
Η ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ
(1935-1939)

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Α'. ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΝ

Είκ. 1. Ή πρό μεσημβρίαν άποψις τοΰ ναυΰ έν fj έμφαίνεται ή καθιζησις τοΟ κρηπιδίόματος.

ιστορικόν. Κατεδαφίζων κατά τό έτος 1933 Τουρκικόν έτοιμόρροπον προμαχώνα 
κείμενον εις τό προς μεσημβρίαν άκρον τοΰ Πελασγικού τείχους καί κατ’ έπέκτασιν 
σχεδόν τής ανατολικής προσόψεως των αρχαιότερων Προπυλαίων, παρετήρησα δτι οί 
βράχοι, έψ’ών ήδράζετο ό προμάχων οΰτος ήσαν εντελώς άπεσπασμένοι άπό τον κύριον 
βράχον τής Άκροπόλεως και μόλις συνεκρατοΰντο εις την θέσιν των διά τινων χαλίκων 
και φυτών. Δι’ ό ήναγκάσθην να προβώ εις την άφαίρεσιν καί τούτων, κατασκευάσας 
προς τοΰτο ειδικόν ικρίωμα προς αποτροπήν οίουδήποτε απευκταίου.

Ή πλησίον τοΰ ναού τής ’Αθήνας Νίκης ύπαρξις τοιούτων όγκων άπεσπασμένων 
άπό τό σώμα τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, ώς καί παρόμοιαι παρατηρήσεις γενό- 
μεναι εις τον βράχον τής βόρειας κλιτύος τής Άκροπόλεως, αί διάφοροι καθιζήσεις 
τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ναοΰ (ε’ικ. 1), ώς καί ή έξόγκωσις τοΰ δυτικού τείχους τοΰ 
πύργου (είκ. 2), με επεισαν ότι πάντα ταΰτα ώφείλοντο εις καθίζησιν τών θεμελίων, 
έφ’ ών ήδράζετο ό ναός.
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Έπ'ι ττ] γνωστοποιήσει τών φόβων μου τούτων εις τό Σ. Ύπουργειον, τούτο 
ώρισεν επιτροπήν άποτελουμένην εκ τών κ.κ. Άγγ. Οικονόμου Γενικού Διευθυντού 
τών Δημοσίων ’Έργων, Α. Δημητρακοποΰλου Διευθυντού τού τμήματος σχεδίου πόλεως 
τού Υπουργείου Συγκοινωνίας, Γεωργ. Π. Οικονόμου Διευθυντού τής ’Αρχαιολογικής 
υπηρεσίας, Α. Όρλάνδου Διευθυντού τού γραφείου συντηρήσεως και άναστηλώσεως

τών αρχαίων καί ιστορικών μνημείων, Ν. Κυπα- 
ρίσση ’Εφόρου τής Άκροπόλεως καί Διευθυντού 
τού Μουσείου, Θ. Μιχαλοποΰλου Διευθυντού τών 
τεχνικών υπηρεσιών τού Υπουργείου τής Παιδείας, 
Γ. Πάντζαρη Νομομηχανικού έν τή αύτή υπηρε
σία, Νικ. Κρητικού Καθηγητού τής Σεισμολογίας 
έν τφ Έθνικώ Πανεπιστημίω, Ά. Ρουσσοποΰλου 
Καθηγητού τού Εθνικού Μετσοβίου ΓΙο/^υτεχνείου,

Είκ. 2. Έξόγκωσις τοϋ τοίχου κατά 0,10 
τοΰ πρός δυσμάς περιβλήματος.

Είκ. 3. Ή πρός δυσμάς δψις τοΰ πΰργου τοΰ ναοΰ έν ή 
έμφαίνονται τά κάθετα ρήγματα τοΰ περιβλήματος.

Γ. Γεωργαλά Καθηγητού τού Εθνικού Πανεπιστημίου καί εμού πρός έξέτασιν τής 
όλης καταστάσεως τού τε ναού καί τού πύργου.

Ή επιτροπή αυτή συνελθούσα επί τής Άκροπόλεως τήν 12Ίν Ίανουαρίου 1934 
υπό τήν προεδρίαν τού τότε υπουργού κ. Ί. Μακροπούλου, άφού έξήτασε τάς ύπαρ- 
χούσας ρωγμάς είς τήν δυτικήν πλευράν τού τοίχου τού πύργου (συμπληρωθείσας 
εις προγενεστέραν έποχήν δ Γ ένθετων πλίνθων) (ε’ικ. 3), τήν άπόσπασιν άμφοτέρων τών 
εγκαρσίων τοίχων άπό τής δυτικής προόψεως, τήν κατά 10 καί πλέον εκατοστά έξόγ- 
κωσιν ταύτης κατά τό κέντρον τής έπιφανείας ταύτης, ώς καί τήν άνώμα?ιον καθίζησιν
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τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ναοΰ, Ιδίως τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ σηκοΰ (περ'ι τά 0,20), άπε- 
φάνθη δτι δεν ΰφίσταται μέν άμεσος κίνδυνος καταπτώσεως τοΰ ναοΰ, άλλ’ δτι έν πάση 
περιπτώσει πρέπει νά έξετασθώσι τά θεμέλια τοΰ ναοΰ διά τής άνορύξεως φρεάτων 
έπι τοΰ δαπέδου του, άφοΰ δμως προηγουμένως ΰποστηριχθώσιν ή δυτική πλευρά κα'ι 
ή προς μεσημβρίαν γωνία τοΰ πύργου δι’ ίσχυροΰ ικριώματος. Ή αυτή έπιτροπή 
συνίστα ταυτοχρόνως κα'ι τήν καταλληλοτέραν διαρρΰθμισιν τής εισόδου τής Άκρο- 
πόλεως. Προτάσει δε τοΰ ίδιου ύπουργοΰ τό Υπουργικόν Συμβούλων κατά τήν συνε

δρίαν αύτοΰ τής 13 ’Ιανουάριου 1934 
ένέκρινεν πίστωσιν εκ δραχμών εκατόν 
χιλιάδων προς έναρξιν των έργων διά τήν 
έξασφάλισιν τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης, 
κα'ι τήν διαρρΰθμισιν τής εισόδου τής 
Άκροπόλεως, έγκριθείσης κα'ι τής εργα
σίας ταύτης.

Μετά τήν κατασκευήν τοΰ άπαιτου- 
μένου ικριώματος προς ΰποστήριξιν τοΰ 
πύργου προέβην είς τήν άνόρυξιν φρέατος 
προς έξέτασιν των θεμελίων παρά τήν 
μεσημβρινήν πλευράν τοΰ ναοΰ και είς 
τήν μερικήν έκβάθυνσιν τής έν τώ σηκφ 
κατασκευασθείσης κρύπτης κατά τήν κατε- 
δάψισιν τοΰ ναοΰ έν έτει 1687.

Αί έκσκαφα'ι αύται απέδειξαν: δτι οί 
προς δυσμάς και μεσημβρίαν τοίχοι τοΰ 
σηκοΰ ήδράζοντο έπι κυβολίθων έκ πώρου, 
έντελώς σεσαθρωμένων καί δτι υπό τού
τους εΰρίσκοντο ριπτά χώματα καί ακα
τέργαστοι ογκόλιθοι, έξ ου είχε προέλθει 
καί ή μεγάλη καθίζησις των τοίχων τού
των (είκ. 4).

Συνεπεία των παρατηρήσεων τούτων ένεκρίθη διά τής ΰπ’ άριθ. 59959 τής 
79? Σεπτεμβρίου 1935 άποφάσεως τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας ή σχετική πράξις 
τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου περί άποσυνθέσεως τοΰ ναοΰ, τής δυτικής πλευράς 
τοΰ περιβλήματος, ώς καί τοΰ προς μεσημβρίαν περιβλήματος, ωσαύτως δέ καί τοΰ 
κατ’ έπέκτασιν τούτου κατασκευασθέντος προς έξασφάλισιν τοΰ τουρκικού πυροβο
λείου νεωτέρου τοίχου.

Ή άνακαίνισις τών τοίχων τοΰ πύργου θά έγίνετο διά νέου ύλικοΰ, προερχομένου 
έκ τών λατομείων Πειραιώς, (έξ ου καίτό άρχαίον υλικόν τοΰ περιβλήματος), άνατοπο- 
θετουμένων είς τήν αρχικήν αυτών θέσιν τών έκ τών αρχαίων λίθων διατηρήσιμων. 
Οί δέ έλλείποντες λίθοι τοΰ ναοΰ θά συνεπληροΰντο διά μαρμάρων.
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1 'Ως τοΰτο έγένετο τή συστάσει μου καί υπό τήν έποπτείαν μου κατά τήν άναοτήλωσιν τοΰ θησαυρού 
των ’Αθηναίων έν Δελφοΐς.

αποςυνθεςις του ΝΑΟΥ. Αί έργασίαι τής άποσυνθέσεως τοΰ ναοΰ ήρξαντο τήν 
16Τιν ’Οκτωβρίου 1935.

Ως γνωστόν ό ναός τής ’Αθήνας Νίκης κατηδαφίσθη υπό των Τούρκων κατά 
τό 1687, δπως έγκατασταθή εΐς τήν θέσιν αυτού πυροβολεϊον (είκ. 5). Εις τό κέντρον 
δε τοΰ ναοΰ καί υπό τό δάπεδον αύτοΰ κατεσκευάσθη δεξαμενή ή κρύπτη (είκ. 3).

Τό υλικόν τοΰ ναοΰ ένετοι- 
χίσθη τότε εντός τοΰ τείχους 
τοΰ κατασκευασθέντος κατά τήν 
ιδίαν εποχήν μεταξύ τοΰ πύργου 
τοΰ ναοΰ τής ’Αθήνας Νίκης καί 
τοΰ βάθρου τοΰ μνημείου τοΰ 
Άγρίππα. Κατά τήν κατεδάφισιν 
τοΰ τείχους τούτου (1833-34) τό 
άνευρεθέν υλικόν τοΰ ναοΰ έπέ- 
τρεψεν είς τον Schaubert, Ross 
καί Hansen,όπως άναστηλώσωσι 
τον ναόν επί τοΰ κατά χώραν 
κρηπιδώματος, χωρίς όμως να Είκ. 5. "Αποψις τοΰ Τουρκικού πυροβολείου είς ιήν θέσιν τοΰ ναοΰ. 

έπιχειρηθή προηγουμένως ίσο-
πέδωσις τούτου1, δι’ ό καί διετηρήθησαν κατά τήν άνύψωσιν τοΰ ναοΰ σχεδόν όλαι αί 
υψομετρικοί άνωμαλίαι τοΰ βάθρου μέχρι τοΰ ύψους τών επιστυλίων. Όπως δε όρι-

ζοντιώσωσι ταΰτα ήναγκάσθησαν νά 
λαξεύσωσι τήν προς τήν ΝΔ γωνίαν 
έδραν τοΰ έπιστυλίου τής μεσημβρινής 
πλευράς επί ύψους 0,07, ΐνα ίσοφαρί- 
σωσιν έν μέρει τήν έξ είκοσι δύο 
εκατοστών ύφισταμένην υψομετρικήν 
διαψοράν μεταξύ τής βάσεως τοΰ γω
νιαίου ΝΔ κίονος καί τής αντιστοί
χου παραστάδος τοΰ σηκού (είκ. 6). 
Διά τον αυτόν λόγον έλαξεύθησαν αί 
θέσεις, έφ’ ών ήδράζοντο βάσεις κιό
νων τινών τών προστάσεων, ενώ άνυ- 
ψώθησαν αί βάσεις άλλων δι’ υπο
στρώματος έξ άμμοκονίας. Κατά δε 
τήν άποσύνθεσιν έξηκριβώθη ότι αί 

πλεΐσται πλίνθοι τοΰ σηκού εΐχον κακώς τοποθετηθή, ότι τινές τούτων ειχον κακώς 
συμπληρωθή (είς λίθος μάλιστα τοΰ ορθοστάτου τοΰ προς βορράν τοίχου τοΰ σηκού 
είχε συμπληρωθή δι’αρχαίου τεμαχίου καλύμματος τών Προπυλαίων) καί ότι κατά τήν

Είκ. 6. Τό γωνιαΧον πρός δυσμάς έπιστύλιον τής μεσημβρινής 
πλευράς, λαξευθέν κατά τήν ΝΔ γωνίαν αύτοΰ, δπως ίσοφα- 
ρίση τήν διαφοράν τοΰ ύψους τών βάσεων τής παραστάδος 
καί τοΰ γωνιαίου κίονος. Ή άλλη γωνία τοΰ αύτοΰ έπιστυλίου 

δέν προσηρμόζετο είς τό τοΰ σηκοΰ.
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τοποθέτησιν των πλινθίδων τοΰ σηκοΰ, των ορθοστατών, των παραστάδων καί των 
επιστυλίων (είκ. 7), δεν έλήφθησαν ΰπ’ όψιν οί τόρμοι οί προς τοποθέτησιν των ορι
ζοντίων και καθέτων σιδηρών συνδέσμων χρησιμοποιούμενοι, ώστε έπι τη βάσει τούτων 
νά άνατοποθετηθώσιν οί αρχαίοι λίθοι εις τάς άρχικάς αυτών θέσεις καί νά μη άποβή 
ή τοποθέτησις τών λίθων κακότεχνος.

Έκ τών οκτώ αρχαίων δοκίδων τών οροφών τών προστάσεων είχον άνευρεθή 
τέσσαρες μόνον, ταύτας δέ είχον συγκεντρώσει οί έκτελέσαντες την άναστήλωσιν τοΰ

Νικολάου Μπαλάνου αε 1937

Είκ. 7. Άποψις τών λίθων τοΰ επιστυλίου τοΰ ναοΰ κατά τήν δοκιμαστικήν τούτων έναπόΰεσιν επί τής σπείρας.
(φωτογρ. Τ. Βόγλη).

1834-38 εις την οροφήν τής ανατολικής προστάσεως, εν φ αί τής δυτικής προστάσεως 
εΐχον κατασκευασθή έκ νέου υλικού, άλλ’ άνευ κυματίου. Επίσης εσφαλμένος είχον 
τοποθετηθή τα καλυμμάτια τών οροφών άμφοτέρων τών προστάσεων, καθόσον έπι 
τής άνω επιφάνειας τεσσάρων έκ τών λίθων τούτων καί προς τήν μίαν τών πλευρών 
παρατηρεΐται ιδιαιτέρα κατεργασία έπι λωρίδος πλάτους 0,30 περίπου, έξ οΰ καθίστα
ται δήλον ότι έπι τούτων ήδράζοντο αί ούραί τών γείσων τής βόρειας καί μεσημβρινής 
πλευράς τοΰ σηκοΰ καί ότι οΰτοι άνά δύο άνήκον εις τάς πλευράς ταύτας. Τά τέσσαρα 
ταΰτα καλυμμάτια είχον συγκεντρωθή προς τήν βορείαν πλευράν τοΰ ναοΰ (είκ. 8). 
Εσφαλμένος ωσαύτως είχον τοποθετηθή οί κίονες καί αί βάσεις αυτών.
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Κατάστασις νεωτέρων σιδηρών συνδέσμων. Κατά την άποσΰνθεσιν 
τοΰ ναοΰ παρετηρήθη, δτι πάντες οί σίδηροί σύνδεσμοι οί χρησιμοποιηθέντες κατά την 
άναστήλωσιν τοΰ 1834-1838 ήσαν εις τοιοΰτον βαθμόν οξειδωμένοι καί βεβλαμμένοι, 
ώστε νά άμφιβάλλη τις άν οί σύνδεσμοι οΰτοι ήσαν έκ σιδήρου ή εκ ξύλου, δι’ δ καί 
πλεΐστα των αρχαίων μαρμάρων ιδίως τά τοΰ θριγκοΰ καί των λίθων τής σπείρας 
είχον ύποστή σημαντικός βλάβας έκ τής όξιδώσεως των σιδήρων τούτων', ώστε καί 
διά τον λόγον τούτον έπεβάλλετο ή ταχυτέρα άποσύνθεσις τοΰ ναοΰ καί ή έκ νέου 
άναστήλωσις αύτοΰ.

Ταΰτα είναι τά σπουδαιότερα μειονεκτήματα τής γενομένης άναστη?ιώσεως τοΰ 
ναοΰ κατά τό 1834-38, άτινα δμως δεν ήμπόδισαν έπί ένα ολόκληρον αιώνα νά θαυ- 
μασθή ή κομψότης καί ώραιότης τοΰ μοναδικού τούτου ναοΰ, δστις άν δεν άνεστηλοΰτο

Είκ. 8. Καλυμμάτια τής οροφής τής δυτικής προστάσεως θεώμενα έκ τών άνω. 
Χαρακτηριστική επεξεργασία λωρίδων εις τέσσαρα καλυμμάτια.

τότε θά έπροικίζετο ή Άκρόπολις δι"ενός έπί πλέον σαιροΰ μαρμάρων, ώς δρθώς παρε- 
τήρησεν ό διάσημος άρχιτέκτων Durrn.

Προκατ αρκτική μελέτη τών αρχιτεκτονικών μελών τοΰ ναοΰ 
άπέδειξεν δτι: α) Τά καλυμμάτια δεν συνεδέοντο διά σιδηρών συνδέσμων ούτε 
προς άλληλα, ούτε μετά τών δοκίδων, έφ’ ών ήδράζοντο.

β) Αί δοκίδες αύται συνεδέοντο διά δύο μικρών γόμφων μόνον μετά τών έπιστυ- 
λίων τών έπί τών τοίχων τοΰ σηκού.

γ) Ότι πάντα τά έπιστύλια καί οί λίθοι τών δόμων τών τοίχων τοΰ σηκού συνε
δέοντο προς άλληλα δι’ οριζοντίων καί καθέτων σιδηρών συνδέσμων ένσφηνωθέντων 
διά χυτού ή σψυρηλατημένου μολύβδου. 1

1 Μόνον οί αρχαίοι σίδηροι σύνδεσμοι τοΰ κρηπιδώ- τεθραυσμένοι δέ κατά τούς αρμούς τών συνεχομένων 
ματος εύρέθησαν έν άρίστη καταστάσει, ακέραιοι μέν λίθων, οπού ούτυι είχον μετακινηθή. 
ένθα οί λίθοι τούτου είχον διατηρήσει τάς θέσεις των,
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ΛΌ^ΥΜΟ*

δ) 'Οτι αί πλίνθοι αί άποτελοϋσαι τάς γοινιαίας παραστάδας συνεδέοντο προς 
άλλήλας διά κατακορύφων λοστών εκ μετάλλου τοποθετούμενων εντός όρειχαλκίνου 
τετραγώνου θήκης (αί έξωτερικα! διαστάσεις των θηκών τούτων ήσαν 0,044X0,044, 
αί εσωτερικά! 0,025X0,025 κα! τό βάθος αυτών 0,056) (είκ. 9).

Άφ’ ετέρου οί γωνιαίοι λίθοι τών αναβαθμών και τών ορθοστατών συνεδέοντο 
καθέτως προς άλλήλους διά σιδήρων, διαστάσεων πάχους 0,016 ύψους 0,14-0,15 κα! 
σχήματος

Οί γόμφοι οΰτοι έσφηνοΰντο πρώτον εις τον ύπερκείμενον λίθον, ενώ εις τον υπο
κείμενον έλαξεύετο εκ τών προτέρων ή αντίστοιχος θέσις τοΰ γόμφου τούτου, δι’ ειδικού

δε αΰλακος λελαξευμένου επί 
τοΰ λίθου τούτου περιεχέετο τό 
κάτω τμήμα τοΰ _|_ διά ζέοντος 
μολύβδου, δι’ ό κα! έκχύλισις 
μολύβδου παρατηρεΐται πέριξ 
τών γόμφων τούτων. Έπί τής 
έπίφανείας τοΰ άκρογωνιαίου 
ΒΑ λίθου τής εύθυντηρίας 
παρατηρεΐται λάξευμα έν σχή- 
ματι ακανόνιστου διπλού I, 
όπερ εύρέθη πλήρες μολύβδου.
Διά τοΰ λαξεύματος τούτου διω- 
χετεύθη ζέων μόλυβδος προς 
σφήνωσιν τοΰ καθέτου γόμφου. 

Ή προς τό εσωτερικόν 
άπόκλισις τών τοίχων τοΰ σηκού οφείλεται εις την προς τά έσω κλίσιν τής άνω έδρας 
τών ορθοστατών κα! εις την παραλληλόγραμμον διατομήν τών πλίνθων τών δόμων, ώς 
τούτο έξηκριβώθη κα! είς τούς τοίχους τοΰ σηκού τοΰ Παρθενώνος. Έτι δέ παρετη- 
ρήθη ότι κατ’ άρχάς έτοποθετοΰντο οί λίθοι τών παραστάδων κα! ότι ή τοποθέτησις 
τών υπολοίπων λίθων έγένετο προς τό κέντρον τών τοίχων τοΰ σηκού, ένθα ό μεσαίος 
λίθος έτοποθετεΐτο έν καταφραγή1.

Κα! αύται μέν είναι αί σπουδαιότεραι παρατηρήσεις, αΐτινες έγένοντο κατά την 
άποσύνθεσιν τοΰ ναού. Ή έκ νέου άναστήλωσις τούτου θά έπιτρέψη την συμπλή- 
ρωσιν τούτων.

ΑΚΡΟΓ9ί'Ί ΑΙΟ* ΑΐΟΟ< ΡΑ·ΡΑ<ΤΑΑθ£ Of f ΙΧΑΛΚΙ Ι*Η ΟΗΚΗ

Είκ. 9. Διάγραμμα όρειχαλκίνης θήκης (χοινίκης) είς πλινθίδα 
παραστάδος πρός έγκιβωτισμόν έν αυτή γόμφου έσφηνωμένου 

είς τήν ύπερκειμένην πλινθίδα τής ιδίας παραστάδος.

εναρξις αποςυνθεςεως κρηπιδώματος. Την 9θν Ίανουαρίου 1936 ήρξατο ή άποσύν- 
θεσις τοΰ κρηπιδώματος, όπερ είχε μείνει άθικτον κατά τήν κατεδάφίσιν τοΰ ναού έν 
έτει 1687. Τό έσωτερικόν όμως τοΰ σηκού είχεν άνασκαφή τότε προς κατασκευήν δεξα
μενής ή πυριτιδαποθήκης καλυφθείσης διά θόλου, ούτινος τό έξωρράχιον έξικνεΐτο 
μέχρι τής έπίφανείας τοΰ δαπέδου τοΰ ναού (βλ. είκ. 4). Όπως δέ κατασκευασθή είσοδος

1 Έν κατόψει οί λίθοι οΰτοι παρουσιάζουσι ή το τοποθετημένον πρός τό εξωτερικόν τοΰ τοίχου
σχήμα σφηνοειδές, τό δέ πλατύτερον τούτων μέρος τοΰ σηκοϋ.
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είς την κρύπτην ταύτην άπεκόπησαν οί αναβαθμοί τοΰ κρηπιδώματος προς τό κέν- 
τρον τής ανατολικής προόψεως άψαιρεθέντος καί τμήματος τοΰ στυλοβάτου τοΰ 
προνάου. Τοΰτο άντικατεστάθη διά νέων μικρότερων μαρμάρων κατά την αναστή
λωσαν τοΰ 1834-1838 άτινα διετηρήθησαν κατά την νέαν άναστήλωσιν.

Ή χωροστάθμησις τής εύθυντηρίας άπέδειξεν δτι λαμβανομένης ώς βάσεως τής 
ΒΔ γωνίας ή ΝΔ γωνία εύρέθη χαμηλότερα ταΰτης κατά 0,020, ή AM κατά 0,012 
καί ή ΒΑ κατά 0,010 μ. ένφ κατά μήκος τής μεσημβρινής πλευράς τής εύθυντηρίας 
καί των αναβαθμών παρουσιάζονται διάφοροι υψομετρικά! διαφοραί καί Ιδίως δτι ή 
βάσις τής παραστάδος τής ΝΔ γωνίας ήτο χαμηλότερα κατά 0,22 τής βάσεως τοΰ άντι-

Είκ. 10. 'Εντομή τών τεσσάρων πρώτων πλίνθων τής κορωνίδος τής βόρειας δψεως τοΰ περιβλήματος 
(αϊτό τής δυτικής γωνίας αϋτοΰ) πρός έναπόθεσιν τών λίθων τής εύθυντηρίας.

στοίχου κίονος καί τέλος δτι ολόκληρος ό πρός δυσμάς τοίχος τοΰ σηκοΰ είχεν ύποστή 
καθίζησιν κατά 0,12-0,20 έν σχέσει πρός την βάσιν τών κιόνων τής δυτικής πλευράς.

Ή εΰθυντηρία καί οί αναβαθμοί συνίστανται έκ κανονικών ορθογωνίων μαρ
μάρων, μόνον δε ή εύθυντηρία τής δυτικής πλευράς είναι λελαξευμένη είς τούς λίθους 
τής σχετικής κορωνίδος τοΰ τοίχου τοΰ πύργου, ένφ οί πρός βορράν τέσσαρες πρώτοι 
λίθοι τής κορωνίδος τοΰ πύργου είναι λελαξευμένοι πρός έναπόθεσιν έντός αυτών 
τών λίθων τής εύθυντηρίας (εΐκ. 10).

Οί λίθοι τής εύθυντηρίας τής ανατολικής πλευράς ώς καί τών έν συνεχεία απαρ
χών τής τε βόρειας καί μεσημβρινής πλευράς ήδράζοντο έπί μιάς σειράς κανονικών 
λίθων έκ τών λατομείων Πειραιώς μέσου πλάτους 0,60, μήκους 1,20 καί ύψους 0,60, ένώ 
τά υπόλοιπα τμήματα τών πλευρών τούτων ήδράζοντο έπί πωρίνων λίθων, εΰρεθέντων 
έντελώς σεσαθρωμένων, δι’δ καί αί παρατηρηθεΐσαι μεγαλήτεραι καθιζήσεις τών τοίχων 
τούτων. Κάτωθεν τών δόμων τούτων ύπήρχον τέσσαρες ή πέντε άλλοι δόμοι (βλ. είκ. 4) 
ωσαύτως έκ πώρου τών αυτών περίπου διαστάσεων, οΐτινες άπετέλουν την θεμελίωσιν 
ολοκλήρου τοΰ ναού, καί οΐτινες ήδράζοντο έπί ριπτών χωμάτων. Οί κυβόλιθοι δε οΰτοι
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ήσαν τοσούτον σεσαθρωμένοι, ώστε καθίστατο αδύνατος ή εξαγωγή αυτών εις ακέραια 
τεμάχια, άλλ’ άνεσκάπτοντο διά τής σκαπάνης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΧΤΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΒΑ ΓΩΝΙΑΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. Κατά τήν άπθ- 
μάκρυνσιν τών λίθων τής ΒΑ γωνίας τοΰ 2ου αναβαθμού παρετηρήθη, δτι ούτοι ήδρά-

ζοντο εν μέρει έπ! δυο ορθογωνίων λίθων εκ τιτανό
λιθου, πάχους 0,31, τοποθετημένων καθ’ ύψος (είκ. 11), 
τοΰ ενός τούτων άμφότεραι αί κάθετοι έπιφάνειαι ήσαν 
τελείως κατειργασμέναι. Ή περί τούς λίθους τούτους 
άνασκαφή άπέδειξεν δτι ούτοι άπετέλουν τό προς βορ- 
ράν τοίχαιμα άρχαιοτέρου κτίσματος (είκ. 12).

Ό άποκαλυφθε'ις τοίχος απαρτίζεται έκ δύο δόμων 
εκ τών οποίων δ μεν κατώτερος άποτελούμενος έκ τριών 
λίθων ολικού μήκους 2,70 μ. έχει ύψος 0,942 μ., ό δε άναν 
θεν αυτού άποτελούμενος έκ δύο λίθων κατά μήκος έχει 
ύψος μόνον 0,60 μ., καθ’όσον ούτος είχεν αποκοπή κατά 
τήν κατασκευήν τοΰ νεωτέρου ναού εις τό ύψος τής 
στάθμης τού πρώτου αναβαθμού προς τοποθέτησιν 
έπ’ αυτού τοΰ 2ου αναβαθμού. Οί λίθοι τού κατωτέρου 
δόμου συνεδέοντο προς άλλήλους διά σιδηρών συνδέ
σμων σχήματος |—| ένεσφηνωμένων διά μολύβδου.

Ό αρχαιότερος ούτος τοίχος έστηρίζετο έπ! οριζόν
τιας σειράς κανονικών λίθων ύψους 0,36 μ. κα! πάχους 
0,48, τών οποίων ή προς τό έσωτερικόν άκμή προεξείχε 
τής δψεως τού τοιχώματος από 0,065 μ. μέχρις 0,09 μ. 
(είκ. 13). Οί λίθοι ούτοι άπετέλουν τήν εύθυντη- 
ρίαν τού προς βορράν τοίχου τοΰ κτίσματος τούτου. 
Κατ’ έπέκτασιν τής στάθμης τών λίθων τούτων κα! 
προς δυσμάς κα! προς μεσημβρίαν εΰρέθησαν κατά 

χώραν (οί έν τοϊς σχεδίοις κα! ταΐς τρωτογραφίαις έμψαινόμενοι) κανονικοί λίθοι, 
άποτελοΰντες τήν εύθυντηρίαν τών προς δυσμάς κα! μεσημβρίαν τοίχων τού κτί
σματος τούτου, τού όποιου τό μεν πλάτος ήτο 1,78 μ. τό δε μήκος άγνωστον, καθόσον 
τούτο θά έπεξετείνετο μέχρι τής άνατολικής προόψεως τού ναού τής Άθηνάς Νίκης 
κα! θά κατηδαψίσθη κατά τήν άνέγερσιν τούτου. Ή δυτική πλευρά τού κτίσματος 
τούτου είναι παράλληλος προς τήν δυτικήν δψιν τού Πελασγικού τείχους (περ! ού 
κατωτέρω) κα! άπέχει ταύτης κατά 2,40 μ. Αυτή ως κα! ή προς μεσημβρίαν πλευρά θά 
κατεστράψησαν άσφαλώς κατά τήν έποχήν τής κατασκευής τής υπογείου κρύπτης, 
καθ’ δσον τεμάχιον λίθου όμοιου κατά τάς διαστάσεις κα! τήν κατεργασίαν προς τούς 
κατά τό άνω τμήμα καθέτους λίθους τού κτίσματος εΰρέθη έντετοιχισμένον εις τήν 
προς μεσημβρίαν πλευράν τής κρύπτης, ένω άλλοι όμοιοι λίθοι εΰρέθησαν έντετοιχι- 
σμένοι παραπλεύρως τών προς μεσημβρίαν μαρμάρινων άναβαθμών τοΰ νεωτέρου

Είκ. 11. Οί δύο συνεχόμενοι κάθετοι 
λίθοι τοΰ άρχαιοτέρου κτίσματος άνα- 
δειχθέντες μετά τήν άνάσυρσιν τοΰ 2°υ 
αναβαθμού τής βόρειας πλευράς τοΰ 
κρηπιδώματος τοΰ ναοΰ.Ό έμπροσθεν 
τούτων έκ πώρου χρησιμεύει πρός 
προφύλαξιν τής λελαξευμένης επιφά
νειας τής πρός μεσημβρίαν οψεως τοΰ 

τοίχου τοΰ κτίσματος.
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ναοΰ1. Οί λίθοι τής θεμελιώσεως τής εΰθυντηρίας ταΰτης ήδράζοντο έπΐ δόμου έκ 
πώρου πάχους 0,58-0,60 κα'ι οΰτοι έπι έπιχώσεων.

Εις την ΒΔ γωνίαν τοΰ περιφράκτου τούτου χώρου καί. υπό την στάθμην 
τής βάσεως τής θεμελιώσεως 
τής εΰθυντηρίας, εύρέθησαν δύο 
κανονικοί λίθοι παρακείμενοι 
αποτελοΰντες ορθογώνιον όγκον 
(βόθρον) οριζοντίων διαστάσεων 
0,925X0,925 καί ύψους περί τά 
0,35-0,40 μ. Εις τό μέσον τούτου 
υπάρχει λαξευτόν ορθογώνιον 
κοίλωμα βάθους 0,28 μ., εΰρε- 
θέν πλήρες αρχαϊκών ειδωλίων 
καί θραυσμάτων μικρών αγγείων 
(είκ. 13). Ελάχιστα ειδώλια εύρέ
θησαν πέριξ τών λίθων τούτων, 
εξαχθέντα πιθανώτατα κατά την Ε1«. 12 Ό πρός βορρ&ν το1χος το0 κτίσματος.
εκσκαφήν τής κρύπτης, δι’ δ εις
τάς υπολοίπους έπιχώσεις δεν άνευρέδησαν τοιαΰτα. Οί λίθοι οί αποτελοΰντες την

εύθυντηρίαν τοΰ κτίσματος ήδράζοντο, ώς προεΐπον, επί έπιχώσεων, δι’ δ ήναγκάσθην 
νά τούς έξαγάγω, όπως άνατοποθετήσω τούτους άργότερον επί νέων στερεών θεμελίων.

1 Οί λίθοι οΰτοι θά προήρχοντο ασφαλώς έκ τών λίθων τούτων φαίνεται ότι άπεκόπη προεξέχον κυμάτιον 
κατεδαφισθέντων δόμων του κτίσματος κατά τήν έποχήν πλάτους 12-13 έκατοστών. 
τής άνεγέρσεως τοϋ νεωτέρου ναοΰ. Εις ενα έκ τών
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Κατά την ΒΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ και 0,72 μ. χαμηλότερον της στάθμης τής εύθυν- 
τηρίας τούτου άπεκαλύφθη λαξευτός λίθος δριζοντίων διαστάσεων 0,96X0,96 καί 
ύψους 0,47 μ. Έπ'ι τής έπιφανείας τοΰ λίθου τούτου έμφαίνοντα εγκαύματα (είκ. 14).

Είκ. 15. Τό ύπό τόν βωμόν ενεπίγραφου τεμάχιον λίθου πρός 
ύποστήριξιν τής ΝΑ γωνίας τούτου. (Φωτογρ. Τ. Βόγλη).

Ό κυβόλιθος ούτος ήδράζετο επί έπιχώσεων, πρός στερέωσιν δε τής ΝΔ γωνίας 
τούτου είχε τοποθετηθή κάτωθεν τούτου τεμάχιον λίθου όμοιας ψύσεως, έφ’ ού ανα
γράφεται (είκ. 15).

ΤΕΣ ΑΘΕΝ . . . 
ΤΕΣ ΝΙΚΕΣ . . . 
ΒΟΜΟΣ . . 
ΠΑΤΡΟΚ . . . 
ΕΠΟΙΕΣΕ . . .

Τές Άθεν[αίας 
τες Νίκες 
βομός
Πατροκ[λές ή-λέιδες 
έποίεσε

Κατά δέ την γενομένην μερικήν άνασκαφήν τοΰ μεταξύ τής ανατολικής προόψεως 
τοΰ ναοΰ καί τής δυτικής των προπυλαίων άπεκαλύφθη ό κατά τό 1922 άνευρεθείς 
βωμός ύπό τοΰ αρχαιολόγου Gabriel Welter δι’άνασκαφής υπογείου κάτωθεν τοΰ έκ 
τσιμεντοκονίας δαπέδου τοΰ χώρου τούτου τοΰ κατασκευασθέντος έν έ'τει 1888 (είκ. 16).
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Ή προς δυσμάς πλευρά τοΰ βωμοΰ τούτου απέχει τής δυτικής προόψεως τοϋ 
χτίσματος, τής οποίας είναι καί παράλληλος κατά 5,85 μ. ό δ’ άξων τούτου συμπίπτει 
προς τον τοΰ χτίσματος. Ή στάθμη τής βάσεως τοΰ βωμοΰ (οΰτινος αί διαστάσεις 
είναι 1,43 X 0,97 μ.) ΰπέρκειται τής τοΰ χτίσματος κατά 0,10.

Είκ. 16. Ό άποκαλυφθείς βωμός ό ανήκων εις τό άρχαιόιερον κτίσμα. (Φωτ. Τ. Βόγλη).

αποκαλυψις πελαςγικου τειχοτς. Ή άποσύνθεσις τής προς δυσμάς πλευράς τοΰ 
περιβ?α]ματος άπό τοΰ 4ου δόμου καί κάτω, ή ολοσχερής άνασκαφή των έκ πώρου δόμων 
τήςθεμελιώσεωςτοΰ ναοΰ καί ήκατεδάφίσις τοΰ επί Τουρκοκρατίας άνεγερθέντος τοίχου 
κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν τοΰ περιβλήματος άπεκάλυψεν εις τό έσωτερικόν τοΰ 
πύργου ολόκληρον σύμπλεγμα Πελασγικού τείχους, ύψους περί τά 3,80 μ., έδραζόμενον 
επί τής χθαμαλής βραχώδους προεξοχής τοΰ συμπαγούς όγκου τής Άκροπόλεως, ής ή 
στάθμη εύρίσκεται εις 6,30 μ. κάτωθεν τής στάθμης τής εύθυντηρίας τοΰ ναοΰ. Ή 
δ' άνωτάτη στάθμη τοΰ τείχους τούτου ήτο χαμηλότερα τής εύθυντηρίας τοΰ χτίσμα
τος κατά 0,10 εκατοστά κατά μέσον όρον (είκ. 17).

Τό Πελασγικόν τούτο τείχος είναι κατεσκευασμένον έκ μικρών καί μεγάλων άκατερ- 
γάστων ογκολίθων, προερχομένων κατά τό πλεΐστον έκ τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως 
καί έν μέρει έκ τοΰ βράχου τής Πνυκός, τά μεταξύ δέ τούτων κενά ήσαν πλήρη χώματος 
καί λιθαρίων.

Ό πίναξ 1 έμφαίνει τήν θέσιν τοΰ τείχους τούτου, τό νεώτερον περίβλημα, τό 
κρηπίδωμα τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης, τό άρχαιότερον κτίσμα, τάς κόγχας καί τον 
άποκαλυψθέντα βωμόν.

Τό προς μεσημβρίαν σκέλος τοΰ τείχους τούτου, παράλληλον προς τό νεώτερον 
περίβλημα, βαίνει σχεδόν καθέτως προς τό κατ’ έπέκτασιν τών άρχαιοτέρων Προπυλαίων
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Πελασγικόν τείχος. Τό προς δυσμάς σκέλος αποκλίνει προς βορράν σχηματίζον όξεΐαν 
γωνίαν μετά τοΰ προς μεσημβρίαν σκέλους, ένώ τό .προς βορραν έφάπχεχαι χοΰ νεω- 
χέρου περιβλήματος. Τό τμήμα χοΰχο χοΰ Πελασγικού τείχους σχηματίζει κατά τό μέσον 
αύτοΰ μικράν καμπύλην προς τό εσωτερικόν. Προς την ανατολικήν πλευράν τοΰ ναού 
καί παραλλήλως τοΰ δυτικού σκέλους τού Πελασγικού τείχους κα'ι εις άπόστασιν από 
τούτου 4,50 περίπου μέτρων άνευρέθη κα'ι έτερον σκέλος πολυγωνικού τείχους συνεχό-

Είκ. 17. "Αποψις τοΰ Πελασγικού τείχους μετά την άνάσυρσιν τοΰ 7ου δόμου τοΰ περιβλήματος. Οί πρός 
τά αριστερά δόμοι είναι οί τοΰ πρός βορραν περιβλήματος θεώμενοι έσωθεν μετά τήν εξαγωγήν τών έκ 
πόρου δόμων. Οί πρός τά δεξιά δόμοι 4 καί 5 έκ πώρου λίθου άποτελοϋσι τήν θεμελίωσιν τοΰ πρός

μεσημβρίαν τοίχου τοΰ σηκοΰ τοΰ ναοΰ.

μενον έν μέρει μετά τού βορείου σκέλους, αλλά μόνον κατά τήν βάσιν, έξικνούμενον δε 
μέχρι τοΰ πρός μεσημβρίαν τμήματος. Τό τείχος τούτο ήτο θεμελιωμένον επί έπιχώσεων. 
Τό μεταξύ τών διαορόρων τοιχωμάτων τού Πελασγικού τείχους κενόν ήτο πλήρες ριπτών 
χωμάτων μετά λιθαρίων.

το εξωτερικόν περίβλημα. Τό εξωτερικόν νεώτερον περίβλημα είναι κατεσκευα- 
σμένον έκ κανονικών λίθων έκ τών λατομείων Πειραιώς κατά τό ίσοδομικόν σύστημα. 
Οί λίθοι τού περιβλήματος κατά τήν δυτικήν πλευράν εύρέθησαν μάλλον έν καλή 
καταστάσει υπό έποψιν ποιότητος, άλλ’ οί πλεΐστοι. έξ αυτών ήσαν τοσούτον τεμαχι
σμένοι, ώστε καθίστατο αδύνατος ή έκ νέου χρησιμοποίησις όλων τών αρχαίων τούτων 
λίθων (βλ. είκ. 3).

Οί δρομικοί δόμοι άπετελούντο έκ μιας σειράς λίθων μέσου ύψους 0,45, πάχους 
0,60-0,70 καί μήκους 1,20-1,22, ένφ οί έμβατικοί ίσου ύψους, αλλά πάχους 0,60-0,61 
καί μήκους 1,30, ήδράζοντο έν μέρει έπί τών δρομικών λίθων τού υποκειμένου δόμου
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καί έν μέρει επί τής έκ σεσαθρωμένου πώρου λίθου συμπληρώσεως των δόμων τούτων, 
εξ ου και άλλη αφορμή τής καθιζήσεως και έξογκώσεως τής δυτικής πλευράς τοΰ περι
βλήματος (βλ. εΐκ. 2).

Εις τινας τών δόμων τής τε δυτικής και ιδίως τής βόρειας πλευράς οι έμβατικοί 
λίθοι αντικαθίστανται διά δρομικών λίθων μήκους 1,20-1,22, έφ’ών έχαράσσετο κατα- 
κόρυφος γραμμή εις τό μέσον μήκος 
τοΰ λίθου τούτου, προς άναπαράστασιν 
έμβατικών λίθων, τοΰτο δ’ έγένετο 
ένεκα τοΰ όπισθεν τοΰ περιβλήματος 
ευρισκομένου Πελασγικοΰ τείχους, οΰ- 
τινος ή γειτνίασις δεν έπέτρεπε τήν 
χρήσιν έμβατικών λίθων. Πάντες σχε
δόν οί λίθοι τών διαφόρων δρομικών 
δόμων συνεδέοντο μεταξύ των δι’ ενός 
ή δύο σιδηρών συνδέσμων σχήματος
|----- 1 ή r~—j και έσφηνωμένων διά μολύ-
βδου, ένφ εις τούς έμβατικούς δόμους 
μόνον οί γωνιαίοι λίθοι (διαστάσεων 
περίπου 0,95 X 2,90 X 0,45) συνεδέοντο 
μετά τών παρακειμένων διά σιδηρών 
συνδέσμων. 'Η θέσις καί αί διαστά
σεις τών λίθων ως καί τών σχετικών 
σιδηρών συνδέσμων δι’ έκαστον δό
μον καταγράφονται εις ειδικά σχέδια 
συντεταγμένα, ως καί πάντα τά σχέ
δια τοΰ ναοΰ, υπό τοΰ άρχιτέκτονος 
Β. Δούρα καί τοΰ υπομηχανικού Μ.
Μπαμπινιώτη.

Επειδή ή προς τήν ΝΔ γωνίαν 
τής δυτικής όψεως πλευρά τοΰ περι
βλήματος έφήπτετο τοΰ φυσικού βρά
χου προς έδρασιν τών λίθων τών δια
φόρων δόμων έλαξεύθη οΰτος κατά 
αναβαθμούς ύψους 0,45 άντιστοιχοΰντας προς τούς δόμους τοΰ περιβλήματος (είκ. 18) 
ενώ επί μέσου ύψους 2,50 καί κατά τήν βάσιν αύτοΰ ό βράχος άπεκόπη καθέτως προς 
στερεωτέραν θεμελίωσιν τοΰ περιβλήματος.

Εΐκ. 18. "Αποψις τής ΝΔ γωνίας τοΰ Πελασγικού τείχους, 
εις ήν έμφαίνονται οί επί τοΰ βράχου λαξευτοί αναβαθμοί 
πρός εδρασιν τών σχετικών δόμων τοΰ περιβλήματος ως 
καί οί τοποθετηθέντες κατά τό 1901 λίθοι πρός στερέωσιν 

τής βάσεως τής ΝΔ γωνίας τοΰ περιβλήματος.

αί νεωτεραι και αί αρχαιοτεραι κογχαι της δυτικής προοψεως. Ώς γνωστόν εις τήν 
δυτικήν πλευράν τοΰ νεωτέρου περιβλήματος ΰπήρχον δύο κόγχαι συνεχόμεναι μεν, αλλά 
διαφόρου βάθους: Ή μεν πρώτη, ή πρός τά αριστερά τώ θεωμένω, πλάτους 1,85 μ. καί 
βάθους 1,036 μ., ή δε πρός τά δεξιά πλάτους 1,320 μ. καί βάθους 0,628 μ. (βλ. είκ. 3).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:30 EEST - 54.226.8.97



790 Νικολάου Μπαλάνου ΑΕ 1937

Αί δύο αύται κόγχαι διεχωρίζοντο δι’ένός κιονίσκου πλάτους 0,617 καί βάθους 0,407 μ., 
τοΰ όποιου ή προς βορράν πλευρά εύρίσκετο κατ’ έπέκτασιν τοΰ προς μεσημβρίαν 
τοίχου της πρώτης κόγχης καί επομένως τό πλάτος τής δευτέρας κόγχης περιωρίζετο εις 
1,338 μ. (είκ. 19). Ή στήλη αΰτη δεν έξικνεΐτο μέχρι τοΰ τοιχώματος τής κόγχης, 
άλλ’ απείχε τούτου κατά 0,218 μ.1 Τό ύψος τών κογχών ήτο 2,77 μ. ή δε βάσις αύτών 
αντιστοιχεί εις τον 170ν δόμον.

Μετά την άποσύνθεσιν τών τοιχωμάτων τών κογχών τούτων άπεκαλύφθη εντός
τοΰ πάχους τοΰ Πελασγικοΰ τείχους καί 
κατά την βάσιν αΰτοΰ (αντιστοιχούσαν είς 
τον 14ον δόμον τοΰ περιβλήματος) χαμη?ιή 
τεχνητή θολωτή κόγχη πεπληρωμένη διά 
ξηρολιθιάς έκ μεγάλων καί μικρών λίθων, 
σχηματιζόντων επίπεδον παράλληλον επι
φάνειαν κατά 15-20 εκατοστά βαδύτερον 
τής τοΰ Πε?ιασγικοΰ τείχους (είκ. 20).

Τό έκ ξηρολιθιάς τοίχωμα διεχωρίζετο 
διά μιας στήλης έκ πώρου λίθου διαστάσεων 
0,60x0,35 καί ύψους 1,25 μ. τής οποίας 
ή όπισθία πλευρά δεν έξικνεΐτο μέχρι τοΰ 
όπισθεν βράχου ώς καί ή τοΰ νεωτέρου 
περιβλήματος. Επειδή δ’ό λίθος ούτος ήτο 
έκ πώρου, ήτοι όμοιος προς τούς χρησιμο- 
ποιηθέντας διά τήν έσωτερικήν θεμελίωσιν 
τοΰ ναοΰ, πρέπει νά παραδεχδή τις ότι ή 
πλήρωσις τής κόγχης ταύτης έγένετο κατά 
τήν έποχήν τής δομήσεως τοΰ περιβλήματος 
καί ότι ή στήλη αΰτη έτοποθετήθη έκεΐ 
προς άντικατάστασιν άλλης άρχαιοτέρας 
στρογγύλης ίσως στή?ιης, αν κρίνη τις έκ τοΰ 
κυκλικού λαξεύματος έπί τοΰ βράχου κατά

Είκ. 19. Τό έπίκρανον κατεστραμμένον τοΰ διαμέσου ^ (είκ. 21). Τήν , στήλην
κιονίσκου. Ουτος δέν εφάπτεται τοΰ όπισθεν τοίχου, ταύτην ήναγκάσθην νά αντικαταστήσω δια

νέου λίθου έκ τών λατομείων Πειραιώς, 
διότι ήτο έντελώς σεσαθρωμένη ώς ήσαν σεσαθρωμένοι καί οί έκ πώρου λίθοι τής 
θεμελιώσεως τοΰ ναοΰ καί οί όπισθεν τοΰ περιβλήματος δόμοι.

Άτυχώς δέν ήτο δυνατόν νά καθορισθή τό βάθος τής άρχαιοτέρας ταύτης κόγχης 
ένεκα εσωτερικών καταπτώσεων, εν πάση όμως περιπτώσει ήτο αρκετά ανώμαλον, ώς 
έξηκριβώθη τούτο κατά γενομένην άνασκαφήν έν αυτή. Τό ολικόν μήκος τής αρχαίο

ι Κατά τό 1866 άνηγέρθησαν έντός τών κογχών ή αρχαία παραστάς, τό έπίκρανον ταύτης ώς και τά
τούτων δύο «πεσσοί» έξ άγκωναρίων πρός ύποστήριξιν αρχικά επιστύλια ήσαν βεβλαμμένα.
τών ύπερκειμένων εύμεγέθων επιστυλίων, καθ’ δσον
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τέρας ταύτης κόγχης είναι 5 μ. περίπου, ενώ τό τής τοΰ περιβλήματος είναι 3,135 μ. 
Προς έξέτασιν καί τοΰ ύπολοίπου τμήματος τής άρχαιοτέρας ταύτης κόγχης προέβην είς 
την άπόσπασιν ογκολίθων κειμένων προς τά αριστερά τής προμνημονευθείσης στήλης. 
Ή άφαίρεσις των λίθων τούτων άπέδειξεν ότι ό βράχος, έφ’ ού ήδράζοντο οι λίθοι 
ούτοι είχεν ίσοπεδωθή.

Έπ'ι ενός των λίθων τοΰ τοιχώματος τοΰ Πελασγικού τείχους βορείως τής άνα- 
φερομένης κόγχης υπάρχει μικρόν κοϊλον λάξευμα, κάτωθεν δε τούτου και έπ'ι τοΰ

Εικ. 20. Ή αρχαιότερα κόγχη έντός τοΰ Πελααγικοΰ τείχους ή όπισθεν των κογχών τοΰ δυτικού περιβλήματος.
(Φωτογρ. Τ. Βόγλη).

(οριζοντιωμένου βράχου ορθογώνιον κοίλωμα διαστάσεων 0,30 X 0,22 μ. κα'ι μέσου 
βάθους 0,15. Παραπ?ι,εύρως κα'ι προς την βορείαν αύτοΰ πλευράν εύρέθη ή έπκράνεια 
τοΰ βράχου τούτου κεκαυμένη ώς και τεμάχιον αγγείου κεκαυμένον (είκ. 22).

Κατά την έξακολούθησιν τής άποσυνθέσεως τοΰ περιβλήματος παρετηρήθη ότι 
ένφ μέχρι τοΰ 18ου δόμου τά μεταξύ τοΰ περιβλήματος κα'ι τοΰ όπισθεν τούτου 
Πελασγικού τείχους ή τοΰ φυσικού βράχου κενά των αντιστοίχων δόμων έπληροΰντο 
διά λίθων έκ πώρου, είς τον 180ν δόμον οι έκ Πειραιώς λίθοι έπεξετείνοντο μέχρι 
τοΰ όπισθεν βράχου (είπ. 23). Κάτωθεν τοΰ δόμου τούτου συνεχίζεται ή χρήσις 
λίθων έκ πώρου προς συμπλήρωσιν τών μεταξύ τοΰ περιβλήματος καί τοΰ βράχου 
κενών. Τό δάπεδον τοΰ 18ου δόμου εύρίσκεται εν προβολή κάτωθεν τών προμνημο- 
νευθέντων λαξευμάτων.

ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟΣ 100
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Άτυχώς ή πρόοψις τοΰ δόμου τούτου ειχεν ανακαινιστή κατά προγενεστέραν 
έποχήν', ώστε κατέστη αδύνατον νά καθορισΰή ή ακριβής θέσις και διεύθυνσις τής 
προόψεως τοΰ περιβλήματος τοΰ τμήματος τούτου. "Αξιόν σημειώσεως είναι, οτι οί 
αρμοί τών λίθων τοΰ 18ου δόμου κατά τό πρόσθιον αυτών μέρος και έπ'ι βάθους 
0,60-0,70 μ. κατευθύνονται καθέτως προς την διεύθυνσιν τοΰ νεωτέρου περιβλήματος,

Είκ. 21. Κυκλικόν λάξευμα, έφ’ οΰ ήδράζετο ή ορθογώνιος στήλη.

ένφ προς τό βάθος κάμπτονται καί λαμβάνουσι διεύθυνσιν σχεδόν παράλληλον προς 
την κατεύθυνση' τοΰ προς βορράν περιβλήματος. Άντιθέτως εις τον 19ον δόμον ή 
ΰπαρξις ενός αρχαίου λίθου καί τό λάξευμα τοΰ βράχου προς τοποθέτησιν τών λίθων 
τοΰ περιβλήματος καθόρισε την θέσιν τής προόψεως τοΰ δόμου τούτου. ’Ανάλογα

1 Πιθανώτατα κατά τό 1866, δτε έστερεώθησαν διά 
λιθόκτιστων «πεσσών» τά επιστύλια τών δύο κογχών. 
Κατά δέ τό 1901 άντικατεστάθησαν ύπ’ έμοΰ λίθοι τινές 
τοΰ ΝΔ τμήματος τοΰ δόμου τούτου ως καί τής βάσεως 
τής πρός Ν πλευρά; τοΰ περιβλήματος μετά γνώμην 
τοΰ Dorpfeld καί τοΰ τότε Γενικού Εφόρου τών ‘Αρχαιο

τήτων Π. Καββαδία. Εις τήν γωνίαν τοΰ περιβλήματος 
ώς καί τήν ΝΔ άπεκαλύφθη δτι ό βράχος τής Άκρο- 
πόλεως ήδράζετο έπί στρωμάτων ευθραύστου σχιστόλι
θου, άργίλου καί άλλων μαλακωτέρων πετρωμάτων, ώς 
αναφέρει καί ό Judeich.
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λαξεύματα καθώρισαν την πρόοψιν τού 20οΰ δόμου κατά τό τμήμα τούτο τού αρχαιό
τερου περιβλήματος.

Ή προεξοχή δύο λίθων τού 17ου καί 18ου δόμου, άποτελούντων την ΒΔ γωνίαν 
προς την βορείαν όψιν τού περιβλήματος, ώς καί ή κατεργασία όλων τών διασωθέντων 
λίθων τής βάσεως τής δυτικής πλευράς άποδεικνύει ότι τό νεώτερον περίβλημα θά 
ήτο ορατόν μόνον από τού 16ου δόμου καί άνω. "Αλλως τε ή στάθμη τού δόμου 
τούτου συμπίπτει περίπου προς την τού κατά χώραν αναβαθμού τής μεταγενεστέρας 
Ρωμαϊκής κλίμακος.

Ή κατ’ ορθήν γωνίαν αρχική διατομή τών δύο ακρογωνιαίων λίθων τού 17ου και

Είκ. 22. “Αποψις τοϋ πρός βορραν τμήματος τής Δ. πλευράς τοϋ Πελασγικού τείχους ένθα παρατηρεΐται 
Ορθογώνιον λάξευμα έπί τής επιφάνειας λίθου τοΰ Πελασγικού τείχους [καί έτερον επί τοϋ βράχου

!φ’ οΰ εδράζεται ό Πελασγικός τείχος.

18ου δόμου τής ΒΔ γωνίας δεικνύει ότι ή βορεία δψις τού αρχαίου κατασκευάσμα
τος κατά τήν γωνίαν ταύτην θά είχε διεύθυνσιν κάθετον πρός τήν δυτικήν όψιν και 
ότι ή βορεία αΰτη δψις μόνον άπό τού 16ου δόμου προσέλαβε τήν ύφισταμένην διεύ- 
θυνσιν. Επίσης ή διεύδυνσις και ή κατεργασία τής βόρειας δψεως τού δευτέρου λίθου 
μετά τον άκρογωνιαΐον πρός βορραν λίθον τού αύτού 16ου δόμου άποδεικνύει τήν 
έπελθούσαν μεταβολήν.

Οί δόμοι τής δψεως τού περιβλήματος δεν άπετέλουν εν κατακορύφω προβολή 
καμπύλην, ώς ήδύνατό τις νά άναμένη. Διότι ούτε γενική τις καμπυλότης παρετηρήΰη 
κατά τήν διεύθυνσιν ταύτην εις τούς προκειμένους δόμους ούτε οί λίθοι οί άποτελοΰντες 
τούς δόμους τούτους ώς καί τήν μαρμαρίνην κορωνίδα τού περιβλήματος είχον τάς έπί 
τής δψεως γωνίας αμβλείας ή οξείας άναλόγως τής θέσεως αύτών, ώς τούτο συμβαίνει
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Είκ. 23. Ή έκ λίθων Πειραιώς 
έπίστρωσις τοΰ 18ου δόμου.

εις τον Παρθενώνα. Ενταύθα εΰρέ- 
θησαν δλαι αί γωνίαι τών διαφόρων 
τούτων λίθων όρθαί. Επίσης καί τα 
προς μεσημβρίαν λαξεύματα τού 
βράχου, έφ’ ών έθεμελιούντο οί δό
μοι, εύρέθησαν οριζόντια.

Κατά την κατεδάφισιν τού προς 
μεσημβρίαν τοίχου τού κατασκευα- 
σθέντος εις την θέσιν τού αρχαίου 
περιβλήματος καί άνεγερθέντος προς 
στερέωσιν τού έπί τού κρηπιδώματος 
τού ναού πυροβολείου εύρέθη εύμέ- 
γεθες τεμάχιον (είκ. 24) ώς καί μικρό
τερα τεμάχια άνήκοντα εις τό γλυ
πτόν θωράκων τού ναού, κορμός 
λέοντος, μικραί ενεπίγραφοι πλάκες 
καί μικρά τινα αρχιτεκτονικά μέλη, 
Τά πλεΐστα τών άνευρεθέντων γλυ
πτών άνήκουσιν εις την ύπ’άριθ. 5 
άποκειμένην εν τώ Μουσείω τής 
Άκροπό?ν,εως πλάκα τού θωρακίου. 
Δύο δε άλλα μικρά τεμάχια τού θω-

Είκ. 24. Τμήμα αναγλύφου άνευρεθέντος εντός τοΰ κατεδαφι- 
αθέντος τουρκικού τοίχου πρός ύποστήριξιν τοΰ πυροβολείου. 

(Φωτογρ. G. Welter).
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ρακίου άνήκουσιν εις τάς προς δυσμάς πλάκας, ένεκα τής χαρακτηριστικής λαξεύσεως 
τής βάσεως των τεμαχίων τούτων, έδραζομένων ταυτοχρόνως έπ'ι τής κορωνίδος καί τής 
εύθυντηρίας καί ένεκα τής μεγαλητέρας καί ζωηροτέρας προεξοχής των αναγλύφων 
καί)’ δσον ταϋτα ήσαν ορατά άπδ μεγαλειτέρας άποστάσεως ή τά τής βόρειας πλευράς.

γενικαι παρατηρήσεις. Έκ τής άνασκαφής τοΰ υπό τον ναόν τής Άθηνάς Νίκης 
χώρου καί έκ τής άποσυνθέσεως τοΰ περιβλήματος τοΰ πύργου, έφ’ού εδράζεται ό 
ναός, εξάγεται: α') δτι έπί τής χθαμαλής προς δυσμάς έπεκτάσεως τοΰ βράχου τής 
Άκροπόλεως θά προϋπήρχεν άρχαιότατον ιερόν, τοΰ οποίου την ϋπαρξιν μαρτυροΰσι 
τό άνευρεθέν θολωτόν κατασκεύασμα (αρχαιότερα κόγχη) κατά την δυτικήν πλευράν 
τοΰ Πελασγικοΰ τείχους, καί τά προς την ΒΔ αύτοΰ γωνίαν άνευρεθέντα λαξεύματα 
έπί λίθου τοΰ τείχους τούτου καί έπί τοΰ βράχου, ώς καί ή έπίστρωσις τοΰ 18ου δόμου, 
β') δτι έντός τοΰ περιβόλου τοΰ Πελασγικοΰ τείχους θά προϋπήρχεν έτερον ιερόν, τό 
όποιον δμως άργότερον άντικατεστάθη διά τοΰ άνευρεθέντος ύπό την ΒΑ γωνίαν 
τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης κτίσματος, εις δ ανήκει καί ό ύπό τοΰτο άποκαλυφθείς 
βόθρος ό περιέχων ειδώλια ώς καί ό βωμός ό άναφερόμενος έντή άνευρεθείση έπιγραφή 
ώς ποιηθείς υπό ΤΤΑΤΡΟΚ, καί γ') δτι κατά την κατασκευήν τοΰ περιβλήματος τοΰ 
πύργου καί την θεμελίωσιν τοΰ νεωτέρου ναοΰ διετηρήθη πάν δ,τι ήτο δυνατόν έκ 
τών άρχαιοτέρων κτισμάτων, άναπαρασταθεισών μάλιστα έπί τής δυτικής πλευράς τοΰ 
περιβλήματος τών δύο συνεχομένων κογχών τοΰ κατά την βάσιν τοΰ Πελασγικοΰ 
τείχους θολωτοΰ κατασκευάσματος διετηρήθη δέ καί τό δάπεδον τοΰ 18ου δόμου.

Εις δσα δέ μέρη τό νέον περίβλημα έφήπτετο τοΰ Πελασγικοΰ τείχους, οί έμβα- 
τικοί λίθοι τοΰ περιβλήματος αντικαθίστανται διά δρομικών, ΐνα μη κατεδαφίσθή τό 
Πελασγικόν τείχος,δι’δ καί εις τό μέσον τής έπαρανείας τών δρομικών τούτων λίθων έχα- 
ράσσετο γραμμή κάθετος, δπως υπόδειξη τήν άρχήθεν δι’ έμβατικών λίθων κατασκευήν 
αύτοΰ. Κατά δέ τό σημειον τοΰ βορείου περιβλήματος, δπου ή προεξοχή τοΰ Πελασγι
κοΰ τείχους ήτο μεγαλητέρα, ή δέ έπένδυσις αύτοΰ διά τοΰ νεωτέρου περιβλήματος 
αδύνατος, κατελείφθη κενόν εις τό νεώτερον περίβλημα αντί νά λαξευθώσιν εις βάθος τι 
οί λίθοι τοΰ Πελασγικοΰ. Ωσαύτως ολόκληρον τό ύπό τον νεώτερον ναόν άποκαλυ- 
φθέν τμήμα τοΰ αρχαίου κτίσματος διετηρήθη ώς ήτο κατά τήν άρχαιοτέραν έποχήν, 
έφ’ δσον τοΰτο ήτο δυνατόν. Προς προφύλαξιν μάλιστα τών έσωτερικών έπιψανειών 
τών τοιχωμάτων τοΰ κτίσματος τούτου είχον τοποθετηθή παραπλεύρως τούτων κάθετοι 
λίθοι έκ πώρου. Ή μή ΰπαρξις τοΰ δυτικού τοίχου ώς καί τμήματος τοΰ μεσημβρινού 
οφείλεται εις τήν κατασκευήν τής μεταγενεστέρας κρύπτης έντός τοΰ σηκού τοΰ ναοΰ. 
Ευτύχημα είναι δτι τότε δέν έθίγησαν αί εύθυντηρίαι τών τοίχων τούτων.

Β'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Κατά τήν άνοικοδόμησιν τοΰ πύργου καί τοΰ ναοΰ ή προσπάθειά μου συνεκεν- 
τροιθη δχι μόνον δπως ανεγείρω ταΰτα συμφώνως πρύς τάς άρχικάς των γραμμάς, άνα- 
τοποθετών τούς λίθους τοΰ ναοΰ είς τάς πραγματικός αυτών θέσεις1 καί χρησιμοποιών

1 Κατά τήν άναστήλωσιν τοΰ 1834 ύπό τοΰ Schaubert γενομένην δοκιμαστικήν καί οριστικήν άναστήλωσιν τών 
καί Ross άπαντες σχεδόν οι λίθοι τοΰ ναοΰ είχον τοπο- τοίχων τοΰ σηκοΰ. 
θετηθή έσφαλμένως ώς τοΰτο άπεδείχθη κατά τήν
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δσον τό δυνατόν περισσότερον τό άρχαίον υλικόν τοϋ περιβ?α)ματος, άλλα καί όπως 
καταστήσω προσιτά τό υπό τον ναόν άρχαιότερον κτίσμα, τά περισσότερα τμήματα τοΰ 
Πελασγικού τείχους, την άρχαιοτέραν κόγχην και τά κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν 
τοϋ Πελασγικού τείχους λαξεύματα.

Άντικατάστασις τών διαφόρων έπιχώσεων διά πετροκονιάματος. 
Τό τμήμα τής έξ έπιχώσεων καί δόμων έκ πώρου θεμελιώσεως τού προς μεσημβρίαν 
τμήματος τοΰ ναού, τό όριζόμενον δυτικώς μέν υπό τοϋ Πελασγικού τείχους, μεσημ- 
βρινώς δέ καί άνατολικώς εν μέρει υπό τών αρχικών ορίων τής θεμελιώσεως τοϋ κρη
πιδώματος (έξικνουμένων κατά 20 έκ. επέκεινα τών κατά τάς πλευράς ταΰτας ορίων τής 
εύθυντηρίας) άντικατεστάθη δι’ ισχυρού πετροκονιάματος εις βάθος μέν έξικνούμε- 
νον μέχρι τοϋ φυσικού βράχου, καθ’ ύψος δέ μέχρι τοϋ ύψους τής στάθμης τοϋ 
Πελασγικού τείχους, εύρισκομένης κατά 20 έκ. χαμηλότερον τοϋ επιπέδου έδράσεως 
τών θεμελίων τοϋ άρχαιοτέρου κτίσματος.

Έπί τής θεμελιώσεως ταύτης άνιρκοδομήθη εις τήν άρχικήν αυτού θέσιν τό προς 
άνατολάς τμήμα τού Πελασγικού τείχους, όπερ ήδράζετο επίσης έπί έπιχώσεων. Τούτο 
προεξέχει τοϋ δαπέδου τής έκ πετροκονιάματος θεμελιώσεως κατά 0,50 μ., διατηρήσαν 
ούτω τήν στάθμην, εις ήν εΰρέθη.

Θεμελίωσις καί καθορισμός τής στάθμης τής εύθυντηρίας. Κλίσις 
τής εύθυντηρίας κατά τάς μακράς πλευράς τού σηκού. Έπί τής θεμελιώ
σεως ταύτης άνυψώθησαν τά προς τήν ΝΑ γωνίαν θεμέλια τοϋ ναού μέχρι τοϋ ύψους 
τής εύθυντηρίας. "Ινα δέ τοποθετηθή έπακριβώς είς τήν θέσιν του ό γωνιαίος ΝΑ 
λίθος τής εύθυντηρίας, δέν προέβην είς τήν άποσύνθεσιν τής ΒΑ γωνίας τής εύΟυντη
ρίας, προ τής οριστικής τοποθετήσεως τοΰ ΝΑ γωνιαίου λίθου. Προς καθορισμόν τής 
στάθμης τοϋ λίθου τούτου έλήφθη ώς βάσις ή βορειοδυτική γωνία τής εύθυντηρίας 
τοΰ ναού, ήτις, ώς έλέχθη, είναι λελαξευμένη είς έν ένιαίον τεμάχιον μαρμάρου μετά 
τής κορωνίδος, ήδράζετο δέ έπί τής στερεάς ΒΔ γωνίας τού περιβλήματος. Τής 
εύθυντηρίας τό ύψος κατά τήν γωνίαν ταύτην είναι 86 χιλιοστά. Τό ύψος τούτο τής 
εύθυντηρίας βαίνει αύξανόμενον κατά τήν διεύθυνσιν άπό δυσμάς προς άνατολάς είς 
άπόστασιν δέ 3,50 μ. άπό τής ΒΔ γωνίας (δηλαδή είς τό άκρότατον σημεϊον, όπου 
αύτη έξακολουθεΐ νά εδράζεται έπί τών είδικώς λελαξευμένων λίθων τής κορωνίδος) 
φθάνει τά 94 χιλιοστά κατά δέ τήν ΒΔ γωνίαν τά 10 έκ. Είς τό σημεϊον τούτο τό 
ύψος τής εύθυντηρίας καθορίζεται έκ τοΰ ίχνους, όπερ άπετύπωσεν ή έκ τών όμβριων 
ύδάτων φθορά τοϋ μαρμάρου κατά μήκος τής έπαφής τής εύθυντηρίας μετά τής πλα
κοστρώσεως τού δαπέδου. Ούτω ή εύθυντηρία παρουσιάζει κατά τήν βορείαν αυτής 
πλευράν καί κατά τήν διεύθυνσιν άπό Δ προς Α αύξησιν τοϋ ύψους της κατά 14 χιλιο
στά. Τό παρά τήν εύθυντηρίαν τής πλευράς ταύτης τμήμα τής πλακοστρώσεως τριγω
νικού αβγ σχήματος (ίδέ πίν. 1) παρουσιάζει κλίσιν μέ κατεύθυνσιν άπό τής εύθυντηρίας 
προς τήν κορωνίδα. Ή κλίσις αύτη έμφαίνεται 1) έκ τής γωνίας, ήν σχηματίζει ή κατα- 
κόρυφος πλευρά τής εύθυντηρίας μετά τοΰ δαπέδου κατά τά τμήματα, όπου αύτη είναι 
λε?ωιξευμένη έν ένιαίω μαρμάρφ μετά τμήματος τοϋ δαπέδου καί 2) έκ τής γωνίας, ήν 
σχηματίζει ή άνω έπιφάνεια τής κορωνίδος μετά τής κατακορύφου αύτής πλευράς.
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Ή κλίσις αΰτη μετρηθεΐσα έπ'ι μήκους 67 εκατοστών εύρέδη ίση προς 66 χιλιοστά, ήτοι 
10 χιλιοστά κατά μέτρον περίπου. Την αυτήν κλίσιν προς τά έξω παρουσιάζει έξ ά'λλου 
και ή άνω επιφάνεια τοΰ τελευταίου δόμου τοΰ περιβλήματος, έφ’ οΰ εδράζεται ή 
κορωνίς, δεδομένου δτι τά μάρμαρα τής κορωνίδος είναι [ισοπαχή.

Ή κλίσις αΰτη τοΰ δαπέδου δικαιολογεί καί τάς όπάς άποχετεΰσεως των όμβριων 
ύδάτων, τάς οποίας εμφανίζουν κατά διαστήματα αί πλάκες των θωρακίων αί περι- 
φράσσουσαι τον ναόν κατά μήκος τής κορωνίδος.

Τό ύψόμετρον τοΰ δαπέδου κατά το σημεΐον β είναι έν σχέσει προς την όριζον- 
τίαν γραμμήν α γ τής κορωνίδος ύπερυψωμένον κατά 35 χιλιοστά δεδομένου δτι τό 
μήκος τής πλευράς β γ είναι 3,10 μ. ή δέ ρΰσις έκ τοΰ β προς γ 10 χιλ. κατά μέτρον.

Έν ή περιπτώσει ή εύδυντηρία α, β, ήτο οριζόντιος τό ΰψος αυτής θά έπρεπε νά 
βαίνη άπό α προς β, έλαττούμενον ένεκα τής προς διευκόλυνσιν τής ρύσεως ύπερυψώ- 
σεως τοΰ δαπέδου. Κατά τό σημεΐον β ή έλάττωσις αΰτη θά ήτο 35 χιλιοστά (δση 
δηλαδή ή ύπερύι|κοσις τοΰ δαπέδου κατά τό σημεΐον τοΰτο) ήτοι τό ΰψος τής εύθυντη- 
ρίας κατά τό β θά έπρεπε νά είναι 86 — 35 χιλ. =51 χιλιοστά. Άλλ’ ως ανωτέρω 
έλέχθη, τό ΰψος ταΰτης κατά τό σημεΐον τό μετρηθέν επί τή βάσει τοΰ ίχνους φθοράς 
έξ ΰδατος εύρέθη 10 έκ. Τοΰτο δεικνύει δτι ή εύθυντηρία δεν είναι όριζοντία άλλ’ δτι 
έχει κλίσιν άπό α προς β, ήτοι έξ ανατολών προς δυσμάς ΐσην προς 49 χιλιοστά (ώστε 
49-51 χιλιοστά = 0,100 χιλιοστά.

Άποσύνθεσις τοΰ υπολοίπου κρηπιδώματος. Μετά τήν τοποθέτησιν 
τής ΝΑ γωνίας καί τών εκατέρωθεν ταύτης αρχαίων λίθων ώς καί τών προϋπαρχόντων 
κυβολίθων Πειραιώς υπό τήν μαρμαρίνην διάστρωσιν, προέβην εις τήν άποσύνθεσιν 
τής υπολοίπου πλευράς τοΰ κρηπιδώματος ώς καί τμήματος τής κορωνίδος τοΰ πύργου 
κατά τήν ΒΔ γωνίαν.

Άποσύνθεσις άρχαιοτέρου κτίσματος. Είς τήν άποσύνθεσιν ταύτην έπη- 
κολούδησεν ή τοΰ άρχαιοτέρου κτίσματος, καθ’ δσον, ώς έλέχθη ήδη, οί πλεΐστοι τών 
λίθων τοΰ κτίσματος τούτου καί τής θεμελιώσεως τής εύδυντηρίας αύτοΰ ήσαν τεμα
χισμένοι καί ήδράζοντο έπί έπιχώσεων. Δι’ δ έπεβάλλετο ή έπί στερεάς θεμελιώσεως 
άνοικοδόμησις καί τοΰ κτίσματος τούτου.

Συμπλήρωσις θεμελιώσεως. Ή γενική άνασκαφή τοΰ χώρου τούτου μέχρι 
τοΰ φυσικοΰ βράχου έπέτρεψε τήν άντικατάστασιν διά σκυροκονιάματος τής έξ έπιχώ
σεων θεμελιώσεως μέχρι τής προμνημονευδείσης στάθμης ήτοι κατά 20 έκ. χαμηλότερον 
τής βάσεως τοΰ άρχαιοτέρου κτίσματος. Κατά τήν διάστρωσιν τοΰ πετροκονίαματος 
«φηρέθησαν πάντες οί έκ πώρου λίθοι οί κείμενοι όπισθεν τοΰ προς βορράν περιβλή
ματος, τά δέ μεταξύ τών αρμών χώματα καί μικροί λίθοι άπεμακρύνθησαν, όπως άντικα- 
τασταδώσι διά πετροκονιάματος καί ύδαροΰς τσιμεντοκονίας.

Άναστήλωσις άρχαιοτέρου κτίσματος. Έπί τοΰ ώς άνω καθορισθέντος 
δαπέδου άνεστηλώθησαν πάντες οί λίθοι τοΰ άρχαιοτέρου κτίσματος, τοποθετηδέντες 
είς τήν αρχικήν αυτών θέσιν καί στάθμην, συμφώνως προς τά καταρτισΰέντα σχέδια 
καί τάς ληφθείσας φωτογραφίας προ τής άποσυνθέσεως τούτου, προς ΰπόμνησιν δέ δτι 
οί λίθοι τής βάσεως τοΰ κτίσματος τούτου ήδράζοντο έπί έπιχώσεων, κάτωθεν τών
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άνατοποθετουμένων λίθων τής εύθυντηρίας, κατεσκευάσθη έπ'ι ύψους 20 έκ. τοιχίσκος 
έκ τσιμεντοκονίας καί λιθαρίων, προερχόμενων έκ των έπιχάισεων (είκ. 25).

Πάντες οί αρχαίοι λίθοι συνεδέθησαν προς άλλήλους διά καθέτων σιδηρών 
γόμφων καί συνδέσμων σχήματος 1—| στερεωθέντων διά μόλυβδου.

Μετά την άναστήλωσιν τοΰ άρχαιοτέρου κτίσματος συνεπληρώθησαν τά προς 
άνατολάς θεμέλια τοΰ ναού1 καί τμήμα των προς βορράν2, έφ’όσον έπέτρεπε τοϋτο

ή διατήρησις τοΰ αρχαίου κτίσματος, τό 
όποιον, ώς έλέχθη, έπεκτείνεται ιδίως 
υπό την βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ 
σηκοΰ καί τοΰ προνάου (βλ. πίν I). Ή 
άνύψωσις των θεμελίων τούτων έπέ- 
τρεψε την οριστικήν τοποθέτησιν τοΰ 
προς άνατολάς καί προς βορράν τμή
ματος τής εύθυντηρίας καί τοΰ πρώ
του άναβαθμοΰ τής ανατολικής όι^εως3, 
ήτις έγένετο επί τή βάσει τών προλε- 
χθέντων, καθορισθείσης τής στάθμης 
τής ΒΑ γωνίας τής εύθυντηρίας κατά 
49 χιλ. ύψηλότερον τής στάθμης τής 
ΒΔ γωνίας.

Άνοικοδό μησις περιβλήματος. Έφ’ όσον προύχώρει ή άποσύνθεσις τοΰ 
προς βορράν τμήματος τής δυτικής όψεως τοΰ περιβλήματος ήρξατο ή άνοικοδόμησις 
τής ΝΔ γωνίας τούτου ώς καί τής προς μεσημβρίαν πλευράς αύτοΰ.

Κατά τήν βάσιν τής ΝΔ γωνίας, ώς έλέχθη ήδη, παρουσιάσΟησαν στρώματα 
έξ άργίλλου μετ’ άλλων μαλακωτέρων πε
τρωμάτων, δι’ ό ή θεμελίωσις τής γωνίας 
ταύτης προύχώρησε πολύ βαθύτερον τής 
άρχαίας στάθμης, μέχρις έξευρέσεως στε
ρεού βράχου. Όμοίως καί ή θεμελίωσις 
τοΰ προς μεσημβρίαν σκέλους τοΰ περι
βλήματος έπεξετάθη μέχρι τοΰ στερεού 
βράχου. Προς έξασφάλισιν τής θεμελιώ- 
σεως ταύτης άπό τών όμβριων ύδάτων 
κατεσκευάσθη σαν έγκαρσίως τοΰ τοίχου 
κατάλληλοι άποστραγγιστικοί οχετοί προς 
περισυλλογήν τών έπί τοΰ άργιλλώδους 
έδάφους συσσωρευομένων υπογείων ύδάτων έκ τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, άτινα 
είχον έπιφέρει τήν διαπιστωθείσαν άποσύνθεσιν τών λίθων τών άρχαίων θεμελίων.

Είκ. 25. "Αποψις τοΰ αρχαιότερου κτίσματος μετά 
τήν άνατοποθέτησιν. (Φωτογρ. Τ. Βόγλη).

Είκ. 26. Τοποθέτησις ήμιαωλήνων προς άποστράγγισιν 
τών έκ τών βράχων ύδάτων.

1 Ταΰτα άπεκόπησαν έπί όλικοϋ πλάτους 1 μ. εκα
τέρωθεν καί κατ’ έπέκτασιν τοΰ άξονος τοΰ άρχαιοτέρου 
κτίσματος, δπως έπικοινωνή ό άνευρεθείς αρχαιότερος 
βωμός μετά τοΰ έν λόγψ κτίσματος.

2 Ταΰτα έπεξετάθησαν μέχρι τοΰ έκ λίθων Πειραιώς 
περιβλήματος τής βόρειας όψεως.

3 Τών δύο τούτων δόμων τά δύο έλλείποντα πρός τό 
κέντρον τεμάχια συνεπληρώθησαν διά νεωτέρων.
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Ωσαύτως κατά την άποσύνθεσιν των τελευταίων δόμων τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
περιβλήματος παρουσιάσθησαν έντός τοΰ βράχου ρωγμα'ι πλήρεις ΰδαροΰς άργίλλου, 
αΐτινες κατά την άνοικοδόμησιν άπεστραγγίσθησαν καταλλήλως διά ήμισωληνωτών 
διοχετεύσεων, τοποθετηθεισών κατά μήκος τοΰ φυσικού βράχου (είπ. 26).

’Αρχική θέσις δόμων κατεργασία καί σύνδεσις αυτών. Ή όψις τών 
λίθων τών δόμων τής τε μεσημβρινής καί δυτικής πλευράς μέχρι τοΰ 16ου δόμου ήτο 
ταινία κατειργασμένη, ως εξάγεται εκ διατηρηθέντων αρχαίων λίθων (μόνον απλή ταινία 
καθώριζε τάς άκμάς τών λίθων τούτων). Οί τοπο- 
θετηθέντες νέοι λίθοι τών δόμων τούτων ήκολού- 
θησαν τάς άρχικάς προεξοχάς (είπ. 27) ώς καί την 
αρχικήν κατεργασίαν. Επίσης δέ καί ή κατεργασία 
τών λίθων τών ύπερκειμένων δόμων έγένετο παρεμ
φερής προς τήν τών διασωθέντων λίθων τών αντι
στοίχων δόμων.

Πάντες οί άνατοποθετηθέντες λίθοι συνεδέ- 
θησαν προς άλλήλους καί προς τό όπισθεν αυτών 
πετροκονίαμα, τό άντικαταστήσαν τό εκ πωρίνων 
λίθων συμπλήρωμα τούτων, διά σιδηρών συνδέσμων 
σχήματος ,—L Προετιμήσαμεν τό σχήμα τοΰτο, ϊνα 
μή επέρχεται σύγχυσις μεταξύ αυτών καί τών αρχαϊ
κών |—|ή καί διότι έθεωρήσαμεν ότι τό σχήμα
τοΰτο ήτο εις τούς λίθους όλιγώτερον επιβλαβές 
ή τά δύο άλλα αρχαία σχήματα1.

Στερέωσις βράχων δυτικής πλευράς.
Ή θεμελίωσις καί άνοικοδόμησις τοΰ περιβλήματος 
υπό τάς κόγχας τής δυτικής πλευράς τοΰ περιλαμβα- 
νομένου μεταξύ δύο προεξοχών τοΰ φυσικοΰ βράχου 
παρουσίασε δυσχερείας τινάς, καθ’όσον άμφότερα τά τμήματα ταϋτα τοΰ βράχου είχον 
μετακινηθή άποσπασθέντα τοΰ κυρίως σώματος τοΰ βράχου συνεπεία άρχαιοτέρων 
καθιζήσεων, δι’ ό ήναγκάσθην νά υποστηρίξω ταΰτα διά νέας ύποθεμελιώσεως καί νά 
επαναφέρω εις τήν αρχικήν αύτών θέσιν. Αύτη καθωρίζετο εκ τής λελαξευμένης έπιφα- 
νείας τοΰ υπολοίπου τμήματος τοΰ βράχου, τοΰ χρησιμεύοντος προς έδρασιν τοΰ ύπερ- 
κειμένου δόμου. Επειδή δέ καί τό τμήμα τοΰ βράχου, έφ’ού ήδράζετο ή βάσις τής 
στήλης τής διαχωριζούσης τάς δύο κόγχας τής δυτικής πλευράς παρουσίαζε ρωγμάς 
τινας, άντικατεστάθη καί τοΰτο διά προβόλου εκ σιδηροπαγούς σκιροκονιάματος έδρα- 
ζομένου επί τοΰ όπισθεν στερεού βράχου ένσφηνωθέντος έντός αυτού.

Ό 18°« δόμος. Εις τον Ι80ν δόμον, όστις άπετέλει ασφαλώς τό δάπεδον 
άρχαιοτέρου ιερού, άνετοποθετήθησαν οί άρχαϊοι λίθοι άντικατασταθέντων μόνον 
διά νέων εκείνων, οϊτινες ήσαν τελείως βεβλαμμένοι καί ιδίως τά κατά τήν πρόοψιν

1 Ώς άπεδείχθη κατά τήν άποσύνθεσιν τών δόμων καί αί διπλαϊ έντομαί τοΰ σχήματος |----- 1 προύκάλεσαν
αί δύο όξεϊαι γωνίαι τών εντομών τοΰ σχήματος r—ι ώς θραΰσιν τών λίθων.

Είκ. 27. Ή ΝΔ γωνία τοΰ άνακατα- 
σκευασθέντος περιβλήματος.
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τμήματα, ατινα ήσαν όλοσχερώς έφθαρμένα. Αί διαστάσεις των λίθων τούτων καθωρί- 
σθησαν έκ των κατά χώραν διατηρηθεισών ούρων τούτων, ένφ ή διεύθυνσις τών όψεων 
καθωρίσθη επί τής κατά χώραν λαξεύσεως τού βράχου προς σχηματισμόν τοΰ επι
πέδου έδράσεως τοΰ δόμου τούτου.

Άνοικοδόμησις περιβλήματος. Ή άνοικοδόμησις τής δυτικής πλευράς 
τοΰ περιβλήματος ώς καί τής ΒΔ γωνίας αύτοΰ προύχώρησε κανονικώς άνατοποθε- 
τουμένων εις τάς άρχικάς αυτών θέσεις όχι μόνον τών ακεραίων αρχαίων λίθων άλλο 
καί τών τεμαχισμένων, έφ’ όσον τά τεμάχια ταΰτα παρουσίαζον την δέουσαν αντοχήν.

Ενταύθα πρέπει νά παρατηρήσω, ότι ολόκληρος !ό 11°ς δόμος τής δυτικής πλευ
ράς ό περιλαμβάνων τά επιστύλια τών δύο κογχών τής όψεως ταύτης, άντικατεστάθη 
διά τεσσάρων νέων λίθων μήκους έκάστου 2,88 μ., καθ’όσον, ώς προελέχθη, οι αρχαίοι 
λίθοι ήσαν σεσαθρωμένοι'.

Ουτω συνετελέσθη ή άνακατασκευή ολοκλήρου τής δυτικής πλευράς τοΰ περιβλή
ματος, άνατοποθετηθείσης καί τής διατηρηθείσης μαρμάρινης κορωνίδος, ήτις αποτελεί 
συγχρόνως, ώς έλέχθη, καί την εύΟυντηρίαν τής δυτικής όψεως τοΰ ναοΰ. Τής κορωνί
δος τατιτης κατεσκευάσθη έκ νέου ύλικοΰ τό δεύτερον τεμάχιον από βορρά ώς καί τμήμα 
αυτής υπό την ΝΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ. Επίσης έτοποθετήθη έκ νέου εις την αρχικήν 
αυτής θέσιν καί ολόκληρος ή έπί τής βόρειας πλευράς τοΰ περιβλήματος αρχαία κορωνίς, 
συμπληρωθέντος μόνον έλλείποντος μικροΰ τεμαχίου δι’ αρχαίου λίθου, ούτινος ή 
αρχική θέσις δεν κατέστη δυνατόν νά καθορισθή.

Τά διατηρηθέντα προσιτά τμήματα τοΰ ΙΙελασγικοΰ τείχους. 
Τό προς μεσημβρίαν σκέλος τοΰ Πελασγικού τείχους, ή ΝΔ γωνία αύτοΰ ώς καί 
ή προς δυσμάς έπέκτασις τούτου (έπί μήκους 0,40 - 0,50 μ.), διετηρήθησαν προσιτά 
καθ’όλον τό ύψος αυτών μεΐον 0,50 μ. υπέρ την έ'δρασιν αύτοΰ έπί τοΰ φυσικού 
βράχου. Ή κατά 0,50 έκ. έντείχισις τοΰ Πελασγικοΰ τείχους έγένετο προς έξασφάλισιν 
τής θεμελιώσεώς του, συμπ?νηρωθέντος τοΰ μεταξύ τούτου καί τοΰ περιβλήματος κενού 
διά πετροκονιάματος.

"Ινα δε καί ή μεσημβρινή όψις τοΰ Πελασγικοΰ τείχους παραμείνη ορατή μεταξύ 
τούτου καί τοΰ μεσημβρινού σκέλους τοΰ περιβλήματος άφέθη μικρός διάδρομος 
πλάτους 0,60 μ. κατά μήκος τών δύο τειχών. ΓΙρός τον σκοπόν τούτον περιώρισα τό 
πάχος τοΰ μεσημβρινού σκέλους τοΰ περιβλήματος εις 0.60 μ. (διότι τούτο ούδεμίαν 
πλέον ώΟησιν είχε νά ύποστή έ'σωθεν). Κατ’ αποστάσεις δέ 3 μέχρι 3,50 μ. άπ’ άλλήλων 
κατεσκευάσθησαν αντηρίδες προς ένίσχυσιν τούτου.

Έντείχισις περιβλήματος τής δυτικής πλευράς. Τό πλεΐστον τής όψεως 
ταύτης τοΰ Πελασγικοΰ τείχους, ούτινος ή βασις αντιστοιχεί προς τον 14ον δόμον τοΰ 
περιβλήματος2 καί όπερ δεν παρουσιάζει τι τό ιδιαίτερον, ένετειχίσΰη έντός τοΰ περι
βλήματος, συμπληρουμένων τών μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Πελασγικοΰ τείχους κενών 
διά πετροκονιάματος αντί τής έκ πωρίνων λίθων αρχικής συμπληρώσεως. I

I Δι’ ο καί κατά τό 18G6 κατεσκευάσθησαν στήλαι 2 Τής μετρήσεως τών δόμων άρχομένης άπό τοΰ ΰπό 
έξ άγκωναρίων εντός τών κογχών πρός ύποστήριξιν τών τήν μαρμαρίνην κορωνίδα περιβλήματος τοΰ δόμου, 
σεσαθρωμένων επιστυλίων.
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Ή έντείχισις αΰιη δεν έξικνειται μέχρι τοΰ όλικοΰ ύψους τοΰ ΓΙελασγικοΰ τείχους, 
αλλά κατά 0,50μ. περίπου χαμηλότερον τής ανώτατης στάθμης τοΰτου, ινα καθίσταται 
ορατή ολόκληρος ή διεΰθυνσις τής δυτικής όψεως τούτου άπό τής ΝΔ γωνίας μέχρι 
τής ΒΔ αύτοΰ γωνίας.

Εντός δέ τοΰ τμήματος τοΰ έντειχισθέντος Πελασγικού τείχους, καί ακριβώς 
όπισθεν τής προς μεσημβρίαν κόγχης τοΰ περιβλήματος εύρίσκετο ή αρχή τής άρχαιο- 
τέρας κόγχης (βλ. είκ. 20) καί ή εν αύιή στήλη έκ πώρου λίθου, ή άντικαταστα- 
θεΐσα έπίσης, ως προελέχθη. Ινα δέ καταστήσω τήν λεπτομέρειαν ταύτην ορατήν 
άπεφάσισα νά μή συμπ?.ηρώσω τον αντίστοιχον λίθον τοΰ περιβλήματος τοΰ 12ου 
δόμου κατά τό βάθος τής κόγχης, τελείως άλλως τε σεσαθρωμένον. Δια τοΰ οΰτω 
άφεθέντος ανοίγματος δύναταί τις, 
άνερχόμενος επί τής βάσεως τής έξω- 
τερικής κόγχης, νά βλέπη όλην τήν 
έσωτερικήν αρχαϊκήν κατασκευήν.
Έπίσης καί τό προς τήν ΒΔ γωνίαν 
τοΰ Πελασγικοΰ τείχους μέρος, ένθα 
άνευρέθησαν τά αρχαία λαξεύματα 
έπί τοΰ βράχου ώς καί επί λίθου τοΰ 
ΓΙελασγικοΰ τείχους, διετηρήΰη προ
σιτόν έσωθεν καθ’ όλο ν τό ύψος αύτοΰ 
επί πλάτους δύο μέτρων περίπου.

Ή διατήρησις τοΰ αρχαϊ
κού κτίσματος. Ή είκών 28 δει
κνύει τήν σχηματισθεΐσαν κρύπτην 
προς διατήρησιν τοΰ άρχαϊκοΰ κτί
σματος μετά τήν γενομένην άναστήλωσιν αύτοΰ. Τό δάπεδον ταύτης είναι έκ πετρο
κονιάματος, ενώ τά προς βορράν, μεσημβρίαν καί δύσιν τοιχώματα ταύτης είναι κατε- 
σκευασμένα έκ λίθων Πειραιώς προς ΰπόμνησιν τών προϋπαρχόντων έκεΐ δόμων έκ 
πώρου λίθου. Οί αλλεπάλληλοι δόμοι τών τοιχωμάτων τούτων κατεσκευάσΰησαν κλι- 
μακηδόν έν προεξοχή διά νά περιορισΰή τό πλάτος τής οροφής τής κρύπτης, ένφ 
ή ανατολική πλευρά ταύτης κατεσκευάσθη έκ πετροκονιάματος, ινα έπιτρέψη τήν 
έδρασιν μαρμάρου μήκους 1,90 μ., σχηματίζοντος δοκόν ύπερθεν τοΰ άνοιχθέντος δια
δρόμου τοΰ έπιτρέποντος τήν ΰέαν προς τον άνευρεθέντα αρχαϊκόν βωμόν.

Επειδή δέ ό βόρειος τοίχος τοΰ σηκού ώς καί ό προς βορράν πεσσός τής ανατο
λικής προόψεως ήδράζοντο έπί τμήματος τοΰ στυλοβάτου, όστις έστηρίζετο έν μέρει 
καί έπί τοΰ βορείου τοίχου τοΰ άρχαιοτέρου κτίσματος, διά τούτο ήναγκάσΰην νά 
κατασκευάσω προς τό μέρος τούτο ειδικήν κατασκευήν έκ σιδηροδοκών, ών τό πάχος 
συμπεριελήφθη εις τό πάχος τοΰ στυλοβάτου.

Ή κατασκευή αΰτη (είπ. 29) συνίσταται έκ δύο σιδηροδοκών, ύψους 0,22 μ., τοπο
θετημένων υπό τον προς βορράν τοίχον τοΰ σηκού καί έκ δύο ετέρων έν καθέτφ γωνίρ 
προς τάς πρώτας, έπίσης ύψους 0,22 μ., τοποθετημένων ύπό τήν ανατολικήν πρόοψιν

Είκ, 28. Άποψις τής κατασκευασΰείσης κρυπτής ύπό τήν 
ΒΑ γωνίαν τοΰ ναοΰ. (Φωτογρ. Τ Βόγλη).
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τοΰ σηκού. Αί τελευταϊαι αΰται δίδυμοι δοκοί στηρίζονται άφ’ ενός μέν έπί των διδύ
μων επίσης δοκών, των υπό τον βόρειον τοίχον τεθεισών, άψ’ετέρου δε επί τής στερεάς 
έκ πετροκονιάματος βάσεως κατά την ΝΑ γωνίαν τοΰ ναού. Έπί πλέον δέ έτέθη και 
σίδηρους τετράγωνος στύλος (0,04 X 0,04) εις τό μέσον σχεδόν τού μήκους των δύο 
τούτων δοκών καί υπό την θέσιν τού προμνημονευθέντος «πεσσού» τής ανατολικής 
προόψεως προς άσφαλεστέραν ύποστήριξιν τούτου1. Έπί τών δοκών τούτων καί τών 
τοιχωμάτων τής κρύπτης κατεσκευάσθη ή όροψή ταύτης έκ σιδηροπαγούς πετροκονιά
ματος, εις την ΒΑ γωνίαν τής όποιας άφέθη ορθογώνιον όπαίον, ινα φαίνεται έκ τών 
άνω τό άρχαιότερον κτίσμα.

Έπί τής κατασκευασθείσης ταύτης οροφής, ήτις εκτείνεται έν συνεχεία τού δευτέρου 
αναβαθμού, έτοποθετήθησαν εις τάς άρχικάς αυτών θέσεις πάντες οι λίθοι τού στυλοβά-

Είκ. 29. Τοποθέτησις ζεύγους σιδηροδοκών πρός ύποστήριξιν της ΒΑ γωνίας τοΰ ναού.

του. Ή αρχαία π?ιακόστρωσις, συμπληρωθείσα καταλλήλως διά νέων πλακών τών αυτών 
διαστάσεων ταύτης, άνετοποθετήθη ώς καί τά έλλείποντα τμήματα τού στυλοβάτου.

Έπί τού στυλοβάτου τούτου έτοποθετήθη ολόκληρος ή κατά χώραν διασωθεΐσα 
σπείρα. Τό κατώφλιον τού μεσαίου πρός άνατολάς θυρώματος ελλείπει, τού κατωφλιού 
τούτου τό πρός μεσημβρίαν είναι μάλλον κατεστραμμένον, ένω τό πρός βορράν είναι 
σχεδόν πλήρες.

Τοποθέτησις τών βάσεων τών κιόνων τής ανατολικής πλευράς. 
Την τοποθέτησιν τής σπείρας έπηκολούθησεν ή τοποθέτησις τών βάσεων τών κιόνων. 
Αύται μετρηθεϊσαι καθ’ύψος καί δη κατά τάς διευθύνσεις τών έπ’ αυτών κεχαραγμέ- 
νων αξόνων εύρέθησαν μη ούσαι ισοϋψείς.

Οΰτω αίδύο βάσεις εμφανίζουν κλίσιν διαγωνίως πρός τούς έπ αυτών κεχαραγμέ- 
νους άξονας, έξ ών έγένετο δυνατόν νά καθορισθώσι καί αί ακριβείς αυτών θέσεις, τής 
μέν έν τή ΒΑ τής δέ έν τή ΒΔ γωνία τής προστάσεως· (μόνον ή τελευταία αυτή ήτο 
όρθώς τοποθετημένη έν τή προγενεστέρρ αναστηλώσει τή γενομένη κατά τό 1834-38).

1 Καί αί τέσσαρες σιδηροδοκοί έπηλείφϋησαν διά μίνιου καί έπενεδύθησαν διά πλακάς έκ μολυβου συγκολη- 
θείσης κατά τάς πλευράς αυτής.
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Την τοποθέτησιν των δΰο γωνιαίων βάσεων τής ανατολικής προστάσεως έπεβε- 
βαίωσε και ή ύπαρξις επί των βάσεων τούτων αποτυπωμάτων τών μεταξύ τής παραστά- 
δος καί τών βάσεων τών κιόνων τοποθετούμενων κατωφλίων, ών εν τεμάχιον ύφίσταται.

Ή ακριβής θέσις τών αξόνων τών δΰο ακραίων βάσεων καθορίζεται εκ τής 
προεκτάσεως τών επί τής βάσεως τών παραστάδων κεχαραγμένων αξόνων (είκ. 30).

Ή άπόστασις τών αξόνων τούτων μετά την ακριβή τοποθέτησιν τής σπείρας 
εύρέθη 4,652 μ. ’Εάν είς την διάστασιν ταύτην προστεθή 2X0,374 ήτοι 0,748 μ., (ήτις 
είναι ή άπόστασις τών αξόνων τών ακραίων βάσεων άπό την αντίστοιχον κατακόρυφον 
πλευράν τού στυλοβάτου) έχομεν 4,65 + 0,75 = 5,40 
όσον ακριβώς είναι τό πλάτος τοϋ στυλοβάτου με- 
τρηθέν επί τών αρχαίων πλακών τής στρώσεως τού 
ναού. Αί άλλαι τέσσαρες βάσεις τών κιόνων εύρέθησαν 
έχουσαι κλίσιν μόνον κατά την διεύθυνσιν τοΰ άξο- 
νος άπό Α προς Δ ή άπό Δ προς Α· ή θέσις άρα αύτών 
καθορίζεται ώς ενδιάμεσος. Επομένως ή άπόκλισις 
τών κιόνων κανονίζεται υπό τών βάσεων τών κιόνων.

Δοκιμαστική άναστήλωσις τών έπιστυ- 
λίων. ΙΤρό τής τοποθετήσεως τών ορθοστατών έγέ- 
νετο δοκιμαστική άνατοποθέτησις επί τής σπείρας τών 
επιστυλίων προς έξακρίβωσιν τής πραγματικής αύτών 
θέσεως, καθ’ όσον κατά τήν άποσύνθεσιν είχεν ήδη 
παρατηρηθή ότι λίθοι τινές τούτων είχον έσφαλμένως 
τοποθετηθή (βλ. είκ. 7).

Ούτω έξηκριβώθη διά τών τόρμων τών σιδηρών 
ιων, τών γόμφων καί λοιπών, ότι αί θέσεις 

τών ύπ’ άριθ. 5 καί 14 επιστυλίων έπρεπε νά άντικα- 
τασταθώσιν άμοιβαίως ώς καί αί τών ύπ’άριθ. 6 καί 19.

Τοποθέτησις ορθοστατών. Κατά τον αύτόν τρόπον έξηκριβώθησαν καί 
καθωρίσθησαν αί πραγματικαί άρχικαί θέσεις τών διαφόρων ορθοστατών. Ούτω ό ορθο
στάτης ύπ’άριθ. 2 έτοποθετήθη κατά τήν θέσιν τοΰ ύπ’ άριθ. 9, διότι κατά τήν άναθύ- 
ρωσιν αύτοΰ έφερε τήν χαρακτηριστικήν διατομήν, ήτις παρατηρεϊται άντιστοίχως είς 
τούς γωνιαίους όρθοστάτας ύπ’ άριθ. 4 καί 8. Ό ορθοστάτης ύπ’ άριθ. 5 έλαβε τήν 
θέσιν τοΰ ορθοστάτου ύπ’ άριθ. 7 καί ούτω ό γόμφος του συνέπεσε με τό τοΰ άντι- 
στοίχου λαξεύματος τοΰ γόμφου επί τής σπείρας. Άντιστοίχως ό ορθοστάτης ύπ’άριθ. 7 
έλαβε τήν θέσιν τοΰ ύπ’ άριθ. 4 στραφείς καί κατά 180° διότι ή έξωτερική πλευρά του 
είχε τοποθετηθή έσωτερικώς.Ό ορθοστάτης ύπ’άριθ. 9 έλαβε τήν θέσιν τοΰ ύπ’άριθ. 10, 
ό δέ ύπ’ άριθ. 10 τήν θέσιν τοΰ ύπ’ άριθ. 2'.

Ταΰτα σαφώς προέκυψαν εκ τής θέσεως τών άντιστοίχων λαξευμάτων τών γόμφων 
έπί τής σπείρας καί εκ τής εκ τών ιχνών τών μοχλών έμφαινομένης φοράς εργασίας.

1 Ή άρίθμησις τών λίθων τών δόμων άρχεται άπό τική σειρά τών δόμων, άπό τόν πρώτον δόμον κάτωθεν 
τόν γωνιαΐον λίθον τής ΒΑ παραστάδος' ή δέ άλφαβη- τοΰ επιστυλίου.

ΕΙκ. 30. Ή βάσις τοΰ ΒΑ κίονος, έν ή 
έμφαίνεται ή χάραξις τοΰ άξονος 

κατ’ έπέκτασιν τοϋ τής σπείρας. 
(Φωτογρ. Τ. Βόγλη).
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Κατά ταΰτα πρώτον έτοποθετήθησαν οί δύο όρθοστάται των παραστάδων τής 
δυτικής πλευράς ήτοι οί ύπ’ άριθ. 4 καί 8 όρθοστάται. Ή εργασία δέ έβαινε έκ των 
γωνιών καί προς τάς 4 κατευθύνσεις, τοποθετηθέντων τελευταίων τών δύο ορθοστατών 
τών παραστάδων τήο ανατολικής πλευράς καί τοϋ ύπ’άριθ. 6 ορθοστάτου τής δυτικής 
ώς καταφραγής.

Ή στερέωσις τών ορθοστατών τών δύο παραστάδων τής ανατολικής προόψεως 
έγένετο διά γόμφων, στερεωθέντων διά ζέοντος μολύβδου έπί τής επιφάνειας έδράσεως 
αυτών. Μετά δέ την ολοσχερή τοποθέτησιν τών δύο τμημάτων τών ορθοστατών 
(τής βόρειας δηλαδή καί μεσημβρινής πλευράς) συνεπληρώθη καί ή τοποθέτησις τών 
υπαρχόντων λίθων τής δυτικής πλευράς, τό δέ άπομεΐναν μεταξύ αυτών κενόν έδωκε 
τάς ακριβείς διαστάσεις τοΰ έλλείποντος ύπ’ άριθ. 6 ορθοστάτου, ούτος ώς καί ό 
ύπ’ άριθ. 1 γωνιαίος ΒΑ ορθοστάτης άντεκατεστάθησαν διά νέων μαρμάρων. Οί 
όρθοστάται 5 καί 7 παρουσίαζον τό χαρακτηριστικόν δτι τά μήκη τών εσωτερικών των 
πλευρών ήσαν μικρότερα τών εξωτερικών, οΰτω δέ τό μεταξύ τούτων κενόν κωνι
κού εν κατόψει σχήματος άποδεικνύει ότι 6 'μεταξύ αυτών, ύπ’ άριθ. 6, ορθοστάτης 
έτοποθετήθη εν καταφραγή, καί ώς έκ τούτου ή διατομή αυτού ήτο κωνική. "Επίσης 
παρετηρήθη δτι έσωτερικώς οί όρθοστάται ούτοι είναι τοποιθετημένοι. ώς προς την 
σπείραν, κατ’ εσοχήν 6-8 χιλ. περίπου, μή δυναμένην νά καθορισθή επακριβώς ώς έκ 
τής μεγάλης φθοράς τών λίθων τούταιν.

Παραστάδες τού ναού. Ή σύνδεσις τών λίθων τών άπαρτιζόντων τάς παρα- 
στάδας έν τφ προδόμφ, ένεκα τής μή ύπάρξεως εγκαρσίου τοίχου μεταξύ αυτών, είχον 
πλήν τών συνδέσεων διά τού κατά τό οπίσθιον μέρος αυτών γόμφου καί τών οριζοντίων 
συνδέσεων μετά τών παρακειμένων λίθων, ιδιαιτέραν κατακόρυφον σύνδεσιν πρύς πλη- 
ρεστέραν έξασφάλισιν τής στερεότητάς των. Οΰτω δύο αλλεπάλληλοι λίθοι έφερον προς 
τό πρόσθιον αύτών μέρος κατά τά άντίστοιχα έπίπεδα έπαφής έσφηνωμένας όρειχαλ- 
κίνας θήκας (χοινίκας), ών ή άκριβής άντιστοιχία καθωρίζετο δι’αξόνων κεχαραγμένων 
έπί τής έπιφανείας τών ώς άνω έπιπέδων. "Εντός τών θηκών τούτων έφηρμόζετο 
όρειχάλκινος τετράγωνος γόμφος έξασφαλίζων οΰτω τήν κατακόρυφον σύνδεσιν τών 
παραστάδων κατά τό πρόσθιον αύτών μέρος (είκ. 9).

Ό τοιούτος τρόπος συνδέσεως έπεβάλλετο, πιθανώς, έκ τού γεγονότος δτι ή τοπο- 
θέτησις μόνων τών συνήθων έπί τής οπίσθιας πλευράς γόμφων καί σιδηρών οριζοντίων 
συνδέσμων θά έκρίθη μειονεκτική.

Τοιαύτη όρειχαλκίνη θήκη εύρέθη, ώς έλέχθη ήδη, μία κατά χώραν. Αί άλλαι 
θά άφηρέθησαν κατά τήν ύπό τών Τούρκων κατεδάφισιν τού ναού. Πάντως όμως 
διετηρήθησαν τά έν τοΐς λίθοις λαξεύματα διά τήν έν αύτοΐς τοποθέτησιν τών όρει- 
χαλκίνων θηκών, ώς έπίσης διετηρήθησαν καί εις πλείστους λίθους οί χαρακτοί άξονες 
οί καθορίζοντες ταύτας.

Η ΰπαρξις τών άξόνων τούτων ώδήγησεν ήμάς εις τον ακριβή καθορισμόν τών 
επαλλήλων άντιστοιχούντων λίθων τών παραστάδων, διότι οί άξονες ούτοι δέν είχον έπί 
τών διαφόρων λίθων τήν αυτήν θέσιν καί συνέπιπτον μόνον διά δύο ύπερκειμένους 
λίθους. Ενθα οί χαρακτοί άξονες έλλείπουσιν, ευκόλως ήδυνήθημεν νά καθορίσωμεν
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αυτούς διά τοΰ καθορισμού τών αξόνων τών λαξευτών θέσεων, αΐτινες άντιστοιχούσιν 
εις την θέσιν τών όρειχαλκίνων θηκών (είκ. 31).

Η ούτως εύρεθεϊσα καθ’ύψος σειρά τών λίθων τών παραστάδων επί τή βάσει 
τών ανωτέρω αξόνων έβεβαιώθη καί εξ άλλων στοιχείων καί δη εκ τής αντιστοιχίας 
λαξευμάτων επί τών παραστάδων άφ’ένός, 
καί τών κιόνων καί τών «πεσσών» άφ’έτέ- 
ρου, άτινα έχρησίμευον πιθανώς διά την 
τοποθέτησιν κιγκλιδωμάτων. Οΰτω προέ- 
βημεν κατ’ άρχάς εις την δοκιμαστικήν 
άναστήλωσιν άμφοτέρων τών παραστά
δων (είκ. 11), μετά ταΰτα δε καί εις την 
οριστικήν αυτών άναστήλωσιν1.

Γοποθέτησίς δόμων τοΰ σηκού.
Έκ τοΰ καθορισμού τών θέσεων τών 
λίθων τών παραστάδων προέκυψε καί 
ό καθορισμός τής θέσεως τών δόμων 
καθ’ ύψος, ως έκ τής διαφοράς τών με
ταξύ τούτων υψών, τά όποια κατά την 
τοποθέτησιν των έπρεπε νά συμπίπτουν 
μετά τών αντιστοίχων ΰι|)ών τών λίθων 
τών παραστάδων. Δι’ ένα έκαστον τών 
λίθων τών δόμων έξευρέθη έπίσης μετά 
πόσης βεβαιότητος ή πραγματική αυτού 
θέσις ληφθείσης ώς ασφαλούς αφετηρίας 
τής ακριβούς τοποθετήσεως τών ορθο
στατών καί πλείστων άλλων χαρακτηρι
στικών (γόμφοι, σύνδεσμοι, ίχνη θέσεως 
μοχλών, σύνδεσμοι μετά τών παρακει
μένων λίθων τού δόμου κτλ.).

Ούτως έξηκριβώθη ότι οί κατά τήν βορείαν καί μεσημβρινήν λίθοι τού σηκού 
είναι διαστάσεων 0,96 μ. καί 0.92 μ. κατά τήν δυτικήν πλευράν οί μέν παρά τάς παρα- 
στάδας είναι 1,045 μ. οί δε ενδιάμεσοι 1,025 μ. Έκ τών λαξευμάτων τών γόμφων καί 
τών ιχνών τής τοποθετήσεως τών μοχλών ήδυνήθημεν νά άποκαταστήσωμεν καί τήν 
μέθοδον τής προόδου τής εργασίας. Ούτω κατ’ αρχήν έτοποθετούντο οί 4 γωνιαίοι 
λίθοι τών παραστάδων ή περαιτέρω δέ τοποθέτησις τών υπολοίπων λίθων έγένετο μ;· 
κατεύθυνσήν προς τό μέσον έκάστης πλευράς τού μεσαίου λίθου τοποθετουμένου εν 
καταφραγή καί διατομή κωνική. Έλαμβάνετο δέ πάντοτε πρόνοια ώστε αί έν τοΐς 
ύπερκειμένοις δόμοις καταφραγαί μή ύπέρκεινται άλλήλων ένεκα ασφαλώς τής μειονε- 
κτικωτέρας στερεώσεως αύτών καί ΐνα μή σχηματίζεται ασθενής κατακόρυφος ζώνη.

Είκ. 31. Χάραξις αξόνων τετραγώνου λαξεύματα πρός 
έναπόΰεσιν όρειχαλκίνης θήκης είς δύο ΰπερκειμένους 
λίθους τής αυτής παραστάδος. (Φωτογρ. Τ. Βόγλη).

I Ή καθ’ ΰψο; καί έν γένει τοπο&έτησις τών λίθων ’Αμερικανού αρχαιολόγου κ. Λίνσμορ έν σημειώματι, 
τοΰ σηκού συμπίπτει πρός τήν ύ.τοδειχδεϊσαν υπό τοΰ όπερ μοί είχεν υποβάλλει.
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Επ'ι πλέον κατά την δυτικήν οψιν ή παρά τάς παραστάδας ακριβής θέσις των 
λίθων τών δομών καθωρίζετο έκ τής τεθλασμένης λαξεύσεως τής εν τή μια αυτών 
πλευρά άναθυρωσεως, άντιστοιχοΰσης προς όμοίαν λάξευσιν τών άναθυρώσεων τών

λίθων τών παραστάδων.
Εκ τών λεπτομερών καταμετρήσεων τών 

παρά τάς παραστάδας τοΰ όπισθοδόμου λίθων 
τοΰ σηκοΰ έν τή βορείοι και μεσημβρινή πλευρφ 
άπεκαλΰφθη δτι ό δυτικός τοίχος τοΰ ναοΰ δεν 
ήτο κάθετος προς τάς μακράς πλευράς, αλλά 
έτεμνε ταύτας λοξώς, ώστε ή μεν εσωτερική ΝΔ 
γωνία τοΰ ναοΰ ήτο αμβλεία ή δέ αντίστοιχος 
ΒΔ ήτο οξεία.

Ή μέτρησις τών γωνιών, τών σχηματιζο- 
μένων υπό τής βόρειας καί δυτικής πλευράς 
τών προμνημονευθέντων λίθων μετά τών επι
πέδων άναθυρωσεως αυτών, έπεβεβαίωσε τήν 
εντελώς απροσδόκητου ταΰτην λεπτομέρειαν. 
Εις τοΰτο άσψαλώς ήχθη ό άρχιτέκτων κατά 
τήν δόμησιν τοΰ ναοΰ παρατηρήσας ότι ή κο- 
ρωνίς τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ περιβλήματος, 
ήτις άποτελ,εΐ καί τήν εύθυντηρίαν τής δυτικής 
όψεως τοΰ ναοΰ, δεν εΰρέθη παράλληλος προς 
τήν κατεύθυνσιν τής ανατολικής πλευράς τοΰ 
ναοΰ, δι’ ο καί ήναγκάσθη νά παρεκκλίνη τήν 
δυτικήν όψιν από τής αρχικής αΰτής θέσεως.

Ή παράγωνος αυτή τοποθέτησις τής δυ
τικής πλευράς θά δεικνύεται ασφαλώς εις τήν 
παραλληλόγραμμον κάτοψιν τών 4 καλυμματίων 
τής οροφής τοΰ όπισθοδόμου.

’Άλλη χαρακτηριστική λεπτομέρεια τών 
τοίχων τοΰ σηκοΰ είναι ότι ό μέν δυτικός τοίχος 
είναι κατακόρυφος (όπερ εξάγεται έκ τής κατα- 
κορύφου διατομής τών άπαρτιζόντων αυτόν 
λίθων), ενώ ό βόρειος καί μεσημβρινός τοίχος 
έμφανίζουν κλίσιν προς τά έσω καί δή 6 χιλ. 
κατά μέτρον, έξ ού καί ή διατομή τών λίθων 
τούτων δεν είναι ορθογώνιος αλλά παραλληλό

γραμμος (αί ως άνω λεπτομέρειαι έμφανίζονται καί εις τον Παρθενώνα). Επίσης 
καθωρίσθη καί ή θέσις τών κιόνων, τών οποίων τινές τών προς δυσμάς είχον τοπο- 
θετηθή προς άνατολάς κατά τήν άναστήλωσιν τοΰ 1834-1838. Τοΰτο ένδεικνυται έκ 
τών λελαξευμένων οπών τών άντιστοιχουσών προς τάς τών παραστάδων. Μετά την

Είκ. 32. Δοκιμαστική άναστήλωσις 
ΒΑ παραστάδος. (Φωτ. Τ. Βόγλη).
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οριστικήν τοποδέτησιν των ορθοστατών, την άναστήλωσιν τών προς άνατολάς παρα- 
στάδων καί την τελικήν μελέτην περί τής δέσεως τών διαφόρων λίθων τοΰ σηκοΰ 
ήρχισεν ή δοκιμαστική κατ’ αρχήν άναστήλωσις τούτου (είκ. 32 καί 33), μεδ’ δ έπηκο- 
λούθησεν ή όριστική άναστήλωσις τών τοίχων τοΰ σηκοΰ. Ή τελευταία αυτή εργασία 
έξετελέσδη υπό τοΰ άρχιτέκτοιος Βασ. Δούρα, έργασδέντος μετ’έμοΰ άπό τής ένάρξεως 
τών εργασιών τής άποσυνθέσεως τοΰ Ναοΰ. Έπί τή ευκαιρία ταύτη επιθυμώ να 
έξάρω δλως ιδιαιτέρως ιόν ζήλον καί τήν ικανότητα, τήν οποίαν έπέδειξεν ό κ. Δοΰρας 
διά τήν άκριβή έκτέλεσιν τών οδηγιών μου, ώς προς τον τρόπον τής άναστηλώσεως

Είκ. 33. Δοκιμαστική άναστήλωσις τοίχων σηκοΰ. (Φωτογρ. Τ. Βόγλη).

τοΰ μνημείου τούτου. Περί τό τέλος δμως τής εργασίας ταύτης δεν προϊστάμην 
πλέον αυτής, διότι άπεσύρδην άπό τής διευθύνσεως τών άναστηλωτικών έργων τών 
μνημείων τής Άκροπόλεως κατά Μάρτιον 1939.

Συμπληρών διά τοΰ παρόντος δημοσιεύματος τήν περιγραφήν τών υπό τήν διεύ- 
ί)υνσίν μου άναστηλωθέντων μνημείων τής Άκροπόλεως, αισθάνομαι έμαυτόν εΰτυχή, 
διότι ου μόνον προπαρεσκεύασα καί έπραγματοποίησα τήν μερικήν άναστήλωσιν τοΰ 
ναοΰ τής Άδηνάς Νίκης, άλλά καί άνεΰρον τά άρχαιότερα υπό τον ναόν τοΰτον καί 
έντός τοΰ Πελασγικοΰ τείχους κτίσματα, διετήρησα δε καί κατέστησα ταΰτα προσιτά 
είς τούς μελετητάς καί θαυμαστάς τών μνημείων τής Άκροπόλεως. Αποτελεί δέ δι’ εμέ 
μεγάλην ίκανοποίησιν δτι διά τών έργων τούτων ου μόνον προέλαβον τον κίνδυνον 
τής καταπτώσεως τοΰ Ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης, άλλά καί συνεπλήρωσα τό μέγιστον 
μέρος τής άναστηλώσεως τούτου, οΰτω δέ ήδυνήθην νά συμπληρώσω τήν άναστήλωσιν 
πάντων τών μνημείων τής Άκροπό?ιεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ
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