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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η εφαρµογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην τέχνη αποτελεί 

ένα εργαλείο αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας που µεταφέρθηκε 
µέχρι την εποχή µας µε τη βοήθεια της ύλης. Η συστηµατική µελέτη 
των έργων του υλικού πολιτισµού διευρύνεται µε την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας που αφορούν την 
αναγνώριση, ανάδειξη, διαχωρισµό, καταγραφή, συστηµατοποίηση, 
κωδικοποίηση, διαχείριση και διακίνηση των αντλούµενων 
πληροφοριών. Η ασφαλής συλλογή πληροφοριών, ιδεών ή 
τεκµηρίων που έπεται µιας ερευνητικής, µελετητικής ή διαγνωστικής 
δραστηριότητας απαιτεί την ανάπτυξη διεπιστηµονικών 
προσεγγίσεων και τη συνεργασία διαφόρων επιστηµονικών κλάδων. 

Η χρήση ψηφιακών πολυφασµατικών απεικονιστικών 
µεθόδων και συστηµάτων στην µελέτη και ανάλυση των έργων 
τέχνης προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για τα 
υλικά και την τεχνική κατασκευής τους, µε την εφαρµογή µη 
καταστρεπτικών µεθόδων (non-destructive analyses) ικανοποιώντας 
συγχρόνως την απαίτηση σε πληρότητα, ακρίβεια, επεκτασιµότητα 
και αµεσότητα στη συλλογή των αποτελεσµάτων.  

Η συλλογή της πληροφορίας επιτυγχάνεται µε τη λήψη 
ψηφιακών εικόνων από τα ζωγραφικά έργα τέχνης, όταν αυτά 
διεγερθούν από ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες διαφορετικών 
µηκών κύµατος. Η επεξεργασία της εικονιστικής πληροφορίας 
αναδύεται µέσα από ένα ειδικά και κατά περίπτωση δηµιουργούµενο 
λογισµικό. Η ερµηνεία της πληροφορίας υλοποιείται µέσα από 
διαδικασίες ανίχνευσης, σύγκρισης, διάκρισης, αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης των ποικίλλων και διαφορετικών εικόνων οι οποίες 
αποτελούνται από ένα πλήθος εγχρώµων σηµείων (εάν πρόκειται για 
εικόνες της ορατής περιοχής του φάσµατος) ή από σηµεία 
διαφορετικής τονικότητας του γκρίζου (εάν πρόκειται για εικόνες 
προερχόµενες από τις άλλες φασµατικές περιοχές). Η αξιοποίηση της 
πληροφορίας επιτυγχάνεται µέσα από µια διεπιστηµονική προσέγγιση 
ειδικοτήτων µε γνωστικό αντικείµενο τη µελέτη των έργων τέχνης. 

Στα πλαίσια της διεπιστηµονικής θεώρησης που διέπει την 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της 
πληροφορίας ο συντηρητής έργων τέχνης καλείται, πολλές φορές, να 
συµβάλλει στην ερµηνεία και ανάδειξη στοιχείων που αφορούν τα 
υλικά και την τεχνική κατασκευής των έργων τέχνης. Η συµβολή του 
κρίνεται ουσιαστική εφόσον η γνώση του προκύπτει από την άµεση 
επαφή του µε το έργο, την µακροσκοπική ή µικροσκοπική 
παρατήρηση της ύλης και την παρατήρηση των ιδιοτήτων, των 
αντιδράσεων και της φυσικοχηµικής συµπεριφοράς των υλικών. 
Ταυτόχρονα ο συντηρητής καλείται να αξιολογήσει όλες αυτές τις 
πληροφορίες ώστε να επιλέξει την κατάλληλη µεθοδολογία 
συντήρησης, η ορθότητα της οποίας είναι συνυφασµένη µε τα ακριβή 
αποτελέσµατα της διαδικασίας της τεκµηρίωσης του έργου τέχνης. 
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Οι εφαρµογές των ψηφιακών πολυφασµατικών 
απεικονιστικών µεθόδων και συστηµάτων στη µελέτη και συντήρηση 
των έργων τέχνης αποτέλεσαν για µένα, όντας συντηρητής, το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός µου στην παρούσα εργασία ενώ οι 
δυνατότητες εξέλιξής τους αποτέλεσε την αφετηρία των 
προβληµατισµών µου.  

Η εκκίνηση αυτής της εργασίας ήταν αποτέλεσµα µιας σειράς 
ευτυχών συγκυριών που συνετέλεσαν στην ενασχόλησή µου µε ένα 
πεδίο έρευνας στη συντήρηση των έργων τέχνης, που µου ασκούσε 
ιδιαίτερη έλξη. Κατά αρχάς, η εντριβή µου µε τη χρήση του 
Συστήµατος Πολυφασµατικής Απεικόνισης MU.S.I.S 2007 (Multi 
Spectral Imaging System) στη µελέτη και συντήρηση βυζαντινών και 
µεταβυζαντινών εικόνων κατά τη διάρκεια της εργασίας µου στο 
εργαστήριο συντήρησης του Κλιµακίου Καλαµάτας της 5ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, προκάλεσε 
την ανάγκη της ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και 
αρχειοθέτησης των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη µελέτη 
και τις εργασίες συντήρησης των έργων τέχνης. Η συµµετοχή µου στο 
∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
που είχε ως θεµατικό αντικείµενο «Συστήµατα πολιτισµικών 
πληροφοριών και διαχείρισης της πολιτισµικής κληρονοµιάς» 
διεύρυνε τις γνώσεις µου στις τεχνικές διαχείρισης του υλικού 
πολιτισµού και οδήγησε στην επιλογή του θέµατος της παρούσας 
εργασίας. Παράλληλα, η συµµετοχή µου σε ένα ερευνητικό 
πρόγραµµα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής 
και Laser του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας και το Κέντρο 
∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, 
µε στόχο τη µελέτη των έργων του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου µε µη 
καταστρεπτικές τεχνικές, έδωσε το έναυσµα για την διερεύνηση των 
χρωστικών που έχει χρησιµοποιήσει ο ζωγράφος. Τέλος, η 
ταυτόχρονη παρουσίαση της έκθεσης «El Greco, Ταυτότητα και 
Μεταµόρφωση» στην Εθνική Πινακοθήκη (Εικ. 2)1 που 
συγκέντρωσε αντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη από όλα τα 
στάδια της δηµιουργίας του, προσέφερε τη δυνατότητα συγκριτικής 
προσέγγισης των ζωγραφικών εκφράσεών του. Εικ. 2 

Βέβαια, οφείλω να οµολογήσω τη γοητεία που µου ασκούσε η 
ιδιαίτερη χρήση του χρώµατος, η µοναδικότητα και η εξελικτική 
διαδροµή της αινιγµατικής τέχνης του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου. 
Και αυτό ίσως αποτελεί το βασικότερο λόγο που επεδίωξα να 
µελετήσω διεξοδικά ένα έργο του συγκεκριµένου ζωγράφου. 

Επιθυµώ να ευχαριστήσω τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, 
καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, που µε 
ενδιαφέρον περιέβαλλε το θέµα της εργασίας και συνέβαλλε στην 
προσέγγιση του έργου «Η Συναυλία των Αγγέλων» της Εθνικής 
Πινακοθήκης. Οι κατευθύνσεις, οι παρατηρήσεις και οι παρεµβάσεις 
του υπήρξαν ουσιαστικές από τη σύνταξη του πλάνου της εργασίας 
έως τη συγγραφή της. Για τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις 
επιθυµώ να ευχαριστήσω τον κ. Ευγένιο Ματθιόπουλο, λέκτορα της 
Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
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Επιθυµώ ακόµη να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Μπάλα, 
ερευνητή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας για την πολύτιµη βοήθεια, τις 
ουσιαστικές παρεµβάσεις και την επιστηµονική καθοδήγηση κατά 
την εκτέλεση της εργασίας. Οφείλω επίσης να αναφερθώ στη 
βοήθεια του κ. Βασίλη Παπαδάκη µέλους της ερευνητικής οµάδας 
του ιδίου Ινστιτούτου, ώστε να πραγµατοποιηθούν εξειδικευµένες 
πειραµατικές µετρήσεις. 

Οι λήψεις των εικόνων από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων 
δεν θα είχαν πραγµατοποιηθεί χωρίς το ενδιαφέρον που έδειξαν για 
την παρούσα έρευνα η κ. Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα, ∆ιευθύντρια της 
Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και ο κ. 
Μιχάλης ∆ουλγερίδης, ∆ιευθυντής του εργαστηρίου καλλιτεχνικής 
συντήρησης και αποκατάστασης των εργων τέχνης της Εθνικής 
Πινακοθήκης. 

Η διερεύνηση της χηµικής σύστασης των χρωστικών των 
προτύπων δειγµάτων αναφοράς πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο 
Λίθου, του Υπουργείου Πολιτισµού, εν µέσω του ήδη βεβαρηµένου 
προγράµµατός του. Οι λήψεις των εικόνων από το έργο Η 
Προσκύνηση των Μάγων µε το Hyper Spectral Imaging System 
πραγµατοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser 
του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας.  

Οφείλω επίσης ευχαριστίες για τη βοήθεια που µου 
προσέφεραν στην κ. Νάντια Βλάχου, µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, τον κ. Αλέξη Καραχάλιο, συντηρητή 
αρχαιοτήτων και τους κ. Ελευθερία Βαζγιουράκη, Γιώργο Θεµελή, 
Γιάννη Ορφανό, Αντώνη Παπαδάκη, Νίκο Παπαδάκη, ερευνητές στο 
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Κοιτάζοντας τα έργα του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου το 

βλέµµα µαγνητίζεται από το χρώµα (Εικ. 3,4,5)2. Είναι η έλξη για το 
χρώµα το οποίο µπορεί να µεταφρασθεί ως αποτέλεσµα της οπτικής 
µας αντίληψης για την απόχρωση, την αξία και την έντασή του. 
Απόχρωση ή χροιά είναι η ιδιότητα ενός χρώµατος που δηλώνεται µε 
το όνοµά του. Η αλλαγή της απόχρωσης ενός χρώµατος προϋποθέτει 
την ανάµειξή του µε άλλο χρώµα. Αξία ή φωτεινότητα είναι η σχέση 
του µε το άσπρο ή το µαύρο. ∆ηλαδή πόσο ανοιχτότερο ή 
σκουρότερο είναι ένα χρώµα π.χ µπλε από το «κανονικό» µπλε του 
ορατού φάσµατος. Ενταση ή κορεσµός είναι η χρωµατική δύναµη 
µιας απόχρωσης όταν συγκρίνεται µε ένα άχρωµο γκρίζο. ∆ηλαδή 
πόσο λαµπερό η µουντό είναι ένα χρώµα3. 

Εικ. 3 

Εξίσου µαγνητική φαίνεται να ήταν η λειτουργία που ασκούσε 
το χρώµα στον ίδιο το Θεοτοκόπουλο εφόσον αυτό αποτελεί έναν 
κεντρικό άξονα στη ζωγραφική του4. Εξάλλου, ο ίδιος οµολόγησε το 
1611 στον Francisco Pacheco πως το χρώµα είναι το κύριο στη 
ζωγραφική και όχι το σχέδιο5. Σε έργα που εντάσσονται στην κρητική 
περίοδο του ζωγράφου διακρίνονται η ενιαία λειτουργία των 
χρωµάτων6, η ευαίσθητη χρωµατική αρµονία7 και αρµονία των 
αποχρώσεων8. Στα έργα που τοποθετούνται ανάµεσα στην κρητική 
και στην πρώιµη βενετσιάνικη φάση φαίνεται ότι το κύριο µέληµα 
του ζωγράφου ήταν η χρήση του χρώµατος και του φωτός και η 
εκµετάλλευση των εκφραστικών ιδιοτήτων τους µέσω µιας 
«ζωγραφικής εκτέλεσης». Η εκθαµβωτική έµφαση στο χρώµα 
µαρτυρεί άµεση οικειότητα µε έργα της βενετσιάνικης σχολής9. Σε 
πίνακες της ίδιας εποχής διακρίνονται η δυνατή χρωµατική 
ενορχήστρωση του συνόλου και η αναλαµπή του χρώµατος10.Σε όλα 
τα έργα που ο Θεοτοκόπουλος ζωγράφισε στη Βενετία τα χρώµατα 
είναι λαµπερά και δίνουν την εντύπωση του σµάλτου11. Σε έργο που 
ζωγραφίζει λίγο πριν φύγει για τη Ρώµη διαφαίνεται µια έφεση για 
χρώµατα διαπεραστικά, παράφωνα που δεν µπορούν να 
εναρµονισθούν µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια µεγάλη 
νευρικότητα και ένταση, χαρακτηριστικό που θα διατρέχει όλο το 
ύστερο ζωγραφικό έργο του12. Στο ίδιο έργο ενδιαφέρον αποτελεί ο 
συνδυασµός των χρωµάτων που έχουν τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο 
άλλο13. Στα έργα που ζωγραφίζει στην Ισπανία η πληθωρική χρήση 
του χρώµατος υποβάλλει το όραµα µιας απόκοσµης 
πραγµατικότητας14. Τα χρώµατα είναι αµιγή, λαµπερά και 
αντιπαρατίθενται για να δηµιουργήσουν µια παλλόµενη εντύπωση15. 
Στα τελευταία έργα του ζωγράφου, µόλις που διακρίνεται η οπτική 
κλίµακα των χρωµατικών τόνων και των αποχρώσεων στις µορφές, 
οι οποίες ορίζονται από το σχήµα τους, την υφή, την ένταση και το 
χρώµα του φωτός16. Το χρώµα είναι αυτό που προσδίδει σε έργο της 
τελευταίας περιόδου του κάτι το φασµατικό που το τοποθετεί 
χρωµατικά στο χώρο του οράµατος17. 

Εικ. 4 

Εικ. 5 

Το χρώµα είναι µια πολύπλοκη έννοια µε υποκειµενικό 
περιεχόµενο, η ερµηνεία της οποίας απαιτεί φυσική και φυσιολογική 
θεώρηση. Σύµφωνα µε την πρόταση της Commission Internationale 
de l’ Eclairage (C.I.E) το χρώµα ορίζεται είτε ως «αντιλαµβανόµενο 
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χρώµα» είτε ως «ψυχοφυσικό χρώµα»18. Στη πρώτη περίπτωση το 
χρώµα εκφράζει µια ιδιότητα της οπτικής αντίληψης. Σχετίζεται δε 
άµεσα µε την ευαισθησία του συστήµατος της όρασης του 
παρατηρητή και µε την οπτική «µνήµη» του παρατηρητή19. Στη 
δεύτερη περίπτωση εκφράζει µια µετρήσιµη ιδιότητα της ορατής 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας όταν αλληλεπιδρά µε την ύλη.  

Ετσι, παρότι η προσέγγιση, η αισθητική κατανόηση και η 
µελέτη ενός έργου τέχνης µέσω της οπτικής µας αντίληψης 
προβάλλουν ίσως γοητευτικότερα, η παρούσα εργασία περιορίζεται 
στον ψυχοφυσικό ορισµό του χρώµατος. Σύµφωνα µε αυτόν, ως 
χρώµα ορίζεται η σύνθεση των ορατών ακτινοβολιών (380-760nm), 
συγκεκριµένης φασµατικής συµπεριφοράς που ανακλώνται από την 
ύλη και γίνονται αντιληπτές είτε από το ανθρώπινο µάτι είτε από 
ειδικά συστήµατα ανίχνευσης, όπως τα συστήµατα πολυφασµατικής 
απεικόνισης. 

Το χρώµα ως υλικό που χρησιµοποιεί ο ζωγράφος στο έργο 
«Η Συναυλία των αγγέλων» (Εικ. 6), ή αλλιώς στο έργο που είναι 
«αληθινή συναυλία χρωµάτων» κατά το Mayer20, αποτέλεσε το 
βασικό αντικείµενο έρευνας στην παρούσα µελέτη. Συγκεκρι-µένα, η 
εργασία αυτή στοχεύει σε µια διερεύνηση των χρωστικών και της 
τεχνικής κατασκευής των χρωµατικών στρωµάτων του έργου, µε τη 
χρήση ενός Ψηφιακού Συστήµατος Πολυφασµατικής Απεικόνισης. Η 
ταυτοποίηση των χρωστικών ενός έργου τέχνης αποτελεί σηµαντικό 
στοιχείο για την τεκµηρίωση της υλικής του υπόστασης. Η 
τεκµηρίωση αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την χρονολογική του 
κατάταξη, τη διαπίστωση ή µη της αυθεντικότητάς του και την 
εξακρίβωση της πατρότητάς του. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: 
Α. Στη δηµιουργία ενός αρχείου αναφοράς µε πρότυπα 

χρωµατικά στρώµατα βασιζόµενου σε χρωστικές, γνωστής χηµικής 
σύστασης. 

Β. Στη συλλογή, επεξεργασία, και ερµηνεία της αντλούµενης 
πληροφορίας από τη χρήση του Συστήµατος. 

Γ. Στη συγκριτική µελέτη των δεδοµένων που θα οδηγήσει 
στην ταυτοποίηση των χρωστικών του έργου. 

Το ενδιαφέρον βέβαια εντείνεται περισσότερο από τις 
µελλοντικές προεκτάσεις και χρήσεις των δεδοµένων που 
παρουσιάζονται στον επίλογο αυτής της εργασίας. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η παρούσα έρευνα αφορά τη µελέτη καθαρών 
χρωστικών και δηµιουργεί προοπτικές επέκτασης στα µίγµατα 
χρωστικών. ∆εδοµένου ότι οι χρωστικές χρησιµοποιούνται σε 
µίγµατα δύο ή περισσότερων και σπανιότερα σε καθαρή µορφή, το 
ενδιαφέρον αρχικά εστιάστηκε στην επιλογή των περιοχών του έργου 
όπου ταυτιζόταν η χρήση καθαρών χρωστικών από το ζωγράφο. Η 
επιλογή αυτών των περιοχών γινόταν από τη προκαταρκτική, 
λεπτοµερή, οπτική παρατήρηση του έργου και από την ταυτόχρονη 
συλλογή πληροφοριών µε το Multi Spectral Imaging System που 
αφορούσαν τη φασµατική συµπεριφορά των χρωστικών, την 
ανίχνευση των επιζωγραφήσεων και των µεταγενέστερων 
επεµβάσεων . 
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Η µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε περιελάµβανε:  
1. Κατασκευή εργαστηριακών προτύπων δειγµάτων 

αναφοράς µε χρωστικές και συνδετικά µέσα που έχουν 
χρησιµοποιήσει καλλιτέχνες παλαιότεροι ή σύγχρονοι του ∆οµήνικου 
Θεοτοκόπουλου 

2. Λήψη ψηφιακών εικόνων από τα πρότυπα δείγµατα 
αναφοράς των χρωστικών σε διάφορες περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, µε τo Σύστηµα Πολυφασµατικής 
Απεικόνισης MU.S.I.S 2007(Multi Spectral Imaging System). 

3. Λήψη ψηφιακών εικόνων από το έργο η Συναυλία των 
αγγέλων σε διάφορες περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, µε 
τo Σύστηµα Πολυφασµατικής Απεικόνισης MU.S.I.S 2007). 
Πραγµατοποιήθηκαν 190 λήψεις. 

4. Λήψη φασµάτων από τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των 
χρωστικών µε φασµατοφωτόµετρο. 

5. Επεξεργασία της πληροφορίας ώστε να καταστεί 
αναγνώσιµη και αξιοποιήσιµη. 

6. Ερµηνεία της πληροφορίας.  
7. Συγκριτική µελέτη των δεδοµένων. 
8. Ταυτοποίηση των χρωστικών του έργου.  
Επίσης, στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα νέο ψηφιακό 

σύστηµα Υπερφασµατικής Απεικόνισης, το Hyper Spectral Imaging 
System που συµβάλλει στην ταυτοποίηση των χρωστικών ενός 
ζωγραφικού έργου. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η µεθοδολογία 
ταυτοποίησης µιας χρωστικής από το έργο Η Προσκύνηση των 
Μάγων του Μουσείου Μπενάκη που αποδίδεται στο ∆οµήνικο 
Θεοτοκόπουλο21. 

 

Εικ. 6 
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1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΟΜΗΝΙΚΟΥ 
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
 

 
Η Συναυλία των Αγγέλων του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου 

συνιστούσε τµήµα του έργου που είχε ως θέµα τον Ευαγγελισµό. Το 
έργο τεµαχίστηκε σε δύο τµήµατα στις αρχές του περασµένου αιώνα 
(Εικ. 7, 8). Το σύµπλεγµα των αγγέλων µουσικών που αποτελεί το 
επάνω τµήµα φυλάσσεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας ενώ το 
υπόλοιπο τµήµα που παρουσιάζει τη σκηνή του Ευαγγελισµού και ένα 
τµήµα της δόξας ανήκει στη συλλογή Banco Central Hispano.  

Το έργο φαίνεται να έχει γίνει µε την τεχνική της ελαιογραφίας 
πάνω σε προετοιµασµένο ύφασµα (µουσαµά). Ο Ευαγγελισµός έχει 
ύψος 294 εκ. και πλάτος 209 εκ. ενώ η Συναυλία των Αγγέλων έχει ύψος 
110,5 εκ. και πλάτος 204,5 εκ. 

Εικ. 7, 8  
Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ TAVERA 

 
O Ευαγγελισµός θεωρείται µέρος του τελευταίου µεγάλου 

συνόλου που ξεκίνησε ο ζωγράφος για το κεντρικό και τα πλευρικά 
ρετάµπλ της εκκλησίας του Nοσοκοµείου του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή στο Τολέδο (Hospital de San Juan Bautista), γνωστό επίσης 
ως «Νοσοκοµείο των Περιχώρων» (Hospital de Afuera) λόγω της 
θέσης του εκτός των τειχών της πόλης (Εικ. 9)22 και ως Tavera 
εξαιτίας του ονόµατος του ιδρυτή του καρδιναλίου Juan de Tavera23. 
Ο πανίσχυρος καρδινάλιος που υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα 
της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής στην Ισπανία, κυβερνήτης 
της Καστίλης (1539-1541), Μέγας Ιεροεξεταστής και 
Αρχιεπίσκοπος του Τολέδου (1534-1545), ίδρυσε το Νοσοκοµείο 
το 154124. 

Εικ. 9 

Εικ. 10 

Στις 16 Νοεµβρίου 1608 ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος και ο 
γιος του Χόρχε Μανουέλ συνέταξαν συµφωνητικό µε το 
διαχειριστή του Ιδρύµατος Tavera, Pedro Salazar de Mendoza25 για 
να φιλοτεχνήσουν «το κεντρικόν και τα πλευρικά εικονοστάσια του 
προαναφερθέντος Νοσοκοµείου και ότι αφορά εις την κατασκευή 
των, ένωσιν, γλυπτών, χρυσίζον επίστρωµα και χρώσιν», µε τη 
δέσµευση να τα παραδώσουν σε πέντε χρόνια26 (Εικ. 10). Στο 
συµφωνητικό δεν υπάρχει καµιά µνεία για την κατασκευή 
ζωγραφικών έργων αλλά τρεις πίνακες που αποδίδονται στο 
Θεοτοκόπουλο συνδέονται µε αυτήν την παραγγελία. Είναι ο 
Ευαγγελισµός (Banco Central Hispano) που αποτελούσε ενιαίο 
τµήµα µε τη Συναυλία των Αγγέλων (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη), 
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η Βάπτιση του Χριστού (Νοσοκοµείο Tavera) και η Πέµπτη 
Σφραγίδα της Αποκάλυψης (New York, The Metropolitan Museum 
of Art)27 (Εικ. 11, 12, 13,14). 

 Εικ. 11, 12, 13, 14 
Τα θέµατα των πινάκων της παραγγελίας είναι γνωστά µόνο 

από έµµεσες αναφορές. Ο απογραφικός κατάλογος του 1614 που 
συντάχθηκε από το Χόρχε Μανουέλ αµέσως µετά το θάνατο του 
πατέρα του, αναφέρεται σε πίνακες που είχαν ήδη αρχίσει να 
κατασκευάζονται και προορίζονταν για το Νοσοκοµείο καθώς και 
σε δύο ολοκληρωµένους πίνακες για το άνω µέρος των πλευρικών 
ρετάµπλ28. Στον απογραφικό κατάλογο της περιουσίας του Χόρχε 
Μανουέλ του 1621 αναφέρονται η κεντρική Βάπτιση του 
Νοσοκοµείου και οι δύο µεγάλοι ηµιτελείς πίνακες για τα πλευρικά 
ρετάµπλ29. Η αφιέρωση του Νοσοκοµείου στον Αγιο Ιωάννη το 
Βαπτιστή δικαιολογεί την τοποθέτηση αυτού του πίνακα στο 
κεντρικό ρετάµπλ30. Στο ευρετήριο του Νοσοκοµείου που 
συντάχθηκε το 1624 καταγράφεται πίνακας της Βάπτισης 
τοποθετηµένος στο πλευρικό ρετάµπλ όπου και παρέµεινε έως το 
193631. Στην παραγγελία που δόθηκε το163532 στους Gabriel de 
Ulloa και στον Felix Castello ορίζεται ότι ο πίνακας µε θέµα τη 
Βάπτιση θα κοσµούσε το κεντρικό ρετάµπλ, πλαισιωµένη από τον 
Ευαγγελισµό και ένα Οραµα της Αποκάλυψης33 ενώ πάνω από τους 
δύο πλευρικούς πίνακες θα τοποθετούνταν Ο αποκεφαλισµός του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου και Το κήρυγµα του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόµου στην έρηµο. Είναι πολύ πιθανό το παραπάνω 
εικονογραφικό πρόγραµµα να ήταν ανάλογο µε αυτό που είχε 
παραγγελθεί στον ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο34. Οι αρχικές 
διαστάσεις των έργων του Θεοτοκόπουλου Πέµπτη σφραγίδα της 
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Αποκάλυψης και Ευαγγελισµός συµπίπτουν µε αυτές των υποδοχών 
των πλευρικών ρετάµπλ. 

 
 

Ο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
 

Οι περισσότεροι µελετητές του έργου του ∆οµήνικου 
Θεοτοκόπουλου αποδίδουν τη Συναυλία των Αγγέλων στον 
∆οµήνικο ενώ για τον Ευαγγελισµό υποστηρίζουν ότι 
ολοκληρώθηκε µε τη συµµετοχή του Χόρχε Μανουέλ. Ο βαθµός 
επέµβασης ή συµµετοχής του Χόρχε Μανουέλ στη δηµιουργία του 
έργου είναι αµφιλεγόµενος. Βασιζόµενος στις απογραφές του 1614 
και 1621, ο Wethey υποστηρίζει ότι ο Ευαγγελισµός είχε σχεδιαστεί 
από το ∆οµήνικο, δεν είχε ολοκληρωθεί µέχρι το 1621 και 
παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες µε µερικά έργα της ωριµότητας 
του Χόρχε Μανουέλ όπως η Εµφάνιση του Αγγέλου στη Μαγδαληνή 
και το Μη Μου Απτου35 . Ο ίδιος µελετητής αναφέρει ότι στην 
δηµιουργία της Συναυλίας των Αγγέλων συµµετείχε και ο Χόρχε 
Μανουέλ36. Ο Camon Aznar σηµειώνει ότι Ο Ευαγγελισµός έµεινε 
ηµιτελής από το ∆οµήνικο και ο Χόρχε Μανουέλ δεν πρόλαβε να 
επέµβει37. Ο Gudiol δηλώνει ότι είναι απόλυτα πεπεισµένος πως ο 
Ευαγγελισµός και η Συναυλία των αγγέλων είναι έργα απολύτως 
αυθεντικά και ότι ο ∆οµήνικος τα παρέδωσε ολοκληρωµένα στη 
µορφή που τα γνωρίζουµε σήµερα38. Ο Pita Andrade υποστηρίζει 
ότι ο Χόρχε Μανουέλ παρέλαβε τον πίνακα κάτι παραπάνω από 
απλώς «σχεδιασµένο» και ότι η παρέµβασή του περιορίστηκε µόνο 
στη συµπλήρωση ορισµένων τµηµάτων39. Ο Alvarez Lopera κρίνει 
ως ορθή την παραπάνω άποψη και τοποθετεί το χρόνο κατασκευής 
του Ευαγγελισµού ανάµεσα στο 1608-1622 περίπου και τη 
Συναυλία των αγγέλων ανάµεσα στο 1608-1614 περίπου. 
Παράλληλα σηµειώνει ότι οι µορφές και η πτυχολογία των επτά 
αγγέλων είναι τόσο φευγαλέες και απροσδιόριστες ώστε να µπορεί 
να υποθέτει πως ο Χόρχε Μανουέλ άφησε τον πίνακα όπως είχε 
µείνει µε το θάνατο του πατέρα του40. 

 
 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ 
 

Ο Ευαγγελισµός και η Συναυλία των αγγέλων ουδέποτε 
παραδόθηκαν στην εκκλησία του Νοσοκοµείου για την οποία 
προορίζονταν. Ο Ευαγγελισµός µεταφέρθηκε από τον Μαρκήσιο de 
Urquijo στη συλλογή Banco Urquijo στη Μαδρίτη, από εκεί στη 
συλλογή Grupo Banco Hispano Americano και στη συνέχεια στη 
συλλογή Central Hispano. 

Η Συναυλία των αγγέλων µεταφέρθηκε από τον Μαρκήσιο de 
Castro Serna στον υποκόµη de Rota στη Μαδρίτη, από εκεί, γύρω 
στο 1929, στη συλλογή Marczell von Nemes στο Μόναχο και στη 
συνέχεια στις 16 Ιουνίου 1931 σε µεταθανάτια πώληση της 
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συλλογής Nemes µε αριθµό 44, στη συλλογή Hugo Helbing στο 
Μόναχο41. Το 1932 αγοράστηκε σε δηµοπρασία αντί του ποσού 
των 5.900.000 δραχµών, από την Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, 
όταν διευθυντής ήταν ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, µε τη βοήθεια του 
Ελευθερίου Βενιζέλου και του Αχιλλέα Κύρου42,43. 

 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

Ο Ευαγγελισµός συµµετείχε στις εκθέσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν το 1979 στην Αθήνα (χωρίς αριθµό), το 1986 
στο Τόκιο (αρ. 42), το 1987 στο Τολέδο (αρ. 3), το 1987 στην 
Αθήνα και τη Μαδρίτη, το 1990 στο Ηράκλειο (αρ. 35α), το 1998 
στη Σεβίλλη, τη Μαδρίτη και το Οβίεδο (αρ. 21) και το 1999 στη 
Μαδρίτη, τη Ρώµη και την Αθήνα (αρ. 89α). 

Η Συναυλία των αγγέλων συµµετείχε στις εκθέσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν το 1979 στην Αθήνα (χωρίς αριθµό), το 1986 
στο Τόκιο (αρ. 43), το 1987 στο Τολέδο (αρ. 4), το 1987 στην 
Αθήνα και τη Μαδρίτη, το 1990 στο Ηράκλειο (αρ. 35β) και το 
1999 στη Μαδρίτη, τη Ρώµη και την Αθήνα (αρ. 89β). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
Στην παράσταση εικονίζεται το λιτό εσωτερικό ενός 

αρχιτεκτονήµατος που εκτυλίσσεται η σκηνή του Ευαγγελισµού. Από 
τον ουρανό µέσα από το άνοιγµα µιας δοξαστικής σκηνής, κατεβαίνει 
το λευκό περιστέρι του Αγίου Πνεύµατος. Χορός αγγέλων µουσικών 
επιστέφει το γεγονός. 

Εικ. 15 

 
Τα εικονογραφικά στοιχεία που συνθέτουν την παράσταση 

αποτελούνται στο πρώτο επίπεδο από την Παναγία και τον Αρχάγγελο 
Γαβριήλ, στο δεύτερο επίπεδο από τις µορφές που προβάλλονται µέσα 
από το άνοιγµα της δόξας και στο τρίτο επίπεδο από το χορό των επτά 
αγγέλων. Η απεικόνιση του χώρου επιτυγχάνεται µε τη προοπτική 
απόδοση του πλακόστρωτου δαπέδου, τον τοίχο που το διακόπτει και 
την ορθογώνια θύρα που ανοίγεται στο βάθος της σκηνής. 

Η Παναγία παρουσιάζεται όρθια, δίπλα στο προσευχητάρι και 
πάνω σε ένα βάθρο (Εικ. 17). Η φιγούρα της προβάλλει λυγερή και 
ραδινή, µε µικρό κεφάλι. Τα µέλη του σώµατος της ακολουθούν 
αντίστροφες συστροφές καταλύοντας τη στατικότητα και συµµετρία 
της απόδοσης του ανθρωπίνου σώµατος. Το αριστερό της χέρι είναι 
απλωµένο σε ένα βιβλίο που βρίσκεται µισάνοιχτο πάνω στο 
προσευχητάρι και το δεξί είναι λυγισµένο στον αγκώνα, στο ύψος του 
στήθους. Φορεί ρόδινο χιτώνα, υπόλευκο πέπλο που καλύπτει το 
κεφάλι και γαλάζιο µανδύα που πέφτει ριχτός σκεπάζοντας το αριστερό 
της χέρι. Εχει στραµµένο το πρόσωπό της προς τα δεξιά, προς τον 
αρχάγγελο Γαβριήλ. 

Εικ. 16 

Ο άγγελος πατώντας στο έδαφος βαδίζει προς την Παναγία και 
της απλώνει το δεξί του χέρι, µε την παλάµη στραµµένη στον ουρανό 
(Εικ. 16). Φορεί άσπρο χιτώνα και κίτρινο ιµάτιο που ανεµίζει στο 
ύψος των ακάλυπτων κνηµών. 

Πάνω από την επίγεια σκηνή, µέσα στο άνοιγµα µιας δόξας 
απίστευτου βάθους διακρίνονται µικρές µορφές οι οποίες αποδίδονται 
χωρίς λεπτοµέρεια, µε µια εντελώς ιδιαίτερη προοπτική βράχυνση 
(Εικ. 15). Ψηλά στα σύννεφα προβάλλονται από αριστερά, τρεις 
συστρεφόµενοι µικροί γυµνοί άγγελοι και στη συνέχεια παρατίθενται 
µια καθιστή γυναικεία φιγούρα µε ένα µικρό παιδί στην αγκαλιά της 
που πλαισιώνεται από άλλα δύο, ένας άγγελος µπροστά και τέσσερις 
γυναικείες µορφές πίσω, εκ των οποίων η πρώτη φορά πράσινο 
χιτώνα, η δεύτερη µε το ωχρόχροο χιτώνα κρατά έναν καθρέφτη, η 
τρίτη µε το γαλάζιο χιτώνα κρατά ένα σταυρό και η τέταρτη µε το 
γκρι χιτώνα αδειάζει νερό από ένα δοχείο. Τρεις µικροί γυµνοί 
άγγελοι δεξιά ανυψώνονται προς το χορό των αγγέλων. 

Μέσα σε σκοτεινό ουρανό οι επτά άγγελοι που επιστέφουν την 
παράσταση, τοποθετούνται σε τρία µικρά συµπλέγµατα στο ίδιο 

Εικ. 17 
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πλάνο, σχεδόν χωρίς προοπτική. Παρουσιάζονται ως µουσικοί που 
παίζουν διάφορα µουσικά όργανα. Από αριστερά, ο πρώτος άγγελος 
(Εικ.18) µε την πλάτη στραµµένη προς το θεατή, παίζει σπινέτα και 
φορά κόκκινο ένδυµα µε έντονες πτυχώσεις που επιτυγχάνονται µε 
την απότοµη διαβάθµιση της τονικής κλίµακας του κόκκινου. Ο 
δεύτερος παρουσιάζεται σε µετωπική στάση, καθιστός, µε πράσινο 
ένδυµα και κρατά ανοιχτό βιβλίο. Ο επόµενος άγγελος (Εικ. 19) σε 
πλάγια στάση, παίζει άρπα. Μπροστά του, στο κέντρο του χορού, 
µε την πλάτη στον θεατή παρουσιάζεται ένας όρθιος, άγγελος. Ο 
φωτισµός του σώµατός του που πηγάζει από τον κάθετο ποταµό 
φωτός στο κέντρο της σύνθεσης, δηµιουργεί το φωτεινό 
περίγραµµα της σιλουέτας και εντείνει την κίνηση της αριστερής 
ωµοπλάτης. Με το ίδιο φως λούζεται το πρόσωπο του επόµενου 
αγγέλου µε το ωχρόχροο ένδυµα. Ο έκτος άγγελος (Εικ. 20) 
προβάλλεται από το φως της ίδιας εστίας, που ανακλάται στη 
γυρισµένη του πλάτη. Παίζει φλάουτο στραµµένος προς το διπλανό 
του δεξιά, που παίζει βιόλα. Και οι δύο φορούν γαλάζια ενδύµατα. 

Εικ. 19 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Στη παράσταση ο δηµιουργός διεισδύει στο µυστήριο του 

Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και εµφανίζει τα θεωρούµενα θεία 
γεγονότα κατά την προσωπική και αισθητική του αντίληψη.  

Η Θεοτόκος φαίνεται ότι ανασηκώνεται, φέρνει το δεξί της 
χέρι στο ύψος του στήθους και µε το αριστερό πιάνει τη ράχη του 
βιβλίου κλείνοντάς το, µόλις βλέπει τον άγγελο. Οι συσπάσεις του 
σώµατος της αναδύονται µέσα από τα ανάµεικτα συναισθήµατα 
φόβου, ταραχής, έκπληξης και συγκίνησης. Στις συσπάσεις 
εναρµονίζονται ταυτόχρονα µία τάση φυγής και µία τάση υποδοχής 
του εµφανισθέντος αγγέλου. Στα δύο πόδια της υπάρχει µία τάση 
οπισθοχώρησης και αποµάκρυνσης ενώ ο κορµός και το πρόσωπό 
της κατευθύνονται από µία σύνθετη συναισθηµατικο-διανοητική 
ενέργεια γλυκύτητας, αποδοχής και εξοικείωσης στην υπερκόσµια 
παρουσία του αγγέλου. 

Εικ. 20 

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ είναι στραµµένος προς την Παναγία 
και της αναγγέλλει το µήνυµα υπογραµµίζοντάς το µε την πρόταση 
του δεξιού του χεριού. Η έκφραση και η επιβλητικότητα του 
προσώπου του, το µεγαλοπρεπές άνοιγµα των φτερών του, η 
αποφασιστικότητα, η αταλάντευτη κορµοστασιά, το ευθύ βλέµµα 
και το προτεταµένο δεξί του χέρι καθιστούν µεγαλειώδη τη 
µοναδική και ανεπανάληπτη συνάντηση. 

Στην έκρηξη της δόξας, µέσα από ένα λαµπερό χρυσοκίτρινο 
φως εµφανίζεται το περιστέρι, σύµβολο του Αγίου Πνεύµατος, 
κατευθυνόµενο προς την Παναγία, αφήνοντας τις ακτίνες να πέσουν 
πάνω της υπογραµµίζοντας το Θείο θέληµα της αναγγελίας. 
Σύµφωνα µε τον A. Lopera στο επίκεντρο της δόξας παριστάνονται 
από δεξιά, οι προσωποποιήσεις των Αρετών της Παναγίας: η 
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Εγκράτεια, η Πίστη, η Σωφροσύνη, µία ανερµήνευτη µορφή και 
από την άλλη πλευρά του αγγέλου η Φιλευσπλαχνία. ∆ικαιολογεί 
την απόδοση της µορφής αυτής στην αρετή της Φιλευσπλαχνίας 
γιατί ταιριάζει µε τη σηµασία και τους σκοπούς ενός 
Νοσοκοµείου44. Ο Gudiol ερµήνευσε αυτήν την τελευταία 
γυναικεία µορφή µε τα δύο παιδιά ως απεικόνιση της ίδιας της 
Θεοτόκου, γεγονός που τον οδήγησε να προτείνει πως στην 
ουράνια ζώνη ο καλλιτέχνης είχε τοποθετήσει το «όραµα» της 
Μαρίας κατά τον Ευαγγελισµό45. Τη γνώµη αυτή ασπάσθηκε ο 
Mann θεωρώντας ότι η Φιλευσπλαχνία ταυτίζεται µε τη µορφή που 
φορά πράσινο ένδυµα46. 

Στην επίγεια σκηνή του Ευαγγελισµού ο οπτικός άξονας έχει 
κατεύθυνση προς το βάθος της εικόνας. Η εντύπωση αυτή 
δηµιουργείται µε τη χρήση της γεωµετρικής προοπτικής και του 
φωτισµού και ενισχύεται µε τις χρωµατικές αντιθέσεις. Η 
προοπτική διάσταση του χώρου επιτυγχάνεται µε τον 
συγκεκριµένο τύπο δαπέδου στρωµένου µε ορθογώνιες πλάκες, του 
οποίου οι κάθετες γραµµές συγκλίνουν σε ένα σηµείο στο βάθος 
του πίνακα και οι οριζόντιες πλησιάζουν προοδευτικά η µία την 
άλλη. Η εντύπωση του βάθους συµπληρώνεται µε την προοπτική 
απόδοση του προσκυνηταριού και του βάθρου. Η χρήση του 
έντονου φωτός και του καθαρού χρώµατος στις δύο 
πρωταγωνιστικές µορφές τις µεταφέρει στο πρώτο επίπεδο, που το 
διαχωρίζει από το επίπεδο του σκοτεινού τοίχου στο βάθος. Ετσι, η 
απόδοση του βάθους του χώρου δεν επηρεάζεται παρότι η εικόνα 
κλείνει µε έναν τοίχο παράλληλο προς το οπτικό επίπεδο του 
θεατή. Στη δοξαστική σκηνή η απόδοση του βάθους επιτυγχάνεται 
αφενός µε τη διαφοροποίηση των διαστάσεων στις κοντινές και 
µακρινές µορφές και αφετέρου µε το ποσοστό απόδοσης της 
λεπτοµέρειας των χαρακτηριστικών τους. Παράλληλα, 
δηµιουργείται διπλή προοπτική βράχυνση των µορφών προς τα 
πάνω και προς τα πίσω47. Στη Συναυλία των Αγγέλων οι µορφές 
εµφανίζονται ελαφρώς µετατοπισµένες σε διαφορετικά επίπεδα και 
προβάλλονται µε τα εναλλασσόµενα χρώµατα των ενδυµάτων 
τους, µέσα σε σκοτεινό φόντο. ∆ηλαδή, ο φωτισµός, το χρώµα και 
η θέση των µορφών δηµιουργούν την αίσθηση του βάθους.  

Οι µορφές σχεδιάζονται µε σαφήνεια και καθαρότητα. Η 
τοποθέτηση τους στην παράσταση είναι ενεργητική έτσι ώστε όλα 
τα σηµεία της να παρουσιάζουν την ίδια ζωτικότητα. Ο ζωηρός 
χρωµατισµός που κυριαρχεί στο σύνολο του πίνακα και οι 
φωτεινές εντάσεις συνεπικουρούν στην ανάγλυφη παρουσίαση των 
µορφών. Οι αντιθέσεις δηµιουργούνται µε τη βοήθεια των 
συµπληρωµατικών χρωµάτων που εξασφαλίζουν στην εικόνα µια 
στέρεη χρωµατική βάση. Η κατανοµή του φωτός και του χρώµατος 
δηµιουργεί µια αίσθηση όχι κορεσµού αλλά έντασης. 



2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 
 
 
2.1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 
 
Οι φυσικοχηµικές µέθοδοι ανάλυσης των υλικών και της 

τεχνικής κατασκευής των ζωγραφικών έργων τέχνης 
περιλαµβάνουν δύο µεγάλες κατηγορίες διαγνωστικών µεθόδων, 
τις «καταστρεπτικές» (destructive) και τις «µη καταστρεπτικές» 
(non destructive).  

Η εφαρµογή των «καταστρεπτικών» διαγνωστικών µεθόδων 
απαιτεί τη λήψη µικροδείγµατος ή µικροποσότητας στερεάς ύλης 
από το εξεταζόµενο έργο, προκειµένου να µελετηθεί η εσωτερική 
δοµή του, η τεχνική κατασκευής του και η χηµική σύσταση των 
υλικών του. Μέσα από ένα µικρό δείγµα που οι διαστάσεις του δεν 
πρέπει να ξεπερνούν µερικά δέκατα του mm2 και το βάρος του τα 
λίγα mgr, ο ερευνητής καλείται να εξάγει τα στοιχεία που 
συνθέτουν την υλική υπόσταση του έργου. Η δειγµατοληψία ή η 
επανάληψή της κρίνεται πολλές φορές απαγορευτική λόγω της 
µεγάλης ιστορικής αξίας του έργου, της µοναδικότητάς του, των 
µικρών του διαστάσεων ή της κατάστασης διατήρησής του. 

Η ανάλυση µικροδείγµατος χρωµατικών στρωµάτων ή 
µικροποσότητας χρωστικής συνίσταται στη µελέτη: 

α) της χηµικής σύστασης των χρωστικών (ποιοτική και 
ποσοτική στοιχειακή χηµική ανάλυση) και του συνδετικού υλικού  

β) του χρώµατος ως αποτέλεσµα της χρωµατικής χροιάς 
(hue), της χρωµατικής πυκνότητας-κορεσµού (saturation) και της 
φωτεινότητας-λαµπρότητας (brightness-intensity) 

γ) της κοκκοµετρίας των χρωστικών 
δ) της τεχνικής κατασκευής των χρωµατικών στρωµάτων και 

της εσωτερικής κατασκευαστικής τεχνολογίας τους (επαλληλία, 
τρόπος ανάµιξης των χρωστικών µε το συνδετικό υλικό) 

ε) το διαχωρισµό των χρωµατικών στρωµάτων που 
αποτελούν επιζωγράφιση ή µεταγενέστερη επέµβαση. 

Οι σηµαντικότερες «καταστρεπτικές» φυσικοχηµικές 
µέθοδοι ανάλυσης των χρωµατικών στρωµάτων των έργων τέχνης 
είναι η Μικροσκοπική Παρατήρηση, Μικροχηµεία / Εκλεκτικός 
Χρωµατισµός Ηλεκτρονική Μικροανάλυση, Περιθλασιµετρία 
Aκτίνων Χ, Φασµατοσκοπία Μικροφθο-ρισµού Aκτίνων X, 
Υπέρυθρη (Μικρο)Φασµατοσκοπία απορρόφησης, Υπεριώδης 
(Μικρο)Φασµατοσκοπία φθορισµού, Φασµατοµετρία Μάζας, 
Μέτρηση των λόγων των ισοτόπων του µολύβδου, 
Νετρονική/Πρωτονική Ενεργοποίηση, Χρωµατογραφία λεπτής 
στοιβάδας και Αέρια Χρωµατογραφία48. 
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Η εφαρµογή των «µη καταστρεπτικών» διαγνωστικών 
µεθόδων στην ανάλυση των χρωµατικών στρωµάτων, αφορά τη 
µελέτη της απόκρισης των υλικών τους, όταν αυτά διεγείρονται 
από ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες διαφορετικών µηκών 
κύµατος. Η διαφορετική φυσικοχηµική συµπεριφορά της ύλης 
στην ανάκλαση, την απορρόφηση και τη σκέδαση της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ποικίλων και διαφορετικών εικόνων της ζωγραφικής 
επιφάνειας. Οι εικόνες καταγράφονται επάνω σε ειδικές επιφάνειες 
(φωτογραφικά ή ακτινογραφικά films) ή σε ψηφιακή µορφή µε τη 
χρήση εξελιγµένων ηλεκτρονικών συστηµάτων πληροφορικής και 
εµφανίζονται σε φθορίζουσα οθόνη υψηλής διακριτικής 
ικανότητας. Αποτελούνται από ένα πλήθος εγχρώµων σηµείων εάν 
πρόκειται για εικόνες της ορατής περιοχής του φάσµατος ή από 
σηµεία διαφορετικής τονικότητας του γκρίζου εάν πρόκειται για 
εικόνες προερχόµενες από τις άλλες φασµατικές περιοχές.  

Η επεξεργασία των λαµβανόµενων εικόνων έχει στόχο: 
α) την ταυτοποίηση των χρωστικών (εκτίµηση της ποιοτικής 

χηµικής σύστασης) και του συνδετικού υλικού 
β) τη µελέτη του χρώµατος ως αποτέλεσµα της απόχρωσης 

(hue), της χρωµατικής πυκνότητας-κορεσµού (saturation) και της 
φωτεινότητας-λαµπρότητας (brightness-intensity) 

γ) την παρατήρηση της τεχνικής κατασκευής και της 
εσωτερικής στρωµατογραφικής δοµής των χρωµατικών 
στρωµάτων ανάλογα µε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που 
χρησιµοποιείται 

δ) τη µελέτη της κατάστασης διατήρησης των χρωµατικών 
στρωµάτων 

ε) την αποκάλυψη χρωµατικών στρωµάτων που έχουν 
ατονίσει (ξεθωριάσει) στη διάρκεια του χρόνου 

στ) τη διάκριση των χρωµατικών στρωµάτων που αποτελούν 
επιζωγράφιση ή µεταγενέστερη επέµβαση. 

Οι σηµαντικότερες «µη καταστρεπτικές» φυσικοχηµικές 
µέθοδοι ανάλυσης των χρωµατικών στρωµάτων των έργων τέχνης 
είναι η Φωτογράφηση µε εφαπτοµενικά προσπίπτουσα 
ακτινοβολία, Φωτογράφηση µε µονοχρωµατική ακτινοβολία 
Νατρίου, Υπεριώδης Φωτογραφία Ανάκλασης, Υπεριώδης 
Φωτογραφία Φθορισµού, Υπέρυθρη Φωτογραφία Ανάκλασης, 
Εγχρωµη Υπέρυθρη Φωτογραφία, Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία, 
Ακτινογραφία Roentgen και γ-γραφία 49. 

Η χρήση των «µη καταστρεπτικών» φυσικοχηµικών µεθόδων 
παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι αυτής των 
«καταστρεπτικών»: 

α) την λήψη της πληροφορίας απουσία µικροδείγµατος, 
ικανοποιώντας συγχρόνως την απαίτηση σε πληρότητα, ακρίβεια 
και αναπαραγωγισιµότητα των αποτελεσµάτων 

β) τη δυνατότητα επιλογής της προς ανάλυση περιοχής, 
χωρίς περιορισµούς 

γ) τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας  
Τα δύο Συστήµατα Πολυφασµατικής και Υπερφασµατικής 

Απεικόνισης Multi Spectral Imaging System και Hyper Spectral 
Imaging System που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, 
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ανήκουν στις «µη καταστρεπτικές» µεθόδους ανάλυσης των έργων 
τέχνης. Αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και 
Laser, του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας της Κρήτης 
(FoRTH-instruments)50. 

Η απεικονιστική φασµατοσκοπία συνδυάζει τις δυνατότητες 
της εικόνας µε τη φασµατοσκοπία και βασίζεται στη δυνατότητα 
ταυτόχρονης καταγραφής της χωρικής και φασµατικής 
πληροφορίας που λαµβάνεται ύστερα από διέγερση του 
εξεταζόµενου χρωµατικού στρώµατος στα διάφορα µήκη κύµατος 
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Στην απεικόνιση µιας 
µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εικόνας καταγράφεται ένα 
πλήθος από τιµές της έντασης κάθε εικόνας ή εικονοστοιχείου 
(pixel). Στις παραδοσιακές φασµατοσκοπικές τεχνικές όπως η 
Υπέρυθρη Φασµατοσκοπία ή η φασµατοσκοπία Raman 
προσδιορίζεται η χηµική σύσταση µε την καταγραφή και ανάλυση 
του φωτός που απορροφάται ή εκπέµπεται από το δείγµα. Σε αυτές 
τις µετρήσεις τα δεδοµένα συνήθως έχουν τη µορφή ενός πλήθους 
αριθµών εντάσεως στα διάφορα µήκη κύµατος. Τα δύο Συστήµατα 
ενσωµατώνουν µεθόδους και τεχνολογίες απεικόνισης και 
φασµατοσκοπίας. Υψηλής απόδοσης CCD (διατάξεις συζευγµένων 
φορτίων, charge-coupled device) ανιχνευτές πυριτίου επιτυγχάνουν 
ταυτόχρονη καταγραφή της οπτικής και φασµατικής πληροφορίας 
µε χαµηλό ποσοστό θορύβου51.  

Μέχρι σήµερα η εφαρµογή της υπέρυθρης απεικονιστικής 
φασµατοσκοπίας στην µελέτη των έργων τέχνης στηριζόταν στη 
χρήση των Vidicon Systems. Το σύστηµα αποτελείται από µια 
υπέρυθρη κάµερα και µια οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας. Η 
υπέρυθρη κάµερα περιλαµβάνει στην απλή του µορφή, ένα στόχο 
από ύαλο µε επίστρωση ενός διαπερατού αγώγιµου στρώµατος 
SnO2 και µία φωτοαγώγιµη επίστρωση Sb2S3

52. Σε άλλη του µορφή 
περιλαµβάνει ένα σωλήνα στερεού ανιχνευτή θειούχου µολύβδου ή 
µίγµατος θειούχου µολύβδου και οξειδίου του µολύβδου που 
δηµιουργεί ένα φωτοαγώγιµο στρώµα που συµπεριφέρεται ως 
φωτοευαίσθητη επιφάνεια η ανιχνευτική ικανότητα της οποίας 
εκτείνεται µέχρι τα 1800nm περίπου. Η ανακλώµενη υπέρυθρη 
ακτινοβολία δηµιουργεί στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια του 
σωλήνα ανίχνευσης µία λανθάνουσα οπτική εικόνα που 
µετατρέπεται µε ηλεκτρονικό τρόπο σε ροή ηλεκτρονίων µε 
πυκνότητα ανάλογη της φωτεινής έντασης. Η ηλεκτρονική αυτή 
πληροφορία µετασχηµατίζεται στη συνέχεια στην φθορίζουσα 
οθόνη σε οπτική αναλογική εικόνα που αποκαλείται 
ανακλαστογράφηµα53.  

Παρότι τα Vidicon Systems έχουν την δυνατότητα να 
συλλέξουν πληροφορίες από ένα εκτεταµένο πεδίο της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
µειονεκτήµατα:  

α) παρουσιάζουν µία καθυστέρηση στο χρόνο λήψης της 
εικόνας για τον λόγο ότι δεν έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης σε 
πραγµατικό χρόνο, κάτι που δηµιουργεί δυσκολία στην εστίαση 
του αντικειµένου 
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β) οι ανιχνευτές παρουσιάζουν συνήθως ποικίλη ευαισθησία 
κατά µήκος της επιφάνειας ή έχουν ατέλειες που εµφανίζουν στην 
παραγόµενη εικόνα µαύρα στίγµατα 

γ) οι Vidicon σωλήνες έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής. 
Μετά από 150 ώρες η ευαισθησία του αγωγού µειώνεται 
σηµαντικά και χρήζει αντικατάστασης  

δ) η εικόνα πολύ εύκολα µπορεί να υπερκορεστεί κατά τη 
διάρκεια της λήψης όταν ο φωτισµός είναι έντονος µε αποτέλεσµα 
να υποβαθµίζεται η ποιότητά της 

ε) η ευαισθησία της κάµερας µειώνεται αισθητά όταν οι 
Vidicon χρησιµοποιούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα λόγω 
της υψηλής θερµοκρασίας που αναπτύσσεται στον ανιχνευτή του 
υπερύθρου  

στ) εξωτερικά µαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται από 
συσκευές τηλεφώνων, µετασχηµατιστές ή ενισχυτές µπορεί να 
προκαλέσουν παρεµβολές στην εικόνα γιατί επιδρούν στη σάρωση 
του ηλεκτρικού σήµατος 

ζ) σε αντίθεση µε τους CCD αισθητήρες οι καθοδικοί 
σωλήνες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως µετά το 
άνοιγµα της συσκευής 

η) η σάρωση του ηλεκτρονικού σήµατος αποδίδει την εικόνα 
µε γεωµετρικές παραµορφώσεις σε σχέση µε το πραγµατικό 
αντικείµενο. Ετσι, η επεξεργασία και η συνένωση δύο 
«γειτονικών» εικόνων από µία περιοχή είναι δύσκολη 

θ) η ανάλυση της εικόνας από τη σάρωση του ηλεκτρονικού 
σήµατος είναι µικρότερη από αυτή των CCD καθιστώντας 
δύσκολη την αξιοποίηση µικρών περιοχών της εικόνας 

ι) η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
Vidicon συστηµάτων απαιτεί ειδική τεχνική και επιστηµονική 
γνώση. 1) Η επιλογή των φίλτρων είναι σηµαντική προϋπόθεση της 
χρήσης τους επειδή η υψηλή ευαισθησία των συστηµάτων είναι 
ανάµεσα στα 0.6 και 1.2 µm. Ετσι, χωρίς φίλτρο, η ακτινοβολίες 
ανάµεσα στα 0.7 και 0.9 µm επικρατούν στον αισθητήρα κόβοντας 
τις πληροφορίες που προέρχονται από υψηλότερες περιοχές του 
υπέρυθρου. 2) Τα high pass και τα narrow bandwidth φίλτρα 
απαιτούν είτε υψηλή ένταση φωτισµού (καθιστώντας 
απαγορευτική τη χρήση τους στα έργα τέχνης) είτε µεγάλου 
µεγέθους ανιχνευτή (που όµως αυξάνει το θόρυβο και τις 
καθυστερήσεις στο σήµα και µειώνει το όριο ζωής στο σωλήνα) 
ώστε να αυξήσουν την ευαισθησία54. 

Τα Συστήµατα Πολυφασµατικής και Υπερφασµατικής 
Απεικόνισης εκτός από τα πλεονεκτήµατα των «µη 
καταστρεπτικών µεθόδων» που προαναφέρθηκαν, δεν έχουν τα 
µειονεκτήµατα των Vidicon Systems και επιπλέον παρέχουν 
προσεγγίσεις, δυνατότητες ή προεκτάσεις που έγκειται: 

α) στην άµεση (real time) λήψη της πληροφορίας  
β) στην in situ λήψη και επεξεργασία της πληροφορίας 
γ) στη λήψη εικόνων του προς ανάλυση έργου µε εύκολο και 

γρήγορο τρόπο, σε εφτά περιοχές ανάµεσα στα 320 και 1550nm 
(MU.S.I.S. 2007) και σε εκατοντάδες περιοχές (Hyper Spectral 
Imaging System) του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, που παρέχουν 
τη δυνατότητα συγκριτικής αναλυτικής πληροφορίας 
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δ) στην παροχή πληροφοριών ανά πάσα στιγµή, πριν, κατά 
τη διάρκεια και µετά το πέρας των εργασιών συντήρησης του 
έργου τέχνης 

ε) στην απευθείας λήψη ψηφιακών εικόνων χωρίς να 
µεσολαβεί η µετατροπή αναλογικής εικόνας σε ψηφιακή (που 
εγκυµονεί απώλεια ή αλλοίωση δεδοµένων)  

στ) στην παροχή υψηλής ποιότητας ανάλυσης εικόνων, 
σταθερής ποιότητας, χωρίς γεωµετρικές παραµορφώσεις λόγω της 
µη χρήσης καθοδικού σωλήνα  

ζ) στη δυνατότητα εξέλιξης του λογισµικού τους µε στόχο 
την προσέγγιση µελλοντικών απαιτήσεων. 

 
 

 



2.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

 
 
Το Σύστηµα Πολυφασµατικής Απεικόνισης Multi Spectral 

Imaging System (MU.S.I.S. 2007) είναι µία συσκευή που εκτός 
των ποικίλλων εφαρµογών της στην Ιατρική, χρησιµοποιείται στη 
µελέτη των έργων τέχνης. Αποτελεί µία µέθοδο διερεύνησης των 
υλικών και της τεχνικής κατασκευής των έργων τέχνης που 
συλλέγει άµεσα πληροφορίες, από εφτά περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, ανάµεσα στα 320 και 1550nm. 
Παρέχει πολυφασµατικές εικόνες ανάκλασης στην υπεριώδη 
περιοχή του φάσµατος (320-400nm), φθορισµού στην ορατή 
περιοχή (400-700nm) ύστερα από διέγερση υπεριώδους 
ακτινοβολίας, ανάκλασης στην ορατή περιοχή (400-700nm), 
ανάκλασης στην υπέρυθρη περιοχή (700-950nm, 950-1150nm, 
1150-1550nm) και ανάκλασης στην υπέρυθρη και ορατή περιοχή 
(false color infrared mode). Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα 
µέτρησης των τριών παραµέτρων του χρώµατος (hue, saturation, 
intensity) σε επιλέξιµες σηµειακές περιοχές των εικόνων, καθώς 
και τη γραφική απεικόνιση µε τις ανώτερες και τις κατώτερες τιµές 
των παραµέτρων σε µία ευρύτερη περιοχή. Αποτέλεσµα αυτής της 
διαδικασίας είναι η δυνατότητα χαρτογράφησης όλων των 
εικονοστοιχείων της εικόνας που αντιστοιχούν στις ίδιες τιµές των 
παραµέτρων του χρώµατος. 

Το Σύστηµα Υπερφασµατικής Απεικόνισης Hyper Spectral 
Imaging System παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής οπτικής 
πληροφορίας σε συνδυασµό µε φασµατική πληροφορία 
µεγαλύτερης ανάλυσης. Η οπτική πληροφορία δηλαδή οι 
χρωµατικές ή τονικές διαφοροποιήσεις της παραγόµενης εικόνας 
της χρωστικής καθώς «κινούµαστε» στο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα 
µεταφράζονται σε µεταβολές του ποσοστού ανάκλασης της 
χρωστικής. Αυτές οι µεταβολές που συνιστούν τη φασµατική 
πληροφορία και χαρακτηρίζουν την κάθε χρωστική, 
παρουσιάζονται σε διάγραµµα µε κάθετο άξονα την ένταση της 
ανακλώµενης ακτινοβολίας και οριζόντιο τα µήκη κύµατος του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Το εύρος του φάσµατος ανίχνευσης 
στο σύστηµα είναι 380-1100nm µε βήµα µέχρι και 2nm. 

 
 

2.2.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
 
Η έκταση της ακτινοβολίας από τις υψηλής ενέργειας ακτίνες 

γ έως τα χαµηλής ενέργειας ραδιοκύµατα ονοµάζεται 
ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινο-βολία είναι 
µία µορφή ενέργειας όπως η µηχανική, η ηλεκτρική ή η κινητική, 
που διαδίδεται στο χώρο µε τη µορφή ενός παλλόµενου 
ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου. Το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα 
αντιλαµβάνεται ένα εύρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 
τα 400nm περίπου (violet) µέχρι τα 700nm περίπου (red). Η 
αντίληψη του εύρους των κυµάτων του φωτός είναι µία ήπια 
διαβάθµιση χρωµάτων (Σχ1)55. 
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Σχήµα 1. Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα και το εύρος του φάσµατος ανίχνευσης των δύο Συστηµάτων Πολυφασµατικής και 
Υπερφασµατικής Απεικόνισης. 

 
Η αντίληψη των χρωµάτων από το οπτικό σύστηµα στην 

ορατή περιοχή του φάσµατος οφείλεται στις διεργασίες που 
συµβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση της ύλης µε την 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Οταν µία παράλληλη δέσµη 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας προσπέσει στην επιφάνεια ενός 
χρωµατικού στρώµατος, τότε ένα µέρος της ανακλάται στη 
επιφάνεια, ενώ το υπόλοιπο διεισδύει στο εσωτερικό του όπου 
ακολουθεί µία πορεία σκεδάσεων και απορροφήσεων µέχρις ότου 
εξέλθει από αυτό. Αυτή η αλληλεπίδραση της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας µε το χρωµατικό στρώµα σχετίζεται άµεσα µε τις 
οπτικές και φυσικές ιδιότητες των σωµατιδίων της χρωστικής και 
ελάχιστα µε το συνδετικό µέσο. Η ανάκλαση σχετίζεται µε τη 
στιλπνότητα της επιφάνειας, ενώ η διάδοση της ακτινοβολίας στο 
εσωτερικό του χρωµατικού στρώµατος καθορίζει την απόχρωση 
της χρωστικής, τη διαφάνεια και τη διαπερατότητα των 
χρωµατικών στρωµάτων.  

Η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε την ύλη µπορεί να 
προκαλέσει µεταπτώσεις των ενεργειακών επιπέδων των ατόµων ή 
των µορίων. Η µεταπήδηση από ένα χαµηλότερο επίπεδο σε ένα 
υψηλότερο µε µεταφορά ενέργειας από το πεδίο της ακτινοβολίας 
στο άτοµο ή το µόριο, ονοµάζεται απορρόφηση. Η υπεριώδη και η 
ορατή ακτινοβολία προκαλούν µετατόπιση των ηλεκτρονίων σε 
υψηλότερα τροχιακά επίπεδα, η υπέρυθρη προκαλεί ταλάντευση 
και τα µικροκύµατα περιστροφή. Ετσι, το λαµβανόµενο φάσµα 
απορρόφησης είναι χρήσιµο για την αναγνώριση των χηµικών 
δεσµών της ύλης. Η µεταπήδηση από ένα υψηλότερο επίπεδο σε 
ένα χαµηλότερο ονοµάζεται εκποµπή (ανάκλαση ή φθορισµός) 
όταν η ενέργεια µεταφέρεται από την ύλη στο πεδίο τη 
ακτινοβολίας. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του φωτός κατά την 
διείσδυσή του στην ύλη, που µπορεί να συνοδεύεται από µεταφορά 
ενέργειας, ονοµάζεται σκέδαση56.  

Το επιστηµονικό πεδίο που ασχολείται µε τις αναλυτικές 
µεθόδους για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης 
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ονοµάζεται Φασµατοσκοπία. Η Φασµατοσκοπία χρησιµοποιεί την 
ανάκλαση, εκποµπή ή σκέδαση της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας από τα άτοµα ή τα µόρια (τα ατοµικά ή τα µοριακά 
ιόντα) για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των ατόµων ή των 
µορίων ή για τη διερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων τους.  

Στην φασµατοσκοπία το φάσµα καταγράφεται σαν µία 
συνάρτηση του µήκους κύµατος και της έντασης. Στο πεδίο της 
απεικονιστικής φασµατοσκοπίας καταγράφεται ένα πλήρες 
αναλυτικό φάσµα για κάθε pixel. Το πλήθος των φασµατικών 
περιοχών που ένα Σύστηµα Φασµατικής Απεικόνισης είναι 
κατασκευασµένο να καταγράφει, καθορίζει (προσδιορίζει) τη 
διαφορά ανάµεσα στο Multispectral (εφτά περιοχές) και 
Hyperspectral (εκατοντάδες περιοχές. 

 
 

2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Η απεικονιστική φασµατοσκοπία βασίζεται στη µέθοδο του 

φασµατικού κύβου, στη χρήση ενός οπτικού, απεικονιστικού 
µονοχρωµάτορα, ενός ανιχνευτή CCD, ενός οπτικού συστήµατος 
(οπτικοί φακοί, µικροσκόπιο) και ενός λογισµικού για τον έλεγχο 
του συστήµατος όπως και για την καταγραφή και επεξεργασία των 
φασµατικών εικόνων. 

Οι φασµατικές εικόνες αποκτώνται από ένα σύστηµα που 
στηρίζεται στη µέθοδο του φασµατικού κύβου (Σχ. 2)57. Αυτός 
απαρτίζεται από ένα κύβο πληροφοριών Ixy(λ) όπου όλο το φάσµα 
έχει µετρηθεί για κάθε θέση εικονοστοιχείου (pixel) x,y. Οι 
φασµατικοί καταγραφείς µπορούν να είναι είτε πολυφασµατικοί 
είτε υπερφασµατικοί ανάλογα µε τον αριθµό των φασµατικών 
περιοχών που µπορούν να απεικονίσουν. Ο πολυφασµατικός 
καταγραφέας παρουσιάζει εικόνες σε ένα περιορισµένο αριθµό 
περιοχών του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος ενώ ο 
υπερφασµατικός καταγραφέας σε µερικές εκατοντάδες φασµατικές 
περιοχές. 

Σχήµα 2.  

Η αρχιτεκτονική δοµή ενός τυπικού συστήµατος απεικόνισης 
(Σχ. 3)58 περιλαµβάνει ένα CCD ανιχνευτή που παρέχει υψηλή 
χωρική ανάλυση και ευαισθησία, ένα οπτικό σύστηµα εστίασης 
(οπτικοί φακοί, µικροσκόπιο) και έναν απεικονιστικό 
µονοχρωµάτορα που επιτρέπει το διαχωρισµό του φωτός στα 
φασµατικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή τα διαφορετικά µήκη 
κύµατος. 

Τα στοιχεία αυτά απαιτούν ειδικούς ελεγκτές. Ο 
συγχρονισµός ανάµεσα στον οπτικό µονοχρωµάτορα και τη CCD 
κάµερα επιτυγχάνεται από ένα σύστηµα υπολογιστή. Για την 
επεξεργασία της εικόνας χρησιµοποιείται ένα ειδικά 
διαµορφωµένο λογισµικό. 
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Σχήµα 3. Ενα τυπικό Σύστηµα Πολυφασµατικής και Υπερφασµατικής 
Απεικόνισης. 

Αναλυτικότερα, το απεικονιστικό σύστηµα είναι 
συνδεδεµένο µε ένα frame graber που επιτρέπει την απεικόνιση, σε 
πραγµατικό χρόνο, στην οθόνη του υπολογιστή. Η υψηλή 
ευαισθησία του CCD αισθητήρα επιτρέπει τη χρήση µόνο δύο 
λαµπτήρων αλογόνου των 30 Watt ώστε να προστατεύονται τα 
έργα τέχνης από την υψηλή θερµοκρασία.  

Τα οπτικά φίλτρα που χρησιµοποιούνται συλλέγουν 
ακτινοβολία συγκεκριµένου µήκους κύµατος που προέρχεται από 
την ανακλώµενη ακτινοβολία της ζωγραφικής επιφάνειας. 

Η φασµατική απόκριση του CCD αισθητήρα εκτείνεται από 
τα 320-1150nm. Για την επέκταση της φασµατικής διακριτικής 
ικανότητας του MU.S.I.S 2007 συµπεριλήφθηκε ένας δεύτερος 
ανιχνευτής CsAgO που συµπεριφέρεται σαν ένας φωτοευαίσθητος 
µετατροπέας της υπέρυθρης εικόνας. Ετσι, στο εύρος 1150-
1550nm το υπέρυθρο φως µετατρέπεται σε ορατό και µπορεί να 
µετρηθεί από το CCD ανιχνευτή που εκµεταλλευόµενος την υψηλή 
διακριτική του ικανότητα αποδίδει εικόνες υψηλής ανάλυσης, 
παρότι χρησιµοποιείται ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην οποία 
δεν παρουσιάζει ευαισθησία. Το σύστηµα ακόµα και σε χαµηλές 
συνθήκες φωτισµού παρέχει εικόνες σε πραγµατικό χρόνο (real 
time images), σε εφτά διαφορετικές οπτικές περιοχές: 

α) εικόνες ανάκλασης στην υπεριώδη περιοχή του φάσµατος 
από 320-400nm 

β) εικόνες φθορισµού στην ορατή περιοχή από 400-700nm 
ύστερα από διέγερση υπεριώδους ακτινοβολίας 

γ) εικόνες ανάκλασης στην ορατή περιοχή από 400-700nm 
δ) εικόνες ανάκλασης στην υπέρυθρη περιοχή από 700-

950nm 
ε) εικόνες ανάκλασης στην υπέρυθρη περιοχή από 950-

1150nm 
στ) εικόνες ανάκλασης στην υπέρυθρη περιοχή από 1150-

1550nm 
ζ) εικόνες που προκύπτουν από τη σύνθεση της υπέρυθρης 

και ορατής περιοχής (false color infrared mode)59. 



 24

Ο ελάχιστος φωτισµός που απαιτείται για τη λήψη εικόνων 
είναι 0.05 lux µε διάφραγµα φακού f/1.2 και θερµοκρασία φωτός 
2800Κ. Ο αριθµός των εικονοστοιχείων στο σύστηµα NTSC είναι 
811(H)x 508(V) και στο σύστηµα PAL είναι 795(H)x596(V). 

Το εύρος του φάσµατος ανίχνευσης στο Hyper Spectral 
Imaging System είναι από 380-1100nm. Η φασµατική του 
ανάλυση είναι 6nm εύρος φάσµατος, µε βήµα µέχρι και 2nm. Η 
χωρική του ανάλυση είναι 1300x1030 εικονοστοιχεία. Εχει 
ελεγχόµενη ευαισθησία από 0,04 sec έως µερικά λεπτά που 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση συστηµάτων ψύξης για το θερµικό 
θόρυβο σκότους. 

 



 
3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  Η  ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΤΩΝ  ΑΓΓΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ∆ΟΜΗΝΙΚΟΥ  
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΕ  ΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ  

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  MU.S.I.S. ΚΑΙ  HYPER SPECTRAL IMAGING SYSTEMS 
 
 
 

3.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
 
Ο βασικός στόχος αυτής της µελέτης ήταν η συλλογή 

πληροφοριών για τις χρωστικές και την τεχνική κατασκευής των 
χρωµατικών στρωµάτων του έργου Η Συναυλία των Αγγέλων του 
∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, µε την εφαρµογή της µη-
καταστρεπτικής µεθόδου ανάλυσης. Η συλλογή των πληροφοριών 
έπρεπε να ικανοποιεί την απαίτηση σε πληρότητα, ορθότητα, 
επεκτασιµότητα και αµεσότητα των αποτελεσµάτων. Στα πλαίσια 
αυτής της λογικής διαρθρώθηκε και οργανώθηκε η µεθοδολογία 
της µελέτης. 

Η µεθοδολογία περιελάµβανε: 
1. Κατασκευή εργαστηριακών προτύπων δειγµάτων 

αναφοράς χρωµατικών στρωµάτων µε υλικά συγκεκριµένης 
χηµικής σύστασης. 

2. Λήψη ψηφιακών εικόνων από τα πρότυπα δείγµατα 
αναφοράς των χρωστικών σε διάφορες περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε το Σύστηµα Πολυφασµατικής 
Απεικόνισης MU.S.I.S 2007. 

3. Λήψη ψηφιακών εικόνων από το έργο σε διάφορες 
περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε το Σύστηµα 
Πολυφασµατικής Απεικόνισης MU.S.I.S 2007. 

4. Λήψη φασµάτων από τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των 
χρωστικών µε φασµατοφωτόµετρο. 

5. Επεξεργασία της πληροφορίας ώστε να καταστεί 
αναγνώσιµη και αξιοποιήσιµη. 

6. Ερµηνεία της πληροφορίας.  
7. Συγκριτική µελέτη των δεδοµένων. 

10.  Ταυτοποίηση των χρωστικών του έργου. 
Για να διερευνηθεί η ακριβής χηµική σύσταση των 

χρωστικών που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή των δειγµάτων 
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µικροποσότητας δείγµατος µε τη 
µέθοδο της Περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ60. Με τη µέθοδο αυτή 
ανιχνεύονται κρυσταλλικές ενώσεις και όχι στοιχεία, γεγονός που 
είναι εξαιρετικά χρήσιµο επειδή πολλές ενώσεις που περιέχουν τα 
ίδια χηµικά στοιχεία, παρουσιάζουν τελείως διαφορετική 
κρυσταλλική δοµή, όπως π.χ. ο µαλαχίτης και ο αζουρίτης. Οι 
χρωστικές που κατέστη δυνατόν να αναλυθούν µέχρι σήµερα ήταν 
το µίνιο (Σχ. 4, Πίν. 1), το lapis lazouli (Σχ.5, Πίν.2), το αιγυπτιακό 
µπλε (Σχ. 6, Πίν. 3), το σµάλτο (Σχ. 7, Πίν. 4), το massicot (Σχ. 8, 
Πίν. 5) και το naples yellow (Σχ. 9, Πίν.6). Τα διαγράµµατα 
περίθλασης που ελήφθησαν συγκρίθηκαν µε µικροκρυσταλλικά 
δεδοµένα αναφοράς ώστε να ταυτοποιηθούν. 
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3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 
 
Η τεκµηριωµένη επιλογή των υλικών και της τεχνικής 

κατασκευής των δειγµάτων, η συστηµατική διαδικασία, η µεθοδική 
ακολουθία και η ακριβής εκτέλεση των εργασιών είχε ως στόχο τη 
δηµιουργία ενός πρότυπου δειγµατολογίου χρωµατικών 
στρωµάτων, ικανού να αποτελέσει τα δεδοµένα αναφοράς µιας 
βάσης δεδοµένων για τη συγκριτική ταυτοποίηση των άγνωστων 
χρωστικών του έργου Η Συναυλία των Αγγέλων. 

Η πρώτη σειρά των δειγµάτων είναι ελαιογραφία πάνω σε 
προετοιµασµένο ύφασµα, τεχνική που φαίνεται ότι έχει 
ακολουθήσει ο ζωγράφος στη Συναυλία των Αγγέλων, όπως επίσης 
στο µεγαλύτερο µέρος της καλλιτεχνικής του παραγωγής στην 
Ιταλία και σε ολόκληρη την αντίστοιχη της Ισπανίας (Πίν. 7). Η 
άλλη σειρά των δειγµάτων είναι αυγοτέµπερα πάνω σε 
προετοιµασµένο ξύλο, τεχνική που έχει διαπιστωθεί κυρίως στα 
πρώιµα έργα του στην Κρήτη και στη Βενετία (Πίν. 7). 

Οι χρωστικές και το συνδετικό µέσο που επιλέχθηκαν ήταν 
υλικά αντίστοιχα µε αυτά που έχουν αναλυθεί και ταυτοποιηθεί µε 
οπτικές, αναλυτικές, χρωµατογραφικές και φυσικοχηµικές 
µεθόδους, σε έργα του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου ή σύγχρονών 
του καλλιτεχνών 61 (Πίν. 7). 

Στο σχεδιαστικό σκαρίφηµα των δειγµάτων που προηγήθηκε 
των χρωµατικών στρωµάτων, ακολουθήθηκαν τεχνικές που έχουν 
επίσης διαπιστωθεί σε έργα του ιδίου ή συγχρόνων του. Στο έργο 
El Espolio του Upton House έχουν ταυτοποιηθεί οι χρωστικές του 
σχεδίου bone black, λευκό του µολύβδου και ώχρες που 
αναµεµιγµένες µε αυγό ή µε αυγό και λινέλαιο, δηµιουργούν ένα 
καφέ µίγµα62. Σε πρώιµα έργα του το σχέδιο είναι εγχάρακτο όπως 
για παράδειγµα στην απόδοση ορισµένων αρχιτεκτονικών 
λεπτοµερειών από το τρίπτυχο της Φερράρας63. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην κατασκευή χρωµατικών 
στρωµάτων µε αµιγείς χρωστικές. Από κάθε µία χρωστική 
κατασκευάστηκαν ένα έως τέσσερα χρωµατικά στρώµατα διότι 
µια αµιγής χρωµατική επιφάνεια ενός ζωγραφικού έργου, µπορεί 
να αποτελείται από ένα ή περισσότερα χρωµατικά στρώµατα. 
∆ηλαδή, ο ζωγράφος µπορεί να επιτύχει ένα χρωµατικό 
αποτέλεσµα είτε µε µία επίχριση συγκεκριµένης συγκέντρωσης 
χρωστικής στο συνδετικό µέσο είτε µε αλλεπάλληλες επιχρίσεις 
µικρότερων συγκεντρώσεων. Για τον λόγο αυτό, µε κάθε µία 
χρωστική κατασκευάστηκαν 4 δείγµατα ίδιας συγκέντρωσης σε 
ένα έως τέσσερα χρωµατικά στρώµατα και 4 δείγµατα 
διαφορετικής συγκέντρωσης ενός χρωµατικού στρώµατος. 

Το σχεδιαστικό σκαρίφηµα πραγµατοποιήθηκε σε κάθε ένα 
δείγµα των χρωµατικών στρωµάτων έτσι ώστε να δηµιουργηθεί 
ένα πεδίο συγκριτικής µελέτης και ερµηνείας των φυσικών 
φαινοµένων που προκαλεί η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, 
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µήκους κύµατος 380-1500nm, όταν προσπίπτει στην επιφάνεια 
χρωµατικών στρωµάτων είτε διαφορετικών χρωστικών είτε της 
ίδιας χρωστικής αλλά διαφορετικών συγκεντρώσεων. Με αυτό τον 
τρόπο, µπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες που αφορούν τις 
οπτικές ιδιότητες, τη διαπερατότητα, την ανάκλαση, την 
απορρόφηση, τη σκέδαση, τη διάχυση, την ικανότητα χρωµατισµού 
και την ικανότητα επικάλυψης των χρωµατικών στρωµάτων, 
διαφορετικών συγκεντρώσεων, της ίδιας χρωστικής. Τα παραπάνω 
µπορούν να αξιοποιηθούν ως συγκρίσιµα χαρακτηριστικά που 
συµπληρώνουν την ταυτότητα των χρωστικών, σε µία βάση 
δεδοµένων. 

Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των χρωστικών έγιναν 
φορητά αντικείµενα µικρών διαστάσεων έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση τους δίπλα στο προς 
ανάλυση ζωγραφικό έργο και να εξασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες 
παρατήρησης, λήψης και επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Σχήµα 10 

Κάθε χρωµατικό δείγµα συνοδεύεται από µία περιοχή στην 
οποία θα είναι δυνατή κάθε µελλοντική ανάγκη δειγµατοληψίας 
(Σχ. 10). 

 
 

3.2.1 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
 
Κατασκευάστηκαν πέντε ξύλινα τελάρα διαστάσεων 21x29 

εκ., που αποτέλεσαν το υπόστρωµα των δειγµάτων µε την τεχνική 
της ελαιογραφίας και πέντε ξύλινα πινακίδια ιδίων διαστάσεων, για 
τα δείγµατα µε την τεχνική της αυγοτέµπερας 

Τα τελάρα κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
τελάρων που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση ελαιογραφίας. Η 
σύνδεση των ξύλων έγινε µε ξύλινες σφήνες (Εικ. 21) ώστε να 
προληφθούν πιθανές φθορές των χρωµατικών στρωµάτων (όπως 
craquele και απολεπίσεις) από τις αναµενόµενες, αλλεπάλληλες 
κινήσεις του υφάσµατος λόγω αντιστοίχων µεταβολών της 
σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, αποφεύχθηκε η 
προσθήκη καρφιών ή κόλλας ώστε να µην παρουσιαστούν εντάσεις 
και αντιστάσεις µεταξύ των συνδεόµενων ξύλων. Τα χείλη των 
εξωτερικών πλευρών των ξύλων έγιναν υπερυψωµένα ώστε να 
προστατευτεί το ύφασµα από την πίεση που ασκείται στα σηµεία 
της επαφής του µε τις ακµές των ξύλων. 

Εικ. 21 

Για την κατασκευή των πινακιδίων χρησιµοποιήθηκε φορητό 
ξύλο «κoντραπλακέ θαλάσσης» πάχους 1 εκ. που χαρακτηρίζεται 
από µεγάλη σταθερότητα στις αλλαγές της σχετικής υγρασίας του 
περιβάλλοντος, οι οποίες προκαλούν αντίστοιχες µεταβολές στις 
διαστάσεις του ξύλου που επιφέρουν φθορές στα υπερκείµενα 
χρωµατικά στρώµατα. 

 
 
 



 
3.2.2 ΦΕΡΟΝ ΥΛΙΚΟ 

 
Το ύφασµα που τοποθετήθηκε στα τελάρα ήταν λινό, 

ανάλογου πάχους και ύφανσης µε το προς ανάλυση έργο (Εικ. 24). 
Η τοποθέτηση του στο τελάρο έγινε µε κοσκινόπροκες που είχαν 
προηγουµένως εµβαπτιστεί σε αραιό διάλυµα Paraloid B72 ώστε 
να προστατευτούν από µελλοντική οξείδωση. Επιπροσθέτως, 
µεταξύ των καρφιών και του υφάσµατος παρεβλήθησαν ταινίες 
λινού υφάσµατος (Εικ. 22, 23) ώστε να αποφευχθεί πιθανή φθορά 
στο ύφασµα από την επαφή τους.  

Στα πινακίδια χρησιµοποιήθηκε ως φέρον υλικό βαµβακερό 
ύφασµα αραιής ύφανσης (Εικ. 25). Η τοποθέτησή του πάνω στο 
ξύλο έγινε µε ζωική κόλλα (κόλλα από οστά). 

Εικ. 22 

 
 

Εικ. 23 

 
 

 
Εικ. 24 

 
3.2.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
Η προετοιµασία του φέροντος υλικού έγινε µε αλλεπάλληλα 

επιχρίσµατα µίγµατος ζωικής κόλλας (κόλλα από οστά) και Gesso. 
Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα γιατί κάθε ένα νέο 
επίχρισµα απαιτούσε το στέγνωµα και τη λείανση του 
προηγούµενου στρώµατος. Για την προετοιµασία των τελάρων 
πραγµατοποιήθηκαν 2 έως 3 επιχρίσεις ενώ για τα πινακίδια 10 έως 
12 επιχρίσεις (Εικ. 25). Εικ. 25 

 
3.2.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

 
αΣτα δείγµατα µε την τεχνική της ελαιογραφίας το 

σχεδιαστικό σκαρίφηµα που πραγµατοποιήθηκε σε κάθε ένα 
δείγµα, έγινε µε τρεις διαφορετικές τεχνικές: α) µε πινέλο και 
µίγµα σκόνης τριών χρωστικών σε κρόκο αυγού (yellow ochre 
KREMER 4800, bone black KREMER 4710 και lead white 
KREMER 4600), β) µε κάρβουνο και γ) µε πινέλο και µίγµα των 
ιδίων χρωστικών σε λινέλαιο (Σχ. 11). 

Σχήµα 11 

αΣτα δείγµατα µε τη τεχνική της αυγοτέµπερας το σχεδιαστικό 
σκαρίφηµα έγινε: α) µε χάραξη, β) µε κάρβουνο και γ) µε πινέλο 
και µίγµα σκόνης τριών χρωστικών σε κρόκο αυγού (yellow ochre 
KREMER 4800,  bone black KREMER 4710 και lead white 
KREMER 4600) (Σχ. 12). Σχήµα 12 
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3.2.5 ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 
Για τη δηµιουργία των χρωµατικών στρωµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν 34 χρωστικές (Πίν. 8). Οι χρωστικές ήταν 
σκόνες της γερµανικής εταιρείας KREMER PIGMENTE64 η οποία 
εγγυάται για τη φυσική προέλευση τους. 

Για κάθε πρότυπο δείγµα χρωστικής κατασκευάστηκαν 4 
χρωµατικά δείγµατα µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο και 4 
χρωµατικά δείγµατα µε συνδετικό υλικό τον κρόκο αυγού. Οσων 
αφορά τη δηµιουργία των 4 πρώτων χρωµατικών δειγµάτων, 
κατασκευάστηκε αρχικά ένα χρωµατικό στρώµα µικρής 
συγκέντρωσης της χρωστικής στο λινέλαιο και στη συνέχεια τα 
επόµενα χρωµατικά στρώµατα µε αύξηση κάθε φορά της 
συγκέντρωσης (Σχ. 13). Οσον αφορά τη δηµιουργία των 4 
χρωµατικών δειγµάτων µε συνδετικό υλικό τον κρόκο αυγού, 
κατασκευάστηκε ένα χρωµατικό στρώµα µικρής συγκέντρωσης της 
χρωστικής στο µέσο το οποίο επιχρίστηκε µία έως τέσσερις 
επάλληλες στρώσεις (Σχ. 14). Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 108 
χρωµατικά στρώµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων µε συνδετικό 
υλικό το λινέλαιο και 108 χρωµατικά στρώµατα µε συνδετικό 
υλικό τον κρόκο αυγού (Πίν. 9), (Εικ. 26-35). 

Σχήµα 13 

Σχήµα 14 

Το λινέλαιο ήταν της ολλανδικής εταιρείας Schebeningen 
(Linseed oil bleached, D1104). 

Οι σκόνες αναµίχθηκαν µε το συνδετικό υλικό και 
λειάνθηκαν σε πορσελάνινο γουδί µέχρι να µετατραπούν σε 
οµοιογενές µίγµα. Η διαδικασία ήταν µεθοδική και ιδιαίτερα 
χρονοβόρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις προηγήθηκε η 
παραµονή της χρωστικής στο συνδετικό µέσο για 24 ώρες, 
χρειάστηκε λείανση για περισσότερο από 1 ώρα και ακολούθησε 
συνεχής και ακριβής µέτρηση του βάρους της χρωστικής και της 
συγκέντρωσης, πολύωρη αναµονή για το στέγνωµα των 
ενδιάµεσων χρωµατικών στρωµάτων και σχολαστικός καθαρισµός 
των σκευών.  
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Πίνακας 7. Τα υλικά που έχουν ταυτοποιηθεί σε έργα του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου ή σύγχρονών του καλλιτεχνών µε 
καταστρεπτικές φυσικοχηµικές µεθόδους που απαιτούν λήψη δείγµατος ή µικροποσότητας χρωστικής. 
 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
 
ΘΕΜΑ ΕΡΓΟΥ 
 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
ΜΟΥΣΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ, 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ
ΚΕΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕ
Σ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ 
 

∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος 
 
Ο ∆ιαµερισµός των 
ιµατίων του Χριστού65 
 
1577-1579  
 
National Trust, Upton 
House 
 

Αυγοτέµπερα ή 
γαλάκτωµα αυγού-
λινελαίου (;) 
 
Ξύλινο υπόστρωµα 
 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso  
 

Αζουρίτης 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου 
Ωχρα 
Κόκκινη λάκα 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
Κιµωλία 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 

∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος 
 
Ο Ευαγγελισµός66 
 
1570-1575 περίπου 
 
Μαδρίτη, Museo del 
Prado (No827) 

Τέµπερα  
 
Ξύλινο υπόστρωµα 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου 
Ωχρα 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 

∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος  
 
Ο Ευαγγελισµός67 
 
1596-1600 περίπου 
 
Μαδρίτη, Museo del 
Prado (No 3888) 

Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
Ωχρα 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
Οξεικός χαλκός σε 
διάλυµα ρητίνης 
Μαλαχίτης 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 

∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος 
 
Ο Ευαγγελισµός68 
 
1603-1605 
 
Τολέδο, Hospital de 
Illescas 

 Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
Lapis lazuli 
Ωχρα 
Κόκκινη λάκα 
Μίνιο 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
Οξεικός χαλκός σε 
διάλυµα ρητίνης 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 

∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος 
 
Ο Ευαγγελισµός 69 
 
1608-1622 περίπου 
 
Μαδρίτη, Banco Hispano-
Americano, Fundacion 
Central Hispano  

Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
Lapis lazuli 
Ωχρα 
Κόκκινη λάκα 
Μίνιο 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
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∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος 
 
Η Αγία Οικογένεια70 
 
1585 περίπου 
 
Τολέδο, Museo de Santa 
Cruz 

Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
Σµάλτο 
Ωχρα 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Μίνιο 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 
Μικροφθορισµός 
ακτίνων Χ 

∆οµήνικος 
Θεοτοκοπουλος 
 
Η Αγία Οικογένεια71 
 
Μαδρίτη, Museo del 
Prado 

Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
Ωχρα 
Οµπρα ή Σιέννα 
Κίτρινο Massicot 
Κόκκινη λάκα 
Μίνιο 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
Λευκό της κιµωλίας 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 
Μικροφθορισµός 
ακτίνων Χ 

Μιχαήλ 
∆αµασκηνός 
 
Ο Μυστικός ∆είπνος72 
 
1585-1591 
 
Ηράκλειο Κρήτης, 
Συλλογή Χριστιανικής 
τέχνης, Αγία Αικατερίνη 
Σιναϊτών 

Αυγοτέµπερα ή 
γαλάκτωµα αυγού-
λινελαίου (;) 
 
Ξύλινο υπόστρωµα 
 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso 

Αζουρίτης 
πιθανώς Lapis lazuli 
πιθανώς Σµάλτο 
Μπλε Ινδικό 
Ωχρα 
Οµπρα ή Σιέννα 
Κίτρινο της Νάπολης 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Κιννάβαρι 
Μίνιο 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
Κιµωλία 
Μαλαχίτης 
Πράσινη γη 
πιθανώς Οξεικός 
χαλκός σε διάλυµα 
ρητίνης 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 
Ηλεκτρονική 
µικροανάλυση 
 
Υπέρυθρη 
ασπρόµαυρη 
φωτογραφία 
ανάκλασης 
 
Υπέρυθρη έγχρωµη 
φωτογραφία 
ανάκλασης 
 
 

Βελάσκεθ 
 
Εργα της Συλλογής του 
Μουσείου του Prado 73 

  Αζουρίτης 
Lapis lazuli 
Σµάλτο 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου 
Ωχρα 
Οµπρα ή Σιέννα 
Κίτρινο της Νάπολης 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Κιννάβαρι 
Ζωικό µαύρο 
Λευκό του µολύβδου 
Κιµωλία 
Οξεικός χαλκός σε 
διάλυµα ρητίνης  

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
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Πάολο Βερονέζε 
 
Christ addressing a 
Kneeling Woman74 
 
c. 1546 
 
Verona 

Λινέλαιο και 
καρυδέλαιο  
 
Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Θειικό ασβέστιο ή 
Gesso σε κόλλα 
 
Imprimitura: λευκό του 
µολύβδου, λίγο µαύρο 
και κοκκινωπή καφέ 
όµπρα 

Αζουρίτης 
Ινδικό 
Lapis lazuli 
Κίτρινη ώχρα 
Κόκκινη ώχρα 
Οµπρα 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Μίνιο 
Κιννάβαρι 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου type I 
Φυτικό µαύρο 
Λευκό µολύβδου 
Κιµωλία 
Οξεικός χαλκός σε 
διάλυµα ρητίνης 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Μικροσκοπική 
παρατήρηση 
 
Λήψη 
µικροποσότητας 
χρωστικής 
 
TLC, HPLC 
 
EDX ανάλυση 
 
Μικροφασµατοµε-
τρία 
 
Φασµατοµετρία FTIR 
 
Περιθλασιµετρία 
ακτίνων Χ 
 
 

Πάολο Βερονέζε 
 
The Family of Darius 
before Alexander75 
 
1565-1570 

Λινέλαιο και 
καρυδέλαιο 
 
Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Layer of Gesso 
(calsium sulphate) 
bound in glue 
Imprimitura(lead 
white, little black and 
reddish-brown umber) 

Ινδικό 
Σµάλτο 
Κίτρινη ώχρα 
Brasilwood βαφή 
Κόκκινη λάκα 
Αιµατίτης 
Orpiment 
Realgar 
Μίνιο 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου type II 
Φυτικό µαύρο 
Λευκό µολύβδου  
Οξεικός χαλκός σε 
διάλυµα ρητίνης 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Λήψη 
µικροποσότητας 
χρωστικής 
 
TLC, HPLC 
 
EDX ανάλυση 
 
Μικροφασµατοµε-
τρία 
 
Φασµατοµετρία FTIR 
 
Περιθλασιµετρία 
ακτίνων Χ 
 

Πάολο Βερονέζε 
 
The Consecration of Saint 
Nicholas76 
 
1562 
 
Venice 
 

Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

Thin layer of gypsum 
in glue  
Texture of 
herringbone-weave 
canvas 
Imprimitura (Charcoal 
black with Red ochre 
on top of gesso) 

Lapis lazuli 
Σµάλτο 
Κίτρινη ώχρα 
Κόκκινη ώχρα 
Οµπρα 
Cochineal βαφή 
Κόκκινη λάκα 
Orpiment 
Realgar 
Μίνιο 
Κιννάβαρι 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου type Ι και 
II 
Φυτικό µαύρο 
Οξεικός χαλκός σε 
διάλυµα ρητίνης 
 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Λήψη 
µικροποσότητας 
χρωστικής 
 
TLC, HPLC 
 
EDX ανάλυση 
 
Μικροφασµατοµε-
τρία 
 
Φασµατοµετρία FTIR 
 
Περιθλασιµετρία 
ακτίνων Χ 
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Πάολο Βερονέζε 
 
The Marriage Feast at 
Cana77 
 
1562-3 

Eλαιογραφία σε 
µουσαµά 

 Lapis lazuli 
Σµάλτο 
Κίτρινη ώχρα 
Αιµατίτης 
Orpiment 
Realgar 
Μίνιο 
Κίτρινο µολύβδου-
κασσιτέρου type II 
Φυτικό µαύρο 
 

Λήψη µικροσκοπικής 
τοµής, Cross-section 
 
Λήψη 
µικροποσότητας 
χρωστικής  
 
TLC, HPLC 
 
EDX ανάλυση 
 
Μικροφασµατοµε-
τρία 
 
Φασµατοµετρία FTIR 
 
Περιθλασιµετρία 
ακτίνων Χ 
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Πίνακας 8. Οι χρωστικές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των προτύπων δειγµάτων αναφοράς. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ  
KREMER 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 
KREMER 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

Μαύρες Χρωστικές    
Bone black 47100 από καύση κοκάλων 

(παρουσία P) C, Ca3(PO4)2 
π.Χ. 

Plant black (vine black) 47000 Από καύση ξύλου π.Χ. 
Pyrolusite 47500 MnO2 π.Χ. 
Ασπρες χρωστικές    
Lead White 46000 2PbCO3 . Pb(OH)2 π.Χ. 
Calsite 58500 CaCO3 π.Χ. 
Κόκκινες χρωστικές    
Realgar  10800 As2 S2 π.Χ. 
Minio 42500 Pb3 O4 π.Χ. 
Hematite 48600 Fe2O3 π.Χ. 
Cinnabar  10620 HgS π.Χ. 
Cinnabar (manufactured) 42000 HgS π.Χ. 
Carmine lake 42100  1523, 1549 
Alizarin Crimson lake 
(manufactured) 

23610  1523, 1549 

Red lake dark    
Red lake light    
Μπλε χρωστικές    
Lapis Lazuli  
(nat. Ultramarine) 

10510 3Na2O .3Al2 O3 .6SiO2 .Na2S  π.Χ. 

Azurite 10200 2Cu CO3 .Cu(OH)2 π.Χ. 
Egyptian Blue  10060 CaO.CuO.4SiO2 ή CaCuSi4 

O10 
π.Χ. 

Indigo 36000.-A Προέρχεται από φυτά του 
γένους Indigofera tinctoria 

Σε µικρή ποσότητα 
στην Ευρώπη µέχρι 
το 1516. Σε αφθονία 
µετά το 1602. 

Smalt 10010 65-71%SiO2 + 16-21%K2O 
+ 6-7%CoO + 0-8%Al2O3 

16ος αιώνας 

Κίτρινες χρωστικές    
Lead-tin yellow 10110 2PbO. SnO2 14ος-15ος αιώνας 
Massicot 43010 PbO π.Χ. 
Naples yellow 43130 Pb3 (SbO4)2 17ος-18ος αιώνας 
Γαιώδης χρωστικές    
Gold Ochre Spain 11500  π.Χ. 
Gold Ochre Italy 40220  π.Χ. 
Yellow Ochre 
(manufactured) 

48000 Αργιλλοπυριτικά οξείδια 
(SiO2  ή Al2O3 .2SiO2 .H2O,  

π.Χ. 

Raw Umber 40610    Fe2O3.H2O+MnO28-16% π.Χ. 
Burnt Umber 40720 Fe2O3 + MnO2 8-16% π.Χ. 
Raw Sienna Monte Amiata 17050 Fe2O3.H2O+MnO20,6-1,5% π.Χ. 
Burnt Sienna 17100 Fe2O3 + MnO2  0,6-1,5% π.Χ. 
Πράσινες χρωστικές    
Malachite 10300 Cu CO3 .Cu(OH)2 π.Χ. 
Verdigris (manufactured) 44450 Cu(C2H3O2)2.2Cu(OH)2  π.Χ. 
Green Earth (Celadonite) Cote 
D’Azur 

11250 (Υδροπυριτική ένωση Fe, 
Al, Mg και Κ) 

π.Χ. 

Green Earth Boemia 40810 (Υδροπυριτική ένωση Fe, 
Al, Mg και Κ) 

π.Χ. 

Green Earth Italy 40820 (Υδροπυριτική ένωση Fe, 
Al, Mg και Κ) 

π.Χ. 
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Πίνακας 9. Τα χρωµατικά στρώµατα που κατασκευάστηκαν και οι συγκεντρώσεις τους. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ  
KREMER 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 

KREMER 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ  ΣΕ 
ΚΡΟΚΟ ΑΥΓΟΥ  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ  ΣΕ 

ΛΙΝΕΛΑΙΟ 
Μαύρες Χρωστικές    
Bone black 47100 C=0,15 gr/ml  
Plant black (vine black) 47000 C=0,10 gr/ml  
Pyrolusite 47500 C=0,10 gr/ml  
Ασπρες χρωστικές    
Lead White 46000 C=0,75 gr/ml  
Calsite 58500 C=0,50 gr/ml  
Κόκκινες χρωστικές    
Realgar  10800 C=0,50 gr/ml 

 
C1=0,84   gr/ml 
C2=0,93   gr/ml 
C3=1,05   gr/ml 
C4=1,20   gr/ml 

Minio 42500 C=0,40 gr/ml C1=0,66   gr/ml 
C2=0,73   gr/ml 
C3=0,83   gr/ml 
C4=0,95   gr/ml 

Hematite 48600 C=0,20 gr/ml C1=0,27   gr/ml 
C2=0,28   gr/ml 
C3=0,285 gr/ml 
C4=0,29   gr/ml 

Cinnabar  10620  
 

C1=1,07   gr/ml 
C2=1,39   gr/ml 
C3=1,65   gr/ml 
C4=2,50   gr/ml 

Cinnabar (manufactured) 42000 C=0,40 gr/ml  
Carmine lake 42100  C1=0,27   gr/ml 

C2=0,28   gr/ml 
C3=0,285 gr/ml 
C4=0,29   gr/ml 

Alizarin Crimson lake 
(manufactured) 

23610  C1=0,36   gr/ml 
C2=0,38   gr/ml 
C3=0,41   gr/ml 
C4=0,45   gr/ml 

Red lake dark  C=0,10 gr/ml  
Red lake light  C=0,10 gr/ml  
Μπλε χρωστικές    
Lapis Lazuli  
(nat. Ultramarine) 

10510 C=1,10 gr/ml C1=0,20   gr/ml 
C2=0,45   gr/ml 
C3=0,85   gr/ml 
C4=1,25   gr/ml 

Azurite 10200 C=1,10 gr/ml C1=0,20   gr/ml 
C2=0,55   gr/ml 
C3=1,00   gr/ml 
C4=1,40   gr/ml 

Egyptian Blue  10060 C=10 gr/ml C1=0,25   gr/ml 
C2=0,60   gr/ml 
C3=0,90   gr/ml 
C4=1,30   gr/ml 

Indigo 36000.-A C=0,25 gr/ml C1=0,025 gr/ml 
C2=0,050 gr/ml 
C3=0,075 gr/ml 
C4=0,100 gr/ml 
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Smalt 10010 C=1,00 gr/ml C1=0,20   gr/ml 
C2=0,40   gr/ml 
C3=0,65   gr/ml 
C4=0,80   gr/ml 

Κίτρινες χρωστικές    
Lead-tin yellow 10110  C1=1,13   gr/ml 

C2=1,31   gr/ml 
C3=1,47   gr/ml 
C4=1,67   gr/ml 

Massicot 43010  C1=1,10   gr/ml 
C2=1,30   gr/ml 
C3=1,50   gr/ml 
C4=1,70   gr/ml 

Naples yellow 43130  C1=0,36   gr/ml 
C2=0,53   gr/ml 
C3=0,75   gr/ml 
C4=2,00   gr/ml 

Γαιώδης χρωστικές    
Gold Ochre Spain 11500 C=0,60 gr/ml  
Gold Ochre Italy 40220  C1=0,33   gr/ml 

C2=0,38   gr/ml 
C3=0,45   gr/ml 
C4=0,60   gr/ml 

Yellow Ochre (manufactured) 48000 C=0,225 gr/ml C1=0,15   gr/ml 
C2=0,19   gr/ml 
C3=0,26   gr/ml 
C4=0,40   gr/ml 

Raw Umber 40610    C=0,20 gr/ml C1=0,26   gr/ml 
C2=0,29   gr/ml 
C3=0,33   gr/ml 
C4=0,40   gr/ml 

Burnt Umber 40720 C=0,20 gr/ml C1=0,26   gr/ml 
C2=0,29   gr/ml 
C3=0,33   gr/ml 
C4=0,40   gr/ml 

Raw Sienna Monte Amiata 17050 C=0,175 gr/ml C1=0,29   gr/ml 
C2=0,32   gr/ml 
C3=0,34   gr/ml 
C4=0,40   gr/ml 

Burnt Sienna Monte Amiata 17100 C=0,20 gr/ml C1=0,15   gr/ml 
C2=0,21   gr/ml 
C3=0,24   gr/ml 
C4=0,35   gr/ml 

Πράσινες χρωστικές    
Malachite 10300 C=0,625 gr/ml C1=1,32   gr/ml 

C2=1,47   gr/ml 
C3=2,00   gr/ml 
C4=2,40   gr/ml 

Verdigris (manufactured) 44450 C=0,50 gr/ml C1=0,68   gr/ml 
C2=0,80   gr/ml 
C3=1,00   gr/ml 
C4=1,25   gr/ml 

Green Earth (Celadonite) Cote 
D’Azur 

11250 C=0,50 gr/ml C1=0,65   gr/ml 
C2=0,80   gr/ml 
C3=1,10   gr/ml 
C4=1,30   gr/ml 

Green Earth Boemia 40810 C=0,40 gr/ml C1=0.50   gr/ml 
C2=0,60   gr/ml 
C3=0,80   gr/ml 
C4=1,10   gr/ml 
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Green Earth Italy 40820 C=0,75 gr/ml C1=0,82   gr/ml 
C2=1,00   gr/ml 
C3=1,25   gr/ml 
C4=1,55   gr/ml 
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3.3 ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Αρχικά, ελήφθησαν ψηφιακές εικόνες των προτύπων 

δειγµάτων αναφοράς των χρωστικών σε διάφορες περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε το Σύστηµα Πολυφασµατικής 
Απεικόνισης MU.S.I.S 2007. Πραγµατοποιήθηκαν 60 λήψεις στην 
υπεριώδη, ορατή και στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος από τα 
750-950nm και από τα 950-1150nm (Εικ. 36, 37-46). 

 

Εικ. 36 

Σε κάθε ένα δείγµα χρωστικής πραγµατοποιήθηκαν λήψεις 
φασµάτων ανάκλασης µε το φασµατοφωτόµετρο, στις περιοχές 
366-765nm, 673-1060nm και 920 1306nm. Συνολικά, ελήφθησαν 
162 φάσµατα (Σχ. 15-24). Η εφαρµογή της µεθόδου έγινε στο 
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας της Κρήτης (Εικ. 47, 48).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικ. 47 Εικ. 48 
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Σχήµα 15. Τα φάσµατα ανάκλασης των µαύρων και άσπρων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό σε τρεις περιοχές 
του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 16. Τα φάσµατα ανάκλασης των κίτρινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 17. Τα φάσµατα ανάκλασης των κόκκινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 18. Τα φάσµατα ανάκλασης των κόκκινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

 
 
 
 



 64

 
 
 

Σχήµα 19. Τα φάσµατα ανάκλασης των µπλε χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 20. Τα φάσµατα ανάκλασης των µπλε χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 21. Τα φάσµατα ανάκλασης των γεωδών χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 22. Τα φάσµατα ανάκλασης των γεωδών χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 23. Τα φάσµατα ανάκλασης των πράσινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Σχήµα 24. Τα φάσµατα ανάκλασης των πράσινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο σε τρεις περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ              Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ 

ΑΓΓΕΛΩΝ 
 

Στις ίδιες συνθήκες φωτισµού µε τα δείγµατα 
πραγµατοποιήθηκαν λήψεις ψηφιακών εικόνων από επιλεγµένες 
περιοχές του έργου στα διάφορα µήκη κύµατος του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε το Σύστηµα Πολυφασµατικής 
Απεικόνισης MU.S.I.S 2007 (Εικ. 49). Οι 190 λήψεις στην 
υπεριώδη, ορατή και στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος από τα 
750-950nm και από τα 950-1150nm κάλυψαν σχεδόν όλη τη 
ζωγραφική επιφάνεια (Εικ. 50) και εστιάστηκαν ιδιαίτερα στις 
περιοχές όπου επικρατούσαν πινελιές χαρακτηριστικής χροιάς 

(Εικ. 51-89).  
 

 

Εικ. 49 
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Εικ. 51 - 53. Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 
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3.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
 
Η ασφαλής αξιοποίηση της εικονιστικής πληροφορίας που 

έπεται µιας ερευνητικής, µελετητικής ή διαγνωστικής 
δραστηριότητας προϋποθέτει την ορθή επεξεργασία της. Λέγοντας 
επεξεργασία της πληροφορίας εννοούµε τη διαδικασία εκείνη που 
συνδέεται µε τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, την 
οµαδοποίηση των συµπληρωµατικών πληροφοριών, την εκλεκτική 
επιλογή και ανάδειξη στο µέγιστο βαθµό των αξιοποιήσιµων 
στοιχείων. Η διαδικασία επιτυγχάνεται µέσα από ειδικό και κατά 
περίπτωση επιλεγόµενο λογισµικό. 

Η βελτίωση της ποιότητας της εικόνας αφορά την 
επεξεργασία του βαθµού καθαρότητας και ευκρίνειάς της, µε 
σκοπό την οπτική προαγωγή της ψηφιακής εικόνας ώστε αυτή να 
είναι ευκολότερα αναγνώσιµη από το ανθρώπινο µάτι. Η 
οµαδοποίηση των συµπληρωµατικών πληροφοριών συνίσταται στη 
ταυτόχρονη παράθεση εικόνων ή φασµάτων ώστε να είναι άµεσα 
αξιοποιήσιµη η συγκριτική πληροφορία. Η εκλεκτική επιλογή των 
αξιοποιήσιµων στοιχείων από το σύνολο εκείνων που συλλέγονται, 
διασφαλίζει την αντικειµενική αξιοποίησή τους.  

Οι εικόνες που ελήφθησαν από τα δείγµατα µε το MU.S.I.S 
2007 επεξεργάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν και δηµιούργησαν ένα 
αρχείο οπτικών συµπεριφορών των χρωστικών στις διαφορετικές 
ακτινοβολίες διέγερσης. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργήθηκε µία 
βάση δεδοµένων µε τα εικονιστικά χαρακτηριστικά των προτύπων 
χρωστικών που σχετίζονται µε τις οπτικές ιδιότητες, τη 
διαπερατότητα, την ανάκλαση, την απορρόφηση, τη σκέδαση, τη 
διάχυση, την ικανότητα χρωµατισµού και την ικανότητα 
επικάλυψης των χρωµατικών στρωµάτων. Η βάση δεδοµένων είναι 
σε θέση να αποτελέσει ασφαλές στοιχείο αναφοράς σε κάθε 
προσπάθεια µελέτης µιας άγνωστης χρωστικής. Στην εικόνα 93 
παρουσιάζεται η µορφή επεξεργασίας και αποθήκευσης της µπλε 
χρωστικής Lapis lazuli. Η ίδια επεξεργασία έχει γίνει και για τις 
υπόλοιπες 51 χρωστικές. Στις σελίδες 89-90 παρουσιάζεται όλο το 
αρχείο των χρωστικών σε συντετµηµένη µορφή λόγω της µεγάλης 
έκτασης που καταλαµβάνει (Εικ. 93-144). 

Τα φάσµατα ανάκλασης που ελήφθησαν από τα δείγµατα µε 
το φασµατοφωτόµετρο αποτελούν τη φασµατική «ταυτότητα» της 
κάθε χρωστικής. Επεξεργάσθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε ένα 
αρχείο φασµατικών χαρακτηριστικών στα διάφορα µήκη κύµατος 
του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος (Σχ. 25-34), ικανού να 
αποτελέσει ασφαλές στοιχείο αναφοράς για τη µελέτη µιας 
άγνωστης χρωστικής ενός έργου τέχνης. 

Οι εικόνες που ελήφθησαν από το έργο µε το MU.S.I.S 2007 
επεξεργάσθηκαν, οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε το είδος της 
πληροφορίας και καταχωρήθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
εύκολα αναγνώσιµη η συγκριτική πληροφορία από την παράθεση 
των εικόνων στα µήκη κύµατος. ∆ηλαδή, όλες οι λαµβανόµενες 
εικόνες από την ίδια περιοχή του έργου, µεταφέρθηκαν σε ένα 
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αρχείο όπου γίνεται δυνατή η ταυτόχρονη παρατήρηση, µελέτη και 
σύγκρισή τους (Εικ. 51-89). 
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Εικ. 90. Τα τέσσερα χρωµατικά στρώµατα του lapis lazuli µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
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Εικ. 90-116. Το αρχείο των χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό στα διάφορα µήκη κύµατος του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, σε συντετµηµένη µορφή λόγω της µεγάλης έκτασης που καταλαµβάνει. 
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Εικ. 117-141. Το αρχείο των χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος 
του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, σε συντετµηµένη µορφή λόγω της µεγάλης έκτασης που 
καταλαµβάνει. 
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Σχήµατα 25, 26. Τα φάσµατα ανάκλασης των µαύρων, άσπρων και κίτρινων χρωστικών στην περιοχή του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 425 – 1100nm. 
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Σχήµατα 27, 28. Τα φάσµατα ανάκλασης των κόκκινων χρωστικών στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
από 425 – 1100nm. 
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Σχήµατα 29, 30. Τα φάσµατα ανάκλασης των µπλε χρωστικών στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 
425 – 1100nm. 
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Σχήµατα 31, 32. Τα φάσµατα ανάκλασης των γεωδών χρωστικών στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
από 425 – 1100nm. 
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Σχήµατα 33, 34. Τα φάσµατα ανάκλασης των πράσινων χρωστικών στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
από 425 – 1100nm. 
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3.6 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ,  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
Η ερµηνεία της πληροφορίας υλοποιείται µέσα από 

διαδικασίες ανίχνευσης, σύγκρισης, διάκρισης, αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης των ποικίλλων και διαφορετικών εικόνων ή 
φασµάτων από τα δείγµατα αναφοράς και το έργο. 

Οι ψηφιακές εικόνες τους αποτελούνται από ένα πλήθος 
εγχρώµων σηµείων (εικονοστοιχείων ή pixel) εάν πρόκειται για 
εικόνες της ορατής περιοχής του φάσµατος ή από σηµεία (pixel) 
διαφορετικής τονικότητας του γκρίζου εάν πρόκειται για εικόνες 
προερχόµενες από τις άλλες φασµατικές περιοχές. 

Το ποσοστό απορρόφησης ανάκλασης ή σκέδασης των 
ακτινοβολιών του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από τις διάφορες 
χρωστικές αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησής τους και κατ’ 
επέκταση στοιχείο ταυτοποίησής τους, δεδοµένου ότι κάθε 
χρωστική λόγω διαφορετικής χηµικής σύστασης έχει διαφορετικές 
οπτικές και φυσικοχηµικές ιδιότητες. Η διαφοροποίηση των 
χρωστικών στις τεχνικές φασµατοσκοπίας ανάκλασης εξαρτάται 
από το µήκος κύµατος στο οποίο αρχίζει να ανακλά η χρωστική 
και την ένταση αυτής της ανακλαστικότητας. 

Από τη µελέτη των εικόνων των χρωστικών που ελήφθησαν 
µε το MU.S.I.S προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα:  

1. Μία χρωστική παρουσιάζει διαφορετική οπτική 
συµπεριφορά όταν διεγερθεί από ακτινοβολία στα 320-400 nm, 
400-700 nm, 700-950 nm, 950-1150 nm. Ολες οι εικόνες µαζί 
αποτελούν την «ταυτότητα» της κάθε χρωστικής (Εικ. 93-144). 

2. Οι χρωστικές που φαίνονται µε γυµνό οφθαλµό να έχουν 
την ίδια χροιά στην ορατή περιοχή του φάσµατος 
διαφοροποιούνται στις άλλες περιοχές, όταν έχουν διαφορετική 
χηµική σύσταση.  

Α) Στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος η διαφορο-ποίηση 
παρουσιάζεται µε τονικές διαβαθµίσεις του γκρίζου που 
αντιστοιχούν στο διαφορετικό ποσοστό απορρόφησης της 
ακτινοβολίας. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο παραδείγµατα 
χρωστικών. Στο πρώτο, οι µπλε χρωστικές αζουρίτης και 
σµάλτο στην ορατή περιοχή του φάσµατος παρουσιάζουν 
παρόµοια χροιά και διαφοροποιούνται ελάχιστα, ενώ στην 
υπέρυθρη περιοχή παρουσιάζουν διαφορετική τονικότητα, µε 
αποτέλεσµα να διαφοροποιούνται αισθητά (Εικ. 39, 44). Στο 
δεύτερο παράδειγµα, οι µαύρες χρωστικές ζωικό µαύρο, 
φυτικό µαύρο και πυρολουσίτης παρουσιάζουν την ίδια 
χροιά στην ορατή περιοχή του φάσµατος ενώ στην υπέρυθρη 
το ζωικό µαύρο παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό 
απορρόφησης από τις άλλες δύο και διαφοροποιείται (Εικ. 
37). Το επί τοις εκατό ποσοστό απορρόφησης των 
χρωστικών έτσι όπως προέκυψε από τη συγκριτική µελέτη 
των εικόνων στην περιοχή του φάσµατος 700-950 nm, 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 10. 
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Β) Στην καταγραφή της υπέρυθρης και ενός µέρους της 
ορατής ακτινοβολίας που ανακλάται από τις χρωστικές το 
οπτικό αποτέλεσµα είναι µία έγχρωµη εικόνα εσφαλµένων 
χρωµάτων (ψευδοχρώµατα), χαρακτηρι-στικών των 
χρωστικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κόκκινες χρωστικές 
µίνιο και κιννάβαρι που ενώ στην ορατή περιοχή 
παρουσιάζουν την ίδια περίπου χροιά, στην υπέρυθρη τα 
ψευδοχρώµατά τους έχουν διαφορετική χροιά. (Εικ. 38, 43). 
Τα χαρακτηριστικά ψευδοχρώµατα της κάθε χρωστικής 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. 
Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν από τη µελέτη του 

έργου Η Συναυλία των Αγγέλων µε το MU.S.I.S. Συγκεκριµένα, 
εντοπίζονται χρωστικές που ενώ έχουν την ίδια χροιά στο ορατό, 
παρουσιάζουν είτε διαφορετική τονικότητα του γκρίζου είτε 
διαφορετικό ψευδόχρωµα στο υπέρυθρο. 

Η ταυτόχρονη λήψη εικόνων από το χρωµατικό στρώµα που 
καλύπτει τη µεγαλύτερη έκταση του πράσινου ενδύµατος, του 
δεύτερου αγγέλου από αριστερά και εικόνων από τα δείγµατα των 
πράσινων χρωστικών αποκάλυψε χαρακτηριστικές οµοιότητες µε 
τα δείγµατα των χρωµατικών στρωµάτων του µαλαχίτη. 
Συγκεκριµένα, οι εικόνες που ελήφθησαν από διάφορες περιοχές 
του πράσινου χρωµατικού στρώµατος παρουσίασαν µπλε-πράσινο 
ψευδόχρωµα, 100% ποσοστό απορρόφησης στο υπέρυθρο και 
χαµηλό ποσοστό φθορισµού στο υπεριώδες (Εικ. 87, 68, 46), 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οπτική συµπεριφορά του 
µαλαχίτη. Η χρωστική έχει χρησιµοποιηθεί είτε αµιγής είτε στο 
µεγαλύτερο ποσοστό εάν πρόκειται για µίγµα χρωστικών, στο 
ένδυµα του αγγέλου.  

Στις περιοχές του ιδίου ενδύµατος που ο ζωγράφος θέλησε να 
«σκιάσει» προκύπτει ότι έχει χρησιµοποιηθεί η µπλε χρωστική 
αζουρίτης, σύµφωνα µε την οπτική τους συµπεριφορά στις µη 
ορατές φασµατικές περιοχές. ∆ηλαδή, βαθύ βιολέ-µπλε 
ψευδόχρωµα, 100% ποσοστό απορρόφησης στο υπέρυθρο και 
χαµηλό ποσοστό φθορισµού στο υπεριώδες (Εικ. 44). Φαίνεται 
µάλιστα ότι ο αζουρίτης έχει χρησιµοποιηθεί σε αµιγή µορφή για 
να σκιάσει την περιοχή, πάνω από το χρωµατικό στρώµα του 
µαλαχίτη και όχι σε ανάµιξη µε αυτόν, εφόσον η οπτική του 
συµπεριφορά µοιάζει µε αυτή του πρότυπου δείγµατος. 

Η χρωστική του αζουρίτη έχει χρησιµοποιηθεί επίσης σε 
διάσπαρτες µπλε πινελιές στα ενδύµατα των δύο τελευταίων 
αγγέλων δεξιά (Εικ. 71, 72, 75, 80, 81) εφόσον στις έγχρωµες 
υπέρυθρες φωτογραφίες παρουσιάζεται το χαρακτηριστικό 
ψευδόχρωµά του. Οπως προκύπτει από τη φασµατική συµπεριφορά 
των διάσπαρτων µπλε πινελιών στα σύννεφα δεξιά του πρώτου 
αγγέλου (Εικ. 82, 89) και τα ενδύµατα του τελευταίου αγγέλου 
δεξιά (Εικ. 71, 72, 75) έχει χρησιµοποιηθεί η µπλε χρωστική lapis 
lazuli. 

Στα ενδύµατα του πρώτου αγγέλου από αριστερά προκύπτει 
ότι έχει χρησιµοποιηθεί κιννάβαρι εφόσον παρουσιάζει τα 
συγκεκριµένα οπτικά χαρακτηριστικά της χρωστικής κιννάβαρι 
στα µη ορατά µήκη κύµατος (Εικ. 51, 65, 88). Στις «σκιάσεις» του 
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ίδιου ενδύµατος προκύπτει ότι έχει χρησιµοποιηθεί η χρωστική 
ψηµένη σιέννα (Εικ. 65). 

Μια σηµαντική πληροφορία που προκύπτει από τη µελέτη 
των φασµατικών εικόνων των «φωτισµάτων» στα ενδύµατα και τα 
πρόσωπα (Εικ. 54, 56, 79) και τη σύγκρισή τους µε αυτές των 
δειγµάτων των ανοιχτόχρωµων χρωστικών σε όλα τα µήκη 
κύµατος, είναι ότι έχει χρησιµοποιηθεί η χρωστική λευκό του 
µολύβδου. Μάλιστα στην υπεριώδη περιοχή το λευκό του 
µολύβδου είναι η µοναδική χρωστική που παρουσιάζει σχεδόν 0% 
απορρόφηση και το µεγαλύτερο ποσοστό φθορισµού. 

Εικ. 142 
Η αξιοποίηση του αποτελέσµατος έγκειται στη δυνατότητα 

της ταυτόχρονης ταυτοποίησης και παρουσίασης των χρωµατικών 
περιοχών µε την ίδια χηµική σύσταση, σε όλη τη ζωγραφική 
επιφάνεια του έργου, µέσω ενός λογισµικού που χαρτογραφεί 
προεπιλεγµένες χρωστικές. Τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή την 
αποκάλυψη όλων των περιοχών του έργου που έχει χρησιµοποιηθεί 
µία χρωστική παρέχει το Σύστηµα MU.S.I.S.  

Εικ. 143 

Ενδεικτικά παρουσιάζεται η χαρτογράφηση µιας περιοχής 
στο ένδυµα του πρώτου αγγέλου αριστερά (Εικ. 142) όπου έχει 
χρησιµοποιηθεί η χρωστική κιννάβαρι και πινελιές ψηµένης 
σιέννας στις «σκιάσεις» . Στην εικόνα 143 εντοπίζονται όλες οι 
περιοχές που περιέχουν την ψηµένη σιέννα. 
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Πίνακας 10. Η επί τοις εκατό απορρόφηση στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος, των προτύπων δειγµάτων χρωστικών που 
κατασκευάστηκαν. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Περίπου 0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περίπου 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περίπου 50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περίπου 75 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περίπου 100 % 
 
Lead White 
Calsite 
Realgar  
Minio  
Red lake light 
Lead-tin yellow 
Naples yellow  
 

 
Cinnabar 
(manufactured) 
Cinnabar 
Red lake dark  
Carmine lake 
Alizarin Crimson lake  
Smalt  
Indigo 
Massicot 
Gold Ochre Spain 
Gold Ochre Italy 
Yellow Ochre 
Raw Sienna Monte 
Amiata  
Burnt Sienna Monte 
Amiata 

 
Hematite 

 
Lapis Lazuli 
Egyptian Blue 
Green Earth Boemia 
Green Earth Italy 
Raw Umber 
 

 
Bone black  
Plant black (vine black)  
Pyrolusite  
Azurite  
Burnt Umber  
Malachite  
Verdigris  
Green Earth 
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Πίνακας 11. Το «ψευδόχρωµα» που παρουσίασαν στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος, 
τα πρότυπα δείγµατα χρωστικών που κατασκευάστηκαν. 
 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ KREMER ΨΕΥ∆ΟΧΡΩΜΑ 
Μαύρες Χρωστικές  
Bone black Μαύρο καφέ 
Plant black (vine black) Μαύρο καφέ 
Pyrolusite Μαύρο καφέ 
Ασπρες χρωστικές  
Lead White Φωτεινό άσπρο 
Calsite Αµετάβλητο 
Κόκκινες χρωστικές  
Realgar  Ανοιχτό κίτρινο 
Minio Λαµπερό κίτρινο 
Hematite Καφέ 
Cinnabar  Φωτεινή κίτρινη ώχρα 
Cinnabar (manufactured) Κίτρινη ώχρα 
Carmine lake Κόκκινο 
Alizarin Crimson lake (manufactured) Ανοιχτό κόκκινο 
Red lake dark Πορτοκαλοκόκκινο 
Red lake light Πορτοκαλί 
Μπλε χρωστικές  
Lapis Lazuli  
(nat. Ultramarine) 

Σκοτεινό βιολέ 

Azurite Βαθύ βιολέ µπλε 
Egyptian Blue  Βιολέ κόκκινο 
Indigo Εντονο κόκκινο 
Smalt Κόκκινο καφέ 
Κίτρινες χρωστικές  
Lead-tin yellow Ασπρο 
Massicot Ανοιχτό γαλαζοπράσινο 
Naples yellow Κίτρινο λεµονιού 
Γαιώδης χρωστικές  
Gold Ochre Spain Ανοιχτό ωχροκίτρινο 
Gold Ochre Italy Ανοιχτό ωχροκίτρινο 
Yellow Ochre 
(manufactured) 

Ανοιχτό ωχροπράσινο 

Raw Umber Πολύ σκούρο κόκκινο-καφέ 
Burnt Umber Πολύ σκούρο καφέ-κόκκινο 
Raw Sienna Monte Amiata Σκούρο ωχροκαφέ 
Burnt Sienna Σκούρο κόκκινο-καφέ 
Πράσινες χρωστικές  
Malachite Μπλε πράσινο 
Verdigris (manufactured) Βαθύ βιολέ 
Green Earth (Celadonite) Cote D’Azur Μαύρο µπλε πράσινο 
Green Earth Boemia Πράσινο-µπλε 
Green Earth Italy Καφέ-κόκκινο 
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4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ 

HYPER SPECTRAL IMAGING SYSTEM 
 
 
 

4.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
 
Η ταυτοποίηση των χρωστικών ενός ζωγραφικού έργου 

τέχνης µε το Hyper Spectral Imaging System συνίσταται στην 
ακόλουθη µεθοδολογία: 

1. Ταυτόχρονη λήψη και καταγραφή των φασµατικών 
εικόνων από την προς ανάλυση περιοχή του χρωµατικού 
στρώµατος και των προτύπων δειγµάτων αναφοράς, σε πολύ 
στενές περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

2. Λήψη φασµάτων από τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς µε 
φασµατοφωτόµετρο (spectrometer). 

3. Επεξεργασία της πληροφορίας. 
4. Συγκριτική µελέτη των δεδοµένων. 
5. Ταυτοποίηση των χρωστικών του έργου. 
Η µεθοδολογία αυτή εφαρµόσθηκε για την ταυτοποίηση µιας 

άγνωστης χρωστικής του έργου Η Προσκύνηση των Μάγων, του 
Μουσείου Μπενάκη που αποδίδεται στο ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο. 
Η χρωστική είχε κόκκινη χροιά και κάλυπτε τις µπότες του µαύρου 
µάγου (Εικ. 144). 

Το έργο (Εικ. 145) και το πρότυπο δείγµα αναφοράς των 
κόκκινων χρωστικών τοποθετήθηκαν µαζί στο αναπτυχθέν 
σύστηµα. Ελήφθησαν 54 φασµατικές εικόνες (Εικ. 146) εύρους 
5nm, βήµατος 2-20nm στην περιοχή 420-700 nm, µε χωρική 
ανάλυση 1300Χ1030 εικονοστοιχεία.  

Εικ. 144 

Εικ. 145 
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Εικ. 146. Οι 54 φασµατικές εικόνες ανάκλασης της προς ανάλυση περιοχής του έργου και των προτύπων 
δειγµάτων αναφοράς που ελήφθησαν µε το Hyper Spectral Imaging System. 
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4.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
Οι φασµατικές εικόνες του έργου Η Προσκύνηση των Μάγων 

που ελήφθησαν µε το Hyper Spectral Imaging System 
επεξεργάστηκαν και µεταφέρθηκαν σε ένα αρχείο έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η ταυτόχρονη και συγκριτική παρατήρηση της 
συµπεριφοράς της προς ανάλυση χρωστικής και των προτύπων 
χρωστικών αναφοράς στα διάφορα µήκη κύµατος. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται 20 επιλεγµένες εικόνες 
(Εικ. 147) από τις οποίες προκύπτει η ταυτοποίηση της άγνωστης 
κόκκινης χρωστικής του έργου. 

Από τη µελέτη των εικόνων του έργου που ελήφθησαν µε το 
Hyper Spectral Imaging System καταγράφηκε η µεταβολή του 
ποσοστού ανάκλασης της ακτινοβολίας που συµβαίνει κατά την 
απεικόνιση του έργου σε χαρακτηριστικά, για την κάθε χρωστική, 
µήκη κύµατος. Συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι οι κόκκινες µπότες 
του µαύρου µάγου απεικονίζονται µε µαύρο χρώµα στα 540nm 
(Εικ. 147). Σταδιακά, το χρώµα µετατρέπεται σε λευκό (κοντά στα 
680nm) καθώς αυξάνει το ποσοστό ανάκλασης της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας. Την ίδια συµπεριφορά ακολουθεί µόνο µία χρωστική 
από τις έξι κόκκινες του πρότυπου δείγµατος. Η χρωστική αυτή 
είναι το κιννάβαρι.  

Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση της 
χρωστικής εφόσον είναι δυνατή η καταγραφή του µήκους κύµατος, 
στο οποίο εµφανίζεται έντονα η µεταβολή του ποσοστού 
ανάκλασης της χρωστικής. Στο αποτέλεσµα αυτό συγκλίνουν και 
οι φασµατικές πληροφορίες µε το φασµατοφωτόµετρο 
(spectrometer) από την ίδια χρωστική, η συλλογή των οποίων είχε 
προηγηθεί και παρουσιάζεται στα Σχ. 27, 28. 
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Εικ. 147. Οι 20 χαρακτηριστικές φασµατικές εικόνες ανάκλασης της προς ανάλυση περιοχής του 
έργου και των προτύπων δειγµάτων αναφοράς, που ελήφθησαν µε το Hyper Spectral Imaging System. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINNABAR 
KREMER:4200 

C=0,4 gr/ml 
 

HEMATITE 
KREMER:4860 

C=0,2 gr/ml 
 

RED LAKE,  
DARK 

C=0,1 gr/ml 

RED LAKE, 
LIGHT 

C=0,1 gr/ml  
 
 
                                                                                              400–700 nm 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η διαδικασία ανίχνευσης, 

διάκρισης, αναγνώρισης και ταυτοποίησης χρωστικών του έργου Η 
Συναυλία των Αγγέλων του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, µε την 
εφαρµογή µιας µη καταστρεπτικής µεθόδου (non-destructive 
analyses) και συγκεκριµένα µε τη χρήση ενός Ψηφιακού 
Πολυφασµατικού Απεικονιστικού Συστήµατος. Επίσης, 
παρουσιάστηκε η µεθοδολογία ταυτοποίησης µιας άγνωστης 
κόκκινης χρωστικής του έργου Η Προσκύνηση των Μάγων µε τη 
χρήση ενός νέου Ψηφιακού Υπερφασµατικού Απεικονιστικού 
Συστήµατος. 

Η προσφορά και η σηµασία του εκπονήµατος αυτού έγκεινται: 
Α. Στη δηµιουργία ενός προτύπου αρχείου αναφοράς µε τις 

εικονιστικές πληροφορίες και τα φασµατικά χαρακτηριστικά των 
χρωµατικών στρωµάτων (standards) που αποτελούν την 
«ταυτότητα» των χρωστικών. Οι χρωστικές αυτές δεν διακρίνονται 
µόνο από την ονοµασία τους αλλά και από τη χηµική τους σύσταση 
εφόσον αναλύθηκαν µε τη µέθοδο της Περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ.  

Β. Στην παρουσίαση µιας αξιόπιστης µεθοδολογίας για τη µη 
καταστρεπτική ταυτοποίηση χρωστικών µε τη χρήση Ψηφιακών 
Πολυφασµατικών και Υπερφασµατικών Απεικονιστικών Μεθόδων 
και Συστηµάτων, που µπορεί να εφαρµοσθεί σε ένα ζωγραφικό έργο 
τέχνης.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πρωτεύοντα στόχο αποτέλεσε η 
παρουσίαση αυτής της µεθοδολογίας. Για το λόγο αυτό δεν δόθηκε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ταυτοποίηση όλων των χρωστικών του 
έργου, γεγονός που θα απαιτούσε την κατασκευή δειγµάτων µε 
µίγµατα χρωστικών. Ετσι, παρότι δεν ήταν δυνατή η κατασκευή 
µιγµάτων χρωστικών καθώς και η προµήθεια της χρωστικής 
orpiment που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι έχει χρησιµοποιηθεί 
από ζωγράφους σύγχρονους του Θεοτοκόπουλου, αυτό δεν επηρέασε 
τον πρωτεύοντα στόχο της εργασίας. 

Ενα σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η 
προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη µελέτη 
των χρωστικών ενός έργου τέχνης. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
της πειραµατικής διαδικασίας προέκυπταν ποικίλες αναζητήσεις και 
προσανατολισµοί, νέοι στόχοι και προκλήσεις. Κατά αρχάς είναι 
φανερή η ανάγκη της συµπλήρωσης των δειγµάτων µε µίγµατα 
χρωστικών ώστε να διευρυνθεί η συνδυαστική ανάλυση της 
πληροφορίας, µε απώτερο σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισµό 
περισσότερων χρωµατικών στρωµάτων ενός έργου. Η γενίκευση της 
χρήσης των Συστηµάτων σαν εργαλείο τεκµηρίωσης, απαιτεί τη 
δηµιουργία ενός εξειδικευµένου λογισµικού καταχώρησης και 
ανέλκυσης των δεδοµένων, που θα είναι ικανό να επεξεργάζεται την 
πληροφορία από το προς ανάλυση έργο, να τη συγκρίνει µε τα 
δεδοµένα και να ταυτοποιεί τις χρωστικές άµεσα, µε µη 
καταστρεπτική διαδικασία.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EIKONΩΝ 
 
EIKONA ΤΙΤΛΟΣ  -  ΘΕΜΑ  

Εικ.  1 Macro φωτογραφία από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. Εξώφυλλο 
Εικ.  2 Φωτογραφία από την προετοιµασία της Εκθεσης «Ταυτότητα και 

Μεταµόρφωση» στην Εθνική Πινακοθήκη. 
3 

Εικ.  3 Macro φωτογραφία από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων του ∆οµήνικου 
Θεοτοκόπουλου, περ. 1608-1614, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου. 

5 

Εικ.  4 Macro φωτογραφία από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. 5 
Εικ.  5 Macro φωτογραφία από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. 5 
Εικ.  6 Η Συναυλία των Αγγέλων. 7 
Εικ.  7 Η Συναυλία των Αγγέλων. 8 
Εικ.  8 Ο Ευαγγελισµός, Ελ Γκρέκο και Χόρχε Μανουέλ, περ. 1608-1622, Μαδρίτη, 

Fundacion Central Hispano. 
8 

Εικ.  9 Λεπτοµέρεια από το έργο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου Αποψη και 
χάρτης του Τολέδου, περ. 1608-1614, Τολέδο, Museo de El Greco. 

8 

Εικ. 10 Το κεντρικό και τα πλευρικά εικονοστάσια της εκκλησίας του Νοσοκοµείου 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Τολέδο 

8 

Εικ. 11 ΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΕΡ. 1608-1614, 
ΟΛΕ∆Ο, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ. 

9 

Εικ. 12 Η Συναυλία των Αγγέλων. 9 
Εικ. 13 Ο Ευαγγελισµός. 9 
Εικ. 14 Η Πέµπτη Σφραγίδα της Αποκάλυψης, 1608-1614, Νέα Υόρκη, The 

Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund. 
9 

Εικ. 15 Λεπτοµέρεια από το έργο Ο Ευαγγελισµός. 12 
Εικ. 16 Λεπτοµέρεια από το έργο Ο Ευαγγελισµός. 12 
Εικ. 17 Λεπτοµέρεια από το έργο Ο Ευαγγελισµός. 12 
Εικ. 18 Λεπτοµέρεια από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. 13 
Εικ. 19 Λεπτοµέρεια από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. 13 
Εικ. 20 Λεπτοµέρεια από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. 13 
Εικ. 21 Το ξύλινο τελάρο των προτύπων δειγµάτων αναφοράς. 34 
Εικ. 22 Το λινό ύφασµα τοποθετήθηκε στα τελάρα µε κοσκινόπροκες. 35 
Εικ. 23 Μεταξύ των καρφιών και του υφάσµατος παρεβλήθησαν ταινίες λινού 

υφάσµατος. 
35 

Εικ. 24 Macro φωτογραφία από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων όπου διακρίνεται 
η ύφανση. 

35 

Εικ. 25 Στα πινακίδια χρησιµοποιήθηκε ως φέρον υλικό βαµβακερό ύφασµα αραιής 
ύφανσης. 

35 

Εικ. 26, 27 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των µαύρων, άσπρων και κίτρινων 
χρωστικών. 

44 

Εικ. 28, 29 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των κόκκινων χρωστικών. 45 
Εικ. 30, 31 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των µπλε χρωστικών. 46 
Εικ. 32, 33 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των γεωδών χρωστικών. 47 
Εικ. 34, 35 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των πράσινων χρωστικών. 48 
Εικ. 36 Το Σύστηµα Πολυφασµατικής Απεικόνισης MU.S.I.S 2007 κατά τη 

διάρκεια της λήψης εικόνων από το πινακίδιο µε τις κόκκινες χρωστικές. 
49 

Εικ. 37 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των µαύρων και άσπρων χρωστικών µε 
συνδετικό υλικό το αυγό στα διάφορα µήκη κύµατος του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος.  

50 

Εικ. 38 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των κόκκινων χρωστικών µε συνδετικό 
υλικό το αυγό στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού 
φάσµατος. 

51 
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Εικ. 39 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των µπλε χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
αυγό στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

52 

Εικ. 40 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των γεωδών χρωστικών µε συνδετικό υλικό 
το αυγό στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

53 

Εικ. 41 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των πράσινων χρωστικών µε συνδετικό 
υλικό το αυγό στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού 
φάσµατος. 

54 

Εικ. 42 Τα πρότυπα δείγµατα των κίτρινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

55 

Εικ. 43 Τα πρότυπα δείγµατα των κόκκινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

56 

Εικ. 44 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των µπλε χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

57 

Εικ. 45 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των γεωδών χρωστικών µε συνδετικό υλικό 
το λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

58 

Εικ. 46 Τα πρότυπα δείγµατα αναφοράς των πράσινων χρωστικών µε συνδετικό 
υλικό το λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού 
φάσµατος. 

59 

Εικ. 47 Η διάταξη του φασµατοφωτόµετρου κατά τη διάρκεια της λήψης φασµάτων 
από τις κόκκινες χρωστικές. 

49 

Εικ. 48 Η διάταξη του φασµατοφωτόµετρου κατά τη διάρκεια της λήψης φασµάτων 
από τις κόκκινες χρωστικές. 

49 

Εικ. 49 Κατά τη διάρκεια λήψης ψηφιακών εικόνων από επιλεγµένες περιοχές του 
έργου Η Συναυλία των Αγγέλων στα διάφορα µήκη κύµατος του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε το Σύστηµα Πολυφασµατικής 
Απεικόνισης MU.S.I.S 2007. 

70 

Εικ. 50 Οι 190 λήψεις στην υπεριώδη, ορατή και στην υπέρυθρη περιοχή του 
φάσµατος από τα 750-950nm και από τα 950-1150nm κάλυψαν σχεδόν όλη 
τη ζωγραφική επιφάνεια. 

70 

Εικ. 51-53 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 71 
Εικ. 54-56 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 72 
Εικ. 57-59 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 73 
Εικ. 60-63 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 74 
Εικ. 64-66 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 75 
Εικ. 67-69 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 76 
Εικ. 70-72 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 77 
Εικ. 73-75 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 78 
Εικ. 76-78 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 79 
Εικ. 79-81 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 80 
Εικ. 82-85 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 81 
Εικ. 86-89 Λήψεις εικόνων από το έργο στα διάφορα µήκη κύµατος. 82 
Εικ. 90 Τα τέσσερα χρωµατικά στρώµατα του lapis lazuli µε συνδετικό υλικό το 

λινέλαιο στα διάφορα µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
85 

Εικ. 90-
116 

Το αρχείο των χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό στα διάφορα µήκη 
κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, σε συντετµηµένη µορφή λόγω 
της µεγάλης έκτασης που καταλαµβάνει. 

86 

Εικ. 117-
141 

Το αρχείο των χρωστικών µε συνδετικό υλικό το λινέλαιο στα διάφορα 
µήκη κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, σε συντετµηµένη µορφή 
λόγω της µεγάλης έκτασης που καταλαµβάνει. 

87 

Εικ. 142 Λεπτοµέρεια από το έργο Η Συναυλία των Αγγέλων. 95 
Εικ. 143 Χαρτογράφηση µιας περιοχής στο ένδυµα του πρώτου αγγέλου αριστερά 

(Εικ. 142) όπου έχει χρησιµοποιηθεί πιθανώς κιννάβαρι και πινελιές 
ψηµένης σιέννας στις «σκιάσεις». 

95 

Εικ. 144 Λεπτοµέρεια από το έργο Η Προσκύνηση των Μάγων, περ. 1565-1567, 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. 
 

98 

Εικ. 145 Το Σύστηµα Υπερφασµατικής Απεικόνισης Hyper Spectral Imaging System 
κατά τη διάρκεια της λήψης εικόνων από το έργο Η Προσκύνηση των 
Μάγων. 

98 

Εικ. 146 Οι φασµατικές εικόνες ανάκλασης της προς ανάλυση περιοχής του έργου 
και των προτύπων δειγµάτων αναφοράς που ελήφθησαν µε το Hyper 

99 
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Spectral Imaging System. 
Εικ. 147 Οι 20 χαρακτηριστικές φασµατικές εικόνες ανάκλασης της προς ανάλυση 

περιοχής του έργου και των προτύπων δειγµάτων αναφοράς αναφοράς, που 
ελήφθησαν µε το Hyper Spectral Imaging System. 

101 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ∆Α 
Πίνακας  1 Συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κορυφών του 

διαγράµµατος περίθλασης της χρωστικής KREMER 42500 και αυτών της 
χρωστικής αναφοράς Pb3O4. 

27 

Πίνακας  2 Συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κορυφών του 
διαγράµµατος περίθλασης της χρωστικής KREMER 10510 και αυτών της 
χρωστικής αναφοράς (Na, Ca)8 (AlSiO4)6 (SO4, S, Cl)2. 

28 

Πίνακας  3 Συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κορυφών του 
διαγράµµατος περίθλασης της χρωστικής KREMER 10060 και αυτών της 
χρωστικής αναφοράς CaCuSi4O10. 

29 

Πίνακας  4 Συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κορυφών του 
διαγράµµατος περίθλασης της χρωστικής KREMER 10010 και αυτών της 
χρωστικής αναφοράς 3Na2O .3Al2O3 .6SiO2 .Na2S. 

30 

Πίνακας  5 Συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κορυφών του 
διαγράµµατος περίθλασης της χρωστικής KREMER 43010 και αυτών της 
χρωστικής αναφοράς PbO. 

31 

Πίνακας  6 Συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών κορυφών του 
διαγράµµατος περίθλασης της χρωστικής KREMER 43130 και αυτών της 
χρωστικής αναφοράς PbySb2-ΧO7 όπου (2<X<3, 0<X<1). 

32 

Πίνακας 7 Τα υλικά που έχουν ταυτοποιηθεί σε έργα του ∆οµήνικου 
Θεοτοκόπουλου ή σύγχρονών του καλλιτεχνών µε καταστρεπτικές 
φυσικοχηµικές µεθόδους που απαιτούν λήψη δείγµατος ή 
µικροποσότητας χρωστικής. 

37-40 

Πίνακας 8 Οι χρωστικές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των προτύπων 
δειγµάτων αναφοράς. 

41 

Πίνακας 9 Τα χρωµατικά στρώµατα που κατασκευάστηκαν και οι συγκεντρώσεις 
τους. 

42-43 

Πίνακας 10 Η επί τοις εκατό απορρόφηση στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος, των 
προτύπων δειγµάτων χρωστικών που κατασκευάστηκαν. 

96 

Πίνακας 11 Το «ψευδόχρωµα» που παρουσίασαν στην υπέρυθρη περιοχή του 
φάσµατος, τα πρότυπα δείγµατα χρωστικών που κατασκευάστηκαν. 

97 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
 
ΣΧΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ∆Α 
Σχήµα  1 Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα και το εύρος του φάσµατος ανίχνευσης των 

δύο Συστηµάτων Πολυφασµατικής και Υπερφασµατικής Απεικόνισης. 
22 

Σχήµα  2  23 
Σχήµα  3 Ενα τυπικό Σύστηµα Πολυφασµατικής και Υπερφασµατικής Απεικόνισης 24 
Σχήµα  4 Φάσµα περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ της χρωστικής KREMER 42500. 27 
Σχήµα  5 Φάσµα περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ της χρωστικής KREMER 10510. 28 
Σχήµα  6 Φάσµα περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ της χρωστικής KREMER 10060. 29 
Σχήµα  7  Φάσµα περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ της χρωστικής KREMER 10010. 30 



 106

Σχήµα  8 Φάσµα περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ της χρωστικής KREMER 43010. 31 
Σχήµα  9 Φάσµα περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ της χρωστικής KREMER 43130. 32 
Σχήµα 10  34 
Σχήµα 11  35 
Σχήµα 12  35 
Σχήµα 13  36 
Σχήµα 14  36 
Σχήµα 15 Τα φάσµατα ανάκλασης των µαύρων και άσπρων χρωστικών µε συνδετικό 

υλικό το αυγό σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
60 

Σχήµα 16 Τα φάσµατα ανάκλασης των κίτρινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

61 

Σχήµα 17 Τα φάσµατα ανάκλασης των κόκκινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
αυγό σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

62 

Σχήµα 18 Τα φάσµατα ανάκλασης των κόκκινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

63 

Σχήµα 19 Τα φάσµατα ανάκλασης των µπλε χρωστικών µε συνδετικό υλικό το αυγό 
σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

64 

Σχήµα 20 Τα φάσµατα ανάκλασης των µπλε χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

65 

Σχήµα 21 Τα φάσµατα ανάκλασης των γεωδών χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
αυγό σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

66 

Σχήµα 22 Τα φάσµατα ανάκλασης των γεωδών χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

67 

Σχήµα 23 Τα φάσµατα ανάκλασης των πράσινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
αυγό σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

68 

Σχήµα 24 Τα φάσµατα ανάκλασης των πράσινων χρωστικών µε συνδετικό υλικό το 
λινέλαιο σε τρεις περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

69 

Σχήµατα 
25, 26 

Τα φάσµατα ανάκλασης των µαύρων, άσπρων και κίτρινων χρωστικών 
στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 425 – 1100nm. 

88 

Σχήµατα 
27, 28 

Τα φάσµατα ανάκλασης των κόκκινων χρωστικών στην περιοχή του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 425 – 1100nm. 

89 

Σχήµατα 
29, 30 

Τα φάσµατα ανάκλασης των µπλε χρωστικών στην περιοχή του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 425 – 1100nm. 

90 

Σχήµατα 
31, 32 

Τα φάσµατα ανάκλασης των γεωδών χρωστικών στην περιοχή του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 425 – 1100nm. 

91 

Σχήµατα 
33, 34 

Τα φάσµατα ανάκλασης των πράσινων χρωστικών στην περιοχή του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 425 – 1100nm. 

92 
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