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"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ" 

1^_Είσαγωγη 

Είναι γνωστό δτι έδώ και 2 μήνες περίπου άρχισε ή προσπάθεια 

άνασυνθέσεως χών μελών του Ν. τοίχου. 'Από τήν εργασία πού έχει 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, προέκυψαν ορισμένα ζητήματα πού αφο

ρούν τους αναγκαίους τρόπους επεμβάσεως στό αρχαίο υλικό. Οι τρό

ποι αυτοί δέν μπορούν νά συμβαδίσουν μέ τις προτάσεις πού έγιναν 

στην μελέτη γ ιά τήν αποκατάσταση τοϋ 'Ερεχθείου, σέ ότι άφορα τήν 

μεταχείριση του αρχαίου ύλικοΰ κατά τήν διαδικασία τών συνδέσεων 

των μελών μεταξύ τους. 

Οϊ αντιφάσεις της εφαρμογής μέ τις προτάσεις της μελέτης οφεί

λονται σέ δεδομένα (νεώτερα) πού πρρέκυφαν άπό τήν αποσυναρμολόγη

ση τών μελών τοϋ 'Ερεχθείου, άπό τήν όποια διαπιστώθηκε ότι ή κα

τάσταση τών αθέατων επιφανειών ήταν πολύ χειρότερη άπό αύτη πού υ

πέθετε αρχικά ή μελέτη. 

Γιά όλα τά ζητήματα πού προκύπτουν μέχρι σήμερα και πριν γίνει 

οποιαδήποτε εφαρμογή ζητάται ή γνώμη της 'Επιτροπής 'Ακροπόλεως, ή 

οποία θά αποτελέσει και τόν οδηγό γιά τήν πρακτική της εφαρμογής 

στις αποκαταστάσεις στό 'Ερεχθείο. 

Κατά τήν άναδιάταΕη τών μελών του Ν. τοίχου, τά όποια αναστη

λώθηκαν μέ τις εργασίες τών Πιττάκη και Μπαλάνου, προέκυψαν 15 κε

νές θέσεις λίθων, διότι αποδείχθηκε βάσει ισχυρών κριτηρίων, ότι 

15 μέλη αύτοϋ ανήκουν στον Β. τοίχο. "Ηδη καί άπό τόν Β. τοίχο, 

παρ'δτι δέν έχει πραγματοποιηθεί ή αποσυναρμολόγηση τών αναστηλωμέ

νου τμήματος του, έγινε δυνατό μέ βάβη τήν κεκτημένη εμπειρία νά 

προσδιοριστούν, μέ μικρές επιφυλάξεις, μέλη πού ανήκουν στον Ν.τοί

χο. 

Τό πρόβλημα πού γεννάται στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της συμ

πληρώσεως τών κενών, είναι πρόβλημα κυρίως της αισθητικής έμφανί-
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σεως τοϋ Μνημείου. Οι δυνατότητες της συμπληρώσεως μποροϋν νά 

συνοψιστούν οτά έξης: 

α)Τοποθέτηση άπό νέο μάρμαρο λίθων μέ ακέραιες τις διαστάσεις 

τοϋ περιγράμματος τοϋ άρχικοϋ (χαμένου) λίθου. 

β)Τοποθέτηση άπό νέο μάρμαρο λίθων μέ διαστάσεις μερικά ανταπο

κρινόμενες στό αρχικό περίγραμμα τοϋ άρχικοϋ μέλους. Στήντερίπτω-

ση τοϋ Ν.Τοίχου π.χ. όπου ή εσωτερική παρειά (τών αναστηλωμένων) 

μελών είναι εντελώς κατεστραμμένη άπότήν φωτιά θά ήταν δυνατό νά 

γίνει εφαρμογή της μεθόδου αυτής στους λίθους πού θά κατασκευα

στούν άπό νέο μάρμαρο. 

Πώς όμως μπορεί νά εκφραστεί μία τέτοιας μορφής έντονη υποκει

μενική διάθεση, ώστε νά γίνει δυνατό νά αμβλυνθεί ή οπτική'αντίθε

ση δχι τοϋ νέου ύλικοΰ σέ σχέση μέ τό παλιό, άλλα ή αντίθεση τοϋ 

καθαροϋ περιγράμματος τοϋ νέου λίθου άπό τό ανήσυχο περίγραμμα τοϋ 

αρχαίου πού προέκυψε "τυχαία"; 

Ό Μπαλάνος έλυσε μερικά τό πρόβλημα μειώνοντας τό πλάτος τοϋ 

νέου λίθου τόσο, όσο γιά νά ανταποκρίνεται "στό μέσο βάθος θραύσε

ως" τών περιβαλόντων τό νέο μέλος αρχαίων λίθων. 

Ή λύση φαίνεται δτι ικανοποίησε τήν γενική παρουσ-ία τοϋ Μνημεί

ου σέ μερικές περιπτώσεις, δπου έγινε αύτοϋ τοϋ είδους ή προσπάθεια 

0Ì σημερινές προσθήκες άπό αυτοτελή νέα αρχιτεκτονικά μέλη 

πιστεύουμε ότι πρέπει νά υπακούουν αυστηρά στά άρθρα 6, 12 και 13 

τοϋ Χάρτη της Βενετίας. 

Πρακτικά υπάρχουν οι 'έξης δυνατότητες: 

1. Νά τοποθετηθεί τό νέο υλικό μέ ακέραιες τις διαστάσεις τοϋ 

περιγράμματος και τις Φανερές επιφάνειες σέ τελικό στάδιο λαξεύσεως 

2. Νά τοποθετηθεί τό νέο μάρμαρο στις αρχικές του διαστάσεις, 

άλλα δουλεμένο σέ φάση προγενέστερη τοϋ τελικοϋ σταδίου (π.χ. γιά 

τόν Ν. τοίχο στην νότια εξωτερική παρειά εργασία μέ κοπανάκι, στην 

βόρεια πλευρά μέ χοντρό ή λεπτό βελόνι). 

3. Νά εφαρμοστεί ή τεχνική τοϋ Μπαλάνου, δηλαδή της μειώσεως τοϋ 

πλάτους τοϋ νέου λίθου σέ όρια πού προσεγγίζουν τό περίγραμμα της 

θραύσεως τών περιβαλόντων τό νέο μέλος λίθων. (0Ì επιφάνειες όμως 

παραμένουν κατακόρυφες). 

4. Νά θραύσει τήν παρειά τοϋ νέου ύλικοϋ κατά "τυχαίο τρόπο", 

πού θά υπακούει δμως σέ 2 αρχές: α)στην φορά' τών νερών τοϋ νέου 

υλικού και β)στά αίτια πού οδήγησαν στό νά 
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θραυστεϊ τό άρχαιρ υλικό μέ τόν τρόπο πού θραύ-

στηκε. 

Στην περίπτωση αυτή δμως είναι σάν νά επαναλαμβάνουμε τό 1980 

στό νέο μάρμαρο τά γεγονότα πού δημιούργησαν στην εσωτερική πλευρά 

τοϋ Ν. Τοίχου τήν κατάσταση πού υπάρχει σήμερα. Βέβαια τήν κατά 

"τυχαίο τρόπο" θραύση τοϋ νέου λίθου θά ακολουθήσει τό στάδιο τής 

τεχνητής, μέ λιθοξο'ίκά εργαλεία, κατεργασίας τοϋ ύλικοϋ, ώστε νά 

υπάρχει μέ σαφήνεια ή διαφοροποίηση τοϋ νέου άπό τό αυθεντικό υλικό. 

Άπό τους προτεινόμενους 4 τρόπους συμπληρώσεως ό (1) και ò 

(4) παρουσιάζουν τά μεγαλύτερα προβλήματα εφαρμογής γιά εντελώς άν-

τιδιαμετρικούς λόγους ό καθένας, σέ σχέση μέ τό άρθρο 12 τοϋ Χάρ

τη τής Βενετίας. "Η επιλογή πιστεύεται ότι πρέπει νά γίνει μεταξύ 

τών μεθόδων (2) και (3) . 

3̂ _Συι̂ πληρώιαα.τα_άνα.σχτιλ.ώσεω£ _Μπαλάνου_στά_άρχιτεκτονικά_μέλη_τοϋ 

'Ερεχθείου 

Κατά τήν αναστήλωση Μπαλάνου έγινε ευρύτατη χρήση αρχαίου ύ

λικοϋ προκειμένου νά συμπληρωθούν τά κενά πού προήλθαν άπό τήν τε

χνητή αφαίρεση τών σιδηρών μολυβδοχοημένων συνδέσμων και γόμφων ή 

τήν θραύση τοϋ μαρμάρου άπό παράγοντες πού οφείλονται στην διάβρω

ση τών σιδηρών συνδέσμων. Τό υλικό αυτό, κατά τήν άποψη μας, πρέ

πει νά αφαιρεθεί γιά 2 λόγους: 

α)'Επειδή προέρχεται άπό αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοτέρων τής ανα

στηλώσεως Μπαλάνου κατασκευών, πράγμα πού δίνει - περιορισμένα βέ

βαια - τήν δυνατότητα τής μελλοντικής ταυτίσεώς τους. 

β)'Επειδή ό τρόπος τής τοποθετήσεως του δημιουργεί προβλήματα 

στατικής επάρκειας στά μέλη και αποκρύπτει σέ συνδυασμό μέ τις πα-

χεΐς στρώσεις σιμεντοκονιάματος, σάν ύλικοϋ συνδέσεως, χαρακτηρι

στικά στοιχεία πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν δομή τοϋ μέλους (έντορ-

μϊες συνδέσμων, γόμφων, μοχλοβόθρια κ.λ.π.). 

Τό πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα στις εξωτερικές πα

ρειές τών λίθων τοϋ Ν.Τοίχου, όπου τό σύνολο σχεδόν τών λίθων έχει 

συμπληρωθεί μέ αρχαίο και νέο (σέ μικρό βαθμό) υλικό. 
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"Από τήν αφαίρεση τοϋ άσχετου ύλικοϋ και τήν προσθήκη τοϋ 

νέου θά γίνει φανερή ή αντίθεση και ή χρωματική ανομοιομορφία 

στον Ν. τοίχο και βέβαια, γιά πρώτη φορά θά γίνει φανερή ή έκτα

ση τών επεμβάσεων τής αναστηλώσεως Μπαλάνου στον Ν. τοίχο, οι 

προσθήκες δηλαδή πού έγιναν στον τοίχο αυτό. 

Προκειμένου όμως νά αμβλυνθεί ή χρωματική αντίθεση πού σέ 

πολλές περιπτώσεις επιτείνεται και άπό τόν τρόπο πού κατεργάζε

ται ή τελική επιφάνεια του νέου μαρμάρου, προτείνεται ή κατεργα

σία τσϋ νέου ύλικοϋ νά γίνει μέ λεπτό "κοπανάκι", μετά άπό τήν 

λάξευση μέ ντισλίδικο, πράγμα πού θά βοηθήσει τήν επιφάνεια τοϋ 

νέου μαρμάρρυ νά αποκτήσει πιό γρήγορα "τήν πατίνα", εκείνη πού 

θά τό κάνει νά προσομοιάζει μέ τό αρχαίο ύ\ικό, χωρίς νά ταυτί

ζεται λόγω διαφοράς λαξεύσεως. 

4^_0ί_δυνατότητες_χρησιμοποιήσεως_των_ϋ^ 

έντορμιών_συνδέσεως_τών_μελών_μεταξύ_τους. 

Είναι γνωστό ότι ή επανατοποθέτηση τών λίθων στους τοίχους 

τοϋ 'Ερεχθείου έγινε κατά τήν διάρκεια τών εργασιών τών δύο ανα

στηλώσεων τοϋ Πιττάκη και τοϋ Μπαλάνου, μέ τυχαίο τρόπο, δηλαδή, 

δέν επιδιώχθηκε νά βρεθεί ή πραγματική αρχική κατασκευαστική δο

μή τών τμημάτων τοϋ Μνημείου. Ή αδυναμία αυτή τών 2 προηγούμε-

νωνάναστηλώσεων δημιουργεί ορισμένα σοβαρά προβλήματα σέ σχέση 

μέ τήν άναδιάταΕη τών μελών άπό τις θέσεις πού είχαν τοποθετηθεί 

στις προηγούμενες αναστηλώσεις, καθώς και τις δυνατότητες χρήσε

ως τών υφιστάμενων αρχαίων έντορμιών συνδέσεως τών μελών, καθώς 

και τών έντορμιών τών 2 προηγούμενων αναστηλώσεων. Ή αναδιάτα

ξη αυτή σκοπό έχει τήν εύρεση τής αρχικής και πραγματικής δομής 

τών έπί μέρους τμημάτων τοϋ Μνημείου. 

Άπό τήν μέχρι σήμερα εργασία έχουν προσδιοριστεί οι πραγματικές θέ

σεις 42 λίθων τοϋ Ν. τοίχου, ένώ χωρίς νά έχει αποσυναρμολογηθεί ό 

Β. τοίχος, έχουν γίνει ορισμένοι προσδιορισμοί πού δείχνουν ότι 

λίθοι τοϋ Ν. τοίχου έχουν τοποθετηθεί στον Βόρειο και οι θέσεις 

ορισμένων μελών πού ανήκουν στον Βόρειο τοίχο δείχνουν δτι δέν 

έχουν τοποθετηθεί στην σωστή τους θέση. Χαρακτηριστικά παραδείγμα

τα είναι οι ΛΙΠ .... και ....,πού ό μέν πρώτρς (πιθανολογείται 
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βάσιμα) ότι ανήκει στον Ν. τοίχο, ò δέ δεύτερος είναι τοποθετημέ

νος στην ... σειρά πάνω άπό τόν ορθοστάτη, ένώ ανήκει στην ... 

σειρά τοϋ ιδίου τοίχου. 

Και στις 2 προηγούμενες αναστηλώσεις έγινε χρήση νέων έντορ

μιών συνδέσεως μορφής πι ή διπλοϋ ταϋ, πού διανοίχτηκαν γιά τόν 

σκοπό αυτό στις υγιείς επιφάνειες τοϋ μαρμάρου, καθώς και έντορμι

ών νέων γομφώσεων σέ θέσεις διαφορετικές άπό τις υπάρχουσες αρχαί

ες και σέ πολλά σημεία κατεστραμμένες. Ή διάνοιξη τών νέων έντορ

μιών τών 2 αναστηλώσεων έγινε μέ τρόπο τυχαίο, δηλαδή, δέν κρατή

θηκαν κάποιες σταθερές αποστάσεις άπό τις πλευρές τών μελών. Μέ 

τήν αναδιάταξη και τήν εύρεση τών πραγματικών θέσεων τών λίθων στά 

έπί μέρους τμήματα τοϋ Μνημείου, προκύπτουν ανακολουθίες ώς προς 

τήν σύμπτωση τών έντορμιών οριζοντίων συνδέσεων και γομφώσεων τών 

2 προηγούμενων αναστηλώσεων στους γειτονικούς λίθους. 

Τό γεγονός αυτό γίνεται πρόβλημα άπό τήνστιγμή πού επιχειρεί

ται ή χρήση συνδέσμων και γόμφων τιτανίου στους αναδιαταγμένους 

λίθους,γιατί : 

α)οι έντορμίες τών προηγούμενων αναστηλώσεων δέν συμπίπτουν. 

β)οί αρχαίες έντορμίες είναι πολύ κατεστραμμένες γιά νά μπορούν 

νά Οποδεχθοϋν τις νέες διατομές άπό τιτάνιο στην θέση τών παλαι

ών σιδηρών μολυβδοχοημένων διατομών. 

"Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τής μορφής είναι ή ανα

διαταγμένη 1η σειρά λίθων πάνω άπό τόν ορθοστάτη. Καμμία άπό τις 

προαναφερόμενες έντορμίες δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί, έκτος άν 

γίνει επέμβαση στό αρχαίο υλικό άπό τήν μία πλευρά, άφοϋ γίνει χρή

ση τοϋ μισοϋ τής μιας άπό τίς δύο έντορμίες Μπαλάνου πού βρίσκονται 

στην άνω επιφάνεια τών 2 λίθων και στην περιοχή επαφής τών 2 μελών. 

Άλλος τρόπος οριζόντιας συνδέσεως είναι νά γίνει χρήση τών 

αρχαίων έντορμιών, όπου ή σύνδεση θά γίνει μέ σύνδεσμο μορφής πι 

και μέ τοποθέτηση του μέ τά 2 παράλληλα σκέλη κατακόρυφα, άφοϋ 

γίνει βάθυνση τής έντορμίας στά 2 άκρα της και στή συμβολή τοϋ μι

κρού σκέλους τοϋ ταϋ μέ τόν κορμό του. 

Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται απαραίτητη ή επέμβαση στό 

άρχαϊο υλικό, προκειμένου νά διασφαλιστεί ή συνοχή τών λίθων μετα

ξύ τους. 
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Μία τέτοια δυστυχώς αναγκαία τοποθέτηση στό πρόβλημα αναιρεί 

μερικά ορισμένες προτάσεις πού έγιναν στην μελέτη αποκαταστάσεως 

τοϋ 'Ερεχθείου, όπου γινόταν πρόβλεψη νά μή θιγοϋν καθόλου οι επι

φάνειες έδράσεως και ώσεως τοϋ αρχαίου ύλικοϋ. 

Τό ίδιο ακριβώς πρόβλημα υπάρχει καίγιά τους ορθοστάτες τοϋ 

Ν.τοίχου. Έδώ οι έντορμίες τής αναστηλώσεως Πιττάκη κρίνονται α

νεπαρκείς γιά τήν τοποθέτηση συνδέσμων άπό τιτάνιο μορφής πι, λό

γω τοϋ μικροϋ βάθους τών παράλληλων σκελών τής έντορμίας. Πρρκει-

μένου νά εξασφαλιστεί ή συνοχή τοϋ ενός ορθοστάτη μέ τόν άλλο α

παιτείται βάθυνση τών έντορμιών κατά μερικά εκατοστά, ώστε ή άγκύ-

ρωση νά γίνει σέ υγιές μάρμαρο. 

Στις περιπτώσεις πού προαναφέρθηκαν θά επιδιωχθεί ή ελαχιστο

ποίηση τών διαστάσεων πάχους τών συνδέσμων άπό τιτάνιο, προκειμέ

νου νά υπάρξει αντίστοιχη μείωση τοϋ όγκου τής επεμβάσεως στό αρ

χαίο υλικό. Σάν ελάχιστη διατομή γιά συνδέσμους μορφής πι προτεί

νεται νά χρησιμοποιηθούν ράβδοι διατομής Φ8 ή Φ10 χιλιοστών, στους 

όποιους θά γίνει στροφή τών 2 μικρών σκελών μέ βάση τό min. επιτρε

πόμενο άπό τους κανονισμούς (ακτίνα στροφής α=25χιλ.). 

5ζ_13_Μ°ΡΪ°^2ϊίϊ_™ϊ_Ιΐί5^ϊίί<§^_ΰ£92^_ΐ5γ_^έ^Υ_2ΰΜΙί^Π9™!^4ΐ(ίί^_™ίί 

9t£ïiï§?iI2ïkîiy^_li5èSu 

"Ενα σοβαρό ζήτημα είναι ή εμφάνιση τών πλαστικών στοιχείων 

άπό νέο μάρμαρο πού συμπληρώνουν τό έλλεΐπον υλικό στά αρχιτεκτο

νικά μέλη. Συγκεκριμένα πρόκειται γιά τά λέσβια και ιωνικά κυμάτια 

πού υπάρχουν σέ ορισμένους λίθους τοϋ Ν. τοίχου, στην περιοχή τής 

Προστάσεως τών Κορών, στην επίστεψη τοϋ βάθρου τών Κορών, στην ά

νω απόληξη τών λίθων τής έπικρανίτιδας τοϋ Ν. τοίχου κ.λ.π. 

Οι δύο ακραίες δυνατότητες συμπληρώσεως μέ νέο μάρμαρο τών 

βλαμμένων ή χαμένων περιοχών στά μέλη τοϋ 'Ερεχθείου μπορούν νά 

συνοψιστούν ώς εξής: 

Συμπλήρωση μέ α) σχηματοποιημένη τή λάξευση τής γενικής φόρμας τοϋ 

κυματιου. 

Συμπλήρωση μέ β) πλήρη τή λάξευση όλων τών επαναλαμβανόμενων δια

κοσμητικών στοιχείων στό κυμάτιο, αντιγράφοντας 

στό νέο υλικό τήν πλήρη ανάπτυξη τών διακοσμητι

κών μοτίβων όπως εμφανίζονται στην αρχική κατασκευή. 

./. 
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Ή πρώτη τεχνική εφαρμόστηκε κατά κόρο στην αναστήλωση Μπα

λάνου. Τό πρόβλημα πού προκύπτει άπό τήν εφαρμογή αυτής τής τε

χνικής είναι καθαρά αισθητικό. 'Ενώ ή διάκριση τοϋ αρχαίου άπό 

τό νέο υλικό είναι ιδιαίτερα σαφής, όμως έξ ίσου έντονη είναι και 

ή μορφολογική αντιπαράθεση τής φόρμας τοϋ νέου μέ τό αρχαίο υλικό. 

"Αν γίνει δέ εφαρμογή τής δεύτερης τεχνικής, τότε αντιγράφε

ται πιστά ή μορφή τοϋ αρχαίου κυματίου στό νέο μάρμαρο. Στην πε

ρίπτωση αυτή γίνεται πλήρης μορφολογική ταύτιση τοϋ παλιοϋ μέ τό 

νέο. 'Υπάρχει, βέβαια, γιά ορισμένο χρονικό διάστημα ή διαφορο

ποίηση τοϋ ύλικοϋ, πού προκύπτει άπό τόν διαφορετικό χρόνο γηράν-

σεως τών παρατιθέμενων στοιχείων. 'Εδώ όμως πρέπει νά εξεταστεί 

σοβαρά τό ενδεχόμενο τής μελλοντικής συγχίσεως, πράγμα πού μπο

ρεί σήμερα νά διαπιστώσει κανείς σέ κομμάτια τής αναστηλώσεως 

Μπαλάνου, πού δέν διαφέρουν ουσιαστικά άπό τό αρχαίο υλικό, λόγω 

της 70χρονης επιφανειακής αλλοιώσεως τους. 

Ανάμεσα στις δύο ακραίες περιπτώσεις μπορεί νά αναζητηθεί 

ή μέθοδος τής λαξεύσεως τών νέων συμπληρωμάτων πού περιέχουν πλα

στικά στοιχεία. Γιά τόσυγκεκριμένο ζήτημα είχε υποβληθεί και πα

λαιότερα σχετική έκθεση (Σεπτέμβριος '80). Συνοψίζοντας τά συμ

περάσματα τής εκθέσεως εκείνης είναι δυνατό νά αναφερθούν σύντο

μα τά εξής: 

α)Είναι σκόπιμο νά γίνει λάξευση τών διακοσμητικών μοτίβων στά 

λέσβια και ιωνικά κυμάτια στά νέα συμπληρώματα. 

β)Τό τελικό αποτέλεσμα τής εμφανίσεως στό νέο υλικό νά έχει 

τις ιδιότητες: 

1. Μορφολογία πού εκφράζει μία γενική συνθετική αντίληψη 

όμοια μέ τήν τών αρχικά διακοσμημένων κυματίων. 

2. Τεχνική πού διαφοροποιείται μέ ευκρίνεια άπό τήν αντίστοι

χη αυθεντική κατάσταση. 

Μία τέτοια σχέση τοϋ νέου προς τό παλιό εναρμονίζεται ουσιαστι

κά και μέ τό άρθρο 12 τοϋ Χάρτη τής Βενετίας. 

Τέτοιου είδους εφαρμογές έχουν γίνει σέ περιορισμένη κλίμακα 

στό Ερεχθείο και συγκεκριμένα στους λίθους μέ α.ά. 72 καί 62 τοϋ 

Ν. τοίχου, όπου λαξεύτηκαν λέσβια καί ιωνικά κυμάτια σέ νέο μάρμα

ρο μέ βάση τις απόψεις πού διατυπώνονται στις ς α καί β 1,2 (βλ. 

./. 
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φωτ. ...,...),χωρίς ακόμη νά έχουν ενσωματωθεί οριστικά στό Μνη

μείο. 

6^_^Εγκατάσπαρτα_μέλη_η_θραύσματα_μελών_π 

Μέχρι σήμερα έχει γίνει προσδιορισμός πάνω άπό 50 μικρών ή 

μεγάλων κομματιών άπό αρχιτεκτονικά μέλη πού ανήκουν στό 'Ερεχθείο 

Σέ μερικά άπό αυτά έχει προσδιοριστεί ή αρχική τους θέση, σέ άλλα 

ή περιοχή τοϋ Μνημείου στην όποια ανήκουν καί"άλλων είναι άγνωστη 

ή θέση ενσωματώσεως τους. Γιά τήν τρίτη ομάδα είναι δύσκολος ό 

προσδιορισμός τής αρχικής θέσεως γιά 2 λόγους: 

α)'Υποκειμενικοί λόγοι, πού οφείλονται στην δυνατότητα εκτιμή

σεως τών τυχαία θραυσμένων επιφανειών καί τής ευρέσεως τών αντί

στοιχων θέσεων ενσωματώσεως στά αρχιτεκτονικά μέλη. 

β) Αντικειμενικοί λόγοι, πού οφείλονται στίς αλλοιώσεις πού 

έγιναν άπό μεταγενέστερες λαξεύσεις καί επεμβάσεις στά μέλη τοϋ 

'Ερεχθείου, κυρίως κατά τήν αναστήλωση Μπαλάνου. 

Τό υλικό αναζητείται κυρίως στην περιοχή τοϋ Βράχου τής Α

κροπόλεως καί ιδιαίτερα στην γύρω άπό τό 'Ερεχθείο περιοχή. Προς 

τούτο, κατόπιν άδειας τής 'Εφορείας Ακροπόλεως καί σχετικής εγ

κρίσεως άπό τόν κ. Ίω. Τραυλό, γίνεται τό άνοιγμα τοϋ τελευταίου 

γύρω άπό τό 'Ερεχθείο λιθοσωροϋ πού βρίσκεται μπροστά άπό τό ΒΔ. 

τοϋ 'Ερεχθείου έργαστήριο-στέγαστρο καί ήδη γίνεται ή διαλογή τοϋ 

ύλικοϋ μέ προσδιορισμούς κυρίως τής 2ης καί τής 3ης περιπτώσεως, 

πού λίγο πιό πριν αναφέρθηκε. 

'Εκτός όμως άπό τά ελεύθερα έγκατάσπαρτα κομμάτια υπάρχουν 

καί ορισμένα "εγκλωβισμένα" σέ μεταγενέστερα τειχίσματα, πού έγι

ναν μετά τις μεγάλες ανασκαφές στην Ακρόπολη στό τέλος τοϋ 19ου 

αιώνα. 'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι θραύσματα άπό αρχιτεκτονικά 

μέλη τοϋ 'Ερεχθείου έχουν ενσωματωθεί στους άναλημματικούς τοί

χους πού βρίσκονται παρά τήν ΒΑ. Μυκηναϊκή είσοδο τής Ακροπόλεως. 

Τά μέλη αυτά θά έπρεπε κανονικά νά άφαιρεθοϋν καί νά αντικα

τασταθούν μέ σύγχρονο υλικό. Χωρίς νά είναι σίγουρο άν τό πρακτι

κό όφελος θά είναι ιδιαίτερα μεγάλο, δμως δέν είναι σωστό νά μή 

μελετηθούν καί τά θραύσματα αυτά, άφοϋ σήμερα μόνο μας δίνεται 

./. 
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ή δυνατότητα _δλοκληρωμένης μελέτης τών τμημάτων τοϋ 'Ερεχθείου. 

Ακόμη κι αν ισχύουν οι λόγοι τών g α καί β , τίποτα δέν άποκλεί -

ει στό μέλλον ενα προσδιορισμό τής πραγματικής θέσεως τους άπό 

άλλους μελετητές. 

Αθήνα, 'Ιανουάριος 1981 

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 


