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Προς την 

'Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 

'Ακροπόλεως. 

ΘΕΜΑ: "ερί της μορφοποιήσεις των νέων μαρμάρων τής έπιστέψεως 

τοϋ βάθρου στην εξωτερική αρειά. 

" té στοιχεία τά όποια θά αντικαταστήσουν τμήματα τοϋ μνη

μείου ποΰ έχουν καταστραφεί, npé'rei νά ενσωματώνονται αομονικά 

στό σύνολο, άλλα καί νά διαφοροποιοΟνται άπό τά αυθεντικά μέρη, 

ώστε νά μην πλαστογραφούνται τά καλλιτεχνικά καί ιστορικά τεκ

μήρια τοϋ μνημείου,, ("Αρθρο 12 τοϋ Χάρτου τής Βενετίας). 

" Ή εξαιρετική ευαισθησία τής μορφής τοϋ κλασσικοϋ ναοϋ 

επιβάλλει πολύ διακριτικές διαφοροποιήσεις των νέων στοιχείων, 

οι όιοϊες γίνονται άν ιληιτές ιόνο μέ προσεκτική παρατήρηση", 

σελ. 4. 

"'Επίσης 3 ακόμη αρχές τηροΰνται άπό τίς προτάσεις τής με

λέτης αυτής: 

α) 

β) Η κατά τό δυνατόν ελάχιστη αλλαγή τής γενικής εμφανίσεως 

τοϋ ναοϋ. h συνήθεια καί η γνώση τοϋ 'Ερεχθείου, άπο ένα μεγά

λο αριθμό ανθρώπων, διαμορφώνουν μία συλλογική ευαισθησία, 

που δεν επιτρέπεται νά ιροσβληθεΐ", σελ. 5. (Άπό τήν μελέτη 

άποκαταστάσεω; τοϋ 'Ερεχθείου - Γενικές αρχές). 

Κατά. τήν διάρκεια των εργασιών τής αναδιατάξεως των λίθων 

τής έ"ΐστέψεως τοϋ Βάβρου τής Ν. Προστάσεως (523, 524, 525, 

526) τής Ν. ιαί Α. τλευράς, προέκυπτε έντονα τό πρόβλημα τής 

παρεμβολής τοϋ νέου ύλικοΰ σέ σχέση μέ τό παλαιό. Συγκεκρι

μένα ακολουθώντας τήν γενική αρχή τής διαφοροποιήσεως τοΰ νέου 

προστιθέμενου ϋλικοϋ, στην εξωτερική πλευρά,λαξεύτηκαν στό νέο 

μάρμαρο μόνο οι γενικές φόρμες των κυμματί.ων, ακολουθώντας τήν 

τεχνική πού είχε εφαρμοστεί καί κατά τήν αναστήλωση Μπαλάνου. 
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Στήν περίπτωση αύτη πιστεύουμε, δτι εκφράστηκε απλουστευμέ

να ή αρχή της διαφοροποιήσεως τής νέας κατασκευής άπό τήν παλαιά, 

σέ ενα ευαίσθητο άπό συνθετική άποψη στοιχείο, δπως είναι ή κορω

νίδα τοϋ βάθρου, ή οποία περιρρέει τους ορθοστάτες. 

"Ετσι σήμερα γίνεται αντιληπτή ή διαφοροοοίηση των νέων με

λών καί των συμπληρωμάτων στά αυθεντικά ιΐέλη, καθώς καί ή οπτική 

ασυνέχεια που παρατηρείται στό στοιχείο, πού στέφει τό βάθρο, μέ 

τήν διαφορά τοΟ πλαστικοϋ ΰφους των τμημάτων πού προστέθηκαν, άπό 

νέο μάρμαρο. Ή "δια αρχή, γιά άλλους δμως λόγους, εφαρμόστηκε 

κατά τήν αρχαιότητα στά μέλη τής έπιστέψεως τής Κ. Προστάσεως, 

σί εκείνα τά σημεία, δ'του τό κυμμάτιο δέν ήτ ν ορατό. 

Πιστεύουμε, ότι πρέπει νά φανερωθοϋν στην έξωτεοική κατακόρυ

φη επιφάνεια των νέων συμπληρωμάτων οι πλαστικές μορφές των αστρα

γάλων των ώων καί των λογχών, σύμφωνα μέ τίς τρεις κατωτέρω αρχές: 

α) Ή διαφοροποίηση τοϋ νέου άπό τό παλαιό υλικό (αυτή υπάρχει 

έκ των πραγμάτων). Ιό νέο μάρμαρο,λόγω τής πρόσφατης εξόρυξης καί 

κατεργασίας,έχει διαφορετική ύφή μέ τίς εξωτερικές του επιφάνειες 

υγιείς - λόγω τής μη προσβολής τους ακόμη άπό τό SOo καί τό SO-, -

καθώς καί ακμές, οι οποίες προέκυψαν άπό τήν τελική επεξεργασία 

του. 

β) Ή φιαφορετική χρωματική σύσταση. Εαί έδω υπάρχει η διαφο

ροποίηση σέ σχέση μέ τό παλαιό υλικό. Πρέπει, δμως, νά προσεχθεί 

ιδιαίτερα τό γεγονός, δτι σέ ορισμένες περιοχές τό μάρμαοο ι,ίπαλά-

νου "ταυτίζεται" τλέον "χρωματικά" μέ.τό άρχαϊο υλικό καί διακρί

νεται κυρίως άπό τήν διαφοροποιημένη επιφανειακή λάξευση. Ή με

ταβολή πραγματοποιήθηκε μέσα σέ 80 χρόνια,μέ επιτάχυνση τής χρω

ματικής προσέγγισης περισσότερο κατά τά μεταπολεμικά χρόνια. 

γ) Ή διαφορά στην λάξευση τΏν κοσμημάτων στά νέα συμπληρώματα, 

στοιχείο ποΰ διακριτικά θά διαφοροποιεί τό αρχαίο arró τά νέο μάρ

μαρο. 

"Αν μέ τό χρόνο έχουμε εξάλειψη των όΰο πρώτων παραγόντων, 

ό τρίτος θά δείχνει τήν διαφορά τής ποιότητας τής κατασκευής. 

ΜΙ βάση τά ανωτέρω,λοιπόν, ιιροτείνεται νά λαξευτοϋν τά κο

σμήματα στό νέο μάρμαρο, μέ σκοπό τήν αποκατάσταση τής μορφολο

γικής συνέχειας στην κορωνίδα τοϋ βάθρου, ή δε λάξευση 
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νά γίνει ώς έξης: 

α) Τό φόντο μεταξύ των λογχών καί τών ώων νά λαξευτεί μέ

χρι τό βάθος που υπάρχει καί στην "ρχική κατασκευή. 

β) Γό βάθος μεταξύ των ώων καί τοϋ περιμετρικοϋ .καλύμμα

τος νά μήν λαξευτεί τόσο,, δσο καί στό αρχικό βάθος τοϋ α, 

άλλα Χ εκ. άπό τήν επιφάνεια τοϋ περιμετρικοϋ καλύμματος. 

Μέ τόν τρό ο αυτό, ένω στην λάξευση τοϋ νέου μαρμάρου ή δια

φοροποίηση θά είναι φανερή, ο[ φωτοσκιάσεις στό βάθος αυτό, 

θά είναι περίπου όμοιες μέ τίς τής αρχικής κατασκευής. 

Τά εργαλεία,πού θά χρησιμοποιηθούν στην τελική φάση κα-

τεργασίας των κοσμημάτων, θά είναι τό λαμάκι τό λουκλούδικο 

καί τό λουκλούδικο ντισλιδάκι καί φασικά,ή επιφάνεια των 

λαξευμένων επιφανειών δέν 3ά τριφτεί. 

'Αθήνα, 20 Λίαρτίου 1980 
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