
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΝΕΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

(Πίν. 1-4 και εϊκ. 1-13)

[Αί ημερολογιακά! σημειώσεις τοϋ Χρηστοί* Καρούζου, αί άναφερόμεναι εις την ανασόστασιν 
τοϋ Νέου τών ’Αντικυθήρων αρχίζουν κυρίως από τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 1953, δεν άναφέρονται δέ εις την 
προηγηθ·εΐσαν εργασίαν της διαλΰσεως τοΰ χάλκινου έργου. Είχε πραγματοποιηθεί αΰτη προηγου
μένως, κατά τό 1948 ή 1949, άφοϋ, μετά την άπομάκρυνσιν τοΰ παχέος στρώματος τοΰ κολο
φωνίου, τοΰ καλΰπτοντος κυρίως την κοιλίαν, όλιγώτερον κα! τό ά'λλο σώμα τοΰ νέου, ειχεν 
άποκαλυφθή ή διά μετάλλινων πλακών, έξωτερικώς προσαρμοσθεισών, συμπλήρωσις τών κενών. 
Ή παραμόρφωσες της αρχαίας ό'ψεως τής κοιλίας ήτο φανερά, διά τοΰτο δεν άπεικονίζετο ολόκλη
ρον τό άγαλμα, αλλά μόνον ή κεφαλή του (Schuchhakdt, Kunst der Griechen, εικ. 311).

Ή πρώτη απόπειρα προσαρμογής τών συντριμμάτων, μετά την άνάσυρσίν των έκ τής θαλάσ
σης έγινεν υπό τοΰ αρχιτεχνίτου Καλοΰδη, άργότερον ή δλη εργασία τής οριστικής έπανασυνδέσεώς 
των και τής άνασυστάσεως τοΰ αγάλματος άνετέθη εις τον Γάλλον γλυπτήν Alfred Andre, δστις 
έπεράτωσε τό έργον εντός ελάχιστου χρονικοΰ διαστήματος, από 14 Αύγουστου - 30 Σ/βρίου 1902, 
άνευ δέ συμπαραστάσεως αρχαιολόγου.

’Οφείλεται ευγνωμοσύνη εις τον Ίω. Σβορώνον διά την λεπτομερή έκθεσίν του όλων τών φά
σεων τής άνελκΰσεως τοΰ δλου ευρήματος εκ τοΰ βυθοΰ τής θαλάσσης, βασισθεΐσαν έπΐ πλήθ·ους 
άρθρων τοΰ καθημερινοΰ τόπου — ενδεικτικών τοΰ πραγματικοί* ενδιαφέροντος, άλλα και τοΰ πνευ- 
ματικοΰ επιπέδου τής τότε ελληνικής κοινωνίας—, καθώς και έπ! τών συντόμων εκθέσεων τών 
αρχαιολογικών υπαλλήλων (Τό εν Άθήναις Εθνικόν Μουσεΐον, σ. 1 -14. Έκεΐ σ. 14 ε. ιστο
ρούνται και αί σχετικά! μέ την ανασόστασιν τοΰ χάλκινου νέου προσπάθειαι). Προηγήθη τούτων 
ό χημικός καθαρισμός τοΰ αγάλματος «ένεκα τοΰ οποίου μετεβλήθη τό αρχικόν χρώμα τής επιφά
νειας του, ήτις διετηρεΐτο αρκούντως». Είχε κριθή τοΰτο άναγκαΐον «προς αποφυγήν τοΰ κινδύνου 
τής κατιώσεως και επειδή επί τής κεφαλής αύτοΰ προ πάντων είχε σχηματισθή πολλΰ (sic) σκωρία, 
ήτις έπρεπε πάντως νά άφαιρεθή διά χημικών ουσιών» (ανώνυμος έκθεσις εις ΑΕ 1902, 10 ε.). 
Τον αναλαβόντα κα! έκτελέσαντα τό 1901 τήν εργασίαν ταύτην χημικόν ’Ό(θωνα) Ρουσόπουλον 
μνημονεύει ό Σβορωνος, Έθν. Μουσ., σ. 15.

Εις τό ενεργητικόν τοΰ αρκετά αΰθαιρετήσαντος A. Andre αξίζει έν τούτοις νά καταλογισθή 
ή τεχνική τελειότης τοΰ εσωτερικού μετάλλινου σκελετού, δστις διετηρήθη περίπου ως είχε κα! εις 
τήν τελευταίαν ανασόστασιν τοΰ αγάλματος τό 1953 (βλ. εικ. 6). Τήν σημαντικωτέραν έκ τών αυθαι
ρεσιών, τήν επικάλυψιν τοΰ κορμοΰ διά μετάλλινων πλακών προέκρινε πιθανώς ό A. Andre διότι, 
ώς έγινε φανερόν έκ τών υπό τοΰ Χρ. Καρούζου εκτεθειμένων επιπόνων μεταπολεμικών προσπαθειών, 
αί δυσκολίαι τής προσαρμογής τών δύο κυρίων τμημάτων τοΰ αγάλματος — κορμοΰ μετά τής κε
φαλής κα! τοΰ κάτω σώματος — θά άπήτουν μακροχρόνιον προσπάθειαν κα! συμβουλάς αρχαιολό
γων, αΐτινες, άγνωστον έκ ποιας αιτίας, έλλειψαν τότε δυστυχώς.

Μετά τήν διά μετάλλινων πλακών κάλυψιν τής κοιλίας μοιραία ήτο ή έπάλειψις δλου τοΰ 
έργου διά στρώματος κολοφωνίου, τό οποίον έδωσε τήν άπαράδεκτον μαύρην όψιν, τήν στερουμέ- 
νην πάσης λάμψεως. Τον καθαρισμόν από τοΰ έπιπάγου τούτου έξετέλεσε κυρίως τό 1947/48 δ αρχι
τεχνίτης τοΰ Έθν. Μουσείου Ίω. Μπάκουλης (μόνον δσοι ειδον τάς λεκάνας μαύρης βενζίνης, αΐτι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:37 EEST - 52.90.75.110



60 Χρήστου Καρούζου ΑΕ 1969

νες έχύνοντο κατά συχνά διαστήματα είναι εις θέσιν νά μαρτυρήσουν πόσον παχύς ήτο ό επίπαγος 
εκείνος). Άργότερον τό Ύπουργεΐον Παιδείας άνέθεσεν εις τον παλαίμαχον έμπειρον γλύπτην των 
ελληνικών Μουσείων Άνδρέαν Παναγιωτάκην και εις τον ίδιον αρχιτεχνίτην Ίω. Μπάκουλην την 
άνασύστασιν τού χάλκινου νέου. Ό γλύπτης τοΰ Έθν. Μουσείου Νικ. Περαντινός, καθώς καί ό χη
μικός αύτοϋ Βασίλειος Ζήσης — ως γίνεται φανερόν έκ τοΰ ημερολογίου — άλλα καί δ ζωγράφος Άλέξ. 
Κοντόπουλος συχνάκις εκαλούντο ΐνα συνδράμουν τάς εργασίας, αϊτινες έγίνοντο καθ’ δλον τον 
χειμώνα τοΰ 1953 (άλλα καί πέραν αύτοΰ), ύπό δυσμενεστάτας συνθήκας, εντός εργαστηρίου παγε
ρού, καθ·’ δσον δεν ελειτούργει τότε ή ύποστάσα σημαντικός βλάβας κεντρική θέρμανσις. Άπήτουν, 
εξ άλλου, αί καθημερινοί πολύωροι αΰται προσπάθειαι επίμονον ορθοστασίαν, έντονον πνευμα
τικήν συγκέντρωσιν καί άδιάλειπτον παρατήρησιν, διότι ήτο δυσχερεστάτη ή έξακρίβωσις τοΰ πολύ
πλοκου ρυθμού τής στάσεως τοΰ κλασσικού έργου.

'Ο Χρηστός Καροΰζος, διευθυντής τότε τοΰ Εθνικού Μουσείου, δχι μόνον ήτο μονίμως παρών 
καί κατηύθυνε πάσαν εργασίαν, δαμάζων τάς διαφωνίας τών καλλιτεχνών καί τεχνικών, άλλα καί 
εκράτει σχεδόν καθημερινώς τάς ημερολογιακός σημειώσεις, αϊτινες διά τών πολυτίμων στοιχείων 
άτινα προσφέρουν, άποκαλύπτουν μέ άφήγησιν σχεδόν δραματικήν, πλήν τής άντικειμενικότητός της, 
δλας τάς άνυπερβλήτους δυσκολίας διά τήν έπίτευξιν μιας άληθώς επιστημονικής άνασυστάσεως τοΰ 
έργου. Κυριωτέρα όλων ήτο ή προσαρμογή τοΰ σχεδόν πλήρως άποκατασταθέντος κορμοΰ μετά τοΰ 
κάτω ήμίσεος τοΰ σώματος. Ή επαφή έγίνετο εις εν μόνον μικρόν σημεϊον, διά τοΰτο δεν ήτο 
εΰκολον νά ύπερνικηθή ή διαφυγή, πλεΐσται δε δοκιμαί άπητήθησαν μέχρι τής τελικής επιτυχίας, 
ήτις, μεταξύ άλλων έξησφάλισε καί τό πραγματικόν ύψος τοΰ έργου.

Αί παρατιθέμενοι φωτογραφίαι φωτίζουν μερικάς μόνον έκ τών φάσεων τοΰ άσυλλήπτου 
σήμερον μόχθου. Ό Νέος τών ’Αντικυθήρων (Πάρις ή Περσεύς;) ϊσταται τέλος, γενναίος, θεϊκός, 
όπως τον έπλασεν ό δημιουργός του, μέ τήν ζυγισμένην, ρυθμικήν στάσιν, ήτις είναι τό κορύ
φωμα μελετών πολλών γενεών χαλκοπλαστών, ιδίως τών εργαστηρίων τής Πελοποννήσου, άπό 
τής εποχής μάλιστα τοΰ αυστηρού ρυθμού.

Παρ’ δλην τήν διά πλακών έπικάλυψιν τής κοιλίας τοΰ χάλκινου έργου ύπό τοΰ Andre καί 
τάς άλλας επεμβάσεις του, δίκαιον είναι νά τοΰ άναγνωρισθή δτι, προφανώς έκ σεβασμού προς 
τό άρχαΐον δημιούργημα, δεν τό έβλαψεν ούσιαστικώς, πράγμα τό όποιον κατέστησε δυνατήν τήν 
άπαραίτητον άποκόλλησίν του.

Γίνεται τοΰτο φανερώτερον αν συγκριθή ή τεχνική του μέ τήν έφαρμοσθεΐσαν ολίγον παλαιό- 
τερον εις άλλο θρυμματισμένον χάλκινον έργον, τύν «Άποξυόμενον» τής Εφέσου εις τό Μουσεΐον 
τής Βιέννης (Eippold, Ρ1. 218, πίν. 98, s · Schefold, Propylaenkunstgesch., εικ. 114, σ. 193 
(R. LurriEs)). Εις τήν πρόθυμον μεσολάβησιν τοΰ Gerhard Schmidt οφείλω έκτενή περιγρα
φήν τής καταστάσεώς του έκ μέρους τοΰ μελετήσαντος τό έργον τοΰτο Andreas Einfert. Κατά 
τήν γνώμην τοΰ τελευταίου είναι πλέον αδύνατος ή διάλυσις τοΰ Άποξυομένου τής ’Εφέσου, δχι 
μόνον διότι «τά θραύσματα είναι έσωτερικώς συνδεδεμένα διά μετάλλινων ράβδων. Τό χειρότερον 
είναι δτι, έπειδή τό δλον έσώθη τεμαχισμένον έχρειάσθη — ή ένομίσθη δτι ήτο άναγκαΐον — νά χυθή 
καθ’ ολοκληρίαν (εκτός τής κεφαλής) μέ τσιμέντον. Έξ αιτίας άκριβώς τοΰ έκ τσιμέντου πυρήνος 
δέν είναι δυνατόν νά έξακριβωθοΰν τά σημεία έπαφής (ϊνα διαλυθή τό άγαλμα)». Πάσα έργασία 
άποσυνθέσεώς του, προ τής άναγκαίας νέας άνασυστάσεως, είναι φρονιμώτερον — πιστεύει 
ό Andreas Linfert — νά άναβληθή εν άναμονή τελειοποιήσεως τών τεχνικών μέσων.

Τήν άποκατάστασιν τοΰ Άποξυομένου έκ 234 τεμαχίων άνέλαβε καί έξετέλεσεν εις τήν Βιέννην 
έντός ενός καί ήμίσεος έτους ό γλύπτης Wilhelm Sturm jun(ior)1. Εις τον ίδιον έπροτάθη τό 
1901 ύπό τής ελληνικής ύπηρεσίας νά άναλάβη καί τοΰ Νέου τών’Αντικυθήρων τήν άποκατάστασιν' 
μή δυνάμενος νά άπουσιάση, ως εΐπεν, έπί έξάμηνον (δσον διάστημα ύπελόγιζεν δτι άπητεΐτο διά τήν 
εργασίαν ταύτην) έκ Βιέννης, έζήτησε νά μεταφερθοΰν εκεί τά τμήματα τοΰ άγάλματος (Σβορωνου,

1 Benndorf, Forschungen in Ephesos, I, 186 έ.
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Έθν. Μουσ. 15 και Das Athener Nat. Museum, σ. 15, οπού όμως δεν άναφέρεται ό Wilhelm 
Sturm ώς jun(ior), δπως υπό τοΰ Benndorf βλ. εδώ σ. 60, σημ. 1), τοΰτο όμως δέν έγινεν απο
δεκτόν. Διά τής προσλήψεως ό'χι τοΰ καλλιτέχνου τοΰτου, άλλα τοΰ A. Andre, όστις έφήρμοσεν 
ά'λλην, όλιγώτερον έπικινδΰνως ριζικήν μέθοδον, κατέστη δυνατή μετά ήμισυ αιώνα ή επί 
νέων επιστημονικών καί τεχνικών κριτηρίων αναπροσαρμογή του.

Τό κέρδος έκ τής πραγματοποιηθείσης άνασυστάσεως είναι φανερώτερον εάν συγκριθοϋν πα- 
λαιαί ό'ψεις τοΰ άγάλματος με τάς φωτογραφίας τάς φιλοτεχνηθείσας μετά τήν άποκατάστασιν (πίν.1-4). 
’Ιδιαιτέρως ευφρόσυνος είναι, εκτός τής λάμψεως τοΰ χαλκοΰ, ή ό'ψις τοΰ κορμοΰ, όστις επί τέλους 
άπεκάλυψεν όλην τήν μελωδίαν τοΰ πλαστικοΰ του πλοΰτου, ό'χι όλιγώτερον κέρδος είναι ή νέα 
δΰναμις τής κεφαλής. Οί βόστρυχοι τής κόμης, έπιμελώς καθαρισθέντες, έγιναν άσυγκρίτως ωραιό
τεροι, τό πρόσωπον άπέκτησεν επί τέλους έκφρασιν, τό βλέμμα κατεύθυνσιν καί φώς. Ή παλαιά 
θαμπή δψις τοΰ μετάλλου, ή άτονία τής έκφράσεως καί τοΰ βλέμματος, τά όλιγώτερον σαρκώδη 
χείλη είναι έκδηλα εις τήν άπεικόνισιν τοΰ Schuchhardt, έ. ά. είκ. 311, ιδίως αν συγκριθή αυτή 
με τάς εδώ δημοσιευομένας (πρβ. καί τό όλον ά'γαλμα, έκ παλαιάς φωτογραφίας, εδώ είκ. 13).

Τά σχέδια τά δεικνυοντα τήν άρχαίαν τεχνικήν τής ένθέσεως τών χειλέων καί τών όδόντων 
(είκ. 1-2) εξεπονήθησαν υπό τοΰ πολλαπλώς προικισμένου, προώρως καί τραγικώς θανόντος χημι- 
κοΰ τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου Βασιλ. Ζήση. Προώρως έξέλιπεν επίσης, ύπερβολικώς καταπονηθείς 
εκ τών πολλαπλών καί εντόνων εργασιών άποκαταστάσεως τών άρχαιοτήτων τοΰ Έθνικοΰ Μου
σείου, καί ό εξαίρετος, φιλότιμος καί ίκανώτατος άρχιτεχνίτης Ίω. Μπάκουλης.

Τό μεγαλυτερον μέρος τής δαπάνης τής πολυμήνου εργασίας, ήτις, κατά τά είσέτι δύσκολα 
εκείνα μεταπολεμικά έτη θά ήτο άδΰνατον νά έπιχορηγηθή υπό τοΰ Υπουργείου Παιδείας, άνέ- 
λαβε πατριωτικώς ό Έλλην ομογενής κ. Ίω. Λαγόνικος.

’Ολίγα έτη μετά τον θάνατον τοΰ Ίω. Μπάκουλη συνετελέσθη εις τό έργαστήριον τοΰ Έθνικοΰ 
Μουσείου ό καθαρισμός καί τό στήσιμον ενός απροόπτου ευρήματος, τοΰ μοναδικοΰ χάλκινου έργου 
παλαιοτέρας εποχής, τοΰ ’Απόλλωνος τοΰ Πειραιώς. Ό νεώτερος, ώριμος όμως από μακροΰ, άρχι- 
τεχνίτης Χρήστος Χατζηλιοΰ, εις τον όποιον άνετέθη ή έκτέλεσις τοΰ έργου, είχε νά άντιμετωπίση 
δυσκολώτατα προβλήματα ά'λλης φΰσεως. "Εν έκ τών σημαντικωτέρων καί πρωτευόντων ήτο πώς 
θά έπετυγχάνετο, προ τοΰ καθαρισμοΰ τοΰ χαλκοΰ, ή έκ τοΰ έσωτερικοΰ προσεκτική άπομάκρυνσις 
τοΰ πήλινου αρχαίου πυρήνος, όστις είχε πλήρως διατηρηθή. Κατωρθώθη τοΰτο μόνον μετά 
αληθώς άσΰγκριτον πολΰμηνον προσπάθειαν υπό τοΰ Χρ. Χατζηλιοΰ, ήτις προεκάλεσε τον θαυμα
σμόν τοΰ έπισκεφθέντος τό έργαστήριον διεθνοΰς φήμης χΰτου χάλκινων άγαλμάτων, τοΰ Φλωρεν- 
τινοΰ Κου Bearzi. Έτι δυσκολωτέρα ήτο ή διαμόρφωσις τοΰ έσωτερικοΰ σκελετοΰ, διότι, όπως καί 
τοΰ πυρήνος ή προσεκτική άπομάκρυνσις, έπρεπε καί αυτή νά γίνη διά τοΰ μοναδικοΰ προσφερομένου 
κενοΰ τοΰ ενός άποκεκομμένου σκέλους. Οΰτω ήτο άναγκαία έκάστοτε ή δι’ όβελοΰ βυθομέτρησις 
τοΰ έσωτερικοΰ χώρου, όστις ήτο μόνον διά ήλεκτρικοΰ λαμπτήρος καί έν μέρει μόνον ορατός. 
Μονον κατόπιν επανειλημμένων, πολυμήνων τοιοΰτων δοκιμών κατώρθωσεν ό Χρήστος Χατζηλιοΰ, 
διαθετών, πλήν τών τεχνικών ικανοτήτων, φυσικήν ευαισθησίαν καί πίστιν εις τό έργον του νά 
εκτελέση τον εσωτερικόν σκελετόν, νά κατασκευάση πλήθος «βίδες» διαφόρων μεγεθών, ΐνα τελικώς 
καταστή δυνατόν τό στήσιμον τοΰ ’Απόλλωνος. Εντελώς άτομικόν του έργον ήτο καί ή κατασκευή 
ειδικοΰ κλιβάνου, όπου, μετά τό εντός μεγάλης δεξαμενής πολΰμηνον λουτρόν τοΰ χάλκινου έργου, 
έγινεν ή άπορρόφησις πάσης υγρασίας επικίνδυνου διά τό άρχαΐον μέταλλον.

Ή σοβαρά μέθοδος ήτις έφηρμόσθη εις τήν άποκατάστασιν τοΰ νέου τών ’Αντικυθήρων, 
αλλά καί ή αυτοθυσία τοΰ προσωπικοΰ τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου έδημιοΰργησαν παράδοσιν, ήτις 
έδωσε νέους καρπούς εις τό άνακΰψαν τεράστιον έργον τής άποκαταστάσεως τοΰ άρχαιοτέρου γνω
στού χυτοΰ μεγάλου χάλκινου άγάλματος, τοΰ ’Απόλλωνος τοΰ Πειραιώς. Καλαί άπεικονίσεις τοΰ 
Νέου τών ’Αντικυθήρων εις μεταπολεμικά έργα : Lullies - Hir.mer, Griech. Plastik, είκ. 218-220. 
Boardman - Dorig - Fuchs - Hirmer, Griech. Kunst, πίν. 234, a-b. Ερμηνείαν του ώς Ήρα- 
κλέους υποστηρίζει τελευταΐον ό Chamoux, Rev. Arch. 1968, 161 έκ. Σ. Κ. ]
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (1953)'

Προ Ιανουάριου (επιστροφή Ίω. Μπάκουλη από το εξωτερικόν)1 2: πλήν παλαιοτέ- 
ρων παρατηρήσεων (καλύψεως αρχαίου γλουτοΰ διά μόλυβδου υπό τοΰ Άντρέ κ.τ.τ.) 
ό Ά. Παναγιωτάκης μοϋ υποδεικνύει τό άσφαλές σημεϊον επαφής των τεμαχίων περί 
την γραμμήν τής σπονδυλικής στήλης προς τον κόκκυγα καί προς τον αριστερόν γλου
τόν, δι’ ών άποκαθίσταται ασφαλής συνέχεια καί τό ύψος τοΰ αγάλματος (δλως άλλοία 
ή συγκόλλησις τοΰ Άντρέ, όπως φαίνεται από τό έκμαγεΐον ή έκ τοΰ αριστερού γλουτού 
ή όσφΰος προς τήν σπονδυλικήν στήλην συνέχεια εξασφαλίζεται καί δΤ αρχαίου «πρι- 
τσινώματος»).

Άπό τού Ιανουάριου καί εντεύθεν ό Μπάκουλης ανακαλύπτει τεμάχιον τής κοι
λίας κατά τον Άντρέ, τό όποιον πράγματι άνήκει εις τό στήθος, β) δύο τεμάχια κατά 
τήν κοιλίαν' υπό τον όμφαλόν κολλημένα άπό τον Άντρέ εις Αντίστροφον καθ’ ύψος 
θέσιν (sens dessus-dessous), γ) δύο τεμάχια λιμαρισμένα άπό τον Άντρέ καί δίδοντα 
ούτω τήν έντύπωσιν ότι κολλούν μεταξύ των, πράγμα όπερ δέν συμβαίνει εις τήν πρα
γματικότητα διότι τό μέν εν έξ αυτών άνήκει εις---------- (ελλείπει ή λέξις), τού δέ άλλου
δέν εύρέθη άκόμη ή θέσις.

Δευτέρα 2 Φεβρουάριον. Ό Ζήσης μού καταγγέλλει προφορικώς τά γνωστά, εξε
τάζω πρώτον μόνος, εϊτα μετά τού Ζήση τό άγαλμα. Είς τό μέρος (κατά τον άριστερόν 
γλουτόν) όπου ό Ζήσης κατήγγειλεν ότι οί Παναγιωτάκης-Μπάκουλης έθραυσαν τεμά
χια καί όπου έσωτερικώς ό Μπάκουλης μού είπεν ότι άφήρεσε τά καλάϊα τού Άντρέ, 
ό Ζήσης μού λέγει δίς όχι καλάϊα, άλλά μολύβια. Δίδω είς τον Ζήσην τήν εντολήν νά 
μού ύποβάλη γραπτήν άναφοράν.

Τετάρτη 4 Φεβρουάριου. Ό Ζήσης μού υποβάλλει τήν γραπτήν του άναφοράν.
Πέμπτη 5 Φεβρουάριον. Καλώ καί τον Περαντινόν νά ύποβάλη γραπτήν άναφοράν.
Παρασκευή 6 Φεβρουάριου. Καλώ καί τον Μπάκουλην νά ύποβάλη γραπτήν άνα

φοράν.
Σάββατον 7 Φεβρουάριου. Καλώ καίτόνΧατζηλιοΰ νά ύποβάλη γραπτήν άναφοράν.
Τρίτη 10 Φεβρουάριου. Εξετάζω τό άγαλμα καί βλέπω ότι όταν σταθή όρθιον 

όπως είναι τώρα, ό άνω κορμός είς τά δεξιά του δημιουργεί δυσκόλως γεφυρούμενον 
χάσμα προς τον δεξιόν μηρόν. Ό Παναγιωτάκης τό άποδίδει είς τήν προφανώς 
κακήν συγκόλλησιν τού άνω τμήματος τού μηρού καί προτείνει τήν διάλυσίν του. Ό 
Περαντινός παρουσία καί τού Παναγιωτάκη καί Μπάκουλη, επιβεβαιώνει ότι αυτή 
είναι ή αίτια καί ότι τό μέρος αύτό τοΰ μηρού πρέπει νά διαλυθή. Δίδω εντολήν νά μή 
πειραχθή τίποτε καί νά στερεωθή ολόκληρον τό άγαλμα προχείρως, όπως είναι διά νά 
φωτογραφηθή αύρων.

Τετάρτη 11 Φεβρουάριου. Έτοιμάζομεν τά τής φωτογραφήσεως, προ άφίξεως 
τού Παναγιωτάκη. Παρουσία τών Περαντινοΰ καί Μπάκουλη παρατηρώ, μόνος μου

1 Ό τίτλος είναι τοΰ Χρ. Καρούζου. χνικήν επεξεργασίαν σημαντικής ιδιωτικής συλλογής
2 Είχε κληΰή εϊς Ελβετίαν δπιος άναλάβη τήν τε- αρχαίων μικροτεχνημάτων.
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χωρίς νά μοϋ τό υπόδειξη κανείς', σημεΐον εις την συγκόλλησιν τοΰ τμήματος εκείνου 
τοΰ μηροΰ όπου τά περιγράμματα τής αρχαίας θραύσεως δεν άνταποκρίνονται μεταξύ 
των, μία επί πλέον άπόδειξις τής κακής θέσεως τοΰ τμήματος εκείνου τοΰ μηροΰ καί 
τής ανάγκης τής μετατοπίσεώς του. Φωτογραψοΰμεν τον ’Έφηβον ως έχει διά νά φαί
νεται τό γεννώμενον κατά την όσφύν χάσμα καί ή στάσις των ποδών. Δίδω εντολήν νά 
μη διαλυθή ακόμη ό μηρός, διά νά φωτογραφήσω αΰριον τον μηρόν είδικώτερον.

Παρασκευή 12 Φεβρουάριον. Φωτογραφοΰμεν τό κακώς συγκεκολλημένον τμήμα 
τοΰ δεξιοΰ μηροΰ τρίς, ΐνα φαίνεται καί τό 
άμβλεϊαν γωνίαν σχηματίζον εξωτερικόν περί
γραμμα τοΰ μηροΰ καί αί κακώς επ’ άλλήλων 
έφαρμοζόμεναι γραμμαί θραύσεως τών τεμα
χίων. Προβαίνομεν μετά την ψωτογράψησιν 
εις τό ξήλωμα τοΰ κακώς συγκεκολλημένου τε
μαχίου τοΰ δεξιοΰ μηροΰ. Μετρώ επί τοΰ άπο- 
κολληθέντος τεμαχίου 15 όπάς, τάς οποίας 
έκαμεν έπ’αύτοΰ ό Andre διά την συγκόλλη- 
σίν του.

Σάββατον 14 Φεβρουάριου. Φωτογρα
φοΰμεν τό πέλμα τοΰ δεξιοΰ ποδός (όπως 
προχθές τοΰ άριστεροΰ) διά νά φαίνεται ή 
αρχαία «άναθύρωσις», δι’ ής έπάτει τό άγαλμα 
επί τής βάσεως. Επίσης τό εσωτερικόν τοΰ 
δεξιοΰ μηροΰ, χάριν δύο αρχαίων «ραφών».

Τετάρτη 18 Φεβρουάριου. Ή εργασία 
εις τον Έφηβον προχωρεί κανονικώς. Λαμβά- 
νομεν έκμαγειον τής ράχεως τοΰ ’Εφήβου άπό 
τοΰ λαιμοΰ μέχρι τής όσφύος.

Παρασκευή 20 Φεβρουάριου. Ό Μπά- 
κουλης μοΰ ανακοινώνει ότι τεμάχια περί τον 
τράχηλον τοΰ εφήβου καί την άριστεράν ώμο
πλάτην, μολονότι προσαρμοζόμενα προς άλ- 
ληλα εις τάς επιφάνειας τής ιθραύσεως, έχουν 
όμως κολληθή έτσι ώστε αφήνουν σήμερον
κενά μεταξύ των, αν δεν τά κολλήσωμεν, τό τελευταίον αυτών προς τά άνω «κα- 
βαλλικεύει» τό άρχαΐον τεμάχιον τοΰ τραχήλου. "Εν εκ τών τεμαχίων είναι καί ίσχυ- 
ρώς λιμαρισμένον. Τά άνω έπιβεβαιοΐ έρωτώμενος ύπ’ έμοΰ ό Περαντινός παρουσία 
όλων καί τοΰ τυχαίως εύρεθέντος έν τώ Μουσείφ κ. Μηλιάδη. ’Επιβεβαιώνει επίσης 
ότι όταν τά τεμάχια πάνε εις την θέσιν των ό αριστερός ώμος θά πέση καί θά πάη 
προς τά μέσα, όπως καί πρέπει καί ότι προς τοΰτο πρέπει νά άποκολληθή τό άνω άρι-

Είκ. 1. Διαμήκης τομή κατά τόν κεντρικόν 
αξονα τοΰ προσώπου.

(Κατά σχέδιον Βασ. Ζήση)

1 Ή ύπογράμμισις εις τό χειρόγραφον.
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στερόν τμήμα τοΰ κορμού από τού στήθους. Άποψασίζεται να γίνη αΰριον ή άπο- 
κόλλησις.

ζίευτερα 23 Φεβρουάριον. Ή άποκόλλησις έ'γινεν όμαλώς τό Σάββατον. Ό Μπά- 
κουλης μοΰ επιδεικνύει καί έμπροσθεν τεμάχια άσχημα κολλημένα κατά τρόπον άνά- 
λογον προς τα όπισθεν εις τρόπον ώστε να άγώμεθα πάλιν εις τό νά «καβαλλήστρ τό

0 S 4 6 8 ΊΟ εκ.

Είκ. 2. "Ανω : Τό χάλκινον σύστημα των χειλέων μεμονωμένον. 
Κάτω : "Αποψις τοΰ συστήματος των χειλέων έκ των έσω.

|Κατά σχέδιον Βασ. Ζήση)

έν άρχαΐον κομμάτι τό άλλο. Επίσης προτείνει επί τοΰ δεξιού στήθους, όπου ρωγμή 
επικίνδυνος, εσωτερικήν στερέωσιν διά νέων οπών, εις δ άντιτίθεται ό Περαντινός ως 
περιττόν, συμφωνεί όμως καί τό συνιστά ό Ζήσης συνεπεία τής κακής καταστάσεως 
τοΰ χαλκού. Γίνονται ή νέα στερέωσις καί συγκράτησις τής ρωγμής.

Παρασκευή 20 Μαρτίου. Καθ’όλας τάς παρελθούσας ημέρας έ'γινεν όμαλώς ή άπο- 
κόλλησις καί ή άνακόλλησις των κακώς προσηρμοσμένων τεμαχίων τής ωμοπλάτης καί 
τοΰ στήθους καί ή έκ νέου σύνδεσις τοΰ δλου άνω κορμού, ή οποία γενικώς όμολο- 
γεϊται υπό όλων καί τοΰ Περαντινοΰ ως επιτυχής καί ώς βελτκδσασα σημαντικώς δλην
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την στάσιν τοΰ κορμού. Έν τούτοις κατά την παρελθοΰσαν εβδομάδα, δτε δοκιμάζεται 
νά τοποθετηθή επί τοΰ οίίτω συντεθέντος κορμοΰ ή κεφαλή, εμφανίζεται ποιά τις 
άσυμφωνία μεταξύ ταύτης καί τοΰ έμπροσίΚου άνω μέρους τοΰ στήθους, πάλιν δηλαδή 
ένα «καβαλλίκεμα». Ό Μπάκουλης θέλει νά διορθωθή τοΰτο αμέσως δι’ έλαφροΰ 
ανοίγματος τοΰ δεξιοΰ άπό τοΰ άριστεροΰ τμήματος τοΰ στήθους, ό ΙΙαναγιωτάκης προ
τείνει αναβολήν τής διορθώσεως ταύτης μέχρις δτου δοκιμάσωμεν καί έπιτΰχωμεν καλήν 
σύνδεσιν τοΰ δλου άνω κορμοΰ μέ τά σκέλη. Πάντως δλοι άδυνατοΰν νά εξηγήσουν τήν 
αιτίαν τοΰ «καβα?άακέματος» αύτοΰ.— Ό Μπάκουλης μοΰ άνεκοίνωσε χθές, δτι δοκι- 
μάσας τήν σχέσιν τοΰ άνω κορμοΰ μέ τά σκέλη τήν εύρήκε τώρα πολύ καλήν. Επιφυ
λάσσομαι νά τήν δοκιμάσωμεν δλοι μαζί σήμερον. Γεννάται πάλιν τδ ζήτημα τής 
ορθής θέσεως τών πελμάτων επί τής βάσεως. Τδ αριστερόν πέλμα δεν πατά καλά εις 
δσα σημεία πρέπει κατά τήν άρχαίαν «άναθύρωσιν». Ό Μπάκουλης τά αποδίδει καί εις 
τήν λοξήν κατεΰθυνσιν τής όρειχαλκίνης ράβδου, τής στερεωτικής. Ό ΙΙαναγιωτάκης 
τδ αποδέχεται ως ενδεχόμενον συναίτιον καί άποφασίζεται νά ξεκολληθή αυτή καί νά 
κολληθή καλά κατ’ορθήν γωνίαν μέ τήν βάσιν. Γίνεται ή τήξις τοΰ μόλυβδου μέ 
καμινέτο πετρελαίου. Ερωτώ τδν Ζήσην αν ή φωτιά ή ισχυρά πρδς τήξιν τοΰ μόλυ
βδου μπορεί νά βλάψη καί τδν παρακείμενον άρχαίον χαλκόν, μοΰ άπαντά άρνητικώς.

— Λεπτομέρεια τών συζητήσεων χαρακτηριστική : ή στηρικτική μπρούτζινη ράβδος 
προσετέθη εις τήν σιδηράν τοΰ Andre τδ 1947/8 ή 49, δτε μετά πρότασιν τοΰ ΙΤανα- 
γιωτάκη καί τήν έγκρισιν τοΰ Συμβουλίου περί έπιδιορθώσεως τοΰ αγάλματος έγινε 
καί ό καθαρισμός του.

Σάββατον 21 Μάρτιον. Εξετάζω σήμερον μαζί μέ τδν Μπάκουλην καί τδν Περαν- 
τινόν, πρό τής άφίξεως τοΰ Παναγιωτάκη, τδν αριστερόν πόδα προκειμένου νά προ- 
βώμεν τήν Δευτέραν εις τήν δΓ οξυγόνου κάμψιν (εις ορθήν γωνίαν) τής στηρικτικής 
μπρούτζινης ράβδου. Διά νά έξακριβώσωμεν άν τδ λύγισμα αυτό μέλλη νά δώση είς 
τδν πόδα καλύτερον πάτημα διά τής «άναθυρώσεως» επί τής πλακός τής βάσεως δοκι- 
μάζομεν πρώτον διά τεμαχίου οριζοντίου ίσοπάχου σανίδος. Φαίνεται δτι πραγματικόν 
πάτημα μπορούμε νά έπιτύχωμεν μόνον είς τδ ζήτημα τής «άναθυρώσεως», τδ όπι
σθεν τών δακτύλων (άπδ τής εσωτερικής ρίζης τοΰ μεγάλου δακτύλου μέχρι τοΰ χωρί
σματος τοΰ τετάρτου πρδς τδν μικρόν), δχι δμως καί επί τοΰ τμήματος τοΰ πρδς τήν 
εσωτερικήν πλευράν τοΰ πέλματος. Μέχρις δτου έλθη καί ό Παναγιωτάκης παραγ
γέλλω είς τδν Μπάκουλην νά καθαρίση τήν εφέτος ύπδ τοΰ Παναγιωτάκη γενομένην 
συγκόλλησιν τής κνήμης (τήν κατηγορηθείσαν ακριβώς ύπδ τών Ζήση-ΙΤεραντινοΰ) άπδ 
τοΰ έν μέρει καλύπτοντοςαυτήν μολύβδου ϊνα φανούν καθαρώτεραι αί άρχαΐαι έπιφάνειαι, 
δπερ καί άρχίζει νά κάμη δ Μπάκουλης. Άφιχθέντος έν τώ μεταξύ καί τοΰ Παναγιω- 
τάκη συνεχίζομεν τήν δοκιμήν έπαφής «άναθυρώσεως» καί σανίδος, άποδεικνύεται δέ 
δτι, όπως φέρεται σήμερον λοξά ή στηρικτική μπρούτζινη ράβδος, δταν σφίγγωμεν 
πίσω πρδς τήν πτέρναν τήν βίδα, ή σανίς άπομακρύνεται άπδ τήν «άναθύρωσιν» καί 
μετακινείται ή έπαφή. Άποδεικνύεται λοιπόν ή άνάγκη τής δΓ οξυγόνου όρθογωνί- 
σεως τής ράβδου, ή οποία θά γίνη τήν Δευτέραν. Τοΰτο άποδέχεται καί ό Μπάκουλης 
(ό όποιος, σημειωτέον, πρώτος μοΰ υπέδειξε τήν άνάγκην τής όρθογωνίσεως) καί
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ό Περαντινός, αν και ό τελευταίος επιμένει πάντοτε περισσότερον έπ'ι τής κακής συγ- 
κολλήσεως τής κνήμης, εις την οποίαν κυρίως αποδίδει την «κακήν» στάσιν τοΰ όλου 
αριστερού ποδός (περ'ι τοΰ οποίου λέγει ότι ψεΰγει προς τα εμπρός καί έξω). Παρου
σία τοΰ Παναγιωτάκη συνεχίζεται ό καθαρισμός τής συγκολλήσεως από τοΰ μόλυβδου, 
παρουσιάζεται δε πράγματι ότι εις τό σημεΐον αύτό τα μέρη τής τεθραυσμένης κνήμης 
προσαρμόζονται μεν καλώς κατά θραΰσιν καί κατ’ επιφάνειαν είς τό εμπρός καί προς 
τα μέσα τμήμα, αφήνουν όμως μικρόν χάσμα μεταξύ των είς τό προς τά όπίσω καί 
έξω τμήμα όπου μάλιστα ή επιφάνεια τοΰ άνωτέρου κομματιοΰ εύρίσκεται βαθύτερον 
τοΰ κατωτέρου. Τοΰτο είναι βεβαίως περίεργον, ό δέ Παναγιωτάκης αποδίδει την δια
φοράν είς την φθοράν τής επιφάνειας τοΰ χαλκοΰ, οί Περαντινός όμως καί Μπά-

9. -4 S 8 40 εκ

Είκ. 3. Τό σο)ζόμενον τμήμα των όδόντων.
(Κατά σχέδιον Βασ. Ζήση)

κουλής επιμένουν ότι διά μικράς στροφής τοΰ κάτω τμήματος θά προσαρμοσθοΰν τά 
μέρη καλύτερα μεταξύ των καί ή στάσις θά γίνη καλυτέρα- ό Παναγιωτάκης λέγει ότι 
οΰτω θά χάσωμεν την εμπρός καλήν επαφήν. Έχω τήν έντύπωσιν ότι ό Παναγιωτάκης 
έχει μάλλον δίκαιον (ανάλογοι περιπτώσεις υπήρξαν καί είς άλλα τεμάχια τοΰ άνω 
κορμοΰ), εν τούτοις προς έξακρίβωσιν τοΰ πράγματος αποφασίζω μετά τήν όρθογώνισιν 
τής ράβδου νά διαλύσωμεν, τήκοντες τον μόλυβδον, καί τήν έψετεινήν συγκόλλησιν 
τής κνήμης. Ό Παναγιωτάκης δεν αντιτείνει. Καθ’ όλην τήν συζήτησιν παρίσταται 
άφωνος παρατηρητής καί ό Ζήσης (τον καλώ μάλιστα καί τον ερωτώ ώς χημικόν περί 
μιας αρχαίας συγκολλήσεως τοΰ άκρου ποδός καί μοΰ τήν επιβεβαιώνει).

Δευτέρα 23 Μαρτίου. Ό οξυγονοκολλητής ετοιμάζεται νά κάμη τήν κάμψιν τής 
ράβδου. ’Ανησυχών μήπως ή μεγάλη θερμότης προσβάλλη καί τον άρχαΐον χαλκόν 
καλώ τον Ζήσην ώς χημικόν καί τον έρωτώ, μολονότι οί τεχνικοί με βεβαιώνουν ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος. Ό Ζήσης μοΰ άπαντα ότι ή εργασία αυτή είναι επικίνδυνος καί άχρη
στος. Τον διακόπτω λέγων αύτώ ότι δεν τον έρωτώ περί τοΰ αχρήστου ή μή, αλλά περί 
τοΰ κινδύνου καί περί τοΰ πώς μποροΰμε νά τον προλάβωμεν. Τότε δυσφορών μοΰ λέγει 
ότι (πλήν τοΰ μετάλλινου ελάσματος καί τοΰ βρεγμένου στουπιοΰ πού είχον συστήσει 
οί τεχνικοί) μποροΰμε νά μεταχειρισθώμεν καί «αμίαντον», όπερ καί προσκομίζει 
ό ίδιος καί τό μεταχειριζόμεθα. Ή κάμψις τής ράβδου γίνεται όμαλώτατα, διαρκοΰσα
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έλάχιστα λεπτά καί προφανώς άνευ κίνδυνον τον αρχαίου χαλκόν. Χωροΰμεν είτα εις 
την τήξιν τού μόλυβδου άπό την έφετεινήν συγκόλλησιν τοΰ Παναγιωτάκη. Γίνεται

To χρονικόν τής άνασυστάσεως του χάλκινου Νέου τών ’Αντικυθήρων

ϊ I

Είκ. 4. Μία έκ τών δοκιμαστικών συνδέσεων τών τριμμάτων 
τοΰ Νέου τών ’Αντικυθήρων.

καί αυτή όμαλώς και τά τεμάχια χωρίζονται έκ νέου. Δοκιμάζοντες δμως προχείρως να 
ίδοΰμεν άν επιτυγχάνεται καλύτερα προσαρμογή, βλέπομεν δτι εμποδίζει τον χειρισμόν 
τών τεμαχίων καί την ακριβή τοπο&έτησίν των ή συνέχεια τής σιδηράς ράβδου τοΰ 
Andre ή εισχωρούσα βαθέως είς την κνήμην καί μέχρι σχεδόν τοΰ γλουτού, ή οποία
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είναι καταφανώς πολύ λοξή έν σχέσει μέ τον άξονα τού ποδός καί άπτεται σχεδόν τής 
εξωτερικής πλευράς τού ποδός. Άποψασίζομεν κατά πρότασιν τού Μπάκουλη κα'ι Πε- 
ραντινοΰ νά κάμψωμεν και αυτήν αύριον διά τού όξυγονοκολλητού.

Εΐκ. 5. Ή διαιρυγή πρός τά έξω μέρους τής λεκάνης δυσχεραίνει 
τήν σΰνδεσιν των δυο τμημάτων τοϋ σώματος.

Τρίτη 24 Μάρτιον. Γίνεται ή δι’ οξυγόνου κάμψις τής ράβδου τού Andre, ή όποια 
τοποθετημένη πολύ λοξά, έξω τού άξονος τού ποδός καί πολύ πλησίον τής εξωτερικής 
πλευράς τής κνήμης, εμποδίζει τήν πλήρη επαφήν των τεμαχίων τής κνήμης, επιτρέπει
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δέ την επαφήν των μόνον εμπρός, ώς διώρθωσεν αυτήν εφέτος ό Παναγιωτάκης. 
Ή κάμψις γίνεται όμαλώς μέχρι τοΰ σημείου όπου δεν εμποδίζει την έλευΟέραν μετα-

AE 1969 To χρονικόν της άνασυστάσεως του χάλκινου Νέου τών ’Αντικυθήρων *·

Εϊκ. 6. Ό εσωτερικός σκελετός φανερός δπιοΰεν τής ράχεως.

τόπισιν τών τεμαχίων. Καί τότε επιτυγχάνεται πλήρης επαφή τών τεμαχίων δλων 
παντού. Άποδεικνύεται λοιπόν ότι είχε δίκαιον ό Μπάκουλης ό όποιος προέβλεπε χθες 
ότι μέ τήν κάμψιν τής ράβδου θά έπετυγχάνομεν παντού επαφήν καί όχι ό ΓΙαναγιω- 
τάκης, ό όποιος έφοβεΐτο ότι μέ τήν μετατόπισιν τών τεμαχίων θά έχάναμεν πιθανώς
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την επαφήν την οποίαν εϊχεν επιτύχει εμπρός (κα'ι ή ίδική μου έντΰπωσις ήτο απατηλή). 
"Ωστε έσψαλεν ό Παναγιωτάκης μή άποδώσας σημασίαν είς την λοξήν τοποθέτησιν 
τής ράβδου τοΰ Andre.

Είκ. 7. Άρχαΐαι ρωγμαί έπΐ τής επιφάνειας τοΰ κάτω σώματος 
τοΰ Νέου των ’Αντικυθήρων.

Κατόπιν τής επιτυχίας ταύτης καί μετά τήν όρθογώνισιν καί τής κάτω τοΰ πέλμα
τος ράβδου ελπίζω ότι θά έχωμεν πλήρως τήν βάσιν διά τήν ορθήν θέσιν τοΰ αρι
στερού ποδός.

Παρασκευή 27 Μαρτίου. Συζητοΰμεν κατά τήν διάρκειαν τής πρωίας πώς θά
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κάμωμεν τήν συγκόλλησιν τών όρθώς τώρα έφαπτομένων τεμαχίων τής κνήμης : εις 
όρθίαν στάσιν, εις άνάστροψον ή εις πλαγίαν; ή πρώτη παρουσιάζει δυσκολίας, διότι 
είναι μέγα τό βάρος τοΰ άνω μέρους τής κνήμης (τδ δοκιμάζομεν προχείρως έξαρτώντες 
εκ σχοινιού τής κνήμης)' ό Μπάκουλης υποστηρίζει την τελευταίαν, ή οποία όμως 
δυσκολεύει τον πλήρη έλεγχον τής έπαφής τών τεμαχίων. Ό Περαντινός δέχεται άνά- 
στροφον στάσιν (όπερ άρχήθεν υποστηρίζει ό Παναγιωτάκης) καί δοκιμαστικήν συγκόλ- 
λησιν διά κηρού. Τούτο καί άποφασίζομεν όλοι.

Σάββατον 28 Μάρτιον. Γίνεται ή εις άνάστροψον θέσιν τής κνήμης συγκόλλησις 
τών τεμαχίων της διά κηρού καί ή έψαρμογή τών τεμαχίων είναι καλή. Την Δευτέραν 
θά ληψθή γύψινον έκμαγεΐον, μεθ’ ό ή κνήμη θά δοκιμασθή καί όρθια, μεθ’ ό, αν εΐ- 
μεθα ικανοποιημένοι, θά προχωρήσωμεν εις την διά μόλυβδου στερέωσιν τών τεμαχίων 
τής κνήμης. Παρατηρητέον ενταύθα ότι, όπως ήδη έφάνη κατά την Τρίτην καί άπο- 
δεικνύεται καί σήμερον μετά την πρόχειρον διά κηρού στερέωσιν, τά τεμάχια καί πάλιν, 
μολονότι άρμόζοντα κατά την επιφάνειαν θραύσεως καλώς, παρουσιάζουν όπισθεν 
έν τούτοις μικρόν χάσμα κατά βάθος, πολύ μικρότερον τού άλλοτε (μετά την συγκόλ- 
λησιν τού Andre, αλλά καί Παναγιωτάκη), πάντως όμως υπαρκτόν. Φαίνεται ότι καί 
τά τεμάχια έχουν κάπως στρεβλωθή, ίσως μάλιστα, άν ληφθή ύπ’ όψιν αρχαία συγκόλ
λησα; διερχομένη διά τού αστραγάλου πολύ σαφής (την έφωτογράφησα χθες έξωτερικώς 
καί έσωτερικώς), ίσως από τής άρχαιότητος νά υπήρχε εδώ κάποια βλάβη (παρατή- 
ρησις Μπάκουλη).

Δευτέρα 30 Μαρτίου. Άναβάλλομεν την λήι|πν γύψινης φόρμας τής διά κηρού 
προχείρως στερεωθείσης κνήμης καί την διά μολύβδου οριστικήν στερέωσιν τής κνήμης, 
καθ’ ύπόδειξιν τού Περαντινού καί τούτο ΐνα, προχωρούντες εις προσωρινήν άνασύ- 
στασιν τού συνόλου, ίδωμεν άν ή κνήμη δεν έχη ανάγκην διορθώσεως. Μή έπιθυμών 
καί εγώ νά δεσμευθώ από τοΰδε σταθερώς είς οίανδήποτε λύσιν προτιμώ νά προχω
ρήσωμεν δοκιμαστικώς προς τό σύνολον άκολουθοΰντες προς τό παρόν τάς υπαγορεύ
σεις τών αρχαίων τεμαχίων διά προσωρινής συνδέσεως όλων τών τεμαχίων.

Παρασκευή 10 ’Απρίλιον. ’Αφού κατά τάς προηγουμένας ημέρας (ή εργασία έν 
γένει έχει χαλαρωθή ένεκα τών εορτών) έδοκιμάσθη έπανειλημμένως νά προσαρμοθή 
τό διά κηρού συγκολλημένον αριστερόν σκέλος προς τό δεξιόν καί άμφότερα προς τό 
άνω σώμα, χωρίς νά δύναται νά έπιτευχθή πουθενά απόλυτος συμφωνία, διότι παρου
σιάζονται μεταξύ τών διαφόρων μελών μικραί αγεφύρωτοι έσοχαί ή έξοχαί, ό Πε- 
ραντινός επανέρχεται είς τήν πρότασίν του νά έγκαταλείψωμεν τήν ακριβή επαφήν τήν 
έπιτευχθεισαν είς τά τεμάχια τού εμπρόσθιου τμήματος τής κνήμης καί νά άκολου- 
θήσωμεν τήν επαφήν τοΰ οπισθίου τμήματος (διότι καί τών δύο ταντοχρόνως ορθή 
επαφή φαίνεται αδύνατος, βλ. Σάββατον 28 Μαρτίου: ή ορθή θέσις τών εμπρόσθιων 
τεμαχίων εμποδίζει τό όπισθεν καί άντιστρόφως), έλπίζων ότι ούτω θά άποκτήσωμεν 
τήν κατ’ αυτόν άναγκαίαν καί επιθυμητήν κλίσιν τού ποδός προς τά δεξιά (τού θεατού). 
Διά νά μήν άφήσωμεν άδοκίμαστον καμμίαν οδόν προς τήν λύσιν δέχομαι νά διαλύ- 
σωμεν εκ νέου τήν προσωρινήν διά κηρού συγκόλλησιν τού αριστερού σκέλους καί, μή 
χρησιμοποιούντες προσωρινώς τό έμποδίζον έμπροσθεν τεμάχιον, νά δοκιμάσωμεν νέαν
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72 Χρήστου Καρούζου ΑΕ 1969

συγκό?ιλησιν μέ ορθήν επαφήν εις τό όπισθεν μέρος τής κνήμης κα'ι ποια αποτελέ
σματα θά ψέρη εις τήν στάσιν τοϋ αριστερού ποδός. ’Αρχίζει ή αποκόλλησες καί συγ- 
κόλλησις και θά συνεχισθή αΰριον πρωί.

Είκ. 8. Ή μεγάλη ρωγμή επί τοΰ ανω τμήματος τοΰ μηροϋ.

Σάββατον 11 5Απρίλιον. Συνετελέσθη ή νέα συγκόλλησις. Άλλ’ άφ’ ενός μέν 
δεν έκερδίσαμεν καμμίαν σχεδόν διαφοράν ώς προς τήν στάσιν δεξιά ή αριστερά, όπως 
άποδεικνύουν τά σημάδια τοϋ ζυγίσματος τοϋ αγάλματος (άπό τή «σφαγή» τοϋ λαιμοϋ 
μέ τό νήμα τής στάθμης) πού έβάίιαμεν χθές (φεύγομεν μόνον κάπως προς τά πίσω).
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Άφ’ετέρου έχάσαμεν ουτω τήν κατακορύφως ορθήν κατεύθυνσιν τοΰ αριστερού σκέ
λους, την όποιαν μάς έδιδεν ή προηγουμένη τοιν έμπροσ&ίων τεμαχίων ορθή συγκόλ- 
λησις. Επειδή τοΰτο τό στοιχεΐον δεν επιτρέπεται νά άγνοήσωμεν, άφ’ ετέρου δε δεν

Είκ. 9. Τό εσωτερικόν τοΰ λαιμού τοϋ Νέου τών ’Αντικυθήρων.

επιτυγχάνεται καί διά τής νέας συγκολλήσεως μεγαλυτέρα κλίσις τοϋ σκέ?ιθυς προς 
τα δεξιά τοΰ θεατού, ώς άνέμενεν ό ΙΙεραντινός, αποφασίζω νά έπανέλθωμεν εις τήν 
προηγουμένην κατά τήν ακριβή επαφήν των εμπρόσθιων τεμαχίων τής κνήμης ορθήν 
συγκό?Δησιν, δπερ θά γίνη τήν Δευτέραν.
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Δεντέρα 13 ’Απρίλιον. Γίνεται ή άνακόλλησις και ή εις την παλαιοτέραν θέσιν 
επαναφορά τών τεμαχίοιν τοϋ αριστερού σκέλους. Έν τώ μεταξύ διά διαφόρων δοκιμών,

Είκ. 10. Τό πέλμα τοϋ αριστερού ποδός έκ των κάτω.

αί όποϊαι τώρα αποβλέπουν κυρίως εις την θέσιν τοϋ δεξιού σκέλους, πλέον, προσπα- 
θοϋμεν νά έπιτΰχωμεν καλήν σχέσιν καί σύνδεσιν τοϋ κορμοΰ μετά των σκελών.

Τετάρτη 15 ’Απρίλιον. Οί Μπάκουλης - Παναγιωτάκης έλκοντες τό δεξιόν σκέ
λος προς διαφόρους κατευθύνσεις επιτυγχάνουν τέλος θέσιν, ή οποία εύρίσκεται πολύ
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περισσότερον όπίσω τής μέχρι τοϋδε, διά τής οποίας καί επαφή των γλουτών επέρχεται 
ακριβής καί σύνδεσις απόλυτος τοΰ κορμού μετά των σκελών.

Φαίνεται ότι έπετεύχθη επί τέλους ή οριστική όρ&ή Οέσις τών τεμαχίων όλων καί

Εΐκ. 11. Τό πέΐ.μα τοΰ δεξιού ποδός έκ τών κάτω.

τών μελών τοΰ σώματος. Μένει μόνον νά δοκιμάσωμεν καί τήν εκ νέου τοποθέτησιν 
τής κεφαλής διά νά έλέγξωμεν τήν κίνησιν τοΰ συνόλου σώματος μέχρι καί τής κε
φαλής καί νά διορθτοσωμεν καί τήν στάσιν τής δεξιάς χειρός άσχημα κολλημένης υπό 
τοΰ Andre.

Τρίτη 21 5Απριλίου. Έγινε κατά τάς προηγουμένας ημέρας ή άνακόλλησις πρώ
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τον τής δεξιάς χειρός κατά τον ώμον, οπού έπετεύχθη νέα ορθή επαφή τής χειρός προς 
τον ώμον (δι’ ενός σημείου προφανώς συνεχομένων αρχαίων επιδιορθώσεων), ουτω δέ

ή χειρ αποκτά νέαν κίνησιν άνερχομέ- 
νην καί ολίγον ύψηλότερον. Επίσης 
έπανατίθεται επί τοΰ κορμού (παρα- 
τηρειται καί πάλιν ελαφρά ασυμφω
νία κεφαλής καί λαιμού εμπρός συνέ
πεια στρεβλώσεως ώρισμένων τεμα
χίων, άλλ’όπισθεν ή επαφή είναι πολύ 
καλή). Το δλον σώμα δοκιμάζεται 
προχείρως ώς προς την στάσιν τών 
σκελών καί ή σύνδεσις κορμού καί σκε
λών είναι τώρα εντελώς ομαλή, ή δέ 
δλη στάσις απολύτως ικανοποιητική.

Τετάρτη 22 5Απριλίου. Έκτελών 
παλαιόν μου σκέψιν νά συμβουλευθώ 
καί άλλους γλύπτας ώς προς το γενι
κόν αποτέλεσμα παρακαλώ σήμερον νά 
έ'λθη εις τό Μουσεϊον τό απόγευμα 
ό Καθηγητής κ. Σώχος. Πράγματι έρχε
ται τό απόγευμα μόνος, πλήν αύτού 
παρόντες εϊμεθα μόνον εγώ καί ό 
Μπάκουλης. Χωρίς νά τον προκατα- 
λάβω με ίδικήν μου γνώμην τον ερωτώ 
ποία είναι ή έντύπωσίς του εκ τής 
στάσεως τού αγάλματος καί τής κινή- 
σεώς του. Μοΰ άπαντά δτι ώς γλύπτην 
τον ικανοποιεί απολύτως’ επικυρώνει 
καί αυτός ώς άναγκαίον τό «ζύγισμα» 
τού αγάλματος με τό νήμα τής στά
θμης άπό τη «σφαγή» στην περιφέ
ρεια τού εσωτερικού αστραγάλου. Ώς 
προς τάς δυσκολίας είς τάς λεπτομέ
ρειας τάς αποδίδει καί αυτός είς στρε
βλώσεις, επιβεβαιώνει δέ τάς εφέτος 
έπιτευχθείσας λεπτομερειακός σημαν
τικός βελτιώσεις έναντι τής παλαιάς 
συγκολλήσεως τού Andre. Προτείνει 
προς αποφυγήν έπιρρίψεως εύθύνης 

τήν κρίσιν καί υπό επιτροπής, ής νά μετέχη καί ό κ. Τόμπρος, καί συμβουλεύει από
λυτον σεβασμόν τών τεμαχίων καί ούδένα βιασμόν ή προσπάθειαν άποκρύψεως 
τής καταστάσεώς των.

Είκ. 12. Ό αρχιτεχνίτη; Ίω. Μπάκουλης, παρά 
τόν άνασυσταθένια Νέον τών Άντικυβήρων.
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επιμετρον. ΆρχαΙαι συγκολλήσεις Έφηβου Αντικυθήρων.
Δεξιόν σκέλος: όριζοντία υπέρ τον γλουτόν εκτεινόμενη και είς τό αριστερόν 

μέρος τής όσφύος.
— κατά τό μέσον περίπου τοΰ μηρού (κοντήτερα προς τό γόνατον).
"Αριστερόν σκέλος: όριζοντία υπέρ τον γλουτόν (συνέχεια τής πρώτης τοΰ δεξιού).

Είκ. 13. 'Ο Νέος των ’Αντικυθήρων, είς την παλαιάν 
δψιν του.

— κατά τό μέσον περίπου τοΰ μηρού (ώς καί είς τό δεξιόν).
— περί τό τέλος τοϋ «ταρσού» τού αριστερού ποδός.
— «μπάλωμα» αντίθετον άρχόμενον ολίγον ανωτέρω τοϋ εξωτερικού αριστερού 

αστραγάλου καί φθάνον μέχρι τοϋ αγάλματος (ΰψ. 0.14 μ., πλάτος λωρίδος 0.03 -0.035).
— γεννητικά μόρια : συγκόλλησις είς την ρίζαν τοΰ σάκκου τών δρχεων (αμέσως 

υπό την ρίζαν τού πέους) καθ’ δλην την περιφέρειαν.
Κορμός: συγκόλλησις είς τό άνω μέρος τοϋ στήθους περίπου είς τό ύψος τών μα

στών (κατέρχεται εμπρός είς τούς μαστούς: \______ /).
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

’Εν Άθήναις τή 18n Ιουλίου 1953 οί κάτωθι, υπογεγραμμένοι Μ. Τόμπρος καί 
Ί. Παππάς, καθηγηταί της Γλυπτικής παρά τη "Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καί 
Ά. Σώχος, καθηγητής τής Γλυπτικής παρά τη Σχολή ’Αρχιτεκτόνων τοϋ Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου, υπό την προεδρίαν τοϋ πρώτου εξ ημών συνήλθομεν εις έκτέλεσιν τής 
ύπ’ άρ. 4179611885/30.5.53 εντολής τοϋ 'Υπουργείου Θρησκευμάτο)ν καί ’Εθνικής 
Παιδείας έν τώ Έθνικώ ’Αρχαιολογικά) Μουσείω καί έξητάσαμεν την προσφάτως 
γενομένην εργασίαν έπιδιορθώσεως καί άνασυνθέσεως τοϋ χάλκινου Έφηβου τών 
’Αντικυθήρων. Έκ τής έξετάσεως ταύτης διεπιστώσαμεν, δτι πλείστα καταφανή 
σφάλματα τής παλαιός συγκολλήσεως τοϋ Andre διωρθώθησαν καί τά τεμάχια τοϋ 
αγάλματος απέκτησαν τώρα πρώτην φοράν την ορθήν θέσιν των καί τήν μεταξύ των 
αλληλουχίαν, όσον τοΰτο έπετρέπετο έκ τής καταστάσεως εις ήν περιήλθον τά τεμάχια 
έκ τοϋ ναυαγίου, επίσης δε καί έκ τοϋ γεγονότος δτι δ Andre διά νά έπιτύχη δπως- 
δπως τήν συγκόλλησιν έβίασε πολλά τεμάχια — με τήν λίμαν ή με τό καλέμι. Αί έπι- 
τευχθείσαι έκ τής τελευταίας έργασίας βελτιώσεις είναι σημαντικοί ιδίως εις τά τεμά
χια τής αριστερός κνήμης, τής όσφύος, τής ράχεως, τής ωμοπλάτης καί τοϋ αϋχένος, 
ώς έξάγεται καί έκ τής παραβολής προς τά γύψινα έκμαγεϊα τά ληφθέντα προ τής 
ένάρξεως τών νέων έργασιών. Τό σπουδαιότερον δμως είναι δτι διά τής νέας έργασίας, 
ή οποία έστηρίχθη εις τά αρχαία σημεία τής έπαφής τών πελμάτων μετά τής βάσεως 
καί εις τήν Αλληλουχίαν τών λοιπών τεμαχίων, απέκτησε τώρα πρώτην φοράν τό 
άγαλμα τήν πραγματικήν Αρχικήν στάσιν του καί κίνησίν του καί τό ένιαϊον τοϋ 
ρυθμοϋ αυτής. Επίσης έκέρδισε τό άγαλμα πάρα πολύ έκ τοϋ καθαρισμού καί τής 
Απαλλαγής αυτού Από τών Αδικαιολογήτων συμπληρωμάτων τοϋ Andre. Παρετηρήσα- 
μεν δτι κατά τήν συμπλήρωσιν τών κενών καί τήν πλαστικήν διατύπωσιν τών συμ
πληρωμάτων, Ανάγκην προσοχής καί βελτιώσεως έχει τό περί τήν όσφύν καί Αμέσως 
άνω τοϋ ιερού όστοϋ τμήμα. ’Επίσης εις τήν κοιλιακήν χώραν μεταξύ όμφαλοϋ καί 
ήβης διεπιστώθη συνεπεία φθοράς τών τεμαχίων έλλειψις ένότητος τών πλαστικών 
έπιπέδων καί πρέπει νά καταβληθή εις τό σημεΐον τούτο ιδιαιτέρα φροντις. ’Επίσης 
καθωρίσθη Ακριβέστερον ή θέσις τοϋ όμφαλοϋ, ή οποία θά ώφελήση καί τήν άκριβε- 
στέραν τοποθέτησιν τών έπιπέδων έν συσχετισμό) με τά υπάρχοντα Αρχαία τεμάχια. 
Έν γένει κρίνομεν τήν νέαν ταύτην εργασίαν τοϋ προσωπικού τοϋ Μουσείου ώς Απο
λύτως ικανοποιητικήν καί Αξίαν έπαινον, διότι Απεκάλυψε τώρα πρώτην φοράν τάς 
πραγματικός καλλιτεχνικός άρετάς τοϋ Αρχαίου Αγάλματος, τό όποιον Απέκτησε ν 
οϋτω νέαν καί πρωτότυπον δψιν, πλησιεστάτην προς τήν Αλήθειαν τοϋ Αρχαίου καλ
λιτέχνου, διά τής πλήρους έναρμονίσεως τοϋ ρυθμοϋ τών άκρων καί τοϋ κυρίως κορμού. 
'Ο ήδικημένος ώς έκ τής παλαιός συμπληρώσεως Έφηβος οντος θά Αποτελέση έν έκ 
τών ώραιοτέρων έκθεμάτων τοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου καί θά προκαλέση Ασφα
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λώς θερμόν τό ενδιαφέρον τών άγαπώντων την μεγάλην τέχνην, διότι διά πρώτην 
φοράν ό καλλιτεχνικός και επιστημονικός κόσμος θά βλέπη την αρχιτεκτονικήν δομήν 
και την στατικήν ισορρόπησιν τον έργου, ώς τήν ήθέλησεν ό καλλιτέχνης τον, πράγμα 
εις τό όποιον είχεν άποτνχει ό Andre.

Ύπογραφαί :

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ Δυσανάγνωστος μονογράφησις

(Λείπει ή υπογραφή τοϋ τρίτον τών καλλιτεχνών, άμελήσαντος προφανώς νά προσέλθτ] ϊνα συνυπογράψω τό πρακτικόν)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 ΠίΝ. 1

Ό Νέος τών ’Αντικυθήρων μετά τήν άνασύστασίν του.
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Πιν. 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΨΗΜΕΡΙΣ 1969

Η κεφαλή τοΰ Νέου των ’Αντικυθήρων μετά τόν καθαρισμόν
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 ΠίΝ. Ο
Ο

Ο κορμός τοΰ Νέου των ΆντικυΟήρίον.

s-
ϊ,Η
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IIin. 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969

'Ο Νέος ιών ’Αντικυθήρων ώς έστήθη, αμέσως μετά τήν άνασΰστασίν του, 
εις τήν προσωρινήν έκΟεσιν τοϋ 'Εθνικού Μουσείου (Τέλη τοϋ 1953).
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