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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η υλική τεκμηρίωση ενός έργου τέχνης γίνεται οπτικά – περιγραφικά διά γυμνού 

οφθαλμού, αλλά και με τη χρήση επιστημονικών αναλυτικών μεθόδων που 

προέρχονται από το χώρο των θετικών επιστημών. Τις τελευταίες δεκαετίες οι 

φυσικοχημικές αναλυτικές και διαγνωστικές μέθοδοι συμμετέχουν όλο και πιο 

ενεργά στην «ανάγνωση» και αποκρυπτογράφηση των υλικού βίου ενός έργου 

τέχνης. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει μια ιστοριογραφική παρουσίαση  της 

υλικής τεκμηρίωσης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων στον ελληνικό 

χώρο μέσω των φυσικοχημικών μεθόδων έρευνας και ανάλυσης, εστιάζοντας 

επίσης στο ζήτημα της συμβολής τους στη μελέτη αυτής της ομάδας ζωγραφικών 

φορητών έργων.  

Aπό την αρχαιότητα ήδη υπήρξε ενδιαφέρον για το υλικό μέρος των έργων τέχνης,  

το είδος, τη σύσταση και τη συμπεριφορά των υλικών που οδηγούν στο τελικό 

αποτέλεσμα του γλυπτικού, αρχιτεκτονικού ή ζωγραφικού έργου (Κεφ. 1α). Πηγές 

από τον 4ο αι. π.Χ. και αργότερα μας δίνουν πληροφορίες για τους λίθους, τα 

ορυκτά πετρώματα και τις ιδιότητές τους αναφορικά με τη ζωγραφική, την ορυκτή 

και γεωγραφική προέλευση των χρωμάτων, την ευρύτητα και τους τρόπους χρήσης 

τους, τις συνταγές παρασκευής τους.1 

Από τον 12 αι. στη Δύση και από τον 14ο στον ελλαδικό χώρο μας είναι γνωστά 

συγγράμματα τα οποία, με μεγαλύτερη ή μικρότερη πληρότητα, περιέχουν οδηγίες 

και τεχνικές ζωγραφικής. Γραμμένα κυρίως από μοναχούς, οι οποίοι ασκούσαν και 

την αγιογραφία, απευθύνονταν κατά κύριο λόγο στους ζωγράφους της εποχής τους. 

Οι πραγματείες του Ceninno Ceninni (τέλη του 14ου αι.) 2 και του Διονύσιου του εκ 

Φουρνά (18ος αι.)3 θεωρούνται οι πιο ολοκληρωμένες, ωστόσο δεν ήταν οι μόνες. 

Στα χρόνια της Αναγέννησης, αλχημιστές, ιατροφιλόσοφοι, φυσικοί φιλόσοφοι, 

αναζητώντας να βρουν απαντήσεις στο μυστήριο της ύλης με την παρατήρηση των 

                                                 
1
 Βλ. αναλυτικότερα εδώ σ. 12 κ.ε. 

2
 Cennino d’ Andrea Cennini, The Craftsman’s Handbook: Τhe Italian ``il libro dell`arte` μετφ. D. V. 

Thompson, Νέα Υόρκη 1954. Σε ελληνική μετάφραση από τον Π. Τέτση, Το βιβλίο της Τέχνης, Aθήνα 
1990. 
3
 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής Τέχνης, εκδιδόμενη υπό του Παπαδόπουλου–

Κεραμέως, Πετρούπολη 1909 (α’ έκδοση 1900). 
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φυσικών φαινομένων ενέταξαν σε αυτή τη διαδικασία και τα έργα τέχνης.4 Το 

ερώτημα «τί βρίσκεται πίσω από αυτό που βλέπουμε δια γυμνού οφθαλμού;» 

τίθεται πιο επιτακτικά κατά τον 18ο αιώνα και ειδικότερα τον 19ο αιώνα, εποχή που 

μπαίνουν οι θεμέλιες βάσεις της Αρχαιομετρίας.5 

Η ανάγνωση των πραγματειών του Διονυσίου του εκ Φουρνά και του Ceninni έλυνε 

μόνο εν μέρει το πρόβλημα. Στο πέρασμα των αιώνων τα ζωγραφικά έργα χάνουν 

την πρωταρχική τους μορφή, είτε γιατί επεμβαίνουν οι άνθρωποι, είτε γιατί επιδρά 

ο ίδιος ο χρόνος. Έτσι, πριν ερμηνευτούν, έπρεπε να αποκρυπτογραφηθούν, δηλ. να 

αποκαλυφθούν παλαιότερα ζωγραφικά στρώματα, να εντοπιστούν επεμβάσεις 

συντήρησης που επέδρασαν αλλοιωτικά ή ακόμη και καταστροφικά, να 

προσδιοριστεί η δομή και η αρχιτεκτονική του έργου. Εγινε τότε φανερό πως η 

ανάλυση ενός έργου τέχνης μόνον μέσω των μεθόδων της ιστορίας της τέχνης δεν 

ήταν αρκετή για την κατανόηση της ιστορίας του.  

Οι πρώτες προσπάθειες επιστημονικής ανάλυσης έργων τέχνης με χημικές 

μεθόδους γίνονται στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα (Κεφ. 2α).6 

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, στις 6 Μαρτίου 1865, ο Louis Pasteur, ως κάτοχος της 

έδρας «Επιστήμης και Τέχνης» στην École des Beaux Arts στο Παρίσι, θα γράψει για 

το ρόλο των ερευνητικών εργαστηρίων στα μουσεία τέχνης: «προκύπτουν συνθήκες 

που βλέπω ολοκάθαρα δυνατή και επιθυμητή τη σχέση της Επιστήμης με την Τέχνη 

και που η χημεία και η φυσική μπορούν να έχουν μία θέση δίπλα σας και να σας 

διαφωτίζουν»7. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως ο 19ο αιώνας είναι ο 

αιώνας όπου αρχίζει η ενσυνείδητη προστασία των αρχαιοτήτων και των έργων 

τέχνης, γίνονται εκτεταμένες αρχαιολογικές έρευνες – με την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία της εποχής – και που οι πρώτοι που ασχολούνται με τη συντήρηση των 

ευρημάτων που αποκαλύπτονται είναι οι ίδιοι οι τεχνικοί των ανασκαφών, ελλείψει 

ακόμα συγκεκριμένης επιστημονικής εξειδίκευσης.8 

                                                 
4
 Βλ. αναλυτικότερα σ. 11, σημ. 27.  

5
 Ι. Λυριτζής, Φυσικές επιστήμες στην Αρχαιολογία, Αθήνα 2005, 48–49.  

6
 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture: Mieux connaître, mieux conserver, στο  Φυσικοχημικές 

μέθοδοι διερεύνησης των Εργων Τέχνης (Πίνακες, Εικόνες, Τοιχογραφίες), Πρακτικά Συνεδρίου, 
Ελληνογαλλικός Επιστημονικές και Τεχνικός Σύνδεσμος, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 17–18 Οκτώβρη, 
Αθήνα 1983, 9–25.  
7
 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture, ό.π., 12. 

8
 Όλ. Γκράτζιου, Από τον αρχειμουσειώτην Φραγκίσκο Νόβα στους διπλωματούχους συντηρητές 

αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Αρχαιολογία 22 (1987), 14–21. 
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Η ανακάλυψη της φωτογραφίας στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι πρώτες 

εργαστηριακές αναλύσεις ζωγραφικών έργων στο γύρισμα του 20ου αιώνα, η 

ανακάλυψη των ακτίνων Χ στα τέλη του 19ου αιώνα9 και η διαγνωστική εφαρμογή 

τους στους πίνακες της δυτικής ζωγραφικής, η εφαρμογή της υπεριώδους 

ακτινοβολίας στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα10 ανοίγουν το δρόμο για μια πιο 

συστηματική υλική τεκμηρίωση των έργων τέχνης μέσω των μεθόδων που 

προσφέρουν οι θετικές επιστήμες. Τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και της 

Αμερικής (Βοστώνη, Λονδίνο, Παρίσι, Φλωρεντία11) οργανώνουν εργαστήρια 

ανάλυσης τα οποία όχι μόνο εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους τεκμηρίωσης και 

έρευνας των έργων τέχνης, αλλά και αυτά τα ίδια συμμετέχουν στην έρευνα και 

εξέλιξη των επιστημονικών εργαλείων.12 Παράλληλα, εμφανίζονται και τα πρώτα 

επιστημονικά περιοδικά που συγκεντρώνουν τις έρευνες στο τομέα της συντήρησης 

των αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης, αλλά και της εργαστηριακής 

έρευνας και μελέτης τους.13 

Εξάλλου, η βασική ώθηση για την υλική διερεύνηση του έργου τέχνης δόθηκε 

κυρίως από την ανάγκη συντήρησής του. Για την υλική διασφάλισή του είναι 

απαραίτητη η εξακρίβωση της τεχνικής που εφαρμόστηκε, της τεχνικής τόσο με την 

έννοια της διαδικασίας και της δομής του έργου όσο και με την έννοια του είδους 

και της σύστασης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι 

απαραίτητες για την κατανόηση και ερμηνεία του έργου, την τεκμηρίωση της 

πρωταρχικής εμφάνισής του και τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς του. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο οι εργαστηριακές αναλύσεις εντοπισμού και εξακρίβωσης 

της τεχνικής και της τεχνολογίας πολλές φορές προηγούνται των εργασιών 

συντήρησης. 

                                                 
9
 Ch. Wolters, Die Bedeutung der Gemaldedurchleuhtung mit Rontgen-strahlen, Φρανκφούρτη 1938.  

10
 J. J. Romirer, Ultra-violet Rays and their use in the examination of the works of art, Metropolitan 

Museum of Art, Νέα Υόρκη 1931.  
11

 Βλ. αναλυτικότερα, σ. 30–32. 
12

 J.H.Stoner, Changing Approaches in Art Conservation: 1925 to the Present, στο Scientific 
examination of Art: Modern techniques in conservation and analysis, Πρακτικά συνεδρίου National 
Academy of Arts, Ουάσιγκτον (Μάρτιος 19–21 2003), Ουάσιγκτον 2005, 40–57.  
13

 Technical Studies in Conservation in the Field of the Fine Arts, William Hayes Fogg Art Museum, 
Harvard University, τ. 1 (1932) μέχρι τ. 10 (1942), επανεκδ. Νέα Υόρκη και Λονδίνο 1975./Studies in 
Conservation, Journal of the International Institute for Conservation of historic and aristic works, τ. 1 
(1952) Λονδίνο.  
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Η «επανάσταση» στη συμβολή των θετικών επιστημών στην αρχαιολογική έρευνα 

γίνεται μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Κεφ. 2β). Τότε, ανακαλύψεις, όπως η μέθοδος 

χρονολόγησης των οργανικών υλών με άνθρακα-14,14 αποτελούν ορόσημο για τη 

συμβολή των θετικών επιστημών στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και καθιστούν 

την Αρχαιομετρία αυτόνομο επιστημονικό πεδίο. Στο μεταξύ η επιστήμη της 

Αρχαιολογίας διευρύνει τα ερευνητικά της πεδία, οι διεθνείς οργανισμοί 

διατυπώνουν κανόνες και τα κράτη υιοθετούν κοινές αρχές για την προστασία της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως ανάγκη που απορρέει από τις μεγάλες καταστροφές 

που υπέστησαν μνημεία στην διάρκεια του πολέμου, ενώ από τη δεκαετία κυρίως 

του ’60 και μετά, εμφανίζονται νέες θεωρητικές και ιδεολογικές αναζητήσεις. Εκείνη 

την εποχή η ανάδυση της Νέας Αρχαιολογίας ήρθε ταυτόχρονα ή προκάλεσε η ίδια 

την άμεση εμπλοκή της αρχαιολογικής έρευνας με τις θετικές επιστήμες. Η αρχή 

έγινε με τις προϊστορικές θέσεις και τα τεχνουργήματα των προϊστορικών 

πληθυσμών. Ακόμα και όταν γεννήθηκαν τα ιδεολογικά ρεύματα που ανέτρεπαν ή 

ξεπερνούσαν τη Νέα Αρχαιολογία η σχέση των αρχαιολόγων με τις θετικές 

επιστήμες είχε πια εμπεδωθεί.15  

Οσο η εργαστηριακή ανάλυση των έργων τέχνης και η συντήρησή τους γίνονται 

πεδίο συνάντησης διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως είναι τα 

μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία, τόσο περισσότερο η επιστημονική 

συντήρηση σε διεθνές επίπεδο διεκδικεί την αυτονομία της ως κλάδος, αλλά και ως 

αυτόνομο επιστημονικό πεδίο στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης (Κεφ. 

2γΙ). 

Η συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών πεδίων στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο 

δεν απαντάει μόνο στα ερωτήματα που ήδη θέτουν οι ιστορικοί της τέχνης, αλλά 

θέτει και νέα. Παράλληλα, στις θετικές επιστήμες σημειώνονται τεχνολογικές 

εξελίξεις που έρχονται με τη σειρά τους να ανοίξουν νέους δρόμους στην έρευνα 

των ζωγραφικών έργων τέχνης, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή της υπέρυθρης 

ρεφλεκτογραφίας που πρότεινε το 1970 ο J.R.G. Van Asperen de Boer ως εργαλείο 

παρατήρησης και έρευνας των ζωγραφικών έργων τέχνης και ειδικότερα ως μέθοδο 

                                                 
14

 W. F. Libby, Radiocarbon Dating, Σικάγο 1952, επανέκδ. 1955. 
15

 Για τα θεωρητικά ρεύματα στην αρχαιολογική έρευνα, βλ. B.G. Trigger, Μια Ιστορία της 
Αρχαιολογικής Σκέψης, Αθήνα 1989. C. Renfrew/P Bahn, Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και 
Πρακτικές Εφαρμογές, Αθήνα 2001. I. Hodder, Διαβάζοντας το Παρελθόν, Αθήνα 2002. 
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διερεύνησης που μπορεί να δώσει πληροφορίες που σχετίζονται με την ποιοτική 

σύσταση των χρωματικών στρωμάτων.16  

Στη δεκαετία του ’80, η διερεύνηση του υλικού βίου και της υλικής συμπεριφοράς 

των εικόνων με διαγνωστικές μεθόδους των θετικών επιστημών φαίνεται να έχει 

πια εμπεδωθεί, τουλάχιστον στα μουσεία και ιδρύματα της Ευρώπης και της 

Αμερικής. 

Το 1985 ο ιστορικός τέχνης U. Schliessl διατυπώνει το ορισμό της υλικής 

τεκμηρίωσης των ευρημάτων στη ζωγραφική: «Με τον όρο τεκμηρίωση ευρημάτων 

εννοούμε την ταύτιση και καταγραφή ενός έργου γλυπτικής ή ζωγραφικής με βάση 

τα υλικά κατασκευής του, τις τεχνικές κατασκευής και αναπαράστασής του, καθώς 

και τις υλικές μεταβολές που υπέστη από ανθρωπογενείς και φυσικές επιδράσεις. Η 

τεκμηρίωση ευρημάτων διενεργείται με οπτικές – περιγραφικές μεθόδους και με 

τεχνολογικές – αρχαιομετρικές μεθόδους. Η οπτική – περιγραφική μέθοδος 

καταγράφει την υλική κατάσταση του έργου και την αναγνώσιμη τεχνική του όψη. 

Την καθαρά οπτική μελέτη ολοκληρώνει η τεχνολογική μελέτη, που στηρίζεται κατά 

ένα μεγάλο μέρος στις μεθόδους των φυσικών επιστημών. Τα πορίσματα των 

ιστορικών και τεχνολογικών ερευνών πρέπει κατόπιν να συσχετιστουν. Από την 

συνδυαστική ανάγνωση και ερμηνεία των πορισμάτων προκύπτει το ιστορικά 

κατατάξιμο υλικό και τεχνικό εύρημα, ένα εύρημα δηλαδή με υλική βιογραφία, που 

περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάσταση του είναι, μ’ άλλα λόγια την παγίωση μιας 

διαδικασίας, μα και όλα τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι την αρχική του κατάσταση».17 

Την ίδια χρονική περίοδο, στη δεκαετία του ’80, τα μουσεία της Ευρώπης 

οργανώνουν συνέδρια και εκθέσεις με το ειδικό αντικείμενο της τεχνικής ανάλυσης 

των έργων τέχνης, όπως η έκθεση La vie mystérieuse des chefs-d'œuvre: la science 

                                                 
16

 J.R.G. Van Asperen de Boer, Infrared Reflectography, A Contribution to the Examination of Earlier 
European Paintings, Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, Άμστερνταμ 1970. R. 
G. Van Asperen de Boer, Infrared Reflectography, a Method for the Examination of Paintings, Applied 
Optics 7 (1968), 1711–1714. Ειδικότερά για τις βυζαντινές εικόνες, βλ A. Aλεξοπούλου/Ι. 
Χρυσουλάκης/Ν. Χατζηδάκη, Συμβολή της υπέρυθρης Ρεφλεκτογραφίας στην Φυσικοχημική Μελέτη 
των Βυζαντινών Εικόνων, Αρχαιολογία, 22 (1987), 40–45. Για τις φυσικοχημικές διαγνωστικές 
μεθόδους γενικότερα και ειδικότερα για την υπέρυθρη ανακλαστογραφία δες ακόμα: Α. 
Αλεξοπούλου–Αγοράνου/ Γ. Χρυσουλάκης, Θετικές επιστήμες και έργα τέχνης, Αθήνα 1993, 171–206. 
17

 U. Schliessl, Η υλική τεκμηρίωση ευρημάτων στη γλυπτική και τη ζωγραφική στο Η. Βelting, H. Dilly, 
W. Kemp, W. Saurländer, M. Warnke, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, (Βερολίνο 1985), Αθήνα 
1995, 76– 08. 
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au service de l'art το 1980 στο Grand Palais στο Παρίσι18, το συνέδριο στην 

Μπολόνια το 198319, και μια σειρά εκθέσεων της Εθνικής Πινακοθήκης του 

Λονδίνου.20 

Η Ελλάδα θα τις παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις με πιο αργό βηματισμό. Στα 

χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν τα μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής 

οργανώνουν τα εργαστήριά τους, στην Ελλάδα η συντήρηση θεωρείται ακόμα μία 

παραπληρωματική «επιδιορθωτική» εργασία (Κεφ. 2γΙΙ). Και ενώ ήδη από το 1947 

στο University College of London ιδρύεται η πρώτη, πανεπιστημιακού επιπέδου, 

σχολή Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, στην Ελλάδα η συντήρηση δεν 

έχει εμφανιστεί ακόμα ούτε ως επαγγελματικός κλάδος. Θα περάσουν πολλές 

δεκαετίες μέχρι η συντήρηση να μπει στην Εκπαίδευση ως τμήμα του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) το 1985. 

Πάντως ορισμένα από τα μεγάλα μουσεία, όπως το Μουσείο Μπενάκη και το 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, αρχίζουν ήδη από τη δεκαετία του ’70 να 

οργανώνουν εξοπλισμένα εργαστήρια συντήρησης κάνοντας χρήση, σποραδικά 

ακόμα, διαγνωστικών μεθόδων που παρέχουν οι θετικές επιστήμες. Αργότερα, 

αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και ειδικότερα από τη δεκαετία του ’90 και 

μετά, ομάδες βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων που φέρουν κάτι κοινό (τόπο 

προέλευσης, εργαστήριο, ζωγράφο κλπ) ή μεμονωμένες εικόνες ιδιαίτερης 

καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας μπαίνουν στο μικροσκόπιο υπό το πρίσμα 

της διεπιστημονικής προσέγγισης με τη συνεργασία ιστορικών τέχνης, συντηρητών 

έργων τέχνης, φυσικών και χημικών επιστημόνων.  

Στην παρούσα εργασία θα παρακολουθήσουμε αυτή την πορεία από τις πρώτες 

ερευνητικές προσπάθειες που έγιναν το 1979 μέχρι και τη δεκαετία του 2000, 

εστιάζοντας σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά μουσεία και εν γένει 

                                                 
18

 M. Hours (επιμ.), La vie mystérieuse des chefs-d'œuvre : la science au service de l'art, Κατάλ. Εκθ. 
(10 Οκτ 1980–5 Ιαν. 1981 Grand Palais), Παρίσι 1980.  
19

 H. W. van Os/ J. R. J van Asperen de Boer (eds), La pittura nel XIV e XV secolo. Il contributo dell’ 
analisi tecnica alla storia dell’ arte,  Μπολόνια, 1983. 
20

 D. Bomford/C. Brown/A. Roy (επιμ.), Art in the Making. Rembrandt, National Gallery Λονδίνο 1988 
(επανεκδ. 2006). D. Bomford/J. Dunkerton/D. Gordon/A. Roy, (επιμ.), Art in the Making. Italian 
Painting before 1400, National Gallery Λονδίνο 1989. D. Bomford/J. Kirby/J. Leighton/A. Roy (επιμ.), 
Art in the Making. Impressionism, National Gallery Λονδίνο 1990. Βλ. αναλυτικότερα για τις 
παραπάνω εκθέσεις, σ. 35 κ.ε. 
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με πρωτοβουλία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο 

ευρύτερων ερευνητικών προγραμμάτων (Κεφ. 3). 

Πρόκειται για μια παράλληλη πορεία από τη μια των ιστορικών της τέχνης, οι οποίοι 

αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει η ιστορική και αρχαιολογική 

έρευνα και από την άλλη των θετικών επιστημών, οι οποίες διαρκώς αναβαθμίζουν 

και εξελίσσουν τα αναλυτικά τους εργαλεία. Ετσι, τα ερμηνευτικά ζητήματα των 

εικόνων που προκύπτουν από την έρευνα των ιστορικών της τέχνης οδηγούν στην 

αναζήτηση των κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων ώστε να δοθούν απαντήσεις, 

αλλά την ίδια στιγμή η εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων και η εφαρμογή τους 

δημιουργεί η ίδια νέα ερωτήματα καθώς όλο και περισσότερο διεισδύουν στις 

τεχνολογικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου τέχνης. Στη συγκεκριμένη 

εργασία θα επιχειρηθεί να προσεγγιστεί ιστοριογραφικά η εξέλιξη της 

αρχαιολογικής έρευνας και των ερωτημάτων που θέτει, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες των επιστημονικών εργαλείων που παρέχουν οι θετικές επιστήμες.  

Η διάρθρωση της εργασίας παρακολουθεί αυτή την προοδευτική πορεία με τη 

χρονολογική σειρά που παρουσιάστηκε παραπάνω.  

Στην ιστοριογραφική αυτή μελέτη δεν θα παρουσιαστεί διεξοδικά και με όλες τις 

λεπτομέρειες η εξελικτική πορεία των φυσικοχημικών αναλυτικών και 

διαγνωστικών μεθόδων καθώς αφορά διακριτά επιστημονικά πεδία, της Φυσικής, 

της Χημείας, των Μαθηματικών και της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης. 

Θα αναφερθούμε ωστόσο στη χρήση των σχετικών μεθόδων και εργαλείων σε 

συνδυασμό με την παρουσίαση των εκάστοτε ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, 

για την πληρέστερη κατανόηση και παρουσίαση κρίθηκε σκόπιμο να 

παρουσιαστούν στο Παράρτημα της εργασίας όλες οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες 

φυσικοχημικές αναλυτικές και διαγνωστικές μέθοδοι. 
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Κεφάλαιο 1  

 

Tεχνική και Τεχνολογία της ζωγραφικής: Οι πηγές 

 

1α. Πραγματείες Ζωγραφικής από την αρχαιότητα ως τον 18ο αιώνα 

 

Aπό την αρχαιότητα μας έχουν παραδοθεί κείμενα που δίνουν πολύτιμες 

πληροφορίες για τους λίθους, τα ορυκτά και τις χρωστικές που προέρχονται από 

αυτά,21 την προέλευσή και τη διαδικασία παρασκευή τους.22 Οι ελληνικές πηγές 

που μας είναι γνωστές και που αφορούν στα υλικά και τους τρόπους με τους 

οποίους τα χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι κατά την εποχή που εξετάζουμε, δηλαδή 

στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια, εμφανίζονται πολύ περιορισμένα από το 

14ο αι. μέχρι τον 18ο αι. με πιο γνωστή από την άποψη των συχνών βιβλιογραφικών 

παραπομπών, την πραγματεία που έγραψε ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά τον 18ο αι. και 

στον οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε αυτό το κεφάλαιο. 

Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε, επίσης, στο εγχειρίδιο του Cennino Cennini που 

γράφτηκε το γύρισμα του 14ου προς τον 15ο αι., πιθανόν στην Πάδοβα, και αποτελεί 

ίσως το πιο ευρέως γνωστό σύγγραμμα για τη ζωγραφική στη Δύση και κυρίως στην 

Ιταλία. Το συγγραμμα του Cennini απηχεί μία κοινή παράδοση κυκλοφορίας 

τεχνικών εγχειριδιών για τα υλικά και τη χρήση τους στην ευρωπαϊκή τέχνη. Ήδη, 

από τον 12ο αιώνα μας είναι γνωστές πραγματείες και εγχειρίδια μικρότερης ή 

                                                 
21

 Τον 4
ο
 αι. π. Χ., ο Θεόφραστος, μαθητής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, γράφει το έργο «Περί 

Λίθων», το οποίο αποτελεί την αρχαιότερη γραπτή ελληνική πηγή γύρω από τους λίθους, τα ορυκτά 
πετρώματα και τις ιδιότητές τους. Σε αυτό το έργο ο Θεόφραστος αναφέρεται σε χρώματα που 
προέρχονται από ορυκτά καθώς και στη γεωγραφική τους προέλευση. Θεόφραστος, De Lapidibus, 
μετάφραση και σχόλια D. E. Eichholz, Οξφόρδη 1965. 
22

 Ένα από τα πρώτα γνωστά κείμενα που μας παραδίδεται και πραγματεύεται τη φύση και την 
προέλευση των χρωμάτων είναι το «Περί Χρωμάτων» (περ. τέλη 4

ου
 αι. π.Χ.), το οποίο αποδίδεται 

στον Αριστοτέλη. Αν και η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταλήξει με βεβαιότητα στην ταυτότητα 
του συγγραφέα, η ύπαρξη του κειμένου αποδεικνύει ότι η φιλοσοφική σκέψη της αρχαιότητας 
επιχειρούσε να διατυπώσει απαντήσεις για τον υλικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των 
χρωμάτων, βλ. σχετικά Αριστοτέλης, Φυσικά, Βιβλία Γ’ Δ’–Κίνηση, Άπειρο, Χώρος, Κενό, Χρόνος, 
πρόλογ. Δημήτρης Λυπουρλής, μετάφρ.- σχόλ. Βασίλειος Μπετσάκος, Θεσσαλονίκη 2008, 18, σημ. 3. 
Ο Βιτρούβιος, επίσης (1

ο
 αι. μ.Χ.) στο , στο έβδομο βιβλίο του έργου του Περί Αρχιτεκτονικής θα 

αναφερθεί σε χρώματα που απαντώνται στην αρχαία ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική και θα 
συμπεριλάβει συνταγές παρασκευής χρωστικών, βλ. Vitruvius, De Architectura, βιβλίο VII, 
μετάφραση F. Granger, Loeb Classical Library MCMLXXX. Διαθέσιμο διαδικτυακά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/7*.html (τελευταία 
πρόσβαση 19/11/2016). 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/7*.html
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μεγαλύτερης έκτασης, πληρότητας ή σημασίας, τα οποία καταγράφουν τεχνικές 

άσκησης των τεχνών όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η μικροτεχνία, περιγράφουν 

υλικά (ξύλο, υλικά προετοιμασίας, χρωστικές, βερνίκια) και δίνουν συνταγές μίξης 

και εφαρμογής των χρωμάτων στη ζωγραφική.23 Κάποιες από αυτές τις πηγές είναι 

κείμενα αλχημιστών ή επιστημόνων της φυσικής, άλλες είναι συμπιλήματα και 

συρραφές άλλων σχετικών κειμένων, κάποιες άλλες είναι συνταγές φαρμακείων 

στα οποία κυκλοφορούν διάφορα υλικά με χρήση και στη ζωγραφική και κάποιες 

άλλες έχουν πιο σαφή προσανατολισμό στην παράθεση συνταγών, τεχνικών, 

τρόπων μίξης χρωμάτων. 24 

Η εκτενής και λεπτομερής αναφορά καθώς και η αξιολόγηση όλων των σχετικών 

φιλολογικών πηγών, δυτικών και ελληνικών, από την Αρχαιότητα ως το 18ο αιώνα, 

που αφορούν στις τεχνικές και την τεχνολογία της ζωγραφικής η οποία μας αφορά 

σε αυτή την εργασία, και η συγκριτική τους αξιολόγηση με νεότερα εργαστηριακά 

ευρήματα στα φορητά έργα τέχνης θα αποτελούσε αντικείμενο μιας ξεχωριστής 

έρευνας. 

Στην παρούσα μελέτη θα περιοριστούμε στην παράθεση εκείνων των ελληνικών και 

δυτικών πηγών, οι οποίες αποτέλεσαν βάση αναφοράς στις εργαστηριακές έρευνες 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτής 

                                                 
23

 Η M. P. Merrifield το 1849 (δες Μ. P. Merrifield, Medieval and Rennaissance treatises on the arts of 
painting, (πρώτη έκδοση Λονδίνο 1849), Ι -IΙ, Νέα Υόρκη 1967) συγκέντρωσε πραγματείες που 
περιλαμβάνουν συνταγές παρασκευής χρωμάτων και χρονολογικά εκτείνονται από τον 15

ο
 ως τον 

17
ο
 αιώνα. Επίσης το χειρόγραφο του Στρασβούργου (Δημοτική Βιβλιοθήκη του Στρασβούργου Α. 

VI.19) του 15ου αι. αποτελεί μία σημαντική πηγή τεχνολογικών πληροφοριών για την  βορειο - 
ευρωπαϊκή τέχνη των τελευταίων μεσαιωνικών χρόνων (V. και R. Borradaile (μετφρ), The Strasburg 
Manuscript: Α Medieval Painter’s Handbook, Λονδίνο 1966). Πληροφορίες για τις χρωστικές  
εντοπίζουμε και σε γερμανικούς καταλόγους με το κόστος εμπορευμάτων φαρμακείου του τέλους 
του 15ου αι και των αρχών του 16ου αι (A. Burmester/C. Krekel, The relationship between Arbrecht 
Durer’s pallete and 15th/ 16th century pharmacy price lists: The use of azurite and ultramarine, στο A. 
Roy–P. Smith (επιμ.), Painting Techniques, history, materials and studio practice, Λονδίνο 1998, 102). 
Το 2015 ο Π. Κ. Ιωάννου δημοσίευσε τον κώδικα του Παναγιώτη Δοξαρά δία την ζωγραφίαν (1720–
1724), οποίος περιλαμβάνει τις μεταφράσεις δύο ακρογωνιαίων θεωρητικών και πρακτικών 
κειμένων για την ιταλική τέχνη της Αναγέννησης,, την πραγματεία του Leonardo da Vinci (τέλη του 
15

ου
 αι.) και του Leon Battista Alberti (μέσα 15

ου
 αι.). Στον ίδιο κώδικα ο Δοξαράς συμπεριέλαβε και 

την πραγματεία του Andrea Pozzo (τέλη 17
ου

 αι.), ένα θεωρητικό και πρακτικό κείμενο για την 
αρχιτεκτονική και τη γλυπτική (βλ. Π. Κ. Ιωάννου (επιστ. επιμ./εισαγωγή), Λεονάρντο ντα Βίντσι/ 
Λέον Μπατίστα/ Αντρέα Πότσο, δια την ζωγραφίαν. Οι πρώτες μεταφράσεις κειμένων τέχνης από τον 
Παναγιώτη Δοξαρά, ΠΕΚ–Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, 2015.  
24

 Συγκεντρωμένα σχετικά συγγράμματα αλχημιστών και συλλογές με συνταγές για χρώματα και 
άλλα υλικά που κυκλοφορούσαν στην εποχή του Cennini και νωρίτερα, βλ. Italian Painting before 
1400, ό.π. σημ. 20, 210, 216–17.  
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της εργασίας, και στοιχεία των αναλύσεών τους, άλλοτε επιβεβαιώνουν και άλλοτε 

όχι πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτές τις πηγές. 

 

Το 77 μ.Χ. ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, στα 37 βιβλία της Φυσικής Ιστορίας, 

αναφέρεται στο σύνολο των φυσικών επιστημών και τις εξετάζει σε σχέση με τις 

εφαρμογές τους στις διάφορες τέχνες και τεχνικές της εποχής του. Ειδικότερα, στο 

35ο βιβλίο εξετάζει τα διάφορα είδη των γαιών, βασικής πρώτης ύλης για τις 

χρωστικές ουσίες του καιρού του, παραθέτει μια ιστορία της αρχαίας ελληνικής και 

ελληνιστικής ζωγραφικής και απαριθμεί τους κυριότερους εκπροσώπους της. 25 

Μέχρι και σήμερα το έργο του Πλίνιου αποτελεί σημαντική πηγή για την ιστορία, τη 

χρήση,26 την παρασκευή,27 προέλευση, ακόμα και το κόστος28 των χρωμάτων, τα 

περισσότερα από τα οποία επιβίωσαν στη ζωγραφική των μεταγενέστερων 

χρόνων.29  

Στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα, ο γερμανός μοναχός Θεόφιλος, το όνομα του 

οποίου φέρεται να είναι ψευδώνυμο του μοναχού και μεταλλουργού Roger of 

Hermarshause, γράφει την πραγματεία De Diversis Artibus, ένα εγχειρίδιο για τις 

τέχνες που περιέχει τεχνικές οδηγίες.30 Η πραγματεία του Θεόφιλου αποτελείται 

από τρία βιβλία, εκ των οποίων το πρώτο περιέχει οδηγίες και συνταγές για την 

                                                 
25

 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Περί της Αρχαίας Ελληνικής Ζωγραφικής, 35
ο
 Βιβλίο της Φυσικής Ιστορίας, 

μετάφρ. Τ. Ρούσος, Α. Λεβίδης, σχόλ. Α. Λεβίδης, Αθήνα 1994. Πληροφορίες για τα χρώματα και τη 
γεωγραφική τους προέλευση που συναντάμε στον Πλίνιο, βρίσκουμε επίσης στο έργο του 
Διοσκουρίδη Περί ύλης Ιατρικής, γραμμένο επίσης τον 1ο αι. μ.Χ., βλ. Πεδανίου Διοσκουρίδου 
Αναζάρβεως, Περί ύλης ιατρικής, D. Carolus Gottlob Kuhn (επιμ.), Λειψία 1829. 
26

 Βλ. ενδεικτικά για το πορφυρό, το ινδικό, το κυανό τη μηλία γη, το ψιμύθιο, Πλίνιος ο 
Πρεσβύτερος, ό.π., 57, χωρ. 49. 
27

 Βλ. ενδεικτικά για την παρασκευή του πορφυρού, ό.π., 49, χωρ. 38. 
28

 Βλ. π.χ. τη τιμή της μηλιάς, ό.π., 49, χωρ. 37: «Η μηλιάς είναι και αυτή ένα λευκό και η καλύτερη 
βρίσκεται στη Μήλο… Κοστίζει ένα σηστέρτιο η λίβρα», για την τιμή της σινωπικής μίλτου, 45, χωρ. 
31: «τη χρησιμοποιούν οι παλιοί ζωγράφοι για να δίνουν τη λάμψη. Η τιμή της καλύτερης φτάνει τα 
δύο δηνάρια για μια λίβρα και τη χρησιμοποιούν για τη ζωγραφική με πινέλο ή το χρωμάτισμα του 
ξύλου». 
29

 Στα συμπεράσματα της εργαστηριακής έρευνας εικόνων του Άγγελου Ακοτάντου που έγινε στο 
Μουσείου Μπενάκη, η παλαιότητα της μεθόδου εφαρμογής των μπλε στρωμάτων πάνω σε γκρίζο 
υπόστρωμα, που εντοπίζεται στις εικόνες του Αγγέλου, σημειώνεται ότι αναφέρεται ήδη από τον 
Πλίνιο, βλ. Κ. Μιλάνου/Χρ.Βουρβοπούλου/Λ. Βρανοπούλου/Αλ.- Ελ. Καλλιγά, Εικόνες με την 
υπογραφή «Χειρ Αγγέλου». Η τεχνική ενός Κρητικού ζωγράφου του 15

ου
 αι. Μουσείο Μπενάκη, 

Αθήνα 2008, 95, σημ. 42. Αναλυτικότερα για την εργαστηριακή ανάλυση των εικόνων του Αγγελου 
βλ. παρακάτω, σ. 77–80. 
30

 Τheοphilus, De diversis artibus; The varius arts, μετφ. C. R. Dodwell, Λονδίνο 1961. Ο Dodwell 
τοποθετεί χρονολογικά το σύγγραμμα μεταξύ 1110 και 1140. Με αυτή τη χρονολόγηση συμφωνούν 
και οι J.G. Hawthorn/C.S. Smith, Theophilus [De diversis artibus], On divers arts: The foremost 
medieval treatises on painting, glassmaking and metalwork, Νέα Υόρκη 1979, ΧV–XVI. 
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παρασκευή χρωμάτων, το δεύτερο περιέχει οδηγίες για την τέχνη του βιτρό και το 

τρίτο αφορά στη μεταλλοτεχνία και την επεξεργασία πολύτιμων λίθων31. Θεωρείται 

μια σχετικά πλήρης πραγματεία από την άποψη των τεχνικών και τεχνολογικών 

πληροφοριών,32 που δίνει για την μεσαιωνική τέχνη, συγκρινόμενη με σύγχρονα και 

παλαιότερα εγχειρίδια, τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από αλχημιστές και 

έχουν περισσότερο φιλοσοφικό χαρακτήρα και σαφώς πιο αδύναμο τεχνικό και 

τεχνολογικό υπόβαθρο.33 

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή συνταγών του 15ου αιώνα, που σώζεται στον 

ελληνικό κώδικα 914 της Βατικανής Βιβλιοθήκης και ήταν αδημοσίευτη μέχρι το 

2008.34 Ο κώδικας περιλαμβάνει 17 συνταγές που αφορούν στην κατασκευή 

χρυσογραφίας, μαύρου και ξανθού μελανιού, κιννάβαρης,35 καταστατού (κόλλα 

από σιτάλευρο) και βαρζίου (κόκκινη λάκκα).36 Πρόκειται για το μοναδικό μέχρι 

στιγμής συνταγολόγιο παρασκευής μελανιού που συγκεντρώνει συστηματικά 

πολλές συνταγές και πιθανόν να αποτελεί ενσυνείδητη πράξη του γραφέα να 

κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές την παράδοση που έλαβε. Η αντιγραφή των 
                                                 
31

 Είκοσι πέντε χειρόγραφα του εγχειριδίου του Θεόφιλου, ολόκληρα ή αποσπασματικά, βρίσκονται 
σήμερα σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Το κείμενο έχει εκδοθεί πολλές φορές και μεταφραστεί σε οκτώ 
γλώσσες. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1781 από τον G. Lessing (G. Lessing, Theophili Presbyteri 
Diversarum Artium Schedula, (έκδ. Christian Leiste) στο Zur Geschichte und Litteratur aus den 
Schätzen der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel 6, Brunswick 1781). Bλ. αναλυτικότερα τα 
σωζόμενα χειρόγραφα και τις εκδόσεις στο Hawthorn/Smith, Theophilus, ό.π., XVII–XXVII. 
32

 Για τη διαδικασία κατασκευής λεπτών φύλλων από πεπλατυσμένα τετράγωνα φύλλα χρυσού οι 
μελετητές των εικόνων του Αγγελου στα πορίσματα που εκδοθήκαν μετά την εργαστηριακή τους 
ανάλυση το 2005 στο Μουσείο Μπενάκη, παραπέμπουν μεταξύ άλλων και στο Θεόφιλο ο οποίος 
περιγράφει τη συγκεκριμένη μέθοδο, βλ. Hawthorn/Smith, Theophilus, ό.π., 29–30. Για την 
εργαστηριακή ανάλυση των εικόνων του Αγγελου, βλ. παρακάτω, σ. 77–80.  
33

 Βλ. Hawthorn/ Smith, Theophilus, ό.π., XXVIII. 
34

 Φ. Νούσια, Ανέκδοτο κείμενο περί σκευασίας μελανιού, κινναβάρεως, βαρζίου, κασταστατού και 
κόλλησης χαρτιού (15ος αι.), στο Το βιβλίο στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία, 
Πρακτικά Συνεδρίου (13–16 Οκτ. 2005), Αθήνα 2008, 43–62. 
35

 Η συνταγή 12 που αφορά στη συσκευασία κιννάβαρης περιέχεται και στο φύλλο 276v του κώδικα 
της Οξφόρδης, Βαδληιανή Βιβλιοθήκη, Canonicus Greacus 39 (14ος αι μ.Χ.), βλ. σχετ. Φ. Νούσια, 
Ανέκδοτο κείμενο, ό.π., 50–51. 
36

 Βαρζίν, βαρζήν, βαρσί, βερτζή ή βαρζί είναι παραλλαγές της ίδιας λέξης και δηλώνει το ρόδινο, 
κόκκινο χρώμα (στα ιταλικά: legno di brasile και verrino). Η απόχρωση του μελανιού αυτού 
χρησιμοποιούνταν για το κεφαλαίωμα του βιβλίου όπως γράφει η συγγραφέας, Φ. Νούσια, 
Ανέκδοτο κείμενο, ό.π., 52–53. Με αφορμή την εργαστηριακή ερευνά για τις εικόνες του Αγγελου 
Ακοτάντου στο Μουσείο Μπενάκη οι μελετητές παραπέμπουν σε αυτό το χειρόγραφο, αφού η 
κόκκινη λάκκα και η κιννάβαρη εντοπίζονται στην παλέτα του Άγγελου, η οποία είναι γνωστή για 
τους ζωγράφους του 14

ου
 και 15

ου
 αι. τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην Ιταλία. Βλ. 

αναλυτικότερα εδώ για την ανάλυση των εικόνων του Αγγελου σ. 77–80. 
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συνταγών χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του 15ου αιώνα, ακολουθεί την 

παράδοση των αλχημικών και ιατροφαρμακευτικών πραγματειών και πρόκειται για 

σύμμεικτο κώδικα που αποδίδεται στον Ισίδωρο του Κιέβου.37  

Περί το 1400 ο ζωγράφος Cennino d’ Andrea Cennini γράφει το Il libro dell`arte, 

πιθανόν στην Πάδοβα, ένα εγχειρίδιο στο οποίο συγκέντρωσε, υλικά, μεθόδους, 

τεχνικές, εικονογραφικά πρότυπα για την δημιουργία εικόνων καθώς και εντοίχιων 

ζωγραφικών έργων.38 Πρόκειται για το κείμενο, το οποίο συναντάμε συχνότερα σε 

βιβλιογραφικές παραπομπές όταν βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες μπαίνουν 

κάτω από το φακό των φυσικοχημικών αναλύσεων προκειμένου να προσδιοριστεί η 

υλική βιογραφία τους, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στη ζωγραφική της Δύσης 

και ειδικότερα της Ιταλίας.39 Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο εξ’ αιτίας του εύρους των 

πληροφορίων που δίνει, αλλά πιθανόν επίσης διότι στην εποχή που γράφτηκε, στο 

γύρισμα του 14ου προς τον 15ο αιώνα, απηχεί τις καλλιτεχνικές και ζωγραφικές 

παραδόσεις μιας εποχής που μόλις αρχίζει να μπαίνει στις μεγάλες αλλαγές που 

πρόκειται να συμβούν στον 15ο αι, αλλά που ακόμα δεν τις έχει αναπτύξει και 

ενσωματώσει πλήρως. Πάντως, ο Cennini γνωρίζει ήδη και περιγράφει την τεχνική 

του λαδιού ως συνδετικό μέσο, κάτι που δεν συμφωνεί με την πληροφορία που μας 

δίνει ο G. Vasari,40 o οποίος αποδίδει την ανακάλυψη του λαδιού ως συνδετικό 

                                                 
37

Ο Ισίδωρος του Κιέβου γεννήθηκε το 1385 στη Μονεμβασιά και πέθανε στο 1463 στη Ρώμη. Υπήρξε 
προσωπικός γραφέας του Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου (1391–1425), μητροπολίτης Κιέβου από το 
1436, Λατίνος πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη το 1452 και μέλος της βυζαντινής αποστολής στη 
Σύνοδο της Φερράρας–Φλωρεντίας (1438–1439). Στις 12 Δεκεμβρίου 1452 κήρυξε την Ενωση των 
Εκκλησιών μέσα στην Αγία Σοφία και το 1453 φυλακίζεται, αλλά δραπευτεύει στη Ρώμη, όπου και 
πεθαίνει το 1463. Για τον Ισίδωρο του Κιέβου: G. Mercati, Scritti d’ Isidoro il cardinal Rutemp e codici 
a lui appartenuti che si conservano nella biblioteca Apostolica Vatican, ST46, Ρώμη 1926. 
Κωνσταντίνου Σάθα, Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων–Από της καταλύσεως 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσάις (1453–1821), εν Αθηναις, 1863.  
38

 Cennino d’ Andrea Cennini, The Craftsman’s Handbook: Τhe Italian ``il libro dell`arte`, μετφ. D. V. 
Thompson, Νέα Υόρκη 1954. Σε ελληνική μετάφραση από τον Π. Τέτση, Το βιβλίο της Τέχνης, Aθήνα 
1990. 
39

 Η πραγματεία του Cennini μνημονεύεται στα πορίσματα της εργαστηριακής εξέτασης των εικόνων 
του Αγγέλου από το Μουσείο Μπενάκη (αναλυτικότερα εδώ για την ανάλυση των εικόνων του 
Αγγέλου σ. 77–80) προκειμένου να τεκμηριωθεί η χρωματική παλέτα που είχαν στη διάθεσή τους οι 
Ελληνες και Ιταλοί ζωγράφοι και η οποία εντοπίστηκε εργαστηριακά στα έργα του Αγγέλου, βλ. 
Μιλάνου/Βουρβοπούλου/Βρανοπούλου/ Καλλιγά, Εικόνες με την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ό.π., σ. 
91, σημ. 30. Επίσης, κατά την εργαστηριακή έρευνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (14

ος
 αι.) του 

Μουσείου Μπενάκη τεκμηριώνεται ότι η τεχνική για την προετοιμασία της εικόνας που ακολουθεί ο 
ζωγράφος είναι αυτή που προτείνεται από τον Cennini. Αναλυτικότερα και σχετ. βιβλιογραφία βλ. 
εδώ, σ. 67–70 και ειδικότερα, σ. 69, σημ. 258, 259.  
40

 Το δεύτερο μισό του 16
ου

 αιώνα (1568) ο Τζόρτζιο Βαζάρι, ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας που 
συνδέθηκε με την αυλή των Μεδίκων στη Φλωρεντία και συγγραφέας του έργου αναφοράς για την 
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μέσο στον Φλαμανδό ζωγράφο Jan van Eyck στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα.41 Οι 

τεχνικές οδηγίες που δίνει ο Cennini αρχίζουν από το πρώτο στάδιο δημιουργίας 

ενός ζωγραφικού έργου, δηλαδή την προετοιμασία του ξύλου και φτάνουν ως 

τελικό βερνίκι. Συμβουλεύει τους ζωγράφους να μαθαίνουν αντιγράφοντας τη 

φύση, αλλά και τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Επίσης, περιγράφει ποια πρέπει να 

είναι η ζωή ενός ζωγράφου, την οποία παρομοιάζει μ’ εκείνη ενός θεολόγου ή ενός 

φιλόσοφου, δηλαδή μιας ζωή χωρίς καταχρήσεις. 

Η Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης του Διονυσίου του εκ Φουρνά42 γράφεται στο 

Αγιον Ορος στο πρώτο μισό του 18ου αι. και αφορά αποκλειστικά στη ζωγραφική της 

ορθόδοξης θρησκευτικής τέχνης και παράδοσης.43 Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά (1670 – 

1745), ζωγράφος ο ίδιος, ενώ ήταν ακόμα εν ζωή είχε ήδη αποκτήσει φήμη ως ο 

συγγραφέας της Ερμηνείας, δηλαδή ενός σημαντικού μεταβυζαντινού εγχειριδίου 

για την ορθόδοξη θρησκευτική εικονογραφία. Τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκαν 

δεκάδες χειρόγραφα της Ερμηνείας σε βιβλιοθήκες ή ιδιωτικές συλλογές, 

αμφιλεγόμενα ωστόσο για το αν πράγματι περιλαμβάνουν το αυθεντικό κείμενο 

του εκ Φουρνά, ενώ από τον 19ο αι. και μετά γνώρισε πολλές εκδόσεις και 

μεταφράσεις.44 Η ζωή του και το έργο του, το πολιτικό – κοινωνικό περιβάλλον των  

                                                                                                                                            
Ιστορία της Τέχνης «Οι βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων», (βλ. G. 
Vasari, Οι βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων: οι δύο αφιερώσεις και το 
προοίμιο, επιμ. Ν. Χατζηνικολάου, Αθήνα 1997) γράφει πραγματεία με τεχνικές και τεχνολογικές 
πληροφορίες και οδηγίες για την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική της εποχής του (βλ. G. 
Vasari, Vasari on Technique, σχόλια G. Baldwin Brown, Νέα Υόρκη 1960). 
41

 G. Vasari, Vasari on Technique, ό.π., 226–228. Εκτενέστερος σχολιασμός στο ίδιο, 294-97. Για μία 
συγκριτική παρουσίαση των πραγματειών του Θεόφιλου (12

ος
 αι.), του Cennini (τέλη 14

ου
 αι.) και του 

Vasari (δεύτερο μισό 16
ου

 αι.) στο ίδιο, 6–11. 
42

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής Τέχνης, εκδιδόμενη υπό του Παπαδόπουλου–
Κεραμέως, Αγ. Πετρούπολη 1909. 
43

 Ο Κ. Θ. Δημαράς ως χρονολογία συγγραφής δίνει το διάστημα μεταξύ 1729–1732 (Κ. Θ. Δημαράς, 
Θεοφάνους του εξ Αγράφων, βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ελληνικά Ι (1938), 213–272). Με αυτή 
τη χρονολογία συμφωνεί και ο Γ. Κακαβάς στο G. Kakavas, Dionysios of Fourna (1670–1745), Artistic 
creation and literary description, Leiden 2008, 249–256. Το διάστημα 1728–1733 δίνουν οι Α. 
Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα Ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την Αλωσιν, Αθήνα 1957, 300–
303), Μ. Χατζηδάκης, Ελληνες Ζωγράφοι μετά την Αλωση 1450–1830, Αθήνα 1987, 276. Το διάστημα 
1730–1734 δίνει ο P. Hetherington, The "Painter's manual" of Dionysius of Fourna: an English 
translation with commentary, of cod. gr. 708 in the Saltykov-Shchedrin State Public Library, Leningrad, 
Λονδίνο 1978. 
44

 Το αυθεντικό αυτόγραφο χειρόγραφο του εκ Φουρνά δεν διασώζεται και οι όλες οι εκδόσεις της 
Ερμηνείας βασίζονται σε μεταγενέστερα αντίγραφα. Το σύγγραμμα εκδόθηκε – αν και με 
προβληματικό τρόπο καθώς η έκδοση είχε βασιστεί σε φαλκιδευμένο χειρόγραφο –  στα γαλλικά το 
1845 και στα ελληνικά το 1853 (Διονύσιος εκ Φουρνά, Manuel d’ iconographie chrétienne grecque et 
latine avec une introduction et des notes par M. Didron, Παρίσι 1845 και Διονύσιος εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστικήν ζωγραφίαν υπό Διονυσίου του Ιερομονάχου 
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χρόνων που έζησε ο εκ Φουρνά, το κοινό στο οποίο απευθυνόταν, οι πηγές στις 

οποίες βασίστηκε προκάλεσαν πολλαπλά ερωτήματα που έμενε να ερευνηθούν και 

να απαντηθούν.45 

 

Ειδικότερα, ως προς τις πηγές του εκ Φουρνά, ο Παπαδόπουλος – Κεραμέας, στον 

οποίο οφείλουμε την οριστική έκδοση του έργου, έτσι όπως έχει φτάσει ως τις 

ημέρες μας, διατυπώνει στην εισαγωγή την εκτίμηση ότι ο συγγραφέας είχε ανά 

χείρας παλαιότερα εγχειρίδια τα οποία συμπεριλαμβάνει στην έκδοση σε πέντε 

διαφορετικά παραρτήματα.46  Εγχειρίδια ζωγραφικής που κυκλοφορούσαν στο 

Αγιον Ορος, σε μοναστήρια βαλκανικών χωρών και σε ανατολικές χώρες, τα οποία 

βρίσκονται σε δημόσια, εκκλησιαστικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα, χρονολογούνται 

από τον 16ο ως τον 18ο αι. και τα οποία πιθανόν να αποτέλεσαν πηγές του 

Διονύσιου του εκ Φουρνά παραθέτουν στις μελέτες τους ο P. Hetherington47 και ο Γ. 

Κακαβάς.48  

Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά πιθανόν οργάνωσε και συστηματικοποίησε την παράδοση 

που κατέγραφαν οι παλαιότερες Ερμηνείες και κυρίως εκείνες που κυκλοφορούσαν 

στο Αγιον Ορος και στις οποίες θα είχε πρόσβαση.49  

                                                                                                                                            
και ζωγράφου, του εκ Φουρνά των Αγράφων. Συγγραφείσα εν Αθώνι τω 1458. Αθήνα, Φ. 
Καραμπίνης–Κ. Βάφας, 1853).  Κριτική παρουσίαση των σωζόμενων χειρόγραφων,  εκδόσεων και 
μεταφράσεων της Ερμηνείας στο Kakavas, Dionysios of Fourna, ό.π., 8–21. 
45

 Περισσότερα για το κοινωνικό–πολιτικό περιβάλλον της εποχής που γράφτηκε, το κοινό που 
απευθυνόταν, τους σκοπούς και τις πηγές του Διονυσίου του εκ Φουρνά βλ. Kakavas, Dionysios of 
Fourna, ό.π., 21–49. 
46

 Οι ρώσικες μεταφράσεις των πέντε χειρογράφων, που παρουσιάζονται από τον Παπαδόπουλο–
Κεραμέα ως πηγές του Διονύσιου του εκ Φουρνά βρέθηκαν και αντιγράφηκαν από τον Ουσπένσκι 
στην Ιερουσαλήμ το 1850. Τα δύο από αυτά χρονολογούνται το 1674 και συμπεριλαμβάνονται στον 
Κώδικα 214 της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ. Τα χειρόγραφα που ο 
Ουσπένσκι αντέγραψε και οι ρώσικες μεταφράσεις έχουν εξαφανιστεί. Δες G. Kakavas, ο.π., Παραρτ. 
Σ. 287 αρ.εισαγ. 44 και σ. 299 αρ. εισαγ.64. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία…, κε’–λβ’,  237–301. 
47

 P. Hetherington, o.π., 113–114. Από τον Hetherington έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η Ερμηνεία του 
Διονύσιου του εκ Φουρνά και κυρίως το πρώτο μέρος, που αφορά στις τεχνικές απηχεί τη δυτική 
παράδοση κυκλοφορίας και χρήσης χρήσης εγχειριδιών – οδηγών ζωγραφικής στα εργαστήρια των 
καλλιτεχνών και αναφέρει ως πιο χαρακτηριστικούς φορείς αυτής τη παράδοσης τα εγχειρίδια του 
Θεόφιλου και του Cennini. Βλ. P. Hetherington, o.π., ΙΙΙ. 
48

 Kakavas, Dionysios of Fourna (1670–1745), ο.π., Παράρτημα IVb, αρ. Εισαγ. 42–60, σ. 287–297. Δες 
ακόμα Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του Αγίου Ορους Ελληνικών Κωδίκων, Ι-ΙΙ, 
Κέημπριτζ, 1895–1900. V. Grecu, Die Hermeneia της ζωγραφικής τέχνης im Rumanischen, BZ 30 
(1929–1930), 619–22. V. Grecu, Neue Handschriften der Eρμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, Εις μνήμην 
Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνα 1935, 303–10. 
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Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του έργου του συγκέντρωσε και περιέγραψε τις 

τεχνικές και τα υλικά των βυζαντινών εικόνων, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 

και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να αναμειγνύονται.50 Στο δεύτερο μέρος 

του έργου συγκεντρώνει τους τρόπους που εικονογραφούνται τα κυριώτερα θέματα 

της βυζαντινής εικονογραφίας.51 Δεδομένου ότι ο συγγραφέας εκφράζει και 

εκφράζεται από μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία και ανάγει τη συγγραφική και τη 

ζωγραφική του ενασχόληση στην εξυπηρέτηση ενός δόγματος, εκείνου της 

ορθοδοξίας, η διαδικασία της παρασκευής ενός ζωγραφικού έργου στρατεύεται 

στην υπηρεσία του δόγματος.52 Ο εκ Φουρνά, ο οποίος φαίνεται πως απευθύνεται 

στους ζωγράφους της εποχής του και στους μαθητές του εργαστηρίου που είχε στις 

Καρυές του Αγίου Ορους ενδιαφερόταν να διατηρήσει και να μεταδώσει τις 

βυζαντινές παραδόσεις της ζωγραφικής και κυρίως την έκφραση της Μακεδονικής 

Σχολής της οποίας κυριώτερος εκπρόσωπος είναι ο Μανουήλ Πανσέληνος.53  

Δε είναι αβάσιμο να ειπωθεί ότι, τουλάχιστον ως προς το κοινό στο οποίο 

απευθύνονταν, τη λεπτομέρεια των συνταγών, των τρόπων και μεθόδων που 

παρατίθενται και τις συμβουλές που διατυπώνονται, υπάρχουν κοινά στοιχεία 

μεταξύ του έργου του Cennini και της Ερμηνείας του εκ Φουρνά. Και οι δύο είναι 

ζωγράφοι, επομένως οι οδηγίες τους απηχούν και μια προσωπική ενασχόληση και 

εμπειρία, διατυπώνουν ένα μοντέλο τρόπου ζωής για τον καλλιτέχνη – ζωγράφο, 

προτείνουν ένα τρόπο «χτισίματος» του ζωγραφικού έργου που θα παραπέμπει σε 

προγενέστερες παραδόσεις και «δασκάλους», όπως ο Giotto για τον Cennini ή ο 

Πανσέληνος για τον εκ Φουρνά.54 

 

Σύγχρονος του Διονύσιου του εκ Φουρνά είναι ο ζωγράφος Παναγιώτης Δοξαράς 

(1662 – 1729), ο οποίος γεννήθηκε στη Μάνη, μεγάλο διάστημα της ζωής του έζησε 
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 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 6–84. Παραπομπές στην Ερμηνεία, κατά τη εξέταση των 
ευρημάτων της εργαστηριακής εξέτασης εικόνων βρίσκουμε: στην εργαστηριακή εξέταση 13 
βυζαντινών εικόνων του ΒΧΜ, βλ. αναλυτικότερα εδώ σ. 54–56. Στην εργαστηριακή εξέταση και 
συντήρηρη της κρητικής εικόνας με παράσταση της Εκκλησίας του Γεωργίου των Ελλήνων στη 
Βενετία βλ. αναλυτικότερα εδώ σ. 57–57. Στη εξέταση με φυσικοχημικές μεθόδους εικόνων του 
Αγγέλου στο Μουσείο Μπένακη βλ. αναλυτικότερα εδώ σ. 77–80, υποσημ. 297. 
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 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία…, 85–233.  
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 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία…, ό.π., 7. 
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 Kakavas, Dionysios of Fourna, ό.π. 24–26. 
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 Kakavas, Dionysios of Fourna, ό.π., 38. D. Bomford/ J. Dunkerton/ D. Gordon/ A. Roy, (επιμ.), Art in 
the Making , Italian Painting before 1400, ό.π. 2–4.  
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στα Επτάνησα (Ζάκυνθο, Λευκάδα, Κέρκυρα όπου και πέθανε), διατηρούσε σχέσεις 

με τις Βενετικές Αρχές ενώ είναι βέβαιο πως είχε ταξιδέψει στη Βενετία.55 Το 1726 ο 

Δοξαράς γράφει τον κώδικα Περί Ζωγραφίας, ο οποίος εκδόθηκε το 1871 από τον 

Σπυρίδωνα Λάμπρο56. Η σύντομη αναφορά μας στο σύγγραμμα του Δοξαρά 

οφείλεται όχι μόνο στη χρονική σύμπτωση με την Ερμηνεία του εκ Φουρνά, αλλά 

και στις διαφορετικές ζωγραφικές παραδόσεις που απηχούν, αφού στο Περί 

Ζωγραφίας ο συγγραφέας περιγράφει τα αισθητικά και ζωγραφικά μέσα της 

δυτικής βενετσιάνικης ζωγραφικής και προτρέπει τους ζωγράφους να βασίζονται 

στα έργα του Τintoreto,57 του Τisiano58 και του Veronese59, σε αντίθεση με τον εκ 

Φουρνά, ο οποίος κωδικοποιεί τις βυζαντινές ζωγραφικές παραδόσεις. Ο 

Ξυγγόπουλος παρατηρεί ότι στο τέταρτο μέρος του Περί Ζωγραφίας για το γύψωμα 

της εικόνας και την προετοιμασία με άμπολι των μερών που πρόκειται να 

χρυσωθούν, ο Δοξαράς προτείνει την ανάμειξη των χρωμάτων με κρόκο αυγού,60 

δηλαδή με τον τρόπο που προτείνει και ο εκ Φουρνά. Αυτό κατά τον Ξυγγόπουλο 

εξηγείται από το γεγονός ότι ο Δοξαράς αναπαράγει μία συνταγή που έχει μάθει 

από την εποχή την οποία μαθήτευε δίπλα στον κρητικό ζωγράφο Λέο Μόσκο, 

εγκατεστημένο στη Ζάκυνθο από το 1646.61 Ούτως ή άλλως όμως, το ζωγραφικό 

έργο του Δοξαρά διακρίνεται από δύο περιόδους δημιουργίας, μια 

«βυζαντινότροπη» και μία «δυτική».62 

Πάντως ο Σπυρίδων Λάμπρου επιχειρεί να συγκρίνει τους δύο ζωγράφους και 

συγγραφείς θεωρώντας τον εκ Φουρνά ως εκπρόσωπο μιας «παλαιότερης 

ζωγραφικής»,63 ενώ χαρακτηρίζει τον Δοξαρά «ιδρυτή» μιας ιταλοελληνικής 
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 Στοιχεία για την βιογραφία και εργογραφία του Δοξαρά όπου και σχετ. βιβλιογραφία:  βλ. Π. Κ. 
Ιωάννου, διά την ζωγραφίαν, ό.π., 11–41. Βλ. επίσης: Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα Ιστορίας της 
θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την Άλωσιν, Αθήνα 1957, 334–347. 
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 Παναγιώτου Δοξαρά, Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον κατά το αψκστ’, επιμέλεια–εισαγωγή 
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ο.π. 90–94, 116–117, όπου και εκτενής βιβλιογραφία.  
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 Σπ. Λάμπρος, ό.π., 13. 
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 Σπ. Λάμπρος, ό.π., 19. 
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 Σπ. Λάμπρος, ό.π., 21. 
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 Σπ. Λάμπρος, ο.π., 44. 
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 Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ζωγραφικής, ο.π., 343–344.  
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 Βλ. αναλυτικότερα για το ζωγραφικό έργο του Δοξαρά στο Π. Κ. Ιωάννου, ο.π., 32–41.  
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 Σπ. Λάμπρος, ο.π. λθ’–μ’.  
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σχολής.64 Τις κρίσεις του Λάμπρου συμμερίστηκαν οι μεταγενέστεροι μελετητές, 

ενώ το Περί ζωγραφίας ερμηνεύτηκε ως ιδρυτικό κείμενο κατά των αυστηρών 

βυζαντινών παραδόσεων και της αντικατάστασής τους από μια νεότερη, 

νατουραλιστική τέχνη.65 

Προκύπτει, επομένως, πως η κυκλοφορία και χρήση οδηγών ζωγραφικής με 

πρακτικές και άλλες συμβουλές απηχούσε  μια διαδεδομένη πρακτική των 

μεταβυζαντινών χρόνων, κυρίως από τον 16ο αι, αλλά πιθανόν και των χρόνων πριν 

από την Αλωση, τουλάχιστον από τον 14ο αι. όπου χρονολογείται το χειρόγραφο 

που δημοσιεύουν το 2010 οι G. R. Parpulov, I. V. Dolgikh και P. Cowe. Πρόκειται για 

κείμενο με οδηγίες για ζωγράφους, το οποίο περιέχεται στον Παλατινό Ελληνικό 

Κώδικα 209 της Βιβλιοθήκης του Βατικανού.66 Το χειρόγραφο χρονολογείται στο 

1355, πιθανολογείται ότι αγοράστηκε μεταξύ του 1550 και 1570 στη Βενετία ή την 

Πάδοβα και είναι το μοναδικό γνωστό μέχρι σήμερα κείμενο αυτού του 

περιεχομένου που έχει γραφτεί κατά τη βυζαντινή περίοδο και πριν από την Αλωση. 

Από τη γλώσσα, που είναι ελληνική, λαϊκή και απλή, συνάγεται το συμπέρασμα ότι 

δεν πρόκειται για λογοτεχνικό κείμενο, αλλά για πρακτικές συμβουλές που 

ενδεχομένως απευθύνονται στους ζωγράφους της εποχής.67 Το γεγονός, δε, ότι 

αναφέρεται σε υλικά που χρησιμοποιούνται μόνο στη ζωγραφική των εικόνων, 

όπως το λευκό του μολύβδου (ψιμμύθιον)68 συνηγορεί στη διαπίστωση ότι ο 

ανώνυμος συγγραφέας αναφέρεται αποκλειστικά σε φορητά ζωγραφικά έργα 

τέχνης.69 
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 Σπ. Λάμπρος, ο.π. λη’. 
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 Πάνω σε αυτές τις δύο πλευρές δομήθηκε στην ελληνική ιστοριογραφία ένα αντιθετικό σχήμα που 
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Μια πλήρης και σχολιαστική δημοσίευση των Ερμηνειών άλλων συγγραφέων, ό,που 

αυτές έχουν εντοπιστεί και που στο μεγαλύτερο μέρος του είναι αδημοσίευτες, η 

συγκριτική τους ανάλυση με την Ερμηνεία του εκ Φουρνά, με τον Ελληνικό Κώδικα 

209 της Βιβλιοθήκης του Βατικανού η οποία γράφεται πριν από την Άλωση, αλλά 

και με το Περί Ζωγραφίας του Δοξαρά, το οποίο αν και μεταφέρει τους δυτικούς 

τρόπους ζωγραφικής, εντούτοις σποραδικά μνημονεύει τεχνικές, που έρχονται από 

τις βυζαντινές παραδόσεις, καθώς και ο συσχετισμός τους με τα ευρήματα των 

εργαστηριακών ερευνών σε βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες αποτελεί 

οπωσδήποτε ένα ζητούμενο της έρευνας. 
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1β. Οι πληροφορίες των αρχειακών πηγών 

 

Τα νοταριακά αρχεία και το αρχείο του Δούκα της Κρήτης, που δημοσιεύτηκαν 

μεταξύ του 1960 και του 2006, παρέχουν, αν και σε περιορισμένο αριθμό 

εγγράφων, πολύτιμες πληροφορίες για τις τεχνικές και τα υλικά που 

χρησιμοποιούσαν οι ζωγράφοι των κρητικών φορητών εικόνων από τον 14ο ως τον 

17ο αι. μ.Χ.70  

Πρόκειται για συμβόλαια παραγγελίας ζωγραφικών έργων (εικόνες, πίνακες Αγίας 

Τράπεζας, τοιχογράφηση ναών, διακόσμηση οικιών) ή για συμβόλαια αγοράς 

υλικών εκ μέρους των ζωγράφων από προμηθευτές τους. Στα έγγραφα αυτά 

προσδιορίζεται το είδος του υλικού που πρόκειται να αγοραστεί ή να 

χρησιμοποιηθεί και αναφέρονται διάφορα είδη υφασμάτων, ξυλείας, φύλλων 

χρυσού. Αν και η μνεία σε συγκεκριμένες χρωστικές είναι σπάνια, εντούτοις συχνά 

εφιστάται η προσοχή και στη χρήση καλής ποιότητας χρωμάτων71 και γενικότερα 

καλής ποιότητας υλικών (π.χ ξύλο κ.ά). Στα συμβόλαια παραγγελιών αναφέρονται 

ακόμα οι όροι εργασίας, ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας και η αμοιβή του 

ζωγράφου. 

Σε παραγγελία προς τον Μιχαήλ Δαμασκηνό, μετά την επιστροφή του από τη 

Βενετία στην Κρήτη (1583/1584), και τον ξυλογλύπτη Μανόλη Καψάλη δύο μεγάλων 

πινάκων για τους ναούς του Αγ. Φραγκίσκου και του Αγίου Μάρκου στο Χάνδακα 

βρίσκουμε πληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, όπως για παράδειγμα 

το ξύλο. Προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη χρήση κατώτερου υλικού 

λαμβάνεται πρόνοια για την ποιότητα της ξυλείας, την οποία πρέπει να εγκρίνει ο 

παραγγελιοδότης.72 Το κυπαρίσσι φαίνεται να έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των 

κρητικών ζωγράφων και των ξυλογλυπτών του 15ου και 16ου αιώνα, σύμφωνα με τις 
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Μιχαήλ Δαμασκηνού στο Χάνδακα. Ανέκδοτα έγγραφα (1585–1593), Θησαυρίσματα 3 (2004), 253–
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αρχειακές πηγές. Στο συμβόλαιο παραγγελίας πίνακα Αγίας Τράπεζας για το Βενετό 

Προβλεπτή του Ναυπλίου Giovanni Nani (3 Ιανουαρίου 1492) αναφέρεται ότι ο 

ξυλογλύπτης Νικόλαος Μπαρμπαρήγος θα χρησιμοποιήσει ξηρή ξυλεία 

κυπαρισσιού.73  

Αρκετά είναι και τα έγγραφα από τα οποία παίρνουμε ακόμα και πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες για τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, στοιχεία που 

αποτελούν ενδείξεις τόσο για το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον (π.χ, 

οικονομικό status των παραγγελιοδοτών) όσο και  για τις εμπορικές σχέσεις και 

ανταλλαγές. Από αυτά μαθαίνουμε για τα πλαίσια που περιβάλλουν τις εικόνες και 

μπορεί να είναι από ξύλο, ασήμι, πολύτιμους λίθους ή γυαλί σπανιότερα, ενώ για 

τις ξύλινες κορνίζες χρησιμοποείται ξύλο κυπαρισσιάς, καρυδιάς, έλατου και 

έβενου.74  

Υλικά προετοιμασίας των εικόνων, όπως ο γύψος και η κόλλα, αποτελούν επίσης 

μέρος της συμφωνίας μεταξύ των ζωγράφου και του παραγγελιοδότη.75 Η σημασία 

των σχεδίων εργασίας προκύπτει και από τις αρχειακές πηγές. Σύμφωνα με 

έγγραφο της 28ης Ιουλίου 1560, ο Συμεών Στριλίτζας – Μπαθάς του Θεοφάνη 

οφείλει να επιστρέψει σε διάστημα ενός έτους στο ζωγράφο Τζανή Ευριπιώτη 

τριάντα πέντε σχέδια ζωγραφικής τα οποία αναφέρονται ως «αθίβολα» και 

«ανθίβολα».76 Η έμφαση στο επιμελημένο χρύσωμα των εικόνων και στην επιλογή 

των καλών υλικών καθώς και το υψηλό κόστος του υλικού θα πρέπει να είναι οι 

λόγοι για τους οποίους τα φύλλα χρυσού αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα 

στα συμβόλαια παραγγελίας. Είναι, δε, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 

διευκρινίζεται ποιος θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη αγοράς των φύλλων χρυσού, ο 

ζωγράφος ή ο παραγγελιοδότης. Οι 300 εικόνες με θέμα την Παναγία που 

αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ζωγράφος Νικόλαος Γριπιώτης (έγγραφο με 

                                                 
73

 Μ. Cattapan, Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, Θησαυρίσματα 9 
(1972), 202-235, 209. Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ό.π., 71–72.  
74

 Μαρία Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων στο Χάνδακα σε έργα του 
16

ου
 και 17

ου
 αι., Θησαυρίσματα, 12 (1975), 35–136. 

75
 Βλ. σχετικά έγγραφο Μ. Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Οι ζωγράφοι του Χάνδακος το πρώτον 

ήμισυ του 16
ου

 αι. μαρτυρούμενοι εκ των νοταριακών αρχείων, Θησαυρίσματα 10 (1973), 291–380, 
376–377.  
76

 Κ. Δ. Μέρτζιος, Σταχυολογήματα από τα κατάστιχα του νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1538–
1578), Κρητ. Χρον. ΙΕ’–ΙΣΤ’, Πεπραγμένα Α’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 1961–62, 
228–308, 260–261. Επίσης, έγγραφα που περιέχουν αναφορές σε σχέδια εργασίας στο Εικόνες με 
την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ό.π. 77.  
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ημερομηνία 1499) τονίζεται ότι θα χρυσωθούν «από κάτω ως πάνω» και θα λάβει 

προκαταβολή σε είδος 400 φύλλα χρυσού και 5 δουκάτα σε μετρητά.77 Ο ζωγράφος 

Τζανής Αμάραντος σε έγγραφο της 6ης Νοεμβρίου 1536 αναγνωρίζει ότι οφείλει 

στον Alvise de Michele 120 υπέρπυρα για 1000 φύλλα χρυσού που αγόρασε από 

εκείνον.78 

 

Η συνύπαρξη παραδοσιακών τεχνικών της βυζαντινής εικονογραφίας με τεχνικές 

που εισάγονται από τη δυτική ζωγραφική προκύπτει και από τα αρχειακά τεκμήρια. 

Βρίσκουμε έγγραφα παραγγελιών για εικόνες πάνω σε ύφασμα, μια τεχνική που 

προτιμούσαν οι δυτικοί και σπανιότερα οι Ελληνες,79 για εικόνες στο «νατουράλε», 

δηλαδή ελαιογραφία,80 αλλά και χαλκογραφίες.81 Είναι γνωστό ότι οι κρητικοί 

ζωγράφοι ήταν σε θέση να έρχονται σε επαφή με χαλκογραφίες καθώς έφταναν στη 

Κρήτη μέσω του εμπορίου και της καθολικής ή προτεσταντικής προπαγάνδας.82 

Αναφορές βρίσκουμε και για εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε χαρτί,83 σε δέρμα ή 

περγαμηνή,84 σε μάρμαρο ή πέτρα.85  

Σε ελάχιστα έγγραφα γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες χρωστικές.86 Σε συμβόλαιο 

της 31ης Οκτωβρίου 1371 αναφέρεται ιδιαιτέρως μια καλής ποιότητας μπλε 

χρωστική. Για το σύνολο των εργασιών αξίας 27 δουκάτων, που αναλαμβάνει στις 

                                                 
77

 Cattapan, Nuovi elenchi, ό.π. 212.  
78

 Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, ζωγράφοι του Χάνδακος, ό.π., 345–346. Περισσότερα έγγραφα 
με αναφορές στην προμήθεια φύλλων χρυσού, βλ. Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ό.π. 
77–81. 
79

 Εγγραφο παραγγελίας με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 1593 «…δύο κονίσματα… και το άλον 
Θεοτόκιον σε πανί ληνό», Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων, ό.π., 87. 
80

 Εγγραφο παραγγελίας με ημερομηνία 26 Απριλίου 1645: «ένα κόνησμα η Παναγηά και άλο η 
Παναγηά και αυτό στο νατουράλε», Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων, 
ό.π., 89. Το νατουράλε αναφέρεται ως ελαιογραφία από τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά βλ. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, ό.π. 36. 
81

 Αναφορές σε έγγραφα παραγγελίας εικόνων χαλκογραφίας βλ. Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, 
Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων, ό.π., 95 -97.  
82

Για τη χαλκογραφία και την κρητική ζωγραφική, Μ. Χατζηδάκης, Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική 
χαλκογραφία, Κρητ. Χρον, 1 (1947), 27–46. Αθ. Παλιούρας, Η ζωγραφική εις τον Χάνδακα από 1550–
1600, Θησαυρίσματα 1 (1973), 101–123, 108. Μ. Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου Στοιχεία από 
ιταλικές χαλκογραφίες σε εικόνα του Κρητικού ζωγράφου Γεώργιου Σωτήρχου, Θησαυρίσματα 11 
(1974), 240–250. Κ. Λασσιθιωτάκη, Ερευνες πάνω στη χριστιανική τέχνη της Κρήτης στον 20

ο
 αιώνα, 

Κρητ. Χρον 20 Ι-ΙΙΙ (1969),  213–239.   
83

 Βλ. σχετικά έγγραφα παραγγελίας Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Μαρτυρίες ζωγραφικών 
έργων, ό.π., 91 -92. 
84

 Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων, ό.π., 92.  
85

 Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων, ό.π., 93–94.  
86

 Cattapan, Nuovi elenchi, ό.π. 228. Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ό.π., 83.  
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16 Ιουλίου 1505 να εκτελέσει ο maestro Anzolo για το Λατίνο αρχιεπίσκοπο 

Κερκύρας Sancto Venier, δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τριών ειδών υλικά: καλής 

ποιότητας χρώματα, σμάλτα και αζουρίτη ουγγρικής προέλευσης.87 Η χρήση 

εισηγμένων χρωστικών διευκολύνεται από τη θέση του λιμανιού του Χάνδακα στο 

κέντρο των εμπορικών οδών της ανατολικής Μεσογείου και της άμεσης 

επικοινωνίας με τη Βενετία, η οποία υπήρξε σημαντικό κέντρο εμπορίου χρωστικών 

στον ύστερο μεσαίωνα και την Αναγέννηση, φημισμένο για την υψηλή ποιότητα, τις 

χαμηλότερες τιμές και την κυκλοφορία ειδών πολυτελείας.88 Αλλά και οι ζωγράφοι 

ταξιδεύουν εκτός νησιού προκειμένου να προμηθευτούν χρωστικές, όπως 

μαρτυρείται από σχετικά έγγραφα.89 

 Σε έγγραφο της 3ης Σεπτεμβρίου του 1634 για τη διακόσμηση αλταρίου της 

οικογένειας Μπον από το ζωγράφο Σταυράκη Νταφώτη, το μπλε χρώμα που 

πρόκειται να τοποθετηθεί ονομάζεται «μπλέ σμάλτο».90  Σ’ αυτή την περίπτωση 

έχουμε για πρώτη φορά εξακριβωμένη είδηση ότι οι ζωγράφοι του Χάνδακα 

                                                 
87

 Καζανάκη–Λάππα, Οι ζωγράφοι του Χάνδακα, ό.π., 293-294, 298. Ο αζουρίτης ήταν η 
σπουδαιότερη μπλε χρωστική στην ευρωπαϊκή ζωγραφική σε όλο το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, 
ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουγγαρία ήταν η κύρια πηγή προέλευσή της για την Ευρώπη, μέχρι τα 
μέσα του 17

ου
 αιώνα, οπότε η περιοχή κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Βλ. σχετικά: R. J. Gettens /E. 

W. Fitzhugh, Azurite and Blue Verditer στο A. Roy (επιμ.) Artist’s Pigments. A Handbook of their 
history and characteristics, τ. 2, Ουάσιγκτον 1993, 25.  
88

 Από το 1294 υπήρξε κέντρο παραγωγής κιννάβαρης και αργότερα του λευκού του μολύβδου το 
οποίο εξήγαγε. Υπήρχαν, δε, έμποροι εξειδικευμένοι στην πώληση χρωστικών, οι “vendecolori”,  οι 
οποίοι εντοπίζονται το 15

ο
 αιώνα αποκλειστικά στη Βενετία, βλ. Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ 

Αγγέλου, ό.π., 95, υποσημ. 43 και L. Matthew, Vendecolori a Venezia: the reconstruction of a 
proffesion, The Burlington Μagazine 2002, 680–686. B. Berrie/ L. Matthew, Material Innovation and 
Artistic Invention: New Materials and New Colors in Rennaisance Venetian Paintings, Scientific 
Examination of Art: Modern Techniques in Conservation and Analysis, Proceedings of the Natiolan 
Gallery of Science, Ουάσιγκτον 2005, 12–26.  
89

 Από δικογραφία του 1419 σωζόμενη στο Αρχείο του Δούκα της Κρήτης πληροφορούμαστε ότι ο 
ζωγράφος Νικόλαος Φιλανθρωπηνός (1375–1435) το 1418 επισκέφθηκε τη Κωνσταντινούπολη 
προκειμένου , όπως ο ίδιος δικαιολογείται στις βενετικές Αρχές του Χάνδακα–να αγοράσει χρώματα, 
φύλλα αργύρου και άλλα αναγκαία για τη ζωγραφική τέχνη που ασκεί. Ο ίδιος σύμφωνα με έγγραφο 
στις 21 Ιουνίου 1435 βρίσκεται στη Βενετία εργαζόμενος για τη ψηφιδωτή διακόσμηση του Αγίου 
Μάρκου, Μ. Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, A fifteenth century Byzantine icon–painter working on 
mosaics in Venice, unpublished documents, XVI Internationaler Buzantinistenkongress, Acten II/5, 
Βιέννη 1982, 266. Μ. Μανούσακας, Μέτρα της Βενετίας έναντι της εν Κρήτη επιρροής του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα, ΕΕΒΣ 30 (1960 –1), 85–144, 86, 
134.  
90

 Ο Σταυράκης Νταφώτης (χρυσωτής και ζωγράφος) αναλαμβάνει να τοποθετήσει σμάλτο στο 
αλτάριο του Αγ. Λαυρεντίου της οικογένειας Μπον, το οποίο βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου 
Πέτρου. Ο Μπον θα δώσει στο ζωγράφο το χρυσάφι (4.000 φύλλα χρυσού). Ο ζωγράφος θα έχει ως 
πρότυπο το αλτάριο του Αγίου Μάρκου που βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, βλ. σχετ. 
Μαρία Καζανάκη–Λάππα, Οι ζωγράφοι του Χάνδακα κατά τον 17

ο
 αι. Ειδήσεις από νοταριακά 

Εγγραφα, Θησαυρίσματα 18 (1981), 177–267, 181 



-Τ 26 

δούλευαν με σμάλτο, τεχνική την οποία πιθανόν να είχαν διδαχθεί από τους 

βενετούς.91  

Νεότερες έρευνες έδειξαν ότι οι έμποροι χρωστικών στην Βενετία δεν ήταν απλώς 

αποθηκάριοι ή πωλητές, αλλά επαγγελματίες που γνώριζαν σε βάθος τα υλικά και 

σε πολλές περιπτώσεις η ποικιλία των προμηθειών τους ήταν η αιτία καινοτομιών 

στην παλέτα και την τεχνική των καλλιτεχνών της Βενετίας.92 Οι απογραφές τέτοιων 

καταστημάτων, τις οποίες έχει αποκαλύψει η έρευνα, συνιστούν πολύτιμη 

πληροφορία κατ’ αρχήν για το είδος και το εύρος των υλικών που ήταν στη διάθεση 

των καλλιτεχνών. Η παλαιότερη τέτοια απογραφή χρονολογείται το 1534 και μία 

επόμενη το 1596.93 Η εργαστηριακή έρευνα με τη χρήση φυσικοχημικών μεθόδων 

ανάλυσης δειγμάτων από έργα ζωγραφικής, κεραμικής και υαλοτεχνίας, η 

συγκριτική μεταξύ τους ανάλυση, αλλά και η ταύτιση με το περιεχόμενο των 

διαθέσιμων απογραφικών καταλόγων των βενετών εμπόρων απέδειξε ότι πολλά 

από υλικά που εντοπίζονται στις απογραφές και χρησιμοποιούνται κυρίως στην 

υαλουργία έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη έκταση και από τους ζωγράφους της 

εποχής.94  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

  Η μπλε χρωστική που σήμερα ονομάζεται σμάλτο είναι γυαλί ποτάσας, που οφείλει το μπλε 
χρώμα σε μικρές ποσότητες οξειδίου του κοβαλτίου που προστίθενται κατά την κατασκευή του. 
Είναι ιταλική ή γερμανική εφεύρεση ίσως του 14

ου
 αιώνα και ήταν γνωστή σε όλη την Ευρώπη κατά 

τον 16
ο
 αιώνα. Μια πρώιμη χρήση του σμάλτου τοποθετημένου πάνω σε υπόστρωμα ινδικού 

εντοπίστηκε στις τοιχογραφίες της Μονής της Χώρας (1315–1321) στην Κωνσταντινούπολη ενώ 
χρησιμοποιήθηκε σε περιορισμένη έκταση από τους Ιταλούς ζωγράφους του 14

ου
 και 15

ου
 αιώνα. Βλ. 

σχετικά: B. Muhlethalter/ J. Tissen, ‘Smalt” στο A. Roy (ed.), Artist’s Pigments. A handbook of their 
history and characteristics, τ. 2, Ουάσιγκτον 1993, 113. R. Gettens/G. Stout, A monument of Byzantine 
wall painting. The method of construction, Studies in Conservation , τ. 3 (1958),  107–118.  
92

 B. Berrie/L. Matthew, Material Innovation…,  ό.π.  
93

 L. Matthew, Vendecolori a Venezia…, ό.π. 
94

 Ένα τέτοιο υλικό είναι το σμάλτο το οποίο εντοπίστηκε σε αρκετά ζωγραφική έργα τέχνης όπως 
στο έργο του Τιντορέττο «Ο Χριστός στη θάλασσα της Γαλιλαίας» (1575–158). Βλ. σχετικά B. Berrie/ 
L. Matthew, Material Innovation…,  21–26.  
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Κεφάλαιο 2 

Θετικές επιστήμες και ζωγραφικά έργα τέχνης. Μια ιστορική αναδρομή 

 

2α. Οι απαρχές: Ο 19ος αι. και οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

 

Την εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων στην ανάλυση και τεκμηρίωση των 

έργων τέχνης θα πρέπει να την θεωρήσουμε ως μέρος της επιστήμης της 

Αρχαιομετρίας, εφ’ όσον ως Αρχαιομετρία ορίζεται «η χρησιμοποίηση μεθόδων 

και τεχνικών από τις φυσικές επιστήμες και η εφαρμογή τους στην 

Αρχαιολογία».95 

Ηδη στις αρχές του 19ου αιώνα καταγράφονται οι πρώτες αναλύσεις 

αρχαιολογικών αντικειμένων με την εφαρμογή των θετικών επιστημών.96 Την 

ίδια περίοδο τεχνικά και τεχνολογικά ζητήματα των ζωγραφικών έργων τέχνης 

απασχολούν και τους ιστορικούς της τέχνης.  

Οι πρώτες  πολύ πρώιμες, προσπάθειες επιστημονικής ανάλυσης των έργων 

τέχνης λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία το 18ο αιώνα. Ειδικότερα, γύρω στα 1780 οι 

πίνακες που αναπαριστούν τον βασιλιά εξετάζονται κάτω από ένα μεγασκόπιο, 

από τον φυσικό Charles, o οποίος ήδη από εκείνα τα χρόνια διέθετε στο Λούβρο 

ένα εργαστήριο εφαρμογών φυσικής. Το 1800 στην ομάδα εργασίας που 

συστήνεται για την συντήρηση εικόνας του Ραφαήλ μετέχουν ζωγράφοι και 

χημικοί. Το 1805 ο χημικός Chaptal έκανε αναλύσεις σε χρώματα που βρέθηκαν 

στην Πομπηία, ενώ το 1829, με αφορμή έκθεση αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στο 

Λούβρο εκδίδεται ιστορικός και κριτικός κατάλογος, στον οποίο περιέχονται και 

σημειώσεις χημικών αναλύσεων από τους Kunth και Brongniart.97 Στις 7 

Ιανουαρίου 1839, όταν ήδη έχει ανακαλυφθεί η φωτογραφία από τον Nicéphore 

Niepce98 και τον Louis Daguerre,99 ο αστρονόμος και πολιτικός François Arago 

                                                 
95

 Ι. Λυριτζής, Φυσικές επιστήμες στην Αρχαιολογία, Αθήνα 2005, 45.  
96

 Για ιστορική αναδρομή στην Αρχαιομετρία δες. αναλυτικότερα Ι. Λυριτζής, ό.π. 47 - 49.  
97

 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture: Mieux connaître, mieux conserver, στο  Φυσικοχημικές 
μέθοδοι διερεύνησης των Εργων Τέχνης (Πίνακες, Εικόνες, Τοιχογραφίες), Πρακτικά Συνεδρίου, 
Ελληνογαλλικός Επιστημονικές και Τεχνικός Σύνδεσμος, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 17–18 Οκτώβρη, 
Αθήνα 1983,  9–25, 10.   
98

 Ο Γάλλος Nicephore Niepce(1765–1833) θεωρείται ο εφευρέτης της φωτογραφίας και  δημιουργός 
της πρώτης φωτογραφίας στον κόσμο. Βλ. περισσότερα Musée ``Maison Nicéphore Niépce`` στο 
http://www.photo-museum.org/fr/j (τελευταία πρόσβαση 30/9/2016). 

http://www.photo-museum.org/fr/j
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θέτει στην Ακαδημία Τεχνών της Γαλλίας το ερώτημα «μπορεί η φωτογραφία να 

υπηρετήσει την Τέχνη;».100 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1860, ο αυτοκράτορας τη 

Γαλλίας Ναπολέων ο Γ’ θα τοποθετήσει τον Louis Pasteur στην École des Beaux 

Arts και σε μια κάπως εφήμερη και ασαφή για την εποχή έδρα με τίτλο 

«Επιστήμη και Τέχνες»101.  

Από τα μέσα του 19ου στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου είχε αρχίσει να 

οικοδομείται συνεργασία μεταξύ των θετικών επιστημών και της Ιστορίας της 

Τέχνης. Το αίτημα της Βουλής των Κοινοτήτων, την περίοδο 1850 – 1853, να 

εξεταστούν οι συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα έργα τέχνης και η 

ανάθεση στον φυσικοχημικό Michael Faraday να εξετάσει τις επιπτώσεις της 

ρύπανσης στα ζωγραφικά έργα αποτέλεσαν τις απαρχές αυτής της 

συνεργασίας.102 Στο γύρισμα του αιώνα στο Λονδίνο εκδίδεται εγχειρίδιο για τη 

χημική σύσταση των χρωμάτων με εκτενείς και αναλυτικούς πίνακες για τις 

ιδιότητες, τις χημικές και συμβατικές ονομασίες τους και τη χρήση τους στη 

ζωγραφική, κάνοντας  αναφορές στις ζωγραφικές τεχνικές, την ζωγραφική με 

τέμπερα, την εγκαυστική, τη ζωγραφική με λάδι, τις τοιχογραφίες.103   Όταν το 

1918, στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανοίχτηκαν τα κουτιά με  τα 

αντικείμενα του Βρετανικού Μουσείου που είχαν θαφτεί σε τούνελ του 

σιδηρόδρομου ή στα υπόγεια του Μουσείου προκειμένου να προστατευτούν, 

διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί πολλές φθορές. Τότε προέκυψε η ανάγκη της 

επιστημονικής διερεύνησης των αιτιών της φθοράς και της εύρεσης των 

κατάλληλων μεθόδων για τη συντήρησή τους. Γι’ αυτό το σκοπό προσελήφθη ο 

δρ. Alexander Scott, ο οποίος το 1920 ίδρυσε το Εργαστήριο Ερευνών, στο οποίο 

                                                                                                                                            
 
99

 O Γάλλος ζωγράφος και σκηνογράφος Louis Daguerre (1787–1851) έκανε έρευνες μαζί με τον 
Nicéphore Niépce ώστε να εξελίξουν τη φωτογραφία, αλλά μετά το θάνατο του δεύτερου, συνέχισε 
μόνος του. Είναι ο εφευρέτης της δαγγεροτυπίας, της πρώτης φωτογραφικής μεθόδου. D. Malcolm, 
“Daguerre (1787–1851) and the Invention of Photography” Heilburn Timeline of Art History, 
Metropolitan Museum of Art, ΝέαΥόρκη2000. Διαθέσιμο   στην ιστοσελίδα: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dagu/hd_dagu.htm (τελευταία πρόσβαση 30/9/2016).  
100

  S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture, ό.π.,  9–25, 10.  
101

 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture, ο.π., 11 
102

 G. Thomson/ J. Mills/ J. Plesters, The Scientific Department of the National Gallery,  NGTB 1 (1977), 
18–28. 
103

 E. J. Parry/ J. H. Coste, Chemistry of Pigments, Λονδίνο 1902 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/dagu/hd_dagu.htm
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λίγα χρόνια αργότερα, το 1924 προσελήφθη και ο δρ.  Harold Plenderleith.104 

Εκείνο το πρώτο εργαστήριο μετεξελίχθηκε στο σημερινό Τμήμα Συντήρησης, 

Τεκμηρίωσης και Επιστημονικής Ερευνας του Βρετανικού Μουσείου.105  Λίγα 

χρόνια αργότερα, ο Σκωτζέσος  χημικός Arthur Laurie  θα δοκιμάσει να 

εφαρμόσει στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου εργαστηριακές μεθόδους 

ανάλυσης και τεκμηρίωσης των ζωγραφικών έργων τέχνης και θα δημοσιεύσει 

σχετικές μελέτες.106 

 

Ωστόσο, το πρώτο  εργαστήριο επιστημονικής μελέτης και συντήρησης ιδρύεται  το 

19ο αιώνα στα Staatsliche Museen (σ.σ. Κρατικά Μουσεία) του Βερολίνου.107 

Πρώτος διευθυντής θα αναλάβει το 1888 ο χημικός Friedrich Rathgen, o οποίος το 

1898 θα εκδόσει εγχειρίδιο για τη συντήρηση των αρχαιοτήτων όπου θα 

διατυπώσει ότι η κατανόηση του μηχανισμού φθοράς των αντικειμένων περνάει 

μέσα από την ανάλυση των ιδιοτήτων των υλικών κατασκευής τους με τη βοήθεια 

φυσικοχημικών μεθόδων.108  Σύμφωνα με τον Mark Gilberg, αυτό το εγχειρίδιο που 

εκδόθηκε πριν ακόμα κλείσει ο 19ος αιώνας καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για 

τον πρώτο χημικό επιστήμονα που δούλεψε σε εργαστήριο μουσείου, καθιστούν 

τον Rathgen «πατέρα της μοντέρνας συντήρησης».109 

                                                 
104

 Το 1934 ο H. Plenderleith θα εκδόσει εγχειρίδιο για τη συντήρηση των αρχαιοτήτων, το οποίο 
διατύπωνε αρχές διεπιστημονικής προσέγγισης και για πολλά χρόνια κατείχε τη θέση βασικού 
εργαλείου στον τομέα της συντήρησης. Βλ. σχετι.: H. Plenderleith, The Preservation of Antiquities, 
Λονδίνο 1934. 
105

 Βλ. σχετικά: 
http://www.britishmuseum.org/about_us/departments/conservation_and_science/history.aspx 
(τελευταία πρόσβαση 5/10/2016).  
106

 A.P. Laurie, The Painter’s Methods and Materials, National Gallery Technical Bulletin 1(1926)  18–
28. και επανεκδ. The Painter’s Methods and Materials, Νέα Υόρκη 1960 και A.P. Laurie, The materials 
of the Painter`s Craft in Europe and Egypt, from the Earliest Times to the End of the XVIIth Century, 
Λονδίνο και Εδιμβούργο, 1910, διαθέσιμο και διαδικτυακά στον ιστοσελίδα: 
https://archive.org/stream/cu31924016809927#page/n15/mode/2up (τελευταία πρόσβαση 
5/10/2016) 
 
107

 Βλ. σχετ: 
http://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Forschung/Guiding_principles_for_res
earch_and_scientific_investigation_Neu.pdf (τελευταία πρόσβαση 30/92016).  
108

F. Rathgen, Die Konservierung von Altertumsfunden, Βερολίνο1898 και F. Rathgen, The Preservation 
of Antiquities: A Handbook for Curators, (μεταφρ. G. Auden/ H. Auden), Λονδίνο 1905.   
109

 Μ. Gilberg/ Friedrich Rathgen: The Father of Modern Archaeological Conservation,  
 Journal of the American Institute for Conservation (JAIC),  26, τευχ. 2 (1987), 105-120.  Διαθέσιμο και 
στην ιστοσελίδα http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_1.html (τελευταία 
πρόσβαση 17/10/2016).  

http://www.britishmuseum.org/about_us/departments/conservation_and_science/history.aspx
https://archive.org/stream/cu31924016809927#page/n15/mode/2up
http://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Forschung/Guiding_principles_for_research_and_scientific_investigation_Neu.pdf
http://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Forschung/Guiding_principles_for_research_and_scientific_investigation_Neu.pdf
http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_1.html


-Τ 30 

 

Στο μεταξύ οι ακτίνες Χ που ανακαλύφθηκαν από τον καθηγητή Φυσικής Wilhelm 

Roentgen το 1895  βρίσκουν εφαρμογή και στη διάγνωση και συντήρηση των έργων 

τέχνης. Το 1896 ακτινοβολείται ο πρώτος πίνακας με ακτίνες Χ110 και  το 1938 

καταγράφονται από τον Γερμανό Christian Wolters οι ερευνητικές δυνατότητες των 

ακτίνων στην Ιστορία της Τέχνης.111 Ετσι καθιερώνεται ως μία από τις παλαιότερες 

μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ερευνητές προκειμένου να δώσουν απάντηση στο 

ερώτημα «με ποιόν τρόπο ζωγραφήθηκε αυτό το έργο τέχνης;».  H εικόνα που 

παίρνουμε από τη λήψη ακτίνων Roentgen μας επιτρέπει να προβούμε σε 

αξιολογήσεις του φορέα της εικόνας, του πρώτου στρώματος της προετοιμασίας, 

του προσχεδίου, της ζωγραφικής τεχνικής, των μεταγενεστέρεων επεμβάσεων στο 

έργο, αλλά και της γνησιότητάς του.112 Αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια  

των ερευνητών καθώς η ακτινογραφική εικόνα ενός ζωγραφικού έργου τέχνης, που 

παρουσιάζει όλα τα στάδια της προετοιμασίας ως την τελική ορατή επιφάνεια, είναι 

μοναδική και αδύνατον να επαναληφθεί ούτε από τον ίδιο το ζωγράφο. Η 

ακτινογραφική διερεύνηση έργων του ίδιου ζωγράφου μπορεί να δώσει ακριβείς 

πληροφορίες για τη ζωγραφική ταυτότητα του δημιουργού και τους τρόπους με 

τους οποίους διαχειρίζεται και αναμειγνύει το χρώμα, δουλεύει το πινέλο, 

αναπτύσσει την σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται δυνατές και οι συγκρίσεις 

μεταξύ ζωγράφων, σχολών ή έργων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.113  

Επιπλέον,  από το 1931 έχει καταγραφεί και η συμβολή της υπεριώδους 

ακτινοβολίας114 στην ανάλυση των έργων τέχνης από τον James Joseph Rorimer που 

δουλεύει στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.115 Το  1933 ο συντηρητής 

                                                                                                                                            
 
110

 Ιστορική αναδρομή βλ. στο K. Nicolaus, Gemandle im Licht der Naturwissenchaft, 1978 
111

 Ch. Wolters, Die Bedeutung der Gemaldedurchleuhtung mit Rontgen-strahlen, Φρανκφούρτη , 
1938. 
112

 Η ακτινογραφία Roentgen ανήκει στις λεγόμενες μη καταστρεπτικές μεθόδους. Περισσότερα δες 
στο: Α. Αλεξοπούλου–Αγοράνου/ Γιάννης Χρυσουλάκης, Θετικές Επιστήμες και Εργα Τέχνης, Αθήνα 
1993, 207–235. Επίσης, δες εδώ Παράρτημα, σ. 94.       
113

 Αθηνά Αλεξοπούλου–Αγοράνου, Γιάννης Χρυσουλάκης, Θετικές Επιστήμες…, σ 224.  
114

 Η παρατήρηση των ζωγραφικών έργων με τη χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας συμβάλει στην 
εξακρίβωση της κατάσταση διατήρησής του, επιτρέπει την αναγνώριση δυσανάγνωστων επιγραφών 
και βοηθά στην ποιοτική ανίχνευση των χρωστικών. Δες εδώ Παράρτημα, σ. 95–96. 
115

 J. J. Romirer, Ultra-violet Rays and their use in the examination of the works of art, Metropolitan 
Museum of Art, Νέα Υόρκη, 1931. 
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Daniel Thompson μεταφράζει το εγχειρίδιο του Cennino Cennini116 και το 1936 

εκδίδει  εγχειρίδιο για τη υλικά και τις τεχνικές της μεσαιωνικής ζωγραφικής.117 

 Από τα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα οι φυσικοχημικές μέθοδοι 

ανάλυσης των έργων τέχνης μπαίνουν στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και της 

Αμερικής, τα οποία στο μεταξύ διευρύνουν τις συλλογές τους, και εξελίσσουν τη 

διαδικασία συντήρησης των έργων με τη δημιουργία αντίστοιχων εργαστηριακών 

τμημάτων. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των θετικών επιστημόνων και των ιστορικών 

της τέχνης για την υλική υπόσταση των έργων τέχνης  συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη εξέλιξη των εξειδικευμένων αναλύσεων. Βασικός στόχος φαίνεται να 

είναι η συντήρησή τους και η τεκμηρίωση της αυθεντικότητάς τους. Εξάλλου, η 

διασφάλιση της αυθεντικότητας  και η καλή κατάσταση διατήρησης των έργων δεν 

αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τους επίσημους φορείς, δηλαδή τα Μουσεία και 

τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, αλλά με την αύξηση των ιδιωτικών συλλογών αφορά 

επίσης ιδιώτες και συλλέκτες που ενδιαφέρονταν για την εξασφάλιση της 

εμπορικής αξίας των έργων.118  

 Εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας και ανάλυσης ιδρύονται στο Fogg Art Museum 

της Βοστώνης (1928),119 στο Μουσείο του Λούβρου (1930),120 στα Βασιλικά 

Μουσεία Τέχνης και Ιστορίας στις Βρυξέλλες (1934).121 

Ηταν μόλις το 1920 όταν ο Edward Forbes, διευθυντής του Fogg Art Museum του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έγραφε «ελπίζω μια μέρα να ιδρυθεί μία τεχνική 

σχολή, ίσως στο Χάρβαρντ, όπου οι ζωγράφοι, οι συντηρητές και οι επιστήμονες του 

μουσείου θα μπορούν να μάθουν για τη χημεία των ζωγραφικών έργων πάνω σε 

πραγματικά επιστημονικές αρχές».122 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1928, ο Edward 

                                                 
116

 Cennino Cennini, The Craftsman’s Handbook, Il libro del Arte, μετ. D. Thompson, Νέα Υόρκη 1933 
(επανεκδ. 1954) 
117

 Daniel V. Thompson, The materials of  medieval painting,  Λονδίνο 1936  (ανατυπ. Νέα Υόρκη 
1956).  
118

 Science and Conservation (επιμ. P. Parrini), Μιλάνο, 1986, 101.  
119

 M. W. Ainsworth, From Connoisseurship to Technical Art History: The Evolution of the 
Interdisciplinary Study of Art, The Getty Conservation Institute, Newsletter 20.1 (2005)  Διαθέσιμο 
διαδικτυακά στην ιστοσελίδα: 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/20_1/feature.html 
(τελευταία πρόσβαση 5/10/2016). 
120

 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture, ο.π., 11. 
121

 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture, ο.π., 11–12.  
122

 M. W. Ainsworth, From Connoisseurship to Technical Art History, ο.π.   
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http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/20_1/feature.html
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Forbes θα ιδρύσει στο Fogg Art Museum, του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ το 

πρώτο στην Αμερική τμήμα συντήρησης έργων τέχνης - γνωστό σήμερα ως Straus 

Center for Conservation and Technical Studies - στο οποίο διευθυντής θα είναι ο 

συντηρητής George  Stout, ενώ ο χημικός Rutherford  Gettens θα είναι επικεφαλής 

του εργαστηρίου φυσικοχημικών ερευνών. Ετσι, και με θεσμικό τρόπο αρχίζει να 

εδραιώνεται ένα νέο πεδίο διεπιστημονικής έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης. Μία 

αποστολή του Fogg Art Museum, το 1928, στην Ευρώπη  προκειμένου να ληφθούν 

με ακτίνες Χ απεικονίσεις των πιο διάσημων ζωγραφικών έργων του κόσμου έπαιξε 

πολύ σημαντικό ρόλο.123  Ηταν η αφορμή ώστε το 1930 να πραγματοποιηθεί στη 

Ρώμη το πρώτο συνέδριο που είχε ως αντικείμενο την Εφαρμογή των 

επιστημονικών μεθόδων  στην εξέταση και συντήρηση των έργων τέχνης. Σε αυτή 

την πρώτη συνάντηση επιστημόνων των θετικών επιστημών και ιστορικών της 

τέχνης τεκμηριώθηκε η σημασία της εφαρμογής υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά 

και ακτίνων Χ για την εξακρίβωση των κατώτερων ζωγραφικών στρωμάτων και της 

κατάστασης στην οποία διατηρούνται, αλλά και η σημασία των χημικών αναλύσεων 

για τον προσδιορισμό της προέλευσης και της ηλικίας του έργου τέχνης. Επίσης, 

διατυπώνεται για πρώτη φορά σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο ότι, σε κανένα 

ζωγραφικό ή άλλο έργο τέχνης δεν πρέπει να γίνεται καθαρισμός και συντήρηση 

χωρίς να έχει προηγηθεί μια πλήρης τεκμηρίωση της κατάστασής του με την 

εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τη χρήση φωτογραφίας. 124    

Από το 1932 το Fogg Art Museum αρχίζει να εκδίδει και το πρώτο περιοδικό που 

αναφέρεται σε ζητήματα τεχνικής και τεχνολογίας των ζωγραφικών έργων τέχνης, 

το «Technical Studies in Conservation in the Field of the  Fine Arts».125 Το περιοδικό  

θα συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση τόσο της επιστημονικής  συντήρησης, που 

τότε βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά και της τεχνικής και τεχνολογικής 

διερεύνησης των έργων με τις δυνατότητες που δίνουν οι θετικές επιστήμες  ως 

                                                 
123

 S. Bergeon, Analyse Scientifique et Peinture, 10 - 11.  
124

 To Συνέδριο συγκλήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο για την Πνευματική Συνεργασία που ανήκε 
στην Κοινωνία των Εθνών. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τουλάχιστον είκοσι κράτη και έγιναν 
περίπου πενήντα ανακοινώσεις. Δεν δημοσιεύτηκαν πρακτικά  Για τη σημασία του Συνεδρίου βλ. G. 
Stout, The technical  conference at Rome,  τομ. 2, τεύχ. 6 (Ιούν. 1931), Βulletin of the Fog Art 
Museum, Harvard University,  330–332.   
125

 Technical Studies in Conservation in the Field of the  Fine Arts, William Hayes Fogg Art  Museum, 
Harvard  University, τ. 1 (1932) μέχρι  τ. 10 (1942), ανατυπ. Νέα Υόρκη και Λονδίνο 1975.  
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απαραίτητο επιστημονικό πεδίο στην μελέτη της ιστορίας της τέχνης. Θα 

σταματήσει, όμως, να εκδίδεται μεσούντος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1942.  

Ηδη, όμως, οι Stout και Gettens συνεργάζονται για τη συγγραφή ενός εγχειριδίου, 

όπου αναλύεται η χημική σύσταση και οι ιδιότητες των χρωμάτων που 

χρησιμοποιούνται στα ζωγραφικά έργα τέχνης. Το εγχειρίδιο αυτό θα εκδοθεί το 

1942 και θα αποτελέσει έργο αναφοράς και βασικό εργαλείο των ερευνητών μέχρι 

και σήμερα.126  

 

 

 

 

 

2β. Οι εξελίξεις στην ανάλυση και τη συντήρηση των έργων τέχνης μετά το τέλος 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

  

Ωστόσο η «επανάσταση» στη συμβολή των θετικών επιστημών στην αρχαιολογική 

έρευνα γίνεται μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η περίοδος ανασύνταξης από τις 

καταστροφές του πολέμου και ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Ευρώπη και την 

Αμερική συνοδεύεται και από άνθιση της επιστημονικής έρευνας.  

Στη διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων  ένας αριθμός πρόσφατα ανεπτυγμένων 

επιστημονικών μεθόδων άρχισαν να έχουν πραγματικά  επίδραση στην 

αρχαιολογική έρευνα.127 Είναι η εποχή που και η ίδια η επιστήμη της αρχαιολογίας 

έχει διευρύνει τα πεδία της. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές σε όλο τον κόσμο καθώς 

και οι επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων αυξάνονται, οι 

                                                 
126

 R.J. Gettens/ G. Stout, Painting Materials: A short Encyclopedia,  Νέα Υόρκη 1942 (ανατυπ. Νέα 
Υόρκη 1966). 
127

Το 1949 ο αμερικανός χημικός W. F. Libby εφευρίσκει τον ραδιενεργό άνθρακα (C-14) ως μέθοδο 
χρονολόγησης των αρχαιολογικών ευρημάτων. Βλ. W. F. Libby, Radiocarbon Dating, Σικάγο 1952, 
(επανέκδ. 1955). Το Δεκέμβριο του 1950 γίνονται οι πρώτες προσπάθειες χρονολόγησης κεραμικών 
με τη μέθοδο στην θερμοφωτοδιαύγειας στο Wisconsin, στο Ινστιτούτο Προχωρημένων Μελετών του 
Πρίνστον και στην Οξφόρδη. Το 1956 ο πατέρας της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάϊμερ 
συγκροτεί ομάδα αρχαιολόγων και χημικών στο Πρίνστον προκειμένου να εξετάσουν την εφαρμογή 
των πυρηνικών μεθόδων στην Αρχαιολογία. Η έναρξη των ερευνών γίνεται σε δύο εργαστήρια, στο 
Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven των ΗΠΑ και στο Ερευνητικό Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας 
της Τέχνης στην Οξφόρδη από τους καθηγητές E.T. Hall και Martin Aitken, οι οποίοι τιτλοφόρησαν 
και το πρώτο επιστημονικό περιοδικό του νέου διεπιστημονικού κλάδου, το Archaeometry. 
Αναλυτικότερα δες Ι. Λυριτζής, ό.π., 47 κ.έ. 
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διεθνείς οργανισμοί διατυπώνουν κοινές αρχές και κανόνες για την προστασία της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς,128 ενώ από τη δεκαετία του ’60 διατυπώνονται νέες 

θεωρίες και θεωρητικά ρεύματα στη  σύγχρονη αρχαιολογία, που χαρακτηρίζονται 

από έντονες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις,129  όπως η Νέα Αρχαιολογία και 

αργότερα  η θετικιστική προσέγγιση, η μεταθετικιστική, η μεταδιαδικαστική 

αρχαιολογία. Διαμορφώνεται ένα περιβάλλον  έντονου θεωρητικού 

προβληματισμού, όπου η αρχαιολογική έρευνα επιζητά κάθε ερμηνεία να είναι 

αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας και λήψης κάθε πιθανού υλικού δεδομένου. Μέσα 

σε αυτό το κλίμα το 1963 οι Don Brothwell και Eric Higgs εκδίδουν, με τη συμβολή 

55 ειδικών, το έργο «Η επιστήμη στην Αρχαιολογία», στο οποίο αναλύουν το σύνολο 

των φυσικοχημικών τεχνικών ανάλυσης και έρευνας των ανθρώπινων καταλοίπων 

και των τεχνουργημάτων.130  Ένα χρόνο αργότερα η επικεφαλής του Εργαστηρίου 

Συντήρησης του Μουσείου του Λούβρου, Madeleine Hours εξέδωσε τη μελέτη Les 

secrets des chefs d’ oeuvre,131  όπου συμπύκνωνε τις μέχρι εκείνη τη στιγμή εξελίξεις 

στον τομέα της εργαστηριακής έρευνας των έργων τέχνης και της υλικής 

τεκμηρίωσής τους.  Η συνάντηση των θετικών επιστημών με τα έργα τέχνης και η 

συμβολή τους στη μελέτη, την ερμηνεία και την αποκατάστασή τους  άρχισε 

μάλιστα να βγαίνει από τα όρια ενδιαφερόντων των ειδικών επιστημόνων και να 

ενδιαφέρει το ευρύτερο φιλότεχνο κοινό. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός 

ότι το 1959 η Madeleine Hours ήταν η δημιουργός και παρουσιάστρια εκπομπής στη 

γαλλική τηλεόραση με τίτλο  Les secrets des chefs d’ oeuvre στην οποία παρουσίαζε 

τις νεότερες εξελίξεις στον ειδικό τομέα της συνάντησης των θετικών επιστημών με 

την τέχνη.132 
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 Βλ. εδώ Κεφ. 2
γ
Ι, σελ. 36–39.  
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 Aναλυτικότερα για τα θεωρητικά ρεύματα στη σύγχρονη αρχαιολογία βλ. C. Renfrew/ P. Bahn, 

Αρχαιολογία. Θεωρίες…, ό.π. και Μ. Μελάς, Η αρχαιολογία σήμερα. Κοινωνική–Πολιτισμική θεωρία, 
Ανθρωπολογία και Αρχαιολογική Ερμηνεία, Αθήνα 2003. 
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 Β. Βrothwell/ E. Higgs, Science in Archaeοlogy, Ν. Υόρκη, 1963. 
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 Μ. Hours, Les secrets des chefs d’ œuvre, Παρίσι 1964. 
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 C. Casedas, La conservation–restauration en spectacle : les dessous des chefs–d`œuvre reveles dans 
les exposition, https://ceroart.revues.org/1473 (τελευταία πρόσβαση 13/10/2016). Herve Gauville, 
Madeleine Hours, Une vie dediee au Louvre, εφημ. Liberation 1 Aπρ. 2005. 
http://next.liberation.fr/culture/2005/04/01/magdeleine-hours-une-vie-dediee-au-louvre_514935 
(τελευταία πρόσβαση 13/10/2016). Δες επίσης απόσπασμα εκπομπής  
http://www.ina.fr/video/CPF86609190 (τελευταία πρόσβαση 13/10/2016). 

https://ceroart.revues.org/1473
http://next.liberation.fr/culture/2005/04/01/magdeleine-hours-une-vie-dediee-au-louvre_514935
http://www.ina.fr/video/CPF86609190
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Tο 1970 ο Van Asperen de Boer προτείνει τη μέθοδο της υπέρυθρης 

ρεφλεκτογραφίας ως εργαλείο παρατήρησης και έρευνας των ζωγραφικών έργων 

τέχνης και ειδικότερα ως μέθοδο διερεύνησης, η οποία μπορεί να δώσει 

πληροφορίες που σχετίζονται με την ποιοτική σύσταση των χρωματικών 

στρωμάτων.133  Η εφαρμογή της μεθόδου θα αποτελέσει σημαντική τομή στην 

αποκρυπτογράφηση των έργων τέχνης εκεί που η παρατήρηση διά γυμνού 

οφθαλμού δεν είναι αρκετή.  Στην ίδια δεκαετία εμφανίζονται  δεκάδες σχετικές 

δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

φυσικοχημική διερεύνηση ομαδοποιημένων εικόνων.  Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 

L. Plahter, E. Skaug και U. Plahter οι οποίοι το 1974 μελετούν και δημοσιεύουν μία 

ομάδα γοτθικών αλταρίων ύστερα από σειρά αναλύσεων στις οποίες υποβλήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της συντήρηση τους.134 To 1976 οι L. Plahter και U. Plahter 

δημοσιεύουν και πάλι ομαδοποιημένους μια σειρά νορβηγικών πινάκων 

προκειμένου να αναδείξουν τις τεχνικές κατασκευής τους.135  

Η υλική τεκμηρίωση των έργων ζωγραφικής με τη χρήση των αναλυτικών 

φυσικοχημικών μεθόδων κατά τη δεκαετία του ’80 αρχίζει να αποκτά πιο 

συστηματικό χαρακτήρα. Οργανώνονται συνέδρια, ενώ τα ευρωπαϊκά μουσεία, τα 

οποία βελτιώνουν τα εργαστήρια έρευνας και συντήρησης και διευρύνουν το 

αντικείμενο των εργαστηριακών αναλύσεων αρχίζουν να επικοινωνούν με το κοινό 

τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών.   Το 1983, το συνέδριο που γίνεται στην 

Μπολόνια έχει  ως θέμα  τις τεχνικές των εικόνων της δυτικής ζωγραφικής και 
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 J. R. G. Van Asperen de Boer, Infrared Reflectography, A Contribution to the Examination of  Earlier 
European Paintings, Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, Αμστερνταμ 1970. R. 
G. Van Asperen de Boer, Infrared Reflectography, a Method for the Examination of Paintings, Applied 
Optics, τ. 7, 1968, 1711–1714. Ειδικότερά για τις βυζαντινές εικόνες βλ: A. Aλεξοπούλου/ Ι. 
Χρυσουλάκης/ Ν. Χατζηδάκη, Συμβολή της υπέρυθρης Ρεφλεκτογραφίας στην Φυσικοχημική Μελέτη 
των Βυζαντινών Εικόνων, Αρχαιολογία, 22, (1987),  40–45.  Για τις φυσικοχημικές διαγνωστικές 
μεθόδους γενικότερα και ειδικότερα για την υπέρυθρη ανακλαστογραφία δες ακόμα: Α. 
Αλεξοπούλου–Αγοράνου, Γ. Χρυσουλάκης, Θετικές επιστήμες και έργα τέχνης, ό.π,  171–206 και εδώ 
Παράρτημα, σ.  95. 
134

 L. Plahter/ E. Skaug/ U. Plahter, Gothic painted altar frontals from the Church of Tingelstad. 
Materials, techique and restoration,  Οσλο, 1974.  
135

  L. Plahter, The Techique of a Group of  Norwegian Gothic Oil Paintings in Conservation and 
Restoration of  Pictorial Art, Λονδίνο, 1976. 
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τιτλοφορείται La pittura nel XIV e XV secolo. Il contributo dell’ analisi tecnica alla 

storia dell’ arte.136  

Στη σειρά εκθέσεων που διοργάνωσε η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου κατά τα 

έτη 1988, 1989 και 1990 με θέματα τον Ρέμπραντ,137 την ιταλική τέχνη πριν το 

1400138 και τον Ιμπρεσσιονισμό,139  οι αντίστοιχοι κατάλογοι εστιάζουν στις τεχνικές 

και τεχνολογικές παραμέτρους των έργων και η παρουσίασή τους είναι ουσιαστικά 

η συνδυαστική αξιολόγηση των εργασιών συντήρησης, της επιστημονικής υλικής 

διερεύνησής τους από τους φυσικούς και τους χημικούς επιστήμονες και η ματιά 

και ερμηνεία του ιστορικού της τέχνης.  

Ειδικότερα, στον κατάλογο της  έκθεσης για την ιταλική ζωγραφική πριν το 1400 

είναι εμφανής ο προσανατολισμός σε ζητήματα τεχνικής και τεχνολογίας.140 Το 

πρώτο μέρος του καταλόγου είναι μια εκτενής και λεπτομερής παρουσίαση των 

τεχνικών μεθόδων που ακολουθούσαν οι ιταλοί ζωγράφοι πριν το 1400 και των 

υλικών που χρησιμοποιούσαν. Τόσο ο ειδικός μελετητής όσο και ο απλός 

αναγνώστης αυτού του καταλόγου έχει μια πλήρη περιγραφή για το τι 

περιελάμβανε το εργαστήριο ενός Ιταλού ζωγράφου, για τα ξύλα που 

χρησιμοποιούνταν και πως αναγνωρίζονται, για την προετοιμασία της ζωγραφικής, 

την προετοιμασία των χρωμάτων, το είδος και τη σύσταση των χρωστικών καθώς 

και τη συχνή ή μη χρήση τους. Στο δεύτερο μέρος του καταλόγου παρουσιάζονται 

τα έργα της έκθεσης και για το καθένα από αυτά υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την 

τεχνική τους και το τεχνολογικό μέρος τους. 

Παράλληλα, η εφαρμογή αναλυτικών φυσικοχημικών μεθόδων στη μελέτη των 

έργων τέχνης θεμελιώνεται και θεωρητικά. Οι ιστορικοί της τέχνης, Η. Βelting, H. 

Dilly, W. Kemp, W. Sauerlander και M. Warnke, το 1985, στο συλλογικό έργο 

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης συμπεριλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για την 

υλική τεκμηρίωση των ζωγραφικών έργων τέχνης και κάνουν ακόμα ειδικότερη 

αναφορά στην τεκμηρίωση ευρημάτων με τις μεθόδους των φυσικών επιστημών. 
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 H. W. van Os/ J. R. J van Asperen de Boer (eds), La pittura nel XIV e XV secolo. Il contributo dell’ 
analisi tecnica alla storia dell’ arte,  Μπολόνια, 1983.  
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D. Bomford/ C. Brown/ A. Roy (επιμ.), Art in the Making, Rembrandt, ο.π. 
138

 D. Bomford/ J. Dunkerton/ D. Gordon/A. Roy, (επιμ.), Art in the Making , Italian Painting before 
1400, ο.π. 
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 D. Bomford/ J. Kirby/ J. Leighton/A. Roy (επιμ.), Art in the Making, Impressionism, ο.π. 
140

 D. Bomford κ.ά., Art in the Making , Italian Painting before 1400, ό.π.  
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«Η πορεία της Ιστορίας της Τέχνης έχει επηρεαστεί εξίσου από τεχνικές 

ανακαλύψεις και από πνευματικές ή κοινωνικές μεταβολές. Η γνώση, λοιπόν, της 

τέχνης προϋποθέτει γνώση των υλικών, την παραγωγικής διαδικασίας, των 

χειρονακτικών συνηθειών. Η Ιστορία της Τέχνης είναι ιστορία προηγούμενων 

τρόπων καλλιτεχνικής παραγωγής. Για την υλική διασφάλιση του έργου τέχνης είναι 

απαραίτητη και η έρευνα της τεχνικής που εφαρμόστηκε, της τεχνικής τόσο με την 

έννοια  της διαδικασίας όσο και των εργαλείων κι αυτό γιατί μόνο έτσι θα 

προχωρήσουμε στην κατανόηση και ερμηνεία του στυλ, της “πρώτης όψεως” 

εμφάνισης ενός έργου».141 

  

 

 

 

 

 

 

 

2γ.  Φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης και Συντήρηση Εργων Τέχνης – H 

διεκδίκηση της επιστημονικής συντήρησης διεθνώς και στην Ελλάδα 

 

 

I. Οι αλλαγές σε διεθνές επίπεδο 

Είδαμε νωρίτερα ότι η αποκρυπτογράφηση των τεχνικών και τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών  των ζωγραφικών έργων τέχνης με σκοπό τη συντήρησή τους και 

την αποκατάσταση της αυθεντικότητάς τους καθίσταται το βασικό πεδίο 

συνάντησης διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως είναι τα μαθηματικά, η 

φυσική, η χημεία, η βιολογία. Σταδιακά, και όσο εξελίσσονται οι αναλυτικές 

μέθοδοι τεκμηρίωσης και μαζί οι μέθοδοι συντήρησης, η επιστημονική συντήρηση 

αρχίζει να διεκδικεί σε διεθνές επίπεδο την αυτονομία της τόσο ως προς την 
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 W. Sauerlander, Γενικά για την τεκμηρίωση των έργων τέχνης στο Η. Βelting/ H. Dilly/ W. Kemp/W. 
Saurlander/ M. Warnke, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, (β’ έκδοση Βερολίνο 1985), Αθήνα 1995,  
61–75. 
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εκπαίδευση και την κατάρτιση όσο και ως προς την πρακτική εφαρμογή. Το 1947 

ιδρύεται η πρώτη πανεπιστημιακή σχολή συντήρησης στο University College of  

London και το 1950 ιδρύεται στο Λονδίνο το Διεθνές Ινστιτούτο Συντήρησης, γνωστό 

ως IIC.142  Στο πλαίσιο του Ινστιτούτου, κι ενώ ήδη δέκα χρόνια έχει πάψει να 

εκδίδεται το περιοδικό «Technical Studies in the Field of the Fine Arts», το 1952 

αρχίζει να εκδίδεται ο διάδοχός του,  το  περιοδικό «Studies in Conservation».143 Η 

επιστημονική συντήρηση αποκτά και το επιστημονικό της περιοδικό, στο οποίο θα 

φιλοξενηθούν μέχρι και σήμερα δεκάδες μελέτες που αφορούν στη διερεύνηση και 

τεκμηρίωση των έργων τέχνης με τη βοήθεια που παρέχουν οι θετικές επιστήμες. 

Από πολύ νωρίς κατατίθεται ο προβληματισμός για τις μεθόδους φυσικοχημικών 

αναλύσεων, παρακολουθείται η εξέλιξη αυτών των μεθόδων, διατυπώνονται 

ερωτήματα για τα τεχνικά, τεχνολογικά και τεχνοτροπικά ζητήματα που μπορούν να 

λύσουν, διερευνώνται οι συνθήκες εφαρμογής τους ώστε να αποδίδουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους για το έργο 

τέχνης.144 

Το 1963 η αμερικανική ομάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Συντήρησης  υιοθετεί την 

έκθεση της επιτροπής που διευθύνει ο Murray Pease, με αντικείμενο τις αρχές και 

τους κανόνες που διέπουν τη Συντήρηση. Με αυτό το κείμενο, το οποίο 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Studies in Conservation» το 1964 προσδιορίζεται 

εννοιολογικά και πρακτικά το έργο του συντηρητή – conservator και διατυπώνονται 

βασικές αρχές ως προς τη μεθοδολογία της τεκμηρίωσης της κατάστασης 

διατήρησης του έργου τέχνης.145    
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 Bλ. Αναλυτικά για το Ινστιτούτο και την Ιστορία του στην ιστοσελίδα:  
https://www.iiconservation.org/about/history (τελευταία πρόσβαση 16/10/2016). 
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 Studies in Conservation, Journal of the International Institute for Conservation of historic and 
aristic works, τ. 1 (1952) …., Λονδίνο  
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 S. Augusti, Les méthodes d`Analysis Appliquées aux Œuvres d`Art et aux Antiquités, Studies in 
Conservation, τ. 6, τεύχ. 4, Supplement-1 (1961), 19 - 25. J. Gettens/ J. Plesters, Proposed for a 
Handbook on Analysis of  Materials of Paintings, Studies in Conservation, τ. 6, τεύχ. Supplement -
1(1961),  26–28.  
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 «Α. Scientific analytical stydy of art objects, for such proposes as identifying materials, methods of 
construction, modifications by age or other agencies, and comparison with comparable material, but 
not as a preliminary to treatment. B. Examination and treatment of works of art, whether by private 
or institutional operators. C. Supplying previously developed data which may bear in condition, 
authenticity, authorship or age of specific objects” Bλ. Murray Pease Report στο Studies in 
Conservation, τ. 9, 1964, 116–121.  Διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα http://www.conservation-
us.org/docs/default-source/governance/murray-pease-report.pdf (τελευταία πρόσβαση 16/10/2016).  

https://www.iiconservation.org/about/history
http://www.conservation-us.org/docs/default-source/governance/murray-pease-report.pdf
http://www.conservation-us.org/docs/default-source/governance/murray-pease-report.pdf
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Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι ανεξάρτητες από το γεγονός ότι τη δεκαετία το ’60 

σημειώνονται θεσμικές τομές στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι 

οποίες υπαγορεύονται τόσο από την εξέλιξη της αρχαιολογικής επιστήμης και την 

αύξηση των αρχαιολογικών ανασκαφών, όσο και από την ανάγκη να οργανωθεί ένα 

ασφαλές πλαίσιο προστασίας της  μετά τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη στη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο απόηχο του πολέμου και  των 

καταστροφών που προκάλεσε, το 1945 υπογράφεται η Ιδρυτική Πράξη της 

Ουνέσκο,146 το 1946 ιδρύεται το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)147 και το 

1959 ιδρύεται το ΙCCROM (Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Συντήρησης και 

Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς).148 Η διεθνής επιστημονική 

κοινότητα υιοθετεί κοινές αρχές και το 1964 υπογράφεται η «Χάρτα της 

Βενετίας»,149  η οποία θέτει τους κανόνες για την προστασία, αναστήλωση, 

συντήρηση των μνημείων.  Ένα χρόνο αργότερα, το 1965, το ICOM στο πλαίσιο της 

Γενικής Συνδιάσκεψης στη Νέα Υόρκη εντάσσει την επιστημονική τεκμηρίωση των 

έργων τέχνης στο πλαίσιο των μουσείων, προσδιορίζοντας το καθεστώς του 

προσωπικού τους αναφορικά με τους τομείς της έρευνας και συντήρησης ως εξής: 

«το προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση και αποκατάσταση των έργων 
                                                 
146

 Ντ. Κόνσολα, Η Διεθνής Προστασίας της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα 1995,  31–
32.   
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 Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1946, στο Παρίσι, ως μη 
κυβερνητικός οργανισμός από λίγους αρχικά επαγγελματίες μουσείων - αρχαιολόγους, ιστορικούς 
της τέχνης, μουσειολόγους, συντηρητές κ.ά.- που αγωνιούσαν για την τύχη της παγκόσμιας 
πολιτισμικής κληρονομιάς μετά τις καταστροφές που είχε υποστεί στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Κύριο μέλημα του ICOM είναι η επισήμανση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
μουσείων και των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου της μουσειολογίας. Για 
την ιστορία του ICOM βλ. S. A. Baghli/ P. Boylan / Y. Herreman, History of ICOM (1946–1996), 
Ιnternational Council of Museums, Παρίσι, 1998. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
http://icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/History_of_ICOM__1946-1996_-2.pdf (τελευταία 
πρόσβαση 16/10/2016).  
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 Το ICCROM είναι μη κυβερνητικός οργανισμός. Η ίδρυσή του υιοθετήθηκε από την Γενική 
Συνδιάσκεψη του Ουνέσκο, στο Νέο Δελχί, το 1956 και ιδρύθηκε το 1959 με έδρα την Ρώμη. Για την 
ιστορία του ICCROM βλ. http://www.iccrom.org/fr/about/history/ (τελευταία πρόσβαση 
16/10/2016).  
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 H Χάρτα της Βενετίας για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων  
καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των 
Ιστορικών Μνημείων, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στις 25-31 Μαΐου 1964. Η Χάρτα 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα διαχρονικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών που διέπουν την θεωρία 
και κυρίως την πράξη της Αποκατάστασης και της Συντήρησης κάθε είδους Μνημείων. Βλ. σχετικά 
http://www.charta-von-venedig.de/χάρτης-της-βενετίας_home.html (τελευταία πρόσβαση 
(16/10/2016).  
 

http://icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/History_of_ICOM__1946-1996_-2.pdf
http://www.iccrom.org/fr/about/history/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://www.charta-von-venedig.de/χάρτης-της-βενετίας_home.html
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τέχνης και το προσωπικό των εργαστηρίων πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακούς 

τίτλους στη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία και να έχουν λάβει εκπαίδευση στα 

πεδία της ιστορίας της τέχνης, της εθνολογίας, την αρχαιολογίας και των ειδικών 

επιστημονικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη συντήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Οσοι ασχολούνται με την αποκατάσταση και συντήρηση πρέπει να 

έχουν βασικές γνώσεις των παραδοσιακών τεχνικών και της επιστήμης στο πεδίο 

στο οποίο εξειδικεύονται».150   

 

II. Η επιστημονική συντήρηση στην Ελλάδα από τις απαρχές μέχρι σήμερα  

 

Ηταν 1849 όταν εκδίδεται η μελέτη «Τεχνολογία ήτοι Χημεία εφηρμοσμένη εις τα 

τέχνας» από τον καθηγητή Χημείας στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο, Ξαβέριο 

Λάνδελερ.151 Εδώ ο συγγραφέας με τον όρο «τέχνας» εννοεί κάθε είδους 

τεχνούργημα που παράγεται με τη χειρωνακτική εργασία και γενικότερα κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα κατά την οποία η χημεία μπορεί να βρει εφαρμογή πέρα 

από τις εργαστηριακές εφαρμογές. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφει τη χημική 

σύσταση υλικών για δραστηριότητες όπως η χαρτοποιία, η βυρσοδεψία, η 

πιλοποιία, η κατασκευή χυτών σιδηρών αντικειμένων κ.ά. Εντούτοις, το γεγονός ότι 

ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνει και τη ζωγραφική αφιερώνοντας πολλά κεφάλαια 

στην παρασκευή χρωμάτων έχει τη σημασία του, δεδομένου ότι πρόκειται για μία 

πολύ πρώϊμη φάση εφαρμογής χωρίς όμως σε καμία περίπτωση ακόμα να σημαίνει 

και χρήση της επιστήμης της Χημείας στην μελέτη, τεκμηρίωση και συντήρηση των 

έργων τέχνης. 

Η «επισκευή» των ψηφιδωτών της Μονής Δαφνίου που έγινε από τον Βενετό 

«αρχιμουσειώτην» Φραγκίσκο Νόβο στο διάστημα 1892 – 1897 είναι η πρώτη 

                                                 
150

 S. Ahmed Baghli/ P. Boylan/ Y. Herreman, History of  ICOM (1946–1996),  σ. 49. 
151

 Ξ. Λανδελέρ, Τεχνολογία ήτοι Χημεία εφηρμοσμένη εις τα τέχνας, εκ του Τυπογραφείου Κ. 
Αντωνιάδου, εν Αθήναις 1849. Ο Ξαβέριος Λάνδελερ (1809–1885) γεννήθηκε σε προάστιο του 
Μονάχου της Βαυαρίας το 1809, σπούδασε Φυσικές Επιστήμες και Ιατρική στο εκεί Πανεπιστήμιο 
και αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Φιλοσοφίας και της Ιατρικής. Το 1833 στάλθηκε στην Ελλάδα από 
τον Βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο Α’ προκειμένου να υπηρετήσει τον γιό του, Βασιλιά Όθωνα, ως 
ιδιαίτερος (στρατιωτικός) φαρμακοποιός του. Είναι ο πρώτος που δίδαξε επί πανεπιστημιακού 
επιπέδου τη Χημεία στην Ελλάδα και ίδρυσε το πρώτο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας. Βλ. 
σχετικά διαδικτυακός τόπος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
http://www.biol.uoa.gr/istorika-stoixeia/3aberios-landerer.html (τελευταία πρόσβαση 16/10/2016).  

http://www.biol.uoa.gr/istorika-stoixeia/3aberios-landerer.html
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συστηματική συντήρηση βυζαντινών έργων τέχνης μεγάλης σημασίας  που 

διενεργείται στην Ελλάδα με δαπάνες της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας.152 Ο Φραγκίσκος Νόβο, ο οποίος αναφέρεται ως 

«ειδικώτατος τεχνίτης άμα τε και καλλιτέχνης» έκανε στερεώσεις ψηφιδωτών, 

συμπληρώσεις και αποτοιχίσεις. Ο Γ. Λαμπάκης  θα γράψει για τις εργασίες που 

έκανε ο Νόβο ότι έγιναν λάθη «ασύγγνωστα».153  Την ίδια εκτίμηση θα επαναλάβει 

ο Ευ. Στίκας μισό και πλέον αιώνα αργότερα, αποδίδοντας τα λάθη στο γεγονός ότι 

ο Νόβο εργαζόταν «άνευ ουδεμίας επιστημονικής εποπτείας».154 Δεν γνωρίζουμε 

αν ο Στίκας μιλώντας για «επιστημονική εποπτεία» εννοούσε εποπτεία από 

συντηρητές έργων τέχνης ή από αρχαιολόγους, πάντως το διατυπώνει σε μια εποχή 

που η συντήρηση έχει αρχίσει να αποκτά μια κάποια επαγγελματική υπόσταση, αν 

και δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ούτε καν ως τίτλος και επομένως ως αυτόνομος 

επαγγελματικός κλάδος, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ο χημικός Οθων Ρουσόπουλος155 εισάγει τεχνογνωσία 

από το εξωτερικό και την εφαρμόζει στη συντήρηση των ευρημάτων του Ναυαγίου 

των Αντικυθήρων.156  Σύγχρονος του Ρουσόπουλου, αλλά νεότερος είναι ο χημικός 

Κωνσταντίνος Ζέγγελης,157 ο οποίος το 1927 κλήθηκε από το Υπουργείο των 

                                                 
152

 Εκθέσεις του αντιπροέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το Δ. Συμβούλιον της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Εταιρείας (περί των μωσαϊκών της 
Μονής Δαφνίου), ΔΧΑΕ περίοδος Α’ (1892–1894),  Αθήνα 1894, 65–79. 
153

 Γ. Λαμπάκης,  Η Μονή Δαφνίου: Μετά τας επισκευάς, Αθήνα 1899, 12–15. Διαθέσιμο και στην 
ιστοσελίδα http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/2/6/5/metadata-141-
0000284.tkl&do=139203.pdf&pageno=44&width=414&height=639&maxpage=129&lang=en 
(τελευταία πρόσβαση 23/10/2016).  
154

 Ευ. Στίκας, Στερέωσις και αποκατάστασις του εξωνάρθηκος του καθολικού της μονής Δαφνίου, 
ΔΧΑΕ  περιοδ. Δ’ (1962–1963),  Αθήνα 1964, 1–47.  
155

 Συνοπτικά για τον Οθωνα Ρουσόπουλο δες στο Γ. Μωραίτου, Ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης (1879–
1957) και η συμβολή του ως χημικού στη συντήρηση των χάλκινων αρχαιοτήτων στο 
https://www.academia.edu/7044497/Moraitou_FINAL Επίσης, για τον Οθωνα Ρουσόπουλο ακόμα 
δες Λεύκωμα της εκατονταετηρίδος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837–1937, Αθήνα 
1937, 43. Διαθέσιμο και στο http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/f/9/metadata-01-0000380.tkl  
(τελευταία πρόσβαση 16/10/2016). 
 
 
156

 Μ. Τσιποπούλου/ Μ. Αντωνίου/ Σ. Μασσουρίδη,  Οι έρευνες των ετών 1900-1901. Η 
συναρπαστική ιστορία της ανακάλυψης, της ανέλκυσης και της συντήρησης των ευρημάτων μέσα 
από τα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Ν. Καλτσάς/ Ε. 
Βλαχογιάννη/ Π. Μπούγια, (επιμ),  Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων, Το πλοίο ,οι θησαυροί, ο 
μηχανισμός, Κατάλογος έκθεσης στο ΕΑΜ, Αθήνα 2012,  18-31. 
 
157

 Ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1870. Ήταν γιός του δικηγόρου και βουλευτή 
Δημητρίου Ζέγγελη και αδερφός του οικονομολόγου Ηλία Ζέγγελη. Σπούδασε στη 

http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/2/6/5/metadata-141-0000284.tkl&do=139203.pdf&pageno=44&width=414&height=639&maxpage=129&lang=en
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/2/6/5/metadata-141-0000284.tkl&do=139203.pdf&pageno=44&width=414&height=639&maxpage=129&lang=en
https://www.academia.edu/7044497/Moraitou_FINAL
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/f/9/metadata-01-0000380.tkl
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Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να προεδρεύσει επιτροπής για τη 

συντήρηση των χάλκινων αγαλμάτων του Εφηβου του Μαραθώνα158 και του 

Ποσειδώνα του Αρτεμισίου159 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο χημικός Κ. 

Ζέγγελης προκειμένου να τεκμηριώσει τις εργασίες συντήρησης διεξήγαγε 

εφαρμοσμένη έρευνα και εκπόνησε σχετικές μελέτες.160  

Οι περιπτώσεις του Ρουσόπουλου και του Ζέγγελη δείχνουν ότι και στην Ελλάδα με 

τη συμβολή ειδικών επιστημόνων, αν και προς το παρόν σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, αρχίζουν να εφαρμόζονται οι αρχαιομετρικές μέθοδοι προσέγγισης 

των αρχαίων αντικειμένων. Παρ’ όλα αυτά, βρισκόμαστε ακόμα μακριά από την 

εμπέδωση της διεπιστημονικής προσέγγισης των αρχαιολογικών ευρημάτων και της 

επιστημονικής συντήρησης, ένας όρος που εξάλλου εκείνη την εποχή μόλις άρχισε 

να διατυπώνεται εκτός Ελλάδας και η συζήτηση για το ακριβές περιεχόμενό του 

συνεχίστηκε ως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα.161   

Στην Ελλάδα, την περίοδο του μεσοπολέμου εξακολουθεί να επικρατεί η αντίληψη 

ότι η συντήρηση είναι μια παραπληρωματική, «επιδιορθωτική» εργασία στα έργα 

τέχνης. Στην περίπτωση των ζωγραφικών έργων τέχνης και ειδικότερα των 

βυζαντινών εικόνων, οι οποίες και μας απασχολούν, η συντήρηση εξασκείται από 

ζωγράφους - αγιογράφους καθώς αυτοί κατά τεκμήριο διαθέτουν τη γνώση και τη 

δυνατότητα να μιμηθούν τα έργα των βυζαντινών συναδέλφων τους.162 Ο Φώτης 

                                                                                                                                            
Φυσικομαθηματική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1891, σε 
ηλικία μόλις 21 ετών αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Θέμα της διατριβής του: «Η επιστήμη της φύσεως 
παρ’ Ομήρω».  Το 1896 υποβάλλει διατριβή επί υφηγεσία με τίτλο: «Περί Χημικής συγγενείας». 
Τελειοποίησε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, της Λειψίας, της Γενεύης και των 
Παρισίων. Το 1897 και για μία οκταετία διδάσκει χημεία και μεταλλουργία στο Πολυτεχνείο, που 
τότε  δεν ήταν ακόμα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.Το 1906 αναγορεύεται καθηγητής της 
Ανόργανης και Φυσικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διάστημα 1924-1925 διετέλεσε 
πρύτανης του πανεπιστημίου και το 1927 εξελέγη πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το 1929 
γερουσιαστής. Βλ. Γεωργιάννα Μωραϊτου, ό.π.  
158

 Κ. Ρωμαίος, «Ο έφηβος του Μαραθώνος», Αρχαιολογικό Δελτίο 9 (1924-25),  19-187. 
159

 Χρ. Καρούζος, «Ο Ποσειδών του Αρτεμισίου», Αρχαιολογικό Δελτίο 13 (1930-33),  41-104. 
160

  Κ. Ζέγγελης, «Περί του καθαρισμού του εκ βρούνζου αγάλματος του μείρακος του Μαραθώνος- 
Περί της πατίνας των αρχαίων εκ βρούνζου αντικειμένων- Περί της διαβρωτικής πατίνας (λέπρας) 
των αρχαίων αγαλμάτων», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 1 (1926),  47-52 και Κ. Ζέγγελης, «Περί του 
βρούνζου των παρά το Αρτεμίσιον αρχαίων ευρημάτων», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 4 (1929),  
242-245. 
161

 Σχετικά με τη συζήτηση για τον ορισμό της επιστημονικής συντήρησης  δες σχετ. F. Cappitelli/ H. 
Jones, Defining Conservation Science: Training and the Profession, Conservation Journal 36 (2000), 
διαθέσιμο στο http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-36/defining-
conservation-science-training-and-the-profession/ (τελευταία πρόσβαση 16/10/2016).  
162

 Ολ.  Γκράτζιου, Από τον αρχειμουσειώτην Φραγκίσκο Νόβα…,  ο.π., 15. 

http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-36/defining-conservation-science-training-and-the-profession/
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-36/defining-conservation-science-training-and-the-profession/
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Κόντογλου, ο Αγήνωρ Αστεριάδης, ο Σπύρος Πελεκάσης, ζωγράφοι οι ίδιοι, που 

εργάζονταν και ως συντηρητές είτε για το Δημόσιο είτε για ιδιώτες,  εργάστηκαν ως 

συντηρητές στο πρώτο εργαστήριο συντήρησης το Βυζαντινού και Χριστιανικού 

Μουσείου, το οποίο οργανώθηκε μετά τη μεταστέγασή του στο Μέγαρο της 

Δουκίσσης της Πλακεντίας το 1930, όταν διευθυντής ήταν ο Γ. Σωτηρίου.163   

Πάντως, οι πρωϊμότερες εργασίες συντήρησης στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 

Μουσείο καταγράφονται το 1915, όταν στεγαζόταν ακόμα στην Ακαδημία 

Αθηνών.164 Με το νόμο 2674/1920, που τροποποιούσε το νόμο 401 «Περί Ιδρύσεως 

του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου», προβλέπεται  για πρώτη φορά θέση 

«συντηρητή – συγκολητή» και ουσιαστικά μπαίνουν τα πρώτα θεμέλια για τη 

δημιουργία εργαστηρίου συντήρησης, το οποίο, εξάλλου, αποτελούσε πρόταση του 

προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής του Μουσείου πρίγκιπα Νικόλαου ήδη από 

το 1916.165  

Αν και στις δεκαετίες του ’20 και του ’30 τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και της 

Αμερικής συγκροτούν εργαστήρια συντήρησης με προσανατολισμό στην χρήση 

φυσικοχημικών μεθόδων έρευνας και ανάλυσης, στην Ελλάδα είμαστε ακόμα 

μακριά από μια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, η συγκρότηση των συλλογών τόσο των 

μουσείων όσο και των ιδιωτών συλλεκτών, μαζί και με το σχετικά πρόσφατο 

ενδιαφέρον για τις αξίες της άλλοτε περιφρονημένης βυζαντινής τέχνης κατέστησε 

απαραίτητη την αισθητική αποκατάσταση των φθαρμένων από το χρόνο και τις 

ανθρώπινες επεμβάσεις έργων. Εξάλλου, η αισθητική αρτιότητα αποτελεί το βασικό 

κίνητρο και του συλλέκτη. Τη δεκαετία του ’20 έχουν δημιουργηθεί οι μεγάλες 

ιδιωτικές συλλογές και οι εικόνες αποτελούν ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά τους. 
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 Δ. Κωνστάντιος, Βυζαντινό Μουσείο, Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, Αθήνα 2009, 75.  
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 Από τα Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής του Μουσείου (Πρακτικά ΙΒ’ Συνεδρίας 24/7/1915) 
γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος που έκανε τις πρώτες εργασίες συντήρησης ονομάζεται Μιχαήλ Σιγάλας, 
προσελήφθη από τον πρώτο διευθυντή του Μουσείου, τον Αδ. Αδαμαντίου και αναφέρεται ως 
καλλιτέχνης–συντηρητής, αλλά και ως προμηθευτής αρχαιοτήτων. Βλ. Ευ. Χαλκιά, Βυζαντινόν 
Μουσείον.Ναός της Τέχνης και της Ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελλάδος: Από τη Χριστιανική Συλλογή 
στο Βυζαντινό Μουσείο (1884–1930) (επιμ. Ολ. Γκράτζιου–Αν. Λαζαρίδου), Κατάλογος Εκθεσης ( ΒΧΜ 
29/3/2002–7/1/2003), Αθήνα 2006, 53–63.  
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 Η Εφορευτική Επιτροπή είχε αποφασίσει ότι δύο απόφοιτοι του Πολυτεχνείου θα μετέβαιναν στη 
Ρωσία για να ειδικευθούν στη συντήρηση βυζαντινών εικόνων. Μετά την επιστροφή τους θα 
έβρισκαν στο χώρο του Μουσείου ένα οργανωμένο εργαστήριο. Η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε, 
ωστόσο εργαστήριο λειτουργούσε. Βλ.σχετ. Γ. Μωϋσίδου/Ευ. Παπαδοπούλου, Το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο και η εξέλιξη της Συντήρησης στην Ελλάδα. Μια πρώτη προσέγγιση, στο Η 
Συντήρηση στην Ελλάδα. Ιστορία και Εξέλιξη, Πρακτικά Στρογγυλής Τράπεζας, ΒΧΜ (10 Απρ. 2006),  
Αθήνα 2008, 49–62.  
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Οι εικόνες όμως είναι αυτές που φέρουν έντονη την αισθητική αλλοίωση της 

επιφάνειάς τους όταν υπάρχουν φθορές. Ετσι, για την συγκρότηση μιας συλλογής 

είναι απαραίτητος ο συντηρητής. Οταν τα έργα δεν «επιδιορθωθούν» αμέσως μόλις 

αποκτηθούν από τον συλλέκτη,  «επιδιορθώνονται» προηγουμένως, κατά την 

παραμονή τους στον αρχαιοπώλη, ώστε να εξασφαλίζονται μεγαλύτερες τιμές.  

Αυτή η ανάγκη οδήγησε ακόμα και σε πλαστές υπογραφές, που προκάλεσαν 

πολλούς πονοκεφάλους στους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς τέχνης.166   

Ενδεικτικό είναι ότι στο Μουσείο Μπενάκη μετά το 1920, όπου είναι και η περίοδος 

που δημιουργείται η συλλογή των εικόνων, αλλά και σε διάσπαρτες ιδιωτικές 

συλλογές, εντοπίζονται επεμβάσεις που συνδέονται με την εμπορευσιμότητα των 

έργων, όπως προσπάθειες αποκατάστασης φθορών και προσθήκες πλαστών 

υπογραφών ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπορική αξία.167  Ετσι σε 

ανυπόγραφες εικόνες του 15ου αιώνα εντοπίζονταν υπογραφές ζωγράφων του 17ου 

αιώνα, αλλά και εικόνες του συρμού εμφανίστηκαν με υπογραφές του Εμμανουήλ 

Τζάνε ή του Εμμανουήλ Τζανφουρνάρη.168 Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι μια 

ακραία πρακτική παραχάραξης, απηχεί ωστόσο την επικρατούσα αντίληψη για το 

ρόλο και τη δουλειά του «συντηρητή», ο οποίος είναι κυρίως ζωγράφος,  που 

κατέχει την ικανότητα να μιμείται το ζωγραφικό έργο μακριά από κάθε 

επιστημονική προσέγγιση και μη λαμβάνοντας υπόψη την ιστορικότητα του 

αντικειμένου, υπηρετώντας τις αισθητικές αντιλήψεις της εποχής.169  

Συντηρητές, ως μόνιμοι υπάλληλοι του ελληνικού Δημοσίου, εμφανίζονται πρώτη 

φορά το 1963, κάτω όμως από τον διοικητικό τίτλο «Ζωγράφοι Αναστήλωσης».170 

Πρόκειται, βέβαια,  για δύο μόνο ανθρώπους, οι οποίοι προσλαμβάνονται χωρίς 

                                                 
166

 Τέτοιες παραχαράξεις έγιναν πολλές στο εργαστήριο του Δημήτρη Πελεκάση (1881–1973).  
Θεωρείται και ο ζωγράφος μιας σειράς μικρογραφιών, τις οποίες προσέθεσε σε βυζαντινά 
χειρόγραφα χωρίς διακόσμηση, αντιγράφοντας βυζαντινά πρότυπα. Βλ. σχετικά Ολ.  Γκράτζιου,  
«Από τον αρχειμουσειώτην Φραγκίσκο Νόβα…», ό.π., σ. 15.  
 
167

 Κ. Μιλάνου, Η αντιμετώπιση των ζωγραφικών έργων με παλαιές επεμβάσεις από το Εργαστήριο 
Συντήρησης Εικόνων και Ελαιογραφιών του Μουσείου Μπενάκη, στο Συντήρηση και Εκθεση 
Συντηρημένων Εργων, Προβλήματα τεχνικά–Προβλήματα αισθητικά, Μικρά Μουσειολογικά 1, Αθήνα 
2005, 51–54.  
168

 Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες Κρητικής Σχολής, 15
ος

–16
ος

 αιώνας (Κατάλογος Εκθεσης), Μουσείο 
Μπενάκη, Αθήνα 1983, αρ. 11, 26, αρ. 23,32–33./Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, 
Αθήνα 1997, 39–42.  
169

 Ο. Γκράτζιου, ο.π., 15. 
170

 Ο. Γκράτζιου, ό.π., 16–18. Ευάγγελος Δωρής, Το Δίκαιο των Αρχαιοτήτων, Αθήνα–Κομοτηνή 1985, 
σ. 366 και 410–411.   
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καν να προσδιορίζονται ως «συντηρητές»  και  επομένως για διοικητική ρύθμιση 

που δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση την απαρχή της επιστημονικής συντήρησης, 

πολύ περισσότερο, δε, της εφαρμοσμένης έρευνας στην Ελλάδα. Πάντως, είναι η 

χρονιά όπου στο Βυζαντινό Μουσείο οργανώνεται ένα πιο πλήρες εργαστήριο 

συντήρησης, στο οποίο εκτός από τις τρέχουσες εργασίες συντήρησης γίνεται και η 

συντήρηση εικόνων και τοιχογραφιών που προορίζονται να παρουσιαστούν στην 

ένατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα  «Η Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη 

Ευρωπαϊκή» που  πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο το 1964 (1 Απριλίου – 15 Ιουνίου 

1964).171 Η ίδια η προετοιμασία της έκθεσης και οι ανάγκες συντήρησης των προς 

έκθεση αντικειμένων ήταν η αφορμή και το κίνητρο ώστε να αναδιοργανωθεί 

πλήρως το εργαστήριο συντήρησης. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών η 

εργαστηριακή έρευνα αποκάλυψε σε αρκετές εικόνες παλαιότερα στρώματα 

ζωγραφικής και επιγραφές.172  Την επιστημονική ευθύνη των εργασιών είχε ο 

διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Μανόλης Χατζηδάκης, ο 

οποίος ορίστηκε και Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής που 

συστήθηκε για την προετοιμασία της έκθεσης.173 Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν 

και συντηρήθηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο  εικόνες από τα Κύθηρα, 

αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τη Στερεά Ελλάδα, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά 

από τη Δήλο.174 Ο αριθμός των αντικειμένων που συντηρήθηκαν και επομένως οι 

ανάγκες που προκάλεσε σε προσωπικό, αλλά και εξειδικευμένη γνώση,  

αποτέλεσαν σημαντική ώθηση για την πιο οργανωμένη συντήρηση των βυζαντινών 

εικόνων και ήταν  η αφετηρία ώστε το 1965 να ιδρυθεί το Κεντρικό Εργαστήριο 

Συντήρησης και Αποκατάστασης Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών (ΚΕΣ) με έδρα το 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.175 Εξάλλου, οι συντηρητές της Αρχαιολογικής 
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Αρχαιολογικόν Δελτίον 19 (1964), Β’1 Χρονικά, Αθήνα 1966, 19. Η έκθεση διοργανώθηκε από την 
ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Παρουσιάστηκαν περί τα 700 
έργα προερχόμενα από 18 χώρες, εκ των οποίων τα 368 ήταν από την Ελλάδα. Βλ. σχετ. Η Βυζαντινή 
Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Αθήνα 1964. Αρχαιολογικόν Δελτίον 20, Β’1 Χρονικά, Αθήνα 1966, 15. 
172

 Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 (1965), Β’1 Χρονικά, Αθήνα 1967, 12. 
173

 Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο καθηγητή Κ. Κιτσίκης και μέλη της ο Α. Ξυγγόπουλος, ο Μ. 
Καλλιγάς, ο Ι. Παπαδημητρίου και ο Ι. Κόντης. Βλ. σχετ. Α.Κοκκαλιάρη, Μουσειακές εκθέσεις 
βυζαντινής τέχνης και πολιτισμού στην Ελλάδα (διπλωματική εργασία), Αθήνα 2013, 41–43.  
174

 Γ. Μωϋσίδου/ Ευ. Παπαδοπούλου, Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και η εξέλιξη της 
Συντήρησης στην Ελλάδα. Μια πρώτη προσέγγιση στο Η Συντήρηση στην Ελλάδα., ό.π., 51.  
175

 Ν. Ζίας, Εισήγηση στην Στρογγυλή Τράπεζα Η Συντήρηση στην Ελλάδα. Ιστορία και Εξέλιξη, ό.π., 
23.  
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Υπηρεσίας και τα συνεργεία που εργάστηκαν στη συντήρηση των αντικειμένων 

αποτέλεσαν τον πυρήνα που αργότερα ασχολήθηκε με εργασίες συντήρησης στα 

βυζαντινά μνημεία της χώρας.176  

 Στο θέμα που διαπραγματευόμαστε η ιστορία της συντήρησης των αρχαιοτήτων 

και των έργων τέχνης και η διασταυρούμενη πορεία της με τις φυσικοχημικές 

μεθόδους έρευνας και ανάλυσης των βυζαντινών εικόνων μας αφορά στο βαθμό 

που αλλάζουν, εξελίσσονται, διευρύνονται τα ερωτήματα που θέτουν οι ιστορικοί 

της τέχνης. Στη χρονική περίοδο που εξετάζουμε, όπου βρισκόμαστε σε ένα πολύ 

πρώιμο και ανώριμο ακόμα στάδιο της συντήρησης στην Ελλάδα και πολύ 

περισσότερο της εργαστηριακής διεπιστημονικής προσέγγισης και εξέτασης 

αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με τη βοήθεια των θετικών επιστημών, η 

αλληλεπίδραση της συντήρησης και των αποτελεσμάτων που έφερνε στην 

ανάγνωση των εικόνων με τους ιστορικούς της τέχνης ενδεχομένως να έχει υπάρξει 

προωθητική και καθοριστική  και ως προς τις δύο πλευρές.  

Επί των ημερών του Γ. Σωτηρίου, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Βυζαντινού 

Μουσείου από το 1923 ως το 1960, το Μουσείο σταδιακά εξελίχθηκε σε σημαντικό 

κέντρο συντήρησης.177 Όταν γράφει τον κατάλογο της εικόνων της Μονής Σινά, 

προκειμένου να τις παρουσιάσει διαχωρίζει και θεματικά  τα ζητήματα τεχνικής και 

τεχνολογίας, κάτι που δεν συνηθίζεται μέχρι εκείνη τη στιγμή.178 

 Στα εισαγωγικά κεφάλαια, που είναι κατανεμημένα σύμφωνα με τις περιόδους που 

χρονολογούνται οι εικόνες, σημειώνεται η βασική τεχνική με την οποία 

κατασκευάστηκαν τα έργα, ενώ σε κάθε λήμμα, πριν από την περιγραφή της 

εικόνας, υπάρχει εισαγωγικό σημείωμα σχετικό με τη βασική τεχνική που έχει 

χρησιμοποιηθεί, κάποιες πληροφορίες για το ξύλο, που αφορούν κυρίως στο σχήμα 

και το πάχος του καθώς και η κατάσταση διατήρησης της εικόνας.179  Πρόκειται για 
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 Ο Μανόλης Χατζηδάκης αναφέρει ότι το Εργαστήριο απασχόλησαν 55 έργα εκ των οποίων αρκετά 
παρουσίασαν κατά τη συντήρηση ενδιαφέροντα προβλήματα ή αποδείχθηκαν εξαιρετικής σημασίας 
καλλιτεχνήματα. Την ευθύνη των εργασιών είχαν οι μόνιμοι συντηρητές της Υπηρεσίας Τ. 
Μαργαριτώφ και Σ. Μπαλτογιάννης βοηθούμενοι από πολυάριθμα συνεργεία. Βλ. σχετ. 
Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 (1965), Β’1 Χρονικά, Αθήνα 1967, 12.  
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 Δ. Κωνστάντιος, Βυζαντινό Μουσείο, ο.π., 75. 
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 Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονής Σινά, Αθήνα 1956 (επανεκδ. 1958).  
179

 Ενδεικτικά: Στο εισαγωγικό κεφάλαιο για τις εικόνες του 7ου–9ου αιώνα σημειώνεται: «Είναι 
εζωγραφημέναι επί λεπτοτάτης σανίδος. Περιβάλλονται από γραπτά περιθώρια, συνήθως ερυθρά, 
και καρφωτά ξύλινα πλαίσια, φέροντα κατ’ αποστάσεις μικράς οπάς, πιθανώς προς στήριξην 
μεταλλίνων διακοσμήσεων και αναθημάτων. Το βάθος όχι χρυσούν αλλά έγχρωμον, κατά το 
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ένα τρόπο παρουσίασης των εικόνων καθόλου συχνό για την εποχή που εκδόθηκε ο 

κατάλογος. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι  οι συγγραφείς 

πρωτοπορούν.  Βέβαια, η καταγραφή  πληροφοριών σχετικών με την τεχνική των 

εικόνων δεν απηχεί τις ζυμώσεις σε εργαστηριακό επίπεδο που ήδη γίνονται στο 

εξωτερικό στο πεδίο της τεκμηρίωσης των δυτικών ζωγραφικών έργων και που 

μπαίνουν σε ένα στάδιο ωρίμανσης στις επόμενες δεκαετίες, αλλά αντανακλά 

περισσότερο την εμπειρική ματιά του ιστορικού της τέχνης. Είναι όμως μια ματιά 

που οπωσδήποτε συνεπικουρείται εκείνη τη χρονική περίοδο από τη συνεργασία 

των ιστορικών τέχνης με ζωγράφους οι οποίοι ασκούσαν συντήρηση βυζαντινών 

εικόνων. 180 Την εποχή που γράφεται ο κατάλογος των εικόνων της Μονής Σινά στο 

εργαστήριο συντήρησης του Βυζαντινού Μουσείου αρχίζουν να εφαρμόζονται νέες 

μέθοδοι συντήρησης και συντηρούνται χιλιάδες έργα, εικόνες, τοιχογραφίες και 

ψηφιδωτά.181  

Στη δεκαετία του ’60, κατά την περίοδο που ο Μ. Χατζηδάκης διετέλεσε διευθυντής 

του Βυζαντινού Μουσείου αρχικά αναδιοργανώθηκε το εργαστήριο συντήρησης και 

αργότερα ιδρύθηκε το Κεντρικό Εργαστήριο Συντήρησης. Εντούτοις, αρκετά χρόνια 

νωρίτερα, ανατρέχοντας σε μελέτες του Μ. Χατζηδάκη βλέπουμε ότι τα ζητήματα 

τεχνικής τον απασχολούν προκειμένου να υπηρετήσει την ανάλυση μιας 

συγκεκριμένης τεχνοτροπίας και του ιδιαίτερου ζωγραφικού αποτυπώματος ενός 

συγκεκριμένου καλλιτέχνη.182   

                                                                                                                                            
πλείστον κυανούν ή πράσινον και κίτρινον, χρησιμοποιείται η τεχνική a tempera (ξηρογραφία), τα 
οποία επί τας αρχαιότερας εικόνας επιτίθενται απ’ ευθείας επί του ξύλου, εις τας άλλας επί 
λεπτοτάτου λευκού επιχρίσματος και μίγματος γύψου και κόνεος αλαβάστρου». Γ. και Μ. Σωτηρίου, 
ο.π. 31.  
180

 Ο. Γκράτζιου, ο.π. 14–21. 
181

 Δ. Κωνστάντιος, Βυζαντινό Μουσείο, ο.π., 76. 
182

 Ενδεικτικά: «Η βυζαντινή τεχνική δεν επιτρέπει στον καλλιτέχνη να ξαναγυρίσει στα πρώτα του 
χρώματα, όταν βάλει πια τα δεύτερα, και οι σκληρές (χρωματικές) μουτζαλιές δεν μπορούν να 
δημιουργηθούν στο βυζαντινό πίνακα εκ των υστέρων, γιατί ο σκοτεινός προπλασμός δεν γίνεται εκ 
των υστέρων». Και παρακάτω αναφερόμενος στις κρητικές εικόνες γράφει: «τα χρώματα μπαίνουν 
στην εικόνα με τρόπο λίγο πολύ καθορισμένο από πριν, χωρίς να ενδιαφέρεται ο τεχνίτης ούτε για τη 
φυσικότητα στο χρώμα ούτε για την αλλοίωση των χρωμάτων από την ποιότητα του φωτός. Το 
περίγραμμα είναι σταθερό και το ανάγλυφο είναι ελαφρό αλλά συγκεκριμένο. Η πλαστικότητα 
εκφράζεται συνήθως με σκιά στο ίδιο χρώμα, αλλά σε βαθύτερη απόχρωση και με λεπτά λευκά 
φώτα για τις φωτισμένες επιφάνειες στο πρόσωπο ή λεπτές ταινίες στις πτυχές. Η ικανότητα του 
κρητικού ζωγράφου, που εκφράζεται με τα λίγα και καθαρά χρώματα που έχει στην διάθεσή του, 
είναι να τα ταιριάξει έτσι, ώστε να δώσει στο κάθε χρώμα όλη την καθαρή ποιητική του αξία». 
Προχωρώντας στην ανάλυση της μορφής και της φόρμας μέσω της περιγραφής της χρήσης του 
χρώματος φτάνει σε λεπτομερείς παρατηρήσεις όπως ότι «όσο προχωρεί ο 16ος αιώνας τόσο το 
χρώμα αποκτά εξαίρετη ευπάθεια στο είδος και στην ποιότητα του φωτός και λειτουργεί μέσα στον 
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Σε κάθε περίπτωση, όπως τεκμηριώνεται, στα χρόνια τους εδραιώθηκαν και 

αναδιοργανώθηκαν τα εργαστήρια συντήρησης και επίσης  τους απασχολούσαν 

θέματα που αφορούσαν στην τεχνολογία και τεχνική των εικόνων.  Αν τα δύο 

γεγονότα συνδέονται και πώς είναι μια  υπόθεση εργασίας που απαιτεί επιπλέον 

έρευνα. 

 

Το ΚΕΣ του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου θα εκπαιδεύει συντηρητές, αν 

και άτυπα και αδιαβάθμητα μέχρι το 1971.183   Στον ιδιωτικό τομέα από το 1967 

εκπαίδευση συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης παρείχε το Τμήμα 

Συντήρησης της Σχολής Δοξιάδη,  το οποίο ήταν τριετούς φοίτησης και λειτούργησε 

μέχρι το 1975. Για τα επόμενα δύο χρόνια λειτούργησε μια μέση δημόσια σχολή.184  

Ο Οργανισμός λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού το 1977 αν και φαίνεται πως 

αναγνωρίζει τη ανάγκη της οργανωμένης Συντήρησης και δημιουργεί την αντίστοιχη 

«Διεύθυνση Συντήρησης», παρ’ όλα αυτά η ειδικότητα του «συντηρητή» δεν 

υπάρχει. Διευθυντής ορίζεται αρχαιολόγος, ενώ προϊστάμενοι των τμημάτων είναι 

«ζωγράφοι – αναστηλωτές». Ωστόσο στο Τμήμα Ερευνας ορίζεται ως προϊστάμενος 

«χημικός μουσείων».185  Ετσι διοικητικά αποτυπώνεται με έναν τρόπο η απαραίτητη 

διεπιστημονική συνεργασία για την διαφύλαξη και συντήρηση των αρχαιολογικών 

αντικειμένων, αν και προς το παρόν αυτό δεν απηχεί μια  εργαστηριακή και 

ερευνητική πραγματικότητα.  

Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο των παγκόσμιων εξελίξεων στον τομέα της προστασίας 

την πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της διεύρυνσης της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας στην Ελλάδα, η οποία διπλασιάζει το προσωπικό της και αυξάνει τον 

αριθμό των μνημείων που συντηρεί συστηματικά σε όλη τη χώρα,  η ανάγκη 

                                                                                                                                            
πίνακα σαν ευκίνητος φορέας της φωτεινής ανταύγειας των πραγμάτων» στο Μ. Χατζηδάκης, Ο 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και η κρητική ζωγραφική,  Κρητ.Χρον. Δ’ (1950), 371- 440, 418 - 420. 
183

 Το ΚΕΣ ιδρύθηκε με το Β.Δ. 550/65, ΦΕΚ 125, Α’. Με το ίδιο ΦΕΚ Κεντρικό Εργαστήριο Συντήρησης 
ιδρύεται και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Υπήρξε ο πρόδρομος του Κέντρου Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων που ιδρύθηκε το 1973 (ΦΕΚ 744/β/30-6-1973): Βλ.σχετ. Γ. Μωϋσίδου, Ευ. 
Παπαδοπούλου, «Η Ιδρυση και οι Δραστηριότητες του ΚΕΣ», στο Η Συντήρηση στην Ελλάδα. Ιστορία 
και Εξέλιξη, ο.π. 63 - 73. 
184

 Ευδ. Ψυρροπούλου–Καραγιάννη, Η κατάρτιση του συντηρητή και η οργάνωση της παιδείας του 
στην Ελλάδα, Εισήγηση στην 1

η
 Συνάντηση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 28–29 

Νοεμβρίου 1985, περ. Εικαστικά, τεύχ. 49 (Ιαν. 1986), 25.  
185

Ολ.  Γκράτζιου, Από τον αρχειμουσειώτην Φραγκίσκο Νόβα…, 17. 
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διεκδίκησης πιο οργανωμένης και επιστημονικής συντήρησης των έργων τέχνης και 

των αρχαιοτήτων γενικότερα προβάλει όλο και πιο επιτακτική.186  

Σταδιακά κάποια  ελληνικά μουσεία αρχίζουν να επεκτείνουν τα εργαστήρια 

συντήρησης και στον τομέα της διάγνωσης και της έρευνας ζητημάτων τεχνικής και 

τεχνολογίας ενώ το 1985 ιδρύεται η πρώτη ανώτερη σχολή με το γνωστικό 

αντικείμενο της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης στο ΤΕΙ Αθήνας.187 

Το Μουσείο Μπενάκη οργανώνει το εργαστήριο συντήρησης το 1974 και σήμερα 

έχει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο εφαρμοσμένης έρευνας που δεν έχει 

σκοπό μόνο τη συντήρηση, αλλά και την  τεκμηρίωση της τεχνικής και της 

τεχνολογίας των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, αναλαμβάνοντας σχετικά 

ερευνητικά προγράμματα και πραγματοποιώντας συνεργασίες  με ελληνικά 

επιστημονικά ινστιτούτα και φορείς, αλλά και με διεθνή εργαστήρια.188 Το 

εργαστήριο συντήρησης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου στην Αθήνα 

ξεκίνησε από την δεκαετία του ’70 να αξιοποιεί, αν και περιορισμένα, τις 

δυνατότητες που δίνει η χρήση του στερεοσκοπίου ή των φωτογραφικών μεθόδων 

διάγνωσης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες διαθέτει σύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό 

που του δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής έρευνας και τεκμηρίωσης των 

αντικειμένων γενικά και των εικόνων ειδικότερα,189 αλλά και συμμετοχής σε διεθνή 

                                                 
186

  Ολ.  Γκράτζιου, Από τον αρχειμουσειώτην Φραγκίσκο Νόβα… 15. 
 
187

 Μέχρι τότε η ειδικότητα του συντηρητή αποκτούνταν με διάφορους τρόπους: εμπειρικά, σε 
ιδιωτικά εργαστήρια, στη Σχολή Δοξιάδη με διπλώματα που αντιστοιχούν σε τίτλο σπουδών μέσης 
εκπαίδευσης, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλοι ήταν απόφοιτοι της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών που είτε απέκτησαν της ειδικότητα του συντηρητή εμπειρικά είτε 
μετεκπαιδεύτηκαν σε ινστιτούτα και ιδρύματα του εξωτερικού από το ICCROM και το Διεθνές Κέντρο 
Συντήρησης και Αναστήλωσης τους Ουνέσκο στη Ρώμη. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που έφεραν ανώτατο 
τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Βλ. σχετ. Ολ.  Γκράτζιου, «Από τον 
αρχειμουσειώτην Φραγκίσκο Νόβα…, 17–18. 
188

 Για περισσότερα βλ. στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη 
http://www.benaki.gr/index.asp?id=4060105&lang=gr (τελευταία πρόσβαση 28/10/2016) και 
https://benakiconservation.com/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf
%82/ (τελευταία πρόσβαση 28/10/2016). Η συμβολή του τμήματος στην έρευνα, διάγνωση και 
συντήρηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων θα αναλυθεί στις παρακάτω ενότητες βλ. σ. 
67–72, 75 - 87 
 
  
189

 Βλ. σχετ. http://www.byzantinemuseum.gr/el/museum/conservation_dept/985/ (τελευταία 
πρόσβαση 28/10/2016). 
 

http://www.benaki.gr/index.asp?id=4060105&lang=gr
https://benakiconservation.com/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82/
https://benakiconservation.com/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82/
http://www.byzantinemuseum.gr/el/museum/conservation_dept/985/
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ερευνητικά προγράμματα.190 Αντίστοιχα έχει εξοπλιστεί  και το Εργαστήριο 

Συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη για την 

έρευνα, τεκμηρίωση και συντήρηση των βυζαντινών εικόνων και μέσω συνεργασιών 

με μουσεία του εξωτερικού.191 

Το Διαγνωστικό Κέντρο Εργων Τέχνης «Ορμύλια», ιδρύθηκε το 1996 ως τμήμα του 

κοινωφελούς ιδρύματος «Παναγία η Φιλανθρωπινή». Καθώς διαθέτει ένα σύγχρονο 

τεχνολογικό εξοπλισμό για την υλική διερεύνηση των βυζαντινών εικόνων έχει μέχρι 

σήμερα παρουσιάσει ένα πλούσιο ερευνητικό έργο ανάλυσης βυζαντινών εικόνων 

με χρήση φυσικοχημικών μεθόδων, αλλά και ανάπτυξης νέων μεθόδων,  με 

δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,192 ανακοινώσεις σε συνέδρια και 

συνεργασίες με ελληνικά και διεθνή επιστημονικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και 

μουσεία. Εχει σημασία να επισημανθεί ότι το Διαγνωστικό Κέντρο «Ορμύλια», αν 

και ορμώμενο από το αίτημα της διατήρησης των αυθεντικών μηνυμάτων του 

«δόγματος» έτσι όπως ενσαρκώνεται στις βυζαντινές εικόνες, εντούτοις τα αίτημα 

                                                 
190

Βλ ενδεικτ.: DiaRTgnosis: Study of European Religious Painting, Εικόνων Διάλογος–Συλλογή Δ. 
Λοβέρδου, Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Ζωγραφική–Σύγχρονη Τέχνη, ΒΧΜ, Αθήνα 2003. Το πρόγραμμα 
είχε ως στόχο την ανίχνευση κοινών ευρωπαϊκών ριζών θρησκευτικής τέχνης και την ανταλλαγή 
εμπειριών σε θέματα συντήρησης και ανάγνωσης των έργων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η 
νέα τεχνολογία στην τεκμηρίωση των έργων. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Πολιτισμός 2000» με συντελεστές: ΒΧΜ, ΤΕΙ–Τμήμα Συντήρησης, Ακαδημία Καλών 
Τεχνών “A. Golli” στο Κόμο Ιταλίας, Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων–Bilbao Ισπανίας, 
Ινστιτούτο Συντήρησης του Valano στη Φινλανδία, Πανεπιστήμιο Westminster–Λονδίνο.  
191

Δ. Λαζίδου, Δ. Δροσάκη, Εγχειρίδιο Συντήρησης Εικόνων από το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής 
Τέχνης Κορυτσάς, Θεσσαλονίκη 2008. Βλ. επίσης εδώ σ. 65 - 66 
192

 Βλ. Ενδεικτ.:Y. Chryssoulakis/ Sister Daniilia, How Diagnostic Technologies contribute to the 
Interpretation of the Byzantine Icons  στο Cultural Heritage Conservation and Environmental Impact 
Assessment by Non-Destructive Testing and Micro-Analysis, Rene Van Grieken and Koen Janssens 
(eds), A.A. Balkema Publishers, Λονδίνο (2005),  49- 65. Sister Daniilia/ S. Sotiropoulou/ D. BikiariséC. 
Salpistis/ G. Karagiannis/ Y. Chryssoulakis, Diagnostic Methodology for the examination of Byzantine 
frescoes and icons. Non-destructive investigation and pigment identification, στο Non-Destructive 
Microanalysis of Cultural Heritage Materials, τομ. XLII, K. Janssens and R. Van Grieken (eds), Elsevier 
B. V., Αμστερνταμ (2004),  565-604. S. Sotiropoulou/ Sister Daniilia/ D. Bikiaris/ Y. Chryssoulakis, An 
extensive non-destructive and micro-spectroscopic research of “The Birth of St Ioannis the Baptist. A 
typical post-Byzantine icon painted during the second half of the 15th Century» στο 6th International 
Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and 
Environmental Heritage”, Ρώμη , 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. 
(1999),  1219-1243 .  I. Karapanagiotis/ E. Minopoulou/ L. Valianou/ Sister Dannilia/ Y. Chryssoulakis, 
Investigation of the Colourants Used in Icons of the Cretan School of Iconography, Analytica Chimica 
Acta 2009, 647(2), 231-242./ Για περισσοτ. Βλ.: http://www.ormyliafoundation.gr/artdiagnosis4.php 
(τελευταία πρόσβαση 30/10/2016). 
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υπηρετείται από την επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία προσέγγισης της 

υλικής υπόστασης των ζωγραφικών έργων.193  

Με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και  υλικοτεχνικό εξοπλισμό μετέχουν 

στα ερευνητικά προγράμματα βυζαντινών εικόνων και εν γένει έργων τέχνης και 

αρχαιολογικών αντικειμένων το Τμήμα Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ – Δημόκριτος και 

το Τμήμα Συντήρησης Εργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193

 Ι. Κανέλλος/ Ι. Χρυσουλάκης, Το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Διαγνωστικού Κέντρου Εργων Τέχνης 
Ορμύλια στο http://www.ormyliafoundation.gr/artdiagnosis4.php (τελευταία πρόσβαση 
30/10/2016). 
 
194

 Βλ. ενδεικτ.: «Συνεισφορά στη μελέτη των τεχνικών κατασκευής των φορητών εικόνων, με 
φυσικοχημικές τεχνικές: Χαρακτηρισμός και αναγνώριση της ταυτότητας του πρωτεϊνικού 
συνδετικού μέσου και των χρωστικών υπό μορφή λάκκας, με συνδυασμό τεχνικών αέριας 
χρωματογραφίας, υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και αέριας χρωματογραφίας 
/φασματομετρίας μάζας», Διακρατική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ιταλία, 
Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 1997 -1999. Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. 
Ιωακείμογλου. / «Μελέτη των βερνικιών των βυζαντινών φορητών εικόνων με συνδυασμό 
φασματοσκοπικών και χρωματογραφικών τεχνικών. Επίδραση των αναστολέων στη φωτοξείδωση 
των βερνικιών». ΓΓΕΤ, 1998- 1999. Διακρατική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τη 
Γαλλία. Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου. Για περισσότ.: 
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/articles.php?id=18754&lang=el (τελευταία πρόσβαση 30/10/2016).  
 

http://www.ormyliafoundation.gr/artdiagnosis4.php
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Κεφάλαιο 3 

 

Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες στο πρίσμα της τεχνικής και 

τεχνολογικής διερεύνησης - Εξέλιξη, προβλήματα, προοπτικές και όρια της 

έρευνας. 

 

3α. Στόχοι και μεθοδολογία 

 

Η εξέλιξη και η εξειδίκευση των ερευνών στη σύγχρονη τεχνολογία παρέχει αρκετά 

πλέον επιστημονικά εργαλεία και έχει διευρύνει τα πεδία εφαρμογής των 

φυσικοχημικών μεθόδων στους τομείς της διάγνωσης και της τεκμηρίωσης των 

έργων τέχνης, βοηθώντας στην λήψη γρήγορων και άμεσων ερευνητικών 

αποτελεσμάτων.195  Ολο και πιο συστηματικά η εξακρίβωση της κατάστασης 

διατήρησης, η μελέτη της τεχνικής και των υλικών κατασκευής και η ασφαλής 

τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και της χρονολόγησης αποτελούν μέρος της 

συνολικής προσέγγισης και ερμηνείας ενός έργου τέχνης, το οποίο εκλαμβάνεται ως 

το αποτέλεσμα ενός  ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγικής διαδικασίας στο 

οποίο μετέχουν υλικά, τεχνικές, πνευματικές και ιστορικές παραδόσεις, οικονομικό 

και κοινωνικό περιβάλλον.  Παράμετροι που εμπλέκονται μεταξύ τους με έναν κάθε 

φορά ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο, ο οποίος δεν επαναλαμβάνεται ακόμα κι εάν 

πρόκειται για έργα που ανήκουν στον ίδιο καλλιτέχνη.  

Κάθε φορά που ένα έργο τέχνης, στην περίπτωσή μας μία βυζαντινή ή 

μεταβυζαντινή εικόνα υπόκειται στη διαδικασία της εις βάθος τεχνικής και 

τεχνολογικής ανάλυσής του, πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα που ουσιαστικά 

σχετίζονται με την ίδια τη βιογραφία του. Αυτά είναι: 

 Η κατάσταση διατήρησής του. 

 Οι παλαιότερες επεμβάσεις που έχει υποστεί. 

                                                 
195

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά, Μεθοδολογία Φυσικοχημικής Ερευνας Εικόνων και Ζωγραφικών Εργων ,στο  
Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων Εργων, Προβλήματα Τεχνικά–Προβλήματα Αισθητικά, Μικρά  
Μουσειολογικά 1, Αθήνα 2005, 47–50.  
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 Οι παράγοντες φθοράς, είτε οφείλονται στο χρόνο είτε οφείλονται στον 

ανθρώπινο παράγοντα και ο μηχανισμός με τον οποίο δρουν στο έργο 

τέχνης αυτοί οι παράγοντες. 

 Η τεχνική κατασκευής, δηλαδή η διαδικασία με την οποία δομήθηκε το 

ζωγραφικό έργο από το ξύλο και την αρχική  προετοιμασία μέχρι και την 

τελευταία πινελιά στην επιφάνεια.  

 Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των υλικών που χρησιμοποίησε ο 

καλλιτέχνης.  

 Η αυθεντικότητα. 

 Η χρονολόγηση.  

Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να υπάρχει μια πλήρης τεκμηρίωση του 

ιστορικού συντήρησης του έργου ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τους 

ειδικούς.196  

Η διερεύνηση του ζωγραφικού έργου ξεκινάει με την εφαρμογή των «μη 

καταστρεπτικών μεθόδων» ελέγχου οι οποίες απαντούν σε προβλήματα 

εντοπισμού μεταγενέστερων επεμβάσεων, επιζωγραφίσεων, αλλοιώσεων 

των χρωματικών στρωμάτων.197  Ακολουθούν οι «καταστρεπτικές» μέθοδοι 

παρατήρησης και ανάλυσης με τη λήψη δειγμάτων προκειμένου να 

απαντηθούν τα ζητήματα που θέτει η έρευνα για τη δομή της 

στρωματογραφίας, της χημικής σύστασης των χρωστικών (είδος χρωστικών, 

είδος φορέα, υλικά προετοιμασίας), το βαθμό φθοράς των υλικών του 

αντικειμένου.  

Η συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων, στο βαθμό που συγκροτούν ένα 

σώμα που μπορεί να επιτρέπει τέτοια συγκριτική ανάγνωση, μπορεί να 

δώσει συμπεράσματα τεκμηριωμένα και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, είναι επιτακτική η διεπιστημονική συνεργασία και η συνδυαστική 

ανάγνωση ώστε η διερεύνηση της διαδικασίας δημιουργίας του ζωγραφικού 

έργου να συνομιλεί με την ιστορική, αισθητική και καλλιτεχνική προσέγγιση 

προκειμένου να είναι δυνατή μία ολοκληρωμένη ερμηνεία.    

                                                 
196

 Αθ. Αλεξοπούλου κ.ά, Μεθοδολογία Φυσικοχημικής Ερευνας Εικόνων και Ζωγραφικών Εργων, 
ό.π.  
197

 Αναλυτικότερα για τις «μη καταστρεπτικές» και τις «καταστρεπτικές μεθόδους» ανάλυσης βλ. 
εδώ στο Παράρτημα σ. 93 - 100.  
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3β. Οι πρώτες έρευνες  

 

Διαβάζοντας τα ημερολόγια εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού και Χριστιανικού 

Μουσείου σε βυζαντινές τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εικόνες, στο διάστημα από  

το 1966 ως το 1972, θα δούμε ότι πουθενά δεν υπάρχουν σχόλια που να αφορούν 

τεχνικές αναλύσεις.198 Αυτή η εικόνα απηχεί μεν την πραγματικότητα, όχι όμως 

χωρίς εξαιρέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι, η πρώτη φορά που  στην ελληνική 

βιβλιογραφία  εμφανίζεται η χρήση μεθόδου που προέρχεται από τις θετικές 

επιστήμες, καταγράφεται το 1959, αν και σε πρώιμο ακόμα στάδιο από την άποψη 

της χρήσης εξειδικευμένων αναλυτικών εργαλείων. Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και 

έργων τέχνης Τάσος Μαργαριτώφ,199  στην έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης 

                                                 
198

 Η Συντήρηση στην Ελλάδα…, ό.π., 139–206.  
199

 Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, ο Τάσος Μαργαριτώφ θα επισκεφθεί τη Μονή Αγίας Αικατερίνης 
στο Σινά μαζί με τον συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του  Fogg Museum του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαντ, Carrol Wales κατόπιν πρόσκλησης Kurt Weitzman. Υπό την επίδραση  
των εξελίξεων τόσο στην προστασία των αρχαιοτήτων όσο και στις εργαστηριακές μεθόδους 
συντήρησης και τεκμηρίωσης φαίνεται πως σταδιακά αρχίζει να αλλάξει η οπτική των 
βυζαντινολόγων. Από το 1956 ως το 1965 ο γερμανός βυζαντινολόγος Kurt Weitzmann επισκέπτεται 
τακτικά τη μονή της Αγίας Αικατερίνης και μελετά τις εκατοντάδες βυζαντινές εικόνες με τη 
συνεργασία των Πανεπιστημίων του Πρίνστον, του Μίτσιγκαν και της Αλεξάνδρειας. Ο Weitzmann 
όχι μόνο παρατηρεί την κατάσταση διατήρησης των εικόνων, αλλά στη μελέτη του αναζητά και την 
έμπρακτη συμβολή των συντηρητών αρχαιοτήτων προκειμένου να λυθούν ερωτήματα τεχνικής των 
εικόνων  και κατάστασης διατήρησης. Στους καταλόγους που εκδίδονται, ως αποτέλεσμα της 
πολυετούς αυτής έρευνας (βλ. , K. Weitzmann, The Monastery of  Saint Catherine at Mount Sinai. The 
Icons, Princeton University 1976) ο συγγραφέας αναγνωρίζει την αναγκαιότητα των τεχνικών 
παρατηρήσεων και τις χρησιμοποιεί στην περιγραφή των έργων προκειμένου να αναδείξει τις 
τεχνικές με τις οποίες ο ζωγράφος καταλήγει στο αποτέλεσμα που βλέπουμε.  Επιπλέον αφιερώνει 
ειδικό κεφάλαιο σημειώνοντας την ανάγκη περαιτέρω τεκμηρίωσης. Στο ίδιο πνεύμα αναφέρεται και 
στα ξύλα των εικόνων κάνοντας την πολύ σημαντική διευκρίνιση  ότι δεν υπάρχει ειδική ανάλυση 
καθώς ειδικός επί των ξύλων δεν υπήρχε στην ομάδα έρευνας των εικόνων. Θέτει άμεσα το ζήτημα 
της διερεύνησης της τεχνολογίας, του είδους και της σύστασης του ξύλου, επισημαίνοντας 
χαρακτηριστικά ότι η διαπίστωση πως «για τις εικόνες χρησιμοποιήθηκε κέδρος από το Λίβανο» δεν 
αρκεί για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το είδος του ξύλου, την αντοχή του, τη συμβολή 
του στην κατάσταση διατήρησης του έργου και χρειάζονται λεπτομερέστερες αναλύσεις, που εκείνη 
τη στιγμή δεν ήταν δυνατόν να γίνουν. Φαίνεται, εξάλλου πως ο ίδιος ήταν ενήμερος σχετικά με τις 
νέες μεθόδους εξέτασης του ξύλου, όπως η δενδροχρονολόγηση, η οποία ακόμα εφαρμόζεται 
περιορισμένα στην τεκμηρίωση των δυτικών ζωγραφικών έργων, ωστόσο έχουν εμφανιστεί  οι 
πρώτες δημοσιεύσεις (βλ σχετ. J. Bauch/ D. Eckstein, Dendrochronological Dating of Oak Panels of  
Dutch Seventeenth Century Paintings, Studies in Conservation 16 (1970),  45–50. J. M. Fletcher, A 
Group of English Royal Portraits Painting Soon After 1513. A Dendrochronological Stydy, Studies in 
Conservation 21 (1976),  171–178. Του ίδιου Dendrochronology in Europe. Principles, Interpretations 
and Application to Archaelogy and History Based on the Symposium Held at the National Maritime 
Museum, Οξφόρδη 1978).  Οι εικόνες του Σινά δεν πέρασαν από αυτή την εργαστηριακή–
τεχνολογική διερεύνηση την οποία ο μελετητής έκρινε απαραίτητη. Εντούτοις η παρέμβαση του 
Weitzmann, δηλαδή η αφιέρωση ειδικού κεφαλαίου σε ζητήματα τεχνικής και τεχνολογίας και η 
διαπίστωση πως προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα χρειάζονται συγκεκριμένες 
εργαστηριακές αναλύσεις συνιστά σημαντική πρόοδο στη μεθοδολογία της τεκμηρίωσης. Και αυτό 
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εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου το 1959 (αρ. κατ. 157, α’ όψη η Παναγία 

Οδηγήτρια, β’ όψη η Σταύρωση, 13ος αι. με επιζωγραφίσεις στη β’ όψη),  αναφέρει: 

«είναι ένα χρόνος που στο Βυζαντινό Μουσείο χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα την ακτινογραφία σαν μέσο έρευνας σε περιπτώσεις που είναι μερικώς 

ή ολικώς επιζωγραφισμένες. Με την ακτινογραφία διαπιστώνουμε την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η αρχική εικόνα και όταν αυτή δεν παρουσιάζει μεγάλες 

φθορές, τότε με τον κατάλληλο καθαρισμό αφαιρούμε τις επιζωγραφίσεις. Με τον 

τρόπο αυτό ήρθαν στο φως παλαιότερες εικόνες του Μουσείου, μεταξύ αυτών η 

σημαντικότερη είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα αριθμ. κατ. 157».200 Εχει ιδιαίτερη 

σημασία όχι μόνο το γεγονός ότι έχουμε για πρώτη φορά μαρτυρία χρήσης της  

ακτινογραφίας στη διαδικασία τεκμηρίωσης μιας βυζαντινής εικόνας, αλλά  και ότι 

η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου εκτός από τις τεχνολογικές και τεχνικές 

πληροφορίες, έδωσε απαντήσεις τόσο σε ζητήματα τεχνοτροπίας και προβλήματα 

ερμηνείας όσο και ζητήματα της υλικής βιογραφίας του έργου.  Η ακτινογραφική 

διερεύνηση βοήθησε ώστε να τεκμηριωθεί ότι η επιμέρους επιζωγράφιση της 

κεφαλής του Χριστού, στην οποία παριστάνεται νεκρός δεν είναι αποτέλεσμα 

συμπλήρωσης, μετά από καταστροφή, τμήματος της εικόνας, αλλά υλοποίηση νέων 

εικονογραφικών τύπων, σύμφωνα με τους οποίους ο Χριστός έπρεπε να 

παρουσιάζεται νεκρός επάνω στον σταυρό. Στην περίπτωση της εν λόγω εικόνας, ο 

συνδυασμός των αποτελεσμάτων της ακτινογραφίας με τις αισθητικές και ιστορικές 

παραμέτρους αποκάλυψε τη συνολική ιστορία του έργου τέχνης.  

  

Χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες για να καταγραφεί στην Ελλάδα η επόμενη 

διερευνητική προσέγγιση βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων με τη χρήση 

φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης. Στο διάστημα αυτών των δύο δεκαετιών στη 

διεθνή βιβλιογραφία πληθαίνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις εργαστηριακών 

αναλύσεων έργων τέχνης.  Το 1979 δημοσιεύεται στο περιοδικό του ΤΕΕ και το 1980 
                                                                                                                                            
για δύο λόγους: είναι η πρώτη φορά, όσον αφορά τις βυζαντινές εικόνες, που στη διάρκεια της 
μελέτης  τους καταγράφεται τόσο ξεκάθαρα η αναγκαιότητα της τεχνικής –τεχνολογικής 
διερεύνησης,  αλλά και η πρώτη φορά που σε κατάλογο βυζαντινών εικόνων τα ζητήματα τεχνικής 
είναι αντικείμενο ειδικού κεφαλαίου. 
 
200

 Τ. Μαργαριτώφ,  Εκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου, 
ΔΧΑΕ, περ. Δ’, τ. Α’ (1959),  144–148 και  Μ. Σωτηρίου, Αμφιπρόσωπος εικών του Βυζαντινού 
Μουσείου Αθηνών εκ της Ηπείρου,  ΔΧΑΕ, περ. Δ’, τ. Α’ (1959), 135–143.  
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ανακοινώνεται στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών στην Αθήνα η 

ανάλυση με υπέρυθρη φωτογράφιση και ηλεκτρονική μικροανάλυση 

μεταβυζαντινής εικόνας, μελέτη που υπογράφεται από τον χημικό Ι. Χρυσουλάκη 

και τον συντηρητή έργων τέχνης Κ. Μπάρλα.201 

To 1983 ο Ελληνογαλλικός Επιστημονικός και Τεχνικός Σύνδεσμος και το Εθνικό 

Ιδρυμα Ερευνών συνδιοργανώνουν το Συνέδριο Φυσικοχημικές μέθοδοι 

διερεύνησης των Εργων Τέχνης (πίνακες, εικόνες, τοιχογραφίες).202 Είναι το πρώτο 

συνέδριο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με αυτό το θέμα και περιλαμβάνει 

ανακοινώσεις ειδικών επιστημόνων από μουσεία του εξωτερικού στις οποίες 

καταγράφεται η ιστορία και η συμβολή των θετικών επιστημών στη μελέτη των 

έργων τέχνης και παρουσιάζεται η εξέλιξη των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης 

και τεκμηρίωσης.203 Στην πραγματικότητα με αυτό το Συνέδριο σηματοδοτείται η 

έναρξη της πιο συστηματικής μελέτης των βυζαντινών εικόνων με την αξιοποίηση 

των φυσικοχημικών μεθόδων καθώς εκεί ανακοινώνεται μία από τις πρώτες στην 

Ελλάδα συνεργασίες μεταξύ ιστορικών τέχνης και ερευνητών από το χώρο των 

φυσικών επιστημών. Η ανακοίνωση που υπογράφουν ο χημικός Ι. Χρυσουλάκης και 

η ιστορικός της Τέχνης, Ν. Χατζηδάκη αφορά σε τέσσερις αμφιπρόσωπες εικόνες 

του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών στις οποίες έγιναν 

φυσικοχημικές αναλύσεις στην προετοιμασία της ζωγραφικής και στις χρωστικές.204 

Οι εικόνες χρονολογούνται από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα.205 Στο ελληνικό 

περιβάλλον είναι η πρώτη φορά που οι τεχνικές μέθοδοι διερεύνησης αφορούν 

ομάδα εικόνων με σκοπό τη συγκριτική ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

επιδιώκοντας όχι μόνο την αποκρυπτογράφηση της υλικής υπόστασης των έργων, 

                                                 
201

  Ι. Χρυσουλάκης/ Κ. Μπάρλας, Η Παναγία με το Χριστό, Επιστημονική ανάλυση με υπέρυθρη 
φωτογράφηση και ηλεκτρονική μικροανάλυση, Τριμηνιαία Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ, Αθήνα 1979, 
13–22.  
 
202

 Φυσικοχημικές μέθοδοι διερεύνησης των Εργων Τέχνης (πίνακες, εικόνες, τοιχογραφίες), 
Ελληνογαλλικός Επιστημονικός και Τεχνικός Σύνδεσμος, ΕΙΕ, 17–18 Οκτωβρίου, Αθήνα 1983. 
203

 Βλ. Segolen Bergeon, ό.π. 
204

 Ν. Χρυσουλάκης/ Ν. Χατζηδάκη, Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 
τεσσάρων αμφιπρόσωπων εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, στο Φυσικοχημικές μέθοδοι 
διερεύνησης των Εργων Τέχνης, ό.π., 171–193.  
205

 Πρόκειται για τις εικόνες: ξυλόγλυπτη με τον Αγ. Γεώργιο και σκηνές από το βίο του (α’ όψη) και 
Αγ. Μαρίνα–Αγ. Αικατερίνη (β’ όψη) του 13

ου
 αι., αμφιπρόσωπη με Σταύρωση (α’ όψη) και Παναγία 

Βρεφοκρατούσα (β’ όψη) του 14
ου

 αι., αμφιπρόσωπη με Παναγία Οδηγήτρια και Δωδεκάορτο (α’ 
όψη) και Ετοιμασία του Θρόνου (β’ όψη) του β’ μισού του 14

ου
 αι., αμφιπρόσωπη με Παναγία 

Γλυκοφιλούσα (α’ όψη) και Σταύρωση (β΄ όψη) των αρχών του 15
ου

 αι. 
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αλλά και την διατύπωση απαντήσεων σχετικά με την ταυτότητά τους.206 Σκοπός των 

ερευνητών ήταν να εξετασθεί το πρόβλημα της ταυτότητας των ζωγράφων των 

τεσσάρων αμφιπρόσωπων εικόνων. Η διερεύνηση της παλέττας του ζωγράφου σε 

κάθε μια από τις όψεις των εικόνων θα φώτιζε τον τρόπο δουλειάς του καλλιτέχνη 

ενώ η παραβολή των στοιχείων που θα προέκυπταν από την ανάλυση των 

χρωμάτων θα μπορούσε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που τέθηκε και ήταν η 

εξακρίβωση αν στις δύο όψεις κάθε εικόνας δούλεψαν ένας οι δύο ζωγράφοι και 

στην ίδια ή διαφορετικές χρονικές περιόδους. Γι’ αυτό το σκοπό έγινε 

δειγματοληψία χρωμάτων τα οποία παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν με σειρά 

φυσικών και χημικών αναλύσεων. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνα 

είναι ότι από τις τέσσερις αμφιπρόσωπες εικόνες, οι τρεις παρουσιάζουν και στις 

δύο όψεις τους την ίδια τεχνολογία κατασκευής, άρα έγιναν από τον ίδιο ζωγράφο 

και την ίδια χρονική περίοδο. Για την τέταρτη εικόνα που είναι και η νεότερη (αρχές 

15ου αιώνα) δεν κατορθώθηκε να δοθεί απάντηση στο βασικό ερώτημα, δηλαδή 

αυτό του ζωγράφου ή των ζωγράφων καθώς οι διαφορές και οι ομοιότητες στα 

τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των δύο όψεων ήταν ισόποσες.  

Αξίζει να δούμε σε τι τελικά συνέβαλε αυτή η πρώτη φυσικοχημική ανάλυση 

ομάδας βυζαντινών εικόνων. Κατ΄ αρχήν απάντησε – αν και όχι για όλες τις εικόνες 

– στο ερώτημα που εξ’ αρχής τέθηκε, δηλαδή της ταυτότητας του ζωγράφου. 

Δημιουργήθηκε μια πρώτη, έστω μικρή, αποθήκη τεχνολογικών πληροφοριών για 

τις χρωστικές και τον τρόπο χρήσης τους. Στη δεδομένη στιγμή, βέβαια, δεν ήταν 

δυνατόν να γίνει ευρύτερη συγκριτική ανάλυση, ελλείψει ανάλογων μελετών σε 

διαφορετικές ομάδες εικόνων, που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε γενικότερες 

εκτιμήσεις για τη χρήση των συγκεκριμένων χρωστικών. Πάντως είναι σημαντικό ότι 

συντάχθηκε μια «υλική βιογραφία» των ζωγραφικών έργων, δηλαδή εντοπίστηκαν 

χρωστικές, και ανάμεσά στους ιδιαίτερα ακριβές όπως για παράδειγμα η ακριβή και 

                                                 
206

 Μέχρι εκείνη τη στιγμή η βιβλιογραφία αφορούσε σε εικόνες εγκαυστικές ή μεταβυζαντινές  
ρωσικές. Βλ. ενδεικτ. V. Birsein/ G. Z. Bukova/ M. M. Naymova, Technological Investigation of three 
encaustic icons from the museum of eastern and western art in Kiev, ICOM, Commitee for 
Conservation, 5th Triennial Meeting, Ζάγκρεμπ 1978. A. Rybakov, Certain technical and technological 
characteristics of icons in North Russia in the XIV- XVII centuries, ICOM Committee for Conservation, 
6

th
 Triennial Meeting, Οτάβα 1981.  
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σπάνια χρωστική lapis lazuli, πιθανή ένδειξη και για την οικονομική διάσταση της 

παραγγελίας και ίσως την κοινωνική προέλευση των δωρητών.207   

Είναι, όμως, εξαιρετικά ενδεικτικά δύο σημεία από τα συμπεράσματα της 

φυσικοχημικής διερεύνησης των τεσσάρων εικόνων. Το ένα είναι ότι σε μια από τις 

τρεις εικόνες τελικά δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν ήταν ένας ο ζωγράφος ή 

περισσότεροι. Αναδεικνύεται λοιπόν ένα πρόβλημα  σύμφυτο με την αρχαιολογική 

έρευνα και την ιστορία της τέχνης, που είναι η παραδοχή ότι πάντα θα υπάρχουν 

σκοτεινά και αναπάντητα σημεία. Πώς για παράδειγμα μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι ότι η μη χρήση μιας ή περισσότερων χρωστικών σημαίνει άλλο «χέρι» και 

όχι έλλειψη αυτών των συγκεκριμένων στη  δεδομένη στιγμή ή μια οποιαδήποτε 

άλλη συνειδητή ή μη διαφοροποίηση του ζωγράφου; Στην προκειμένη περίπτωση η 

ιστορική και τεχνοτροπική αξιολόγηση του ζωγραφικού έργου έχει πάντα τη 

βαρύνουσα σημασία για την κατάταξή του μέσα στον ιστορικό χρόνο και το 

αισθητικό περιβάλλον. Το δεύτερο σημείο είναι ότι και μετά τη φυσικοχημική 

διερεύνηση δεν τροποποιήθηκε καθόλου η κατ’ αρχήν τεχνοτροπική και ιστορική 

ανάγνωση των τεσσάρων εικόνων που τις κατάτασσε στο συγκεκριμένο 

χρονολογικό πλαίσιο. Επομένως, τέτοιου είδους αναλύσεις των ζωγραφικών έργων 

βοηθούν σε πρώτη φάση στην κατανόηση της υλικής υπόστασης και βιογραφίας 

τους και όχι απαραίτητα στη χρονολόγησή τους χωρίς αυτό να αποκλείεται. Βέβαια, 

το θέμα της χρονολόγησης στην αρχαιολογική έρευνα γενικότερα και σε ό,τι μας 

αφορά στις βυζαντινές εικόνες, αποτελεί ούτως ή άλλως μια διαρκή επιστημονική 

συζήτηση και είναι δυνατόν να υπόκειται σε αναθεωρήσεις. Στην συγκεκριμένη 

ομάδα εικόνων το ερώτημα που έθεσε η έρευνα, δηλαδή αυτός της ταυτότητας των 

ζωγράφων, θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναθεώρηση 

χρονολογήσεων. Στην περίπτωση, όμως, που τα υλικά ευρήματα (είδος και σύσταση 

χρωστικών, τεχνική της χρήσης τους, στρωματογραφική δομή του έργου) 

συνηγορούσαν σε κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με τα αισθητικά και ιστορικά 

δεδομένα.  

                                                 
207

 Η χρωστική προέρχεται από τον ημιπολύτιμο λίθο lapis lazuli, μείγμα του μπλε ορυκτού λαζουρίτη 
με ασβεστίτη και σιδηροπυρίτη. Κατά το μεσαίωνα εισαγόταν στην Ευρώπη από το Αφγανιστάν και 
το κόστος της ήταν αντίστοιχο του χρυσού. Η χρήση της σταματά στο τέλος του 18

ου
 αι. 

Μικροσκοπικά έχει χαρακτηριστική εμφάνιση και διακρίνεται από την τεχνητή χρωστική (βλ. R. 
Gettens/ J. Stout, Painting Materials. A short encyclopedia, 1966, 117).  
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 Συνέχεια και εξέλιξη αυτής της έρευνας αποτελεί η φυσικοχημική ανάλυση 13 

ακόμα εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου το 1984.208 Στο πρόγραμμα αυτό 

συμπεριλήφθηκε μεγαλύτερος αριθμός εικόνων και μεγαλύτερος αριθμός 

δειγμάτων από κάθε εικόνα έτσι ώστε να διευρυνθεί το φάσμα των δυνατών 

συγκρίσεων μεταξύ των εικόνων της ίδιας εποχής ή του ίδιου εργαστηρίου.209 H 

επιλογή εξάλλου των εικόνων έγινε με την προοπτική της καταγραφής έργων που 

είτε χρονολογούνται στην ίδια χρονική περίοδο είτε ανήκουν στο ίδιο καλλιτεχνικό 

εργαστήριο είτε παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω κάποιας ιδιομορφίας ή 

ακόμα και της υψηλής ποιότητας τέχνης. Ετσι από τις 19 συνολικά όψεις – από τις 

13 εικόνες οι 6 είναι αμφιπρόσωπες – με μία εικόνα αντιπροσωπεύονται ο 9ος, 12ος, 

16ος και 18ος αιώνας ενώ οι υπόλοιπες ανήκουν στον 14ο αιώνα210.  

Με την εμπειρία που είχε αποκτηθεί από τις πρώτες αναλύσεις των τεσσάρων 

εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου και με τη χρήση περισσότερων εργαστηριακών 

αναλυτικών μεθόδων – για πρώτη φορά γίνεται χρήση της υπέρυθρης 

ρεφλεκτογραφίας211  - το ερευνητικό πρόγραμμα κατέληξε σε καταγραφή του 

είδους, της σύστασης, του πάχους και της χρήσης των χρωστικών αλλά και του 

είδους της προετοιμασίας. Η διαφορά και εξέλιξη σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό 

πρόγραμμα είναι ότι, το μεγαλύτερο δείγμα σε αριθμό εικόνων και χρωμάτων 

παρείχε τη δυνατότητα τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν να αποτελέσουν μια  

βάση αναφοράς για μελλοντικές γενικότερες εκτιμήσεις στο βαθμό βέβαια που θα 

επαναλαμβάνονταν ανάλογες μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα εικόνων ανά εποχή, 

γεωγραφική περιοχή, ζωγράφο ή εργαστήριο.212 
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 Ν. Χατζηδάκη/Ι. Χρυσουλάκης/Α. Αλεξοπούλου/J. Philippon/P. Auset, Συμβολή των 
φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη δεκατριών εικόνων του  Βυζαντινού Μουσείου, ΔΧΑΕ 
ΙΓ’ (1985–1986), 215–245. 
209

 Τα δύο προγράμματα φυσικοχημικής ανάλυσης εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ελληνογαλλικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Ερευνας και Τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Βυζαντινό 
Μουσείο, το Εργαστήριο Φυσικοχημείας του ΕΜΠ, και το Institut Francais de Restauration des 
Oeuvres d’ Art (IFROA). Οι φυσικοχημικές αναλύσεις έγιναν στα εργαστήρια του ΕΜΠ και του IFROA. 
210

 Συνολικά αναλύθηκαν μικροσκοπικά ενενήντα μικροδείγματα που προήλθαν από δεκαεννέα 
όψεις εικόνων. 
211

 Για την υπέρυθρη ρεφλεκτογρία δες στο Παράρτημα, σ. 95. 
212

 Σωστά οι μελετητές επισημαίνουν ότι «τα συμπεράσματα που ακολουθούν ισχύουν για τις 
συγκεκριμένες εικόνες και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε καμιά περίπτωση, λοιπόν, δεν θα ήταν 
επιτρεπτό να γενικευθούν αυθαίρετα». Βλ. Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης/ Α. Αλεξοπούλου/ J. 
Philippon/ P. Auset, ό.π. 228.   
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Δεδομένου ότι εφαρμόστηκαν φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης σε μεγάλο αριθμό 

δειγμάτων, τα οποία  ελήφθησαν από επίσης μεγάλη ομάδων βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών εικόνων, έχει σημασία να αναφερθούν τα συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξαν, εφ’ όσον τεκμηρίωσαν τη συμβολή τέτοιων ερευνών στην 

ερμηνεία των ζωγραφικών έργων τέχνης, εισήγαγαν νέα ερωτήματα στην έρευνα, 

αλλά και έθεσαν τα μέχρι εκείνη τη στιγμή όρια στο εύρος και το είδος των 

απαντήσεων που μπορούν ληφθούν.  

 Η αποκρυπτογράφηση της ποιότητας και του τρόπου  χρήσης των χρωστικών 

παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που δουλειάς του ζωγράφου, αλλά στην 

παρούσα φάση αυτές οι πληροφορίες δεν συγκροτούν τέτοια ομάδα 

στοιχείων που να τεκμηριώνουν συγκεκριμένα εργαστήρια.213  Αυτό ισχύει 

ακόμα και στις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αξιοσημείωτες αναλογίες 

στην τεχνολογία κατασκευής εικόνων.214 

 Για τις αμφιπρόσωπες εικόνες απαντήθηκαν ερωτήματα που αφορούσαν 

στην εποχή που δημιουργήθηκαν οι δύο όψεις των εικόνων (αν είναι 

σύγχρονες ή έχουν χρονολογική απόκλιση). Ωστόσο, μόνο μετά την 

παράλληλη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τεχνικών αναλύσεων με τα 

συμπεράσματα της έρευνας των ιστορικών της τέχνης είναι δυνατό να 

διατυπωθεί μια τελική εκτίμηση. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 

αμφιπρόσωπης εικόνας της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (Τ. 1027) του 14ου 

αιώνα με την παράσταση της Σταύρωσης στη β’ όψη του 18ου αιώνα.215 

Διαπιστώθηκε ομοιότητα των δύο όψεων αναφορικά με τη σύσταση των 

χρωμάτων. Αλλά από μόνο του αυτό το εύρημα δεν είναι αρκετό ώστε να 

οδηγήσει σε αναθεώρηση της χρονολόγησης, δηλαδή σε χρονολογική 

ταύτιση των δύο όψεων. Αντίθετα, είναι οι τεχνοτροπικές παρατηρήσεις, οι 

οποίες εξακολουθούσαν να ενισχύουν την αρχική, πριν τις φυσικοχημικές 

αναλύσεις, χρονολογική κατάταξη της β’ όψης στον 18ο αι. Αυτό στο οποίο, 

όμως συνέβαλαν οι αναλύσεις ήταν να επιβεβαιωθεί η  σταθερή προσήλωση 

                                                 
213

 Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης/ Α. Αλεξοπούλου/ J. Philippon,/ P. Auset, ό.π. 220.  
214

 Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης/ Α. Αλεξοπούλου/ J. Philippon/ P. Auset, ό.π. 232. Οι εικόνες του 
Χριστού από τη Θεσσαλονίκη Τ. 185 και Τ. 188 και η εικόνα της Παναγίας Τ. 1027 (βλ. Γ. Σωτηρίου, 
Οδηγός Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 1931) παρουσιάζουν αναλογίες όπως το πάχος, η 
κοκκομετρία, ο αριθμός των χρωματικών στρωμάτων και το είδος των ορυκτών χρωστικών.  
215

 Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης/ Α. Αλεξοπούλου/ J. Philippon/ P. Auset, ό.π.  222, 232, εικ. 9-10.  
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των ζωγράφων της μεταβυζαντινής περιόδου στα καθιερωμένα και 

παραδοσιακά πρότυπα του 14ου αι.  

 Η τεχνική και τεχνολογική διερεύνηση προκάλεσε αναθεώρηση 

παραδεδομένων βεβαιοτήτων που προέρχονται από τις πηγές και 

συγκεκριμένα από την Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης του Διονύσιου του 

εκ Φουρνά.  Από τις αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι σε κανένα από τα δείγματα 

δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία του μαγγανίου, χαρακτηριστικό στοιχείο της 

όμπρας και της σιέννας. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να αντιβαίνει στις 

αναφορές του Διονυσίου του εκ Φουρνά σύμφωνα με τις οποίες οι δύο 

αυτές χρωστικές αποτελούσαν βασικά συστατικά των χρωματικών 

μειγμάτων. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε η παρουσία της πράσινης γης κυρίως 

στη χρωματική απόδοση των σαρκωμάτων, αν και σύμφωνα με την 

Ερμηνείας της Ζωγραφικής Τέχνης η συγκεκριμένη χρωστική αποτελούσε 

βασικό στοιχείο της τοιχογραφίας και πολύ λιγότερο των φορητών 

ζωγραφικών έργων τέχνης. 216  

 Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι, η χρήση ακριβών και πολύ καλής ποιότητας 

χρωστικών, όπως το lapis lazuli για τις γαλάζιες αποχρώσεις και ο 

αζουρίτης217 για τις βαθυπράσινες, συνδέεται με τις εικόνες που έχουν ήδη 

χαρακτηριστεί πολύ καλής τέχνης.218 Ωστόσο, η πιο ευρεία χρήση του 

ινδικού για τις μπλε αποχρώσεις, που είναι χαμηλότερου κόστους και 

ποιότητας δεν σημαίνει απαραίτητα πως και οι εικόνες είναι χαμηλότερης 

καλλιτεχνικής ποιότητας.219  

 Τέλος, η διαφοροποίηση των εξεταζόμενων εικόνων σε δύο κατηγορίες ως 

προς την κατασκευαστική τους τεχνολογία, αναφορικά με την προετοιμασία, 
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 Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκη/ Α. Αλεξοπούλο/ J. Philippon/ P. Auset, ό.π, 231–232.   
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 Ο αζουρίτης ήταν η σπουδαιότερη μπλε χρωστική στην ευρωπαϊκή ζωγραφική σε όλο το 
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουγγαρία ήταν η κύρια πηγή 
προέλευσή της για την Ευρώπη, μέχρι τα μέσα του 17
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 Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης/ Α. Αλεξοπούλου/ J. Philippon/ P. Auset, ό.π. 220. Στην εικόνα της 
Παναγίας Οδηγήτριας του 14
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 αιώνα από τη Θεσσαλονίκη (βλ. Ν. Χατζηδάκη κ.ά. ό.π., Τ. 191, εικ. 3), 

αλλά και στην εικόνα της Σταύρωσης από τη Θεσσαλονίκη για την απόδοση του γαλάζιου έχει 
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 αιώνα από τη Θεσσαλονίκη (Ν. Χατζηδάκη, Ι. Χρυσουλάκης, ό.π., Τ. 185, εικ. 12) 

χρησιμοποιήθηκε πολύ καλής ποιότητας αζουρίτης.  
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 Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης,/ Α. Αλεξοπούλου,/ J. Philippon,/ P. Auset, ό.π, 229.  
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κρίθηκε ότι αποτελεί μια διαπίστωση που θα έπρεπε να συμπληρωθεί με 

περαιτέρω μελέτες ώστε να στοιχειοθετεί ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.  

 

Το 1990 η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων ανέλαβε τη συντήρηση της Κρητικής 

εικόνας με την παράσταση της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων της 

Βενετίας (τέλη 16ου – αρχές 17ου αι.), η οποία βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή της 

Αθήνας.220   

Η παρατήρηση του έργου (πριν τις εργασίες συντήρησης) με τη χρήση 

στερεοσκοπικού μικροσκοπίου τεκμηρίωσε την κατάσταση διατήρησης της εικόνας, 

εξειδίκευσε το είδος και την έκταση των φθορών, αποσαφήνισε τη μέθοδο 

συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης που έπρεπε να ακολουθηθεί, 

επιβεβαίωσε την ποιότητα της ζωγραφικής και της κατασκευής. Ωστόσο οι 

τεχνολογικές παρατηρήσεις αποκάλυψαν στοιχεία της δομής του έργου, που 

οδήγησαν στην διαπίστωση ότι χρειάζονται περαιτέρω εξειδικευμένες αναλύσεις 

προκειμένου να λυθούν προβλήματα που ανέδειξε η μικροσκοπική παρατήρηση και 

πιθανόν να προστεθούν πληροφορίες πολύτιμες για τα ερωτήματα που θέτουν οι 

ιστορικοί τέχνης.221  

Πιο συγκεκριμένα: 

 Από το προπαρασκευαστικό σχέδιο του καλλιτέχνη διακρίνονται μόνο 

ελάχιστα ίχνη. Εκτιμάται όμως ότι μια μελλοντική αποκάλυψη του συνόλου 

του προπαρασκευαστικού σχεδίου με τη χρήση υπέρυθρης 

ανακλαστογραφίας (ή ρεφλεκτογραφίας) θα βοηθούσε στην καλύτερη 

κατανόηση του έργου και του ζωγράφου, αφού η «γραφή» του σχεδίου η 

οποία διακρίνεται από αυθορμητισμό, ελευθερία και γρηγοράδα ή αντίθετα 

από επιμελημένη προσπάθεια αντιγραφής δίνει τις δικές της πληροφορίες 
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 Η εικόνα, μικρών διαστάσεων και τοξωτή στο επάνω μέρος της, έχει ως κύριο θέμα της την 
παράσταση εκκλησίας, η οποία ταυτίζεται με τον Αγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας. Ως προς τη 
χρονολόγηση της εικόνας terminus post quem θεωρείται το 1593, έτος κατά το οποίο είχαν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του καμπαναριού της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου. Ετσι, η 
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εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων τη Βενετία, ΔΧΑΕ 18 (1995), 103–114.  
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για τον καλλιτεχνικό περίγυρο και την καταγωγή του θέματος. Η αποκάλυψη 

του σχεδίου ίσως να μην έδινε απάντηση στο ερωτήματα που θέτει η Μ. 

Καζανάκη – Λάππα, η οποία αναζητά το πρότυπο της απεικόνισης του 

κτηρίου σε κάποια χαλκογραφία.222  Ωστόσο θα προσέθετε ένα πολύτιμο 

στοιχείο στο παζλ της κατανόησης του έργου, το οποίο καλείται η Ιστορία 

της Τέχνης να συναρμολογήσει συνταιριάζοντας κομμάτια ιστορικά, 

αισθητικά και τεχνοτροπικά, οικονομικά και κοινωνικά, τεχνικά και 

τεχνολογικά.  Η μέθοδος της υπέρυθρης ανακλαστογραφίας 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε βυζαντινές εικόνες τον 1984 και τα 

αποτελέσματά έγιναν γνωστά το 1985.223 Εντούτοις, είναι αμφίβολο σε ποιο 

βαθμό είχε εμπεδωθεί η χρήση της πέντε χρόνια αργότερα και πόσα 

εργαστήρια διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό.   

 Η προετοιμασία, η οποία αποτελείται από δύο λεπτά στρώματα, δεν είναι 

συνηθισμένη στις εικόνες, αντίθετα ο πιο συχνός τρόπος είναι η 

προετοιμασία από πολλά λεπτά στρώματα του ίδιου υλικού ώστε η τελική 

εντύπωση να είναι αυτή της ομοιογενείας.224 Αυτή την τεχνική 

προετοιμασίας προτείνει και ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά, φαίνεται όμως ότι ο 

καλλιτέχνης της εικόνας που εξετάζεται δεν ακολουθεί αυτή την 

παράδοση225.  

 Αντίθετα στην περίπτωση των χρυσοκοντυλιών ακολουθείται ο τρόπος που 

περιγράφεται από τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά.226 

 Επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει εργαστηριακή έρευνα για τα υλικά του 

χρωματικού στρώματος.  

 Και τέλος, διαπιστώνεται ότι, η έλλειψη συγκριτικών στοιχείων με έργα 

αντίστοιχης περιόδου, έλλειψη που έγινε φανερή κατά τη διάρκεια της 

μελέτης του συγκεκριμένου ζωγραφικού πίνακα, έφερε στο προσκήνιο την 
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 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, ο.π., 14–15.  
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 Με φύλλο χρυσού και την τεχνική της mixtion. Bλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης, ο.π., 24.  
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ανάγκη για συστηματική μελέτη των εικόνων σε σύνολα πια, κατά εποχή και 

ανά περιοχή της Ελλάδας, από τεχνολογικής πλευράς  με παράλληλη 

συστηματική μελέτη των τρόπων προσέγγισης από πλευράς συντήρησης.227  

 

Τα παραπάνω παραδείγματα καθιστούν φανερό ότι από τη δεκαετία του ’90 οι 

εργαστηριακές αναλύσεις των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων αρχίζουν να 

διεκδικούν πιο ενεργό ρόλο στη μελέτη και τεκμηρίωση των έργων, αν και ακόμα 

έχουν αποσπασματικό και περιπτωσιακό χαρακτήρα ή μένουν στο στάδιο της 

διαπίστωσης της συγκεκριμένης ανάγκης ή δυνατότητας. Η συχνότητα με την οποία 

εικόνες υποβάλλονται σε αυτή την αναλυτική διαδικασία δεν εξαρτάται μόνο από 

την επιθυμία των ιστορικών τέχνης να κατανοήσουν καλύτερα ένα έργο, αλλά και 

από τη διαθεσιμότητα εργαστηριών κατάλληλα εξοπλισμένων, παράμετρος που 

οπωσδήποτε θα είχε και μία οικονομική διάσταση.    

Η ανάγκη της εις βάθος διερεύνησης έργων με διαπιστωμένη μεγάλη ιστορική και 

καλλιτεχνική αξία διατυπώνεται πιο ξεκάθαρα, την ίδια χρονική περίοδο, στην 

περίπτωση της εικόνας του Μιχαήλ Δαμασκηνού «Ο Δείπνος ο Μυστικός» (βλ. πιν. 

1).228 Η εργαστηριακή διερεύνηση της εικόνας έγινε στο πλαίσιο πτυχιακής 

εργασίας που εκπονήθηκε από τους Γ. Τσαίρη και Ουρ. Θεοδωροπούλου στο 

Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Ραδιοχημικών Ερευνών του Τμήματος Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, το 1995.229 

 Όπως παρατηρούν οι μελετητές οι μέχρι εκείνη τη στιγμή γνώσεις μας για τη 

τεχνική του ζωγράφου και τα υλικά των έργων του προέρχονταν από τη διά γυμνού 

οφθαλμού οπτική παρατήρηση. Ετσι, εξαρχής τέθηκε ο στόχος της έρευνας: η 

συστηματική διερεύνηση των υλικών και όλων των σταδίων δημιουργίας της 

εικόνας από το ξύλινο υπόστρωμα μέχρι το τελικό βερνίκι, η εξακρίβωση του 

τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης χειρίστηκε τα υλικά του και η αποσαφήνιση της 
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 Μ. Καφαντάρη–Μπρούμη, Κρητική εικόνα με την παράσταση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων της Βενετίας…ό.π., 119.  
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 Η εικόνα βρίσκεται στην Κρήτη, ανήκει στη συλλογή της Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών και 
χρονολογείται ανάμεσα στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1580 και το 1591. Περισσοτ. Δες: 
Εικόνες της Κρητικής Τέχνης. Από τον Χάνδακα ως τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, (επιμ. Μαν. 
Μπορμπουδάκης), Ηράκλειο 1993,  449–451, πιν. 96.  
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 Αθ. Αλεξοπούλου–Αγοράνου/ Ουρ. Θεοδωροπούλο/ Γ. Τσαίρης, Μελέτη των υλικών και της 
τεχνικής κατασκευής της μεταβυζαντινής εικόνας «Ο Δείπνος ο Μυστικός» του Μιχαήλ Δαμασκηνού, 
ΔΧΑΕ 19 (1996  - 97),  151–166.  
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εσωτερικής κατασκευαστικής τεχνολογίας του έργου. Η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε ήταν η συστηματική και συνδυαστική εφαρμογή οπτικών 

διαγνωστικών μεθόδων με τη χρήση ορατής, υπέρυθρης και υπεριώδους 

ακτινοβολίας και ακτίνων Χ και φυσικοχημικών αναλυτικών μεθόδων με τη λήψη 

μικροδειγμάτων.230 Οι εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν όλα τα στάδια 

δημιουργίας του έργου, από το ξύλο, την προετοιμασία και το σχέδιο ως το τελικό 

βερνίκι και προσδιόρισαν τα υλικά που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος, τον τρόπο που 

τα συνδύασε και τα εναπόθεσε στο έργο, το είδος, τη σύσταση και την ποικιλία των 

χρωμάτων, τον προσωπικό χαρακτήρα με τον οποίο αντιμετώπισε το θέμα του. Η 

πληροφορία ότι ο ζωγράφος στο στάδιο του σχεδίου επιλέγει να κάνει σταθερά 

περιγράμματα ώστε  οι μορφές να διαχωρίζονται με σαφήνεια και καθαρότητα πριν 

τοποθετήσει πάνω τους τα χρώματα, μπορεί να μην τροποποιεί την εκτίμηση για 

την αισθητική και καλλιτεχνική αξία του έργου, φωτίζει όμως τον γραφικό 

χαρακτήρα του δημιουργού. Η διαπίστωση ότι, αν και το έργο  δίνει την εντύπωση 

της χρωματικής ποικιλίας εντούτοις η παλέτα των χρωστικών που χρησιμοποιεί ο 

Δαμασκηνός είναι περιορισμένη και επομένως η αίσθηση της χρωματικής ποικιλίας 

οφείλεται στους μεταξύ τους συνδυασμούς, δεν θα ήταν δυνατή παρά μόνο ύστερα 

από την εργαστηριακή ανάλυση του έργου. Οπωσδήποτε, όμως, ένα στοιχείο που 

τεκμηριώνει την ζωγραφική δεινότητα του καλλιτέχνη.   

 

Η συνεργασία της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Διαγνωστικού 

Κέντρο «Ορμύλια», στο διάστημα από τον Ιούνιο του 1998 ως τον Δεκέμβριο του 

1999, αφορούσε στην εργαστηριακή διερεύνηση 15 βυζαντινών και μεταβυζαντινών 

εικόνων από το νομό Χαλκιδικής.231 Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να τεκμηριωθεί 

και να προβληθεί η αναγκαιότητα της διαγνωστικής και φυσικοχημικής 

μεθοδολογίας στην έρευνα, μελέτη και συντήρηση.232 Τα κριτήρια για την επιλογή 

των εικόνων που εντάχθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα ήταν η ιστορική και 

καλλιτεχνική σημασία τους σε συνδυασμό με τα ερευνητικά ζητούμενα του 

                                                 
230

 Αθ. Αλεξοπούλου–Αγοράνου/ Ουρ. Θεοδωροπούλου/ Γ. Τσαίρης, Μελέτη των υλικών και της 
τεχνικής κατασκευής της μεταβυζαντινής εικόνας «Ο Δείπνος ο Μυστικός» του Μιχαήλ Δαμασκηνού, 
ό.π., 151.  
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 Από το 1973 ως το 1975 στο νομό Χαλκιδικής καταγράφηκαν 132 ναοί με 835 βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές εικόνες (από τον 12

ο
 ως και τον 20

ο
 αιώνα) σε 36 χωριά.  

232
 Ιω. Παπάγγελος/ Αγγ. Στρατή/ Μοναχή Δανιηλία, Εικόνων Κάλλος Αθέατον, Αθήνα 2004.  
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Διαγνωστικού Κέντρου «Ορμύλια». Αυτή είναι η πρώτη φορά, μετά το 1984, κατά 

την οποία εφαρμόζονται διαγνωστικές και αναλυτικές μέθοδοι σε ομάδα εικόνων, 

των οποίων το κοινό στοιχείο ήταν η γεωγραφική προέλευση.  Ως εκείνη  τη χρονική 

στιγμή οι έρευνες που ήδη είχαν πραγματοποιεί, αν και δεν ήταν πολλές, είχαν παρ’ 

όλα αυτά  δείξει το εύρος των ερωτημάτων που είναι δυνατόν να τεθούν και των 

απαντήσεων που μπορεί να ληφθούν.  Επιπλέον, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 

διαπιστωνόταν η έλλειψη περισσότερων αναλυτικών δεδομένων που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν σε συγκριτικές έρευνες και αξιολογήσεις και μάλιστα 

δεδομένων που να προέρχονται από ομάδες εικόνων με κοινά γεωγραφικά, 

καλλιτεχνικά, χρονολογικά χαρακτηριστικά.  

Πάντως, η ίδρυση ενός Διαγνωστικού Κέντρου όπως η «Ορμύλια» που στους 

ιδρυτικούς του σκοπούς είχε τη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών 

αναλύσεων στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες στην παρούσα φάση 

καθιστούσε δυνατό ένα τέτοιο εγχείρημα.  

Στην διάρκεια της διαγνωστικής και αναλυτικής έρευνας: 

 Εντοπίστηκαν επιγραφές κάτω από ρύπους ή επιζωγραφίσεις. 

 Αποκαλύφθηκαν μη ορατές φθορές από το χρόνο ή από ανθρώπινη 

επέμβαση. 

 Προσδιορίστηκαν και όπου ήταν δυνατόν χρονολογήθηκαν επιζωγραφίσεις. 

 Συμπληρώθηκαν τεχνικά και τεχνολογικά στοιχεία στα ούτως ή άλλως ελλιπή 

δεδομένα στον τομέα των μεταβυζαντινών εικόνων.  

 Αποδόθηκαν εικόνες σε ζωγράφους ή τοπικά καλλιτεχνικά εργαστήρια. 

 Και τέλος, κατά τη διαδικασία της συντήρησης των εικόνων που 

ακολούθησε, αποδείχθηκε η αναγκαιότητα να προηγείται κάθε εργασίας 

συντήρησης η αναλυτική διάγνωση. Στην προκειμένη περίπτωση οι 

αναλυτικές διαγνωστικές έρευνες τεκμηρίωσαν με επιστημονικό τρόπο την 

κατάσταση διατήρησης των εικόνων, τις κατασκευαστικές τους λεπτομέρειες 

και τη συμπεριφορά  των υλικών ώστε να ακολουθηθεί η κατάλληλη 

μέθοδος συντήρησης, που διασφαλίζει και το υλικό μέρος, αλλά και την 

αυθεντικότητα του έργου. 
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Τη χρονική περίοδο 2002 – 2006 το πρόγραμμα συντήρησης από το Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης ογδόντα οκτώ βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών εικόνων του Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης της 

Κορυτσάς233 ήταν η αφετηρία ώστε να εφαρμοστεί μιας μεγάλης έκτασης 

διαγνωστική έρευνα234 σε ένα δείγμα σαράντα εικόνων.235  Η χρήση σύγχρονων 

αναλυτικών και διαγνωστικών μεθόδων236 αποσαφήνισε τους τρόπους με τους 

οποίους εκτελέστηκαν τα σχέδια, την σταδιακή εξέλιξη κάθε ζωγραφικής σύνθεσης, 

την κατασκευαστική δομή των εικόνων, τις τεχνικές μίξης των χρωστικών και 

κατασκευής των χρωματικών στρωμάτων. Ετσι, προσεγγίστηκε με ακρίβεια η 

τεχνολογία των έργων, προσδιορίστηκε πλήρως η κατάσταση διατήρησής τους και 

τεκμηριώθηκαν με ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης.237 

 Πολλές εικόνες από τη συλλογή του Μουσείου Κορυτσάς ήταν ήδη συντηρημένες 

και δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σχετικά με τις παλαιότερες επεμβάσεις 

συντήρησής τους. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν καταρχήν στα ακατάλληλα υλικά 

που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής 

τους. Για την βαθύτερη κατανόηση των εικόνων και των προβλημάτων τους, αλλά 

και για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των στρωμάτων και 

των υλικών, καταρτίστηκαν ειδικοί πίνακες τεκμηρίωσης, οι οποίοι 

συμπληρώνονταν για κάθε εικόνα ξεχωριστά. Οι πίνακες αποτέλεσαν ένα χρήσιμο 
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Οι εικόνες αντιπροσώπευαν ένα ευρύ χρονολογικό και καλλιτεχνικό φάσμα, αποκαλυπτικό των 
ζωγραφικών ρευμάτων και έργων που κυκλοφορούσαν στις κεντρικές και νότιες περιοχές της 
γειτονικής χώρας από τον 14ο έως τον 19ο αι. 
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 Οι αναλύσεις έγιναν με αφορμή το πρόγραμμα «Συντήρηση εικόνων του Εθνικού Μουσείου 
Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς», την περίοδο 2002–2006, στο πλαίσιο διακρατικού 
προγράμματος συνεργασίας με συμβαλλόμενα μέρη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών–
Μεταβυζαντινών Μνημείων και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού από την πλευρά της Ελλάδας και 
το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς από την πλευρά της Αλβανίας. 
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 Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
συνεργάστηκε με ελληνικά ιδρύματα κύρους στον τομέα της έρευνας έργων τέχνης, όπως το 
Εργαστήριο Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης «Ορμύλια» του Ιερού Κοινοβίου 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής και το Εργαστήριο Ανάλυσης Υλικών του 
Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 
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Πραγματοποιήθηκε  ακτινογράφηση των εικόνων,  μελέτη κάτω από την υπεριώδη και την 
υπέρυθρη ακτινοβολία και μικροσκοπική παρατήρηση τους.  
237

 Δ. Λαζίδου/ Δ. Δροσάκη, Εγχειρίδιο Συντήρησης Εικόνων από το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής 
Τέχνης Κορυτσάς, Θεσσαλονίκη 2008. Δ. Λαζίδου/  Δ. Δροσάκη/  Ηλ. Καραγιαννίδου/ Π. Μπεϊνάς, Φ. 
Μπέλτσ,/ Αν. Σιάκκα, Διαγνωστική Ερευνα σε εικόνες από την Αλβανία, ανακοίνωση στο συνέδριο 
«Εικόνες: Ερευνα, Συντήρηση και Θέματα Δεοντολογίας», Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 3–7 Δεκεμβρίου 
2006. 
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εργαλείο τόσο για τον συντηρητή όσο και για τον ιστορικό τέχνης καθώς 

κατηγοριοποίησαν πληροφορίες που αφορούν στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των 

εικόνων, στις παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης, στις τρέχουσες εργασίες 

συντήρησης και στα αποτελέσματα των διαγνωστικών μεθόδων.238 

 

 

3γ. Ένα σημαντικό διεθνές Συνέδριο 

 

Η διεξαγωγή στην Αθήνα, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής 

Κλασικών Σπουδών, του Διεθνούς Συμποσίου με θέμα «Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, 

Τεχνική και Τεχνολογία»239 καταδεικνύει ότι η υλική διερεύνηση με διεπιστημονικά 

εργαλεία των φορητών ζωγραφικών έργων της βυζαντινής περιόδου έχει αρχίσει να 

παίρνει έναν συστηματικότερο χαρακτήρα. Στη διάρκεια  της διεθνούς συνάντησης 

τα ζητήματα της τεχνικής και τεχνολογίας των βυζαντινών εικόνων εντάσσονται με 

πιο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο στη γενικότερη προβληματική της 

ερμηνείας των έργων. Ηδη, όπως είδαμε και παραπάνω, είχε διανυθεί μια πορεία 

στην κατεύθυνση της εργαστηριακής τεκμηρίωσης των βυζαντινών εικόνων και τα 

αποτελέσματα που είχαν υπάρξει μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορούσαν να 

καταδείξουν τόσο τις δυνατότητες που παρέχουν οι θετικές επιστήμες στην 

αρχαιολογική έρευνα όσο και τις προοπτικές. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκαν 

λεπτομερώς εξειδικευμένες επιστημονικές μέθοδοι ανάλυσης και διάγνωσης των 

τεχνικών και τεχνολογικών παραμέτρων ενός φορητού ζωγραφικού έργου.240 Από 

τις επιστημονικές ανακοινώσεις που αφορούσαν σε εργαστηριακές αναλύσεις 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, εδώ παρουσιάζονται εκείνες που 
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 Δ. Δροσάκη/ Δ. Λαζίδου, Εγχειρίδιο Συντήρησης…, ο.π., 192.  
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 Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Μ. Βασιλάκη) 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών 20–21 Φεβρ. 1998, Ηράκλειο 2002 
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 Ενδεικτικά: Β. Τορνάρη/ Ν. Βάινος/ Β.Ζαφειρόπουλος/ Δ. Φαντίδου/ Αν. Μπονάρου/ Κ. Φωτάκης, 
Η χρήση ολογραφικών μεθόδων στη μελέτη συντήρησης βυζαντινών εικόνων, στο Βυζαντινές 
Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, ο.π., 171–175. Ε. Ροκοφύλλου/ Κ. Μουτζούρης/ Απ. Χαρίτος 
κ.ά, Δυνατότητες και Προοπτικές της μεθόδους Ραδιογραφίας στη μελέτη εικόνων, στο ίδιο, 237–
246. Σ. Σωτηροπούλου/ Μοναχή Δανιηλία/ Δ. Μπικιάρης/ Γ. Χρυσουλάκης, Εκτενής μελέτη εικόνας 
με το Γενέσιο του Προδρόμου (β’ μισό 15

ου
 αιώνα) με μη καταστρεπτικές και μικροφασματικές 

τεχνικές, στο ίδιο, 247–260. Α. Τερλιξή/Μ. Δουλγερίδης/Ε. Ιωακείμογλου, Αναγνώριση της 
ταυτότητας των συνδετικών μέσων μεταβυζαντινής εικόνας με αέρια χρωματογραφία (ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγραφίζει την εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, Συλλογής Εθνικής 
Πινακοθήκης) στο ίδιο, 275–286. 
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αποτυπώνουν την εξελικτική πορεία αυτών των ερευνών από την πλευρά των 

ερωτημάτων που μπορούν να θέσουν και των απαντήσεων που είναι δυνατό να 

πάρουν οι ιστορικοί της τέχνης έχοντας στα χέρια τους τα διαγνωστικά και 

φυσικοχημικά επιστημονικά εργαλεία.  

 

Στην περίπτωση της εικόνας της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του Μουσείου Μπενάκη 

(αρ. ευρ. 2972, πιν. 2),241  τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών αναλύσεων 

οδήγησαν σε αναθεώρηση δεδομένων ως εκείνη τη στιγμή τεχνοτροπικών 

ερμηνειών και χρονολογικών τοποθετήσεων. Είναι σημαντικό ότι οι ιστορικοί της 

τέχνης μπόρεσαν να θέσουν ερμηνευτικά ζητήματα της εικόνας μόνο από την 

στιγμή που είχαν στα χέρια τους κάποια πρώτα τεχνικά στοιχεία, που προέκυψαν 

από τη διαδικασία συντήρησης της εικόνας.  Η εικόνα συντηρήθηκε στα εργαστήρια 

του Μουσείου Μπενάκη το 1988 και αναλύθηκε εργαστηριακά με φυσικοχημικές 

διαγνωστικές μεθόδους το 1993. Τα τεχνικά και τεχνολογικά ευρήματα που 

προέκυψαν από τη συντήρηση της εικόνας ήταν αυτά που κατ’ αρχήν άνοιξαν 

ερμηνευτικά ζητήματα και προκάλεσαν την ανάγκη επαναπροσέγγισης του 

έργου.242   

Κρίθηκε, επομένως, ότι μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα που θα διενεργούσε 

φυσικοχημικές αναλύσεις, τα ευρήματα των οποίων θα ετίθεντο υπόψη των 

ιστορικών της τέχνης και θα αξιολογούνταν σε συνδυασμό με την έρευνα των 

ιστορικών της τέχνης, θα συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του έργου. Από τη 

σύσταση της ερευνητικής ομάδας μπορούμε ίσως να συμπεράνουμε ότι τα 

επιστημονικά εργαλεία που παρείχαν τότε οι φυσικοχημικές μέθοδοι ήταν τέτοια 
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 Η εικόνα αγοράστηκε το 1934 από τον Αντώνη Μπενάκη. Στο κέντρο της απεικονίζεται η Παναγία 
βρεφοκρατούσα σε προτομή, στον τύπο της Γλυκοφιλούσας. Η παράσταση εγγράφεται σε τόξο που 
στηρίζεται σε σπειροειδείς κίονες. Στο μέτωπο του τόξου τοποθετούνται δύο ένθετα πλακίδια από 
γυαλί με τους ευαγγελιστές Λουκά και Ματθαίο σε μετάλλια. Το κεντρικό θέμα περιβάλλει πλατύ 
πλαίσιο, χωρισμένο σε είκοσι ορθογώνια διάχωρα, όπου εναλλάσσονται ανάγλυφες σκηνές 
Δωδεκαόρτου με ζωγραφιστές προτομές αποστόλων κάτω από το τόξο. Από τις αρχικά δέκα σκηνές 
του Δωδεκαόρτου σώζονται οι έξι και από τους δέκα αποστόλους οι επτά. Βλ. σχετ. Α. Ξυγγόπουλος, 
Μουσείον Μπενάκη. Κατάλογος των Εικόνων, Έν Αθήναις 1936,  1–4, πιν. 1- 4. 
242

 Μια πρώτη παρουσίαση και ερμηνεία των τεχνικών ευρημάτων μετά τη συντήρηση έγινε στο  
Recklinhghausen της Γερμανίας το 1994 στο συνέδριο με θέμα την τεχνική, την τεχνολογία και τη 
συντήρηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων. Βλ. K. Milanou, The Icon Virgin and Child 
and Scenes from Crist’s Life with Apostles, στο Ikonen, Restaurierung und Naturwissenschaftliche 
Erforschung,(επιμ. I. Bentchev, E. Haustein-Bartsch), Μόναχο 1997,  61–68, εικ. 58–70.  
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που μπορούσαν να ανταποκριθούν στα ερωτήματα που έθετε η ιστορική έρευνα.243  

Τα ευρήματα των φυσικοχημικών αναλύσεων και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις που 

προέκυψαν από αυτά παρουσιάστηκαν το 1998 στο Συνέδριο «Βυζαντινές Εικόνες. 

Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία».244 

Αποτελεί, δε, χαρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία η υλική 

αποκρυπτογράφηση του ζωγραφικού έργου και η διεπιστημονική προσέγγισή του 

βάζει ένα τέλος, αν και ίσως όχι οριστικό, στη ερμηνευτική περιπέτεια της εικόνας. 

Αμέσως παρακάτω θα δούμε τις πρώτες απόψεις των ιστορικών της τέχνης για αυτό 

το έργο και τα νέα ερωτήματα που τέθηκαν καθώς αποκαλύπτονταν οι τεχνικές και 

τεχνολογικές πληροφορίες, πρώτα κατά τη διάρκεια της συντήρησης και μετά κατά 

τη διάρκεια των φυσικοχημικών αναλύσεων.  

Ο Α. Ξυγγόπουλος σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εικόνα στο κατάλογο του 

Μουσείου χρονολογεί την κεντρική παράσταση  στον 12ο αιώνα.245 Το υλικό από 

τον οποίο έχουν κατασκευστεί ανάγλυφα πλακίδια με σκηνές Δωδεκαόρτου που την 

περιβάλλουν κατά τον Ξυγγόπουλο είναι στεατίτης και χρονολογικά τα τοποθετεί 

στον 14ο αιώνα, αλλά επικολλήθηκαν στην εικόνα τον 16ο αιώνα, τότε δηλαδή που 

χρονολογεί και τις προτομές των αποστόλων της κάτω σειράς. Τέλος, τις δύο 

τριγωνικές γυάλινες πλάκες τις τοποθετεί στον 16ο αιώνα. Η Χρ. Μπαλτογιάννη 

πρότεινε τη χρονολόγηση της κεντρικής παράστασης στον 14ο αιώνα.246  Η Μ. 

Βασιλάκη προσεγγίζοντας το έργο πριν την εργαστηριακή ανάλυση, δηλαδή με τα 

στοιχεία που είχαν προκύψει από τη συντήρηση της εικόνας, διαπίστωνε ότι 

                                                 
243

 Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι ιστορικοί τέχνης Μ. Βασιλάκη και D. Gordon, η 
συντηρήτρια του Μουσείου Μπενάκη Κ. Μιλάνου, η χημικός του Κέντρου Λίθου Κ. Κουζέλη, που 
έκανε τις αναλύσεις των χρωστικών και η γεωπόνος–ερευνήτρια του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής 
Ερευνας Καίτη Παρασκευοπούλου, που έκανε την ανάλυση του ξύλου της εικόνας.  
244

 Μ. Βασιλάκη, Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του Μουσείου Μπενάκη: Προβλήματα της 
Ερευνας, στο Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, ό.π.,  201–207. D. Gordon, The Icon 
of Virgin Glykophilousa in the Benaki Museum, Athens: The Verres Eglomises, στο ίδιο. 211–215. Κ. 
Μιλάνου, Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του Μουσείου Μπενάκη: Τεχνική Ανάλυση, στο ίδιο 
219–226. Κ. Κουζέλη, Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του Μουσείου Μπενάκη (Αρ. ευρετ. 
2972): Συμβολή στη μελέτη του έργου με Οπτική Μικροσκοπία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης 
και Μικρανάλυση Ακτίνων Χ, στο ίδιο,  231–236. 
245

 Α. Ξυγγόπουλος, Μουσείον Μπενάκη. Κατάλογος των Εικόνων, ό.π.  
246

 Χρ. Μπαλτογιάννη, Η Παναγιά Γλυκοφιλούσα και το “ανακλινόμενον βρέφος” σε εικόνα της 
συλλογής Λοβέρδου, ΔΧΑΕ 16 (1991- 1992),  224–226. Της ίδιας, Εικόνες. Μήτηρ Θεού, Αθήνα 1994, 
αρ. 20, 86, πιν. 39–40.  



-Τ 71 

συνδυάζονται εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία της υστεροβυζαντινής 

παράδοσης με στοιχεία που προέρχονται από τη βενετσιάνικη τέχνη. 247  

Εκτιμούσε, πως ο δημιουργός είναι βυζαντινός ζωγράφος, γνώστης της 

βενετσιάνικης τέχνης, που ίσως είχε συνεργαστεί με κάποιο τεχνίτη του γυαλιού. 

Σχετικά με τον τόπο παραγωγής, μέχρι εκείνη τη στιγμή, όλα τα δεδομένα 

συνέκλιναν ότι έγινε σε εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης. 

Μετά το 1993, τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις εργαστηριακές τεχνικές 

αναλύσεις οδήγησαν σε αναθεώρηση τόσο της ανάγνωσης του Α. Ξυγγόπουλου όσο 

και  ορισμένων σημείων από την προσέγγιση της Μ. Βασιλάκη.  

Η εικόνα συνδυάζει διάφορες τεχνικές πάνω στην ίδια ξύλινη επιφάνεια. Η κεντρική 

παράσταση και οι προτομές των αποστόλων έχουν γίνει με την παραδοσιακή 

τεχνική των βυζαντινών εικόνων (αυγοτέμπερα σε προετοιμασία γύψου). Τα 

μετάλλια των ευαγγελιστών έχουν γίνει με την τεχνική verre églomisé.248 Η γύψινη 

προετοιμασία της ξύλινης επιφάνειας της εικόνας έγινε με την τεχνική του gesso 

grosso (χοντρός γύψος)  και του gesso sottile (λεπτός γύψος), που απαντάται στη 

Κεντρική και Βόρεια Ιταλία.249  Πάνω από την προετοιμασία υπάρχει ένα λεπτό 

στρώμα πράσινης γης, τεχνική που ονομάζεται imprimatura και ήταν διαδεδομένη 

στην ιταλική και φλαμανδική ζωγραφική.250 Τα ανάγλυφα πλακίδια δεν είναι από 

στεατίτη, όπως υποστηρίζει ο Ξυγγόπουλος, αλλά έχουν γίνει με την τεχνική του 

στόκο, επίσης, πολύ διαδεδομένη στην Ιταλία.251 

  Η αξιολόγηση  των υλικών ευρημάτων σε συνδυασμό με τα ιστορικά δεδομένα της 

εποχής, αλλά και το συνολικό ύφος της εικόνας, εξακολούθησαν να συνηγορούν 

στην άποψη ότι ο ζωγράφος είναι βυζαντινός, προέρχεται από την υστεροβυζαντινή 

παράδοση, υιοθετεί στοιχεία από τη βενετσιάνικη τέχνη και είτε συνεργάστηκε με 

                                                 
247

 Μ. Βασιλάκη «Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας», ό.π., 203–204.  
248

 Για την τεχνική verre églomisé βλ. σχετ. D. Gordon,  The Icon of Virgin…, ό.π. 
249

 Αν και οι τεχνικές αναλύσεις έργων της πρώιμης ιταλικής τέχνης έχουν δώσει πολλά 
παραδείγματα της προετοιμασίας των δύο gesso, μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή οι εργαστηριακές 
αναλύσεις δεν είχαν εντοπίσει παραδείγματα ανάλογης προετοιμασίας από βυζαντινούς ζωγράφους.  
Για τις δύο τεχνικές βλ. Cennino Cennini, Το Βιβλίο της Τέχνης, ό.π.,  74–78 και Art in the Making, 
Italian Painting before 1400, ό.π., 17–18, σημ. 13. 
250

 Σχετικά με την αυτή την τεχνική: Βλ. Κ. Μιλάνου, Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του 
Μουσείου Μπενάκη (Αρ. ευρετ. 2972) στο  Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, ό.π.  
222–223. Cennino Cennini, To Βιβλίο της Τέχνης, ό.π., 83 
251

 Για τον στόκο βλ. σχετικά Μ. Βασιλάκη, Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, ό.π.,  205, υποσημ. 
20. 
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ένα Βενετό τεχνική για τα βενετσιάνικα στοιχεία (όπως τα ένθετα γυάλινα 

πλακίδια)είτε τα παρήγγειλε σε βενετσιάνικο εργαστήριο.252 Οι εργαστηριακές 

αναλύσεις απάντησαν και  στο ζήτημα της χρονολόγησης. Το σύνολο της εικόνας 

τοποθετείται στον 14ο αιώνα, εκτός από τις τέσσερις (από τις 7 σωζόμενες) 

ανάγλυφες παραστάσεις αποστόλων που έχουν γίνει πάνω σε φύλλο ασημιού. Οι 

τελευταίες φαίνεται πως είναι φτιαγμένες από άλλον καλλιτέχνη και  

τοποθετούνται χρονολογικά το αργότερο στον πρώτο μισό του 15ου αιώνα.253  

Ωστόσο η εκτεταμένη παρουσία τεχνικών που απαντώνται στην Ιταλία και σπάνια ή 

καθόλου στους βυζαντινούς ζωγράφους ανέτρεψε τη θεωρία του 

κωνσταντινουπολίτικου εργαστήριου και οδήγησε στην άποψη ότι το έργο παρήχθη 

σε εργαστήριο της Βενετίας.  

 Η εργαστηριακή διερεύνηση του έργου  έριξε φως στα μη ορατά στοιχεία της 

εικόνας, αποσαφήνισε τον τρόπο που δομήθηκε,  προσδιόρισε το είδος και τη 

σύσταση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, αποκάλυψε, θα λέγαμε, την 

κατασκευαστική περιπέτεια του έργου. Τα αποτελέσματα αυτής τη μακράς 

διαδικασίας,  όταν αξιολογήθηκαν μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας που 

διεξήγαγε η ιστορία της τέχνης, οδήγησαν τελικά στην αναθεώρηση προηγούμενων 

ερμηνειών. Ενδεχομένως να μην μπορούν ποτέ να ανασυσταθούν πλήρως οι 

κοινωνικοί όροι και οι υλικές προϋποθέσεις δημιουργίας ενός έργου. Παρ’ όλα αυτά 

τα ερωτήματα που τέθηκαν  για την εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας μπόρεσαν 

να βρουν απαντήσεις μέσα από τα αναλυτικά εργαλεία των θετικών επιστημών. Τα 

ίδια τα ερωτήματα προέκυψαν από μια τεχνική διαδικασία (αυτή της συντήρησης), 

αλλά από την άλλη πλευρά για να απαντηθούν χρησιμοποιήθηκαν οι πιο 

εξελιγμένες μέχρι εκείνη τη στιγμή μέθοδοι ανάλυσης, οι οποίες με τη σειρά τους 

προκαλούσαν νέα ερωτήματα που ζητούσαν απαντήσεις.254  Ετσι από τη μια πλευρά 

τα ερμηνευτικά ζητήματα που τίθενται από τους ιστορικούς της Τέχνης αποτελούν 

ένα είδος πρόκλησης ώστε να διευρυνθούν τα όρια των φυσικοχημικών μεθόδων 

διάγνωσης και ανάλυσης, από την άλλη πλευρά οι ίδιες οι αναλυτικές μέθοδοι 
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 Μ. Βασιλάκη, ό.π. σ. 204–205.  
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 Για τη χρονολόγηση δες Μ. Βασιλάκη, ό.π.. 206–207. Για τις εργαστηριακές αναλύσεις δες Κ. 
Μιλάνου, ό.π. σ. 219–226.  
254

 Για τις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθαν δες Κ. Μιλάνου, ό.π. και Κ. Κουζέλη, ό.π.  
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διεύρυναν τα ερμηνευτικά όρια της Ιστορίας της Τέχνης και των απαντήσεων που 

μπορούσε να λάβει.    

 

Η συγκριτική και συνδυαστική χρήση ιστορικών – αρχαιολογικών  και 

εργαστηριακών δεδομένων προκάλεσε νέα ερωτήματα σε μια συζήτηση που δεν 

έχει ακόμα κλείσει μεταξύ των ιστορικών της τέχνης, σχετικά με την εικόνα του 

Αγίου Γεωργίου (πιν. 3), η οποία ανήκει στη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου στο 

Λονδίνο. Η εικόνα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1984 ως έργο της 

Σταυροφορικής τέχνης των μέσων του 13ου αιώνα.255 Ως τόπος κατασκευής της 

θεωρήθηκαν οι Αγιοι Τόποι και αποδόθηκε σε δυτικό καλλιτέχνη, προερχόμενο 

πιθανόν από το Παρίσι. Σε αυτή την πρώτη δημοσίευση αναφέρεται ότι ελήφθησαν 

δείγματα από την εικόνα τα οποία εξετάστηκαν στα εργαστήρια της Εθνικής 

Πινακοθήκης του Λονδίνου προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα συνδετικά υλικά των 

χρωμάτων.256 Η ανάλυση έγινε με αέρια χρωματογραφία257 και αποκάλυψε ότι το 

λευκό χρώμα του πίσω ποδιού του αλόγου περιείχε «παραδόξως»258 λάδι και κρόκο 

αυγού. Ωστόσο, η απόδοση του έργου στην τέχνη της εποχής των Σταυροφοριών 

αμφισβητήθηκε. Διατυπώθηκε, από την Ντούλα Μουρίκη και τον Μανόλη 

Χατζηδάκη, η άποψη ότι η τεχνοτροπία και η χρήση επάργυρου γύψινου 

ανάγλυφου υποδεικνύει Ελληνα καλλιτέχνη που είχε δυτικές επιρροές και δούλεψε 

στην Κύπρο.259 Στο συμπόσιο «Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία» ο 

R. Cormack  παρουσίασε  τις διαφορετικές ερμηνείες της εικόνας.260 Επιπλέον,   

ανέφερε τα αποτελέσματα του εργαστηριακών αναλύσεων που ήδη είχαν γίνει σε 
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 R. Cormack/ S. Michalarias, A Crusader Painting of St George: Maniera Greca or Lingua Franca, 
Burlington Magazine 126 (1984), 132–141. 
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 R. Cormack/ S. Michalarias, ό.π., 132, υποσημ. 1.  
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 Η  αέρια χρωματογραφία συγκαταλέγεται στις λεγόμενες «καταστρεπτικές» μεθόδους και 
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Απόδοση της λέξης surprisingly στο αγγλικό κείμενο.  
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 D. Mouriki, Thirteenth–Century Icon Painting in Cyprus, The Griffon 1–2 (1985–1986), 9–112. From 
Byzantium to El Greco. Greek Frescoes and Icons (κατ. Εκθ.),  25–26, 150–151, Αθήνα 1987. 
260

 R. Cormack, Crusader Art and Painting Techinque: Another look at a Painting of St George, στο 
Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, ό.π., 163 -  168. 
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31 νορβηγικά έργα της περιόδου 1250 – 1350.261  Οι αναλύσεις των νορβηγικών 

έργων έδειξαν ότι  οι ζωγράφοι προτιμούσαν την τεχνική του λαδιού και το φωτεινό 

προπλασμό, σε αντίθεση με τον σκούρο προπλασμό και τη δημιουργία δύο 

διαδοχικών στρωμάτων από αδιαφανή υδροχρώματα, τεχνική των βυζαντινών 

ζωγράφων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Cormack η εικόνα πιθανόν μπορεί να 

αποδοθεί σε καλλιτέχνη με εκπαίδευση στη Δύση που μετανάστευσε στη Μεσόγειο, 

παρά σε ντόπιο Ελληνα. Αλλά κι αυτή η άποψη είναι μόνο μια πιθανότητα που 

διατυπώνεται «μέχρι να πραγματοποιηθούν περισσότερες αναλύσεις ταυτοποίησης 

των συνδετικών υλικών βυζαντινών εικόνων».262   Προοπτική, η οποία, κρίνεται 

«επείγουσα» από τον ιστορικό της τέχνης προκειμένου να «δημιουργηθεί μία 

μεγάλη βάση δεδομένων που να επιτρέπει πιο ακριβείς εκτιμήσεις για την τέχνη της 

εποχής των Σταυροφοριών».263  Αυτό που στην πραγματικότητα προτείνεται είναι η 

διεύρυνση των ορίων στη συζήτηση για την τέχνη των Σταυροφοριών υπό το πρίσμα 

και των στοιχείων που μπορούν να δώσουν και οι εργαστηριακές αναλύσεις.  

 

Η ίδια ανάγκη, δηλαδή αυτή της δημιουργίας μιας ευρύτερης βάσης δεδομένων με 

υλικά και τεχνολογικά τεκμήρια, αυτή τη φορά για την τέχνη του ψηφιδωτού στο 

Βυζάντιο, προέκυψε και κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής ανάλυσης των δύο 

ψηφιδωτών εικόνων της μονής Ξενοφώντα του Αγίου Ορους, της εικόνας του  Αγιου 

Δημητρίου και της εικόνας του Αγιου Γεώργιου. Και οι δύο εικόνες τοποθετούνται 

στον 11ο – 12ο αι. και θεωρούνται έργα που έγιναν σε εργαστήρια της 

Κωνσταντινούπολης κατόπιν αυτοκρατορικής δωρεάς.264 Προκειμένου να 

συντηρηθούν με σκοπό να παρουσιαστούν στην έκθεση «Θησαυροί του Αγίου 
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Ξενοφώντος του Αγίου Ορους στο Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, ό.π. 129–138.  
Ιερά Μονή Ξενοφώντος–Εικόνες, Αγιον Ορος 1998,  46–59 (Γ. Ταβλάκης). Θησαυροί του Αγίου Ορους 
(κατ. έκθ.), Αθήνα 1997, 54–56, αρ. 2.1–2.2 (Ε. Τσιγαρίδας). Ν. Χατζηδάκη, Βυζαντινά Ψηφιδωτα, 
Αθήνα 1994,  22. Ο. Demus, Die Byzantinischen Mosaikikonen, I.Die grossformatigen Ikonen, Βιέννη 
1991, 27,  αρ. 4.   
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Ορους» το 1997 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης,265 

υποβλήθηκαν σε αναλύσεις από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Εθνικού Κέντρου 

Ερευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.266 Οι δύο εικόνες είναι από τις σπάνιες 

περιπτώσεις ψηφιδωτών φορητών βυζαντινών έργων για τις οποίες έγιναν πλήρεις 

εργαστηριακές αναλύσεις των ψηφίδων και του ξύλινου φορέα τους. Από τις 

αναλύσεις προέκυψε  ένα αρχείο για το είδος των ψηφίδων που χρησιμοποιήθηκαν, 

αποσαφηνίστηκε η δομή του έργου, προσδιορίστηκαν οι φθορές και οι παλαιότερες 

επεμβάσεις, πληροφορίες που συνέβαλαν στην εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου 

συντήρησης των έργων.267  Αλλά, από την  πλευρά της ιστορίας της τέχνης είναι 

σημαντικό ότι εξακριβώθηκε ο προορισμός του έργου, αναθεωρώντας 

προηγούμενη ερμηνεία σύμφωνα με την οποία επρόκειτο για εντοίχια έργα που 

αποκολλήθηκαν.268 Ο τρόπος χρήσης του ξύλου, δηλαδή υπόβαθρο από δυο 

σανίδες που έχουν σκαφεί διαμορφώνοντας στο περιθώριο ένα λεπτό πλαίσιο, 

τεκμηρίωσε ότι πρόκειται για φορητά έργα που έγιναν εξ’ αρχής σε ξύλο, παρά τις 

μεγάλες διαστάσεις τους (136 επί 70 εκ.). Αυτή η εκβάθυνση, μέσα στην οποία 

απλώθηκε η κηρομαστίχη και βυθίστηκαν οι ψηφίδες, υπήρξε πιθανόν μια από τις 

αιτίες της καλής διατήρησης των εικόνων, λόγω της περιμετρικής προστασίας, η 

οποία συγκρατεί τις ψηφίδες.269  Οι αναλύσεις ταύτισης του ξύλου προσδιόρισαν 

ότι πρόκειται για δρυ (Quercus), δηλαδή ξύλο με ιδιαίτερη αντοχή στο χρόνο.270 Σε 

αρκετές περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός της σύστασης του γυαλιού που έχει 

χρησιμοποιηθεί για τις γυάλινες ψηφίδες επέτρεψε να γίνουν διαπιστώσεις για την 

ιστορία της τεχνολογίας του γυαλιού σε διαφορετικές χρονολογικά εποχές και σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.271 
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 Θησαυροί του Αγ. Ορους (κατ. Έκθεσης), ό.π.  
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 Γ. Μανιάτης,/ Αικ. Μαλέα, Οι ψηφιδωτές εικόνες της Ι. Μ. Ξενοφώντος του Αγίου Ορους: 
Τεχνολογική εξέταση των φηφίδων, στο Βυζαντινές Εικόνες. Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, ο.π., 139–
150. 
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 Ν. Μίνως, Η συντήρηση των εικόνων στο  Ιερά Μονή Ξενοφώντος–Εικόνες, ο.π., 247–265. 
268

 A. Xyngopoulos,  Mosaiques et fresques de l’ Athos, Le millenaire du Mont Athos, 963–1963, 
Etudes et Melanges, Chevetogne 2 (1965), 250–251. 
269

 Ιερά Μονή Ξενοφώντος–Εικόνες, Αγιον Ορος 1998,  46–59 (Γ. Ταβλάκης) 
270

 Αικ. Παρασκευοπούλου, Εκθεση ταύτισης ξύλου από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας προς τη Διεύθυνση Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, Αθήνα 1997.  
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 Ενδεικτικά: το μολυβδούχο γυαλί από το οποίο έχουν φτιαχτεί οι πράσινες και γαλάζιες ψηφίδες 
απαντάται στα ισλαμικά γυαλιά από τον 8

ο
 ως τον 10

ο
 μ.Χ. αιώνα. Σε αυτά τα γυαλιά η συγκέντρωση 

του μολύβδου είναι υψηλή. Αντίθετα στις γυάλινες ψηφίδες των δύο εικόνων που εξετάζονται οι 
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Ο χαρακτηρισμός του είδους των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις 

χρωματιστές ψηφίδες, η διερεύνηση της σύστασης του γυαλιού (στην περίπτωση 

των γυάλινων ψηφίδων) και της τεχνολογίας κατασκευής τους όπως και ο 

προσδιορισμός των στοιχείων που προσδίδουν το χρώμα εάν και εφ’ όσον 

μελετηθούν συγκριτικά με ανάλογα στοιχεία από αναλύσεις άλλων ψηφιδωτών 

έργων, μπορούν να οδηγήσουν τόσο στον εντοπισμό της προέλευσης των υλικών 

όσο και στον εντοπισμό εργαστηρίων κατασκευής των έργων.272  

 

 

3δ. Αποκρυπτογραφώντας εικόνες με υπογραφή ζωγράφου  

Είδαμε προηγουμένως έρευνες που ξεκίνησαν με αφορμή τη συντήρηση κάποιου 

ζωγραφικού έργου,  αλλά και εικόνες στις οποίες έγιναν αναλύσεις προκειμένου 

μέσω του προσδιορισμού των τεχνικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους να 

απαντηθούν ερωτήματα της αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο διεπιστημονικής 

συνεργασίας. Η προοδευτική εφαρμογή, βελτίωση και εξέλιξη των επιστημονικών 

εργαλείων  φυσικοχημικής διερεύνησης των έργων τέχνης έδωσε τη δυνατότητα 

στους ιστορικούς της τέχνης να εντάξουν στην προβληματική τους πιο απαιτητικά 

ερμηνευτικά ζητήματα και να αναζητήσουν στοιχεία τέτοια που θα τους επέτρεπαν 

να διατυπώσουν συμπεράσματα με ευρύτερο τεχνολογικό, ιστορικό και 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η ανάληψη διεπιστημονικών ερευνητικών 

προγραμμάτων διάγνωσης και ανάλυσης σε ομάδες εικόνων που είτε έχουν την ίδια 

γεωγραφική καταγωγή, είτε κατατάσσονται στην ίδια χρονική περίοδο,   με στόχο τη 

συστηματική καταγραφή τεχνικών ευρημάτων και την πλήρωση του ελλείμματος 

τεχνολογικών πληροφοριών για κατηγορίες έργων με κοινές αναφορές, συνιστά μια 

εξέλιξη στο περιεχόμενο και τους στόχους των ερευνών.  

Αυτή ακριβώς η εξέλιξη παράλληλα με τη σταδιακή πρόοδο και εξειδίκευση των 

επιστημονικών εργαλείων έδωσε τη δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση και στα 

                                                                                                                                            
εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν χαμηλότερο συγκέντρωση μολύβδου, χαρακτηριστικό της 
τεχνολογίας του μολυβδούχου γυαλιού στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Επομένως, καταλήγουν οι 
μελετητές, παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα μείξη παλιάς και νέας για την εποχή τεχνολογίας 
(βλ.σχετικά Γ. Μανιάτης, Αικ. Μαλέα, ό.π. 144–145).  
272

 Γ. Μανιάτης, Αικ. Μαλέα, ό.π.139.  
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ερωτήματα που θέτει η έρευνα, αναλαμβάνοντας ακόμα πιο απαιτητικά 

προγράμματα αναφορικά με τους στόχους. Η εξακρίβωση των ιδιαίτερων τεχνικών 

και τεχνολογικών χαρακτηριστικών ομάδων ή και μεμονωμένων επώνυμων εικόνων 

που φέρουν την υπογραφή ενός σημαντικού ζωγράφου μπορούσε πια να 

επιχειρηθεί.  

 Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ιστορικός τέχνης Α. Δρανδάκη και οι συντηρήτριες του 

Μουσείου Μπενάκη Λ. Βρανοπούλου και Α. Καλλιγά ξεκίνησαν την εργαστηριακή 

εξέταση των πέντε εικόνων του Μουσείου που φέρουν τη υπογραφή «Εμμανουήλ 

Λαμπάρδος».273 Πρόκειται για την Αγία Αικατερίνη με χρονολογία το 1627 (αρ. 

2985),274 τον Χριστό σε προτομή (αρ. 2988),275 την Παναγία Οδηγήτρια (αρ. 2987),276 

την Παναγία Γλυκοφιλούσα (αρ. 2984)277 και μία ακόμα Παναγία Οδηγήτρια (αρ. 

2986).278  Από τις πέντε εικόνες οι δύο τελευταίες φέρουν πλαστές υπογραφές, οι 

οποίες επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά κατά την εξέταση των έργων σε 

στερεομικροσκόπιο. Η  μικρών διαστάσεων εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας (αρ. 

2986) δεν συμπεριλήφθηκε στα υπό εξέταση έργα, διότι εκτός από την πλαστή 

υπογραφή η οποία είναι πρόσφατη (προσθήκη του 20ου αι.), στα γενικά 

τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά διαφοροποιείται από τα γνήσια έργα του Εμμανουήλ 

Λαμπάρδου.279  

Από τις αρχειακές πηγές είναι γνωστό ότι υπήρχαν δύο ομώνυμοι ζωγράφοι, 

συγγενείς μεταξύ τους (θείος και ανηψιός),280 των οποίων η δραστηριότητα 

συμπίπτει το διάστημα 1623 – 1631.281   
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 Α. Δρανδάκη/ Λ. Βρανοπούλου/ Α. Καλλιγά, Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ 
Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης, ΔΧΑΕ 21 (2000)  189–218.  
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 Α. Ξυγγόπουλος, Κατάλογος των εικόνων, Μουσείον Μπενάκη, ό.π. αρ. 14, σ. 30. Α. Δεληβοριάς, 
Οδηγός του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1980, 78 
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 Α. Ξυγγόπουλος, ό.π. αρ. 17, σ. 3.  
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 Α. Δεληβοριάς, ό.π., 78. Α. Ξυγγόπουλος, ό.π., αρ. 16, σ. 31.  
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 Α. Ξυγγόπουλος, ό.π. αρ. 1, σ. 29.  
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 Α. Ξυγγόπουλος, ό.π., αρ. 15, σ. 31. Α. Δεληβοριάς, ό.π., 78.  
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 Α. Δρανδάκη,/ Λ. Βρανοπούλου,/ Α. Καλλιγά, Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ 
Λαμπάρδου…, ό.π., 191–192.  
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 Ο πρεσβύτερος, γιος του ιερέα Νικόλαου μνημονεύεται από το 1587 ως το 1631, ενώ η παρουσία 
του νεότερου τεκμηριώνεται από το 1623 ως το 1644 (βλ. σχετ. Μ. Χατζηδάκης/ Ε. Δρακοπούλου, 
Ελληνες ζωγράφοι μετά την Αλωση (1450–1830),  2, Αθήνα 1997,  141–142).  
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 Θεωρήθηκε εξ’αρχής πιθανό οι δύο ζωγράφοι να δουλεύουν σε κοινό καλλιτεχνικό εργαστήριο 
(για την οργάνωση των ζωγράφων σε οικογενειακά εργαστήρια βλ. σχετ. Μ. Καζανάκη–Λάππα, Οι 
ζωγράφοι του Χάνδακα κατά τον 17

ο
 αιώνα. Ειδήσεις από νοταριακά έγγραφα, Θησαυρίσματα 18 

(1981),  177–267 και Μ. Κωνσταντουδάκη–Κιτρομηλίδου, Ειδήσεις για τη συντεχνία των ζωγράφων 
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Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στο σύνθετο πρόβλημα της καλλιτεχνικής 

παραγωγής των δύο ζωγράφων αποφασίστηκε να προχωρήσει το εργαστήριο 

Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη σε πλήρη τεχνική εξέταση των έργων 

αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους. Αφορμή για την έρευνα στάθηκε η 

μνημειακή εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (αρ. 2984) η οποία είχε ήδη 

απασχολήσει τους ιστορικούς της τέχνης αναφορικά με την απόδοσή της στον 

Εμμανουήλ Λαμπάρδο και τη χρονολόγησή της.282  Στόχος αυτής της συνδυαστικής 

εξέτασης των έργων ήταν:  να διερευνηθούν οι μέθοδοι εργασίας του ζωγράφου  

στα τρία έργα που φέρουν γνήσια υπογραφή και στη Γλυκοφιλούσα που φέρει 

υπογραφή «ΧΕΙΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΡΔΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΑΧΘ», η οποία είναι 

μεταγενέστερη, αλλά όχι πρόσφατη.283 Να εντοπιστούν οι διαφοροποιήσεις στην 

τεχνική εκτέλεσης των έργων. Να αποδοθούν τα έργα στους ζωγράφους. Να 

καταγραφούν οι διαφοροποιήσεις στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε 

εικόνα (ποιότητα και κόστος χρωστικών και χρυσώματος).  Να γίνει ένα πρώτο βήμα 

για τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων για τα έργα που φέρουν την υπογραφή 

Εμμανουήλ Λαμπάρδου, με τη συμμετοχή και άλλων μουσείων στην Ελλάδα και 

διεθνώς ώστε τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν να αποκτήσουν μια στατιστική 

αξία.  

Για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος εφαρμόστηκαν  ειδικές 

φωτογραφικές τεχνικές, έγινε ακτινογράφηση των έργων και λεπτομερής 

παρατήρηση στο στερεοσκόπιο και ελήφθησαν μικροδείγματα για τον 

προσδιορισμό της τεχνικής και των υλικών κατασκευής.  

                                                                                                                                            
του Χάνδακα τον 16

ο
 αιώνα, Πεπραγμένα Δ’ Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο 1976),  Αθήνα 1981, 

τ. Β., 123–145).  
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 Η εικόνα έχει χρονολογηθεί στον τελευταίο τέταρτου 15
ου

 αιώνα (βλ. σχετ. Π. Βοκοτόπουλος, 
Τρεις εικόνες του 15

ου
 αιώνα στη Ζάκυνθο, στο Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα 

1994,  347–352,  351) και στον 16
ο
 αιώνα (βλ. σχετ. Οι πύλες του Μυστηρίου. Θησαυροί της 

Ορθοδοξίας από την Ελλάδα, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο 
Κανελλοπούλου (επιμ. Μαν. Μπορμπουδάκης), Αθήνα 1994, αρ. 60,  239–240 (Α. Δρανδάκη) και Χρ. 
Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Μήτηρ Θεού, Αθήνα 1994,  79, εικ. 45, 79.)  
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Είναι συχνό το φαινόμενο των αυθαίρετων επιδιορθώσεων σε εικόνες. Μια χαρακτηριστική τέτοια 
περίπτωση είναι ο κρητικός ζωγράφος του 18

ου
 αιώνα, Ιωάννης Κορνάρος. Εκτός από το πρωτότυπο 

έργο που άφησε, συνήθιζε να επιδιορθώνει εικόνες ζωγραφίζοντας από πάνω και επεμβαίνοντας 
στις υπογραφές των ζωγράφων. Βλ.σχετ. Ντ. Μουρίκη, Εικόνες από τον 12

ο 
ως τον 15

ο
 αιώνα, στο 

Σινά, Οι θησαυροί της Ι. Μ. Αγίας Αικατερίνης (γεν. εποπτεία Κ. Μανάφης), Αθήνα 1990. Ν. 
Δρανδάκης, Μεταβυζαντινές Εικόνες (Κρητική Σχολή), στο Σινά… ο.π., 131, εικ. 89, 97, 98. 
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Η έρευνα κατόρθωσε να αποδώσει τα έργα στους ζωγράφους και να αποσαφηνίσει 

την ταυτότητα του δημιουργού της εικόνας της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (αρ. 2984) 

και της εικόνας της Αγίας Αικατερίνης (αρ. 2985)  αποδίδοντάς  και τις δύο στον 

Εμμανουήλ Λαμπάρδο τον πρεσβύτερο.284 Συμπέρασμα που οφείλεται στην 

αξιολόγηση και συνεκτίμηση των εργαστηριακών δεδομένων και των 

τεχνοτροπικών παρατηρήσεων.  Ως προς τις τεχνικές ομοιότητες των προς εξέταση 

εικόνων η επεξεργασία του ξύλινου φορέα, η προετοιμασία και το καλοστιλβωμένο 

χρύσωμα του βάθους χωρίς αμπόλι, οι χρωστικές και η τεχνική με την οποία αυτές 

χρησιμοποιούνται για να αποδοθούν τα γυμνά μέρη, τα μαλλιά και τα ενδύματα 

κατέταξαν και τις τέσσερις εικόνες στο ίδιο εργαστήριο, αυτό του Εμμανουήλ 

Λαμπάρδου.  Αλλά, τα τεχνοτροπικά και εικονογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και 

το θρησκευτικό κλίμα που αποπνέει η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (αρ. 

2984) οδηγούν ώστε να αποδοθεί στον πρεσβύτερο Εμμανουήλ Λαμπάρδο, ως ένα 

από τα καλύτερα έργα του και κορυφαίο δημιούργημα του εργαστηρίου του. 

Αναλόγως και η εικόνα της Αγίας Αικατερίνης (αρ. 2985) αποδίδεται στον 

πρεσβύτερο Εμμανουήλ Λαμπάρδο. Ανάμεσα στις τεχνικές ομοιότητες και τις 

τεχνοτροπικές διαφορές είναι οι δεύτερες που βάρυναν και οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι οι εικόνες της Οδηγήτριας και του Χριστού είτε αποτελούν 

προϊόντα μαζικοποιημένης παραγωγής του εργαστηρίου είτε θα πρέπει να 

θεωρηθούν δημιουργίες του νεότερου, ομώνυμου ζωγράφου.  

Εκτός από τις παραπάνω βασικές απαντήσεις που δόθηκαν σε ερμηνευτικά 

ερωτήματα που είχαν τεθεί εξ’ αρχής, εκτιμώ πώς η συγκεκριμένη έρευνα δίνει την 

ευκαιρία να επισημανθούν μερικές ακόμα παράμετροι, καθώς αποτελούν 

συμπύκνωση των προβλημάτων, των ορίων αλλά και των προοπτικών τέτοιων 

ερευνητικών προγραμμάτων.  

 Οι μικρές διαφορές που διαπιστώθηκαν ανάμεσα στα έργα δεν 

υπερεκτιμήθηκαν ώστε να βγουν παρακινδυνευμένα συμπεράσματα. 

Αντίθετα, αποδόθηκαν σε αστάθμητους παράγοντες όπως το διαφορετικό 

εικονογραφικό πρότυπο που ακολουθεί κάθε φορά ο ζωγράφος, το είδος 

της παραγγελίας ή ακόμα και σε κάποιο περιθώριο ελευθερίας, που 
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 Α. Δρανδάκη,/ Λ. Βρανοπούλου,  σ. 201–202.  
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οπωσδήποτε θα είχε ο καλλιτέχνης.285 Τα παραπάνω δεν μπορούν πάντα να 

τεκμηριωθούν με πραγματικά στοιχεία αρχαιολογικά ή αρχειακών πηγών, 

αλλά χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη ως αστάθμητοι παράγοντες 

προκειμένου οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις φυσικοχημικές 

αναλύσεις των έργων τέχνης να αξιολογούνται στη σωστή τους διάσταση.  

 Παρά το γεγονός ότι η παρατήρηση  της ζωγραφικής επιφάνειας άλλων 

εικόνων του 16ου  και των αρχών του  17ου  αιώνα έδωσε την ένδειξη ότι, 

στην πλειονότητα τους έχουν τυποποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

εντούτοις, οι υπογράφουσες τη μελέτη, διαπιστώνουν ότι η έλλειψη 

συγκριτικού υλικού σχετικού με τη δομή έργων αυτής της περιόδου, 

καθιστά προβληματικό τον ασφαλή εντοπισμό διακριτών τεχνικών 

γνωρισμάτων ανά εργαστήριο.  Ορισμένα από τα παραπάνω ζητήματα θα 

μπορούσαν να διευκρινιστούν εάν υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής των 

τεχνικών στοιχείων από μεγαλύτερο αριθμό ενυπόγραφων εικόνων του 

Εμμανουήλ Λαμπάρδου, ικανών να δώσουν αποτελέσματα σε στατιστική 

πλέον βάση. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, θα ήταν ουσιαστική η 

συνεργασία με άλλα ελληνικά μουσεία και φορείς, με στόχο τη δημιουργία 

ενός αρχείου τεχνικών πληροφοριών στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου 

μελετητή.286 

 Η εργαστηριακή ανίχνευση του είδους και της ποιότητας των χρωστικών, του 

τρόπου που έχουν χρησιμοποιηθεί και της ποσότητας προσθέτει σημαντικές 

πληροφορίες στις γνώσεις μας για το εργαστήριο, το είδος των 

παραγγελιών και ενδεχομένως την οικονομική επιφάνεια του 

παραγγελιοδότη και πιθανόν αποκαλύπτει τη σχέση μιας εικόνας πολύ 

καλής τέχνης με το οικονομικό εύρος της παραγγελίας. Στην εικόνα της 

Αγίας Αικατερίνης χρησιμοποιήθηκε το φθηνότερο ινδικό και σε μικρότερες 

ποσότητες ο ακριβότερος και καλύτερης ποιότητας αζουρίτης.287 Αντίθετα 

στη Γλυκοφιλούσα, η οποία θεωρήθηκε ως ένα από καλύτερα έργα του, 
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 Α. Δρανδάκη,/ Λ. Βρανοπούλου, ό.π. 218.  
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 Α. Δρανδάκη,/ Λ. Βρανοπούλου, ό.π. 218.  
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 Αντίστοιχη σχέση των πολύ καλής τέχνης εικόνων με τη χρήση ακριβών και πολύ καλής ποιότητας 
χρωστικών εντοπίστηκε και στη μελέτη των 13 βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων του 
Βυζαντινού και Χριστιανού Μουσείου. 
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ανιχνεύτηκε αποκλειστικά ο ακριβός αζουρίτης, αν και εδώ έγιναν 

προσπάθειες εξοικονόμησης της ακριβής χρωστικής με την τοποθέτηση 

ενός πρώτου γκρίζου χρώματος.288 

 Το γεγονός ότι έχουν προϋπάρξει  εργαστηριακές έρευνες σε δύο ομάδες 

εικόνων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου289 επέτρεψε να 

διατυπωθούν συγκριτικές παρατηρήσεις ανάμεσα στις δύο παραπάνω 

ομάδες και στις εξεταζόμενες εικόνες του Εμμανουήλ Λαμπάρδου,  όπως  

για την ευρεία χρήση χρωστικών, όπως το ινδικό, στα κατώτερα στρώματα 

των  βαθυπράσινων ενδυμάτων.290 Ομοίως, το γεγονός ότι και σε διεθνές 

επίπεδο έχουν πληθύνει και εξειδικευτεί οι τεχνικές και τεχνολογικές 

διερευνήσεις των έργων τέχνης έγινε δυνατό να εντοπιστούν αναλογίες στη 

χρήση χρωστικών και σε έργα της ευρωπαϊκής μεσαιωνικής τέχνης.291 

                                                 
288

 Α. Δρανδάκη/ Λ. Βρανοπούλου, ό.π.  217, υποσημ. 95. Η παρουσία γκρίζου στρώματος κάτω από 
τα μπλε στρώματα αζουρίτη που εντοπίστηκε αποκλειστικά στην εικόνα της Γλυκοφιλούσας 
διαπιστώθηκε τόσο σε ελληνικές εικόνες όσο και ευρωπαϊκά έργα του 14ου–16ου αι. Οι μελετήτριες 
αναφέρουν δύο ελληνικές εικόνες που έχουν μελετηθεί στα εργαστήρια της National Gallery στο 
Λονδίνο: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μπλε ρούχο της ένθρονης Παναγίας με αγγέλους, 
αριθ. 3051, του Μουσείου Μπενάκη, που αποδίδεται στον Ανδρέα Ρίτζο, όπου κάτω από το μπλε 
στρώμα αζουρίτη και λευκού του μολύβδου ανιχνεύθηκε ανοιχτόχρωμα γκρίζο χρώμα. βλ. Σ. 
Στασινόπουλος, Η αποκατάσταση της ένθρονης Παναγίας, Αρχαιολογία 22 (1977),  55, τομή αριθ. 9. 
Αντίστοιχα στρώματα βρέθηκαν και στην ένθρονη ιταλο-κρητική Παναγία, αριθ. 21783, του 
Μουσείου Μπενάκη, καθώς και στη Δέηση της συλλογής Ε.Κ. Σταυριανάκη, βλ. Icons, Russian 
Pictures and Works of Art, Sotheby's, Λονδίνο,1991, αριθ. 553,  100. Επίσης, πάνω σε γκρίζο στρώμα 
διαμορφώνεται και το πλάσιμο των μπλε περιοχών στα έργα του ζωγράφου Αγγελου που 
ερευνήθηκαν εργαστηριακά το 2005 στο Μουσείο Μπενάκη (βλ. Κ. Μιλάνου/ Χρ. Βουρβοπούλου/ Λ. 
Βρανοπούλου/ Αλ.–Ελ. Καλλιγά, Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», o.π., 55, 95, υποσημ. 42).  
289

  Ν. Χατζηδάκη/ Ι. Χρυσουλάκης/ Α. Αλεξοπούλου/ J. Philippo,/ P. Auset, Συμβολή των 
φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη δεκατριών εικόνων του  Βυζαντινού Μουσείου, ό.π. 
Ν. Χρυσουλάκης/ Ν. Χατζηδάκη, Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 
τεσσάρων αμφιπρόσωπων εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, ό.π.  
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 Η οργανική βαφή ινδικό ανιχνεύθηκε σε δέκα εικόνες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. 
Η χρήση του ινδικού σε μη ορατά στρώματα (των βαθυπράσινων ενδυμάτων) μπορεί να αποδοθεί 
στην κατώτερη του αζουρίτη ποιότητα του (σε ό,τι αφορά την απόχρωση και την υφή), με συνέπεια 
το χαμηλότερο κόστος του ινδικού, όπως παραδίδεται από φιλολογικές πηγές που αφορούν ιταλικά 
έργα, βλ. D. Bomford / J. Dunkerton v..a.,Art in the Making, Italian Painting before 1400,  ο.π.,  202. 
291

 Τα χαρακτηριζόμενα ως underlayers ή underpaints γκρίζα ή γαλάζια στρώματα, που 
τοποθετούνταν συνήθως κάτω από επιφανειακά στρώματα του πολύτιμου lapis lazuli ή σπανιότερα 
του αζουρίτη απαντούν κατά κόρον σε μπλε ενδύματα ευρωπαϊκών έργων του 14ου-16ου αιώνα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: το δείγμα α. από το μανδύα της Βρεφοκρατούσας, του Dieric Bouts αριθ. 
NG 2595 (D. Bomford / Α. Roy/ Α. Smith, The Techniques of Dieric Bouts: “Two Paintings Contrasted”, 
NGTB 10 (1986), 37–57, 55), το δείγμα από το μανδύα της Βρεφοκρατούσας, αριθ. NG 2609, 
αποδιδόμενης στον Master of Flemalle, Robert Campin (βλ. L. Campbell/ D. Bomford/ R. White, The 
Virgin and Child before a Firescreen, History, Examination and Treatment, NGTB 15  (1994), 21–35,  
32-33), το δείγμα από το ένδυμα του Χριστού στο έργο «Ο Χριστός συνομιλών με γονατιστή 
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Σε ανάλογο πλαίσιο στόχων, δηλαδή τον προσδιορισμό των υλικών σε 

χαρακτηριστικά ενυπόγραφα έργα της κρητικής τέχνης του 15ου αι. ώστε να γίνει 

δυνατή μια πρώτη προσέγγιση της τεχνολογίας των εικόνων εκείνης της εποχής, το 

2005 το Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό 

Μουσείο της Αθήνας ανέλαβαν την τεχνική και τεχνολογική διερεύνηση μιας 

ομάδας εικόνων που φέρουν την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου».292 Αντικείμενο της 

έρευνας ήταν η συστηματική καταγραφή της τεχνικής, των υλικών και του 

ζωγραφικού τρόπου των έργων του Αγγελου, σημαντικότατου εκπροσώπου των 

κρητικών φορητών ζωγραφικών έργων στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα,293 καθώς 

και η συγκριτική τους μελέτη.  Επιλέχθηκαν επτά έργα,294 αντιπροσωπευτικά της 

καλλιτεχνικής του παραγωγής και η εργαστηριακή ανάλυσή τους, που έγινε με τα 

πιο εξελιγμένα επιστημονικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων οδήγησε στην 

καταγραφή σημαντικού αριθμού πληροφοριών σχετικά με τα υλικά, τις μεθόδους 

και το ζωγραφικό ιδίωμα του καλλιτέχνη.295  

                                                                                                                                            
γυναίκα», αριθ. NG 931, του Paolo Veronese (βλ. Ν. Penn,/ Μ. Spring, Veronese's Paintings in the 
N.G., Technique and Materials : Part I, NGTB 16 (1995), 4–29, 7) και το δείγμα από το ένδυμα αγίου 
στην Εκταφή του αγίου Ουμβέρτου, αριθ. NG 783, του Rogier van der Weyden (βλ. R. Billinge κ.ά., 
The Materials and Technique of Five Paintings by Rogier van der Weyden and his Workshop, NGTB 18 
(1997),  68–86, 76 -78) 
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 Κ. Μιλάνου/ Χρ. Βουρβοπούλου/ Λ. Βρανοπούλου/ Αλ.–Ελ. Καλλιγά (επιμ), Εικόνες με την 
Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ο.π.  
293

 Ο Αγγελος θεωρείται ένας από τους πιο διάσημους και παραγωγικούς ζωγράφους της εποχής του 
εξαιτίας της ποιότητας της δουλειάς του, των τριάντα και πλέον σωζόμενων ενυπόγραφων έργων 
του, αλλά και της μεγάλης υστεροφημίας του. Παραμένει ωστόσο προβληματική η απόδοση σε 
αυτόν πλήθους άλλων έργων, του πρώτου μισού του 15

ου
 αι., η οποία μάλιστα στερείται 

αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων βασισμένων σε αναλυτικά δεδομένα. Για τον Αγγελο Ακοτάντο βλ. 
ενδεικτ. Μ. Βασιλάκη, Ο ζωγράφος Αγγελος Ακοτάντος. Το έργο και η διαθήκη του (1436), 
Θησαυρίσματα, 18 (1981),  290–298.  
294

 Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τα έργα: Παναγία η Καρδιώτισσα (Τ. 1582), Αγ. Θεόδωρος ο Τύρων (ΣΛ 
285), Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Τ.2639) και Εισόδια της Παναγίας (ΣΛ. 208) του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, Αγ. Φανούριος του Ι. Ναού Μεγάλης Παναγίας της Χώρας Πάτμου, 
Παναγία και Αγ. Αικατερίνη τη Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου και 
Αγιος Γεώργιος (28129) του Μουσείου Μπενάκη.  
295

 Τα έργα εξετάστηκαν στην ορατή, υπέρυθρη και υπεριώδη περιοχή του φάσματος με 
πολυφασματική κάμερα. Η επιφάνειά τους παρατηρήθηκε με στερεομικροσκόπιο και η δομή τους 
διερευνήθηκε με ακτίνες Χ. Φωτογραφήθηκαν στην ορατή περιοχή του φάσματος με ειδικές 
φωτογραφικές τεχνικές, όπως ασπρόμαυρη και έγχρωμη υπέρυθρη ανάκλαση και υπεριώδη 
φωτισμό. Με ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία παρατηρήθηκαν μικροδείγματα προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα επιμέρους υλικά. Για την ταυτοποίηση των οργανικών και ανόργανων υλικών της 
προετοιμασίας και των χρωματικών στρωμάτων εφαρμόστηκαν ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, 
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Το εγχείρημα της διάκρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ζωγραφικού 

τρόπου του Αγγελου από αυτά των ομότεχνών του ήταν εξ’ αντικειμένου δύσκολο. 

Οι επιταγές της θρησκευτικής ζωγραφικής, η ενιαία ζωγραφική παράδοση, αλλά και 

οι δεσμεύσεις της επί παραγγελία εργαστηριακής δουλειάς επιβάλουν αρκετούς 

ενοποιητικούς παράγοντες στη ζωγραφική παραγωγή. Ωστόσο, χάρη στις 

εργαστηριακές αναλύσεις έγινε κατορθωτό να προσδιοριστούν εξατομικευμένα 

χαρακτηριστικά του  ζωγράφου που τον διαφοροποιούν και δικαιολογούν με υλικά 

τεκμήρια την κατάταξη των εικόνων που δημιούργησε στα έργα υψηλής 

καλλιτεχνικής αξίας.296  

 Σημαντικό εμπόδιο αποτέλεσε η απουσία επαρκών καταγεγραμμένων 

τεχνολογικών στοιχείων από χρονολογημένα έργα των προηγούμενων και των 

σύγχρονων με τον ζωγράφο Αγγελο καλλιτεχνών.297 Εντούτοις, έγινε δυνατό να 

γίνουν ορισμένες περιορισμένης έκτασης συγκριτικής παρατηρήσεις, χάρη στην 

μέχρι εκείνη τη στιγμή εργαστηριακή έρευνα, αν και αποσπασματική, σε ελληνικά 

                                                                                                                                            
φασματοσκοπία mRaman και μFTIR, αέρια χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης και εκλεκτικός χρωματισμός στο Διαγνωστικό Κέντρο «Ορμύλια». Βλ. σχετικά: Μοναχή 
Δανιηλία/Ε. Μινοπούλου/ Κ.. Ανδρικόπουλος/ Ι. Καραπαναγιώτης, Ανάλυση οργανικών και 
ανόργανων υλικών και τεχνικές εφαρμογής τους σε εικόνες του ζωγράφου Αγγελου,  στο Εικόνες με 
την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου,  ο.π., 117–149.  
296

 Ενδεικτικά: Η χρήση ξύλινων συνδέσμων στο φορέα των έργων είναι σημαντικό στοιχείο και 
πιθανόν κατασκευαστικό γνώρισμα των έργων του Άγγελου (βλ. Εικόνες με την Υπογραφή «Χειρ 
Αγγέλου, ό.π., 27–28 και 65). Η λεπτομέρεια των γραπτού προσχεδίου πάνω από το εγχάρακτο 
αποτελεί διαφοροποιητικό παράγοντα των εικόνων από εκείνες της μαζικής τυποποιημένης 
παραγωγής (βλ. Εικόνες με την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου, ό.π., 29–37).  Ο περιορισμένος αριθμός 
χρωστικών (μεταξύ άλλων οι ακριβότερες χρωστικές της εποχής όπως το ultramarine, η κιννάβαρη 
και η κόκκινη λάκκα ζωϊκής προέλευσης) σε σχέση με τις διαθέσιμες στο πρώτο μισό του 15

ου
 αι. και 

ο τρόπος ανάμειξής τους ώστε να δίνουν μια εντυπωσιακή κλίμακα χρωμάτων (βλ σχετικά Εικόνες με 
την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου, ο.π., 41. Μοναχή Δανιηλία/ Ε. Μινοπούλου/ Κ.Σ. Ανδρικόπουλος/ Ι. 
Καραπαναγιώτης, Ανάλυση οργανικών και ανόργανων υλικών και τεχνικές εφαρμογής τους σε 
εικόνες του ζωγράφου Αγγελου, Εικόνες με την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου,  ο.π., 136–137).  
297

  Ενδεικτικά: Η παλέτα των χρωστικών και οι μεταξύ τους αναμείξεις απηχούν ενδεχομένως σχέση 
με την ιταλική ζωγραφική λόγω της άμεσης επικοινωνίας και πιθανόν να αποτελεί καθιερωμένο 
τεχνικό υπόβαθρο της κρητικής ζωγραφικής του πρώτου μισού του 15

ου
 αιώνα, ωστόσο όλα αυτά 

έχουν μελετηθεί αποσπασματικά (βλ. σχετικά Εικόνες με την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου,  ο.π.,  69). Η 
χρήση κόκκινων λακκών για την απόδοση των κόκκινων ενδυμάτων στη βυζαντινή εικονογραφία της 
Παλαιολόγειας περιόδου έχει μελετηθεί ελάχιστα. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Αγγελος χρησιμοποιεί 
λάκκα ζωϊκής προέλευσης (Kermes vermillio) ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη χρήσης από 
σύγχρονους, αλλά και προγενέστερους ζωγράφους. Αυτό όμως απαιτεί εξειδικευμένες μελέτες σε 
μεγάλο δείγμα εικόνων (βλ. σχετ. Μοναχή Δανιηλία/ Ε. Μινοπούλου/ Κ.. Ανδρικόπουλος/ Ι. 
Καραπαναγιώτης, Ανάλυση οργανικών και ανόργανων υλικών και τεχνικές εφαρμογής τους σε 
εικόνες του ζωγράφου Αγγελου, στο Εικόνες με την Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου,  ο.π., 137). Για την 
κόκκινη λάκκα δες ενδεικτ.: Ε. Ιωακείμογλου/Χ. Μαμούχα, Αναγνώριση της ταυτότητας των κόκκινων 
οργανικών  χρωστικών σε λάκκες, από μεταβυζαντινές εικόνες του Μουσείου Μπενάκη με HPLC, στο 
Συντήρηση και Εκθεση συντηρημένων έργων. Προβλήματα τεχνικά–προβλήματα αισθητικά, ο.π., 54–
58.  



-Τ 84 

έργα,298  αλλά και σε ιταλικά του 14ου και 15ου αιώνα,299 όπου ήδη έχουν γίνει πιο 

συστηματικές, αλλά και σε μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακές έρευνες σε 

μεμονωμένες εικόνες καθώς και σε σύνολα εικόνων.    

Πέρα, όμως, από τις πληροφορίες που αφορούν στον ίδιο το ζωγράφο, η ιδιαίτερη 

συμβολή αυτής της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι διαμορφώθηκε και μία πρώτη 

εντύπωση, εργαστηριακά τεκμηριωμένη,  για την τεχνολογία της κρητικής 

ζωγραφικής των φορητών εικόνων στο πρώτο μισό του 15ου αι.  

Προκειμένου να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα των υλικών προϋποθέσεων της 

ζωγραφικής τέχνης στην Κρήτη εκείνων των χρόνων σταχυολογήθηκαν και 

συγκεντρώθηκαν οι μαρτυρίες για την τεχνολογία που μας παραδίδονται από τα 

αρχεία των νοταρίων του Χάνδακα και του Δούκα της Κρήτης του 15ου και 16ου 

αιώνα.300 Επίσης, οι τεχνικές και τεχνολογικές πληροφορίες που προκύπτουν από 

τις εργαστηριακές αναλύσεις, όπου είναι δυνατόν, συσχετίζονται και 

παραλληλίζονται με πληροφορίες που παραδίδονται από πηγές όπως ο Διονύσιος ο 

εκ Φουρνά,301 ο G. Vasari,302 o Cennino Cennini και άλλες δυτικές πραγματείες και 

εγχειρίδια για τη ζωγραφική στο Μεσαίωνα,303 ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος.304 

                                                 
298

 Βλ. ενδεικτικά: Κ. Μιλάνου, Εικόνα Παναγίας Βρεφοκρατούσας με προτομές αγίων. Τεχνική 
εξέταση», Μουσείο Μπενάκη, 1(2001),  41–58. Κ. Μιλάνου, Η φυγή στην Αίγυπτο. Παρατηρήσεις 
πάνω στην τεχνική του έργου, στο Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα 1994, 207–
212. Σ. Στασινόπουλος, Η αποκατάσταση της Ενθρονης Παναγίας, Αρχαιολογία, 22 (1987),  53–58.  
299

 Bλ. Ενδεικτικά: D Bomford κ.ά, Italian painting before 1400, ό.π.,  30–51. J. Dunkerton/ S. Foister, 
D. Gordon/ N. Penny, Giotto to Durer, Early Renaissance Painting in the National Gallery, Κατάλογος 
Εκθεσης, Λονδίνο 1991,  163. J. Dunkerton/ A. Roy, The materials of a group of  a late 15

th
 century 

Florentine Panel Paintings”, NGTB 17, 1996,  21–31. A. Roy,/M. Spring/ C. Plazotta, Raphael’s early 
work in the National Gallery: Painting before Rome”NGTB, 25, 2004, 4–35. C. Higgit/ R. White, 
“Analyses of paint media: New studies of Italian Painting of the 15

th
 and 16

th
 centuries”, NGTB, 26, 

2005,  88–104.  
300

 Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου, ο.π. 81–83. 
301

 Σχετικά με την προετοιμασία των εξεταζόμενων έργων του Αγγελου οι οποίες σε γενικές γραμμές 
ακολουθούν την παράδοση που παραδίδεται από τον εκ Φουρνα (βλ. Εικόνες με την υπογραφή 
«Χειρ Αγγέλου, ο.π., 87, υποσημ. 11. Διονυσίου του Εκ Φουρνά, ο.π. 14–17).  
302

 Σχετικά με τη χρήση φύλλων χρυσού γίνεται αναφορά στις πληροφορίες που παραδίδονται από 
τον Βαζάρι σχετικά με το κόστος των φύλλων χρυσού (βλ. Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», 
ο.π., 89, υποσημ. 20., G. Vasari on Technique, μετφ L. Machehose, εισαγ., σχόλια G. Brown, Ν. Υόρκη 
1960, 248)). 
303

 Σχετικά με την παλέτα των χρωστικών σε ελληνικά και ιταλικά εργά (βλ. Εικόνες με την υπογραφή 
«Χειρ Αγγέλου», 91, υποσημ. 30. D.V. Thompson  (μετ.), The craftsman`s handbook : the Italian Il libro 
dell`arte, Λονδίνο 1960. V. and R. Borradaile (μετ.), Τhe Strasburg Manuscript : a Medieval Painter`s 
Handbook,  Λονδίνο1966). 
304

 Σχετικά με την εφαρμογή μπλε στρωμάτων πάνω σε γκρίζα επιφάνεια (δες εδώ σ. 80, υποσημ. 
295, 298) αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη τεχνική είναι ήδη γνωστή από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο 
(βλ. Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου», ο.π., 95, υποσημ. 42. Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ο.π. 
227–228, σημ. 3). 
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Την ίδια περίπου εποχή από το Μουσείο Μπενάκη διενεργείται η συντήρηση της 

εικόνας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η βάπτιση του Χριστού» (πιν. 4).305  

Παράλληλα επιχειρείται μια εκτεταμένη τεχνική και τεχνολογική προσέγγιση του 

έργου μέσω των φυσικοχημικών αναλυτικών και διαγνωστικών εργαλείων.306  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα συνδυάζει ορισμένα στοιχεία που το 

κάνουν σημαντικό: Αν και αντικείμενο της έρευνας ήταν μία μόνο εικόνα ενός 

ζωγράφου, ωστόσο το εγχείρημα ήταν απαιτητικό  ως προς τους στόχους, δηλαδή 

την εξακρίβωση της τεχνικής του ζωγράφου, τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με 

πρόσφατες ανάλογες δημοσιεύσεις για βενετούς ζωγράφους της ίδιας περιόδου, 

την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας του έργου και του αρχικού προορισμού του, 

την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης της εικόνας ώστε να ακολουθηθεί η 

κατάλληλη μέθοδος συντήρησης. Ηταν, επίσης, απαιτητικό και ως προς τα 

επιστημονικά  - τεχνολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. Παλαιότερες, αλλά και πιο εξελιγμένες «μη καταστρεπτικές» 

μέθοδοι307 και μικροαναλυτικές τεχνικές308  με λήψη δειγμάτων  συσχετίστηκαν και 

συναξιολογήθηκαν ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα.   

                                                 
305

 Στις 8 Δεκεμβρίου΄του 2004 σε πλειστηριασμό του οίκου Cristie’s του Λονδίνου ο Δήμος 
Ηρακλείου απέκτησε τη Βάπτιση του Χριστού. Το έργο χρονολογείται μεταξύ των ετών 1567/1568, 
δηλαδή στο μεταίχμιο της μετάβασης του ζωγράφου από την Κρήτη στη Βενετία και την εκεί 
σύντομη καλλιτεχνική παραγωγή του.  Το Μουσείο Μπενάκη αμέσως εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη 
συντήρησή του, δεδομένου ότι στη συλλογή του βρίσκονται άλλα δύο έργα της κρητικής περιόδου 
του ζωγράφου, Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και η Προσκύνηση των Μάγων, τα οποία έχουν επίσης 
συντηρηθεί. Βλ. σχετικά: Μ.Βασιλάκη/ R. Cormack, Το νέο απόκτημα του Δήμου Ηρακλείου: 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Η Βάπτιση του Χριστου, Μουσείο Μπενάκη  5 (2005),  55–70. Σ. 
Στασινόπουλος, Η βάπτιση του Χριστού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου,. Περιγραφή. Κατάσταση. 
Συντήρηση,  Μουσείο Μπενάκη 5 (2005),  71–85.  
306

 Στις αναλύσεις μετείχαν το Εργαστήριο Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη, το Εργαστήριο 
Ανάλυσης Υλικών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας, το Ινστιτούτο Θεωρητικής 
και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Διαγνωστικό Κέντρο «Ορμύλια» και η 
ΘΕΤΙΣ authenics ΕΠΕ.  
307

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε «μη καταστρεπτικές» απεικονιστικές και 
αναλυτικές τεχνικές όπως ραδιογραφία, αξονική τομογραφία, ολογραφική συμβολομετρία, εξέταση 
στο υπεριώδες ορατό και υπέρυθρο, εξέταση στο στερεοσκόπιο, χημική ανάλυση με φασματοσκοπία 
φθορισμού ακτίνων Χ (βλ. Ε. Αλούπη/ Β. Πασχάλης/ Στ. Στασινόπουλος/ Β. Τορνάρη /Δ. Αγγλος/ Α.–Γ. 
Καρύδας/ Β. Γκίωνης/ Γ. Χρυσικός, Εξέταση, Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Βάπτισης του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου με μη καταστρεπτικές φυσικοχημικές τεχνικές»,  Μουσείο Μπενάκη  5 (2005),  87–
114). Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης εφαρμόστηκαν δύο ακόμα «μη καταστρεπτικές» 
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Τα υλικά ευρήματα των αναλύσεων κάλυψαν ένα μέρος του κενού που υπάρχει για 

τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των έργων του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν διαθέσιμα πολύ λίγα 

τεκμηριωμένα στοιχεία.309 Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας ξεπερνούσαν το 

όριο των έργων του Θεοτοκόπουλου και είχαν ευρύτερο ενδιαφέρον για τους  

όρους και τις υλικές προϋποθέσεις της τέχνης της ζωγραφικής στη Βενετία, 

δεδομένου ότι η Βάπτιση του Χριστού τοποθετείται στην περίοδο της εκεί 

εγκατάστασης του ζωγράφου. Ετσι, η τεχνική και τα υλικά που χρησιμοποίησε ο 

Θεοτοκόπουλος θα συμπλήρωναν πρόσφατες αναλύσεις σε έργα ζωγράφων του 

16ου  και του 17ου αι., όπως των Τιντορέττο, Μπελλίνι, Τιτσιάνο και Λόττο,310 

αναλύσεις που είχαν ως στόχο τα υλικά ευρήματα να συσχετιστούν με τα όσα 

περιγράφονται σε καταλόγους εμπόρων της Βενετίας.311 

 Τα αποτελέσματα των ερευνών αποσαφήνισαν και προβλήματα της έρευνας 

σχετικά με τον τόπο και το έτος κατασκευής της εικόνας και τον προορισμό της, 

συνέδεσαν τον γραφικό χαρακτήρα του ζωγράφου με το περιβάλλον και την εποχή, 

έθεσαν όμως και νέα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.  

 Η εξέταση με πολυφασματική κάμερα έφερε στο φως τη χρονολογία 

κατασκευής (MDLXVII = 1567),312 αποκάλυψη που τοποθετεί τη δημιουργία 

του έργου στο έτος που πιστεύεται ότι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος έφτασε 

                                                                                                                                            
τεχνικές, αυτής της φασματοσκοπίας εγγύς υπερύθρου (NIR) (βλ. Ε. Αλούπη κ.ά,  ό.π.,100–101) και 
της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser -LIBS(βλ σχετ.  Ε. Αλούπη κ.ά, ό.π., 98–100.   
  
308

 Την εφαρμογή μικροαναλυτικών μεθόδων με λήψη μικροδειγμάτων ανέλαβε το Διαγνωστικό 
Κέντρο «Ορμύλια» και εφάρμοσε μεθόδους οπτικής μικροσκοπίας, εκλεκτικού χρωματισμού, 
φασματοσκοπίας Raman, φασματοσκοπίας FTIR και υγρής χρωματογραφίας  (βλ.  Μοναχή 
Διανιηλία/ Κ. Ανδρικόπουλος/ Σ. Σωτηροπούλου /Ι. Καραπαναγιώτης, Μελέτη της Τεχνικής της 
Βάπτισης του Χριστού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων 
διάγνωσης, Μουσείο Μπενάκη 5 (2005), 115–134).  
  
309

 Βλ. για παράδειγμα A. Massing, The examination and  restoration of El Greco’s El Espolio. The first 
ten years, I. McClure (επιμ.), The examination and conservation of painting 1977 to 1987, The Bulletin 
of the Hamilton Kerr Institute 1 (1988), 76–81.     
310

 B. H. Berrie/ L. C. Matthew, Material Innovation and Artistic Invention: New materials and new 
colors in Rennaisance Venetian Paintings, στο Scientific Examination of Art: Modern Techniques in 
Conservation and Analysis, Proceedings of the National Academy of Science PNAS (2005), 12–26.  
311

 L. C. Matthew, Vendecolori a Venezia…, ό.π.,   680–86.  
312

 Επίσης, με την πολυφασματική κάμερα εντοπίστηκαν με ακρίβεια οι χρωματικές επεμβάσεις στο 
έργο ανάλογα με την εποχή κατά την οποία έγιναν (βλ. Σ. Στασινόπουλος, ο.π.76–77).  
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στη Βενετία.313 Εισάγει, όμως και  νέα προβλήματα στην έρευνα καθώς 

ελάχιστα έργα του φέρουν χρονολογία και όπου συναντάται είναι στα 

ελληνικά όχι στα λατινικά.314 

 Μια σειρά ευρημάτων της έρευνας, όπως το είδος του ξύλου,315 η ανάμειξη 

των χρωστικών με κιονορτοποιημένο γυαλί,316  η χρήση των χρωμάτων και 

το είδος τους,317 και μια σειρά άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικής γραφής 

του καλλιτέχνη, όπως τα αρχικά στρώματα ζωγραφικής που δεν είναι 

προπλασμοί, οι ενδιάμεσοι τόνοι και τα φωτίσματα που έχουν έντονο 

πλάσιμο, η απουσία του περιγράμματος,318  τεκμηριώνουν και εργαστηριακά 

την άποψη που διατυπώνεται από τους ιστορικούς της τέχνης ότι η  εικόνα 

φιλοτεχνήθηκε στη Βενετία και φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της 

βενετσιάνικης ζωγραφικής.  

                                                 
313

 Από τα τεχνοτροπικά στοιχεία του έργου φαίνεται η άμεση σχέση του καλλιτέχνη με τη σύγχρονή 
του βενετσιάνικη ζωγραφική και ιδιαίτερα με τα έργα του Τiziano, στο εργαστήριο του οποίου 
πιστεύεται ότι μαθήτευσε ο Θεοτοκόπουλος, και του Τintoretto (βλ. σχετικά Μ. Βασιλάκη/ R 
Cormack, ο.π. 62–63).  
314

 Στη Μετάσταση της Θεοτόκου στο Art Institute του Σικάγο και στην Ταφή του κόμητος Οργκάθ η 
χρονολογία είναι με γράμματα του ελληνικού αλφάβητου και μικρογράμματη μορφή και σε 
αντιστοιχία με την υπογραφή του ζωγράφου (βλ. σχετ. Μαρία Βασιλάκη,/ Robin Cormack,  ό.π. 63–
64.  
315

 Ο ξύλινος φορέας του έργου προέρχεται από πλατύφυλλο δέντρο, πλάτανο ή λεύκα. Οι κρητικές 
εικόνες συνήθως ζωγραφίζονταν σε ξύλο από κυπαρρίσι, ενώ η λεύκα χρησιμοποιείται σε έργα των 
Βενετών ζωγράφων. (βλ. σχετ. Στέργιος Στασινόπουλος, ο.π., 72.   Μαρία Βασιλάκη,/ Robin Cormack,  
ό.π.,  64). 
316

 Η προσθήκη κιονορτοποιημένου γυαλιού στις χρωστικές συμβάλει στη διαφάνεια και τη 
φωτεινότητα των χρωμάτων. Η χρήση του έχει διαπιστωθεί στο ζωγραφικό έργο του Tintoretto «Ο 
Χριστός στη Λίμνη της Γαλλιλαίας» (βλ. B. H. Berrie/ L. C. Matthew, ό.π.) και σε πίνακες του Perugino 
και του Raphael, που είναι προγενέστεροι του Θεοτοκόπουλου. Συνδέεται με την παραγωγή και το 
εμπόριο γυαλιού στη Βενετία, αλλά και στη Φλωρεντία και τη Σιέννα (αναλυτικότερα βλ.  Μοναχή 
Διανιηλία/ Κ. Ανδρικόπουλο,/ Σ. Σωτηροπούλου/ Ι. Καραπαναγιώτης, 120–121 και M. Spring, 
Perugino’s painting materials: Analysis and context within sixteenth–century easel painting, στο B. G. 
Brunetti–C. Seccaroni–A. Sgamelloti (επιμ.), Τhe Painting Technique of Pietro Vanucci called Il 
Perugino, Περούτζια, 2004, 21–28. Α. Roy/ M. Spring/ C. Plazzota, Raphael’s Early Work in the 
National Gallery: Painting before Rome, NGTB 25 (2005), 4–35. 
317

 Eντοπίστηκαν χρωστικές όπως λευκό του μολύβδου, lapis lazuli σε καθαρή μορφή, καλής 
ποιότητας αζουρίτης, σμάλτο, indigo. Η χρήση της εξαιρετικά ακριβής χρωστικής lapis lazuli 
υποδηλώνει την παρουσία γενναιόδωρου παραγγελιοδότη με υψηλές καλλιτεχνικές απαιτήσεις. Η 
κίτρινη χρωστική lead–tin yellow, που εντοπίστηκε στη Βάπτιση, χρησιμοποιήθηκε σπάνια και 
εμφανίζεται κυρίως σε πίνακες ζωγράφων του 15

ου
–17

ου
 αιώνα. Βρέθηκε σε πίνακες της Φλωρεντίας 

και της Βενετίας και η χρήση της συνδέεται με την εφαρμογή ειδικών μεθόδων παρασκευής 
χρωματιστών γυαλιών σε τοπικές βιοτεχνίες (βλ. Μοναχή Διανιηλία/Κ. Ανδρικόπουλος/ Σ. 
Σωτηροπούλου/ Ι. Καραπαναγιώτης, ό.π. 127 και  D. Bomford κ.ά, Art in the Making, Italian Painting 
before 1400, ο.π., 37–39). Αναλυτικότερα για τις χρωστικές στη Βάπτιση και πίνακες βλ. Ε. Αλούπη 
κ.ά. Εξέταση, Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Βάπτισης του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με μη 
καστρεπτικές φυσικοχημικές τεχνικές, ό.π.  94–109. 
318

 Σ. Στασινόπουλος, ο.π., 72.  



-Τ 88 

 Επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά  η αρχική υπόθεση ότι το έργο 

αποτελούσε φύλλο τριπτύχου και μάλιστα το δεξί εσωτερικό φύλλο.319  

 Αποσαφηνίστηκαν και τοποθετήθηκαν χρονικά οι τουλάχιστον τρεις 

επεμβάσεις – επιζωγραφίσεις που έγιναν στο έργο.  

Αυτή η λεπτομερής και σε βάθος προσέγγιση της Βάπτισης ανέδειξε την ανάγκη τα 

υπάρχοντα δεδομένα να συγκριθούν με μελλοντικές αναλυτικές εξετάσεις και σε 

άλλα έργα του ζωγράφου προκειμένου διαπιστωθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα 

ποιά ακριβώς είναι η τεχνική των έργων του Θεοτοκόπουλου στην Κρήτη και σε 

ποιο βαθμό διαφοροποιείται κατά τη μετάβασή του στη Βενετία. 

 Σε αυτό το πλαίσιο το 2006 ακολουθήθηκε από το εργαστήριο του Μουσείου 

Μπενάκη η ίδια αναλυτική μέθοδος για τη διερεύνηση της εικόνα του 

Θεοτοκόπουλου η Προσκύνηση των Μάγων (1565 – 1567).320 Τα ευρήματα της 

έρευνας έδωσαν την ευκαιρία να γίνουν συγκριτικές αναλύσεις321  με τα τεχνικά και 

τεχνολογικά δεδομένα της Βάπτισης και ανέδειξε περαιτέρω την ανάγκη να γίνουν 

αναλύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα τόσο της πρώϊμης καλλιτεχνικής 

                                                 
319

 Η εργαστηριακή επιβεβαίωση ότι η βάπτιση αποτελούσε φύλλο τριπτύχου προκύπτει από τον 
εντοπισμό ψηγμάτων από φύλλα χρυσού που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το χρύσωμα του πλαισίου 
του κεντρικού φύλλου του τριπτύχου. Τα ψήγματα εντοπίστηκαν μετά τη λήψη δειγμάτων για την 
έρευνα των χρωστικων (βλ. Μ. Βασιλάκη/ R. Cormack, o.π., 64). Η Βάπτιση που εξετάζεται συνδέθηκε 
εικονογραφικά με την παράσταση της Βάπτισης στο τρίπτυχο που φυλάσσεται στην Galleria Estense 
της Μοδένας, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου για τη χρονολόγηση του οποίου έχουν 
διατυπωθεί δύο απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι το έργο δημιουργήθηκε στην Κρήτη και άλλη 
δέχεται ότι το έργο έγινε μετά την άφιξη του ζωγράφου στη Βενετία το 1567/68.  (βλ. M. Vassilaki, 
Three Questions on the Modena Triptych,  στο El Greco of Crete (επιμ. Ν. Χατζηνικολάου), Πρακτικά 
Συνεδρίου Ηράκλειο 1–5 Σεπτεβρίου 1990, Ηράκλειο 1995, 119–132). Επίσης, η ύπαρξη ενός φύλλου 
τριπτύχου με την Προσκύνηση του Ποιμένων που αποδίδεται στον Θεοτοκόπουλο και έχει 
παρόμοιες διαστάσεις με εκείνο της εξεταζόμενης Βάπτισης κάνει πιθανό τα δύο έργα να αποτελούν 
μέρη του ίδιου τρίπτυχου, με την Προσκύνηση να είναι το εσωτερικό αριστερό φύλλο και τη Βάπτιση 
το εσωτερικό δεξιό. Βλ.  αναλυτικότερα την επιχειρηματολογία ως προς τη σχέση του έργου με 
τρίπτυχη σύνθεση: Μαρία Βασιλάκη–Robin Cormack,  ό.π. σ. 55–62.   
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 Ε. Αλούπη/ Β. Πασχάλης/ Στ. Στασινόπουλος/ Β. Τορνάρη/ Δ. Αγγλος Α–Γ. Καρύδας/ Β. Γκιώνης/ Γ. 
Χρυσικός Φυσικοχημική ανάλυση και εξέταση της Βάπτισης του Χριστού του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου με μη καταστρεπτικές μεθόδους. Σύγκριση με την Προσκύνηση των Μάγων του 
Μουσείου Μπενάκη, Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Εικόνες: Ερευνα, Σύντήρηση και Θέματα 
Δεοντολογίας», Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 3–7 Δεκεμβρίου 2006. 
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 Από τις μέχρι εκείνη τη στιγμή αναλύσεις, καθώς η έρευνα βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, με 
ραδιογραφία και την εξέταση στο υπέρυθρο και υπεριώδες και στο στερεοσκόπιο εντοπίστηκαν 
τεχνικές ομοιότητες με τη Βάπτιση, όπως η ύπαρξη σχεδιαστικού περιγράμματος, αλλά και διαφορές 
όπως η απουσία από την Προσκύνηση χρωστικών όπως το lapis lazuli, το σμάλτο, ο αζουρίτης, το 
χρυσό κ.ά.  
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περιόδου του ζωγράφου στην Κρήτη και στην Ιταλία, όσο και της ώριμης ισπανικής 

περιόδου του προκειμένου να αποκρυπτογραφηθεί η καλλιτεχνική του εξέλιξη. 

  

Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που αναφέρθηκαν και τα πορίσματα στα οποία 

κατέληξαν τεκμηριώνεται η τάση να οργανωθεί με πιο συστηματικό τρόπο η έρευνα 

της υλικής υπόστασης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων με την 

εφαρμογή φυσικοχημικών αναλυτικών μεθόδων οι οποίες με τη σειρά τους 

εξελίσσονται, αναπτύσσονται, εξειδικεύονται, δοκιμάζονται από τους ειδικούς 

επιστήμονες νέες τεχνικές με έμφαση στην εύρεση μη καταστρεπτικών μεθόδων. 

Χάρη  στην συχνότερη χρήση αυτών των μεθόδων η αξιοποίηση των φυσικών 

επιστημών στη διάγνωση και τη συντήρηση έργων  τέχνης εξελίσσεται σε αυτόνομη 

επιστήμη, η οποία άλλοτε συνδιαλέγεται με τους ιστορικούς της τέχνης 

προκειμένου να μελετηθούν μεμονωμένες εικόνες ή ομάδες ζωγραφικών έργων και 

άλλοτε λειτουργεί ανεξάρτητα συγκροτώντας στην ουσία αποθήκες τεχνικών και 

τεχνολογικών πληροφοριών  ικανών να αξιοποιηθούν τόσο στην μελέτη και τη 

συντήρηση όσο και στις κατάλληλες συνθήκες έκθεσης και αποθήκευσης. 

Η διαγνωστική έρευνα εξελίσσεται τόσο ως προς την εξειδίκευση της ανάλυσης 

επιμέρους υλικών στοιχείων322 όσο  και ως προς αυτές καθ’ αυτές τις αναλυτικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται καθώς αναβαθμίζονται ή εφαρμόζονται νέες.323  

                                                 
322

 Εγχειρίδιο αναφοράς για την προέλευση, τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά και τις χρήσεις των 
χρωμάτων ανά εποχή αποτελεί το έργο του Α. Roy, Artist’s Pigments. H handbook of  their history, τ. 1 
-2, Ουάσιγκτον 1993. Σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο εμφανίζονται μελέτες που εστιάζουν 
ξεχωριστά στη χρήση χρωστικών ή και σε άλλες υλικές πλευρές των έργων τέχνης. Βλ. ενδεικτ. R. 
Gettens/ R. L. Feller/ W. T. Chase, Vermillon and Cinnabar, Studies in Conservation, 17 (1972),  45–69. 
J. Plesters, Ultramarine Blue Natural and Artificial, στο A. Roy (ed), Artists Pigments. A handbook of 
their history and characteristics, τ. 2, Ουάσιγκτον 1993, 38–42. J. Kirby/ R. White, The technology of 
red lake pigment manufacture: study of the dyestaff  substrate, NGTB, 26 (2005),  86–87. I. 
Karapanagiotis et al. Indentification of  Red Natural Dyes in Post Byzantine Icons by HPLC, Journal of 
Liquid Chromatography and Related Technologies 28 (2005),  739–749. Ι. Karapanagiotis et al. Organic 
dyes in Byzantine and post–Byzantine icons from Chalkidiki (Greece), Journal of Cultural Heritage 8 
(2007), 294–298. I. Karapanagiotis/ Sister Daniilia, A comparison of the organic dyes used in icons and 
textiles of the Mediterranean area in Byzantine and post–Byzantine period, στο ICOM–CC 
International Conference “Icons: Approaches to Researche, Conservation and Ethical Issue”, Μουσείο 
Μπενάκη, Αθήνα, 3–7 Δεκεμβρίου 2006. S. Daniilia/ S. Sotiropoulo,/ D. Bikiaris, The use of Indigo and 
Red Lakes on Icons of the 15

th
 and 16

th
 century, ανακοίνωση στο συνέδριο Natural Colouring Lacs in 

Europe, 25–28 Οκτωβρίου 2001.  Α.Σημαντώνη–Μπόκολα, Τα κυριότερα χρώματα που 
χρησιμοποιήθηκαν στη ζωγραφική μέχρι το τέλος του 18

ου
 αιώνα, Αρχαιολογία 22 (1987),  46–49. 
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 Μία αρκετά πλήρης παρουσίαση των διαγνωστικών, αναλυτικών και απεικονιστικών μεθόδων 
αποτελεί το έργο των Α. Αλεξοπούλου–Αγοράνου,/ Ι. Χρυσουλάκη, Θετικές Επιστήμες και Εργα 



-Τ 90 

Επίσης, νεότερες αναλύσεις έρχονται να προσθέσουν πληροφορίες για το υλικό 

μέρος  εικόνων κοινού καλλιτεχνικού ρεύματος ώστε  να συμπληρώνονται τα κενά 

του παζλ. Για παράδειγμα τα πορίσματα πρόσφατων αναλύσεων  σε έργα της 

Κρητικής Σχολής συμπληρώνουν περαιτέρω τις γνώσεις μας για τα τεχνικά και 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής τέχνης της συγκεκριμένης περιόδου.324  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Τέχνης, Αθήνα 1993 (Αναλυτικότερα δες παρακάτω στο Παράρτημα σ. 93 - 100). Ακόμα βλ. ακόμα 
ενδεικτικά: Α. Αλεξοπούλου/Ι. Χρυσουλάκης/Ν. Χατζηδάκη, Συμβολή της Υπέρυθρης 
Ρεφλεκτογραφίας στην Φυσικοχημική Μελέτη των Βυζαντινών Εικόνων, Αρχαιολογία 22 (1987),  40 - 
45. Sister Daniilia et al., Diagnostic methodology for the examination of Byzantine frescoes and icons. 
Non–destructive investigation and pigment identification στο K. Janssens–P. Van Grieken (eds), Non–
destructive Microanalysis of Cultural Heritage Materials, HLII, Αμστερνταμ 2004,  572–574. V. Tornari 
et al., Investigation on growth and deterioration of defects in Byzantine icons by means of  
holographic interferometry στο Restauratorenblatter, Sonderbant–LACONAII (Vienna 2000), 2

nd
 

International Conference on Lasers in Art Conservation–April, Λίβερπουλ 1997.  D. Anglos/ S. Couris/ 
C. Fotakis, Laser Diagnostics of Painted Artworks: Laser Induced Breakdown Spectroscopy of 
Pigments, Applied Spectroscopy 51 (1997),  1025. Sister Daniilia et al., An extensive non–destructive 
and microscopic study of two post–Byzantine overpainted icons of the 16

th
 century,  Journal of Raman 

Spectroscopy 33 (2002),  807–814. S. Daniilia et al., An extensive non–destructive and micro–
spectroscopy research of The Birth of  St. Ioannis the Baptist. A typical post–Byzantine icon painted 
during the second half of the 15

th
 century, Revue d’ Archeometry 23 (1999), 79–89.  
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 Ι. Karapanagiotis et al., Investigation of the colourants used in icons of the Cretan School of 
iconography, Analytica Chimica Acta, τομ. 647, τεύχ. 2 (2009), 231–242. Ι. Karapanagiotis et.al, 
Identification of colourants in icons of the Cretan School of iconography using Raman spectroscopy 
and liquid chromatography, Journal of Archaeological Science,  τόμ. 40, τεύχ. 3( 2013),  1471–1478. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403/40/3
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι αναλυτικές και διαγνωστικές μέθοδοι που παρέχουν οι θετικές επιστήμες δίνουν 

τη δυνατότητα να προσδιοριστεί, να ερευνηθεί, να μελετηθεί, να εξηγηθεί η 

συμπεριφορά της ύλης στο έργο τέχνης και να εξεταστεί το φαινόμενο σε 

επιστημονικό επίπεδο. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο ιστορικός τέχνης γίνεται 

πλέον κοινωνός των υλικών με τα οποία έχει δομηθεί το έργο.325 Αποκτά οπτική 

εμπειρία της αρχικής ιδέας του καλλιτέχνη, του τρόπου με τον οποίο εκτελέστηκε το 

έργο, της οργάνωσης του χώρου, των τεχνικών, τεχνολογικών και μορφολογικών 

ιδιαιτεροτήτων. Έτσι, μπορεί πιο εύκολα και αξιόπιστα να εντοπίσει δάνεια, 

επιρροές, σχέσεις μεταξύ καλλιτεχνικών κέντρων, την κίνηση των υλικών, τον τρόπο 

χρήσης τους και να κατανοήσει τις υλικές, οικονομικές, κοινωνικές προϋποθέσεις 

της δημιουργίας ενός έργου ή ενός καλλιτεχνικού ρεύματος και τους δουλειάς ενός 

ζωγράφου. Εντοπίζει φθορές και επεμβάσεις που έχουν γίνει είτε από τον ίδιο τον 

καλλιτέχνη είτε μεταγενέστερα. Επανεξετάζει και ενδεχομένως αναθεωρεί πρότερες 

εκτιμήσεις και ερμηνείες τεχνοτροπικές ή χρονολογικές.  

 

Στην παρούσα εργασία καταγράφηκαν:  

 εργαστηριακές έρευνες που έγιναν με αφορμή τη συντήρηση ενός (ή και 

περισσότερων) έργων τέχνης,  μέσω της οποίας διατυπώνεται η ανάγκη 

περαιτέρω αναλύσεων προκειμένου να απαντηθούν κατασκευαστικά 

θέματα ή θέματα ερμηνείας του έργου που ανέδειξε η διαδικασία της 

συντήρησης.326  

 εργαστηριακές αναλύσεις που ξεκίνησαν με αφορμή τη συντήρηση, παρ’ 

όλα αυτά εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα ερευνητικά προγράμματα τα οποία 
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 Μιχ. Δουλγερίδης, Η συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας στην Ιστορία της Τέχνης και στη 
Συντήρηση των έργων τέχνης, στο Συντήρηση και Εκθεση Συντηρημένων Εργων, Προβλήματα 
Τεχνικά–Προβλήματα Αισθητικά, Μικρά Μουσειολογικά 1, Αθήνα 2005,  59–60.  
326

 Μ. Καφαντάρη–Μπρούμη., Κρητική εικόνα με την παράσταση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων της Βενετίας. Τεχνολογικές παρατηρήσεις–Συντήρηση, ό.π.   
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απέδωσαν ευρήματα αξιοποιήσιμα τόσο για το υπό μελέτη υλικό όσο και 

ευρύτερα.327  

 Διεπιστημονικές έρευνες που εξ’αρχής είχαν θέσει ως στόχο τους την 

επιστημονική και συστηματική καταγραφή των υλικών,  της τεχνικής και της 

τεχνολογίας ενός μεμονωμένου έργου ή ενός ενιαίου (ως προς το ζωγράφο, 

το εργαστήριο ή τον τόπο προέλευσης) καλλιτεχνικά συνόλου εικόνων. Αυτά 

τα ερευνητικά προγράμματα είτε ξεκίνησαν επειδή η αρχαιολογική έρευνα 

είχε ήδη αναπάντητα ζητήματα ερμηνείας και απόδοσης,328 είτε επειδή η 

ιστορική και καλλιτεχνική αξία μιας ενιαίας ομάδας έργων329 έθετε πλέον ως 

απαραίτητο εργαλείο για την ερμηνεία τους την αποκρυπτογράφηση της 

υλικής τους ταυτότητας, αλλά και την οργάνωση ενός corpus τεχνικών 

πληροφοριών ώστε να λυθούν στο μέλλον θέματα απόδοσης στο 

εργαστήριο ή το ζωγράφο.330 Στις περιπτώσεις που τέτοια έργα προέρχονται 

από σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως αυτό της Κρητικής Σχολής, οι 

αναλύσεις συνεισέφεραν στην συμπλήρωση ενός έστω και μικρού προς το 

παρόν μέρους του ελλείμματος τεχνολογικών πληροφοριών σχετικών με τη 

μεταβυζαντινή ζωγραφική.  

Ωστόσο ερευνητικά προγράμματα που θα είχαν ως στόχο την ένταξη 

μεγάλων συνόλων εικόνων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, 

γεωγραφικές περιοχές, καλλιτεχνικά ρεύματα, εργαστήρια ή ζωγράφους θα 

απαιτούσαν  ένα εξαιρετικά διευρυμένο δείγμα μέσα από ένα πολύ μεγάλο 

σύνολο βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, που βρίσκονται σε 

συλλογές και μουσεία. Κάτι που εκτός από χρόνο,  θα απαιτούσε 

ενδεχομένως και πολλά κονδύλια και εν τέλει μια συνολική ερευνητική 

στόχευση και όχι μια κατά περίπτωση πρακτική.  
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 Μ. Βασιλάκη/ R. Cormack, Το νέο απόκτημα του Δήμου Ηρακλείου: Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Η 
Βάπτιση του Χριστου» ό.π. Λαζίδου Δ., Δροσάκη Δ., Εγχειρίδιο Συντήρησης Εικόνων από το Εθνικό 
Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς, ό.π.  
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 Α. Δρανδάκη/Λ. Βρανοπούλου/ Α. Καλλιγά, Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ 
Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης, ό.π.  
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 Κ. Μιλάνου/ Χρ. Βουρβοπούλου/ Λ. Βρανοπούλου/ Αλ.–Ελ. Καλλιγά (επιμ), Εικόνες με την 
Υπογραφή «Χειρ Αγγέλου». Η τεχνική/ ενός Κρητικού ζωγράφου του 15

ου
 αιώνα, ό.π.  

330
 Για παράδειγμα είναι ανοιχτή ακόμη η πιθανή απόδοση έργων του πρώτου μισού του 15

ου
 αιώνα 

στον Αγγελο Ακοτάντο.  
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Πάντως, σε κάθε περίπτωση αυτές οι έρευνες έχουν διπλό όφελος τόσο από την 

πλευρά της συντήρησης, δεδομένου ότι η ακριβής τεκμηρίωση της συμπεριφοράς 

των υλικών, της τεχνικής και της φθοράς υποδεικνύει το δρόμο προς την κατάλληλη 

μέθοδο συντήρησης και την καλύτερη υλική διασφάλιση του έργου, όσο και από 

την πλευρά της ιστορίας της τέχνης.  Πρόκειται για μια ερευνητική διαδικασία που 

φωτίζει το «πώς» έγινε ένα έργο τέχνης, αλλά και το «γιατί» σήμερα αξιολογείται 

ως εξαιρετικό, μοναδικό ή ακόμα και μέτριο. Τεκμηριώνει την αυθεντικότητα ή 

αποκαλύπτει την κιβληλότητα. Ανιχνεύει τις υλικές προϋποθέσεις άσκησης της 

τέχνης επιτρέποντας,  διατυπώνοντας, όπου είναι δυνατόν, γενικότερες 

παρατηρήσεις για την κοινωνία και την οικονομία της εποχής κατά την οποία 

κατασκευάστηκε. Η έρευνα της σύστασης των χρωστικών, των συνδετικών μέσων, 

του είδους του ξύλου σε ορισμένες περιπτώσεις δίνει τα χρονικά όρια μέσα στα 

οποία μπορεί να κατασκευάστηκε ή αποκλείει άλλες χρονικές περιόδους. 

Αποσαφηνίζει τις μεταγενέστερες επεμβάσεις ώστε ο ιστορικός της τέχνης να 

οδηγείται στη σωστή ερμηνεία και κατάταξη του έργου. Μπορεί ακόμα και να 

οδηγεί σε αναθεώρηση ήδη διατυπωμένων ερμηνειών ή και να θέτει νέα 

ερωτήματα που η μελλοντική έρευνα θα απαντήσει ή δεν θα απαντήσει, αφού στην 

επιστήμη της Αρχαιολογίας σχεδόν ποτέ δεν μπορείς να ανασυστήσεις πλήρως τους 

κοινωνικούς όρους και τις υλικές  προϋποθέσεις δημιουργίας ενός έργου.  

Οσο πιο αποτελεσματικές είναι οι φυσικές επιστήμες τόσο πιο ολοκληρωμένη είναι 

η πληροφορία που συλλέγεται. Η ασφαλής ερμηνεία των ευρημάτων που 

λαμβάνονται με επιστημονικό τρόπο εξαρτάται τελικά – εκτός από την επιστημονική 

αρτιότητα και εμπειρία του ειδικού ερευνητή – και από την ικανότητα του 

αρχαιολόγου και του ιστορικού τέχνης να συνδυάσει τα τεχνολογικά δεδομένα με 

την ιστορική, αισθητική, καλλιτεχνική προσέγγιση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ331  
 
 
Η έννοια «φυσικοχημικές μέθοδοι» περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες 

διαγνωστικών μεθόδων, που εφαρμόζονται στην επιστημονική έρευνα των 

ζωγραφικών έργων τέχνης. Τις «μη καταστρεπτικές» και τις «καταστρεπτικές».  

«Καταστρεπτικές» ονομάζονται  οι διαγνωστικές μέθοδοι για τη εφαρμογή των 

οποίων απαιτείται η λήψη μικροδείγματος από το εξεταζόμενο έργο, προκειμένου 

να μελετηθεί η εσωτερική αρχιτεκτονική δομή του ή η χημεία των υλικών από τα 

οποία αποτελείται.  Ειδικότερα, παρέχουν πληροφορίες που είτε σχετίζονται με τη 

δομή, την πυκνότητα ή την στρωματογραφία  των υλικών, είτε επιτρέπουν την 

ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή χημική ανάλυση σε στερεή κατάσταση ή την 

ταυτοποίηση των ανόργανων και οργανικών συστατικών. Επίσης, βοηθούν στον 

εντοπισμό της προέλευσης ή τον προσδιορισμό της ηλικίας και του τρόπου 

κατασκευής των υλικών.332 Η «καταστροφή» που δηλώνει ο όρος πρακτικά είναι 

αμελητέα, αφού το δείγμα που λαμβάνεται είναι μόλις μερικά δέκατα του mm2 και 

στις περιπτώσεις που είναι απολύτως απαραίτητο με σεβασμό στη μοναδικότητα 

και την καλλιτεχνική αξία του έργου.333 Τα δείγματα προέρχονται από περιοχές της 

επιφάνειας ήδη φθαρμένες, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν εκείνες με ιδιαίτερο 

αισθητικό ενδιαφέρον και είναι αντιπροσωπευτικά της περιοχής που μελετάται.  

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και το κόστος των συσκευών ανάλυσης, αλλά και η 

λεπτότητα που απαιτείται στη λήψη των δειγμάτων συνηγορεί ώστε οι ερευνητές 

των θετικών επιστημών να εστιάζουν όλο και περισσότερο στην βελτίωση και 

αναβάθμιση των δυνατοτήτων των «μη καταστρεπτικών μεθόδων».  

Οι «μη καταστρεπτικές μέθοδοι»,  οι οποίες πλέον χρησιμοποιούνται συστηματικά 

στη μελέτη των έργων τέχνης διεισδύουν κάτω από την ορατή περιοχή του έργου, 

δηλαδή αποκαλύπτουν τα δεδομένα που αφορούν στη δομή του και που δεν είναι 

δυνατόν να τα δει κάποιος διά γυμνού οφθαλμού. Αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι 

                                                 
331

 Οι πληροφορίες γι’ αυτό το κεφάλαιο αντλήθηκαν κυρίως από το έργο των Α. Αλεξοπούλου–
Αγοράνου,/ Ι. Χρυσουλάκη, Θετικές Επιστήμες και Εργα Τέχνης, Αθήνα 1993.  
332

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 229.  
333

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 124 
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εκμεταλλεύονται την επίδραση διαφόρων ακτινοβολιών επάνω στα υλικά της 

ζωγραφισμένης επιφάνειας, όπως οι ακτίνες Χ. Τα αποτελέσματα της απόκρισης του 

υλικού υπό την επίδρασης κάποιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

«κωδικοποιούνται» και μετατρέπονται σε μετρήσιμα μεγέθη που χαρακτηρίζουν τη 

φυσικοχημική συμπεριφορά των υλικών.334 

Η ακριβής λειτουργία των παραπάνω μεθόδων καθώς και η πρακτική αξιολόγησή 

τους αποτελεί αντικείμενο άλλων επιστημονικών πεδίων, των επιστημόνων των 

θετικών επιστημών και των συντηρητών. Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί μία εικόνα 

της ποικιλίας των μεθόδων που εφαρμόζονται ώστε να δίνεται μία όσο το δυνατόν 

πληρέστερη εικόνα της δομής των έργων τέχνης και των υλικών τους, κρίνω 

απαραίτητη μία συνοπτική παρουσίασή τους.  

 

1. Μη καταστρεπτικές μέθοδοι 

 Ακτινογραφία Roentgen335 

H ακτινογραφία Roentgen, μαζί με την υπέρυθρη ανακλαστογραφία 

αποτελούν τις πιο σημαντικές «μη καταστρεπτικές» διαγνωστικές μεθόδους. 

Η μέθοδος βασίζεται στην εξακρίβωση και μελέτη  της αντίδρασης των 

χρωστικών στην ορατή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στην ακτινοβολία 

Χ και μπορεί να δώσει πληροφορίες που προέρχονται από μεγάλο βάθος. 

Γίνονται ορατές νεότερες ή παλαιότερες επεμβάσεις και φθορές, 

αποκαλύπτεται η εσωτερική κατασκευαστική τεχνολογία και εντοπίζονται τα 

υλικά κατασκευής. Διαπιστώνεται η ύπαρξη κατώτερων ζωγραφικών 

στρωμάτων γεγονός που θέτει ερωτήματα  χρονολόγησης, αλλά και 

απόδοσης σε σχολή ή ζωγράφο τόσο του παλαιότερου όσο και του νεώτερου 

στρώματος. Επίσης, απαντά σε θέματα γνησιότητας και πλαστογράφησης, 

αφού η ακτινογραφική εικόνα του ζωγραφικού έργου είναι μοναδική και δεν 

μπορεί να επαναληφθεί ούτε από το ίδιο τον ζωγράφο. Επομένως ο 

                                                 
334

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 125–126.  
335

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 207–227. Μ. Καλαμιώτου,/ Σ. Φιλιππάκης, 
Ανάλυση Χρωστικών με Μεθόδους Ακτίνων Χ Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εικόνων,  Πρακτικά 
Συνεδρίου Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διερεύνησης των Εργων Τέχνης, Ελληνογαλλικός Επιστημονικός 
και Τεχνικός Σύνδεσμος, Ε.Ι.Ε, Αθήνας 1983, 289–301.  
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αντιγραφέας μπορεί να αναπαράξει την ορατή ζωγραφισμένη επιφάνεια, 

αλλά όχι την εσωτερική δομή.   

 

 Υπέρυθρη ανακλαστογραφία336 

Η υπέρυθρη ανακλαστογραφία (ή ρεφλεκτολογία) εκμεταλλεύεται την διεισδυτική 

ικανότητα των υπέρυθρων ακτίνων μέσα από τα πρώτα επιφανειακά χρωματικά 

στρώματα, πολλαπλασιάζοντας τη δυνατότητα της παρατήρησης σε βάθος. 

Προτάθηκε από τον Ολλανδό J.R. J. Van Aspersen De Boer337 και εξελίσσεται 

διαρκώς καθώς ενσωματώνει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Δεδομένου ότι το ποσοστό απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα 

χρωματικά στρώματα συνδέεται άμεσα με τη χημική σύνθεση των χρωστικών, η 

μέθοδος μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ποιοτική σύσταση των χρωματικών 

στρωμάτων. Η συγκεκριμένη μέθοδος όταν συνδέεται με το κατάλληλο σύστημα 

μαθηματικής επεξεργασίας της υπέρυθρης εικόνας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες μέτρησης και ερμηνείας του οπτικού 

αποτελέσματος. Στο βαθμό που τόσο η ακτινογραφία Roentgen όσο και υπέρυθρη 

ανακλαστογραφία338  εφαρμοστούν σε μεγάλο δείγμα βυζαντινών εικόνων και 

διαφορετικής γεωγραφικής, χρονικής, καλλιτεχνικής προέλευσης μπορούν να 

δώσουν μετρήσιμες πληροφορίες που να δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ  

ρευμάτων, περιοχών, ζωγράφων.  Παρ’ όλα αυτά μέχρι στιγμής τα ερευνητικά 

δεδομένα δεν έχουν τόσο ευρύ χαρακτήρα ώστε να είναι δυνατόν να διατυπωθούν 

γενικότερα συμπεράσματα.  

 

 Τεχνικές φωτογράφησης με ορατή ακτινοβολία339 

Σε αυτή την ενότητα μεθόδων περιλαμβάνονται:  

                                                 
336

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 171–185. A. Aλεξοπούλου,/ Ι. Χρυσουλάκης,/ Ν. 
Χατζηδάκη, «Συμβολή της υπέρυθρης Ρεφλεκτογραφίας στην Φυσικοχημική Μελέτη των Βυζαντινών 
Εικόνων», ό.π.  
337

  J. R. G. Van Asperen de Boer, Infrared Reflectography, A Contribution to the Examination of  Earlier 
European Paintings, ό.π. J. R. G. Van Asperen de Boer, Infrared Reflectography, a Method for the 
Examination of Paintings, Applied Optics, ό.π.  
338

 Σε βυζαντινές εικόνες στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πρώτη φορά σε δείγμα 13 εικόνων του 
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, βλ. Α. Αλεξοπούλου κ.ά… Συμβολή των Φυσικοχημικών 
Μεθόδων Ανάλυσης στη Μελέτη Δεκατριών Εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου, ο.π.  
 
339

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 127–133.  
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 η φωτογράφηση με εφαπτόμενη προσπίπτουσα ακτινοβολία, η οποία 

αποδίδει μια πρώτη προσέγγιση της κατάστασης διατήρησης.  Υπογραμμίζει 

τις λιγότερο ή περισσότερο έντονες επιφανειακές ανωμαλίες, τις μεταβολές 

του στρώματος του βερνικιού, τις αποκολλήσεις των χρωματικών 

στρωμάτων, τις ρωγμές ή τις επιφανειακές καταστροφές, ενώ δίνει τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουμε τις ανωμαλίες ή μεταβολές του φέροντος 

υλικού. Επίσης, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ιδιαίτερου τρόπου 

του ζωγράφου.  

 Η μακροφωτογραφία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα  μελέτης της 

προσωπικής γραφής του ζωγράφου εκατοστό προς εκατοστό καθώς 

μεγεθύνει από 1 έως 10 φορές.  

 Η φωτογράφηση με χρήση μονοχρωματικής ακτινοβολίας νατρίου, η οποία 

χρησιμοποιείται για μικροαντικείμενα με λεπτή κατεργασία ή διακόσμηση.  

 

 Υπεριώδης Φωτογραφία340 

Περιλαμβάνει δύο μεθόδους, αυτή της υπεριώδους φωτογραφίας ανάκλασης και 

της υπεριώδους φωτογραφίας φθορισμού.  

Η αξία της υπεριώδους φωτογραφίας ανάκλασης οφείλεται στον διαφορετικό 

βαθμό απορρόφησης, που παρουσιάζουν οι διάφορες επιφάνειες στην υπεριώδη 

περιοχή του φάσματος. Η εφαρμογή της είναι σημαντική  προκειμένου ο 

συντηρητής να παρακολουθήσει με ακρίβεια την πλήρη αφαίρεση του βερνικιού 

από την επιφάνεια του ζωγραφικού έργου. Επίσης, η συνδυαστική χρήση της 

υπεριώδους φωτογραφίας φθορισμού και της υπεριώδους φωτογραφίας 

ανάκλασης μαζί με τα αποτελέσματα που δίνει η υπέρυθρη φωτογραφία 

ανάκλασης και φθορισμού βοηθά στην ποιοτική ανίχνευση των χρωστικών.  

Η υπεριώδης φωτογραφία φθορισμού βασίζεται στην ιδιότητα ορισμένων 

ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών να προκαλούν φθορισμό ορισμένων ουσιών 

οργανικής προέλευσης. Ετσι ανιχνεύονται οι περιοχές που έχουν υποστεί νεότερες 

φθορές, επεμβάσεις και επιζωγραφίσεις πάνω από την βερνικωμένη επιφάνεια. 

Επίσης, αναγνωρίζονται δυσανάγνωστες επιγραφές και υπογραφές.  

                                                 
340

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 135–145. 
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 Υπέρυθρη φωτογραφία  

Ι. Υπέρυθρη Ασπρόμαυρη Φωτογραφία Ανάκλασης.341  Η  εφαρμογή της δίνει 

πληροφορίες σχετικά με την μικροστρωματική δομή των χρωματικών στρωμάτων 

που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του ζωγραφικού έργου και συμπληρώνει 

τα αποτελέσματα της υπεριώδους φωτογραφίας ανάκλασης, της υπεριώδους 

φωτογραφίας φθορισμού, κυρίως όμως της ακτινογραφίας Χ.  Η διεισδυτική 

ικανότητα είναι τέτοια ώστε συχνά ανιχνεύεται ακόμη και το πρώτο σχεδιαστικό 

σκαρίφημα ή η αρχική ζωγραφική σύνθεση.342  Η έντονη διαφορά των οπτικών και 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων, που παρουσιάζουν διαφορετικά υλικά στην υπέρυθρη 

περιοχή του φάσματος πιθανόν να διαφωτίζει για την αυθεντικότητα και τη 

χρονολογική τοποθέτηση του έργου.  

ΙΙ. Εγχρωμη Υπέρυθρη Φωτογραφία.343   Η μέθοδος βασίζεται στην ταυτόχρονη 

καταγραφή της υπέρυθρης και ενός μέρους της ορατής ακτινοβολίας που 

αντανακλάται από τα έργα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην περίπτωση της 

ταυτοποίησης ή διαφοροποίησης χρωστικών και γι’ αυτό είναι συμπληρωματική 

των άλλων φωτογραφικών μεθόδων.344 

III. Υπέρυθρη Φωτογραφία Φθορισμού. 345  Η μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση και 

καταγραφή της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενα όταν αυτό 

διεγερθεί με ορατή ακτινοβολία μιας συγκεκριμένης περιοχής μηκών κύματος. Η 

εφαρμογή της συμβάλει στην ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών.  

 

2. «Καταστρεπτικές Μέθοδοι» 

Στις λεγόμενες «καταστρεπτικές μεθόδους» περιλαμβάνονται: η Μικροσκοπική 

Παρατήρηση, οι μέθοδοι με Ακτίνες Χ, οι Φασματοσκοπικές Μέθοδοι, ο Εκλεκτικτός 

Χρωματισμός και οι Ραδιοχημικές Μέθοδοι.  
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 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 147–158.  
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 Μ. Farnsworth, “Infrared Absorption of Paint Materials”, Technical Studies in the Field of Fine Art, 7 
(1938), 88–98.  
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 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 159–166.  
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 Μ. Μatteini,/ A. Moles,/ P. Tiano, Infrared Colour Films as an Auxiliary Tool for the Investigation of 
painting,  ICOM Committee for Conservationk, 5
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 Triennial Meeting Zagreb, 1978.  
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 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 166–169. 
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 Μικροσκοπική Παρατήρηση346 

Πρόκειται για μία άμεση μέθοδο για την παρατήρηση της εσωτερικής 

στρωματογραφικής δομής ενός έργου τέχνης, που διενεργείται με τη βοήθεια ενός 

οπτικού – μεταλλογραφικού μικροσκοπίου και πραγματοποιείται με τη λήξη 

μικροδείγματος. Το δείγμα λαμβάνεται από ήδη κατεστραμμένες ή φθαρμένες 

περιοχές. Ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός και η κατάλληλη επιλογή των θέσεων 

δειγματοληψίας εξαρτάται από την κατάσταση διατήρησης του προς εξέταση έργου 

και από τον χαρακτήρα του προβλήματος που εξετάζεται.  

 

 Μέθοδοι με Ακτίνες Χ347 

Ι. Μικροφθορισμός Ακτίνων Χ. Η ανάλυση με φασματογραφία 

μικροφθορισμού Χ πραγματοποιείται με δύο τεχνικές. Η πρώτη επιτρέπει τη 

στοιχειακή ανάλυση του αντικειμένου χωρίς δειγματοληψία. Η δεύτερη 

πραγματοποιείται με σημειακή ανάλυση σε μικροεπιφάνειες με διάμετρο 

της τάξης του 10mm και απαιτείται η λήψη μικροδείγματος. Στην περίπτωση 

των ζωγραφικών έργων τέχνης, η δεύτερη τεχνική  δίνει τη δυνατότητα της 

ανάλυσης σε κάθε στρώμα χωριστά , έτσι ώστε η ταυτοποίηση των 

χρωστικών να είναι περισσότερο ακριβής. 

ΙΙ. Ηλεκτρονική Μικροανάλυση.  Είναι μία από τις σημαντικότερες μεθόδους 

για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ανόργανων συστατικών 

των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων και έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες «καταστρεπτικές μεθόδους». Η 

ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επιφάνεια μόλις 1mm2, δίνει τη 

δυνατότητα ποιοτικής ανάλυσης του δείγματος κατά στρώματα ή και των 

διεκεκριμένων κόκκων μέσα στο ίδιο στρώμα και παρουσιάζει ικανοποιητική 

ακρίβεια.  

ΙΙΙ. Περιθλασιμετρία και Μικροπεριθλασιμετρία Ακτίνων Χ.  Επιτρέπει την 

ταυτοποίηση χημικών ουσιών με βάση την ατομική μικροκρυσταλλογραφική 

δομή. Ανιχνεύει κρυσταλλικές ενώσεις και όχι στοιχεία, γεγονός εξαιρετικά 

χρήσιμοι, αφού πολλές ενώσεις που περιέχουν τα ίδια χημικά στοιχεία, 
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 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 231–235. 
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 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 240–251. 
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παρουσιάζουν τελείως διαφορετική κρυσταλλική δομή (π.χ. ο μαλαχίτης και 

ο αζουρίτης, το μίνιο και το κίτρινο οξείδιο του μολύβδου κ.ά).  

 

 Φασμοτοσκοπικές μέθοδοι348 

Οι φασματοσκοπικές μέθοδοι επιτρέπουν την ταυτοποίηση ανόργανων και 

οργανικών χημικών ενώσεων και διακρίνονται στις εξής: 

Μικροφασματοσκοπία Απορρόφησης Υπέρυθρου, Μικροφασματοσκοπία 

Απορρόφησης Υπεριώδους και Μικροφασματοσκοπία Φθορισμού 

Υπεριώδους.  

 

 Εκλεκτικός Χρωματισμός349 

Η μέθοδος αυτή, συμπληρωματική των φασματοσκοπικών μεθόδων  επιτρέπει την 

ταυτοποίηση οργανικών φορέων και βερνικιών με τη βοήθεια απλών αντιδράσεων 

χρωματισμού σε στρωματογραφικές λεπτές τομές.  

 

 Αέρια Χρωματογραφία350 

Η τεχνική της αέριας χρωματογραφίας θεωρείται η καταλληλότερη τεχνική 

ανάλυσης των οργανικών υλικών κατασκευής των φορητών εικόνων. Βασίζεται στην 

ταυτόχρονη ανάλυση των αμινοξέων και των λιπαρών οξέων  του συνδετικού μέσου 

σε υδάτινο περιβάλλον και επιτυγχάνεται ο πλήρης και ταχύς ποιοτικός και 

ποσοτικός προσδιορισμός  των είκοσι αμινοξέων των πρωτεϊνών του συνδετικού 

μέσου.  

 

 

 Ραδιοχημικές Μέθοδοι 

Ι. Μέθοδος Νετρονικής Ενεργοποίησης.351  Επιτρέπει το χαρακτηρισμό  ορισμένων 

χρωστικών ως παλαιότερες ή νεότερες καθώς και τον προσδιορισμό της τοπικής 

                                                 
348

 Α. Αλεξοπούλου κ.ά., Θετικές Επιστήμες…, ο.π., 255–261.  
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προέλευσής τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του λευκού μολύβδου, 

η πιο διαδεδομένη λευκή χρωστική, που χρησιμοποιήθηκε αδιαλλείπτως από τη 

κλασική αρχαιότητα ως το 1845.352 Αντικαταστάθηκε από το λευκό του 

ψευδαργύρου και αργότερα από το λευκό του τιτανίου. Επομένως, η ανίχνευση των 

ιχνοστοιχείων δίνει τη δυνατότητα χρονικού προσδιορισμού δημιουργίας του 

έργου, αλλά και μεταγενέστερων επεμβάσεων ενώ οι διαφορές σε επιμέρους 

ιχνοστοιχεία πιθανόν αποκαλύπτει τη γεωγραφική προέλευση των έργων. Σύμφωνα 

με τις αναλύσεις του Kuhn, ένα χαμηλό ποσοστό Cu (χαλκός) και Ag (άργυρος), σε 

συνδυασμό με υψηλό ποσοστό Zn (ψευδάργυρος) ή Ba (βάριο), υποδηλώνουν ότι 

πρόκειται για λευκό του μολύβδου του 20ουα αιώνα.  

ΙΙ. Μέθοδος των Ισότοπων του Μολύβδου.353 Ο προσδιορισμός των ισότοπων του 

μολύβδου αποτελεί σημαντική ερευνητική μέθοδο για τον εντοπισμό της 

προέλευσης των υλικών κατασκευής παλαιών έργων τέχνης που περιέχουν μόλυβδο 

(Pb).  Κι αυτό διότι ο μόλυβδος είναι ένα χημικό στοιχείο του οποίου η ισοτοπική 

σύσταση αλλάζει ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

δημιουργήθηκαν τα ορυκτά του μολύβδου. Αναφορικά με τα ζωγραφικά έργα 

τέχνης ο μόλυβδος υπεισέρχεται σαν συστατικό του λευκού του μολύβδου, μίνιου, 

του κίτρινου οξειδίου και του κίτρινου μολύβδου – κασσίτερου, που είναι παλαιές 

χρωστικές.  
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1. Μυστικός Δείπνος, Ιωάννη Δαμασκηνού 16ος αι., Ηράκλειο Κρήτης 
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2. Παναγία Γλυκοφιλούσα, μέσα 14ου αι, Μουσείο Μπενάκη 
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3. Αγ. Γεώργιος, 13ος αι., Βρετανικό Μουσείο 
 
 

Αγιος Γεώργιος, 13 αι., Βρετανικό Μουσείο 
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