεται τό σχέδιον αύτοΟ.

Ίνα μή βλαφθώσιν αί πλάκες τορ δαπέδου μετά 
τών ιχνών τών κιόνων, άνάγκη νά διαιρεθή τό σύ
στημα τής διεκροής τών ύδάτων εις δύο μέρη, νά 
κατασκευασθώσιν έπομένως δύο κατάκλυστρα, τά 
όποια θά ένωθώσι πρός άλληλα διά σιδηροΟ σωλή- 
νος, δι’ άλλου δέ κοινοΟ σωλήνος θά διοχετεύωσι 
τά ύδωρ αύτών πρός τό βόρειον μέρος.

Τά κατάκλυστρα δεν θά εινε μεγάλα καί θά 
όμοιάζωσι πρός τούς πηλόδόχους τών ήμετέρων 
ύδραγωγείων μετ’ έπικαλύμματος κτλ., οίτινες 
έτοιμοι πωλοΟνται. Τό κατασκεύασμα τοΟτο θ’άν- 
ταπεκρίνετο εντελώς πρός τά συγγενή κατασκευά
σματα τών άρχαίων ιδιωτικών οίκων ή καί άρ
χαίων τινών ναών (ώς τοΟ Πανθέου έν ’Ρώμη). Ό 
διοχετευτικός σωλήν πλάτους δεκαπέντε περίπου 
εκατοστών του μέτρου θά οιέρχηται τόν στυλοβά- 
την Οπό τάς μαρμαρίνας βαθμίδας διά τής πώρινης 
κρηπίδος, ώς οίκοθεν δέ έννοεϊται καί έν τώ σχεδίω 
σημειοΟται διά τίνος μετακιονίου.

Αί πλάκες τοΟ δαπέδου κατά τήν μετακίνησιν 
αύτών καί τήν πλαγίαν πρός τό κατάκλυστρόν το- 
ποθέτησιν πρέπει νά ένστρωθώσιν έπί κονιάματος 
τσεμέντου, καί οί άρμοί δέ νά συμπηχθώσι διά
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τσε(Αεντου άπομάκρυνσιν πάσης ύγρασίας από 
των περιβαλλόντων τοιχωμάτων και παρεμπόδισιν 
της βλαστήσεως.

Πρόνοια πρέπει να ληφθή ώσαύτως προς διεκ» 
ροήν των ύδάτων από τοΟ δαπέδου τής περιστά- 
σεως ύπέρ τάς βαθμίδας τοΟ στυλοβάτου, έπιδιορ- 
θουμένων καταλλήλως των έπι τω σκοπώ τούτω 
ληφθέντων ήδη ένταυθα μέτρων.

3) Οί τοίχοι τοΟ σηκό0 έβλάβησαν διά των θυ- 
ροειδών ρηγμάτων τής βόρειας και μεσημβρινής 
πλευράς* κατά την βορείαν πλευράν έκλινε προς 
τά κάτω ό ώς ύπερτόναιον χρησιμοποιηθείς ογκό
λιθος, έξ ού απειλείται κατάπτωσις των έπικαθη- 
μένων λίθων.

Κατά την μεσημβρινήν πλευράν ό τοίχος εν τω 
ρήγματι έστηρίχθη διά ξύλινων δοκών, ή κατα
σκευή δε αυτή ούτε διαρκής εινε ούτε τοΟ μνη
μείου αξία. Καί ό νΟν τρόπος τής άποτειχίσεως 
τών ρηγμάτων εινε άπρόσφορος, πρέπει δέ αντί 
τούτου νά κτισθή ό τοίχος έκ νέου όιά τοΟ αύτοΟ 
ύλικοΟ καί οί λοιποί τοίχοι τοΟ σηκοΟ.

Ή είσοδος προς τήν κλίμακα του τουρκικού μι- 
ναρέ πρέπει διά καταλλήλου καί κομψοΟ τρόπου 
νά περικαλυφθή, άλλ1 όχι ύπέρ τό σημερινόν αυ
τής ύψος.

Αύτή δέ ή κλψα( δέν προσθέτει μέν βεβαίως 
κάλλος εις τό οικοδόμημα, τήν ύπαρξιν όμως αύ- 
τής δικαιολογεί ή εποχή. Εινε χρήσιμος άλλως 
καί προς τάς έπισκευαστικάς έργασίας, τήν διατή- 
ρησιν δέ αυτής άπαιτοΟσι λόγοι μηχανικοί χάριν 
τής στερεότητος τοΟ όπισθοδόμου, εκτός αν έπρό- 
κειτο νά καθαιρεθή παν τό άνώτερον μέρος τής με- 
σημβρινοδυτικής γωνίας καί έκ νέου ν’ άνεγερθή. 
’Ανάγκη μόνον εινε νά διασκευασθή ή κλΐμαξ αΰτη 
τοιουτοτρόπως, ώστε νά μή κινδυνεύη τις διερχόμε
νος αύτήν.Πρός τούτο δέ άπαιτεΤται νά διατηρηθή 
μέν ή έλικοειδώς άνερχομένη άψίς, νά έπισκευα- 
σθώσι δέ διά στρώσεως πλίνθων αί βαθμίδες.

’Αναγκαία εινε καί ή άποκατάστασις τοΟ έν ετει 
1870 επισκευασθέντος υπερτοναίου τής μεγάλης 
θύρας τοΟ Ιίαρθενώνος εις τήν αρχικήν αύτοΟ μορ
φήν ώς οριζόντιας μαρμάρινης δοκοΟ, καθαιρουμέ- 
νου τοΟ άναρυώστου πλινθίνου τόξου καί τοΟ διά 
σιδηρών δεσμών συγκρατουμένου νΟν άσθενους 6περ- 
τονα ίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895.

Η άναπλήρωσυο των διαο.πασθεντων ογκολί
θων έν τω έσωτερικώ τοΟ σηκοΟ διά πλίνθων έγινε 
μέν άλλοτε έπ’ άγαθώ σκοπώ, εις τό μέτρον όμως 
τοΟτο σήμερον δέν πρέπει νά έμμείνωμεν. Αί πλίν
θοι, αίτινες εινε άναπλήρωμα ανάξιον τοΟ κτιρίου, 
πρέπει ν’ άφαιρεθώσι καί ν’ άντικατασταθώσι διά 
μαρμάρων άποκαθιστώντων τήν αρχικήν συναρμο- 
γήν τών λίθων καί συγκρατούντων αυτούς.

Καί αί βεβλαμμέναι παρειαί τών μαρμάρων, αί
τινες εινε διερρηγμέναι καί κατατεθραυσμέναι, 
ανάγκη νά έπιδιορθωθώσι καθ’ όμοιον τρόπον, ίνα 
μή καταστρέψη όλοτελώς τον τοίχον ή εισχωρούσα 
ύγρασία, ραγδαία βροχή κττ. Άλλ’ οίκοθεν έν- 
νοεΐται ότι πρέπει νά διατηρηθώσιν αί παρειαί έκει- 
ναι, αίτινες καλύπτονται υπό βυζαντινών ζωγρα
φιών, διότι καί ταύτας ό χρόνος ίεράς κατέστησε 
καί εινε άξιαι διατηρήσεως. Τό οικοδόμημα πρέπει 
νά δύναται άφ1 έαυτοΟ νά διηγήται εις ήμάς τήν 
ιστορίαν του.

4) Τα οώματα τών κιόνων τής περίβτάΰεωζ, 
οίτινες ύποβαστάζουσιν ύπερκείμενα μέλη δέν θεωρώ 
έπιδιορθώσεως χρήζοντα. Αί βλάβαι, ας συν τφ 
χρόνω ύπέστησαν, δέν συντελοΟσι μέν προς έξω- 
ραϊσμόν αύτών, άλλ’ έπικινδύνους δέν θεωρώ αύ- 
τάς, λαμβάνων ύπ1 οψιν τό βάρος όπερ φέρουσιν 
έν σχέσει προς τήν στερεότητα αύτών (τήν διάμε
τρόν των).

Τήν έπιδιόρθωσιν αύτών θά περιώριζον άπλώς 
εις τήν συγκόλλησιν τών κατά τον τελευταΐον σει
σμόν καταπεσόντων θραυσμάτων (κατά τήν βο
ρείαν πλευράν).

Αί άλλοτε δέ γενόμεναι διά πλίνθων έπιδιορθώ- 
σεις σπονδύλων τινών κιόνων, έφ1 ών κανέν βά
ρος δέν έπικάθηται, πρέπει νά λείψωσιν, άντικαθι- 
στάμεναι δι’ ένθέτων τεμαχίων μαρμάρου. Κατά 
τήν βορείαν πλευράν κεΐνται ωραία έπίκρανα, θαυ- 
μασίως έξειργασμένα καί σώα έτι έκ τών κιόνων 
τής περιστάσεως. 'Ως νΟν έπί τοΟ έδάφους κατά- 
κεινται, θά καταστραφώσι βεβαίως προώρως, ένώ 
πρέπον θά ήτο μάλλον ν άναστηλωθώσι ταΟτα. 
Τινές τών εις τους κίονας τούτων άνηκόντων σπον
δύλων θά ήτο βεβαίως ανάγκη νά συμπληρωθώσι 
δι’ ένθέτων τεμαχίων, αλλά καί ούτοι εινε άξιοι 
έπιδιορθώσεως καί άνοικοδομήσεως. Ή παραμέλη 
σις τοιουτοτρόπως διατηρουμένου ύλικου τοΟ κτι-

3
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ρίου και ή μή άνοικοδόμησις αύτοΟ 6ά ήτο ασύγ
γνωστος παράλειψις.

Πλήν της ιστορικής αύτών αξίας έ'χουσι καί 
ταύτην δι’ ήμάς τούς μεταγενεστέρους οί λίθοι οδ- 
τοι, ό'τι χρησιμεύουσιν ώς ύπόδειγμα διδασκαλίας' 
διά τοΟτον δε ήδη τον λόγον εινε άξιοι νά τύχωσιν 
άλλης περιποιήσεως παρ’ημών καί εις άλλην θέσιν 
νά στηθώσιν άντί νά έγκαταλειφθώσιν εις την τύ
χην των ώς σωρός έρειπίων καί καταστραφώσι.

6) Τά επίκρανα των κιόνων rf/c περιστάσεων, 
έξαιρέσει τοΟ έν σχήματι 13 άπεικονιζομένου τής 
δυτικής πλευράς, δεν διατρέχουσιν ούδένα κίνδυ
νον. Μίαν έπιδιόρθωσιν όυ.ως τούτου δι’ ενθέτου 
τεμαχίου εκ τής εσωτερικής πλευράς άντί τοΟ κα
κώς γομφωμένου τεμαχίου θεωρώ απολύτως άνα- 
γκαίαν προς αποφυγήν δυστυχήματος τίνος καί 
στερέωσιν τοΟ κτιρίου έν τή θέσει ταύτη. Κατά 
την έκτέλεσιν τής μεταβολής ταύτης ανάγκη νά 
ύποστηριχθώσι τά επικείμενα έπιστύλια διά ίκρίων 
έπί μοχλευτών.

6) Τα επιστύλια, το τρίγλυφον καί τα γείσα 
δύνανται νά μείνωσιν άμετάβλητα πλήν μικρών 
έπιδιορθώσεων. *Αν καί εινε βεβλαμμένα θά δυνη- 
θώσι νά διατηρηθώσιν, τυγχάνοντα τής αναγ
καίας μόνον προφυλάξεως ήτις έγκειται έν τή συμ- 
πήξει τών άρμών τών γείσων ιδίως, οπού ταΟτα 
ετι σώζονται, Γνα μή είσδύη τό έκ τών βροχώ 
ύδωρ εις τά ύποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη.

Τά διεσπασμένα τεμάχια τών γείσων τής ανα
τολικής καί δυτικής πλευράς δεν εινε ανάγκη νά 
συμπληρωθώσι, μόνον δε οί άρμοί πρέπει νά συμ- 
πηχθώσιν, ώς τοΟτο πανταχοΟ εγινεν εις μεσαιω
νικά μνημεία, δι’ ένσφηνώσεων μολύβδου ή διά λι- 
θοκόλλης ή διά τσεμέντου μή άιωστικον τοΟ αύτοΟ 
χρώματος τοΟ ύλικοΟ τοΟ κτιρίου. *Αν προτιμηθή 
τσεμέντον, τότε ή έκλογή πρέπει νά γίνη μετά με
γίστης προσοχής, διότι ανυπολόγιστος βλάβη δύ- 
ναται νά προκύψη έκ λιθοκόλλης ή τσεμέντου ε- 
χοντος διωστικήν ιδιότητα. Ή ανάγκη δε ύπαγο- 
ρεύει ένταΟθα δοκιμάς πρώτον καί χρήσιν τοιούτων 
μόνον Ολικών, τά όποια προέρχονται έκ πηγών 
άξιων πάσης έμπιστοσύνης.

Τά σωζόμενα ετι μέρη τοΟ θριγκοΟ κατά τήν 
μεσημβρινήν καί βορείαν πλευράν στεροΟνται τοΟ 
Οπό τών πλακών τών γείσων παρεχομένου έπιστε-

γάσματος, διότι ταΟτα, ώς προελέχθη, κατεκρη- 
μνίσθησαν Οπό χειρών αγροίκων έν αρχή τοΟ πα
ρόντος αίώνος.

Οί λίθοι, έξ ών συγκροτείται τό τρίγλυφον, δεν 
συνεφάπτονται στενώς άλλήλων, άλλ’ άφίνουσιν 
έν τώ μεταξύ πλατέα διάκενα, περί συμπήξεως 
τών οποίων διά τσεμέντου ή λιθοκόλλης δεν δύνα- 
ται νά γίνη λόγος. ΈνταΟθα πρέπει νά έπανέλθω- 
μεν εις τον άρχαΐον τρόπον τής προφυλάξεως, ήτοι 
εις τήν διά γείσων έπιστέγασιν, ώς έκτίθεται τοΟτο 
έν πίνακι 2.

Μόνον διά τούτου τοΟ μέτρου δύναταινά έπιτεχθή 
ή διαρκής αύτών προφύλαξις καί αΰτη άνάλογος 
προς τήν σοβαρότητα καί τήν αξίαν τοΟ κτιρίου.

Αί νέαι δε πλάκες τών γείσων θά ήτο άνάγκη 
τότε νά έξεργασθώσιν ακριβώς ώς αί άρχαΐαι τοΟ 
κτιρίου, διότι ή απλή έκτέλεσις τής έργασίας κατά 
τρόπον γενικώς μόνον άποδίδοντα τον τύπον τής αρ
χαίας κατασκευής δεν παρέχει κανέν πλεονέκτημα.

Δεν άποκλείομεν τό δυνατόν τής αύθις χρησι*· 
μοποιήσεως καί τινων τών καταπεσουσών πλακών. 
Μόνον πρέπει έν τοιαύτη περιπτώσει νά έξεργα
σθώσιν οί άρμοί συνεφαπτόμενοι καί αί πλάκες να 
συνδεθώσι διά συνδέσμων προς παρεμπόδισιν τής 
είσχωρήσεως τοΟ έκ τών βροχών ύδατος καί τής 
μετακινήσεως τών διαφόρων τεμαχίων.

’Αλλά μόνον άρίστης ποιότητος μάρμαρον πρέ
πει νά χρησιμοποιηθή ένταΟθα, ούδαμώς τεμάχια 
έχοντα άλλεπαλλήλους 
στρώσεις ή φλέβας, όποια 
εύρίσκονται κείμενα έπί 
τοΟ έδάφους κατά τήν βο 
ρείαν πλευράν τοΟ κτι
ρίου (πρβλ. σχ. 14).

Σύνδεσμοι δε πρέπει 
νά χρησιμοποιηθώσιν ό- 
ρειχάλκινοι διότι ημείς 
δέν έχομεν πλέον τον άρ
χαΐον σίδηρον τών διά ξυ
λανθράκων κατεργαζόμε- 
νον καί τά μάρμαρα πρέπει νά προφυλάξωμεν από 
πάσης διαρρήξεως καί διασπάσεως, αν μή μέλλη 
ν άποβή ματαία άλλ ωφέλιμος ή τυχόν μεγάλη 
δαπάνη, ήτις απαιτείται ένταΟθα προς λήψιν τών 
προφυλακτικών μέτρων.

Σχήμα 1 ’Άλλων αί Οτρώ- 
Οεις εινε όρχζόντται.
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Κατασκευή ίκρίων κατά τά τέσσαρα μέρη τής 
βόρειας κα'ι μεσημβρινής προσόψεως, τά προς τάς 
γωνίας τοΟ κτιρίου, θά καταστή αναγκαία προς 
έκτέλεσιν των μέτρων τούτων, ώς και ή έπ’ αυτών 
τοποΟέτησις άνελκυστικών μηχανών;

Σημείωσή. Δεν είνε άδύνατος ή ύπαρξις κα'ι 
άλλων βλαβών, αν καί ούχί βεβαίως σοβαρών, εις 
τινα μέρη τοΟ ΙΙαρΟενώνος, μάλιστα εις τά επι
στύλια τής ανατολικής καί δυτικής πλευράς. Αύ- 
ται δμως Οά διαγνωσθώσι τότε μόνον, όταν στη- 
θώσι τά ικρια προς έπιδιόρθωσιν τοΟ θριγκού τής 
ανατολικής καί δυτικής πλευράς. Έκ τούτων δε 
επειτα δεν θά είνε δύσκολον νά έπιδιορΟωΟώσιν αί 
τυχόν παρατηρηΟησόμεναι βλάβαι.

Το δε χρώμα τών νέων χρησιμοποιηθησομένων 
μαρμάρων δεν μάς εμβάλλει εις δισταγμούς, διότι 
καί τό άρχαΐον κτίριον δεν παρουσιάζει ένιαιον χρω
ματισμόν, άλλ ή μεν μεσημβρινή πλευρά εινε ώς 
γνωστόν λευκή, μελανοφαία δε ή βορεία καί χρυ- 
σότεφροςή ανατολική καί ή δυτική, ήτις τελευταία 
ποικίλλεται καί διά του λευκοΟ τόνου τών ιχνών 
τών σφαιρών.

'Αν δμως τά νέα τεμάχια ήΟελον άποδειχθή παν- 
τάπασι μή συμβιβαζόμενα προς τον νΟν ποικίλον 
χρωματισμόν τοΟ ύλικοΟ, τότε θά ήδύνατο νά ελθη 
εις έπικουρίαν καί τεχνική zlq διάχρωΰιο, αυτών.

Εις τά άετωματα Οά άκολουθήσωμεν τήν αύτήν 
καί εις τά γείσα μέθοδον. Τό βεβλαμμένον Ολικόν 
πρέπει ν άπομακρυνθή, δπου καθίσταται τοΟτο 
έπάναγκες, καί ν’ άνεγερθώσι τά τοιχώματα έκ νέου 
ή καί μόνον νά έπιδιορθωθώσι διά χρησιμοποιήσεως 
τοΟ αρχαίου λίθινου ύλικοΟ.

Πάντες οί κάθετοι αρμοί πρέπει νά συμπηχθώσ1 
διά μόλυβδου ένσφηνουμένου ή διά τσεμέντου, ίνα 
μή εισχωρή το έκ τών βροχών ύδωρ καί φθείρη τά 
Οποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη. ΈνταΟθα έπιβάλ- 
λεται μεγίστη πρόνοια, κατ’ έτος δε επειτα, αν ά
παξ έκτελεσθή ή έργασία αυτή, πρέπει νά έπιθεω- 
ρώνται οί αρμοί καί νά έπιδιορθόνηται δ,τι έν τώ 
μεταξύ βλάβην τινά πάλιν Οπέστη.

7) Τό μάΐιΰτα βεβίαμμενον μίροο εινε ή πρό- 
ozaciQ του όπιοθοόόμου με τήν ώραίαν ζωοόρον 
τών ιππέων καί τών ετι έπ αυτής σωζομένων έγ- 
καρσίων δοκών τής οροφής. Δραστήρια μόνον μέ
τρα δύνανται ένταΟθα κατά τά προειρημένα ήδη

καί κατά τά σχήματα 7, 8, 9, 10, 11 νά σώσωσι 
τήν πρόστασιν από τελείας καταστροφής.

Αί τρεις αλλεπάλληλοι πλινθίδες τοΟ έπιστυ- 
λίου, αίτινες βαίνουσιν από τοΟ βορειοδυτικοί? γω
νιαίου κίονος προς τον άκόλουθον (ίδε σχήμα 7, 8> 
9 καί 10), πρέπει ν’ άφαιρεθώσι καί ν άντικατα- 
σταθώσι διά νέων,διότι είνε έντελώς διερρηγμέναι.

Ή πρόσθια δέ παρειά τών νέων έπιστυλίων πρέ
πει νά προσλάβη πάλιν τήν ταινίαν με τάς στα
γόνας.

Άνανεώσεως χρήζουσι καί τά μεταξύ τοΟ δευ
τέρου καί τρίτου κίονος έπιστύλια.

'Ωσαύτως πρέπει ν άνανεωθώσιν ή έσωτερική 
καί μεσαία πλινθίς τοΟ έπιστυλίου μεταξύ τοΟ τρί
του καί τετάρτου κίονος ώς καί ή έπικειμένη έσω
τερική πλινθίς του τριγλύφου.

Έκ τοΟ έπιστυλίου τοΟ μεταξύ τοΟ τετάρτου 
καί πέμπτου κίονος βεβλαμμένη είνε μόνον ή έσω
τερική πλινθίς καί απαιτεί άνανέωσιν.

Εις τά έπικείμενα έπιστύλια δεν παρέχουσι πλέον 
τό άναγκαιοΰν ύπέρεισυ,ατό τε έπίκρανον του βορειο
δυτικού γωνιαίου κίονος καί τά έπίκρανα τοΟ τρί
του καί τετάρτου κίονος (σχήμα 9 καί 10). Ταυτα 
πρέπει ή διά νέων δλως διόλου ν άντικατασταθώ- 
σιν ή άν είνε δυνατόν νά συμπληρωθώσι διά προσ
θήκης στερεών τεμαχίων, διατηρουμένων τών α
βλαβών μεινάντων άρχαίων τμημάτων.

Καί οί σπόνδυλοι ύπό τά έν λόγω έπίκρανα τοΟ 
τρίτου καί τετάρτου κίονος είνε ομοίως πολύ βε- 
βλαμμένοι, ίσως δέ καί αυτών ή άντικατάστασις 
είνε' άναγκαία. Τούτο δμως θά βεβαιωθή μόνον 
δταν άφαιρεθώσι τά έπίκρανα. Διότι δεν αποκλείε
ται ή πιθανότης δτι τά έπί τής έπιφανείας τών 
σπονδύλων παρατηρούμενα ρήγματα δεν είνε συ
νεχή ούτε διήκουσι διά τοΟ έσωτερικοΟ κορμοΟ τών 
λίθων.

Μερικής άνανεώσεως χρήζουσι πλήν τών μνη- 
σθέντων καί τινες τών έπικαθημένων έσωτερικών 
λείων πλινθίδων τοΟ τριγλύφου.

Πώς Οά κατασκευασθώσι τά ικρια χάριν τών 
έργασιών τούτων, διδάσκουσιν οί πίνακες 3 καί 4. 
Τό έν σχήματι 12 άπεικονιζόμενον έπισφαλές 
ύπέρεισμα τής έγκαρσίας δοκοΟ πρέπει νά στε- 
ρεωθή διά παρεμβολής νέων ύποστηριγμάτων.

« Μή κινεί τα ευ κείμενα » — τοΟτο το λόγιον
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■τού μεγίστου των Γερμανών πολιτικών, τοΟ Βίσ- 
μ.αρκ, έπιθυμώ νά έφαρμοσθη και εις τον Παρθε
νώνα. Τά εδ κείμενα δέν πρέπει νά χινήσωριεν — 

ούτε νά εγκαταΐείψωμεν αυτά όπως κατα- 
στραφώσι περισσότερον. Καθήκον ημών εϊνε να 
διατηρήσωμεν αντα και διά τάς έπομενας γενεάς.

Ούτως έσκέπτοντο άναμφιβόλως και οί Γερμα
νοί και Γάλλοι λόγιοι καί άρχιτέκτονες, ό'τε άνε- 
στήλωναν μεν τον ναόν της άπτέρου ’Αθήνας Νί
κης καί τό Έρέχθειον, έπεσκεύαζον δε τό χορηγι
κόν μνημειον τοΟ Αυσικράτους.

Σημείωσις. ΤοΟ εν Έοέσω ναοΟ τής Άρτέμι- 
δος έστησε τούς κίονας ό βασιλεύς Κροΐσος κατά 
την έπί τών βάσεων αύτών έπιγραφήν. ΤοΟ εν Ά- 
φροδισιάδι ναοΟ τής ’Αφροδίτης έδωρήθησαν κίονες 
τινες ύπό πολιτών, εις οΰς επετράπη νά έγγράψωσι 
τά έαυτών ονόματα καί την αφορμήν τής δωρεάς 
έπί πινακίων προσηρτημένων εις τούς κίονας. Καί 
εις τον ναόν τών Λαμβράνδων επετράπη τό αύτό. 
’Αλλά τό άρχαΐον τούτο εθιμον δεν διδάσκει τάχα 
πώς καί σήμερον θά ήδύναντο νά έξευρεθώσι τά 
μέσα προς άνοικοδόμησιν τοΟ ΙΊαρθενώνος καί τών 
άλλων μνημείων τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών;

6'.) Τών Προπυλαίων ή κατάστασις καθόλου 
εινε ύποφερτή, εύκταΐον δε μόνον θά ήτο άν τής 
Πινακοθήκης τό δάπεδον έκαθαρίζετο άπό τής όλο- 
σχερώς νΟν καλυπτούσης αύτό χλόης καί άπέκτα 
στερεάν τινα στρώσιν,ώς ό ναός τής ’ΑθήναςΝίκης. 
Τά εκ τών βροχών ύδατα θά ήδύναντο νά διοχε- 
τευθώσι προς την βορείαν κλιτύν τοΟ βράχου.

Ό χώρ ος δέ, όστις νΟν άποκλείεται διά σιδηράς 
κιγκλιδωτής θύρας, θά ήδύνατο τότε νά χρησιμο- 
ποιηθή ώς μουσειον, εν τώ όποίω θά έτοποθετοΟντο 
καλλίτερον τά εντός αύτοΟ νΟν εύρισκόμενα γείσα 
καί τών επικράνων λείψανα, ώς καί τινες τών ιω
νικών σπονδύλων καί τά εις αυτούς άνήκοντα με
γάλα τών έπικράνων θραύσματα. ΤαΟτα κατάκειν- 
ται σήμερον ανεστραμμένα, διό συνάγεται εις τά 
διαγεγλυμμένα μέρη ρύπος καί ύδωρ, φθείροντα 
αύτά προώρως.

Τό αριστερόθεν τής εις την πινακοθήκην εισόδου 
μικρόν παράθυρον φέρει διερρηγμένην την παραστάδα 
καίτάπεταλοειοή αυτής άποσχίσματα κινουνεύουσι 
νά καταπέσωσι. Ή άνανέωσις λοιπόν αυτού διά 
μεγάλου τινός ενθέτου τεμαχίου εινε αναγκαία, τά

δέ παλαιά τεμάχια θά έτοποθετοΟντο εις τό εΐρη- 
μένον μουσειον.

Ό σίδηρους ζωστήρ ό συγκρατών νυν τον κατώ- 
τατον σπόνδυλον τοΟ γωνιαίου κίονος τής πρόσθιας 
στοάς, ώς χονδροειδές καί άκομψον προφυλακτικόν 
μέτρον, ήδύνατο καί νά λείψη, καλλίτερον δέ θά 
ήτο άν τά βλαβέντα μέρη έπεσκευάζοντο διά μαρ
μάρινων ένθέτων τεμαχίων. 'Ομοίως δέ καί αί προς 
δυσμάς έξωτερικαί παρειαί τών δύο άνωτέρων σπον
δύλων ώς καί τό ένταΰθα άνή- 
κον έπίκρανον, τό όποιον διά 
προσαρμογής τοΟ ήμίσεος μέ
ρους δύναται νά καταστή ούτω 
στερεόν ώστε νά παρέχη έπαρ- 
κές ’υπέρεισμα εις τό άντιστοι- 
χοΟν έκ τριών πλινθίδων άπο- 
τελούμενον έπιστύλιον.

Προς έκτέλεσιν ό'μως τής έργασίας ταύτης ά- 
νάγκη νά στερεωθή τό βραχύ έπιστύλιον τό άπό τής 
παραστάδος προς τον γωνιαΐον κίονα βαΐνον.

Τό διερρηγμένον έξωτερικόν έπιστύλιον, ό'περ 
κεΐται έπί τοΟ βορειοδυτικού γωνιαίου κίονος, πρέ
πει νά στερεωθή δια σιδηρών συνδέσμων πριν κα- 
ταπέση.

Τό έκ δύο πλινθίδων συγκείμενον ύπερτόναιον 
τής μεσαίας θύρας δύναται άκόμη νά μείνη εις την 
θέσιντου, άν καί ή έσωτερική πλινθίς φέρει ρήγμα 
έν τώ μέσω κατά το ύψος αυτής, ή δέ έσωτερική 
κάτωθεν όρωμένη παρουσιάζει σχίσματα πεταλο
ειδή. Επειδή δέ δέν εινε βραχύ τό ύπέρεισμα, ό 
κίνδυνος τής καταπτώσεως έλαττούται σπουδαίως.

Κατά τον δεξιόν (μεσημβρινόν) τοίχον τής διό
δου εινε πεπληρωμένον άνοιγμά τι διά τειχίου έκ 
μικρών λίθων, τό όποιον πρέπει ν’άντικατασταθή 
διά κτίσματος όμοιου προς τό άρχαΐον.

Καί ένταύθα άνάγκη εινε νά επικαΐυφθώσι 
πάντα τά μέρη και νά σνμπηχθώσι πάντες οι 
αρμοί τών άνωτέρων διαστρώσεων προς προφύ- 
λαξιν άπό τής είσχωρούσης ύγρασίας καί διάσωσιν 
τού υλικού άπό προώρου καταστροφής.

Τά ετι καί νΰν σωζόμενα ευτελή λείψανα τού 
φραγκικού πύργου δέν συντελούσι μέν πρός στολι
σμόν τού έρειπίου, άλλ εχουσι τήν ιστορικήν των 
σημασίαν καί ώς τοιαύτα πρέπει νά διατηρηθώσιν 
ώς έγουσι νΰν.
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γ ) Το βόθρον τον άνδριάντος τον Άγρίππον 
■πρέπει να χαθαρισθή άπό τής βλαστήσεως καί εξά
παντος νά έπικαλυφθή ?να μή πάθη έτι μάλλον. 
Τό μνημεϊον θά έξασφαλισθή έπί μακρόν χρόνον, 
■αν ή άνω έπιφάνεια τοΟ βάθρου προφυλαχθή διά 
στερεάς στρώσεως άπό τής είσχωρήσεως τοΟ έκ 
των βροχών δδατος καί οι άρμοί συμπηχθώσιν, ή 
έπιδιόρθωσις δέ αΰτη έπιβλέπηται έχάστοτε καί εις 
τό μέλλον.

δ) Ο rare; τής άπτέρον Αθήνας Νίκης δ ά- 
■ναχαινισθείς κατά τήν τρίτην δεκαετηρίδα τοΟ αίώ- 
νος τούτου εϋρίσχεται σχετιχώς έν καλή καταστά- 
σει. Τό έδαφος τοΟ σηκοΟ χρήζει επισκευής τίνος 
καί τό σ'.δηροΟν κιγκλίδωμα εώπρεπεστέρας άνα- 
νεώσεως.

Καί ένταΟθα όμως απαιτείται προφυλαξις των 
άνωτάτων διαστρώσεων καί τών άρμών άπό τής 
■είσχωρήσεως τοΟ έκ των βροχών υδατος.

ε ) Τό Έρέχθειον, τό χαριέστατον μνημεϊον τής 
Άκροπόλεως τών ’Αθηνών έπρεπε τούλάχιστον 
ν άποκτήση αυθις τήν δψιν έκείνην, την οποίαν δει
κνύει ή ίιπό τοΟ Χάνσεν σχεδιογραφηθεΐσα άποψις 
αότοΟ έν τη αρχιτεκτονική έφημερίδι τοΟ Φαϊρστερ 
(πρβλ. προεισαγωγικάς παρατηρήσεις A"). Βοή
θεια δέ τών σχεδιογραφημάτων τοΟ Στούαρτ καί 
'Ρέβεττ καί τών κατακειμένων έρειπίων θά κατωρ- 
θώνετο τοΟτο ούχί δυσκόλως. Τοιουτοτρόπως θά 
έπραγματοποιεΐτο δ,τι προ εξήκοντα ήδη έτών έν 
σχεδίω ύπήρχε καί θ’άποκαθίστατο αυθις ό,τι πρό 
πεντήκοντα ετών πραγματικώς ύφίστατο έτι.

Υπερβολική δέ άπαίτησις δέν θά έθεωρεϊτο βε
βαίως ή άνοικοδόμησις μερών τοΟ ναοΟ, τά οποία 
μόλις κατά τοΟτον τον αιώνα κατέπεσαν, καί αν 
ακόμη θά ήτο άνάγκη νά παρεμβληθώσι νέα τινά 
τεμάχια προς άντικατάστασιν παλαιών. Πάντως 
θά εΐνε άξιο»· τής περί αντον φροντίδος έργον, 
δπερ νπο παντός Λάτραν τής έΛΛηνικής τέχνης 
θά έπιδοκιμασθή καί μετά χαράς θά χίνη απο
δεκτόν, αν έκ τον καΛΛιτεχνικον σννδνασμον 
των διαφόρων προσόψεων τον ποΛυμόρφου κτι- 
ρίον, ών έκάστη νυν αίσθητικώς ιδιαιτέρως επι
δρά, άποτεΛεσθή αρμονικόν τι δΛον, έστω καί 
μή κατά πάντα πΛήρες.

1) Η άνατοΛική πΛενρά. Αί έν αύτή έργασίαι 
θ άποβλέψωσι κατά πρώτον λόγον εις τήν περισυλ

λογήν καί τήν άναστήλωσιν τοΟ γωνιαίου βόρειό— 
ανατολικοΟ κίονος τής άνατολικής προστάσεως, οδ 
τήν ποτέ δπαρξιν ένθυμίζει ή κατ' άπομίμησιν κα- 
τασκευασθεϊσα έξ όπτής γής βάσις, καί αύτή ήδη 
φθαρεΐσα' έπειτα πρέπει να συνδεθή διά σιδηρών 
συνδέσμων τό έπίκρανον τοΟ γωνιαίου μεσημβρινο- 
ανατολικοΟ κίονος, τό όποιον εις δύο μέρη διεχμό- 
ρισε ρήγμα πέντε χιλιοστών τοΟ μέτρου, ώστε νά 
παράσχη τό άναγκαϊον ύπέρεισμα εις τό έπισφαλώς 
νΟν έπ’ αύτοΟ έπιστηριζόμενον έπιστύλιον. Πρός 
τούτοις έν τή μεσημβρινοανατολική ταύτη γωνία 
πρέπει νά συμπληρωθή καί συνδεθή τό έπιστύλιον 
καί καθ’ άπαν τό μήκος τής πλευράς οί άρμοί νά 
συμπηχθώσιν. Αναστηλουμένου τοΟ βορειοανατο- 
λικοΟ γωνιαίου κίονος, θά παρουσιασθή άνάγκη 
καί δύο νέων έπιστυλίων άπό τοΟ γωνιαίου κίονος 
πρός τον άκόλουθον τον πρός μεσημβρίαν έστραμ- 
μένον καί πρός τήν παραστάδα τοΟ βορείου τοίχου.

Τοιουτοτρόπως θά ένεφανίζετο αυθις ή άνατολική 
πρόστασις έν ίκανώ μέτριο ώς άρτιόν τι δλον. Αί 
σωζόμεναι δέ έτι πλάκες έλευσινιαχοΟ λίθου, έφ’ 
ών ήσαν γομφωμένα τά γλυπτά τής ζωφόρου, θά 
ήτο άνάγκη δμοίως ν’άναστηλωθώσιν εις τάς θέσεις 
των, νά ταχθώσιν έν τή προσηκοόση σειρά, νά 
γορφωθώσι στερεώς πρός τά έπιστύλια καί οί άρ
μοί αύτών νά συμπηχθώσι, πρός άποτροπήν πά- 
σης άπό τοΟ υδατος τών βροχών βλάβης.

Έκ νέου πρέπει ν’ άνεγερθή καί ή πρός τον γω- 
νιαΐον βορειοανατολικόν κίονα άντιστοιχοΟσα παρα- 
στάς, συναπτομένη προσηκόντως πρός τόν βόρειον 
τοίχον, ώς Οπέδειξα ανωτέρω.

Εννοείται ότι καί ένταΟθα άνάγκη εινε ή μέν 
κρηπίς καί δ στυλοβάτης νά καθαρισθώσ ιν άπό τής 
βλαστήσεως, οί δέ άρμοί τοΟ κρηπιδώματος νά 
συμπηχθώσι καί τά βεβλαμμένα τούτου μέρη νά 
έπιδιορθωθώσι.

2) Βόρεια πΛενρά. Ό τοίχος αυτής πρέπει ν’ 
άνυψωθή μέχρι τοΟ ύψους τής νέας παραστάδος τής 
άνατολικής προστάσεως, καί τό παρ’ αύτήν δέ κρη
πίδωμα άνάγκη έπίσης νά έπισκευασθή. Οί έντεοθεν 
λείποντες ογκόλιθοι πρέπει ν άντικατασταθώσι καί 
ν’ άπαλλαγώσι τής άφθονου βλαστήσεως. Τά έξω- 
τερικά δέ διά πλίνθων γενόμενα έπιδιορθώματα πρέ
πει νά συμπληρωθώσι καί άντικατασταθώσιν.

Ή δεξαμενή άνατολικώς τής βόρειας προστάσεως
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προτιμότερον είνε χάριν προφυλάξεως των θεμε
λίων νά έπιστεγασθή ώστε νά μή δέχεται το έκ 
των βροχών ύδωρ. Νά καλυφθή πρέπει καί ή οπή 
έν τώ δαπέδψ τής βόρειας προστάσεως, χωρίς ί>- 
μως διά τούτου νά καταστή αδύνατος ή διά τοΟ 
ύπογείου τούτου ανοίγματος δίοδος.

Ή ύροιρήτής ωραίας προστάσεως είνε έπεσκευα- 
σμένη δι’ αρχαίων τεμαχίων λίθων κ.τ.τ. μεταξύ 
των έτι σωζομένων εγκαρσίων δοκών εις τά μέρη 
έκεΐνα, τά όποια κεΐνται εγγύτατα τοΟ τοίχου. Τά 
τεμάχια ταΟταπρέπειν’άφαιρεθώσιν,αίσυμπληρώ- 
σεις δέ νά γίνωσι κατά το άρχαΤον ύπόδειγμα. Τά 
σωζόμενα έτι φατνώματα πρέπει νά καΟαρισθώσιν 
άπο τού έπιστρώματος των χωμάτων καί τώντοιου- 
των καί διά χρίσματος τσεμέντου νά προφυλαχθώ- 
σιν άπο τής ύγρασίας. Οί δέ μεταξύ λίθοι, οίτινες 
έν τή γραμμή τού ύψους των επιστυλίων κεΐνται 
άκανονίστως έπί τοΟ τοίχου τοΟ σηκοΟ ύπεράνω 
τής μεγαλοπρεποΟς πύλης καί άπειλοϋσι κατά- 
πτωσιν, ιδίως μάλιστα είς επισφαλέστατα στηρι- 
ζόμενος, πρέπει νά τεθώσιν είς τήν οίκείαν τάξιν. 
Οί αρμοί τοΟάνωτάτου στρώματος πρέπει νά συμ- 
πηχθώσι κατά τής ύγρασίας.

Το γωνιαΐον έπίκρανον τής προστάσεως ταύ- 
της σώζεται είσέτι καί πρέπει νά τεθή αύθις είς 
τήν θέσιν του' άπο δέτοΟ κίονος τοΟ έν τή πλευρά 
πρέπει ν’ άφαιρεθή ό σιδηρούς σύνδεσμος, καί τά 
βεβλαμμένα μέρη τοΟ σώματος αύτοΟ νά έπιδιορ- 
θωθώσι διά προσθήκης νέων σπονδύλων. Καί ή 
γωνία τής προστάσεως,άπο τής οποίας λείπει νυν το 
επιστύλιου, πρέπει νά έπιζευχθή πάλιν δι’ επιστυ
λίου μέχρι τής παραστάδος, έν γένει πρέπει ν' άπο- 
κατασταθή πασα ή ωραία πρόατασιη, άνοικοδο- 
μ,ουμένη διά τού αρχαίου Ολικού. Από τής επο
χής εκείνης, καθ’ ήν πρώτην φοράν σκέψις έγινε 
περί άνοικοδομήσεως τοΟ κτιρίου, κεΐνται έτι εν
ταύθα ήμίεργα προς άντικατάστασιν προωρισμένα 
ύλικά (οΐον σπόνδυλοι, ήμίση έπίκρανα καί έν μέ- 
ρει έξειργασμένα άνθέμια), ολόκληρον δέ σχεδόν 
τό άρχαΐον Ολικόν τής προστάσεως σώζεται έτι.

Ούδέν λοιπόν έναντιοΟται είς τήν άνοικοδόμησιν 
τοΟ κτιρίου, τούναντίον μάλιστα νομίζομεν ότι 
όφείΛομεν να τοΛμήσωμεν τούτο, ίνα μή έγκατα- 
λείψωμεν είς τήν φθοράν τά διεσπαρμένα νύν κεί
μενα Ολικά τής οϊκοδομίας.

3) Ή δυτική πίενρά. Οπέστη κατά τά τελευ
ταία έτη τάς πλείστας βλάδας, αν τήν σημερινήν 
κατάστασιν παραβάλωμεν προς τήν προ πεντήκοντά 
ετών! ’Αλλά τό συγκροτούν αΟτήν Ολικόν δεν άπω- 
λέσθη, κατάκειται δέ έπί τού έδάφους όπως κατέ- 
πεσεν, εί καί βεδλαμμένον—έπίκρανα δμού καί σώ
ματα των ήμικιόνων, οίτινες προ τού δυτικού τοί
χου ύψούντο.

Οδτοι οί καταπεσόντες λίθοι πρέπει πάλιν ν’άνα- 
στηλωθώσι,νά έπιζευχθώσι δέ διά των έπιστυλίων, 
άφινομένων τών παραθύρων είς τον τοίχον μεταξύ 
των κιόνων. Μολονότι δέ μεταγενεστέρα προσθήκη 
είνε ή διακόσμησις τού τοίχου δι’ ήμικιόνων καί 
παραθύρων, έν τούτοις ταύτην τήν οψιν πρέπει 
νά λάδη αυθις τό οικοδόμημα άνακαινιζόμενον, καί 
νά μή άποτολμηθή άποκατάστασις αύτού Οπό άλ
λην τινά μορφήν προϋπάρξασαν. Ή μεταγενεστέρα 
διασκευή δικαιολογείται ίστορικώς,τάσυγκροτοΰντα 
δέ αύτήν άρχιτεκτονικά μέλη Οφίστανται έτι καί 
δικαιούνται νά τύχωσι προσοχής.

4) II μεσημβρινή πίενρά. Έν τή προστάσει 
τών Κορών πρέπει ν’ άντικατασταθή ή έκ τσεμέντου 
κατεσκευασμένη Καρυατις διά μαρμάρινου άντιτύ-· 
που. Τά διά πλίνθων έπιδιορθώματα τής κρηπΐδος, 
έφ ής ΐστανται αί Κόραι,πρέπει νά λείψωσι καί ν’ 
άντικατασταθώσι δι’ ένθέτων μαρμάρινων τεμα
χίων. ’Αναγκαία δέ ούχί απλώς έκ λόγων αισθη
τικής, άλλα καί έκ λόγων πρακτικής ώφελείας θά 
ήτο ή συμπλήρωσις τής έπιστεγάσεως τής προστά
σεως τών Κορών. Τά φατνώματα τής όροφής πρέ
πει ν’ άντικατασταθώσι διά νέων εξειργασμένων ό- 
μοιομόρφως πρός τά παλαιά. Πάντες δέ οί αρμοί 
πρέπει νάσυμπηχθώσι μετά μεγίστης προσοχής ίνα 
μή εΐσχωρή δι’ αύτών ύδωρ. Ή συνάφεια τού με
σημβρινού τοίχου πρός τήν παραστάδα τής ανατο
λικής προστάσεως είνε άτελής νύν καί πρέπει κα
ταλλήλως ν’ άναπληρωθή ίνα καί ή πλευρά αύτη 
άποκατασταθή έν τή συνοχή αύτής. Ό τοίχος πρός 
τό μέρος τής παραστάδος πρέπει ν’ άνυψωθή μέ
χρι του επικράνου ταύτης, τό τελευταΐον δέ αΟτοΰ 
στρώμα πρέπει νά καταστή διά συμπήξεως τών 
άρμών προφυλαχτικόν στρώμα διά τά Οποκείμεν'α 
μέρη τού τοίχου.

Τοιουτοτρόπως θά προεφυλάσσετο άπο τής κα
ταστροφής τό σωζόμενον έρειπωμένον Ολικόν καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:09:03 EEST - 34.211.113.242



45 ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 46

Οά έχρησιμοποιεΐτο,οί σύγχρονοί Si και οί μεταγε
νέστεροι 0ά άπέκτων αδθις διά παντός μίαν εικόνα 
τον θαυμαστόν ναοΟ ντο μορφήν εΰκρινεστέραν και 
καλλιτέραν τής παρουσης. Καί τοΟτο δύναται νά 
γίνη άνευ δισταγμών περί τής έπιτυχίας τής ερ
γασίας καί περί τής διατηρήσεως τοΟ χαρακτήρος 
τοΟ κτιρίου ώς έρειπίου.

Άπέσχον τής ιδέας περί τοποθετήσεως νέων γεί
σων επί τής ανατολικής, δυτικής καί μεσημβρινής 
πλευράς καί περί μετασκευής τοΟ έσωτερικοΟ τοΟ 
ναοΟ. ’Αρκετόν είνε νά άπομακρυνΟώσιν έντεΟθεν 
τά ερείπια. ’Αναγκαία δέ μόνον εϊνε ή συμπλήρω
σες των γείσων τής βόρειας προστάσεως.

Καί επειδή δεν δύναται νά γίνη λόγος περί άνοι- 
κοδομήσεως των αετωμάτων και τής στέγης (μο
λονότι και έξ εκείνων τεμάχια σώζονται), ένεκα 
τούτου δέ τό βαθέως κείμενον εσωτερικόν τοΟ ναοΟ 
χρησιμεύει αύτό τοΟτο ώς κατάκλυστρον διά τά έκ 
των βροχών ύδατα, πρέπει νά ληφθή μέτρον τι 
προς διοχέτευσιν των ύδάτων, όπερ άλλως ούδε- 
μίαν δυσκολίαν παρέχει.

ζ') 'Ο περίβοίος τής Άκρο:τό2εως δεικνύει 
πολλά σαθρά μέρη κατά την βορείαν πλευράν εγ
γύς τοΟ Έρεχθείου, άπειλοΰντα κατάπτωσιν. Θε
ραπεία ένταΟθα δύναται νά έπέλθη μόνον διά κα- 
6αιρέσεως των ετοιμόρροπων μερών, εν ή περι- 
πτώσει πρέπει νά ληφθώσι καί πάντα τά αναγκαία 
μέτρα προς προφύλαζιν τών κάτωθεν κειμένων 
οίκιών.

Έν Ά6τ{ναις τήν ΙΟ1)7 Φεορουαρίου 189δ.

Ιωσήφ Δοτρμ

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Επανειλημμένη έξέτασις τών μνημείων τής Ά- 
κροπόλεως και ιδίως τοΟ Παρθενώνας με έ'πεισεν 
δτι προς καλλιτέραν διατήρησιν αυτού αναγκαία θά 
ήτο ή πΙήρης επισκευή του δυτικόν αετώματος. 
ΤοΟτο δεν θά άπήτει πολύ μεγάλα μέσα ούτε θά 
παρείχε δυσκολίας, διότι αί σχετικαί έργασίαι θά 
ήσαν άπλώς συμπλήρωσις τών λοιπών προς δια- 
τήρησιν τοΟ άετώματος τούτου άπαιτουμένων 
έργων.

Έν πίνακι 3 εκτίθενται αί έργασίαι αύται καθ* 
δλην αύτών την εκτασιν. Πλήν τής άπαιτουμέ- 
νης ένταΟθα έπανορθώσεως τών ήδη ύπαρχόντων 
ορθοστατών τοΟ άετώματος καί τής έπισκευής τοΰ 
όπισθεν τοιχώματος αναγκαία είνε ετι ή προσαρ 
μογή τών δύο έλλειπόντων ορθοστατών καί ή έπι- 
σκευή τοΟ μεσαίου.

Τά έπί τών πλαγίων πλευρών του άετώματος 
γείσα (καλυπτήρες άνευ σιμών) πρέπει έν τοιαύτη 
περιπτώσει καθ’ όλην τήν εκτασιν μέχρι τών δύο 
κορμών νά συμπληρωθώσι, καί καλλίτερον μάλι
στα τότε θά ήτο αν ή συμπλήρωσις αύτη έπεξετεύ- 
νετο έν γένει από του σημείου τούτου μέχρι τής 
μεσημβρινοδυτικής γωνίας. Μόνον κατά τοΟτον τον 
τρόπον θά καθίστατο δυνατόν νά έπιστεγασθώσι 
στερεώς καί καλώς διά παντός τό τε αέτωμα καί 
τά ύποκείμενα τοιχώματα. ΓΙάς άλλος τρόπος θά 
ήτο άπλή συρραφή καί πρόσκαιρος μόνον έπιδιόρ- 
θωσις.

Πόσον αναγκαία είνε ή άνταζία τοΟ μνημείου 
έπιστέγασις πάντων τών Οψηλοτέρων τοιχωμάτων 
δεικνύει τό ύπ’ έμοΟ νεωστί παρατηρηθέν δτι τέσ- 
σαρας δλας ημέρας μετά τήν τελευταίαν μεγάλην 
βροχήν τό ύδωρ εσταζεν άπό τών αρμών τών έπι- 
στυλίων. Τό ύδωρ τών βροχών συναγόμενον εις τά 
διάκενα τών ογκολίθων, βραδέως έπειτα έκρέει διά 
τών συμφυών αρμών τών όριζοντίως κειμένων λί
θων, καταστρέφον ούτω προώρως τήν τε συναρμο- 
γήν αύτών καί τό Ολικόν. Ταύτόν δέ τοΟτο παρε- 
τήρησα καί έν τφ «θησείω» συμβαΐνον, έν μεγα- 
λειτέρω μάλιστα μέτρω ένταΟθα καί έτι χείρον.

Πόσον δέ ανάγκη είνε νά διοχετεύωνται τά ύ
δατα έκ τοΟ σηκοΟ του ΙΙαρθενώνος, άποδεικνύεται 
έκ τοΟ δτι ταΟτα καί μετά μετρίαν βροχήν έπί 
πολλάς έτι ημέρας διατηροΟνται εις τάς θέσεις έκεί- 
νας τοΟ δαπέδου, δπου αί πλάκες λείπουσι ή κατε- 
κάθισαν, αργά δέ μόλις Οπό του έδάφους άπορρο- 
φοΟνται. Κατά τάς έννενήκοντα πέντε ημέρας τοΰ 
ένιαυτοΟ ήτοι κατά τό εν τέταρτον αύτοΟ καί τι 
πλέον βρέχει έν Άθήναις' ή μέση δέ θερμοκρασία 
είνε δεκαοκτώ βαθμών Κελσίου ύπεράνω τοΟ μη
δενικού, ή μεγίστη δέ τεσσαράκοντα ενός καί ή 
έλαχίστη δέκα βαθμών Οπό τό μηδέν.-Επειδή λοι
πόν τοιουτοτρόπως καί ό παγετός δέν είνε αδύνα
τος, ή προφύλαζις άπό τής ύγρασίας έπιδάλλεται
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χαι διά τοΟτον ετι τον λόγον, αυτή ούσα τό κυριώ- 
τατον και ιδίως τό μόνον προς διάσωσιν των κτι
ρίων μέτρον άπό καταστροφής μεγαλειτέρας. Πε
ριττόν ούδέν μέτρον δύναται να θεωρηθή προς τον 
σκοπόν τοΟτον λαμβανόμενον, πάσα δε άναβολή 
δύναται ν’ άποβή όλεθρία!

Προς άλλην τινά παρατήρησιν αφορμήν μοί πα
ρέχει ή κατάστασις τής έπισφαλώς στηριζομένης 
έγκαρσίας δοκοΟ εν τή δυτική πλευρά τής περι- 
στάσεως. Αύτη διεβρώθη πολύ, τά πλαίσια αύτής 
διεσχίσΟησαν καί άκριβέστερον έξεταζομένη δει
κνύει είςτά σημεία Α καί Β κάθετα ρήγματα, τά 
όποια δεν διήκουσι μεν δι’ όλου τοΟ πάχους τού 
λίθου, άλλ’ οπωσδήποτε εινε έπίφοβα ένεκα τής 
καταστάσεως τοΟ Ολικού.

Καί ένταΰθα ήθελα προτείνει την άνανέωσιν τής 
έγκαρσίας ταύτης δοκοΟ καί προς σύζευξιν τής 
προστάσεως τοΟ όπισθοδόμου προς την δυτικήν τής 
περιστάσεως δύναται πολύ νά συντελέση ή άντι- 
κατάστασις των νΟν έλλειπουσών τριών εγκαρσίων 
δοκών. Έν τοιαύτη δε περιπτώσει ανάγκη 0ά ήτο 
νά στερεωθώσιν αύται ασφαλώς διά μεταλλικών 
συνδέσμων συνδεόντων αύτάς προς τά έν λόγω 
μέρη τοΟ κτιρίου.

Κατά τά είρημένα Ιοιπόν έν τή επισκευή του 
Παρθενώνος πρωτίστων μεν πρέπει νά άποβίέ- 
ψωμεν etc την στερέωσιν πάντων των κιόνων και 
έπιΰτνίίων και etc την προφνίαζιν πάντων των 
μερών τον κτιρίου άπό των ύδάτων των βρο
χών, κατόπιν δε δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν 
και περαιτέρω, σνμπΧηροϋντες και άναστηΧοϋν- 
rec όσα προσήκει και έπιδιορθοϋντεα όσα μικρο- 
τέρων τινών έπιδιορθώσεων χρήζονσιν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1) Αναφορικώς προς τήν διά τάς έπισκευάς το0 
Παρθενώνος χρησιμοποίησιν τής 6πό τινων προτα- 
Οείσης ΜθοκόΧΧης Μάνερ θεωρώ άναγκαΐον ν’ άνα-

κοινώσω εις τήν βασιλικήν ελληνικήν κυβέρνησιν· 
τά αποτελέσματα τής εφαρμογής αύτής έν τώ Με- 
γάλω Δουκάτω τής Βάδης καί προς τούτο παραθέτω· 
άντίγραφον τής σχετικής έκθέσεως έπιθεωρητού- 
δημοσίων έργων έν Βάδη.

2) *Ίνα σχηματίσω ασφαλή κρίσιν περί τής δα
πάνης τής άπαιτουμένης διά τήν λιθόκολλαν Μάϋερ 
ήρώτησα έν Φρειβούργη ποιον βάρος έχει ή ύλη 
αύτη κατά κυβικόν μέτρον. Εις άπάντησιν ελαβον· 
τήν παρατιθεμένην ενταύθα επιστολήν.

3) Προς τούτοις επισυνάπτω ένταΰθα το τιμο- 
λόγιον τού καταστήματος Μάυερ, εξ ού δήλον γί
νεται ότι εν κυβικόν μέτρον τής κόΧΙηο αυτού· 
στοιχίζει επτά χιΐιάδας μάρκων. 'Ομοίως έπι- 
συνάπτω όόηγόν τής χρήσεως τής ύλης ταύτης.

4) Έν τέλει ύποβάλλω τό σχεδίασμα τού μο- 
χλευτου οδ θά γίνη χρήσις εις τά κατασκευασθη- 
σόμενα ικρια.

Μοχλει/τής.
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Άντίγραφον.

Εις τό γραφεϊον της έν Καρλσρούη διευθΰνσεως 

των δημοσίων έργων.

Λουτρά έν Μπαδενβάϊλερ.

Εύσεβάστως άπαντώμεν εις τό Ύμέτερον έγγρα
φον ότι προς συγκόλλησιν των άρμών των μαρμά- 
ρων έν τη δεξαμενή των λουτρών Μπαδενβάϊλερ, 
ϊδίως δε των μαρμάρων τοΟ παρά τήν δεξαμενήν 
διαδρόμου χρήσιν έκάμαμεν τής λιΟοκόλλης τοΟ 
έν ΦρεεβούργΎ] τής Βάδης καταστήματος Μάϋερ.
Η λίθοκόλλα ανττ\ άτζεάείγθη εντελώς άκαζάλ- 

λζ\λος. Έχει διωστικήν ιδιότητα καί άπέσπασε 
πλήθος άποκλασμάτων έκ των μαρμάρινων πλα
κών.

'Ο ’Επιθεωρητής τών δημοσίων έργων 
SCHOPFER

Άντίγραφον.

Πρός τίιν έν Καρλσρούη διεύθι/νστν 
τών δημοσίων έργων.

’Απάντων εις το έγγραφον Υμών της 2*5 τού
του τοΟ μηνδς άναχοινώ εύσεβάστως δ'τι το κυβι
κόν μέτρον της λιθοκόλλης ζυγίζει περί τά 1500- 
2000 χιΜ,όγραμμα.

Έν Φρειβοόργη τήν 3 Ίανουαρίοο 1395.

διά Φ. ΜαΓΕΡ 
KAFFENBERGER

Δαπάνα» κατά προσέγγ&σ&ν προς εκτέλεσήν 
τής προτεονομ,ένης έπεσκεοής τοϋ

ΙΙΛΡΘΈΜΩΐνθ£.

Διοχέτευσις τών ύδάτων καί δια
σκευή τών πλακών τοΟ δαπέ
δου 748 τετρ. μ. πρός 20. φρ. Φρ. 14,960

Μεγαλείτερον κατάκλυστρον . )) 500
Μικρότερον κατάκλυστρον )) 300
Σωλήνες σίδηροί βερνικωμένοι » 150

Εις μεταφοράν. φρ. 15,910

Έκ μεταφοράς. . . φρ. 15,910
Επισκευή τών τοίχων τοΟ σηκοΟ, 

διασκευή τών θυρών, άποτεί- 

χισις τών ανοιγμάτων,συμπλή- 

ρωσις τοΟ δαπέδου κτλ.

Επισκευή καί άποκατάστασις τής 
κλίμακος τοΟ μιναρέ .

Κιγκλίδωμα τής Ουράς τοΟ μιναρέ 
Νέα μάρμαρα πεντελήσια προς αν

τικατάστασή παλαιών έν τφ ό- 
πισΟοδόμω:

2 έπίκρανα προς 1,5 κυβ. μ =3 
κυβ. μ. προς 1200....

2 σπονδυλοιόμοΟ 2κυβ.μ.πρ. 1000 
Επιστύλια 10 πλινΟίδες προς 2 

κυβ. μ. = 20 κυβ. μ. προς 500 
Πλάκες γείσων τοΟ άετώματος 4 

κυβ. μ. προς φρ. 500 .
Γείσα ανιόντα τοΟ άετώματος 15 

κυβ. μ. προς φρ. 500 . . .
Πλάκες γείσων 56 κυβ.μ.πρ. 1000 
Επισκευή τών έπικράνων τήςπερι-

στάσεως ......................................
Έγκαρσία δοκός καί ύπέρεισμα .
Έργασίαι έν τώ άνατολ. άετώματι 
Έργασίαι έν τώ δυτικφ άετώματι.
’Ίκρια προς έπισκευήν τών έπι

κράνων .......................................
’Ίκρια διά τον οπισθόδομον 12 κυβ.

μ. ξυλική 200 φ . τό κυβ. μ.
“Ικρια διά τδ άνατολ. αέτωμα .
“Ικρια διά τδ δυτικδν αέτωμα .
“Ικρια διά τά γείσα τής βόρειας 

πλευράς .... . .
“Ικρια διά τήν μεσημβρινήν πλευ

ράν .............................................
Σιδηρικά, μοχλευταί, άνελκυστι- 

καί μηγαναί καί διάφορα άλλα.

Φρ. 159,610
Συμπεριλαμβανομένων καί τών δαπανών προς τάς 
άλλας δευτερευούσας έργασίας, πρδς μισθούς κττ., 
έν συνόλφ θ’ άπαιτηθώσι φρ. 200,000.

» 20,000

» 3,000
» 1,500

» 3,600
» 2,000

» 10,000

» 2,000

» 7,900
» 56,000

» 1,500
» 3,000
» 5,000
» 5,000

» 1,200

» 2,400
» 2,000
» 2,000

» 3,000

» 3,000

» 10,000

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895. 4
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ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΤΙΡΙΑ

1. Τό βηοεϊον.

«”Αν τού Παρθενώνος τά, έρεύηα παρουσιά
ζουν. πολύ μεγαλοπρεπεστέραν δψιν κτιρίου, 
τδ δέ Έρέχθειον κα\ της ’Αθήνας Νίκης <5 ναός 
κομύοτέραν έχουσι τίιν κατασκευήν καί τόν διά
κοσμον, άλλ' έξοχος δμως εϊνε Λ έντύπωσις ftv 
τό Θησεϊον έμποιεϊ διά της στιψρότητος των 
μελών αύτοϋ, τοϋ σθένους τών γλυπτών αύτοϋ 
παραστάσεων, της χρυσοφαίου διαχρώσεως τοϋ 
γεγηρακότος πεντελησίου μαρμάρου καί ιδίως 
διά της άρίστης αύτοϋ έν τω συνόλω διατηρή- 
σεως διά μέσου τών καταιγίδων δύο χιλιετηρί
δων ». ΛΟΛΛΙΓΚ

Καί ενταύθα δέν πρέπει νά έγκαταλειφθή εις τήν 
καταστροφήν δ,τι διά τοσοότων συμφορών τών 
αιώνων ακέραιον μέχρις ήμών διεσώθη. Άλλ’ ώς 
έχουσι νΟν τά κατά τδ κτίριον, ή διατήρησιο αύ- 
τοϋ ύπόκειται εις κινδύνους, προ παντδς δέ απαιτεί
ται προφόλαξις άπό τε τοϋ έκ τών βροχών ΰδατος 
καί άπδ τής ύγρασίας τοΟ έδάφους. Άπδ τής βρο
χής πρέπει νά προφυλαχθή ιδίως ή ετι διατη
ρούμενη μοναδική εις τδ είδος της οροφή τοϋ 
προνάου, ήτις ύπδ τεχνικήν έποψιν αποτελεί 
αξιοσημείωτου ύπόδειγμα λίθινης οροφής έλλη- 
νικοΟ ναοΟ. Ήδη δέ παρουσιάζει αυτή βλάβας 
είς τινα σημεία καί κατέστη διάβρεκτος, ασθενή 
δέ μόνον έγκάρσια ελάσματα σιδηρά έξασφαλί- 
ζουσιν αυτήν. Καί τά φατνώματα μεταξύ τών 
πλαγίων δοκών προφυλάσσονται άπδ τής ύγρα- 
σίας καί τής βροχής διά τσεμέντου, αλλά τδ στρώ
μα τοΟτο δέν έκτείνεται καί'έπί τών δοκών,φαίνεται 
δέ δτι καί δυσκόλως δύναται νά διατηρηθή αδιά
βροχου.

Αί παρατηρήσεις μου κατά τάς τελευταίας ραγ
δαίας βροχάς απέδειξαν δτι ημέρας τινάς μετ’ αύ- 
τάς τδ δδωρ άπέσταζεν ετι έκ τής όροφής, διέρρεε 
δέ καί διά τών αρμών τοΟ έπιστυλίου ύπδ τήν ώ- 
ραίαν ζφφόρον καί μεταξύ τών αρμών τοΟ έπιστυ
λίου τής περιστάσεως. Ναι μέν σταγόνες απλώς 
ήσαν αδται, άλλά καί σταγόνες δδατος πέτρας κοι- 
λαίνουσι καί φθείρουσιν.

’Επί τού βυζαντιακοΟ τοίχου τής προσόψεως,

δστις αντικατέστησε τούς κίονας τοϋ προνάου, έπε- 
ρείδονται τά ύπδ τούτων ποτέ βασταζόμενα έπι- 
στύλια. Οί αρμοί αύτών εϊνε πολύ ανοικτοί καί δι’ 
αύτών στάζει τδ ύδωρ είτε έπϊ τών προσθίων πα
ρειών τοϋ τοίχου είτε έπι τών παρειών τών αρ
χαίων παρασπάδων.

Ή κατάστασις αΰτη εϊνε πολύ έπισφαλής καί 
δύναται ν’ άποβή δλεθρία εις τδ πολύτιμον τοϋτο 
μνημεΐον ελληνικής τέχνης.

θεραπεία είς αύτήν δύναται νά έπέλθη μόνον διά 
νέας πλήρους έπιστεγάσεως τοΟ κτιρίου κατά τρό
πον κατασκευής άρχαΐον, άντικαθιστωμένης τής 
βυζαντιακής καμάρας τοϋ σηκοϋ. Ώς αφετηρία 
τής νέας ταύτης κατασκευής θά χρησιμεύσωσι τά 
διατηρούμενα ετι αετώματα, δέν λείπουσι δέ καί 
αρχαία πρότυπα μαρμάρινων καλυπτήρων τής στέ
γης. Διότι ή μεγαλοπρέπεια καί τδ κάλλος τοϋ 
ύλικοϋ τοϋ ναοϋ αποκλείει τήν πρδς τόν σκοπόν 
τοϋτον χρήσιν κεράμων. Διά τήν όπ’ δψιν δμως 
έπισκευήν δέν απαιτείται ιδιαιτέρα δροφή έπι τοϋ 
σηκοϋ μέ ξύλινα φατνώματα, άλλ αρκεί ώς δ
ροφή άμα καί στέγη τδ άπλοϋν ανοικτόν τέγος, 
τοϋ όποιου έπιβεβαιωμένοι τύποι ύπάρχουσι.

Καί κατά τήν έπισκευήν δμως ταύτην πρέπει ν’ 
άναχωρήσωμεν έκ τής άρχής δτι τδ κτίριον πρέπει 
νά δύναται νά διηγήται τήν ιστορίαν του, πρδς δν 
σκοπόν αρκεί ή διατήρησις απλώς τοϋ βυζαντια- 
κοΟ τής προσόψεως τοίχου μετά τινων μόνον τρο
ποποιήσεων. Τδ έν αύτή άνοιγμα έπιζευγνύει ήμι- 
κυκλικδν τόξον θόρας,στηριζόμενον έπι γεγλυμμέ- 
νων μαρμάρινων ύποβάθρων, παρουσιάζει έπομένως 
τεχνικούς τύπους, χάριν τών δποίων αξίζει νά δια- 
τηρηθή ό τοίχος. Καθαιρετέα θά ήτο έντάϋθα μό
νον ή ανάρμοστος τετραγωνική θύρα ή κατεσκευα- 
σμένη είς τδ ύπδ τοϋ τόξου περιλαμβανόμενου ά
νοιγμα καί διά ξύλων, γύψινων πλακών κττ. συγ- 
καλυπτομένη. ’Αντί δμως ν’ άποτειχισθή ή θύρα 
αΰτη καλλίτερου εϊνε ν’ άντικατασταθή διά σιδη
ρού κιγκλιδωτοϋ, δι’ οδ θά έφωτίζετο έπαρκώς καί 
ό σηκός, ύπδ φώς δέ θά έτίθεντο καί τά έν αύτή 
τοποθετημένα αντικείμενα τής τέχνης.

Ως δέ ή έπιστέγασις τοϋ ναοΟ, ούτως αναγκαία 
εϊνε καί ή στρώσις τοϋ δαπέδου τής περιστάσεως 
διά μαρμάρινων πλακών μέ κλίσιν πρδς τά εξω. 
Τδδ άπεδον τοΟτο άποτελεϊται νΟν έκ στρώματος
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χώματος, όπερ κατά μέσον δρον κεΐται τριάκοντα 
έκατοστά τοΟ μέτρου βαθύτερον της άνωτέρας βαθ- 
μΐδος τοΟ στυλοβάτου, σχηματίζον ούτως τελείαν 
δεξαμενήν περί τό κτίριον. Τά λιμνάζοντα έν αύτή 
ύδατα αδύνατον να μή βλάψωσι συν τώ χρόνφ τά 
θεμέλια τού οικοδομήματος.

Επισκευής χρήζουσι τά εξής μέρη τοΟ κτιρίου: 
α') ‘Ο στνλοβάτψΚατά την δυτικήν αύτού 

πλευράν λείπει έκ τής μεσημβρινοδυτικής γωνίας ή 
άνωτάτη βαΟμίς, κατά δε τήν ανατολικήν ή τής 
βορειοανατολικής γωνίας.

β’) Οί κίονες. Κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν 
δ πέμπτος σπόνδυλος τοΟ δευτέρου κίονος (άριθ- 
μουμένου έκ τής μεσημβρινοανατολικής γωνίας) 
περιζωννύεται ύπό σιδηροΟ ζωστήρος. Οΰτος πρέπει 
V άφαιρεΟή, δ δε διερρηγμένος σπόνδυλος ν’ άντι- 
κατασταθή ύπό νέου. "Ομοιον ζωστήρα φέρει κατά 
τό δυτικόν άέτωαα και δ τέταρτος σπόνδυλος τοΟ 
γωνιαίου βορειοδυτικού κίονος. Καί ούτος πρέπει 
ύπό νέου ν’ άντικατασταΟή.

Εις τήν προτέραν αύτών κανονικήν κατάστασιν 
πρέπει ν’ άποκατασταΟώσι δι’ ένθέτων τεμαχίων 
καί οί δύο κίονες τής μεσημβρινής πλευράς (δ δεύ
τερος καί δ τρίτος), οίτινες ύπέστησαν βλάβας δταν 
ηύρύνθη ή μεταξύ αύτών δίοδος, δμοίως δε ή τής 
βόρειας πλευράς.

γ’) Τό έπιστνλιον. Κατά τήν δυτικήν πλευράν 
■είνε καθέτως διερρηγμέναι δύο έσωτερικαί πλινθί- 
δες τοΟ έπιστυλίου, δμοίως δε εν έσωτερικόν έπι- 
στύλιον κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΟ δευ
τέρου κίονος. Κίνδυνος δ'μως έκ των ρηγμάτων 
τούτων οέν έπίκειται.

θ') Διά των αρμών τών πλακών τον γείσου 
διεισδύει τό έκ τών βροχών ύδωρ εις τά ύποκεί- 
μενα μέλη. Οί αρμοί οδτοι πρέπει νά καταστώσι 
συμφυείς δι’ ένσφηνώσεως μολύβδου ή διά λίθο— 
κόλλης. Ή ύπό κεραυνού δε βλαβεΐσα καί έκ τής 
αρχικής αύτής θέσεως έκτιναχθεισα μετόπη έν τή 
γωνία τού δυτικού αετώματος ώς καί τό έπικείμε- 
νον γεΐσον πρέπει νά έπανέλΟωσιν εις τήν προτέραν 
αύτών Οέσιν καί κατάστασιν. Ανάγκη δε ν’ άπο- 
τειχισθώσι τά κενά τής έσωτερικής πλευράς κατά 
τήν βάσιν τού τοίχου τού αετώματος Γνα μή κιν- 
δυνεύση ή στερεότης αύτού.

ε ) Τό τύμπανον του αετώματος καί τα εττ αυ

τόν γείσα, τά δποια ολίγον μόνον εινε βεβλαμ- 
μένα,πρέπει νά έπιδιορθωθώσι συμφώνως προς τήν 
αρχικήν αύτών μορφήν.

Καί ένταΰΟα έπομένως Ισχύει ή αρχή :
Στερέωσις τών ύπερεισμάτων καί προφύλαξις 

τών μελών άπό τού ύδατος τών βροχών, ώς καί 
μικραί, δευτέρου λόγου άξιαι έπιδιορθώσεις καί 
συμπληρώσεις.

Καί αύθίς ποτέ δύνανται νά έλθωσι χρόνοι καί 
περιστάσεις, χρόνοι ώς έκεΐνοι, οίτινες έπέφεραν 
τον άφανισμόν τού παρά τον Ιλισόν ναού καί τό
σων άλλων κτιρίων !

Καί δ ένθουσιασμός ύπέρ τής αρχαίας τέχνης 
δύναται νά έξασΟενήση αύθις!

Ημείς διά τούτο όφείλομεν σήμερον νά φροντί- 
σωμεν νά μή έπέλθη όλεθρός τις εις τά μνημεία 
διά τής μεταβολής ταύτης τών ιδεών καί τών 
χρόνων.

Ή πύλη τής άγορας.

Ή κατάστασις τού έρειπίου τούτου έν συνόλω 
δεν εινε κακή, προς διατήρησιν δ'μως αύτού καί 
τήν έν τφ μέλλοντι έξασφάλισιν πρέπει νά λη- 
φθώσι διάφορα μέτρα :

α’) αί διά πλίνθων έπιδιορθώσεις τών αωμάτων 
τών κιόνων πρέπει νά λείψωσι, ν’ άντικαταστα- 
θώσι δέ δι’ ένθέτων μαρμάρων.

β") ή άποσπασθεΐσα γωνία του επικράνου βο- 
ρείως τής διόδου θά ήδύνατο ν’ άντικατασταθή, 
έπειδή σμικρύνεται ή έπιφάνεια τού ύπερείσματος 
τού ύπερκειμένου έπιστυλίου. "Αλλως ή παρούσα 
κατάστασις δεν συνεπάγεται ούδένα κίνδυνον.

γ') ή πρόσθια πΐινθϊς του επιστυλίου τής διό
δου εινε καθέτως διερρηγμένη, αλλά κατάπτωσις 
έκ τούτου δεν έπίκειται. Κατά τήν όπισθίαν δέ 
πλευράν καί διά παντός τού έπιστυλίου άφθονος 
έξετάθη ή βλάστησις, ήτις κατά τήν παρούσαν έπο- 
χήν εινε πλούσια εις κιτρινόχροα άνθη, ριζοβο- 
λούντα ήδη καί εις τούς καθέτους άρμούς. ’Αλλά 
καί δ όπισθεν τοίχος τού ύπερκειμένου διαζώματος, 
τού γείσου καί τού αετώματος περιήλθεν εις ατα
ξίαν, πολλοί δέ λίθοι λείπουσιν έντεΰθεν. Ή βλά— 
στησις πρέπει νά έκλειψη, δ όπισθεν δέ τοίχος νά 
έπανέλθη εις τήν κανονικήν του κατάστασιν καί οί
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αρμοί νά συμπηχθώσιν ίνα προφυλαχθώσιν από 
άλλας βλάβαςτά υποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη.

Διά των μέτρων τούτων θά ήδύνατο νά διατη- 
ρηθή τό έρείπιον έπί μακρόν έν καλή καταστάσει.

3. fO πύργος τών άνέμ.ων·

ΈνταΟθα έλήφθησαν πάντα τά προς διατήρησιν 
τού μικροΟ κτιρίου καί τών παρακειμένων άρχιτε- 
κτονικών λειψάνων άπαιτούμενα προφυλακτικά μέ
τρα. Προς έξασφάλισιν όμως αύτοΰ καί έν τώ μέλ- 
λοντι πρέπει ν’ άπομακρυνθή ή βλάστησις άπό τών 
άρμών τών λίθινων διαστρώσεων.

>5. Ή στοά τού 9Α.δρια,νού.

Ούδέν εχομεν νά παρατηρήσωμεν κατά τής ένε- 
στώσης καταστάσεως τής βόρειας σειράς τών κιό
νων τής λεγομένης στοάς τοΟ ΆδριανοΟ.

Σ». Τό 9Ολυμ.πιε£ον.

Τά λείψανα τοΟ Όλυμπιείου δεν παρουσιάζουσί 
τι τό έπισφαλές, διό δεν χρήζουσιν έν τφ παρόντι 
έπισκευής. Ό πεπτωκώς κίων εινε έξησφαλισμένος 
κατά πάσης βλάβης διά τοΟ περιφράγματος.

Ο. Ή πύλη τού Άδρεανού.

Τό άνω μέρος τής οικοδομίας εχει ύποστή με- 
γάλην φθοράν. Τό διερρηγμένον έπιστύλιον τής Οπό 
άετώματοςκοσμουμένης μεσαίας κόγχης έστερεώθη 
διά σιδηροΟ έλάσματος, μολονότι τούτο δεν προσ- 
ηρμοσθη μεθ’ ικανής έπιμελείας, οΰτω δε έπί πολύ 
άκόμη δύναται νά συγκρατηθή μετά τοΟ άετώμα- 
τος. Έν τώ μέλλοντι όμως πρέπει νά ληφθή μεγαλει- 
τέρα πρόνοια περί στερεώσεως τών μερών τούτων.

Τά έπιστύλια τά καλύπτοντα όριζοντίως τάς 
εκατέρωθεν κόγχας οιερράγησαν κατά τά ούο έξω- 
τερικά αύτών άκρα. Διό δεν στηρίζονται άσφαλώς 
έπί τοΟ μη στερεό0 άλλως ύπερείσματος αύτών, 
τών δύο δηλονότι έλευθέρων παραστάδων.

Συμπληρώσεις τινές καθίστανται ένταΰθα τοσψ 
μάλλον άναγκαΐαι, καθόσον ή κατασκευή τής πύ
λης κατά τό άνώτερον αύτής ήμισυ εχει τι έξ 
ύπ αρχής τό μετέωρον καί ούχί ίκανώς στερεόν.

Ύπεράνω τών έλλειπουσών γωνιών τοΟ έπιστυ- 
λίου προεξέχουσιν ετι αί πλάκες τών γείσων έν τη 
άρχική αύτών προεκβολή. *Αν λοιπόν συμπληρω- 
θώσι τά άκρα το0 έπιστυλίου καί συνδεθώσι καλώς 
προς άλληλα διά μετάλλου τό έπίκρανον τής παρα- 
στάδος,τό συμπληρωτικόν τεμάχιον καί τό γεΐσον, 
τότε θά στερεωθώσι καί τά άσθενή ταΟτα μέρη το- 
σοΰτον ώστε νά δύνανται ν’ άντιστώσιν εις τούς 
σεισμούς.

Υ· Τό χορηγικόν μνημειον 
τού Αυσικράτους.

Τό 1869 έξεχώσθη τούτο καί έκαθαρίσθη, ώς 
δε δεικνύει ή έπιγραφή : επεΰκενάοθτ) τό 1845 καί 
τό 1892. Τό γείσωμα τοΟ έξ ύμηττείου κυανού 
μαρμάρου τετραγωνικού κρηπιδώματος άνεπλη- 
ρώθη κατά μέγα μέρος καί δη έντελώς μεν 
κατά την βορείαν καί δυτικήν πλευράν, ένμέρει 
δε κατά τήν μεσημβρινήν καί άνατολικήν. Ή άρ- 
χοάα κατάστασις τού γεισώματος εινε επομένως 
εις έν σημεΐον εύδιάγνωστος ετι καί έπιτρέπει τήν 
σύγκρισιν μεταξύ παλαιού καί νέου, παρέχει δέ 
συγχρόνως καί τόν λόγον τής ύπό τής ανάγκης 
έπιβληθείσης ένταΰθα έπισκευής.

Ή αύτή ορθή αρχή ύπηγόρευσε καί ένταΰθα τόν 
τρόπον τής άνοικοδομήσεως ώς καί έν τή προστάσει 
τών Κορών.

Τό μνημειον τού Φολοπάππου.

Τό μνημειον τούτο εύρίσκεται έν καταστάσει 
λίαν έπισφαλεΐ, δύναται όμως ετι νά διατηρηθή 
καί σχετικώς Si’ ούχί μεγάλων μέσων ν’ άποκατα- 
σταθή ούτως ώστε καί εις τούς μεταγενεστέρους 
νά παραδοθή.

Κατά τήν όπισθεν πλευράν κλίνει ή παραστάς 
προς τά όπισθεν κατά τινα εκατοστά το0 μέτρου 
άπό τής βάσεως μέχρι τοΟ έπικράνου συμπεριλαμ
βανομένου ώς καί τών έπικειμένων τριών διαστρώ
σεων, άλλ’ ούχί κατά τρόπον άπειλοΟντα κίνδυνον. 
Τό κρηπίδωμα όμως κατά τήν πλευράν ταύτην ώς 
καί αί διαστρώσεις τής άνωτέρας οικοδομίας εύρί- 
σκονται έν σχετικώς καλή καταστάσει.

Αλλως όμως εχουσι τά κατά τήν προσθίαν 
πλευράν. Τό μεν κρηπίδωμα παρουσιάζει ένταΰθα 
κενά, όμοίως δέ δεν εινε πλέον συνεχές καί τό γεί-
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σώμα της άνωτέρας οϊκοδομίας, ή δέ παραστάς ή 
παρά την έτέραν της κόγχης πλευράν κλίνει επι- 
ιανάΰγως προς τά έμπρός.

Προς στερέωσιν απαιτείται: 
α'} ή συμπλήρωσις τοΟ τοξοειδοΟς μαρμάρινου 

κρηπιδώματος καί τοΟ ύποκειμένου πώρινου θεμε
λίου καθόσον τούλάχιστον αναγκαία αυτή καθίστα
ται εις στήριξιν τοΟ έν λόγω κρηπιδώματος.

β') ή συμπλήρωσις τοΟ έλλείποντος γείσου, έφ’ 
οδ στηρίζεται ή δι’ έπικράνου κοσμουμένη παρα- 
στάς, ώς καί τής ακολούθου διαστρώσεως μ.ετά τοΟ 
ύποβάθρου τής παραστάδος.

γ') ή εις κάθετον θέσιν άναστήλωσις τής λίαν 
προκλινούσης παραστάδος καί ή εις την προτέραν 
θέσιν επαναφορά τοΟ μετακεκινημένου πως έπικρά
νου μετά του επικειμένου γείσου. Κατά την έπι- 
σκευήν του κρηπιδώματος καί τοΟ κάτω μέρους 
τής οίκοδομίας ανάγκη νά στηριχθώσι τά μέρη 
ταΰτα τοΟ κτιρίου διά πλαγίων δοκών.

δ') αναγκαία ιδίως είνε ή έπιδιόρθωσις τής με
σαίας κόγχης, διότι τής καμάρας αυτής εΤς λίθος 
μόλις συγκρατεΐται ετι.

Πάσα ή καμαρωτή κόγχη μετά τοΟ άνωθεν τοι
χώματος προεξέκλινε άλλ’ ούχί ό'σον ή παραστάς, 
ένώ αι στρώσεις του τοιχώμ,ατος τής εξ αριστερών 
οριζόντιον επιστέγασμα φερούσης κόγχης μένουσιν 
αρκούντως έν τή θέσει των.Ή άπόκλισις αυτή δεν 
παρουσιάζει κίνδυνόν τινα διά το έρείπιον.

Διά τών ανωτέρω ύποδειχθεισών έπισκευών (αή 
β', γ' καί δ') καί τής συμπήξεως τών καθέτων αρ
μών προς προφύλαξιν άπό τής είσχωρήσεως τοΟ έκ 
τών βροχών ΰδατος δύναται έπί πολύν χρόνον αδ- 
θις νά θειυρηθή έξησφαλισμένον το έρείπιον.

Έν Άθη'ναις τήν I Μαρτίου 1895.

Δ* Ιωσήφ Δοτρμ

Καθηγητές, Γενικό? Διευθυντής τών δημοσίων εογων.

?1Ρπ«λογεαμι<»ς κατά προσέγγεβεν τής «ρ<δ>ς 
άποκατάστασεν τής βορεεας προστάσεως 
τοΰ ΒΡΕΧΘΕΙΟΙ* άπαετουμ.ένης δα
πάνης.

(avev αετώματος καί δρόγης).

1) ίκρια καί μηχανήματα . « . . Φρ. 3000
2) έπισκευή καί συμπλήρωσις τών κιό

νων καί έπικράνων, χρησιμοποιούμε
νων τών παλαιών καί έν μέρει νεω-
στί κατειργασμένων λίθων ...» 4000

3) νέα προς άνανέωσιν καί συμπλήρω-
σιν Ολικά :

έπιστύλια 11x0, 8x0, 8= 7κυβ.μ. 
πλάκες τής ζφφόρου έλευ- 

σινίου μ,αρμ,άρου = 7 » »
γείσα 11x0,4x1, 2 = 5,28 »
δοκοί τής όροφής4χ6,6χ 
0,6x0,5 περί τά 8,00 »

μέλη άλλα τής οροφής 
έλλείποντα = 5,00 »

πλάκες φατνωμάτων ώς 
έγγιστα = 8,00 »

40κυβ.μ.
κατά κυβ. μ. μέση τιμή 1000 φρ. . » 40000
4) διάταξις τών ύπαρχουσών πλακών
φατνωμάτων......................... ...... . » 1920

5) έπιδιορθώσεις καί συμπληρώσεις τών
σωζομένων μερών.................................... » 2000

6) σύνδεσμ-οι καί μόλυβδος. ...» 1000
7) σύμ,πηξις τών άνω άρμών καί τών

πλακών τών φατνωμάτων. ...» 1500
8) διάφοροι μικρότεραι έργασίαι καί α

πρόβλεπτα..................................... . » 1500
Φρ. 54920

ή κατά ποσον στρογγύλον φρ» 56-60000

(Έξεδδθη τη 10 Μαίου 1895)
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895. ΠΙΝΑΓ 1

ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εν Αθήνα ις if 1895
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895 ΠΙΝΑΞ g.

Νεάτερα evdera τεμάρία

b r£ WridivAiii) / /

H. ΠΙ. IV. cfoi/o/ ψιεφ&οί
cf&jfty.M'Pai

Ο Ο O tfouot μη όαζορεεμαε

Εν Άθήναις ττ 1895

PAPOE ΝΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895. Π I ΝΑΕ! 3.

ΑΒ, CD, EF, G Η (Νέα γείσα)

ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Εν Άθήναιςττ 1895
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895. ΠΙΝΑΞ 4.

ΑΜΕ! ΒΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΡΙΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΟΝ
Εν Άθήναιςττ 1895
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1895..

ΠΑΡΟΕ νων Εν Άθήναις ψ 1895
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