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Hαισθητική αποκατάσταση ερμηνεύεται διαφορετικά ανά
τους αιώνες. Παρόλο που το ζητούμενο ήταν πάντα η

μίμηση της αρχικής φόρμας των γλυπτικών έργων και συνθέ-
σεων, το τελικό αποτέλεσμα χαρακτήριζε συνήθως την εποχή
απόπειρας της αποκατάστασης και τις αισθητικές της αντιλή-
ψεις, καθώς επίσης και τα προσωπικά γούστα των συλλεκτών.

Αρχαιότητα - ρωμαϊκή περίοδος

Τα πρώτα παραδείγματα αισθητικής αποκατάστασης εμφα-
νίζονται στην Αρχαιότητα, κατά την οποία η έννοια της απο-
κατάστασης ταυτίζεται με την επιδιόρθωση των έργων που
είχαν υποστεί φθορές από διάφορους παράγοντες. Κλασι-
κοί συγγραφείς, όπως ο Πλίνιος και ο Βιτρούβιος, αναφέ-
ρουν ότι οι σύγχρονοί τους είχαν υπόψη τους τις φθορές
που μπορούσαν να παρουσιάσουν τα έργα τέχνης εξαιτίας
διαφόρων παραγόντων.1 Περισσότερο όμως από τις μαρτυ-
ρίες, τα ίδια τα έργα τέχνης μιλούν από μόνα τους για την
τάση των αρχαίων να αποκαθιστούν τις ζημιές που προκα-
λούνταν από διάφορες αιτίες. Oι συμπληρώσεις στα γλυπτά
την εποχή αυτή γίνονταν από το ίδιο υλικό (μάρμαρο, πιθα-
νόν όμως διαφορετικής προέλευσης). Σε περιπτώσεις όπου
οι συμπληρώσεις δεν σώζονται, υπάρχουν συχνά στοιχεία,
όπως τρύπες στα σημεία σύνδεσης, που μαρτυρούν ότι εί-
χαν προηγηθεί εργασίες αποκατάστασης (εικ. 1).
Επίσης, οι αποκαταστάσεις ορισμένες φορές γίνονταν αρ-
κετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα τα τεχνοτροπικά χα-
ρακτηριστικά των συμπληρώσεων να ακολουθούν το πνεύμα
και το στιλ της εποχής στην οποία έγινε η συμπλήρωση και

επομένως να διαφέρουν στιλιστικά από τα υπόλοιπα μέρη
των γλυπτών που είχαν φιλοτεχνηθεί παλαιότερα. 
Mε το ίδιο πνεύμα πραγματοποιούνταν αισθητικές αποκατα-
στάσεις και στη ρωμαϊκή περίοδο. Ταυτόχρονα όμως δημι-
ουργήθηκαν και τα πρώτα αντίγραφα έργων της κλασικής
αρχαιότητας, τα οποία βοήθησαν σημαντικά στην ερμηνεία
του θέματος, τους καλλιτέχνες των μετέπειτα χρόνων που
ασχολήθηκαν με αποκαταστάσεις.

Αναγέννηση

Στα χρόνια που ακολουθούν μέχρι την Αναγέννηση, τα οποία
χαρακτηρίζονται άγονα από πολιτισμική άποψη, η κατα-
στροφή και η αδιαφορία για τα γλυπτά έργα είναι έντονη. 
Εξαίρεση στο κλίμα αυτό θα αποτελέσει η Ρώμη με κάποια πρώ-
τα δείγματα προστασίας των αρχαιοτήτων. Εκεί εμφανίζονται
και οι πρώτες συλλογές έργων τέχνης, κάτω από τη γενική επί-
δραση του ουμανιστικού πνεύματος της Αναγέννησης, ενώ τις
εργασίες αποκατάστασης των έργων που επρόκειτο να εκτε-
θούν σε αυτές αναλάμβαναν οι καλύτεροι καλλιτέχνες (κυρίως
γλύπτες) της εποχής, οι οποίοι υπάκουαν στις επιθυμίες των
ιδιοκτητών. Oι καλλιτέχνες της περιόδου αυτής αντιμετώπιζαν
τα έργα τέχνης με απερίσκεπτη ασέβεια και αδιαφορούσαν για
τη διατήρηση και την προβολή των αυθεντικών τους στοιχείων
που αποτελούν και ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Η αντί-
ληψη της αναπροσαρμογής του παλαιού έργου στο γούστο του
καλλιτέχνη-συντηρητή φαίνεται να στάθηκε ο γενικός κανόνας.2

O Benvenuto Cellini (1500-1571), για παράδειγμα, όταν αντίκρισε
έναν αρχαίο κορμό, το 1547, αναφώνησε: «Δεν θυμούμαι να ’χω
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Η αισθητική αποκατάσταση των έργων τέχνης απασχολούσε ανέκαθεν όλους όσοι καταπιάνονται με τη
συντήρηση των έργων αυτών. Είναι όμως ένα θέμα που, παρά την τεράστια σημασία του, δεν έχει ακόμα
ερευνηθεί σε βάθος. Σε αυτό έχει συμβάλει κατά ένα μεγάλο ποσοστό η απουσία γραπτών πηγών σε ό,τι αφορά
τις επεμβάσεις αποκατάστασης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου μέχρι τη δεκαετία
του 1970 δεν συνηθιζόταν να τηρούνται αρχεία επεμβάσεων, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πολύτιμες
πληροφορίες. Ωστόσο, οι ελάχιστες αναφορές που υπάρχουν γι’ αυτό το θέμα στην ελληνική και ξένη
βιβλιογραφία βοηθούν να σχηματιστεί μια γενική εντύπωση για την ιστορία της αισθητικής αποκατάστασης. 
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ξαναδεί μορφή παιδιού τόσο όμορφα δουλεμένη και μάλιστα με
τόσο ωραίο τρόπο. Θα ήθελα να το κολλήσω όλο μαζί, για χάρη
της Εξοχότητάς σας – το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Και θα του
φτιάξω έναν αϊτό, τόσο όμορφο που θα μπορείς να τον ονομάσεις
Γανυμήδη. Και μ’ όλο που εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά, που την
κάνουν μόνον κάτι παλαβοί (και μάλιστα κακά), ωστόσο αυτός ο
μεγάλος καλλιτέχνης με καλεί να τον υπηρετήσω!»3 (εικ. 2). 
Η μόνη σκέψη, σε κάθε περίπτωση, ήταν να εξασφαλιστεί η σα-
φής και ολοκληρωμένη αναπαράσταση του θέματος. Oι εργα-
σίες αποκατάστασης από τους καλλιτέχνες γίνονταν με γνώ-
μονα την καλλιτεχνική τελείωση του έργου και τη λειτουργικό-
τητα που επέβαλλε η νέα, και πιθανόν διαφορετική, χρήση του.
Αυτό το είδος «αποκατάστασης» συνίστατο στη συμπλήρωση
με κάθε τρόπο του τμήματος που έλειπε και αποσκοπούσε
στην ικανοποίηση των αισθητικών προτύπων της εποχής. 
Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι από αυτή την κυ-
ρίαρχη τάση για μαζικές και χωρίς ιστορικά στοιχεία αποκα-
ταστάσεις είχαν ξεφύγει κάποια αγάλματα· παρ’ όλα αυτά,
τα περισσότερα πέρασαν από τα χέρια ικανών και μη καλλι-
τεχνών και έφτασαν σ’ εμάς μεταποιημένα και χωρίς την
πραγματική ιστορική τους αξία.

Μπαρόκ

Το ίδιο πνεύμα εξακολουθεί να υπάρχει και στην περίοδο του
Μπαρόκ, με τη διαφορά ότι τώρα παρουσιάζονται οι πρώτοι προ-

βληματισμοί γύρω από τις αρμοδιότητες
του γλύπτη-συντηρητή, ο οποίος αρχίζει
να διαφοροποιείται από τον καλλιτέχνη. 
Από το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, πα-
ρουσιάζονται κάποιες καινοτομίες σημα-
ντικές για την ιστορία της συντήρησης.
Μερικές από αυτές, που συνέβαλαν ση-
μαντικά στον καθορισμό των πιο μοντέρ-
νων θεωρητικών απόψεων, είναι:4

• Η απαίτηση να περιγράφονται τα έργα
πριν από την ενδεχόμενη συντήρηση.
• Η αρχή της αμφισβήτησης σχετικά με
το πλύσιμο και η αναθεώρηση των αρ-
χικών σκέψεων ως προς την πατίνα.
• Η συζήτηση σχετικά με την καταλλη-
λότητα των συγκολλήσεων.
• Oι πρώτες συζητήσεις σχετικά με τα
προσόντα που πρέπει να έχουν οι συντη-
ρητές, που οδηγούν σταδιακά στο δια-
χωρισμό τους από τους καλλιτέχνες.
Oι καινοτομίες αυτές προκάλεσαν αλλα-
γές στη σκέψη των καλλιτεχνών της επο-
χής, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται
μεγάλη ποικιλία στις αποκαταστάσεις
ανάμεσα σε αυτούς που ενστερνίστηκαν
τις ιδέες αυτές και προσπάθησαν να τις
σεβαστούν και σ’ αυτούς που παρέμει-

ναν στις αυθαίρετες και κατά βούληση συμπληρώσεις. 
Επιπλέον, τα χρόνια αυτά ο γλύπτης Gianlorenzo Bernini (1598-
1680) εισήγαγε την τάση της χρησιμοποίησης αρχαίων μαρμά-
ρινων κομματιών ως συμπληρωματικών στοιχείων σε μοντέρνα
γλυπτά. Όταν αυτή η τάση μεταφέρθηκε γενικότερα στη συ-
ντήρηση αρχαίων μαρμάρων, ο αντικλασικισμός έφτασε στο
απόγειό του, εφόσον έπαψε να υπάρχει η αναγκαιότητα, που
ήταν πάντα αισθητή, της προσαρμογής στο αρχαίο. Παρατη-
ρείται έτσι η μετατροπή των αρχαίων αγαλμάτων σε εικόνες
αγίων ή σε απεικονίσεις-αναπαραστάσεις των γενικών χαρα-
κτηριστικών του 17ου αιώνα.5 Αξιοσημείωτη είναι και μια χαρα-
κτηριστική συνήθεια της εποχής, που σχετίζεται με τις τότε
αντιλήψεις περί σεμνότητας και ευπρέπειας: η κάλυψη του γυ-
μνού σώματος – ιδίως όταν πρόκειται για γυναικείο. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και το περίφημο άγαλμα
της Κνιδίας Αφροδίτης, στο οποίο το δεξιό αντιβράχιο με το
χέρι είχαν αποκατασταθεί όπως το φαντάστηκε ο συντηρη-
τής του 16ου αιώνα, για να κρατάει την άκρη ενός «υφά-
σματος» από κασσιτερωμένο μόλυβδο, προορισμένου να
σκεπάσει τη γύμνια του αγάλματος, πριν εκτεθεί στο Βατι-
κανό. Η προσθήκη του υφάσματος έχει αφαιρεθεί.6 (εικ. 3).

Νεοκλασικισμός

Στον Νεοκλασικισμό οι διχασμένες απόψεις και τα κριτήρια
αποκατάστασης των αρχαίων μαρμάρινων έργων, της προη-

1α.. Πέρσης ιππέας. Παριανό μάρμαρο, 520 π.Χ. Μουσείο Ακρόπολης. β. Λεπτομέρεια από το αρι-
στερό γόνατο του ιππέα. 
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γούμενης περιόδου, αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Σημειώνεται
μια μετάβαση από την παραδοχή των πιο αποτυχημένων
αποκαταστάσεων προς τις υποδείξεις που υπαγορεύονται
από τον νεοκλασικό σεβασμό προς τα έργα τέχνης. Oι επεμ-
βάσεις αυτής της εποχής στα έργα τέχνης σχετίζονται από-
λυτα με τη λατρεία προς την αρχαιότητα και το ιδανικό του
κάλλους που υπηρέτησε η αρχαία ελληνική τέχνη.
O 18ος αιώνας στο πεδίο της συντήρησης εξελίσσεται σε ση-
μαντικό αιώνα, κυρίως από την ιδεολογική πλευρά της σύγ-
χρονης θεωρίας και της νομικής οργάνωσης. Πράγματι,
όσον αφορά στην αποκατάσταση γλυπτών, θα παρατηρηθεί
κατά κάποιον τρόπο μια μεταστροφή από την τάση της επέμ-
βασης προς μία συμμόρφωση απέναντι στο ίδιο το αντικεί-
μενο, δηλαδή το έργο αντιμετωπίζεται ως φορέας μιας ιστο-
ρικής μνήμης. Η επιθυμία να διασωθούν οι μαρτυρίες του πα-
ρελθόντος αρχίζει να γίνεται αισθητή ως αναγκαιότητα, ενώ
ο θεωρητικός ορισμός του ρόλου του συντηρητή ολοκληρώ-
νεται πλέον και διακρίνεται από εκείνον του καλλιτέχνη.7

Παρά το θετικό αυτό κλίμα, το οποίο εδραιώνεται προς το
τέλος κυρίως του αιώνα και ενισχύεται τον επόμενο, είναι
εύλογο να παρατηρούνται αρκετά παραδείγματα αυθαίρε-
των επεμβάσεων, όπως εκείνα που συναντήσαμε στα προη-
γούμενα χρόνια. Εξάλλου η μετάβαση αυτή δεν μπορούσε

να γίνει από τη μια στιγμή στην άλ-
λη, εφόσον αφενός η συνήθεια και
αφετέρου τα κέρδη από αυτές τις
επεμβάσεις υπήρξαν ισχυροί ανα-
σταλτικοί παράγοντες.
Η Ρώμη ήταν υπεύθυνη για τον πυ-
ρετό της αρχαιολατρίας, η οποία κυ-
ριαρχεί περισσότερο τον 18ο αιώνα
και αρχίζει σιγά σιγά να εξαπλώνεται
και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα
του βιβλίου του Allan Cunningham:
«Σε αυτού του είδους την απάτη οι
Ιταλοί υπερτερούσαν όλων – συγκέ-
ντρωναν τα κατεστραμμένα και
ακρωτηριασμένα μέλη από δύο ή
τρία παλιά μάρμαρα, και με λίγη ικα-
νότητα στα χέρια, με καλό κονίαμα
και εμπειρία στον χρωματισμό, δημι-
ουργούσαν μια ολοκληρωμένη μορ-
φή, στην οποία έδιναν το όνομα κά-
ποιου χαμένου παλιού αγάλματος,
και έτσι το πουλούσαν σε αυτούς
που οι τσέπες τους ήταν καλύτερα
εφοδιασμένες από τα κεφάλια τους,
ιδίως οι δικοί μας Άγγλοι “γνώστες
σε θέματα τέχνης”. Είναι πράγματι
αξιοθαύμαστο με πόση τάξη και κομ-
ψότητα αυτοί οι απατεώνες έφτια-

χναν ένα έργο για πώληση. Όλες οι θραύσεις, τα μπαλώματα
και οι ενώσεις καλύπτονταν από ένα επικάλυμμα κίτρινου χρώ-
ματος, το οποίο φαινόταν σαν το φυσικό αποτέλεσμα του χρό-
νου – και οι χαρούμενοι φιλότεχνοι αποκτούσαν στην γκαλερί
τους νόμιμα άλλο ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του θαυ-
μαστού ελληνικού πνεύματος!».8

O πιο γνωστός φιλότεχνος στην αποκατάσταση αρχαίων
γλυπτών του 18ου αιώνα ήταν ο Βartolomeo Cavaceppi
(1717-1799), που είχε συντάξει και ένα δεκάλογο για τη συ-
ντήρηση των γλυπτών. Oι θέσεις-μεθοδολογίες του στο δε-
κάλογο αυτό ήταν άριστες στη θεωρία και σχεδόν αναμφι-
σβήτητες, αλλά στην πράξη δεν μπορούσαν παρά να χαρα-
κτηριστούν ως μια υπέρβαση του Cavaceppi σε σχέση με τα
γούστα και τις πρακτικές των συγχρόνων του. Μέσα στις
πολλές δεκαετίες του βίου του, τα πιο σημαντικά ευρήματα
και οι αγορές αρχαίων γλυπτών πέρασαν από τα χέρια του
και ανανεώθηκαν από αυτόν.9

Τα λόγια του Seymour Howard10 για την αποκατάσταση του
Cavaceppi στο άγαλμα του Μελέαγρου (εικ. 4), ότι: «οι νεό-
τερες φθορές στο μάρμαρο και η βαθιά χαραγμένη γραμμή
στην ένωση του αριστερού χεριού και του κεφαλιού του κά-
πρου στόχευαν στο μπέρδεμα του αρχαίου με τα συντηρη-
μένα μέρη», δείχνουν την επιθυμία των καλλιτεχνών να κα-

2α. Σχεδιαστική αποτύπωση Γανυμήδη: _____ τα μέλη που συμπληρώθηκαν από τον B. Cellini, _____ ο αρ-
χαίος μαρμάρινος κορμός. β. Κορμός αποκατεστημένος σαν Γανυμήδης, μάρμαρο. Φλωρεντία, Museo
Nazionale.

βα
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λύψουν τα νέα, πρόσθετα μέρη με τέτοιον τρό-
πο ώστε να μην είναι εύκολα διακριτά ή ανα-
γνωρίσιμα. Η σύγχυση αυτή απέβλεπε σε μια
αρμονική εξωτερική εμφάνιση, που πήγαζε από
τη ματαιοδοξία και την έμμονη επιθυμία των
ιδιοκτητών –την οποία παρατηρούμε και σε πα-
λαιότερα χρόνια– για κατοχή και έκθεση ενός
αγάλματος σε τέλεια κατάσταση. Η συστηματι-
κή λείανση και το τελείωμα των επεμβάσεων
χρησίμευαν, μαζί με το πατινάρισμα, σε αυτόν
το στόχο, στη μείωση δηλαδή της αντίθεσης
μεταξύ παλιού και νέου. 
Ωστόσο, ο Cavaceppi και οι συνάδελφοί του
δεν θα πρέπει να κατηγορηθούν γι’ αυτό. Κανέ-
νας τους, ή τουλάχιστον πολύ λίγοι είχαν αγο-
ράσει τους σπασμένους κορμούς και τα άκρα
όπως αυτά έβγαιναν από το έδαφος. Η ολοκλή-
ρωση και η κομψότητα ήταν τα χρόνια εκείνα
πιο σημαντικά από την ιστορική μοναδικότητα ή
τη σαφήνεια ενός έργου. 
Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές του Cavaceppi στη
2η έκδοση του βιβλίου του11 προειδοποιούν
τους αναγνώστες του ενάντια στο μιμητισμό,
τις απομιμήσεις, τις ελεεινές συντηρήσεις
από άλλους καλλιτέχνες και τις άσχημες δου-
λειές μερικών εμπόρων που αποκτούν κέρδη
πουλώντας ψεύτικα έργα. 
Ένας άλλος διάσημος συντηρητής του αιώνα
αυτού, μεταξύ του 1787 και του 1800, είναι ο
Carlo Albacini (1735-1813). O Albacini, ακολουθώντας το νέο
στιλ, αφαίρεσε από τον Ηρακλή Farnese την ως τότε απο-
δεκτή αποκατάσταση των κνημών του 16ου αιώνα του Della
Porta, για να επαναφέρει τις αυθεντικές κνήμες, οι οποίες
από τον 16ο αιώνα ως εκείνη τη στιγμή είχαν θεωρηθεί λι-
γότερο ωραίες από το αντίγραφο του Della Porta.12

Όπως φαίνεται, λοιπόν, στις επεμβάσεις που έγιναν μέχρι
τον 19ο αιώνα, εκείνο που μετρούσε ήταν το τελικό αποτέ-
λεσμα και η καλή εμφάνιση σύμφωνα με τα γούστα της επο-
χής. Η εργασία των αποκαταστάσεων χαρακτηριζόταν από
καλλιτεχνική επιδεξιότητα και πρωτοτυπία, που όμως δεν
αποτελούσε αποκατάσταση, αλλά μια νέα δημιουργική δρα-
στηριότητα. Το γεγονός αυτό είχε ως επακόλουθο να χά-
νουν τα έργα την αξία τους ως ιστορικά ντοκουμέντα.
Έτσι, κάθε έργο βρισκόταν ουσιαστικά στο έλεος του συ-
ντηρητή και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων
η θεραπεία ήταν χειρότερη από την ασθένεια. Στη φθορά
από το χρόνο είχε προστεθεί και η φθορά από τις επεμβά-
σεις συντήρησης. 

Ρομαντισμός

Στις αρχές του 19ου αιώνα, συνεχίζονται οι επικίνδυνες
επεμβάσεις και οι αποκαταστάσεις σε μεγάλη κλίμακα. Στη

γλυπτική επικρατούν οι αισθητικές αποκαταστάσεις «στο
στιλ του αυθεντικού», τάση που εξέφρασε και εφάρμοζε ήδη
στην αρχιτεκτονική ο Viollet-le-Duc. Τα γλυπτά αποκαθίστα-
ντο σε τέτοιο βαθμό που παρήγαγαν τελικά ένα πλαστό
αποτέλεσμα στην προσπάθεια να ανακτηθεί η χαμένη πια
«αρχική κατάσταση».13

Στις αρχές του 19ου αιώνα, όμως, τοποθετείται και η θεώρη-
ση της συντήρησης-αισθητικής αποκατάστασης ως επιστημο-
νικού κλάδου με τις δύο τάσεις που εκφράστηκαν από τους
γλύπτες A. Canova (1757-1822) και B. Thorvaldsen (1770-
1844). O Canova αρνήθηκε να συμπληρώσει τα γλυπτά του
Παρθενώνα και μάλιστα θεωρείται ο πρώτος που έκανε νύξη
για μια κρίση στη θεωρία της ολοκληρωτικής αποκατάστασης,
θέτοντας έτσι τον προβληματισμό για τη συνεχιζόμενη κακο-
μεταχείριση των γλυπτών. Από την άλλη μεριά, ο Thorvaldsen
συμφώνησε να αποκαταστήσει τα γλυπτά του ναού της Αφαί-
ας στην Αίγινα, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην αρχική
τους μορφή, όπως φανταζόταν ότι μπορεί να ήταν, δίνοντάς
τους μια στιλιστική ενότητα και εφαρμόζοντας την αρχή της
αποκατάστασης «στο στιλ του αυθεντικού»14 (εικ. 5).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η απουσία χρώματος
στις συμπληρώσεις, παρά το γεγονός ότι είναι βέβαιο σήμε-
ρα πως οι αρχαίοι χρωμάτιζαν τα γλυπτά τους. Μια εξήγηση

3α. Αφροδίτη Κνιδία. Αντίγραφο έργου του Πραξιτέλη (το πρωτότυπο στα 340 π.Χ. περίπου).
Ρώμη, Μουσείο Βατικανού. β. Αντίγραφο της Αφροδίτης Κνιδίας που παρουσιάζεται αλλαγ-
μένο, με ένα ύφασμα να καλύπτει το μισό κάτω μέρος του σώματος.

βα
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που έχει δοθεί γι’ αυτό είναι ότι οι Ευρωπαίοι, έχοντας συ-
νηθίσει να βλέπουν στα μουσεία τους τα γλυπτά γυμνά από
χρώμα, υπέθεταν ότι ήταν εξαρχής μη χρωματισμένα και δεν
προχωρούσαν σε περαιτέρω αισθητικές αποκαταστάσεις με
χρώμα.15 Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι η απουσία χρώ-
ματος οφείλεται σε λανθασμένες εκτιμήσεις που φέρουν τη
σφραγίδα των ιδεαλιστών κλασικιστών της εποχής. Μάλι-
στα, κατά τον γερμανό φιλόσοφο Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, μέσα από το γλυπτό παρουσιάζεται το ανθρώπινο
πνεύμα όπως πραγματικά είναι και για το σκοπό αυτό αρκεί
και μόνο η φόρμα του ανθρώπινου σώματος.16

Από το 1830 και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα αρκε-
τοί αρχαιολόγοι μελετητές και μαθητές του αρχαιολόγου
Α. Furtw ngler υποστήριξαν ότι οι αισθητικές αποκαταστά-
σεις θα έπρεπε να απομακρύνονται, ενώ το 1884 ο αρχι-
τέκτονας Camilo Boito, αυθεντία στα θέματα αρχιτεκτονι-
κής αποκατάστασης, δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να γίνο-
νται αισθητικές αποκαταστάσεις και όπου ήδη υπάρχουν
να αφαιρούνται, επιβεβαιώνοντας έτσι μια σχετική ομοφω-
νία που άρχισε να υπάρχει πάνω στο θέμα αυτό. Υποστή-
ριξε ότι ένα γλυπτό δεν χρειάζεται συμπλήρωση, εξακο-

λουθεί να είναι όμορφο και χωρίς αυτή και άλλωστε οποια-
δήποτε συμπλήρωση θα μπορούσε ν’ αποτελέσει πλαστο-
γραφία, αλλοιώνοντας την εικόνα και την ιστορικότητα του
γλυπτού.17

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα καθιερώθηκε για πρώτη
φορά η αφαίρεση των νεότερων προσθηκών από ένα γλυ-
πτό, σαν «γελοίες απομιμήσεις» που ήταν, οδηγώντας όμως
έτσι σε νέες υπερβολές και λάθη, που αναπόφευκτα έγιναν
υπό την επιρροή της τάσης που ονομάστηκε πουρισμός. Η
νέα αυτή τάση επικράτησε στην Ευρώπη τα τελευταία χρό-
νια του 19ου αιώνα και υποδείκνυε την αφαίρεση όλων των
αποκαταστάσεων και των προσθηκών που είχαν γίνει πα-
λαιότερα σε αρχιτεκτονικά έργα και κατ’ επέκταση και σε
γλυπτά, με σκοπό να επανέλθουν τα έργα στην αρχική τους
κατάσταση, στην αρχική τους «αγνότητα».18

Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες εκδηλώθη-
κε αμέσως μετά τον ερχομό του Όθωνα. Αισθητικές αποκα-
ταστάσεις έγιναν σε πολλά γλυπτά, όπως στις Καρυάτιδες
από το Ερέχθειο κ.ά. Ωστόσο, οι αποκαταστάσεις αυτές δεν
γίνονταν χωρίς κάποιο δισταγμό για το αν και κατά πόσο οι
υποθέσεις που κάνουν οι συντηρητές και οι επεμβάσεις που
υλοποιούν είναι σωστές και σίγουρα ήταν σε πιο περιορι-
σμένη κλίμακα σε σχέση με τις αισθητικές αποκαταστάσεις
που γίνονταν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό συνέβη διότι η
Ελλάδα δεν δέχθηκε την επιρροή της αισθητικής του Μπα-
ρόκ και οι μουσειακοί καλλιτέχνες έκαναν μόνο τις αναγκαί-
ες συμπληρώσεις.19

20ός αιώνας 

O 20ός αιώνας βρήκε το τοπίο ασαφές στον τομέα της αισθη-
τικής αποκατάστασης, αλλά και της συντήρησης γενικότερα,
χωρίς να έχει καθοριστεί ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο
θα μπορούσε να κινηθεί ένας συντηρητής. Έτσι λοιπόν, εκτε-
ταμένες επεμβάσεις και συμπληρώσεις «in style of» εξακολου-
θούσαν να γίνονται συχνά, ενώ αρκετές αισθητικές αποκατα-
στάσεις έγιναν πάνω σε αντίγραφα των αυθεντικών έργων, χω-
ρίς να χρειαστεί επέμβαση πάνω στο ίδιο το έργο. Παρ’ όλα
αυτά, ήταν στη διάρκεια του 20ού αιώνα που αναπτύχθηκε η
μοντέρνα θεώρηση της συντήρησης και της αποκατάστασης,
πάνω σε θεωρητική και επιστημονική πλέον βάση. 
Το 1931 συντάχθηκε ο Χάρτης των Αθηνών, απ’ όπου προέ-
κυψε η αρχή ότι, όταν μία αποκατάσταση είναι αναπόφευ-
κτη, θα πρέπει να σέβεται το ιστορικό και καλλιτεχνικό έργο
του παρελθόντος, ενώ τα νέα στοιχεία που προστίθενται θα
πρέπει να είναι απαραιτήτως αναγνωρίσιμα.20

Επίσης, σε σχέση με τη μνημειακή γλυπτική, δεν θα πρέπει
να ενθαρρύνεται η απομάκρυνση των έργων από το πλαίσιο
μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν και τα μέλη που λείπουν θα
πρέπει να αντικαθίστανται από εκμαγεία.21

Την ίδια χρονιά συντάχθηκε και ο ιταλικός «Χάρτης της Συ-
ντήρησης», όπου οριστικοποιήθηκε η θεωρία της συντήρη-
σης, σύμφωνα με την οποία «η επέμβαση σταματά εκεί4. Μελέαγρος. Αποκατάσταση από τον B. Cavaceppi. Συλλογή Lansdowne. 
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όπου αρχίζουν οι υποθέσεις».22 Φυσικά, οι αρχές αυτές δεν
τηρήθηκαν ακριβώς, ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, όταν προέκυψε η ανάγκη να αποκατασταθούν τα μνη-
μεία, τα οποία υπέστησαν καταστροφές στη διάρκεια του
πολέμου.
Το 1964 συντάχθηκε ο Χάρτης της Βενετίας, ο οποίος μέχρι
και σήμερα αποτελεί γνώμονα για κάθε επιστημονική επέμ-
βαση σε μνημείο ή έργο τέχνης.

Μια συστηματική φιλοσοφική διατύπωση του προβλήματος
της συντήρησης, σε σχέση με τη θεωρία αλλά και τις αρχές
εφαρμογής, έγινε από τον Ιταλό Cesare Brandi στο βιβλίο
του Θεωρία της Συντήρησης, όπου αναφέρεται ότι η συντή-
ρηση ενός έργου τέχνης εξαρτάται από την αναγνώριση ή
τη μη αναγνώρισή του ως έργου τέχνης. Επίσης, παρατίθε-
νται κάποιες αρχές, οι οποίες οφείλουν να τηρούνται κατά
τη συμπλήρωση ενός έργου τέχνης, οι οποίες είναι η ανα-

5. Oι αποκαταστάσεις του Τhorvaldsen σε μορφές πολεμιστών, από το ανατολικό αέτωμα του ναού της Αφαίας.

6α. Πολεμιστής συμπληρωμένος από τον B. Thorvaldsen. β. O ίδιος πολεμιστής μετά την αφαίρεση των συμπληρώσεων από τον D. Ohly. Ανατολικό αέ-
τωμα του ναού της Αφαίας, Γλυπτοθήκη Μονάχου.
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γνωρισιμότητα της συμπλήρωσης, η αντιστρεψιμότητα και
το υλικό του ίδιου του έργου.23

Το 1972 συντάσσεται ο Χάρτης της Ρώμης,24 ο οποίος απα-
γορεύει τη συμπλήρωση, αλλά και την αλλοίωση ή αφαίρε-
ση της πατίνας και επιτρέπει την προσθήκη συμπληρωματι-
κών τμημάτων μόνο για λόγους στατικής και μάλιστα με τε-
χνικές και υλικά αναστρέψιμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια
ενδεχόμενη μελλοντική επέμβαση συντήρησης.
Ήταν πολύ φυσικό, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, στον
οποίο διατυπώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι θεωρίες πάνω
στη συντήρηση, να ασκηθεί κριτική και να αναθεωρηθούν διά-
φορες παλιότερες επεμβάσεις πάνω σε γλυπτά. Κάποιες από
αυτές κρίθηκαν σωστές. Άλλες πάλι έπρεπε να αφαιρεθούν. 
Μια τέτοια περίπτωση ήταν η αποκατάσταση των γλυπτών
του ναού της Αφαίας που ήταν εκτεθειμένα στη Γλυπτοθήκη
του Μονάχου. Η έκθεση με τη συγκεκριμένη αποκατάσταση
υπέστη αυστηρή κριτική, και το 1962, υπό τη διεύθυνση του
D. Ohly, αφαιρέθηκαν οι συμπληρώσεις του Thorvaldsen και
τα γλυπτά επανεκτέθηκαν, έχοντας μάλιστα προστεθεί και
κάποια νέα θραύσματα που στο μεταξύ είχαν βρεθεί (εικ. 6).
Στην Ελλάδα οι μουσειακοί καλλιτέχνες εξακολουθούσαν να
κάνουν αισθητικές αποκαταστάσεις σε γλυπτά, αλλά και πά-
λι σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις επεμβάσεις που γί-
νονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σημαντικές αποκαταστάσεις έγιναν στην Ακρόπολη κατά τη

διάρκεια του πρώτου αναστηλωτικού προγράμματος του
Παρθενώνα από τον Ν. Μπαλάνο και αργότερα με πρόταση
του καθηγητή Α. Oρλάνδου.25

Σε γενικές γραμμές, μετά το 1980 επικράτησε η τάση να μη
συμπληρώνονται τα γλυπτά, όπου είναι δυνατόν μάλιστα να
αφαιρούνται οι προηγούμενες επεμβάσεις.
Σήμερα στην Ελλάδα η αντιμετώπιση ενός γλυπτού διαφέρει
από εργαστήρι σε εργαστήρι, αλλά και από περίπτωση σε
περίπτωση. Η αισθητική αποκατάσταση συνήθως γίνεται με
ευθύνη του αρμόδιου αρχαιολόγου. Σε περιπτώσεις έργων
νεότερης γλυπτικής μπορούν να γίνουν κατά περίπτωση διά-
φορες αισθητικές αποκαταστάσεις. 
Τα τελευταία χρόνια, επίσης, εφαρμόζονται διαφορετικές
μέθοδοι αισθητικής αποκατάστασης, με τις οποίες ο συντη-
ρητής δεν επεμβαίνει πάνω στο ίδιο το γλυπτό, αλλά αυτό
εκτίθεται στην κατάσταση που βρίσκεται, ενώ εκτίθεται ταυ-
τόχρονα αυτό που θα μπορούσε να ήταν αν είχε βρεθεί ακέ-
ραιο. Έτσι, χωρίς να δημιουργείται μια εικόνα που θα μπο-
ρούσε να ζημιώνει την ιστορικότητα και την αυθεντικότητα
του γλυπτού, ο θεατής έχει την ευκαιρία να το αναπλάσει με
τη φαντασία του. Oι μέθοδοι αυτοί είναι: α) η σχεδιαστική
αποκατάσταση και β) η γλυπτική αναπαράσταση.
Στην πρώτη περίπτωση τα γλυπτά παρουσιάζονται όπως εί-
ναι, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σχέδιο σε μικρότερη κλίμακα,
που απεικονίζει το γλυπτό όπως πιθανόν να ήταν στην αρ-
χική του κατάσταση και εκτίθεται δίπλα του. Ένας δεύτε-
ρος τρόπος σχεδιαστικής αποκατάστασης, κυρίως σε ανά-
γλυφα έργα, είναι να χρησιμοποιούνται τα ίδια τα θραύ-
σματα, τα οποία εντάσσονται στο σχέδιο που αναπαριστά
το έργο ολοκληρωμένο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
Γοργώ στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου τα μόνα τμήμα-
τα που σώζονται είναι το κεφάλι και ένα τμήμα των χεριών,
τα οποία αγκαλιάζουν τη ζώνη. Αυτά είναι στερεωμένα σε
έναν πίνακα, ενώ η ολοκλήρωση της φόρμας του σώματος
γίνεται σχεδιαστικά και διακρίνεται από το διαφορετικό
χρώμα, αλλά και επειδή προεξέχει κατά 1 εκ. περίπου από
το επίπεδο στο οποίο εδράζεται (εικ. 7).
Η γλυπτική αναπαράσταση γίνεται πάνω σε αντίγραφο του
γλυπτού, χωρίς μάλιστα αυτό να έχει απαραίτητα το ίδιο μέ-
γεθος και συντελεί στο να κατανοηθεί καλύτερα η στάση και
η κίνηση και να δοθεί η ολοκληρωμένη εικόνα του γλυπτού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νίκη του Παιωνίου
στο Μουσείο της Oλυμπίας, όπου δίπλα στο αυθεντικό
άγαλμα έχει τοποθετηθεί ένα μικρότερου μεγέθους αντί-
γραφο από γύψο, που κατασκευάστηκε από τον γερμανό
αγαλματοποιό Gruttner26 (εικ. 8).
Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να ειπωθεί συμπερασματι-
κά ότι με την πάροδο των χρόνων η προσέγγιση στο θέμα
της αισθητικής αποκατάστασης υπήρξε όλο και περισσό-
τερο επιστημονική. Παρά τις αυθαίρετες επεμβάσεις που
έγιναν, ακόμα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρό-
νων, η διάσταση των απόψεων τείνει να εξαλειφθεί. Υιοθε-

7. Η Γοργώ, το μυθικό φτερωτό τέρας. Έχει αναπαρασταθεί ως κεντρικό
ακρωτήριο του κτιρίου, ερμηνεία που όμως δεν είναι απολύτως βεβαιω-
μένη. Περίπου 570 π.Χ. Μουσείο Ακρόπολης.
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τείται σχεδόν καθολικά η αρχή της μη συμπλήρωσης των
γλυπτών, διασφαλίζοντας έτσι την αυθεντικότητα των έρ-
γων καλλιτεχνικά και ιστορικά. Η χρήση επίσης της τεχνο-
λογίας επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των εναλλακτικών τρό-
πων παρουσίασης που αναφέρθηκαν παραπάνω και αντι-
μετωπίζουν το κάθε έργο με τον απαιτούμενο σεβασμό.
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From Restoration to Aesthetic Rehabilitation of Antique
and Modern Sculptures: Historical Flashback and
Contemporary Points of View
Lito Gounela - Eulambia Dimitriadou

The aesthetic rehabilitation of the works of art is and has
always been a serious concern of all those engaged with
their restoration. In spite of the great importance of the
issue, it has not been thoroughly investigated and stud-
ied as yet due to the absence of documentation of earli-
er rehabilitation works. The lack of such an elucidating
material is particularly serious in Greece, where the rel-
evant documents go only as far back as the 1970’s and
thus all earlier information is lost. Nevertheless, the
scarce reference to this subject in the Greek and foreign
bibliography vaguely sketches the general course of
aesthetic rehabilitation.
The approach to the aesthetic rehabilitation differs, de-
pending on the century it has been carried out. Although
the objective of such an intervention has always been the
same, that is the copying and imitation of the original form
of the sculptured works of art, the final result is strongly in-
fluenced both by the prevailing aesthetic notions and the
personal taste of the collectors at the time of rehabilitation
of each sculpture.-


