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Πρόλογος 
 

Ἀναφορικά μὲ τὸ χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς  

στὸν Παρθενῶνα, δὲν ἔχει διασωθεῖ - εὑρεθεῖ μέχρι 

σήμερα κάποιο στοιχεῖο του. Ἔτσι, ἡ ἀρχαιολογική 

ἔρευνα δὲν μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ἀσφαλῆ 

συμπεράσματα, οὔτε σχετικά μὲ τὸ ἀκριβές ὕψος αὐτοῦ 

τούτου τοῦ ἀγάλματος, οὔτε σχετικά μὲ τὸ ἀκριβές 

ὕψος τοῦ βάθρου του.  

Ὑπάρχει, βεβαίως, ἡ γενικόλογη ἀναφορά τοῦ 

Ρωμαίου Πλίνιου γιά τὸ ὕψος τοῦ ἀγάλματος τῆς 

Ἀθηνᾶς στὸν Παρθενῶνα, χωρίς ὅμως νὰ διευκρινίζεται, 

ἐάν σ’ αὐτό τὸ ὕψος περιλαμβάνεται καὶ τὸ ὕψος τοῦ 

βάθρου του ἤ ὄχι.  

Γιά τὴ μορφή του γνωρίζουμε, σίγουρα, περισσότερα 

πράγματα, λόγῳ τῶν διασωθέντων μεγάλων ἤ μικρῶν 

ἀντιγράφων του, ἀπό τὰ ὁποῖα τὸ κυριότερο εἶναι ἡ 
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«Ἀθηνᾶ τοῦ Βαρβακείου», πού φαίνεται νὰ ἦταν καὶ τὸ 

πιό πιστό. 

Σήμερα, ἡ διαστασιολόγηση τοῦ ὕψους τοῦ ὑπόψη 

βάθρου πού ἔχει γίνει ἀποδεκτή, στηρίζεται στὴν 

παραδοχή ὅτι: ὁ ὀφθαλμός τοῦ παρατηρητή θὰ ἔπρεπε 

νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ βλέπει πλήρως τό ἄγαλμα(ἀπό τὸ 

πέλμα μέχρι τὴν κορυφή), καθώς αὐτός τὸ πλησίαζε  

μέσα στὸ σηκό. Δὲν πρέπει, ὅμως, να ἀποκλειστοῦν καὶ 

ἄλλες ἀπόψεις μὲ διαφορετικό σκεπτικό.  

Μὲ ἕνα διαφορετικό, λοιπόν, σκεπτικό ὑποβάλλεται 

ἡ παροῦσα πρόταση πρὸς τὴ Σεβαστή Ἀκαδημία 

Ἀθηνῶν, ἀναφορικά μὲ τὴ διαστασιολόγηση τοῦ 

βάθρου τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς 

στὸν Παρθενῶνα.   

Συγκεκριμένα, ἡ ἐν λόγῳ πρόταση ἑδράζεται: 

α)Στὴν ἀνίχνευση ἀναλογιῶν καὶ σχέσεων, πού 

ἀφοροῦν τὴ δομή τοῦ ὑπόψη ἀγάλματος (ὕπαρξη 

συγκεκριμένης σχέσης τῶν μερῶν του ὡς πρὸς τὸ ὅλον). 

β)Στὴ σχέση τοῦ ἀγάλματος αὐτοῦ μὲ τὸ γύρω 

περιβάλλοντα  χῶρο (μεσαῖο κλίτος τοῦ σηκοῦ),  καὶ 
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γ)Στὴν καλύτερη, συμβολική, ἔκφραση τῶν στοιχείων 

πού ἐξέφραζε ἡ θεά Ἀθηνᾶ, ὅπως σοφία καὶ 

μαχητικότητα.  

Τὰ στοιχεῖα αὐτά, ἀπό καλλιτεχνική ἄποψη, δὲν θά 

τὰ παρέλειψε, ἀδιαφορῶντας, ὁ μέγας Φειδίας, ἀλλά 

ἀντίθετα θά τὰ ἐνέταξε, κατά τὴ γνώμη μας, μὲ μεγάλη 

εὐφυΐα κατά τὴν κατασκευή καὶ τὸ στήσιμο τοῦ ἐν λόγῳ 

ἀγάλματος, κρύβοντάς τα, ὅμως, ἐπιμελῶς, ἔτσι ὥστε οἱ 

ἀρχαῖοι προσκυνητές νὰ τὰ βιώνουν μ’ ἕναν ἀδιόρατο, 

ἀλλά, ταυτόχρονα, συγκλονιστικό τρόπο.  

Ἡ παροῦσα πρόταση, παρότι ἑστιάζει, πρωταρχικά,  

στὴν ἐκτίμηση τοῦ ὕψους τοῦ ἐν λόγω βάθρου, 

ἐντούτοις μπορεί, δευτερευόντως, νὰ ἑρμηνεύσει, 

μάλλον πειστικά, καὶ τὴ διαστασιολόγηση τοῦ μήκους 

καὶ τοῦ πλάτους  τοῦ βάθρου αὐτοῦ, πού βεβαίως μάς 

εἶναι γνωστά σήμερα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ὕψος του, τὸ 

ὁποῖο παραμένει ἄγνωστο. 

 Τέλος, ἀπό τὴ θέση αὐτή θέλω νὰ εὐχαριστήσω 

θερμά την κα Δήμητρα Καρλή, ἐκλεκτή ὑπάλληλο τοῦ 

Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, γιά τὴν πολύτιμη καὶ 

ἀφιλοκερδῆ βοήθειά της, τόσο στὴ δημιουργία τοῦ, 
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πράγματι, καλαίσθητου ἐξώφυλλου τοῦ παρόντος 

τεύχους, ὅσο καὶ στὴν ὑλοποίηση τῶν, ἐπίσης, 

καλαίσθητων καὶ μεγάλης ἀκρίβειας γεωμετρικῶν 

σχημάτων, τὰ ὁποῖα συνοδεύουν καὶ ὑποστηρίζουν τὴν 

παροῦσα μας πρόταση.    

Ἀθήνα 15/5/2019 

Στάθης Ἀσημάκης 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. &  

Ἀγρονόμος -Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
τ. Προϊστάμενος Σώματος Ἐπιθεωρητῶν Δημοσίων Ἔργων       
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Πρόταση 
 

Ι) Δεδομένα 

Ἡ βάση γιά τὴ διαστασιολόγηση τοῦ Παρθενῶνα1 ἦταν  

τὸ μέγεθος τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς 

Ἀθηνᾶς στὸ σηκό. Αὐτό καθόρισε, ἀρχικῶς, τὸ ὕψος τοῦ 

ναοῦ καὶ, στὴ συνέχεια, τὸ πλάτος του καὶ τὸ μῆκος του 

μὲ βάση τὴν  ἀναλογία 4/9, πού τηρήθηκε ἀπό τὸν 

ἀρχιτέκτονα τοῦ ναοῦ, τὸ δαιμόνιο Ἰκτίνο. Ειδικότερα: 

α)Κατέστη ἀναγκαῖο νὰ διαπλατυνθεῖ ὁ σηκός τοῦ 

Παρθενῶνα, καθόσον ὁ Φειδίας δὲν ἤθελε νὰ 

ἐπαναληφθεῖ στὴν Ἀθήνα τὸ αἰσθητικό σφάλμα πού 

εἶχε ὑπάρξει στὴν Ὀλυμπία, ὅπου τὸ ἐπίσης κολοσσιαῖο  

χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τοῦ Δία εἶχε τοποθετηθεῖ ἐκεῖ 

                                                            
1 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015, σελ. 100, 101 και 354.  
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σὲ «στενόχωρο» σηκό. Διαπλατύνθηκε, λοιπόν, ὁ σηκός 

τοῦ Παρθενῶνα σὲ βάρος τοῦ πλάτους τῶν πλάγιων 

πτερῶν τοῦ ναοῦ, δεδομένου ὅτι σὲ κανένα ἄλλο 

δωρικό ναό τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα δὲν ὑπῆρχε τόσο στενή 

κατά μῆκος περίσταση (πτερό), σὲ σχέση πάντα μὲ τὸ 

πλάτος τοῦ σηκοῦ.    

β)Ἡ αὔξηση τοῦ πλάτους τοῦ σηκοῦ, ὅμως, εἶχε 

ἐπακόλουθα, γιατί ἐπέβαλε νὰ αὐξηθοῦν οἱ κίονες τῶν 

προστάσεων τοῦ πρόανου καὶ ὀπισθόναου, ἀπό 

τέσσερεις(4) σὲ ἕξι(6) κίονες καὶ, ἐν τέλει, ἐπέβαλε νὰ 

αὐξηθοῦν καὶ οἱ κίονες τῶν ἐγκάρσιων πτερῶν ἀπό 

ἕξι(6) σὲ ὀκτώ(8). Αὐτή πάλι ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 

κιόνων τῶν κατά πλάτος κιονοστοιχιῶν τοῦ Παρθενῶνα 

εἶχε, μὲ τὴ σειρά της, ὡς ἀποτέλεσμα νὰ αὐξηθεῖ καὶ ὁ 

ἀριθμός τῶν κιόνων τῶν κατά μῆκος κιονοστοιχιῶν τοῦ 

ναοῦ ἀπό τοὺς συνήθεις δεκατρεῖς(13)[=2x6+1] κίονες 

σὲ δεκαεπτά (17)[=2x8+1) κίονες.  

Ὁ σηκός (ἑκατόμπεδον) τοῦ Παρθενῶνα εἶχε χωριστεῖ 

ἀπό μιά σειρά δίτονων κιονοστοιχιῶν, σὲ σχῆμα Π, σὲ 

τρία κλίτη μὲ τὸ μεσαῖο κλίτος νὰ διαθέτει τριπλάσιο 

περίπου ἄνοιγμα σὲ σχέση μὲ τὰ ἀκραῖα κλίτη. Μὲ τὴν 
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εὐφυῆ αὐτή διάταξη, ὄχι μόνο ἀποφεύχθηκε ἡ 

δημιουργία αἰσθήματος ἀλλεπάλληλων μακρῶν 

διαδρόμων μέσα στὸ σηκό, ἀλλά  καὶ ἐξοικονομήθηκε 

περισσότερος χῶρος γιὰ τὸ μεσαῖο κλίτος, ὥστε αὐτός 

νὰ εἶναι ἄνετος καὶ κατάλληλος γιά τὴν ὑποδοχή τοῦ 

τεράστιου ἀγάλματος τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, καὶ ἐπιπλέον 

ἐξασφαλίστηκε ἓνα εἶδος ἐσώτερου δομικοῦ πυρῆνα 

ἀπό κατακόρυφους οἱονεί δίσκους, σὲ σχῆμα Π, μέσα 

στὸ βασικό πυρῆνα τοῦ μνημείου(ποὺ σχηματιζόταν 

ἀπό τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ ἄδυτου), μὲ 

ἀποτέλεσμα αὐτός ὁ Π δομικός πυρῆνας, ἀγκυρωμένος 

μάλιστα στὸν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ σηκοῦ, ἔνθεν καὶ 

ἔνθεν τῆς θύρας εἰσόδου, νὰ συμπεριφέρεται πολύ 

καλύτερα καὶ ἀπό αἰσθητικῆς καὶ ἀπό στατικῆς ἄποψης.  

Ἀναφορικά μὲ τοὺς κίονες τῆς Π κιονοστοιχίας τοῦ 

σηκοῦ δὲν ὑπῆρχε κανένα στοιχεῖο, γιά τὸ πῶς ἀκριβῶς 

ἦσαν.  

Τὸ πρόβλημα αὐτό θὰ ἔμενε γιά πάντα ἄλυτο, ἐάν 

δὲν βρίσκονταν, τὰ ἔτη: 1970, 1971 και 1973, σὲ 

ἀνασκαφές στὴν Ἀρχαία ἀγορά μέλη αὐτῶν τῶν κιόνων 
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ἐντοιχισμένα σὲ κάποια κτίσματα στὸ Μοναστηράκι2.  

Ἀπό τὴ μελέτη αὐτῶν τῶν τεμαχίων προκύπτει ὅτι οἱ ἐν 

λόγῳ κίονες εἶχαν δεκαέξι(16) ραβδώσεις.  

Οἱ κίονες τῆς κάτω σειρᾶς εἶχαν κάτω διάμετρο 

1,114m καὶ ἐπάνω διάμετρο 0,858m, ἑπομένως 

παρουσίαζαν μείωση Μ = (1,114m - 0,858m) / 1,114m = 

0,229 ≈ 1/5, ὅση δηλαδή περίπου ἦταν καὶ ἡ μείωση 

τῶν κιόνων τῶν ἐξωτερικῶν κιονοστοιχιῶν (τῶν πτερῶν) 

τοῦ Παρθενῶνα.  

Ἐκεῖ, λοιπόν, στὸ εὐρύ μεσαῖο κλίτος τοῦ σηκοῦ 

μπροστά ἀπό τὴν ἐγκάρσια δίτονη ἐσωτερική 

κιονοστοιχία τοποθετήθηκε ἀπό τὸν Φειδία τὸ 

κολοσσιαῖο χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, 

πού ἔφτανε περίπου μέχρι τὴν ὀροφή τοῦ σηκοῦ.  

Τὸ ἄγαλμα αὐτό ἄρχισε νὰ σχεδιάζεται καὶ νὰ 

δημιουργεῖται ἀπό τὸ ἔτος 447 π.Χ. καὶ περατώθηκε τὸ 

438 π.Χ.(ἀπαίτησε δηλαδή ἐννέα(9) χρόνια!), ὁπότε καὶ 

καθιερώθηκε στὴ γιορτή τῶν Μεγάλων Παναθηναίων 
                                                            
2 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015, σελ. 362, 364.  
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τῆς 85ης Ολυμπιάδας3.  

Τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τοῦ βάθρου τοῦ ἀγάλματος 

ἦταν ἀντίστοιχα4: 8,043m καὶ 4,096m. Αὐτές ἦταν 

εὐρύτερες ἀπό τὶς  διαστάσεις τοῦ πώρινου δαπέδου - 

θεμελίου 6,535m x 2,62m, τὸ ὁποῖο διασώζεται καὶ 

σήμερα, καὶ ὑποδεικνύει τὸ σημεῖο τοποθέτησης τοῦ ἐν 

λόγῳ μνημείου.  

Γιά τὸ ἀκριβές ὕψος τοῦ ἀγάλματος καὶ 

συνακόλουθα καὶ τοῦ ὕψους τοῦ βάθρου του, ἡ ἔρευνα 

δὲν ἔχει δώσει ὁριστικές ἀπαντήσεις, λόγῳ ἔλλειψης 

ἀκριβῶν στοιχείων καὶ ἀσαφῶν - γενικόλογων 

ἀναφορῶν. 

Ὁ Παυσανίας στὸ ἔργο του: «Ἑλλάδος Περιήγησις» 

                                                            
3 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ.383.  
4 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 353 (Εἰκ. 235). 
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(«Ἀττικά», παράγραφος 24) ἀναφέρει(σὲ μετάφραση)5: 

«Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς εἶναι ὄρθιο, φορεῖ χιτῶνα μέχρι 

τὰ πόδια, καὶ στὸ στῆθος του εἶναι φτιασμένο ἀπό 

ἐλεφαντοστοῦν τὸ κεφάλι τῆς Μέδουσας. στὸ ἕνα της 

χέρι κρατεῖ μία Νίκη, ψηλή τέσσερες πήχες, καὶ στὸ 

ἄλλο δόρυ. κοντά στὰ πόδια της εἶναι ἀσπίδα καὶ κοντά 

στὸ δόρυ ἕνας δράκοντας. ἴσως αὐτός ὁ δράκοντας 

νἆναι ὁ Ἐριχθόνιος. Στὴ βάση τοῦ ἀγάλματος εἶναι 

ἀνάγλυφη ἡ γέννηση τῆς Πανδῶρας.[…]».  

Ὁ Ρωμαῖος Πλίνιος στὸ ἔργο του: («Historia 

Naturalis», Liber XXXVI, 18)6, ὅπου κάνει ἀναφορά στὸ 

                                                            
5 «Παυσανίου Ἑλλάδος περιήγησις» (Εἰσαγωγή, Μετάφρασις - 
Σημειώσεις), Ἐπιμέλεια Ἀνδρ. Ἰ. Πουρνάρα, «Πάπυρος», Ἀθῆναι 
1954, σελ. 44. 
6 […] 18. Phidian clarissimum esse per omnes gentes, quae Iovis 
Olympii famam intellegunt, nemo dubitat, sed ut laudari merito 
sciant etiam qui opera eius non videre, proferemus argumenta 
parva et ingenii tantum. neque ad hoc Iovis Olympii 
pulchritudine utemur, non Minervae Athenis factae 
amplitudine, cum sit ea cubitorum XXVI - ebore haec et auro 
constat -, sed in scuto eius Amazonum proelium caelavit 
intumescente ambitu, in parmae eiusdem concava parte deorum 
et Gigantum dimicationes, in soleis vero Lapitharum et 
Centaurorum. adeo momenta omnia capacia artis illi fuere.  
19. in basi autem quod caelatum est, Πανδωρας γενεσις 
appellant: dii sunt nascenti . . . . s XX numero. Victoria praecipue 
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χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς, σημειώνει ὅτι  τὸ 

μέγεθος τοῦ ἐν λόγῳ ἀγάλματος ἦταν ΧΧVΙ cubitorum, 

δηλαδή 26 πήχεις.  

Ἀπό τὸ γλυπτικό αὐτό ἀριστούργημα δὲν διασώθηκε, 

δυστυχῶς, κανένα κομμάτι του μέχρι σήμερα, ἐκτός ἀπό 

λίγα μαρμάρινα τεμάχια τῆς βάσης του7. Εὐτυχῶς, εἶχαν 

δημιουργηθεῖ μεγάλα καὶ μικρά ἀντίγραφά του, ἕνα 

ἀπό τὰ ὁποῖα, καὶ μάλιστα πολύτιμο, εἶναι ἡ «Ἀθηνᾶ 

τοῦ Βαρβακείου»8, πού βρίσκεται στὸ Ἐθνικό 

Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο. Τὸ ὅτι ἡ «Ἀθηνᾶ τοῦ 

Βαρβακείου» εἶναι βέβαιο ἀντίγραφο τοῦ 

χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς  
                                                                                                                       
mirabili, periti mirantur et serpentem ac sub ipsa cuspide 
aeream sphingem. haec sint obiter dicta de artifice numquam 
satis laudato, simul ut noscatur illam magnificentiam aequalem 
fuisse et in parvis.[…].(Pliny’s: «Historia Naturalis», Liber XXXVI, 
18). 
7 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ  
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 374  (Εἰκ. 243). 
8 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 383, 384. 
 



18 
 

ἀποδεικνύεται, φυσικά, μὲ βάση τὶς παραπάνω 

περιγραφές τοῦ Παυσανία.   

*** 

Μὲ αὐτά, ὅμως, τὰ λίγα παραπάνω διαθέσιμα στοιχεῖα, 

πῶς θὰ μπορούσαμε, σήμερα, νὰ προσδιορίσουμε τὸ 

ἀκριβές ὕψος τοῦ ἐν λόγῳ ἀγάλματος καὶ τὸ ἀκριβές 

ὕψος τοῦ βάθρου του; 

Έχουν μέχρι τώρα ὑπάρξει πολλές προτάσεις γιά τὴ 

λύση αὐτοῦ τοῦ γρίφου. Εἰδικότερα, ὁ διαπρεπής 

μελετητής τοῦ Παρθενῶνα, καθηγητής καὶ ἀκαδημαϊκός 

Ἀναστάσιος Κ. Ὀρλάνδος, στὸ περίφημο ἔργο του: «Ἡ 

Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος» Τόμος Β΄ + Γ΄, 

Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», 

Ἀρ. 86, Ἀθῆναι 1977-1978 / Ἀνατύπωση 2015, σελίδες: 

379, 380, 381 καὶ 382 ἀναφέρει διεξοδικά, μεταξύ 

ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς: 

«[…]Πόσον δὲ ἦτο τὸ ὁλικόν ὕψος τοῦ βάθρου, 

δυνάμεθα νὰ συναγάγωμεν ἐκ τῶν ἑξῆς συλλογισμῶν: ἡ 

ἄνω του ἐπιφάνεια δὲν ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται 

ὑψηλότερον τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀνδρός ἱσταμένου ἐπί τοῦ 

δαπέδου τοῦ σηκοῦ, διότι ἄλλως θὰ ἐκρύπτετο μέρος 
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τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἀγάλματος, δυνατόν δὲ καὶ τοῦ 

ἐλέφαντος τῶν ποδῶν.  

Τὸ ἀπό τοῦ δαπέδου ὕψος τοῦ ὀφθαλμοῦ 

παρατηρητοῦ λαμβάνεται γενικῶς 1,50μ. Θὰ πρέπει 

λοιπόν νὰ δεχθῶμεν, ὅτι τὸ ὕψος τοῦ βάθρου δὲν ἦτο 

πολύ μεγαλύτερον τοῦ 1,50μ.  

Πρὸς εὕρεσιν τοῦ πιθανοῦ ὕψους τούτου μᾶς 

βοηθοῦν τὰ ἀντιγράφοντα ἐν σμικρύνσει τὸ 

κολοσσιαῖον ἄγαλμα μικρότερα ἀγαλμάτια τῆς Ἀθηνᾶς 

τοῦ Βαρβακείου καὶ τῆς Ἀθηνᾶς Lenormant.  

Toῦ πρώτου ἀγαλματίου τὸ ὕψος τοῦ βάθρου εἶναι 

τὸ 1/8 τοῦ ὁλικοῦ ὕψους τοῦ βάθρου μέχρι τῆς κορυφῆς 

τοῦ κράνους. Εἰς τὸ ἀγαλμάτιον Lenormant εἶναι τὸ 1/6 

μέχρι τῆς κεφαλῆς, ἀλλ’ ἐάν ἐσώζετο καὶ τὸ κράνος θὰ 

ἦτο καὶ αὐτό τὸ 1/8 τοῦ ὕψους τοῦ ἀγάλματος. Ἡ βάσις 

τοῦ ἀγαλματίου Lenormant κοσμεῖται μὲ ζωφόρον ἐξ 

ἀναγλύφων μορφῶν εὑρισκομένων, δυστυχῶς, εἰς 

κακήν κατάστασιν.  

Ὁ Παυσανίας μᾶς λέγει ὅτι τὸ ἀρχικόν βάθρον ἦτο 

κεκοσμημένον διά ζωφόρου εἰκονιζούσης τὴν γέννησιν 

τῆς Πανδώρας. Ἀφ’ ἑτέρου ὁ Πλίνιος μᾶς δίδει ὡς ὕψος 
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τοῦ ἀγάλματος 26 πόδας (=11,544μ.), ἀλλά δὲν μᾶς 

λέγει, ἄν οὗτοι περιλαμβάνουν καὶ τὸ ὕψος τοῦ βάθρου. 

Ἐάν ὑποθέσωμεν ὅτι 11,544μ. ἦτο τὸ ὕψος μόνον τοῦ 

ἀγάλματος τοῦ βάθρου, εὑρίσκεται ἐκ τῶν ἀγαλματίων 

τοῦ Βαρβακείου καὶ  Lenormant ὅτι θὰ ἦτο κατά μέσον 

ὅρον (1,283 + 2,012) / 2 = 1,652μ.  

Τόσον, ὅμως, ὕψος βάθρου θὰ ἦτο πολύ, δι’ ὅν λόγον 

ἤδη εἴπομεν. διότι θὰ εὑρίσκετο ὑπέρ τὴν στάθμην τοῦ 

ὀφθαλμοῦ τοῦ παρατηρητοῦ. Ἐκτός ὅμως τούτου, ἐάν 

δεχθῶμεν ὡς ὕψος τὸ 1,652μ. λαμβάνομεν ὡς ὕψος τοῦ 

ἀγάλματος 11,544 + 1,652 = 13,196μ. διά βάθρον ὁμοῦ 

καὶ ἄγαλμα. Ἐάν πάλι θεωρήσωμεν ὅτι οἱ 26 πόδες τοῦ 

Πλινίου περιελάμβανον καὶ τὸ βάθρον, τότε τὸ ὕψος τοῦ 

βάθρου προκύπτει μικρότερον τοῦ 1,50μ., ὅπερ μόνον 

μὲ τρεῖς στρώσεις ἠδύνατο νὰ κατασκευασθῇ. Θὰ 

ἀπηρτίζετο λοιπόν τὸ βάθρον τῆς Παρθένου, ὅπως καὶ 

τὸ τῶν ἀγαλματίων, ἐκ τριῶν μελῶν μιᾶς βάσεως κάτω, 

ἑνός κορμοῦ ἐν τῷ μέσῳ καὶ μιᾶς στέψεως ἄνω, οὕτω 

δὲ τὸ ἀναπαρέστησε καὶ ὁ Stevens.[…].  

Κατά τὰς νεωτέρας ἀντιλήψεις, ἴσως ἡ βραχυτέρα 

βάσις συμβιβάζεται καλύτερον, διότι κάμνει τὴν μορφήν 
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νὰ ἐμφανίζεται ἐν συνόλῳ μὲ ἀνάτασιν καθ’ ὕψος, 

δεδομένου ὅτι ὁ Φειδίας συμφώνως πρὸς τὰς 

ἀξιοπίστους ἀπό ἀπόψεως ὕφους ἀπομιμήσεις, εἶχε 

πλάσει τὴν μορφήν τῆς θεᾶς  μὲ πολύ συμπεπιεσμένας 

καὶ πλατείας ἀναλογίας καὶ εἶναι ἀμφίβολον, ἐάν θὰ ἦτο 

σύμφωνον πρὸς τὰς καλλιτεχνικάς ἀντιλήψεις του νὰ 

ἐξασθενήσῃ τὴν ἐντύπωσιν αὐτήν διά τῆς πλατυτέρας 

βάσεως ἤ τουναντίον νὰ τὴν ἐνισχύσῃ.  

Ἡ μεγαλυτέρα ἔκτασις τῆς βάσεως φαίνεται ὡς καὶ 

τόσα ἄλλα στοιχεῖα εἰς τὸ ἔργον τοῦ Φειδίου, νὰ 

δεικνύει ὅτι ἦτο ἀκόμη προσηλωμένος πρὸς 

ἀρχαιοτέρους τρόπους συνθέσως.  

Ὡς ἀφορμή, ὅμως, ἐκτελέσως τῆς βάσεως τόσον 

πλατείας, δυνατόν νὰ θεωρηθῇ καὶ τὸ πολύτιμον ὑλικόν 

τῆς μορφῆς, ὅπερ ἔπρεπε νὰ προστατευθῇ ἀπό τὸν 

κίνδυνον ἐγγυτέρας ἐπαφῆς του ὑπό τοῦ κοινοῦ, τοῦθ’ 

ὅπερ δὲν ἴσχυε βέβαια διά τὰς ἐκ μαρμάρου 

ἐκτελεσθείσας ἀπομιμήσεις.  

Δὲν πρέπει λοιπόν νὰ ἐκπληττώμεθα, ἐάν οἱ 

ἐκτελεσταί των ἐφειδωλεύθησαν τὰ ἔξοδα καὶ τὸν 

κόπον νὰ ἀποδώσουν ἀναλόγως τὸ ὀλιγώτερον 
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σπουδαῖον μέρος τοῦ ἔργου εἰς μέγεθος, τὸ ὁποῖον 

οὐδόλως συνεφώνει πρὸς τὴν μεταγενεστέραν 

καλαισθησίαν.» 

Τὴν ἄποψη τοῦ καθηγητή Ἀναστάσιου Κ.  Ὀρλάνδου 

φαίνεται ὅτι ἀσπάζεται καὶ ὁ ἐπίσης διαπρεπής 

καθηγητής καὶ ἀκαδημαϊκός, καὶ ἕνας ἐκ τῶν κυρίων 

συντελεστῶν τοῦ μεγάλου ἔργου τῆς ἀναστύλωσης τῶν 

μνημείων τῆς Ἀκρόπολης τῶν τελευταίων χρόνων, ὁ 

ἀξιότιμος καὶ σεβαστός κ.  Μανώλης Κορρές, ὁ ὁποῖος 

σέ ἄρθρο του,  πού, μεταξύ ἄλλων, περιλήφθηκε στὸ 

ἐξαίρετο βιβλίο του «ΣΚΑΪ»: «Γνωρίζοντας τὴν 

Ἀκρόπολη. Οἱ εἰδικοί μιλοῦν γιά τὸν ἱερό βράχο», Ἀθήνα 

2010, μὲ τίτλο: «Συνομιλῶντας μὲ τὸν Μανώλη Κορρέ 

γιά τὸν χρυσό αἰῶνα τοῦ Περικλῆ καὶ τὸν Παρθενῶνα», 

στη σελίδα 84, ἀναφερόμενος στὸ χρυσελεφάντινο 

ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου, σημειώνει:  

«[…]Τώρα τὸ ἄγαλμα, στὸ ἐσωτερικό τοῦ Παρθενῶνα, 

ἔχει ὕψος περίπου 10 μέτρα καὶ εἶναι στημένο πάνω σὲ 

ἕνα βάθρο μαρμάρινο πολύ μεγάλο.  Τὸ βάθρο εἶναι 

σχεδόν 9 μέτρα πλατύ ἐπί 4 καὶ ἔχει ὕψος σχεδόν 1 ½ 

μέτρο.[…]». 
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*** 

Ὅπως, ἔχει διαπιστωθεῖ ἀπό τους μελετητές τοῦ 

Παρθενῶνα, οὐσιαστικά ἀπό τὸν ἀρχιτέκτονα W.W. 

Lloyd, συνεργάτη τοῦ Penrose9, οἱ ἀναλογικές σχέσεις 

πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στὸ σχεδιασμό τοῦ ναοῦ 

αὐτοῦ, παρουσιάζουν σταθερά τὸν ἀριθμό πέντε(5) ὡς 

διαφορά τῶν ἀναλογικῶν τους ὅρων. Πράγματι, ἔχουμε: 

4/9 (ὁ κυρίαρχος λόγος), 1/6, 2/7, 3/8, 5/10, 6/11, 7/12, 

8/13, και 9/14.  

Ἐπίσης, ὁ ἀριθμός πέντε(5) ἐνυπάρχει στο λόγο 1/5, 

που ἐφαρμόστηκε στη μείωση τῶν κιόνων καὶ στὴν κατά 

μῆκος διαστασιολόγηση τοῦ ἄβακα τῶν κιονοκράνων 

τῶν κιόνων τῶν πτερῶν τοῦ Παρθενῶνα, καθώς καὶ στὸ 

λόγο 2/5 πού ἐφαρμόστηκε στὸ σχεδιασμό τοῦ σημείου 

τῆς μέγιστης ἔντασης στοὺς κίονες τοῦ ἴδιου αὐτοῦ 

ναοῦ. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ ἀριθμός πέντε(5) 

                                                            
9 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 678,  679. 
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διατρέχει σάν ὑπόγειο ὑπολογιστικό ρεῦμα ὅλη τη 

σχεδίαση τοῦ Παρθενῶνα. Ἐξάλλου,  πῶς θὰ μποροῦσε 

νὰ γίνει διαφορετικά, ἀφοῦ αὐτός ὁ ἀριθμός σχετίζεται 

ἄμεσα μὲ τὸ φ(χρυσή τομή), δεδομένου ὅτι ὁ λόγος τῆς 

διαγωνίου τοῦ κανονικοῦ πενταγώνου πρὸς  τὴν 

πλευρά του εἶναι ἴσος μὲ τὸ φ(=1,618), καὶ ἐπίσης 

σύμφωνα μὲ τοὺς ἀρχαίους ὁ πέντε(5) εἶναι θεμελιώδης 

ἀριθμός, καθόσον εἶναι ὁ πρῶτος στὴ σειρά ἀριθμός 

πού συντίθεται(δομεῖται) ἀπό τὸν πρωταρχικό ἄρτιο 

ἀριθμό, τὸ δύο(2), καὶ τὸν πρωταρχικό περιττό ἀριθμό, 

τὸ τρία(3). 

 

ΙΙ) Ἡ νέα πρόταση 

Ἡ παροῦσα πρόταση προέκυψε ἀπό τὴ σκέψη ὅτι κατά 

τὸ σχεδιασμό, τὴν ὑλοποίηση καὶ τὴν τοποθέτηση τοῦ 

χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου, 

πρυτάνευσαν κάποιες ἀπό τὶς παραπάνω ἀναφερθεῖσες 

ἀναλογίες, χωρίς νὰ ἀποκλείεται καὶ ἡ κατά τὸ 

σχεδιασμό τοῦ ναοῦ ὑφέρπουσα χρυσή τομή(φ).  

Εἰδικότερα, ἐάν παρατηρήσουμε μὲ προσοχή τὸ 

ἄγαλμα τῆς «Ἀθηνᾶς τοῦ Βαρβακείου», πιστό 



25 
 

ἀντίγραφο τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος στὸν 

Παρθενῶνα, καὶ κάνουμε τὶς ἀπαραίτητες μετρήσεις θὰ 

διαπιστώσουμε ὅτι τὸ ὕψος τῆς φτερωτῆς Νίκης, πού 

κρατάει ἡ Ἀθηνᾶ στὸ δεξί της χέρι, εἶναι μὲ μεγάλη 

προσέγγιση τὸ 1/5 τοῦ ὅλου ὕψους του ἀγάλματος 

(χωρίς βεβαίως τη βάση του). 

Αὐτή ἡ συσχέτιση (1/5) φαίνεται ἀκόμα πιό λογική, 

ἄν σκεφτοῦμε ὅτι τὸ μῆκος τοῦ ἄβακα τῶν κιονοκράνων 

εἶναι ἴσο με τὸ 1/5 τοῦ μήκους τῶν κιόνων τοῦ ναοῦ, καὶ 

ἑπομένως, ἀφοῦ αὐτός ὁ λόγος (1/5) ἰσχύει γιά μιά 

κατακόρυφη δομή(κίονας) καὶ μία ὁριζόντια δομή 

(ἄβακας), πού εἶναι βεβαίως σὲ συνάφεια, πόσο μᾶλλον 

θὰ ἰσχύει γιά δύο ἴδιας κατεύθυνσης δομές, πού εἶναι 

ἐπίσης σὲ συνάφεια, ὅπως τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς καὶ 

αὐτό τῆς φτερωτῆς Νίκης. Μάλιστα, καὶ στὶς δύο αὐτές 

περιπτώσεις ἡ μία δομή κρατά τὴν ἄλλη - ὁ κίονας τὸν 

ἄβακα στὴν πρώτη περίπτωση καὶ ἡ Ἀθηνᾶ τὴ φτερωτή 

Νίκη στὴ δεύτερη περίπτωση.  

Ἑπομένως, μὲ βάση τὴ μαρτυρία τοῦ Παυσανία γιά τὸ 

μέγεθος τῆς Νίκης (4 πήχεις), μποροῦμε νὰ εἰκάσουμε 

βάσιμα καὶ ὄχι αὐθαίρετα, ὅτι τὸ ὕψος τοῦ 
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χρυσελεφάντινου ἀγάλματος θα μποροῦσε νὰ ἦταν ἴσο 

με  

5 * 4 πήχεις = 20 πήχεις, 

ἤτοι:  

20 πήχεις * 0,462m/πήχυ = 9,24m. 

Μὲ τὴν ἴδια παραπάνω λογική θὰ μπορούσαμε νὰ 

εἰκάσουμε καὶ γιά  τὸ ποιό θὰ ἦταν τὸ ὕψος τοῦ βάθρου 

τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος. Θεωροῦμε, λοιπόν, 

λογικό νὰ δεχτοῦμε ὅτι μεταξύ τοῦ ὕψους τοῦ βάθρου 

καὶ τοῦ ὕψος τῆς ὅλης γλυπτικῆς κατασκευῆς θὰ ὑπῆρχε 

ἡ ἴδια παραπάνω σχέση, 1/5, γιατί καὶ αὐτά τὰ δύο 

στοιχεῖα βρίσκονται σὲ συνάφεια καὶ ἔχουν σχέση 

φέροντος καὶ φερόμενου, μόνο πού στην τελευταία 

αὐτή περίπτωση ἡ σχέση τους  ἔχει ἀντίθετο πρόσημο, 

δηλαδή δὲν εἶναι ἡ ὅλη γλυπτική κατασκευή πού φέρει 

τὴ βάση του, ἀλλά, ἀντίθετα καὶ ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ 

βάση φέρει τὴν ὅλη γλυπτική κατασκευή.  Κατόπιν τῶν 

παραπάνω θὰ ἴσχυε ἡ ἐξίσωση: 

x = (1/5) * (20 + x), 

ὅπου x εἶναι τὸ ὕψος τοῦ βάθρου, ποὺ ἡ λύση της  δίνει 

εὔκολα x = 5 πήχεις, δηλαδή τὸ ὕψος τοῦ βάθρου θὰ 
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ἦταν ἴσο μὲ: 

5 πήχεις * 0,462m/πήχυ = 2,30m. 

Ἐάν, μάλιστα, ὑποθέσουμε ὅτι τὸ κοντάρι τῆς θεᾶς 

ἐξεῖχε τῆς κεφαλής της κατά ἕνα(1) πήχυ, πού μοιάζει 

πολύ λογικό, τότε φτάνουμε στὸ συνολικό ἀριθμό: 26 

πήχεις (= 5 πήχεις τὸ ὕψος τοῦ βάθρου + 20 πήχεις τὸ 

ὕψος τοῦ ἀγάλματος + 1 πήχυς ἡ προεξοχή τοῦ 

κονταριοῦ), τὸν ὁποῖο ἀναφέρει ὁ Πλίνιος, ὅπως εἴδαμε 

πιό πάνω. Σὲ αὐτή τὴν περίπτωση, τὸ ὅλο μνημεῖο 

(βάση καὶ ἄγαλμα μαζί) θὰ εἶχε συνολικό ύψος: 

26 πήχεις * 0,462m/πήχυ = 12m. 

Ἑπομένως, θὰ ἀπέμενε ἱκανό κενό, ὁ λεγόμενος 

«ἀέρας», μέχρι τὴν ὁροφή τοῦ ναοῦ τουλάχιστον ἴσο μὲ 

  ±13,19m - 12,00m =  ±1,19m, 

δεδομένου ὅτι τὸ ὕψος τῆς ξύλινης ὀροφῆς τοῦ σηκοῦ 

ἄρχιζε ἀπό τὴν ἄνω στάθμη τοῦ θράνου ἤ ὑποδοκίου, ἡ 

ὁποία βρισκόταν στὸ ±13,19m, σύμφωνα μὲ τούς 

ὑπολογισμούς τοῦ καθηγητῆ Ὀρλάνδου10.  

                                                            
10 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
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Ἐάν, ὅμως, δεχτοῦμε ὡς ὕψος τοῦ βάθρου τοῦ 

χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς τοὺς πέντε(5) 

πήχεις(=2,30m), τότε ξεπερνιέται τὸ ὅριο τοῦ 1,5m πού 

εἶχε δεχτεῖ ὁ καθηγητής Ἀναστάσιος Κ. Ὀρλάνδος καὶ 

ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ σκεπτικό του ὅτι, δηλαδή, ὁ 

ὀφθαλμός ἑνός ἄντρα πού στεκόταν στὸ δάπεδο τοῦ 

σηκοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπει τὸ ἐπιβλητικό αὐτό ἄγαλμα, 

χωρίς νὰ κρύβεται τὸ παραμικρό ἀπό τὸ χρυσό τῶν 

ποδῶν του.   

Κατά τὴν ταπεινή μας ἄποψη, τὸ ἐν λόγῳ ἄγαλμα 

ἔτσι κι ἀλλιῶς τὸ ἔβλεπε ὁ παρατηρητής - ἐπισκέπτης 

προσκυνητής ὁλόκληρο, δηλαδή ἀπό τὸ πέλμα του 

μέχρι τὴν κορυφή του, ἤδη καθώς αὐτός τὸ πλησίαζε 

ἀπό τὴ θύρα τοῦ σηκοῦ. Ὅταν, ὅμως, θὰ ἔφτανε πιό 

κοντά στὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς, θὰ ἔπρεπε, ἀντίθετα, νὰ 

ὑπάρχει ἕνα «ἐμπόδιο», ὥστε νὰ δημιουργεῖται ἕνα 

αἴσθημα ἀπρόσιτου καὶ ὄχι οἰκειότητας πρὸς τὴν 

εἰκονιζόμενη θεά.  

                                                                                                                       
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 471. 
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Ἐπιπλέον, γιά τὸν εἰσερχόμενο προσκυνητή στὸ σηκό 

καὶ μέχρι νὰ πλησιάσει αὐτός περισσότερο τὸ μὲ ὕψος 

βάθρου 1,50m ὑπόψη ἄγαλμα, καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴ 

λατρευόμενη θεά, θὰ φαινόταν ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ ἦταν 

τοποθετημένη πολύ χαμηλά, πρᾶγμα πού θά μείωνε, 

οὐσιαστικά θὰ ἀκύρωνε, τὴν ἐπιβλητικότητα, τὴν ὁποία 

θὰ ἤθελε νὰ προσδώσει ὁ δημιουργός της. Καὶ παρόλο 

τὸ μεγάλο μέγεθος τοῦ ἀγάλματος, θα φαινόταν, σὰν νὰ 

πατάει σχεδόν ἡ θεά Ἀθηνᾶ στὸ δάπεδο τοῦ σηκοῦ, 

ὡσεί δηλαδή θνητή, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο.  

Τέλος, μὲ τὸ ὑψηλότερο βάθρο, ἀφενός θὰ 

ἐναρμονίζονταν καλύτερα στὰ μάτια τοῦ ἐπισκέπτη - 

προσκυνητή, τὰ κατασκευασμένα σκόπιμα μὲ πλατειές 

ἀναλογίες τμήματα τοῦ ἀγάλματος ἀπό τὸ μεγάλο 

Φειδία,  καὶ ἀφετέρου θὰ ἔμπαινε μεγαλύτερο ἐμπόδιο 

στοὺς βέβηλους νὰ βάλουν χέρι πάνω στὰ χρυσά τῆς 

θεᾶς.  

 

ΙΙΙ) Στοιχεῖα πού ἐνισχύουν τὴ νέα πρόταση. 

Ἡ διαστασιολόγηση τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος 

τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τοῦ ὕψους τοῦ βάθρου του 
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ὑπαγορεύτηκε, ἐπίσης, ὅπως θὰ φανεῖ ἀπό τὰ 

παρακάτω ἀναφερόμενα, καὶ ἀπό ἄλλους λόγους, πού 

σχετίζονταν ἄμεσα μὲ τὸ   περιβάλλον του(σηκός), ὥστε 

νὰ ὑπηρετεῖται καλύτερα ἡ σύνδεσή του μὲ τὸ ὅλο 

οἰκοδόμημα τοῦ Παρθενῶνα, ἀλλά καὶ ἀπό λόγους 

βαθύτατα συμβολικούς, πού σχετίζονταν μὲ ὅσα 

ἐξέφραζε ἡ θεά Ἀθηνᾶ στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, 

δηλαδή τὸν ὀρθό λόγο, τὴ σοφία, καθώς καὶ τὴ μάχη 

(πολεμικότητα). Εἰδικότερα: 

Α)Θεωροῦμε τὸ νοητό κατακόρυφο ἰσοσκελές 

τρίγωνο(ΑΒΓ) πού ἔχει ὡς κορυφή τὴν κεφαλή τοῦ 

ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς, καὶ ὡς βάση του τὴν 

εὐθεῖα(ἴχνος) τοῦ δαπέδου τοῦ σηκοῦ, πού ὁρίζεται 

μεταξύ τῶν ἐσώτερων γραμμῶν τῶν κατά μῆκος 

κιονοστοιχιῶν τοῦ σηκοῦ (βλέπε τὸ ἀριθ. 1 συνοδευτικό 

σχεδιάγραμμα πού ἀκολουθεῖ).  

Τὸ ἀντίστοιχο στὴ βάση ὕψος αὐτοῦ τοῦ τριγώνου 

ἔχει μῆκος 25πήχεις (=11,54m). Γιά τὴν εὕρεση τοῦ 

μήκους τῆς βάσης του θὰ στηριχτοῦμε στὶς σχετικές 

μετρήσεις τοῦ καθηγητή Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου στὸ 
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σηκό τοῦ Παρθενῶνα11. Συγκεκριμένα :  

Θέση 1(ἀρκετά μπροστά ἀπό τὸ ἄγαλμα). 

Μὲ βάση τὶς διαστάσεις τῶν πλακῶν τοῦ σηκοῦ ἔχουμε    

πλάτος μεσαίου κλίτους σηκοῦ:  

(1,210m/2 + 1,635m + 1,630m + 1,640m + 1,645m + 

1,632m +1,690 m + 1,222 m/2) = 11,088m 

καὶ ἄρα καθαρή ἀπόσταση τῶν κατά μῆκος 

κιονοστοιχιῶν σηκοῦ: 

11,088m-[(1,114m/2)+ (1,114m/2)] = 9,974m. 

Θέση 2(πίσω ἀπό τὸ ἄγαλμα). 

Μὲ βάση πάλι τὶς διαστάσεις τῶν πλακῶν τοῦ σηκοῦ 

ἔχουμε πλάτος μεσαίου κλίτους σηκοῦ:  

(1,220m/2 + 0,990m + 1,298m + 1,252m +1,412m 

+1,439m +  1,146 m + 1,280 m + 1,008 m + 1,222 m /2) = 

= 11,045 m  

καὶ ἄρα καθαρή ἀπόσταση τῶν κατά μῆκος 

κιονοστοιχιῶν τοῦ σηκοῦ:  

                                                            
11 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Α΄(Πυκτοί 
Πίνακες), τοῦ Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν 
Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 
/ Ἀνατύπωση 2015,  Πίνακας ΧΧVI(Μετρήσεις κατόψεως). 
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11,045m - [(1,114m/2) +  (1,114m/2)] = 9,931m. 

Ἑπομένως, ἡ μέση καθαρή ἀπόσταση τῶν κατά μῆκος 

κιονοστοιχιῶν τοῦ σηκοῦ:  

(9,974m + 9,931m)/2 = 9,952m. 

Ἐάν, τώρα, θεωρήσουμε ὡς ὕψος τοῦ βάθρου τὰ 2,30m, 

τότε ἔχουμε: 

εφω = 2,30m / [(9,952m/2)] = 0,462 => ω = 24ο,80. 

Ἐπίσης, ἐάν θεωρήσουμε ὡς συνολικό ὕψος βάθρου καὶ 

ἀγάλματος τὰ  9,24m + 2,30m = 11,54m, τότε θὰ 

ἔχουμε:  

εφφ = 11,54m / [(9,952m/2)] = 2,319 => φ = 66ο,70, 

ὁπότε: ω + φ = 24ο,80 + 66ο,70 = 91ο,51 ≈ 90ο, 

πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι τὸ πέλμα τοῦ ἀγάλματος τῆς  

Ἀθηνᾶς, πάνω στὸ βάθρο του, βρισκόταν οὐσιαστικά 

πάνω στὸ σημεῖο τομῆς τῶν ὑψῶν (ὀρθόκεντρο) τοῦ 

νοητοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου πού ἀναφέραμε πιό 

πάνω. Πῶς θὰ μποροῦσε, ἄλλωστε, νὰ συμβαίνει 

διαφορετικά, ἀφοῦ ἡ θεά Ἀθηνᾶ ἦταν ἡ θεά τῆς σοφίας 

καὶ βεβαίως τοῦ ὀρθού λόγου, ἐξ οὗ καὶ ἡ θέση της 

πάνω στὸ …ὀρθόκεντρο(!).  

Ἡ θεωρητική (ἀκριβής) στάθμη τοῦ ὁρθόκεντρου(Ο) τοῦ 
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νοητοῦ αὐτοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου (ΑΒΓ) ἀπό τὴ βάση 

του εἶναι: 

(9,952m/2) * εφ(90ο - 66ο,70) = (9,952m/2) * 

εφ(23ο,30) = 4,976m * 0,4307 =  2,143m. 

Ἑπομένως, ἡ διαφορά(σφάλμα) μεταξύ τῆς στάθμης τῆς 

ἄνω ἐπιφάνειας τοῦ βάθρου, σύμφωνα με την παροῦσα 

πρότασή μας καὶ τοῦ ὁριζόντιου ἐπιπέδου πού 

διέρχεται ἀπό τὸ ὁρθόκεντρο (Ο) τοῦ  νοητοῦ 

ἰσοσκελοῦς τριγώνου (ΑΒΓ) εἶναι ἴση μὲ: 

2,30m - 2,143m = 0,157m = 15,7cm 

Εἶναι σημαντικό, ἐπίσης, ὅτι ἡ μεγάλη διάσταση 

(μῆκος) τῆς ὑπόψη βάσης12 ἦταν 8,043m, πρᾶγμα πού 

σημαίνει ὅτι τὰ μέσα τῶν ἄνω πλευρῶν τῆς νότιας καὶ 

τῆς βόρειας παρειᾶς τῆς βάσης σχεδόν συνέπιπταν μὲ 

τὰ σημεῖα τομῆς τῆς ὁριζόντιας εὐθείας πού διερχόταν 

ἀπό τὸ ὁρθόκεντρου(Ο) τοῦ νοητοῦ ἰσοκελοῦς τριγώνου 

(ΑΒΓ).  

 
                                                            
12 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 353. 
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Σχήμα 1. Κατά μῆκος τομή τοῦ βάθρου τοῦ χρυσελεφάντινου 

ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου, στὸν Παρθενῶνα. 
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Πράγματι, τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν (ΟΖ) καὶ (ΟΗ) τῶν 

ἀντίστοιχων τριγώνων (ΑΟΖ) καὶ (ΑΟΗ) εἶναι ἴσες μὲ 

[(11,54m - 2,143m) / εφ(66ο,70)] = 9,397m / 2,322 = 

= 4,047m, 

ἐνῷ ἡ νότια καὶ ἡ βόρεια πλευρά τοῦ βάθρου ἀπεῖχαν 

στὴν πραγματικότητα ἀπό τὸν κεντρικό ἄξονα (ΑΕ) 

ἀπόσταση ἴση μὲ  (8,043m / 2) = 4,022m, δηλαδή 

παρουσίαζαν διαφορά (σφάλμα) μεταξύ τους ἴση μὲ:  

4,047m - 4,022m = 0,025m = 2,5cm.  

Ἑπομένως, ἡ ἰσότητα (μὲ μεγάλη ἀκρίβεια) τοῦ 

μήκους τοῦ εὐθύγραμμου τμήματος (ΖΗ) = (2 x 4,047m) 

= 8,094m, πού θεωρητικά διέρχεται ἀπό τὸ ὀρθόκεντρο 

(Ο) τοῦ τριγώνου (ΑΒΓ) καὶ περιορίζεται ἀπό τὰ ἴσα 

σκέλη τοῦ παραπάνω τριγώνου, μὲ το μήκος τοῦ 

εὐθύγραμμου τμήματος (ΘΘ΄) = 8,043m, τὸ ὁποῖο 

ἐκφράζει τὸ πραγματικό μῆκος τοῦ βάθρου τοῦ 

χρυσελεφάντινου ἀγάλματος, μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύσει 

κατά τὴ γνώμη μας καὶ τὸν τρόπο διαστασιολόγησης 

τοῦ μήκους τοῦ ὑπόψη βάθρου ἀπό τὸν ἀσύγκριτο 

Φειδία.   

*** 
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Β) Μὲ μία τέτοια τοποθέτηση τοῦ ἀγάλματος τῆς 

Ἀθηνᾶς, δηλαδή πάνω σὲ βάση πού ἡ ἄνω ἐπιφάνειά 

της τέμνει τὸν κατακόρυφο ἄξονα (ΑΕ) σχεδόν στὸ      

σημεῖο τοῦ ὁρθόκεντρου (Ο), τὸ ἰδεατό τρίγωνο (ΑΒΓ) 

διαιρεῖται σὲ δύο ἐπιφάνειες πού ἔχουν μία 

χαρακτηριστική σχέση μεταξύ τους.  

Συγκεκριμένα, τὸ ἐν λόγῳ τρίγωνο (ΑΒΓ) διαιρεῖται 

στὸ τρίγωνο (ΑΖΗ) καὶ στὸ ἰσοσκελές τραπέζιο (ΖΒΓΗΖ) 

(βλέπε τὸ ἀριθ. 1 συνοδευτικό σχῆμα), πού ἔχουν 

ἐμβαδά αντίστοιχα: (1/2) * [2 * [(11,54m - 2,143m) / 

εφ66ο,70] * (11,54m - 2,143m)] = [(11,54m - 2,143m)2] / 

2,322 = (9,397)2m2 / 2,322 = 38,029 m2, καὶ (1/2) * 

9,952m * 11,54m - 38,029 m2 = 57,423m2 - 38,029 m2 = 

19,394 m2. Αὐτές οἱ δύο ἐπί μέρους ἐπιφάνειες 

ἀντιπροσωπεύουν, ἀντίστοιχα, τὰ: 38,029 m2 / 

57,423m2 = 0,66 ≈ 0,64 = 16/25 καὶ 19,394 m2 / 

57,423m2 = 0,34 ≈ 0,36 = 9/25 τῆς ὑπόψη ὁλικῆς ἰδεατῆς 

τριγωνικῆς ἐπιφάνειας(ΑΒΓ) καὶ  μεταξύ τους ἔχουν 

σχέση ἴση μὲ:  [(9/25) / (16/25)] = 9/16 = (8+1)/(17-1).         

Μάλιστα, καὶ οἱ παραπάνω λόγοι 16/25 καὶ 9/25 

μποροῦν νὰ γραφοῦν καὶ μὲ τὴ μορφή: 16/25 = (17-1) / 
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(17+8) καὶ 9/25 = (8+1) / (8+17), ὅπου οι ἀριθμοί ὀκτώ 

(8) καὶ δεκαεπτά (17), παραπέμπουν ἀντίστοιχα στοὺς 

κίονες τῶν κατά πλάτος καὶ κατά μῆκος κιονοστοιχιῶν 

τοῦ Παρθενῶνα.  

Στοὺς ἴδιους αὐτούς χαρακτηριστικούς ἀριθμούς  

ὀκτώ(8) καὶ δεκαεπτά(17) παραπέμπει καὶ τὸ πλάτος 

τοῦ ὑπόψη βάθρου(περίγραμμα τῆς βάσης του), πού 

σύμφωνα μὲ τον καθηγητή Ὀρλάνδο13 ἦταν 4,096m. 

Πράγματι, ἐάν θεωρήσουμε τὸ νοητό κατακόρυφο 

τρίγωνο (ΜΚΛ) μὲ κορυφή Μ τὴν κεφαλή τοῦ 

ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς καὶ βάση τὴν εὐθεῖα (ΚΛ), ἡ 

ὁποία συνδέει τὰ μέσα τῶν μακρῶν πλευρῶν τῆς βάσης 

τοῦ ἀγάλματος, τότε αὐτό τὸ τρίγωνο (ΜΚΛ) (βλέπε τὸ 

ἀριθ. 2 συνοδευτικό σχῆμα) καὶ  τὸ ἀρχικό νοητό μας 

τρίγωνο (ΑΒΓ) τέμνονται καθέτως, κατά τὴν εὐθεία (ΑΕ) 

πού ταυτίζεται στὸ χῶρο μὲ τὴν εὐθεία (ΜΝ), ὁπότε καὶ 

ἰσχύουν οἱ παρακάτω σχέσεις:  

                                                            
13 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 353  (Εἰκ. 235). 
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Σχήμα 2. Κατά πλάτος τομή τοῦ βάθρου τοῦ χρυσελεφάντινου 

ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου, στὸν Παρθενῶνα. 
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εφρ = [11,54m / (4,096m/2)] = 5,635 => ρ = 79ο,95  

(Μ΄Ο) = [(ΜΟ)/εφρ] = (11,54m - 2,143m) / 5,635 = 

9,397m/5,635 = 1,667m. Ἑπομένως ἔχουμε:  

(ΜΜ΄Μ΄΄) = 2 * (1/2) * 1,667m * (11,54m - 2,143m) = 

1,667m * 9,397m = 15,664m2. 

(ΜΚΛ) = (1/2) * 4,096m * 11,54m = 23,63 m2 καὶ 

(Μ΄ΚΛΜ΄΄Μ΄) = 23,63m2 - 15,664m2 = 7,966m2. 

Αὐτές οἱ δύο ἐπί μέρους ἐπιφάνειες (ΜΜ΄Μ΄΄) καὶ  

(Μ΄ΚΛΜ΄΄Μ΄) ἀντιπροσωπεύουν καὶ πάλι, ἀντίστοιχα, 

τὰ: (15,664m2 /23,63m2)  =  0,66  ≈  0,64 = 16/25 καὶ 

(7,966 m2/ 23,63m2) = 0,34 ≈ 0,36 = 9/25 τῆς ὑπόψη 

ὁλικῆς ἰδεατῆς τριγωνικῆς ἐπιφάνειας(MΚΛ) καὶ 

ἑπομένως ἰσχύουν ὅσα ἀναφέραμε παραπάνω. 

Πολύ ἐνδιαφέρον στὴν ὑπόθεση αὐτή εἶναι ὅτι, ἐάν 

χρησιμοποιήσουμε στοὺς παραπάνω ὑπολογισμούς 

ἀντί τοῦ θεωρητικοῦ ὕψους τοῦ ὁρθόκεντρου (Ο) πού 

εἶναι 2,143m τὴν προτεινόμενη στάθμη τῆς ἐπάνω 

ἐπιφάνειας τοῦ ὑπόψη βάθρου, δηλαδή τὸ 2,30m, τότε 

λαμβάνουμε ἐπακριβῶς τοὺς λόγους 0,64 = 16/25 καὶ 

0,36 = 9/25 ! Πράγματι, ἀναφερόμενοι:    

i) Στὸ τρίγωνο (ΑΒΓ) ἔχουμε ἀντίστοιχα:   
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(1/2) * [2 * [(11,54m - 2,30m)  / εφ66ο,70] * [(11,54m - 

2,30m)] ] = [(11,54m - 2,30m)2] / 2,319 = (9,24)2m2 / 

2,322 = 36,77m2, (1/2) * 9,952m * 11,54m = 57,423m2 

καὶ ἄρα 57,423m2 - 36,77m2 = 20,65 m2. Ἑπομένως 

ἔχουμε: (36,77 m2 / 57,423m2) = 0,64 = 16/25 καὶ 

(20,65m2 / 57,423m2) = 0,36 = 9/25. 

ii) Στὸ τρίγωνο (ΜΚΛ) ἔχουμε ἀντίστοιχα: 

(11,54m - 2,30m) / εφρ = (11,54m - 2,30m) / 5,635 = 

9,24m / 5,635 = 1,640m, ὁπότε 2 * (1/2) * 1,640m * 

(11,54m - 2,30m) = 1,640m *  9,24m = 15,154m2. 

(1/2) * 4,096m * 11,54m = 23,63 m2 καὶ ἄρα 23,63m2 - 

15,154m2  = 8,476m2. Επομένως έχουμε: (15,154m2 / 

23,63m2) = 0,641 ≈ 0,64 = 16/25 καὶ (8,476 m2 / 23,63m2) 

= 0,359 ≈ 0,36 = 9/25. 

*** 

Γ) Ἡ προτεινόμενη στάθμη τοῦ βάθρου σχεδόν 

ταυτίζεται καὶ μὲ τὴ στάθμη τῶν σημείων τομῆς (Τ) καὶ 

(Σ) τῶν  διχοτόμων τῶν παρά τὴ βάση γωνιῶν μὲ τὶς 

ἀπέναντι  διαμέσους πού ἄγονται ἀπό τὶς κορυφές τῆς 

βάσης  στὸ παραπάνω ἀναφερθέν  τρίγωνο (ΜΚΛ) 

(βλέπε τὸ ἀριθ. 2 συνοδευτικό διάγραμμα).  
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Εἰδικότερα, στὸ τρίγωνο (ΚΚ΄΄Μ) ἰσχύει:΄ 

[(ΚΜ) / ημ(ΚΚ΄΄΄Μ)]  =  [(ΜΚ΄΄΄)]  / ημ(ΜΚΚ΄΄΄)  => 

[(ΚΜ) / ημ(ΚΚ΄΄΄Μ)]  =  [(ΚΛ)/2]  / ημ(ΜΚΚ΄΄΄)  => 

[(ΚΜ) / ημ(ΚΚ΄΄΄Μ)]  =  [(ΚΜ) / 2] / ημ(ΜΚΚ΄΄΄)]  => 

[(ΚΜ) / ημ(ΚΚ΄΄΄Μ)]  =  [(ΚΜ) / 2* ημ(ΜΚΚ΄΄΄)]  => 

                   ημ(ΚΚ΄΄΄Μ)]  =  2* ημ(ΜΚΚ΄΄΄)              [1] 

Ἔχουμε ἐπίσης :   

ΚΚ΄΄΄Μ + ΜΚΚ΄΄΄= 180ο - Μ  

καὶ εφ(Μ/2) = (4,096/2) / 11,54 = 4,096/(2*11,54) = 

0,1775 =>  Μ/2 = 10ο,05 => Μ = 20ο,10 

Ἑπομένως ἰσχύει:  

ΚΚ΄΄΄Μ = 180ο - 20ο,10 - ΜΚΚ΄΄΄ = 159ο,90΄ -  ΜΚΚ΄΄ 

Ἡ παραπάνω σχέση [1] γράφεται: 

ημ(159ο,90 - ΜΚΚ΄΄΄) = 2 * ημ(ΜΚΚ΄΄΄) => 

ημ(159ο,90) * συν(ΜΚΚ΄΄΄) - συν(159ο,90) * ημ(ΜΚΚ΄΄΄) = 

2 * ημ(ΜΚΚ΄΄΄) => 

ημ(20ο,10) * συν(ΜΚΚ΄΄΄) - (- συν(20ο,10) * ημ(ΜΚΚ΄΄΄) = 

2 * ημ(ΜΚΚ΄΄΄) => 

0,3437 * συν(ΜΚΚ΄΄΄) + 0,9391 * ημ(ΜΚΚ΄΄΄) = 2 * 

ημ(ΜΚΚ΄΄΄), 

καὶ διαιρῶντας ἀμφότερα τὰ μέλη της ἐξίσωσης [1] μὲ 
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τὸ συν(ΜΚΚ΄΄΄) ἔχουμε: 

0,3437 * [συν(ΜΚΚ΄΄΄) / συν(ΜΚΚ΄΄΄)]  + 0,9391 * 

[ημ(ΜΚΚ΄΄΄) / συν(ΜΚΚ΄΄΄)]  = 2 * [ημ(ΜΚΚ΄΄΄) / 

συν(ΜΚΚ΄΄΄)] => 

0,3437  + 0,9391 * εφ(ΜΚΚ΄΄΄) = 2 * εφ(ΜΚΚ΄΄΄) => 

1,0609 * εφ(ΜΚΚ΄΄΄) = 0,3437 => 

εφ(ΜΚΚ΄΄΄) = 0,3437/1,0609 = 0,3239 =>  

ΜΚΚ΄΄΄= 17ο,95 

Ἐπίσης ἔχουμε: 

ΚΛΤ = ΚΛΜ/2 = (90ο - (Μ/2) )/2 = (90ο - (20ο,10/2) )/2 = 

(90ο -10ο,05)/2 = 79ο,95/2 = 39ο,975 

ΤΚΛ = (ΜΚΛ - ΜΚΚ΄΄΄) = (ΚΛΜ - ΜΚΚ΄΄΄) = 

= 79ο,95 - 17ο,95 = 62ο 

ΚΤΛ = 180ο - ΤΚΛ - ΚΛΤ = 180ο - 62ο,00 - 39ο,975 = 

=78ο,025. 

Ἰσχύει : 

[4,096/ημ(ΚΤΛ) ] = [(ΚΤ)/ημ(ΚΛΤ)]  => 

[4,096/ημ(78ο,025) ] = [(ΚΤ)/ημ(39ο,975)]  => 

4,096/0,9782 = (ΚΤ)/0,6425 => 

(ΚΤ) = (4,096/0,9782) * 0,6425 = 2,69m. 

ημ(ΤΚΛ) = (ΤΤ΄)/(ΚΤ) => 
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(ΤΤ΄) = (ΚΤ) * ημ(ΤΚΛ) = 2,69 * ημ(62ο) =                                    

= 2,69 * 0,8829 = 2,375 m = (ΣΣ΄). 

Ἀπό τὰ παραπάνω προκύπτει ότι ἡ διαφορά τῆς 

προτεινόμενης στάθμης τοῦ βάθρου ἀπό τὴ στάθμη τῶν 

σημείων τομῆς (διχοτόμων μὲ διαμέσους) Τ και Σ τοῦ 

νοητοῦ τριγώνου (ΜΚΛ) εἶναι μόλις 2,375m - 2,30m = 

0,075m = 7,5cm! 

Ἐάν, τέλος, παρατηρήσουμε τὸ νοητό ἀντεστραμμένο 

ἰσοσκελές τρίγωνο (ΟΤΣ), (ὡσεί νοητή σφήνα πάκτωσης 

τοῦ ἀγάλματος πάνω στὸ βάθρο του), πού σχηματίζεται 

ἀπό τὰ σημεῖα(Τ και Σ) τομῆς διαμέσων-διχοτόμων στὸ 

ἐπίπεδο τῆς κατά πλάτος τομῆς τοῦ βάθρου καὶ τοῦ 

σημείου Ο, πού μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ θεωρηθεῖ ὡς σημεῖο 

τομής διχοτόμου - διαμέσου (στὴν ἐν λόγῳ περίπτωση ἡ 

διάμεσος ξεκινᾷ ἀπό τὴν κορυφή τοῦ τριγώνου(ΑΒΓ)) 

στὸ ἐπίπεδο τῆς κατά μῆκος τομῆς τοῦ βάθρου, θὰ 

διαπιστώσουμε ὅτι ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ βάθρου στὴν 

προτεινόμενη, ἀπό τὴν παροῦσα πρόταση, στάθμη τῶν 

2,300m διέρχεται ἀκριβῶς ἀπό τὸ βαρύκεντρο τοῦ 

παραπάνω νοητοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου (ΟΤΣ).  

Πράγματι, ἔχουμε: στάθμη τῆς βάσης τοῦ τριγώνου 
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(ΤΣ) στὰ 2,375m,  στάθμη (ὕψος ἀπό τὸ δάπεδο τοῦ 

ναοῦ) τῆς κορυφῆς (Ο) στὰ 2,143m, καὶ ἡ προτεινόμενη 

στάθμη τῆς βάσης τοῦ ἀγάλματος στὰ 2,300m, ὁπότε: 

(2,375m-2,143m) = 0,232m, (2,300m-2,143m) = 0,157m, 

(2,375m-2,300m) = 0,075m καὶ εἶναι: (2/3) * 0,232 = 

0,155m ≈ 0,157m καὶ  (1/3) * 0,232m = 0,077m ≈ 

0,075m(!) Ἑπομένως ἡ προτεινόμενη ἄνω ἐπιφάνεια 

τοῦ ὑπόψη βάθρου ὄντως διέρχεται  ἐπακριβῶς ἀπό τὸ 

βαρύκεντρο τοῦ τριγώνου(ΟΤΣ). 

Ἀπό τὰ παραπάνω ἐκτεθέντα μπορεῖ, κατά τὴ γνώμη 

μας, νὰ ἑρμηνευθεῖ καὶ ἡ διαστασιολόγηση τοῦ πλάτους 

τοῦ ὑπόψη βάθρου ἀπό τὸν δημιουργό τοῦ 

χρυσελφάντινου ἀγάλματος, τὸν  ἀνυπέρβλητο Φειδία. 

*** 

Δ) Tὸ βάθρο τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς 

Ἀθηνᾶς ἔχει διαστασιολογηθεῖ πέραν τῶν ἄλλων καὶ μὲ 

τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ σχετίζεται ὁ ὄγκος του μὲ μία 

σαφή σχέση μὲ τὸ συνολικό ὄγκο τοῦ  σηκοῦ - ἀδύτου.  

Πράγματι:  

Προτεινόμενος ὄγκος βάθρου: 

Vβάθρου = 8,043m) * 4,096m * 2,30m = 75,771m3 
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Ὄγκος Σηκοῦ - Ἀδύτου14 

VΣηκοῦ-Ἀδύτου = (59,020m - 3,665m - 1,784m - 5,320m) * 

21,715m * 13,018m = 13.639,876m3 

Ὁπότε προκύπτει ὁ λόγος: 

(13.639,876m3 / 75,771m3 ) = 180,014 ≈ 180, 

δηλαδή ἕνας ἀριθμός σύνθετος, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς 

παράγοντες τους χαρακτηριστικούς ἀριθμούς 4, 9 καὶ 5 

(4*9*5=180), πού συνθέτουν τὶς πιό βασικές καὶ 

χαρακτηριστικές  ἀναλογίες τοῦ Παρθενῶνα (4/9 καὶ 

1/5), ὅπως ἀναφέραμε καὶ στὴν ἀρχή τοῦ παρόντος, καὶ 

ἄρα ἰσχύει ἡ σχέση: 

Vβάθρου  = (1/180) * VΣηκοῦ-Ἀδύτου 

***  

Ε) Μὲ τὸν παραπάνω προτεινόμενο τρόπο σχεδιασμοῦ 

τοῦ φέροντος βάθρου καὶ τοῦ φερόμενου ἀγάλματος 

τῆς Ἀθηνᾶς, τὸ ὀρθόκεντρο(Ο) (σημεῖο τομῆς τῶν 

ὑψῶν), τὸ ἔκκεντρο(δ) (σημεῖο τομῆς τῶν διχοτόμων) 

καὶ τὸ βαρύκεντρο(Δ) (σημεῖο τομῆς τῶν διαμέσων) τοῦ 
                                                            
14 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Α΄(Πυκτοί 
πίνακες), τοῦ Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν 
Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 
/ Ἀνατύπωση 2015,  Πίνακας ΧΧVI. 
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νοητοῦ κατακόρυφου ἰσοσκελοῦς τριγώνου (ΑΒΓ), στὸ 

ὁποῖο ἐγγράφεται τὸ γλυπτικό σύνολο (χρυσελεφάντινο 

ἄγαλμα καὶ βάθρο), βρίσκονται ἐντός τοῦ ὑπόψη 

ἀγάλματος, στὸν κατακόρυφο ἄξονά του καὶ μάλιστα σὲ 

τέτοια θέση, ὥστε τὸ μὲν ὀρθόκεντρο νὰ βρίσκεται 

περίπου πάνω στὴ βάση τοῦ ἀγάλματος, ἐκεῖ δηλαδή 

πού ἐφάπτεται τὸ πέλμα  στὴ βάση. το ἔκκεντρό του, νὰ 

βρίσκεται ὑψομετρικά πιό πάνω ἀπό τὸ ὀρθόκεντρο. καὶ 

τέλος τὸ βαρύκεντρό του, νὰ βρίσκεται ἀκόμα πιό πάνω 

ἀπό τὸ ἔκκεντρο. καὶ μάλιστα ἔχουν τέτοιες ἀποστάσεις 

μεταξύ τους, ὥστε πληρεῖται, μὲ ἀρκετή προσέγγιση, ὁ 

κανόνας τῆς χρυσῆς ἀναλογίας. Πράγματι, ἰσχύουν οἱ 

παρακάτω σχέσεις: 

(ΔΟ) = (ΔΕ) - (ΟΕ) = (11,54m / 3) - (9,952m/2) * 

εφ(23ο,30) = 3,847m - 4,976m * 0,4307 = 3,847m -

2,143m = 1,704m. 

(δΟ) = (δΕ) - (ΟΕ) = [(τὸ ἥμισυ βάσης τριγώνου) * 

εφ(φ/2)]  - 2,143m = [(9,952m / 2) * εφ(66ο,70/2)] -

2,143m = (4,976m * εφ(33ο,35)) - 2,143m = (4,976m * 

0,6581) - 2,143m = 3,275m  - 2,143m = 1,132m. 

(Δδ) = (ΔΟ) - (δΟ) = 1,704m - 1,132m = 0,572m. 
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Ὁπότε ἰσχύει μὲ ἀρκετή προσέγγιση ἡ ἀναλογία τῆς 

χρυσῆς τομῆς: (Δδ) / (δΟ) ≈ (δΟ) / (ΔΟ). 

Πράγματι: (Δδ)/(δΟ) = 0,572m/1,132m = 0,505 ≈ 0,618 

(=φ-1), ήτοι ἀπόκλιση: (0,505 - 0,618) / 0,618 = -

0,113/0,618 = -0,1828 = -18,28%,  και (δΟ)/(ΔΟ) = 

1,132m/1,704m = 0,664m ≈ 0,618(=φ-1), ἤτοι ἀπόκλιση: 

(0,664-0,618)/0,618 = +0,046/0,618 = +0,074 = +7,4%, 

ὅπου  φ = 1,618 ὁ λόγος τῆς χρυσῆς ἀναλογίας. 

Πολύ σημαντικό, ἐπίσης, στὴν ὑπόθεση αὐτή εἶναι το 

ἑξῆς: Μὲ τὴν οἱονεί ἀνύψωση («πείραγμα») τοῦ 

ὀρθόκεντρου κατά 2,300m - 2,143m = 0,157m = 15,7cm 

βελτιώθηκε θεαματικά  ἡ προσέγγιση τῆς ἀναλογίας τῆς 

χρυσῆς τομῆς, ἀναφορικά μὲ τὰ τρία αὐτά 

χαρακτηριστικά σημεῖα τοῦ ὑπόψη τριγώνου (ΑΒΓ). 

Πράγματι ἔχουμε:  

(ΔΟ΄΄) = (ΔΕ) - (Ο΄΄Ε) = (11,54m / 3) - 2,300m = 

3,847m - 2,300m = 1,547m. 

(δΟ΄΄) = (δΕ) - (Ο΄΄Ε) = [(τὸ ἥμισυ βάσης τριγώνου) * 

εφ(φ/2)]  - 2,300m = [(9,952m / 2) * εφ(66ο,70/2)] -

2,300m = (4,976m * εφ(33ο,35)) - 2,300m = (4,976m * 

0,6581) -2,300m = 3,275m - 2,300m = 0,975m. 
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(Δδ) = (ΔΟ΄΄) - (δΟ΄΄) = 1,547m - 0,975m = 0,572m. 

Ὁπότε ἰσχύει τώρα μὲ ἐξαιρετική προσέγγιση ἡ 

ἀναλογία τῆς χρυσῆς τομῆς: (Δδ) / (δΟ΄΄) ≈ (δΟ΄΄) / 

(ΔΟ΄΄).  

Πράγματι: (Δδ)/(δΟ΄΄) = 0,572m/0,975m = 0,587 ≈ 

0,618 (= φ-1), ήτοι ἀπόκλιση: [(0,587 - 0,618)/0,618] = - 

0,031/0,618 = - 0,050 = - 5%,  και (δΟ΄΄)/(ΔΟ΄΄) = 0,975m 

/ 1,547m = 0,630m ≈ 0,618 (=φ-1), ἤτοι ἀπόκλιση: 

[(0,630-0,618) / 0,618] = + 0,012 / 0,618 = + 0,019 = + 

1,9%, ὅπου  φ = 1,618 ὁ λόγος τῆς χρυσῆς ἀναλογίας. 

Ἴσως νὰ ἦταν καὶ αὐτός ἕνας ἀκόμα λόγος, μεταξύ 

ὅλων τῶν ἄλλων πού ἀναφέραμε παραπάνω, γιά νὰ 

ἐπιλεγεῖ, ἐάν πράγματι ἐπιλέχτηκε, ὡς ὕψος τοῦ 

βάθρου τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς 

Παρθένου τὸ 2,30m («πειραγμένο» καταλλήλως), ἀντί 

τοῦ ορθού 2,143m.  

Ἡ σημασία, τέλος, τῆς πιό πάνω προσέγγισης τῆς 

χρυσῆς ἀναλογίας εἶναι ἀκόμα πιό ἐνδιαφέρουσα, ἐάν 

σκεφτοῦμε ὅτι τὸ ὀρθόκεντρο (Ο) παραπέμπει 

μεταφορικά στὸν ὀρθό λόγο καὶ ἔχει  «ἑδραῖα» θέση.  

Τὸ ἔκκεντρο (δ), πού βρίσκεται ψηλότερα,  
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παραπέμπει μεταφορικά σὲ διάσταση καὶ διχασμό 

(καθόσον σχετίζεται μὲ τὶς διχοτόμους), καὶ ἔν τέλει σὲ 

μάχη καὶ πόλεμο, πού εἶναι τὸ ἄλλο βασικό στοιχεῖο τῆς 

Ἀθηνᾶς.  

Τὸ βαρύκεντρο (Δ) πού παραπέμπει μεταφορικά στὴ 

μεσότητα (τὸ ἀρχαιοελληνικό μέτρο), καθόσον 

σχετίζεται μὲ τὶς διαμέσους, βρίσκεται ἀκόμα πιό πάνω, 

δηλαδή στὸ πιό ψηλό σημείο. Ἐν τέλει, τρία στοιχεῖα 

πού, ὅταν συνδυαστοῦν ἁρμονικά, συνιστούν σίγουρα 

τὴ σοφία, τὸ κατ’ ἐξοχήν στοιχεῖο πού ἐξέφραζε ἡ θεά 

Ἀθηνᾶ για τούς ἀρχαίους Ἕλληνες.  

Ε) Θεωρούμε την κάθετη διατομή του Παρθενώνα 

χωρίς την κρηπίδα και τη στέγη του, που διέρχεται από 

το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Αυτή η διατομή 

είναι ένα ορθογώνιο με μήκος βάσης (30,88m + 

30,961m) / 2 = 30,92m, σύμφωνα με τα σχέδια του 

Αναστασίου Ορλάνδου15. και ύψος ίσο με την  

                                                            
15 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Α΄(Πυκτοί 
Πίνακες), τοῦ Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν 
Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 
/ Ἀνατύπωση 2015,  Πίνακες ΧΧVΙ.  
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απόσταση μεταξύ της στάθμης της άνω επιφάνειας του 

γείσου του ναού και της στάθμης του στυλοβάτη,  που 

σύμφωνα πάλι με τα σχέδια του  Ορλάνδου είναι: 

(0,889m + 0,997m + 1,088m + 0,824m + 0,772m + 

0,876m + 0,900m  +  0,835m  +  0,821m  +  0,852m  +  

0,720m) [ύψος κολώνας] + 0,858m [ύψος κιονόκρανου]  

+ 1,350m(ύψος επιστυλίου)16 + 1,351m(ύψος 

μετόπης)17 +  0,600m (ύψος γείσου) = 13,733m.  

Σύμφωνα με την προτεινόμενη  διαστασιολόγηση 

βάθρου και αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου, το μέσο 

του ενλόγω αγάλματος θα βρισκόταν πάνω από το 

δάπεδο του σηκού σε ύψος: 2,30m(ύψος βάθρου) + 

9,24m(ύψος αγάλματος) / 2 = 2,30m + 4,62m = 6,92m, 

όση ουσιαστικά είναι και η στάθμη του σημείου τομής 

των διαγωνίων του παραπάνω αναφερθέντος 

                                                            
16 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Α΄(Πυκτοί 
Πίνακες), τοῦ Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν 
Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 
/ Ἀνατύπωση 2015,  Πίνακες ΧΧVΙΙ και ΧΧVIΙΙ.  
17 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Β΄ + Γ΄, τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / 
Ἀνατύπωση 2015,  σελ. 235 (Εἰκ. 146) και σελ. 241 (Εἰκ. 150). 
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ορθογωνίου από την επιφάνεια του στυλοβάτη του 

ναού. Για  την ακρίβεια η διαφορά των δυο αυτών 

υψών  είναι μόλις (13,733m/2) - 6,92m = 6,87m - 6,92m 

= - 0,05m ήτοι 5cm!  

Η παραπάνω ταύτιση των δυο υψών σημαίνει ότι, 

εάν δεν υπήρχε η ανύψωση του σηκού κατά δύο 

βαθμίδες, συνολικού ύψους18: 0,310m + 0,318m = 

0,628m, τότε το μέσον του χρυσελεφάντινου αγάλματος 

της Αθηνάς Παρθένου, ευρισκόμενου πάνω σε βάθρο 

ύψους 2,30m θα ταυτιζόταν απόλυτα στο χώρο με το 

σημείο τομής των διαγωνίων της κάθετης διατομής 

(ορθογωνίου)  του ναού, χωρίς την κρηπίδα και τη 

στέγη του, που διαπερνά το υπόψη άγαλμα!  

 

 

 

 

 

                                                            
18 «Ἡ Ἀρχιτεκτονική τοῦ Παρθενῶνος», Τόμος Α΄(Πυκτοί Πίνακες), τοῦ 
Ἀναστάσιου Κ. Ὀρλάνδου, Βιβλιοθήκη τῆς «Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  
Ἑταιρείας», Ἀρ. 86,  Ἀθῆναι 1977 - 1978 / Ἀνατύπωση 2015,  Πίνακες 
ΧΧΙΧ. 
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