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Οι Δυτικοευρωπαϊκές Επιδράσεις στην Μεταβυζαντινή 

Αγιογραφία της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων 
 

Δρ. Ελένη Κουλουμπή 
Επιστήμων της Συντήρησης- Εθνική Πινακοθήκη & Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου 

Επιστ. Συνεργάτης Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής 

Κληρονομιάς 

                                          ekouloumpi@yahoo.com 

 
Η Ελληνική φορητή ζωγραφική του τέλους του 15ου αιώνα έως τις αρχές του 

19ου αιώνα, γνωστή και ως Μεταβυζαντινή τέχνη, υπήρξε η μεταβατική περίοδος 

κατά την οποία οι ζωγράφοι σταδιακά άφησαν την παραδοσιακή θρησκευτική 

ζωγραφική της αυγοτέμπερας σε ξύλινο υπόστρωμα προκειμένου να μεταβούν στην 

κοσμική ζωγραφική σε λάδι. Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει την φυσικοχημική 

μελέτη αντιπροσωπευτικών έργων της Κρητικής και της Επτανησιακής Σχολής, ώστε 

να μελετηθεί η εξέλιξη των τεχνικών ζωγραφικής της περιόδου αυτής, να 

ανιχνευθούν πιθανές τροποποιήσεις στα υλικά κατασκευής και τέλος να δημιουργηθεί 

ένα επιστημονικό υπόβαθρο των τεχνικών αγιογραφίας το οποίο μέχρι τώρα ήταν 

βασισμένο στις πραγματείες των καλλιτεχνών της εποχής. 

Η συγκεκριμένη φυσικοχημική έρευνα επικεντρώθηκε στον χαρακτηρισμό 

των υλικών του ζωγραφικού στρώματος και αυτό επιτεύχθηκε με την χρήση της 

υπέρυθρης φασματοσκοπίας (μFTIR), της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας με ακτίνες Χ 

(SEM-EDX), και της αέριας χρωματογραφίας (GC-FID). Επιπλέον και όπου αυτό 

ήταν απαραίτητο και εφικτό χρησιμοποιήθηκε, συμπληρωματικά, η οπτική 

μικροσκοπία, και φασματοσκοπία Raman.   

 Η Μεταβυζαντινή τέχνη της αγιογραφίας, υπήρξε η μετάβαση κατά την οποία 

οι ζωγράφοι, μέσω των άμεσων επιδράσεων με την Δύση, τόλμησαν να 

ενσωματώσουν «μοντέρνα» υλικά στην τεχνική τους, να απελευθερωθούν από την  

αυστηρή τεχνοτροπία της Βυζαντινής τέχνης και να αποτελέσουν το πάτημα για την 

Νεοελληνική τέχνη.  

 Η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453, σηματοδοτεί την αρχή μιας 

από τις πιο σημαντικές περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας της Τέχνης. Η 

Μεταβυζαντινή περίοδος, η οποία διήρκησε έως τις αρχές του 19
ου

 αιώνα, υπήρξε η 

μεταβατική περίοδος όπου ουσιαστικά ανοίγουν τα σύνορα με τον δυτικό κόσμο. Η 

ενετική κυριαρχία, η μετάβαση πολλών καλλιτεχνών κυρίως στην Βενετία, το 

εμπόριο αλλά και το γεγονός ότι εκείνη τη περίοδο η τέχνη βιώνει σημαντικές και 

καθοριστικές αλλαγές στην δύση, υπήρξαν η αφορμή για την γέννεση σημαντικών 

σχολών ζωγραφικής με πιο σημαντικές την Κρητική (1453-1669) και την 

Επτανησιακή Σχολή (1669-1833).  

 Παράλληλα, η τέχνη της θρησκευτικής ζωγραφικής σε ξύλο, αλλάζει 

σταδιακά ύφος: από θρησκευτικό σε κοσμικό. Συγχρόνως, η τεχνική διαφοροποιείται: 

ο καλλιτέχνης αλλάζει το μέσο έκφρασης και από την αυγοτέμπερα σε ξύλινο 

υπόστρωμα, εισαγάγει την ελαιογραφία σε μουσαμά. Επιπλέον, οι πολιτισμικές 

επιδράσεις επέφεραν αλλαγή και στους εικονογραφικούς τύπους: ο καλλιτέχνης 

ξεφεύγει από τους αυστηρούς Βυζαντινούς κανόνες απεικόνισης και αποκτά 

ελευθερία έκφρασης.  

 Πως όμως έγιναν αυτές οι αλλαγές; Υπήρξε μια μεταβατική τεχνική κατά την 

οποία οι καλλιτέχνες παράλληλα με την ενσωμάτωση δυτικών στοιχείων στην 

σύνθεσή τους, εισήγαγαν σταδιακά διαφορετικά υλικά από αυτά που υπαγόρευε η 

Βυζαντινή τεχνική ή άλλαξαν απότομα τεχνική από την αυγοτέμπερα στην 

ελαιογραφία; 
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 Οι θετικές επιστήμες, προσφέροντας πλέον τη δυνατότητα ανασύνθεσης της 

τεχνκής ενός καλλιτέχνη, έρχονται ν’απαντήσουν σε ερωτήματα που απασχολούσαν 

τους μελετητές επί χρόνια. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ο χαρακτηρισμός 

των υλικών κατασκευής των εικόνων (εικόνα 1), προκειμένου να ανιχνεύσει τυχόν 

διαφοροποιήσεις στην τεχνική που προκύπτουν από τις επιρροές με την Δύση.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Τυπική δομή μιας εικόνας (Πηγή: Ε. Κουλουμπή) 
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Πολιτισμός και Τεχνολογία: Μια πρόσφατη σχέση. Διδασκαλία 

μαθημάτων με θέμα τον πολιτισμό στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 

 
Δρ. Δήμητρα Κρίγκα 

Aρχαιολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης 

Πολιτισμικής Κληρονομιάς  

mimikriga@gmail.com  

 
 Η παρούσα διάλεξη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το πως ενισχύεται η 

πρόσληψη πληροφοριών για τους φοιτητές μέσω της διδασκαλίας στην τάξη με την 

χρήση εποπτικών μέσων ψηφιακής τεχνολογίας.   

Η σχέση πομπού και δέκτη μέσα στην τάξη γίνεται πολύ πιο εύκολη με την 

χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Άλλωστε, η χρήση της εικόνας (εικόνα 

1) και ο συνδυασμός της με τον ήχο, ως τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει 

πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από ότι αν χρησιμοποιηθεί η παραδοσιακή 

μέθοδος της παράδοσης με στείρα απαρρίθμηση των δεδομένων που πρέπει να 

συζητηθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο εξαμηνιαίου μαθήματος.  

Η δύναμη της εικόνας είναι τεράστια και όταν μάλιστα συνοδεύεται και από 

ήχο (ομιλία ή μουσική), τότε τα ποσοστά επιτυχίας και αποτύπωσης στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο του μηνύματος που αυτή φέρει είναι μεγάλα. Αξιολογώντας την θα έλεγα 

ότι μπορεί ακόμη να συγκριθεί με την δύναμη της διαφήμισης.  

Αναφορικά με το εξειδικευμένο θέμα της διδασκαλίας μαθημάτων 

ανθρωπιστικών σπουδών και λόγω του θεωρητικού τους χαρακτήρα, χρειάστηκε να 

περάσει πολύς καιρός για να προχωρήσουν οι διδάσκοντες στην από έδρας 

προφορική «παράδοση» στην χρήση εποπτικών μέσων κατ’ αρχήν και στην χρήση 

εποπτικών ψηφιακών μέσων στην συνέχεια.  

Τα περισσότερα από τα ελληνικά μουσεία, είτε είναι κρατικά είτε ιδιωτικά, 

έχουν εισάγει στις εκθέσεις τους εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούν τις νέες ψηφιακές 

τεχνολογίες για να λειτουργήσουν, ενώ θεωρούν πολύ φυσικό να επικοινωνουν με το 

κοινό τους μέσω διαδικτύου. Πολλά μουσεία και φορείς πολιτισμού αναγνωρίζοντας 

την δύναμη και την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημιούργησαν 

εκτός από την επίσημη ιστοσελίδα τους, σελίδα ή «προφίλ», όπως λέγεται και εκεί 

αναρτούν τις ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις τους και ότι άλλο τα αφορά. Με τον 

τρόπο αυτό η ενημέρωση είναι άμεση και ενδεχομένως αυξάνεται η ανταπόκριση των 

δεκτών του εκάστοτε μηνύματος, καθώς είναι σε θέση να γνωρίζουν κάποια 

εκδήλωση από πολύ νωρίς, οπότε προσαρμόζουν εγκαίρως το πρόγραμμα τους ή 

λόγω συμπάθειας προς το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η συμπάθεια μεταδίδεται και 

σε όσα εκείνο μεταδίδει και κατά συνέπεια όσα εκείνο μεταδίδει ωφελούνται.  

Με βάση την πολιτική των σύγχρονων μουσείων σχετικά με την εξυπηρέτηση 

του απομακρυσμένου χρήστη μέσα από τις ενημερώσεις της ιστοσελίδας τους, 

πιστεύω ότι μπορεί να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα η χρήση ψηφιακού εποπτικού 

υλικού στην τάξη, μιλώντας σε φοιτητές ενός ιδρύματος της ανώτατης εκπαίδευσης, 

το οποίο βρίσκεται μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και μακριά από τα 

μεγάλα μουσεία και φορείς πολιτισμού της χώρας.  

 Ιδιαίτερα σημαντική ως προς την καλύτερη αντίληψη του χώρου, των 

μεγεθών και της αίσθησης που έδιναν τα κτίρια στην αρχαιότητα είναι η χρήση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις.  

Αναφορικά τώρα με τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος της έλλειψης 

πρόσβασης σε βιβλιογραφία, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η wikipedia, η 

οποία αποτελεί κατά την γνώμη μου ένα από τα εγκυρότερα διαδικτυακά εγχειρίδια 
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μελέτης με ανοικτή πρόσβαση. Τα περισσότερα από τα λήμματα της είναι πολύ 

έγκυρα και με τον απλουστευμένο τρόπο που έχουν γραφτεί είναι κατανοητά από 

τους πολλούς και για αυτό πολύ χρήσιμα για τους φοιτητές που ξεκινούν την 

ενασχόληση τους με την έρευνα.  

Πολύ χρήσιμες μελέτες μπορεί κανείς να βρει στο δημόσιο καταθετήριο του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το οποίο σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών και το Κέντρο μελέτης ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας έχουν 

προχωρήσει στην ψηφιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων από πολλά κεφάλαια της 

αρχαιολογίας και της ιστορίας.  

 Αυτό που δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό κανενός διδάσκοντος και σε 

καμμία στιγμή, είναι το ότι καλή η δύναμη της τεχνολογίας, αλλά δεν μπορεί ούτε το 

50% να φθάσει της αξίας του πραγματικού βιβλίου. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να 

λειτουργεί ως δεκανίκι της γνώσης, εκεί που δεν μπορεί να φθάσει με ευκολία το 

βιβλίο, αλλά χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες μαθαίνεις την μέθοδο 

προσέγγισης της έντυπης και έτσι όταν φθάσει η στιγμή της, όταν δηλ. αποκτήσει 

κανείς πρόσβαση στα ίδια τα βιβλία, τότε δεν θα αποτελούν terra incognita. 

Δεδομένου του ότι η γνώση που παρέχεται από το διαδίκτυο έχει περισσότερο 

τον χαρακτήρα του άμεσου και στιγμιαίου και του μη μόνιμου και βασίζεται 

περισσότερο στην εντύπωση και λιγότερο στην κατανόηση και γνώση, τα 

επιστημονικά δεδομένα που μπορεί να αποκτηθούν μέσω του διαδικτύου είναι 

συντομότερα από τα αντίστοιχα τους σε έντυπη μορφή. Αυτό δεν είναι αναγκαία 

κακό, διότι δημιουργεί σε βάθος χρόνου ενημερωμένους πτυχιούχους και αυριανούς 

επαγγελματίες.  

 

 
Εικόνα 1. Εποπτικός πίνακας με στοιχεία για την Θόλο της Επιδαύρου. (Πηγή: Αρχαιολογικός χώρος 

Επιδαύρου). 
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Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου: Δημιουργία-Προστασία-Ανακάλυψη-

Συντήρηση 

Ευαγγελία Κυριαζή, MSc  
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΠΕ), Εργ. Συνεργάτης Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων- 

Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

Evangelia_Kyriazi@yahoo.gr  

 

Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (ΑΔΛ)
1
 βρίσκεται στην καλυμμένη από 

ηφαιστειακά πετρώματα Δ χερσόνησο του νησιού. Χρονολογείται στο Μειόκαινο, 

όταν η Λέσβος αποτελούσε τμήμα της Αιγαιίδας και καλύπτονταν από πυκνό 

τροπικό-υποτροπικό δάσος. 

Η υποβύθιση της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας υπό την Ευρασιατική 

οδήγησε πριν από 20.000.000 χρόνια (20 Ma) στη δημιουργία ηφαιστείων στο ΒΑ 

Αιγαίο. Οι εκρήξεις τους δημιούργησαν ωστικό κύμα που κατέστρεψε το δάσος, 

ρίχνοντας απογυμνωμένους στο έδαφος τους περισσότερους κορμούς οι οποίοι 

καλύφθηκαν από πυροκλαστικά  υλικά. Το νερό της βροχής δημιούργησε λάσπη που 

έρευσε στις γειτονικές περιοχές καλύπτοντας τη βλάστηση. Τα πλούσια σε Si 

υδροθερμικά ρευστά εντός της λάσπης προκάλεσαν τη μόριο-προς-μόριο 

αντικατάσταση του οργανικού ιστού των παγιδευμένων φυτών με SiO2 οδηγώντας 

στην τέλεια διατήρηση των μορφολογικών και ανατομικών χαρακτηριστικών όπως 

φλοιός, αυξητικοί δακτύλιοι,  εντεριώνη, εντεριώνιες ακτίνες και ρητινοφόροι 

αγωγοί. 

Σήμερα, φυτικά απολιθώματα ανακαλύπτονται ιστάμενα ή κατακείμενα, σε 

ξηρά, ακτή και θάλασσα, είτε στην επιφάνεια του εδάφους λόγω φυσικής διάβρωσης, 

ή παγιδευμένα στον ηφαιστειακό τόφφο. Η απολιθωμένη χλωρίδα περιλαμβάνει 

κορμούς, κλάδους, κλαδίσκους, ριζικά συστήματα, κουκουνάρες, πευκοβελόνες και 

αποτυπώματα φύλλων και εκπροσωπείται από πάνω από 45 είδη από τις τάξεις των 

πτεριδόφυτων, κωνοφόρων και  αγγειόσπερμων. Οι απολιθωμένοι κορμοί φτάνουν σε 

εντυπωσιακά μεγέθη με διαμέτρους έως 3m, ύψη έως 7m, μήκη έως 20m και 

περίμετρους έως 13m. 

Το κύριο υλικό τους είναι το Si. Τα χρώματά τους οφείλονται στην παρουσία 

ορυκτών στοιχείων στη λασποροή κατά τη διάρκεια της απολίθωσης. Οξείδια Fe 

αποδίδουν κόκκινο-καφέ χρώμα, το Si λευκό-γκρι, το άμορφο Si κιτρινοπράσινο, το 

Mg ροζ, τα οξείδια Mg μαύρο και του Cu πράσινο. 

  Εκπρόσωποι της παλαιοπανίδας βρέθηκαν σε λιμναία ιζήματα, με 

διαφορετικό τρόπο απολίθωσης. Περιλαμβάνουν το Prodeinotherium bavaricum, από 

τα αρχαιότερα απολιθώματα προβοσκιδωτών στην Ευρώπη. Πρόσφατες έρευνες 

έφεραν στο φως απολιθωμένα δόντια από χειρόπτερα, τρωκτικά, εντομοφάγα, 

φρουτοφάγα ζώα, γαστρόποδα και μικρές σαύρες,  και ωτόλιθους μικρών ψαριών. Με 

χρονολόγηση πιθανόν πριν από 18.4±0.5 Ma, τα ευρήματα κατατάσσονται στις 

παλαιότερες παλαιοπανίδες μικροθηλαστικών στην Ελλάδα. 

Το ΑΔΛ ήταν γνωστό από την αρχαιότητα, με αναφορές από το Θεόφραστο 

(371 π.Χ.) και τον Πλίνιο. Η πρώτη επιστημονική αναφορά και αναγνώριση 

απολιθωμάτων έγινε από τον Αυστριακό παλαιοβοτανολόγο Unger (1845). To 1986 

το κράτος κυρήσσει το ΑΔΛ προστατευόμενο μνημείο της φύσης. To 1994 ιδρύεται 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ΑΔΛ με σκοπό τη μελέτη, προστασία, συντήρηση και 

                                                           
1
 Eυχαριστίες oφείλονται στο Δρ. Ν. Ζούρο, γεωλόγο και διευθυντή, και στην Δρ. Κ. Βασιλειάδου, 

γεωλόγο-παλαιοντολόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, για την 

συνεργασία και την παραχώρηση πληροφοριών. 

mailto:Evangelia_Kyriazi@yahoo.gr
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ανάδειξη του μοναδικού αυτού μνημείου της φύσης. Από το 1997 πραγματοποιούνται 

οι πρώτες ανασκαφές, περιφράσσονται οι σημαντικότερες απολιθωματοφόρες θέσεις 

και δημιουργούνται επισκέψιμα πάρκα. Για την προστασία των απολιθωμάτων 

κατασκευάζονται στέγαστρα, τοιχία, βάσεις στήριξης, ενώ δίνεται κλίση στο έδαφος 

για την απορροή υδάτων. Εργασίες συντήρησης τελούνται από το 1999.  

Για την αφαίρεση σωμάτων όπως σκόνη, χώμα, πυροκλαστικό υλικό, 

αργιλικές επικαθίσεις,  βλάστηση, λειχήνες, άλατα, προϊόντα διάβρωσης κ.ά. 

πραγματοποιείται καθαρισμός αναλόγως του τύπου των επικαθίσεων και του 

πορώδους και της ευαισθησίας του κάθε απολιθώματος, μηχανικά με πλήθος 

εργαλείων, με H2O, οργανικούς διαλύτες, H2O2, HCl, πάστες όπως EDTA και 

σηπιόλιθος, και υπερήχους.  

Παράγοντες όπως ασταθείς T και RH, διαφορική συστολή-διαστολή, 

τριχοειδής αναρρίχηση διαλυτών αλάτων, ρίζες φυτών και βανδαλισμός οδηγούν 

στον κατακερματισμό των απολιθωμάτων σε εκατοντάδες κομμάτια. Για τη 

συγκόλλησή τους χρησιμοποιούνται διαλύματα Paraloid
® 

B67 20-60% w/w σε 

C3H6O, εποξικές ρητίνες και κονιάματα. Για λόγους αναστρεψιμότητας προηγείται  

επάλειψη των επιφανειών με διάλυμα Paraloid
®
 B67 ή Β72.  

Για την αποφυγή συγκέντρωσης επικαθίσεων και ύδατος και πρόληψη 

ανάπτυξης οργανισμών σε ρωγμές εγχέονται διαλύματα Paraloid
®
 B67 2,5% - 30% 

w/w σε C3H6O. Για τη συμπλήρωση μεγάλων ρωγμών και οπών, στο μίγμα 

προστίθενται πυριτική άμμος και χρωστικές. 

Ενίοτε για λόγους στερέωσης χρησιμοποιούνται αραιά υδατικά γαλακτώματα 

όπως Primal
® 

AC532K. Για ταυτόχρονο καθαρισμό και στερέωση σε πολύ πορώδεις 

και κονιορτοποιημένες επιφάνειες με υψηλή πειεκτικότητα σε μέταλλα εφαρμόζεται 

Paraloid B48N 2 - 4% w/w σε C3H6O. 

 Η στερέωση και υδροφοβίωση των in situ απολιθωμάτων επιτυγχάνεται με 

εφαρμογή Rhodorsil RC70 (ethyl silicate με ουδέτερο καταλύτη) και 

Rhodorsil
®
RC90 (ethyl silicate με ουδέτερο καταλύτη και μεθυλφενυλική ρητίνη) 

αντίστοιχα, είτε καθαρών, είτε σε διαλύματα με white spirit, με πινέλο, έγχυση ή 

ψεκασμό αναλόγως των αναγκών του κάθε απολιθώματος. 

 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά ενός απολιθώματος, αυτό 

γίνεται με τον εγκλεισμό του σε νάρθηκα από πολλαπλές στρώσεις 

συρματοπλέγματος, υφασμάτων και γύψου. Η μεταφορά πραγματοποιείται με γερανό 

και ο νάρθηκας αφαιρείται μηχανικά με την εισαγωγή του απολιθώματος στο 

εργαστήριο. Για μικρότερα απολιθώματα εφαρμόζονται γάζες με διαλύματα Primal
® 

AC 532K ή Vinavil
® 

 Ravemul M18, που αφαιρούνται μηχανικά και χημικά με χρήση 

C3H6O. 

Καθώς η έλλειψη ή η ελλιπής γνώση οδηγούν στη μη κατανόηση της 

σπανιότητας και της ευαισθησίας των απολιθωμάτων, και σε αδιαφορία για την 

προστασία τους, το μουσείο πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα από το 1997. 

Το 2006 δημιουργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συντήρηση στα ελληνικά 

και αγγλικά που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 8-12 και 13-18 ετών. Σκοπός τους η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών για την ευαισθησία, σπανιότητα και σημασία των 

απολιθωμάτων, η κατανόηση της αναγκαιότητας λήψης προστατευτικών μέτρων και 

η αναγκαιότητα και σημασία των διαφόρων στάδιων συντήρησης, και η ενίσχυση του 

σεβασμού προς τα απολιθώματα, τους εργαζόμενους και το έργο τους. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν ενημέρωση για τη δημιουργία του ΑΔΛ, 

για την κατάσταση των απολιθωμάτων τη στιγμή της εύρεσής τους και τα στάδια 

ανασκαφής και συντήρησης. Μέσω παιχνιδιών όπως ακροστοιχίδες, σταυρόλεξα, 

ερωτήσεις γνώσεων αλλά και πρακτική εξάσκηση επάνω στον καθαρισμό 

απολιθωμάτων, τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τα απολιθώματα και το 

φυσικό τους περιβάλλον, κατανοούν το χρόνο, την υπομονή και την προσπάθεια που 
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απαιτεί το κάθε έκθεμα από την εύρεση έως την έκθεσή του και αντιλαμβάνονται τη 

διαρκή αναγκαιότητα των εργασιών συντήρησης για τη διατήρηση των 

απολιθωμάτων στη φυσική τους θέση.  

Εν κατακλείδι, απαραίτητη είναι η έρευνα τόσο για την κατανόηση της 

σύσταση και των αναγκών των απολιθωμάτων όσο και για την ανάπτυξη 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας συντήρησης. Η έρευνα και το εκπαιδευτικό έργο 

μπορούν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, συμβάλλοντας στη διατήρηση των 

απολιθωμάτων για τις επόμενες γενεές.  
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Συντήρηση Χειρογράφων από Αιθιοπία 

 
Δρ. Νικόλας Σαρρής 

Επιστ. Συνεργάτης Συντήρησης Xαρτιού & Βιβλίου Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων-Τμήμα 

Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

sarris1@otenet.gr  

 

 
Η παράδοση της Αιθιοπιακής βιβλιοδεσίας αποτελεί μια ενότητα ξεχωριστή, 

ως μια από τις αρχαιότερες βιβλιοδετικές παραδόσεις στον κόσμο και μια από τις 

ελάχιστες που συνεχίζονται να εξασκούνται με μικρές μόνο παραλλαγές. Στην 

Αιθιοπία ο χριστιανισμός διατηρείται με έντονες πρωτοχριστιανικές αναφορές, ενώ 

παρέμεινε ανεπηρέαστος για αιώνες από αλλαγές όπως αυτές που γνώρισε στη Δύση, 

κυρίως λόγω του γεωγραφικού της αποκλεισμού από τις γειτονικές μουσουλμανικές 

χώρες. Όπως αναφέρουν συχνά μελετητές Αιθιοπιακών κειμένων, αυτό είναι ένα 

γεγονός που αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στα Αιθιοπικά θεολογικά κείμενα, αλλά και 

σε όλη την παράδοση παρασκευής και αντιγραφής βιβλίων και κατ’ επέκταση στη 

βιβλιοδεσία των χειρογράφων. 

Παρ’ όλα αυτά η γνώση μας περί των Αιθιοπιακών βιβλιοδεσιών προέρχεται 

κατά κύριο λόγο από χειρόγραφα που μεταφέρθηκαν σε Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες 

τους περασμένους αιώνες, δίνοντάς μας δυστυχώς μόνο μια αποσπασματική και μη 

αντιπροσωπευτική εικόνα για την ιστορία τους και τον τρόπο κατασκευής τους. 

Το 2010 ξεκίνησε το πρόγραμμα Ethio-SPARE με έδρα το Πανεπιστήμιο του 

Αμβούργου που μέσω αποστολών σε περιοχές της βορειοανατολικής Αιθιοπίας στο  

Τιγράι στοχεύει να εξερευνήσει και να ανακαλύψει χειρόγραφα απευθείας από τις 

χιλιάδες εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής, στα οποία εικάζεται ότι βρίσκονται 

πολλές χιλιάδες παλαιών χειρογράφων. Σκοπός του ερευνητικού αυτού 

προγράμματος είναι να εντοπίσει σημαντικά χειρόγραφα και να τα καταγράψει, 

ψηφιοποιήσει, και μελετήσει ώστε να βοηθήσει στη διάδοση και διατήρησή τους. 

Από το 2010 περί τα 1300 νέα και συχνά σημαντικότατα χειρόγραφα έχουν 

ανακαλυφθεί έως σήμερα, πολλά εκ των οποίων χρονολογούνται από τον 8-9
ο
 έως 

και τον 15
ο
 αιώνα, προσθέτοντας στη γνώση μας σχετικά με αυτή την εκκλησιαστική, 

βιβλιογραφική και βιβλιοδετική παράδοση. 

Ως μέρος του προγράμματος αυτού στόχος είναι επίσης και η διατήρηση και 

συντήρηση των χειρογράφων αυτών. Το Νοέμβριο του 2011 μια διμελής ομάδα 

συντηρητών, (Δρ Νικόλας Σαρρής, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος και Marco di 

Bella, Thesaurus Islamicus Foundation, Cairo) συμμετείχε με μια πρώτη αποστολή σε 

επιλεγμένα μοναστήρια και εκκλησίες του Τιγράι ώστε να καταγράψει την 

κατάσταση των πιο σημαντικών και πιο φθαρμένων χειρογράφων (εικόνα 1) από 

αυτά να νέα που είχαν ανακαλυφθεί, ώστε να οργανωθεί ένα πλάνο προληπτικής και 

επεμβατικής συντήρησης. Η καταγραφή σε ειδικά προετοιμασμένη βάση δεδομένων 

περί των 50 χειρογράφων έδωσε τη δυνατότητα τόσο να περιγραφούν και μελετηθούν 

σπάνια δείγματα παλαιών βιβλιοδεσιών που μας βοηθούν στην κατανόηση της 

κατασκευής Αιθιοπικών βιβλίων όσο και στο να εκτιμηθούν οι προτεραιότητες 

χειρογράφων προς συντήρηση. 

Οι συνθήκες φύλαξης των χειρογράφων ήταν συχνά άκρως ακατάλληλες, σε 

πολύ υγρούς και σκονισμένους χώρους, με έντονη δράση εντόμων και τρωκτικών, 

μέσα σε παλαιούς ναούς ή και σπίτια χωρικών γύρω από τις εκκλησίες, ενώ η τακτική 

χρήση των χειρογράφων ακόμα και σήμερα για τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες 

των εκκλησιών σήμαινε ότι τα περισσότερα χειρόγραφα ήταν  ιδιαίτερα 

κατεστραμμένα από μηχανικές φθορές. Ένα πρόχειρο εργαστήριο συντήρησης 

mailto:sarris1@otenet.gr
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στήθηκε σε συνθήκες «εκστρατείας» για να εκτελεστούν ορισμένες βασικές εργασίες 

συντήρησης, σε χώρο που παραχωρήθηκε στους συντηρητές από τη μητρόπολη της 

περιοχής του Αντιγκράτ, που συχνά αποδείχθηκε προβληματικός και εκτεθειμένος 

στις πολύ δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες – πολύ υψηλή σχετική υγρασία τις 

περιόδους των βροχών (70-90% RH) και πολύ ξηρασία τον υπόλοιπο χρόνο (17-35% 

RH).  

Τα απαραίτητα υλικά συντήρησης, όπως κατάλληλα γιαπωνέζικά χαρτιά, 

κόλλες, ειδικά χαρτιά συντήρησης, περγαμηνές και βασικά εργαλεία και εξοπλισμός 

ήταν απαραίτητο να μεταφερθούν από το εξωτερικό. Επιπλέον, βασικά αναλώσιμα 

όπως αλκοόλη, καθαρό νερό και σκεύη δεν ήταν αυτονόητο ότι θα ήταν διαθέσιμα.  

Σε διάρκεια δύο εβδομάδων της πρώτης αποστολής οι συντηρητές 

εργάστηκαν σε τρία περγαμηνά χειρόγραφα και τις βιβλιοδεσίες τους. Ένα 

τετραευαγγέλιο του 14
ου

 αιώνα, έναν Πραξαπόστολο 15
ου

 αιώνα και ένα χειρόγραφο 

με τις ομιλίες του Ιακώβου Σερόγκ του 14
ου

 αιώνα, όλα γραμμένα στα αρχαία 

Αιθιοπικά  (Γκε’έζ). Τα χειρόγραφα διατηρούσαν πολύ σημαντικές και αρκετά 

κατεστραμμένες αλλά πρωτότυπες αιθιοπικές βιβλιοδεσίες. Βασικές επεμβάσεις 

συμπλήρωσης, υποστήριξης και διόρθωσης σκισιμάτων και άλλων φθορών στα 

περγαμηνά φύλλα γίνανε με γιαπωνέζικα χαρτιά τονισμένα σε κατάλληλες 

αποχρώσεις, που κολλήθηκαν με ζελατίνη φωτογραφικής ποιότητας, αναμεμειγμένη 

με αμυλόκολλα για να αυξηθεί η ελαστικότητά της. 

 

 
Εικόνα 1. Αιθιοπικό χειρόγραφα κατά την καταγραφή του και προ της συντήρησής τους.  

(Πηγή: Ν. Σαρρής) 

 

 Τα περισσότερα τεύχη έχριζαν ενίσχυσης στη ράχη ώστε να μπορέσει να 

διορθωθεί η ραφή τους, ενώ σε ορισμένα ιδιαίτερα κατεστραμμένα φύλλα έγινε και 

ελαφρυά ύγρανση και επιπεδοποίηση. Η ραφή των χειρογράφων ενισχύθηκε στα 

σημεία που είχε σπάσει χρησιμοποιώντας χοντρή λινή κλωστή, παρότι παραδοσιακά 

στα αιθιοπικά χειρόγραφα εμφανίζεται κλωστή από στριμμένους τένοντες ζώων, 

κυρίως μοσχαριού ή κατσίκας. Η τεχνική παρασκευής και η διάθεση ενός υλικού 

δυστυχώς όμως είναι αδύνατον πλέον να βρεθεί. Η τεχνική της ραφή έγινε 

αντιγράφοντας τον παραδοσιακό  αιθιοπικό τρόπο αλυσιδωτής ραφής σε δύο ζεύγη 

διπλών σταθμών προς μία φορά, ξεκινώντας πχ από τη εμπρόσθια πινακίδα και 
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καταλήγοντας στην οπίσθια. Οι αρχικές ξύλινες πινακίδες επιδιορθώθηκαν όπου 

είχαν σπάσει και σχιστεί χρησιμοποιώντας ζελατίνη ως κόλλα και παλαιές τρύπες 

ραφής για την ενίσχυση των πινακιδών με τοπικές ραφές. Συμπληρώσεις πινακιδών, 

όπου αυτές είχαν χαθεί έγιναν με ένα τοπικό σκληρό ξύλο λεγόμενο wanza (άγρια 

ελιά), που χρησιμοποιούνταν  κατά την παράδοση στη βιβλιοδεσία. 

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης, τα χειρόγραφα ψηφιοποιήθηκαν 

ξανά, τοποθετήθηκαν σε ειδικά κουτιά φύλαξης κατασκευασμένα με αντιόξινα 

χαρτόνια και παραδόθηκαν πίσω στα μοναστήρια προέλευσής τους, συμβουλεύοντας 

παράλληλα τους μοναχούς και ιδιοκτήτες των χειρογράφων  σχετικά με απλές λύσεις 

βελτίωσης του τρόπου φύλαξης των χειρογράφων, μακριά από υγρές περιοχές και 

χώρους έντονης δραστηριότητας εντόμων ή τρωκτικών. 

Οι αποστολές συντήρησης στην περιοχή του Τιγράι της Αιθιοπίας 

συνεχίζονται, έχοντας πλέον αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία των συνθηκών εργασίας 

αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των χειρογράφων που αντιμετωπίζουμε. Για τις 

επόμενες αποστολές έχουν εντοπιστεί  ιδιαίτερα πολύτιμα χειρόγραφα, μοναδικά για 

την Αιθιοπική εκκλησιαστική παράδοση που χρονολογούνται έως και τον 10
ο
 αιώνα 

μ.Χ τα οποία κινδυνεύουν με σημαντικές απώλειες και που με βασικές εργασίες 

συντήρησης  στοχεύουμε στη σταθεροποίηση και διάσωσή τους. 
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Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Τοιχογραφίες στη Ζάκυνθο  

(12ος-17ος αι.) 

 
Δρ. Ιωάννης Π. Χουλιαράς 

Aρχαιολόγος, Προϊστάμενος 20
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

ichouliaras@culture.gr 

 

Τμήματα βυζαντινού διακόσμου εντοπίζονται σε τέσσερις ναούς της 

Ζακύνθου, στον Άγιο Νικόλαο στο Λαγοπόδο, στον Άγιο Νικόλαο τον Μεγαλομάτη 

(οι τοιχογραφίες του είναι αποτοιχισμένες στο σύνολό τους), στη Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος στο κάστρο Ζακύνθου και στο καθολικό της μονής Αναφωνήτριας.  

Στην τέχνη του 16
ου

 αιώνα ανήκουν οι τοιχογραφίες του Κάτω Αγίου 

Γεωργίου των Κρημνών και τμήμα του διακόσμου της μονής Αναφωνήτριας. Από τον 

17
ο
 αιώνα τα μέχρι τώρα γνωστά στην έρευνα σύνολα είναι η μονή Υπεραγάθου στον 

Κοιλιωμένο, ο Άγιος Ανδρέας στο Μεσοβούνι Βολιμών (οι τοιχογραφίες του είναι 

αποτοιχισμένες στο σύνολό τους), η μονή της Παναγίας της Σκοπιώτισσας και 

τμήματα του διακόσμου της μονής Αναφωνήτριας. Σπαράγματα ζωγραφικής της ίδιας 

περιόδου προέρχονται και από τον Άγιο Γεώργιο των Καλογραιών.  

Ο Άγιος Νικόλαος στο Λαγοπόδο είναι μικρός μονόχωρος ναός κτισμένος στη 

νότια είσοδο αβαθούς σπηλαίου. Η ζωγραφική του ναού ανήκει στην λεγόμενη 

ιερατική ή εκφραστική τεχνοτροπία και χρονολογείται στο πρώτο μισό του 12
ου

 

αιώνα
2
.  

Στον τρίκογχο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος το μοναδικό τμήμα 

τοιχογραφίας, που σώζεται ικανοποιητικά και αποτοιχίστηκε, προέρχεται από την 

κόγχη του διακονικού και εικονίζει στο τεταρτοσφαίριο τον Χριστό Εμμανουήλ και 

από κάτω τους αγίους Κοσμά και Δαμιανό εκατέρωθεν της μητέρας τους Θεοδότης. 

Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στα τέλη του 12
ου

 αιώνα
3
.  

Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Μεγαλομάτη στον Σκοπό σώζει το 

εκτενέστερο αλλά εξαιρετικά κατεστραμμένο εικονογραφικό πρόγραμμα. Οι 

τοιχογραφίες του ναού ανήκουν σε τουλάχιστον δύο βυζαντινές φάσεις. Η πρώτη 

φάση χρονολογείται στα τέλη του 12
ου

 με αρχές του 13
ου

 αιώνα και η δεύτερη στον 

15
ο
 αιώνα

4
. 

Στη μονή Αναφωνήτριας η βυζαντινή φάση τοιχογράφησης εντοπίζεται στο 

διακονικό. Στο τεταρτοσφαίριο εικονίζεται η Θεοτόκος και στον ημικύλινδρο 

διακρίνονται δύο ιεράρχες. Η φάση αυτή χρονολογείται πιθανώς στον 13
ο
 αιώνα

5
. 

Στην κόγχη της πρόθεσης σώζεται ζωγραφικό στρώμα του 16
ου

 αιώνα. Στο 

τεταρτοσφαίριο ιστορείται η Βλαχερνίτισσα και στον ημικύλινδρο εκατέρωθεν του 

Μελισμού από ένας ιεράρχης. Οι παραστάσεις εντάσσονται στην παράδοση της 

ηπειρωτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Μακεδονίας
6
. Η τελευταία φάση 

τοιχογράφησης της μονής πιθανώς να ανάγεται στο έτος 1669. Οι τοιχογραφίες αυτής 

                                                           
2
 Π. Λ. Βοκοτόπουλος, «Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο Λαγοπόδο της Ζακύνθου», 

Πελοποννησιακά, τ. Λ΄1 (2011), σ. 105-126. 
3
 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1986, σ. 39-41.  

4
 Π. Λ. Βοκοτόπουλος, «Η βυζαντινή τέχνη στα Επτάνησα», Κερκυραϊκά Χρονικά XV (1970), σ. 159-

161.  
5
 Ζ. Μυλωνά, «Η εκκλησιαστική τέχνη στη Ζάκυνθο από τον 11ο έως τις αρχές του 13ου αιώνα», 

Ζάκυνθος – Λογοτεχνικό, Ιστορικό και Λαογραφικό Ημερολόγιο, Ζακυνθινό Ημερολόγιο – Εορτολόγιο 

2002, σ. 253-254. 
6
 Μυλωνά, ό.π. σ. 254. 

mailto:ichouliaras@culture.gr
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της φάσης επηρεάζονται από το έργο των αδερφών Μόσχων και φαίνεται να μην 

αποτελούν έργο ενός ζωγράφου αλλά συνεργείου ζωγράφων
7
. 

Στον Κάτω Άγιο Γεώργιο των Κρημνών εντοπίζουμε ζωγραφική του πρώτου 

μισού του 16
ου

 αιώνα. Ο ναός διατηρεί ελάχιστα τμήματα ζωγραφικής κυρίως στο 

ιερό, που εντάσσονται στην δράση ενός αξιόλογου ζωγράφου που μεταφέρει τις 

εκζητήσεις της κρητικής τέχνης στην Ζάκυνθο
8
.  

Στο ιερό του καθολικού της μονής Υπεραγάθου κοντά στον Κοιλιωμένο 

συναντούμε ένα από τα πρώτα δείγματα ζωγραφικής του 17
ου

 αιώνα στη Ζάκυνθο. Η 

σχέση του διακόσμου με την ηπειρωτική και ιδιαίτερα τη μακεδονική εικονογραφική 

παράδοση είναι εμφανής, όπως δείχνει η τοποθέτηση του Αγίου Μανδηλίου στα 

χέρια της Θεοτόκου στην Ανάληψη (Εικ. 1), τύπος που δημιουργήθηκε σε μνημεία 

της Μακεδονίας και είναι άγνωστος στην κρητική ζωγραφική
9
.  

Στο πρώτο μισό του 17
ου

 αιώνα χρονολογείται η πρώτη φάση ζωγραφικής της 

μονής Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Οι σκηνές της δεύτερης φάσης, του 1699, και οι 

δυτικές τους καταβολές αποτυπώνονται στην χρήση δυτικών χαρακτικών· η 

ζωγραφική της φάσης αυτής συνδέεται με το εργαστήριο του ζωγράφου Ηλία 

Μόσκου
10

.  

Σε έναν ζωγράφο των μέσων του 17
ου

 αιώνα οφείλονται οι τοιχογραφίες του 

καθολικού της μονής Αγίου Ανδρέα στο Μεσοβούνι Βολιμών. Η λαϊκή και 

εκφραστική τεχνοτροπία των παραστάσεων και τα εικονογραφικά τους πρότυπα 

παραπέμπουν στην τέχνη της ηπειρωτικής Ελλάδας και μάλιστα φαίνεται να είναι 

άμεσα επηρεασμένες από τις επιβιώσεις της κρητικής σχολής στον 17
ο
 αιώνα

11
.  

Υπάρχουν τέλος κάποια σπαράγματα τοιχογραφιών που διασώθηκαν από τον 

κατεστραμμένο ναό του Αγίου Γεωργίου των Καλογραιών στην πόλη της Ζακύνθου. 

Τα λίγα αυτά δείγματα ζωγραφικής του ναού είναι αρκετά για να τα εντάξουμε στα 

έργα με δυτικό προσανατολισμό του δεύτερου μισού του 17
ου

 αιώνα, πιθανώς του 

1669, όπως προκύπτει από αφιερωματική επιγραφή
12

. 

Στο Μουσείο της Ζακύνθου σώζονται αποτοιχισμένα τμήματα τοιχογραφιών 

και από άλλους κατεστραμμένους σήμερα ναούς της πόλης που θα μπορούσαν να 

τοποθετηθούν στη μετάβαση από τον 17
ο
 στον 18

ο
 αιώνα και εκφράζουν ανάλογα με 

τον Άγιο Γεώργιο των Καλογραιών πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ναό της 

Παναγίας Πικριδιώτισσας και τον ναό της Αγίας Αικατερίνης του Γρυπάρη
13

.  

Συμπερασματικά, η τέχνη της βυζαντινής περιόδου στη Ζάκυνθο ακολουθεί, με την 

επαρχιακή πάντα καθυστέρηση, την εκάστοτε καλλιτεχνική κοινή, όπως 

υπαγορευόταν από τα μεγάλα κέντρα του βυζαντινού κόσμου και ιδιαίτερα την 

Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά την τέχνη των ναών της μεταβυζαντινής περιόδου 

                                                           
7
 Μ. Ρουσέα, «Οι άγνωστες τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής Αναφωνητρίας», Μονές της Ζακύνθου. 

Ιστορία-Αρχιτεκτονική-Τέχνη, Επιστημονική Ημερίδα 16 Νοεμβρίου 1996. Πρακτικά, Ζάκυνθος 1998, σ. 

181-191. 
8
 Ζ. Α. Μυλωνά, «Ο ναός του Κάτω Αγίου Γεωργίου των Κρημνών», Πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συμποσίου «Παχώμιος Ρουσάνος 450 χρόνια από την κοίμησή του († 1553)», Αθήναι 

2005, σ. 129-137. 
9
 Ι. Π. Χουλιαράς, «Η Θεοτόκος που κρατά το Άγιο Μανδήλιο στη σκηνή της Ανάληψης: Ένα 

“Μακεδονικό” θέμα στην τέχνη της Ηπείρου κατά τον 16ο και 17ο αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά 43 

(2009), σ. 601-615. 
10

 Ι. Στουφή-Πουλημένου, «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής της Παναγίας της Σκοπιώτισσας 

στη Ζάκυνθο», 30
ο
 Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (πρόγραμμα και 

περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων), Αθήνα 14-16 Μαΐου 2010, σ. 89-90. 
11

 Ζ. Α. Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, 20102, σ. 155-180. 
12

 Μ. Χατζηδάκης, «Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στη Ζάκυνθο», Ζυγός, τ. 5, Μάρτιος 1956, σ. 14-15. 
13

 Μυλωνά, ό.π., σ. 43, 184-185. 
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μπορούμε να πούμε γενικά, ότι κατά τον 16
ο
 αιώνα συνδέεται άρρηκτα με αυτή της 

ηπειρωτικής Ελλάδας και μάλιστα του βορειοελλαδικού χώρου. Η ζωγραφική του 

17
ου

 αιώνα παρουσιάζει δύο πρόσωπα, ένα που ανταποκρίνεται στις καλλιτεχνικές 

αναζητήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και ένα δεύτερο που στρέφεται έντονα στη 

Δύση και προετοιμάζει την τέχνη του επόμενου αιώνα και τις απαρχές της λεγόμενης 

Επτανησιακής Σχολής.  

 

 

Εικόνα 1. Μονή Υπεραγάθου (α΄ μισό 17
ου

). Ανάληψη (Άγιο Μανδήλιο) 
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Υφάσματα του Αγ. Όρους: Καταγραφή & Προληπτική  Συντήρηση 
 

 

Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης 
Επικ. Καθηγητής (407/80) Πρ. Συντήρησης & Ιστορίας Υφάσματος Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 

Α.Π.Θ  & Α.Ε.Α.Θ 

c.karydis@gmail.com 

 

 

Μια συστηματική προσπάθεια ηλεκτρονικής καταγραφής Αθωνικών 

υφασμάτων ξεκίνησε το 2005 σε δεκατέσσερα αγιορειτικά καθιδρύματα, αρχικά με την 

καταγραφή και την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών με φυσικοχημικές 

τεχνικές των αρχιερατικών σάκκων, σε συνεργασία με Διεθνή και Ελληνικά ιδρύματα. 

Aυτή η προσπάθεια αποτελεί την πρώτη συστηματική έρευνα ταυτοποίησης και 

χρονολόγησης αθωνικών υφασμάτων στην ιστορία του Αγ. Όρους. Η μελέτη των 

εκκλησιαστικών κυρίως υφασμάτων συνεχίστηκε μέσω του ΙΒΕ-ΕΙΕ στο πλαίσια του 

επιχειρησιακού προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφόρησης’ με στόχο τη δημιουργία 

υποδομών για την κατάρτιση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 

Το πρώτο βήμα της συγκεκριμμένης μελέτης είναι η καταγραφή- μελέτη των 

αντικειμένων. Ακολουθεί η δειγματολειψία και η ταυτοποίση των κατασκευαστικών 

υλικών με φυσικοχημικές τεχνικές (ΗPLC-DAD, SEM-EDX, OM) και ολοκληρώνεται 

με προτάσεις και επεμβάσεις διατήρησης τους με την μέθοδο της προληπτικής 

συντήρησης.  

Η ιδιαιτερότητα των μοναστικών συγκροτημάτων είναι η προτεραιότητα που 

δίνεται στη μοναστική ζωή και κατά συνέπεια στη λατρευτική χρήση των 

αντικειμένων, με συνέπεια η ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία ως πολιτιστικών 

αγαθών να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη βλέπουμε ότι 

υπάρχουν παραδοσιακοί τρόποι φύλαξης-διπλώματος των αντικειμένων όπως είναι οι 

επισκοπικοί σάκκοι, τα φελόνια, τα επιτραχήλια κ.α. που βέβαια δημιουργούν έντονες 

μηχανικές καταπονήσεις σε συγκεκριμένα σημεία στη δομή των έργων.  

Τα ενδύματα που έχουν σε μεγάλο βαθμό φινιρίσματα-κολλαρίσματα στην 

επιφάνειά τους, όπως είναι κυρίως τα ρώσικα φελόνια, οι σάκκοι κ.α. σε συνδυασμό με 

τα μεταλλικά νήματα, παρουσιάζουν απώλεια σε σημεία όπως στους ώμους (σημείο 

διπλώματος), φθορές στην λαιμόκοψη που προέρχονται από τα εγκόλπια ή τον σταυρό 

των πρεσβυτέρων κ.α. Σε ορισμένα σκευοφυλάκια- κειμηλιαρχεία οι σκευοφύλακες  

στοιβάζουν σύνολα λειτουργικών ενδυμάτων,  που χρησιμοποιούνται από επισκέπτες 

επισκόπους ή ιερείς. Με τον τρόπο αυτό στα βαριά υφάσματα δημιουργούνται 

μεγαλύτερες τσακίσεις και αποδυνάμωση των σημείων.  

Κατά την διάρκεια της καταγραφής παρατηρήθηκε η χρήση πολλών 

μεταλλικών στοιχείων (καρφίτσες, πινέζες κ.α.) ως παλαιότερη μέθοδος ανάρτησης 

μέσα στις προθήκες ή πάνω στα ενδύματα, όπως επίσης και η χρησιμοποίηση 

ταμπλετών ναφθαλίνης και καμφοράς για την απώθηση εντόμων. Άλλα  υφάσματα 

έχουν υποστεί στεγνό καθάρισμα (ατμού) καθαριστηρίου το οποίο ελκύει 

τετραχλωροαιθυλένιο στο εσωτερικό του χώρου. Τέλος, τα περισσοτερα υφάσματα 

αποθηκεύονται σε ξύλινες ντουλάπες, απορροφώντας πτητικά οργανικά οξεά (VOCs) 

που εκπέμπουν τα κακής ποιότητας ξύλα.  

Η φυσικοχημική ανάλυση των υφασμάτων ώς δεύτερο βήμα, κατάφερε να 

ταυτοποιήσει τα κατασκευαστικά υλικά και να απαντηθούν ερωτήματα πριν την 

επεμβατική ή την παθητική συντήρηση.  

 

 

mailto:c.karydis@gmail.com
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Με τη χρήση του ερευνητικού πρωτοκόλλου που ακολουθήθηκε δόθηκαν 

πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:  

 ταυτοποιήθηκαν οι βαφές των υφασμάτων,  

 ταυτοποιήθηκαν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τα υλικά κατασκευής 

των μεταλλικών νημάτων,  

 ταυτοποιήθηκαν οι υφάνσιμες ίνες και οι ίνες ως πυρήνας στα μεταλλικά 

νήματα, 

 οριοθετήθηκαν οι τυχών παλαιότερες επεμβάσεις και πιστοποιήθηκε η μη 

ύπαρξη αυθεντικού προσχεδίου κάτω από το κέντημα, 

 οι παρατηρήσεις κατά την μακροσκοπική παρατήρηση πιστοποίησαν τυχών 

παλαιότερες διαφορετικές φάσεις επεμβάσεων στα υφάσματα & ενδύματα,  

 διαγνώστηκε και τεκμηριώθηκε η κατάσταση διατήρησης των υλικών, και 

τέλος 

 καταγράφηκαν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των τεχνιτών.  

 

Οι παραπάνω πληροφορίες θα μπορέσουν να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για 

τους αρχαιολόγους και ιστορικούς υφασμάτων προκειμένου να μπορέσουν να 

καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα του τεχνίτη 

αλλά και για την μελλοντική δημιουργία ενός αρχείου με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά Ορθόδοξων εκκλησιαστικών υφαντών και κεντημάτων ανά χρονική 

περίοδο. Τέλος, η καταγραφή και η ταυτοποίηση των υλικών είναι σημαντικό 

στοιχείο για τους συντηρητές υφάσματος οι οποίοι θα μπορέσουν να επιλέξουν τη 

μελλοντική κατάλληλη παθητική ή επεμβατική μέθοδο αλλά και τα κατάλληλα υλικά 

προκειμένου να διατηρήσουν τα Αθωνικά υφασμάτινα έργα τέχνης. 

 
 

 
Εικόνα 1. Αντιμήνσιο 1738, αποθηκευμένο στην Ι. Μονή Σίμωνος  Πέτρα- Άγιον Όρος, πρίν την πρ. 

συντήρηση. (Πηγή: Χρ. Καρύδης) 
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Τέχνη & Νέες Tεχνολογίες 

 
Νικόλαος Σαλαμούρης, ΜΑ 

Εικαστικός, Υποψ. Διδάκτωρ ΕΜΠ. Εργ. Συνεργάτης Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Τμήμα 

Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς  

nsalamouris@hotmail.com  

 
Η βιομηχανική επανάσταση του 19

ου
 αιώνα προκάλεσε, έμμεσα ή άμεσα, μια 

νέα δυναμική στην τέχνη του δυτικού κόσμου όχι μόνο ως προς την μορφολογική της 

απόδοση αλλά ως την υιοθέτηση τεχνολογικών επιτευγμάτων, απόρροια την νέας 

εποχής που αναδυόταν.  

Ήδη η εφαρμογή της φωτογραφίας, στις πρώτες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα, και 

ο κινηματογράφος στα τέλη του ίδιου αιώνα μαρτυρούν το ξεκίνημα αυτής της νέας 

εποχής της τέχνης η οποία, εκκολάπτεται μέσα στον αιώνα και εμφανίζεται με 

εκρηκτικό και καθολικό τρόπο στον επόμενο (20
ο
 αιώνα).   

Αυτή η τεχνολογική προσαρμογή που γίνεται στην τέχνη, σε συνδυασμό με 

την αλλαγή που επήλθε σταδιακά στις κοινωνικές δομές των μεγάλων εκ-

βιομηχανοποιημένων χώρων της Ευρώπης, θα θέσει νέα ζητήματα ως προς το 

περιεχόμενο της (περίπτωση Jean Désiré Gustave Courbet και Honoré Daumier), 

αλλά και την μορφολογική απόδοση της ίδιας της φύσης. Στην δεύτερη περίπτωση, 

αναδύθηκαν ζητήματα που απασχόλησαν άμεσα την εξέλιξη της φωτογραφίας 

(τελειοποίηση της εικόνας στα πρότυπα της ίδιας της πραγματικότητας) και του 

κινηματογράφου (αφενός με την τελειοποίηση της εικόνας, απόρροια της 

φωτογραφίας και αφετέρου της κίνησης).  

Η απόδοση της νατουραλιστικής εικόνας και η οπτικοποίηση του χρόνου 

μέσω της κίνησης είναι ζητήματα τα οποία είχαν κάνει την εμφάνιση τους ήδη από 

την περίοδο της αρχαιότητας ή από τις επαναστατικές ανατροπές της πρώιμης και 

ύστερης Αναγέννησης. Ήταν ζητήματα που δημιουργήθηκαν αφενός, μέσω της 

ανάγκης για την απόλυτη απόδοση της πραγματικότητας (που εν μέρει βασίστηκε 

στην εξέλιξη της τεχνικής πάνω στην δημιουργία ενός έργου) και αφετέρου, την 

κίνηση ή αλλιώς την απόδοση του χρόνου (της χρονικής εξέλιξης μιας πράξης) μέσω 

της δισδιάστατης ή τρισδιάστασης στατικής εικόνας. Παραδείγματα όπως η ζωφόρος 

του Παρθενώνα (5
ο
 αιώνας) ή η τοιχογραφία του Giotto στην Arena της Πάδοβα (14

ο
 

αιώνας) μαρτυρούν την ανάγκη απόδοσης της χρονικής εξέλιξης μιας πράξης με 

κινηματογραφικό τρόπο (εικόνα 1). Ένας κινηματογραφικός τρόπος απόδοσης της 

κίνησης μέσω της συνεχής προβολής εικόνων είτε με στατικό τρόπο (ο θεατής 

έρχεται σε μετωπική επαφή με την κάθε εικόνα – απόσπασμα μιας ολοκληρωμένης 

πράξης, παράδειγμα η τοιχογραφία του Giotto) είτε μέσω της κίνησης του ίδιου του 

θεατή διαβάζοντας παράλληλα, την εξέλιξη της ίδιας της εικόνας η οποία ερμηνεύει 

μια πράξη εξελισσόμενη μέσα στον χρόνο (περίπτωση της Ζωφόρο του Παρθενώνα).  

Θέτοντας πλέον ο κινηματογράφος και σαφώς η ίδια η φωτογραφία τις βάσεις 

για μια νέα αντίληψη της ίδιας της πραγματικότητας, βασιζόμενα, όπως φάνηκε, σε 

ζητήματα του παρελθόντος, προκαλεί μια ιδιότυπη αντιπαράθεση με το σύνολο των 

πλαστικών τεχνών κατά την περίοδο του 20
ου

 αιώνα. Αυτό θα φανεί στη παράλληλη 

ύπαρξη μιας επίμονης αναζήτησης μιας όλο και πιο νατουραλιστικής εικόνας μέσω 

και της κίνησης (άρα και της ερμηνείας του ίδιου του πραγματικού χρόνου) και μιας 

όλο και πιο αφαιρετικής και φορμαλιστικής εικόνας, από την άλλη, που προβλήθηκε 

από τις λοιπές πλαστικές τέχνες.  
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Μέσα από αυτή την ιδιόρρυθμη  «σύγκρουση» των νέων τεχνολογικών 

επιτευγμάτων με τις πιο παραδοσιακές πρακτικές της τέχνης ξεπήδησαν εκφράσεις οι 

οποίες προσπάθησαν να συνδυάσουν αυτές τις δύο φαινομενικά αντίθετες μορφές 

τέχνης.  

Τέτοιες προσπάθειες φάνηκαν να γίνονται σταδιακά μέσα στον 20
ο
 αιώνα 

αφενός, με την εισχώρηση της φωτογραφίας στα εικαστικά κινήματα και αφετέρου, 

της χρήσης  των τεχνολογικών επιτευγμάτων (από την απλή μηχανική έως την 

ψηφιακή τεχνολογία). Το παράδειγμα με τα έργα του Jean Tinguel (κινητικά γλυπτά) 

ή οι ψηφιακές εικόνες – Video του Nam June Paik προδίδουν μια νέα αρχή σε αυτή 

την ιδιότυπη σχέση της τέχνης και της τεχνολογίας πέρα πια από εκείνη που υπήρχε 

με την φωτογραφία και το κινηματογράφο.  

Στη δύση του προηγούμενου αιώνα η σχέση τεχνολογίας και πλαστικών 

τεχνών έχει παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η 

ψηφιακή τεχνολογία έχουν εισχωρήσει νέα ζητήματα στην τέχνη, που δεν αφορά 

μόνο την ψευδαίσθηση που δημιουργεί η εικόνα αλλά και την ίδια την ύπαρξη του 

χρόνου και του, τριών διαστάσεων, χώρου. Μια προσπάθεια να αντικατασταθεί ο 

πραγματικός κόσμος με εκείνο της ψευδαίσθησης.  

 

 

Εικόνα 1. Σταθμοί σε σχέση με την τεχνολογία και την τέχνη (Πηγή: Ν. Σαλαμούρης) 
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Τα Σύγχρονα Υλικά στη Σύγχρονη Τέχνη: Ο Ρόλος του Συντηρητή 

 
 

Άλκηστις Περδικάρη, ΜΑ 

Συντηρήτρια Έργων Τέχνης (ΠΕ) 

Εργ. Συνεργάτης Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής 

Κληρονομιάς  

perdikari.alcestis@gmail.com  

 

Εάν θα προσπαθούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει έναν χαρακτηρισμό ή έναν 

ορισμό για τη σύγχρονη τέχνη θα μπορούσε να πει πως είναι η «τέχνη του σήμερα», η 

τέχνη που παράγουν οι άνθρωποι που είναι σύγχρονοί μας. Οι σημερινοί εικαστικοί 

/καλλιτέχνες δημιουργούν τα έργα τους (εικόνα 1) έχοντας στην διάθεσή τους μια 

πληθώρα υλικών και μέσων. Πρωταρχικός τους στόχος είναι να επικοινωνήσουν ένα 

μήνυμα στον αποδέκτη/παρατηρητή. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν όλα τα 

διαθέσιμα υλικά και μέσα ώστε να οδηγηθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι 

λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς πως ουσιαστικά δεν υπάρχουν όρια και περιορισμοί 

όσον αφορά τη χρήση και την εφαρμογή των υλικών και των μέσων. 

Πέραν της προφανούς χρήσης των «παραδοσιακών» υλικών, όπως τα 

μέταλλα, το χαρτί, το ύφασμα κτλ οι εικαστικοί σήμερα χρησιμοποιούν και ένα 

πλήθος βιομηχανικών και μαζικά παραγόμενων υλικών. Τα περισσότερα από αυτά 

είναι είτε συνθετικά είτε ημισυνθετικά. Τα συνθετικά υλικά είναι αμιγώς παραγόμενα 

από τον άνθρωπο ενώ τα ημισυνθετικά είναι υλικά τα προκύπτουν από την χημική 

/εργαστηριακή επεξεργασία φυσικών υλικών. 

Πολύ συχνά επίσης παρατηρείται και παράλληλη χρήση παραδοσιακών 

υλικών με σύγχρονα, ενώ πολύ συχνό είναι και το φαινόμενο της επανάχρησης 

υλικών, είτε με τη μορφή της «ανακύκλωσης» και της μεταποίησης είτε ακόμη και 

χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ο ρόλος ορισμένων «σύγχρονων» αντικειμένων 

που ωστόσο έχουν κατακτήσει μια θέση στις μουσειακές συλλογές όχι ως έργα 

τέχνης ή μέρος αυτών, αλλά ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης 

λαογραφίας και ιστορίας. 

Ο ρόλος του συντηρητή έργων τέχνης είναι να διατηρήσει για όσο το δυνατόν 

περισσότερο χρόνο τα έργα και να «αναστείλει» τους μηχανισμούς φθοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το θεώρημα πως η τέχνη και τα αντικείμενα του σήμερα 

αποτελούν την ιστορία και τη λαογραφία του αύριο, είναι καθήκον του συντηρητή 

έργων τέχνης να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει την 

«παράδοση» αυτών των έργων στις επερχόμενες γενιές. 

Παρόλα αυτά δεν είναι λίγες οι φορές όπου ο ρόλος του συντηρητή έργων 

σύγχρονης τέχνης είναι αμφιλεγόμενος, μιας και τα έργα αυτά συχνά είναι 

πολυδιάστατα και η υπόστασή τους δεν είναι μόνον υλική. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις του συντηρητή έργων τέχνης είναι 

συγκεκριμένες. Αρχικά είναι η σωστή και ολοκληρωμένη καταγραφή του 

αντικειμένου, αυτό που ονομάζουμε τεκμηρίωση. Έπειτα ακολουθεί η αξιολόγηση 

της κατάστασης διατήρησης του έργου. Τέλος η συντήρηση του έργου που μπορεί να 

είναι είτε παρεμβατική, είτε προληπτική είτε συνδυασμός και των δύο και 

περιλαμβάνει διάφορες εργασίες -οι οποίες σε κάθε περίπτωση εξαρτώνται από την 

κατάσταση διατήρησης του έργου. 

Ο συντηρητής της σημερινής εποχής έχει το πλεονέκτημα να έχει στα χέρια  

του τα αντικείμενα πριν προλάβουν να αποκτήσουν τις φθορές «αιώνων» που 

παρουσιάζουν τα αντίστοιχα αρχαιολογικά/ιστορικά αντικείμενα. Έτσι ενώ αρχικά η 
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πρόταση «Συντήρηση της Σύγχρονης Τέχνης» φαντάζει οξύμωρη, η πρακτική της 

εφαρμογή είναι απαραίτητη. 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Lobster Telephone, Salvador Dalí, 1936, συνθετικά υλικά. Courtesy Tate Modern London. 

(Πηγή: Ανακτήθηκε από http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T03/T03257_8.jpg) 
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