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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ Αποκαθηλώσεως ε�ναι ��α απ� τις πιο 
ση�αντικ�ς εικ�νες της Συλλογ�ς Ανδρε!δη, η οπο�α 
�χει γ�νει αντικε��ενο �ελ�της απ� την επιμελ�τρια της 
Βυζαντιν�ς Συλλογ�ς του Μουσε�ου Μπεν!κη, βυζα-
ντινολ�γο Αναστασ�α Δρανδ!κη. Το �ργο, (στερα απ� 
�ηχανικ� καταπ�νηση, �ρθε στα εργαστ�ρια συντ�ρη-
σης του Μουσε�ου για κ!ποια αναγκα�α σωστικ! ��τρα, 
προκει��νου να ε�ναι ασφαλ�ς η �ελλοντικ� του �κθεση. 
Μετ! την εκτ��ηση της κατ!στασης διατ�ρησ�ς του, 
δια πιστ/θηκε �τι για τη βιωσι��τητ! του θα πρ�πει να 
ξανασυντηρηθε�, δι�τι ε�χε συντηρηθε� κατ! το παρελ-
θ�ν, πιθαν�τατα τη δεκαετ�α του 1950. Κατ! τη δι!ρκεια 
της συντ�ρησης προ�κυψαν ιδια�τεροι προβλη�ατισ�ο� 
που σχετ�ζονται �ε την παλαι�τερη συντ�ρηση και τον 
προγρα��ατισ�� των αναγκα�ων εργασι/ν συντ�ρησης, 
καθ/ς και την επιλογ� των υλικ/ν συντ�ρησης, �ε στ�-
χο να εφαρ�οστο(ν οι αρχ�ς της αντιστρεψι��τητας και 
συ�βατ�τητας των στερεωτικ/ν υλικ/ν, αρχικ! �ε ταξ( 
τους και κατ�πιν �ε το �διο το αντικε��ενο. Στο !ρθρο 
αυτ� παρουσι!ζεται η �εθοδολογ�α αξιολ�γησης της 
κατ!στασης διατ�ρησης του �ργου, �ε τη βο�θεια 
επιλεγ��νων αναλυτικ/ν �η καταστρεπτικ/ν τεχνικ/ν, 
και περιγρ!φονται οι εργασ�ες συντ�ρησης που πραγμα-
τοποι�θηκαν για την αποκατ!σταση και τη σταθεροπο�-
ηση του αντικει��νου.

Περιγραφ� της εικ�νας
Η εικ�να της Αποκαθηλώσεως, �ε διαστ!σεις 50,5 εκ. (ψος, 
37,6 εκ. πλ!τος και 2 εκ. π!χος ξ(λου, ε�ναι ζωγραφισ��νη 
�ε την τεχνικ� της αυγοτ��περας, �ε λεπτ� προετοι�ασ�α 
γ(ψου σε αν!�ειξη �ε ζωικ� κ�λλα επ!νω σε ενια�ο ξ(λι-

νο φορ�α �ε αυτ�ξυλο πλα�σιο. Η εικ�να χρονολογε�ται 
γ(ρω στο 1400 και αποδ�δεται σε εργαστ�ριο της δυτικ�ς 
Μακεδον�ας (εικ. 1). 

Ο νεκρ�ς Χριστ�ς, προβ!λλοντας ��σα απ� ρ�δινη 
�αρ�!ρινη σαρκοφ!γο, εικον�ζεται �ε σταυρω��να χ�-
ρια σε στ!ση επικε��ενου ενταφιασ�ο(. Στα αριστερ!  
η θρηνο(σα Θεοτ�κος αγκαλι!ζει τον νεκρ� γιο της, σε 
στ!ση που σχεδ�ν τυλ�γει �ε το �αφ�ρι� της το σ/�α 
του (εικ. 2). Στην εικ�να κυριαρχο(ν π�νθι�οι τ�νοι 
επ!νω στους οπο�ους προβ!λλει το κ�κκινο α��α του 
Χριστο(. Οι φωτοστ�φανοι ε�ναι περ�τεχνοι �ε εγχ!ρα-
κτα σχ�δια στον χρυσ� κ!�πο, επ!νω στον οπο�ο ε�ναι 
ζωγραφισ��νες �λες οι επιγραφ�ς �ε κ�κκινο κινν!βα-
ρι. Η εικ�να τιτλοφορε�ται: Η�ΑΠΟΚΑΘΥΛΟCΙC�ΤΟΥ�
ΧΡΙCΤΟΥ. 1 

Κατ!σταση διατ�ρησης του �ργου 
πριν απ� τη συντ�ρηση
Το �ργο �φτασε στα εργαστ�ρια συντ�ρησης εξαιτ�ας 
�ηχανικ�ς καταπ�νησης που ε�χε υποστε� στη δεξι! 
πλευρ! (εικ. 3). Με την πρ/τη οπτικ� εξ�ταση διαπι-
στ/θηκε η ιδια�τερα ασταθ�ς κατ!στασ� του, εξαιτ�ας 
του σαθρο( ξ(λινου υποβ!θρου το οπο�ο ε�χε υποστε� 
�ντονη προσβολ� ξυλοφ!γων εντ��ων, που ε�χαν ολο-
σχερ/ς αποδυνα�/σει το ξ(λο της εικ�νας. Αν και η ει-
κ�να ε�χε συντηρηθε� στο παρελθ�ν, το πρ�βλη�α στε-
ρ�ωσης του ξ(λου δεν ε�χε αντι�ετωπιστε� πλ�ρως, �τσι 
/στε να εξασφαλιστε� η βιωσι��τητα του �ργου. Επ�-
σης, κατ! την παλαι�τερη συντ�ρηση της εικ�νας ε�χαν 
χρησι�οποιηθε� υλικ! (ν�ας τεχνολογ�ας για το 1950), 
τα οπο�α ��ως δεν �ταν δοκι�ασ��να στον χρ�νο και 

ΕΛΕΝΗ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ ‒ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ‒ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
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Εικ. 1. Η Αποκαθήλωσις�του�Χριστού. Αθ�να, Συλλογ� Ανδρε!δη. 
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δυστυχ/ς αστ�χησαν κατ! τη διαδικασ�α της γ�ρανσης. 
Συγκεκρι��να, για τη στερ�ωση του σαθρο( ξ(λου ε�χε 
χρησι�οποιηθε� αφρ�ς πολυουρεθ!νης για να γε��σουν 
τα κεν! που ε�χαν προκαλ�σει τα ξυλοφ!γα �ντο�α στη 
δο�� του ξ(λινου υποβ!θρου. Με την π!ροδο του χρ�-
νου η πολυουρεθ!νη αποδυνα�/θηκε και δεν επαρκο(σε 
για τη στερ�ωση και την υποστ�ριξη του σαθρο( ξ(λου 
(εικ. 4). Στην π�σω �ψη της εικ�νας φθορ�ς και απ/λει-
ες του ξ(λου ε�χαν αποκατασταθε� κατ! την παλαι�τερη 
συντ�ρηση �ε �ικρ! τ���ατα ξ(λου, κολλη��να παρ!λ-
ληλα �εταξ( τους, �ε εποξειδικ� κ�λλα, κατ! τη “ρο�” 
των “νερ/ν” του ξ(λινου φορ�α της εικ�νας (��θοδος 
αποκατ!στασης παρκετ!ζ, εικ. 5, 6). Κ!τω απ� τα νε�-
τερα πηχ!κια ξ(λου ε�χε τοποθετηθε� αφρ�ς πολυουρε-
θ!νης για την εν�σχυση και το “γ��ισ�α” των φθορ/ν του 
ξ(λου της εικ�νας. 

Στη ζωγραφικ� επιφ!νεια, που καλ(πτεται απ� ελα-
φρ! οξειδω��νο βερν�κι, παρατηρο(νται επικαθ�σεις, οι 

Εικ. 3. Απ/λεια της ζωγραφικ�ς λ�γω μηχανικ�ς 
καταπ�νησης.

Εικ. 2. Λεπτομ�ρεια των μορφ/ν της Θεοτ�κου και του Χριστο(.
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οπο�ες �οι!ζουν �ε παλαι!, �ντονα οξειδω��να βερν�κια 
τα οπο�α κ!λυπταν τοπικ! τη ζωγραφικ�, �πως επ�σης 
κερι! και επιζωγραφ�σεις. 

Η ζωγραφικ� επιφ!νεια παρουσι!ζει �εγ!λες απ/-
λειες στις ακ��ς του πλαισ�ου καθ/ς και στο κ�ντρο. Οι 
απ/λειες αυτ�ς ε�χαν αποκατασταθε� κατ! την παλαι�-
τερη συντ�ρηση �ε προσθ�κη πολυουρεθ!νης, η οπο�α 
ε�χε καλυφθε� �ε κερ� και λιν� (φασ�α. Η επ��βαση αυτ� 
παραπλαν! ως προς την τεχνικ� κατασκευ�ς της εικ�νας, 
δι�τι θα πρ�πει να ση�ειωθε� �τι η εικ�να δεν �χει (φασ�α 
στην τεχνικ� κατασκευ� της, �εταξ( προετοι�ασ�ας και 
ξ(λινου φορ�α. 

Για την τεκ�ηρ�ωση της κατ!στασης και την αν�χνευ-
ση των υλικ/ν που ε�χαν χρησι�οποιηθε� κατ! την πα-

Εικ. 4. Φωτογρ!φιση του πλαισ�ου �που �γινε στο παρελθ�ν 
αποκατ!σταση του σαθρο( ξ(λου με πολυουρεθ!νη 

και κερ�.

Εικ. 5. Π�σω �ψη της εικ�νας πριν απ� τη συντ�ρηση.

Εικ. 6. Φωτογρ!φιση απ� στερεομικροσκ�πιο 10x περιοχ�ς 
αποκατ!στασης του ξ(λου με εποξειδικ� κ�λλα και 

πολυουρεθ!νη.

Εικ. 7. Φωτογρ!φιση απ� στερεομικροσκ�πιο 10x 
της πολυουρεθ!νης.
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λαι�τερη συντ�ρηση του �ργου, εφαρ��στηκαν δι!φο-
ρες τεχνικ�ς φωτογρ!φισης καθ/ς και �η καταστρεπτι-
κ�ς φυσικοχη�ικ�ς τεχνικ�ς.

Στη συν�χεια θα αναφερθο(ν, ενδεικτικ!, κ!ποιες απ� 
τις �εθ�δους που συν�βαλαν στην καταν�ηση της κατ!-
στασης του �ργου, στον καλ(τερο σχεδιασ�� των εργα-
σι/ν, καθ/ς και στην επιλογ� των υλικ/ν συντ�ρησης 
που χρησι�οποι�θηκαν για την αποκατ!στασ� του.

Εξέταση�του�έργου
Η εικ�να αρχικ! εξετ!στηκε �ε οπτικ� παρατ�ρηση �ε 
τη χρ�ση στερεο�ικροσκοπ�ου Olympus SZX9 σε �εγ�-
θυνση 10-40x. Καταγρ!φηκαν και αποτυπ/θηκαν τα 
ση�ε�α που παρουσ�αζαν προβλ��ατα αποκ�λλησης της 
προετοι�ασ�ας απ� το ξ(λο � απ� το τεχνητ� υπ�στρω�α 
που ε�χε τοποθετηθε� στην παλαι�τερη συντ�ρηση (εικ. 
7). Διαπιστ/θηκαν επ�σης η κατ!σταση διατ�ρησης της 

ζωγραφικ�ς, η παρουσ�α υπολει��!των του αρχικο( βερ-
νικιο( καθ/ς και του ενια�ου �εταγεν�στερου συνθετικο( 
βερνικιο(, και τ�λος οι �εγ!λης �κτασης επιζωγραφ�σεις 
που σε πολλ! ση�ε�α υπερκ!λυπταν την αυθεντικ� ζω-
γραφικ� της εικ�νας. 

Εξέταση�του�έργου�%ε�πολυφασ%ατική�κά%ερα�και�
φωτογράφιση�στο�υπέρυθρο�και�το�υπεριώδες�φάσ%α 
Η εξ�ταση του �ργου �ε την πολυφασ�ατικ� κ!�ερα 
�ε δυνατ�τητα καταγραφ�ς απ� τα 365-1100 nm τ(-
που MUSIS HS της εταιρε�ας Forth-Photonics, �ε πη-
γ�ς υπερι/δους και ορατο( υπερ(θρου, �δωσε τις πρ/-
τες εκτι��σεις για την κατ!σταση της εικ�νας και τις 
επε�β!σεις που ε�χε υποστε� στο παρελθ�ν. Εντοπ�στη-
καν τα ακριβ� ση�ε�α της ζωγραφικ�ς επιφ!νειας που ε�-
χαν υποστε� χρω�ατικ� επ��βαση, καθ/ς και τα ση�ε�α 
�που διαπιστ/θηκε επικ�λληση παλαι�τερων στερεωτι-

Εικ. 8. Αν!κλαση υπερ(θρου. Εικ. 9. Φθορισμ�ς της ζωγραφικ�ς επιφ!νειας με δι�γερση 
υπερι/δους ακτινοβολ�ας. 
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κ/ν υλικ/ν, κερι/ν, παλαι�τερων στοκαρισ�!των. 

Υπέρυθρο�φάσ%α�–�ανάκλαση�(900+1100�nm)
Η φωτογρ!φιση του �ργου στο υπ�ρυθρο φ!σ�α (Infra 
red) αποκαλ(πτει στοιχε�α για την τεχνικ� της ζωγρα-
φικ�ς, �πως αποτ(πωση του αρχικο( σχεδ�ου, καθ/ς 
και πληροφορ�ες για τις επε�β!σεις που �χει υποστε� 
η ζωγραφικ�, συγκεκρι��να �εγ!λης �κτασης επιζω-
γραφ�σεις στις �ορ φ�ς του Χριστο( και της Παναγ�ας 
(εικ. 8).

Ορατό�φάσ%α�–�φθορισ%ός�%ε�διέγερση�υπεριώδους�
ακτινοβολίας�(420+700�nm)
Με τη δι�γερση υπερι/δους ακτινοβολ�ας (Ultra Violet) 
αποτυπ/θηκε ο�οι��ορφος φθορισ��ς σε �λη τη ζωγρα-
φικ� επιφ!νεια που οφε�λεται στο βερν�κι. Αποτυπ/θη-
καν �ε σκουρ�χρω�ο χρ/�α επιζωγραφ�σεις στη �ορφ� 
του Χριστο( και της Παναγ�ας, που �χουν γ�νει επ!νω 
απ� το βερν�κι. Τα κατ! τ�πους κερι! στις ρωγ��ς που 
ε�χαν χρησι�οποιηθε� για τη στερ�ωση της ζωγραφικ�ς 
αποτυπ/νονται �ε �ντονο φθορισ�� (εικ. 9).

Η φωτογρ!φιση του �ργου �ε τη ��θοδο Ultra Violet 
στην π�σω �ψη του �ργου πιστοπο�ησε (�ε τον �ντονο 
φθορισ��) �τι ο ξ(λινος φορ�ας της εικ�νας, ε�τε ε�χε 
στερεωθε� κατ! το παρελθ�ν, ε�τε φ�ρει ενια�ο βερν�κι 
στο αρχικ� ξ(λο της εικ�νας. Η επιφ!νεια του νε�τερου 
ξ(λου αποκατ!στασης παρουσι!ζει διαφορετικ� δι�γερ-
ση, η οπο�α οφε�λεται στη διαφορετικ� σ(σταση των 
δ(ο υλικ/ν (βερνικιο( � στερεωτικο( υλικο(, εικ. 10). 
Κρ�θηκε αναγκα�α η περαιτ�ρω αν�χνευση του παλαι-
ο( στερεωτικο(, προκει��νου να επιλεγε� �να σ(γχρονο 
στερεωτικ� που θα ε�ναι συ�βατ� �ε το παλαι�. 

Φασ%ατοσκοπία�εγγύς�υπερύθρου�(NIR)�
Για τον λεπτο�ερ�στερο χαρακτηρισ�� του παλαιο( 
στε ρεωτικο( υλικο( χρησι�οποι�θηκε η τεχνικ� της 
φασ�ατοσκοπ�ας εγγ(ς υπερ(θρου (NIR) �ε φωτ��ετρο 
�ετασχη�ατισ�ο( Fourier (Vector 22N της Bruker Op-
tics). Για τη συλλογ� των δεδο��νων χρησι�οποι�θηκε 
παρελκ��ενο δ�σ�ης οπτικ/ν ιν/ν που επιτρ�πει τη 
συλλογ� δεδο��νων απ� επιλεγ��νες περιοχ�ς της επι-
φ!νειας ε�βαδο( περ�που 15 mm2. Κ!θε φ!σ�α απο-
τελε� τον ��σο �ρο 32 σαρ/σεων �ε διακριτικ� ικαν�-
τητα 8 cm-1 και η συλλογ� του απαιτε� χρ�νο περ�που 
15́ .́ Η φασ�ατοσκοπ�α NIR παρ�χει τη δυνατ�τητα 
αν�χνευσης και προσδιορισ�ο( οργανικ/ν και �νυδρων 

αν�ργανων υλικ/ν. Το δονητικ� φ!σ�α (υπερτ�νων και 
συνδυασ�/ν) ε�ναι ιδια�τερα σ(νθετο και η πλ�ρης αν!-
λυσ� του προϋποθ�τει τη �ελ�τη υλικ/ν αναφορ!ς. 

Για τον λ�γο αυτ� 14 δε�γ�ατα σ(γχρονου ξ(λου επι-
καλ(φθηκαν �ε ισ!ριθ�α γνωστ! στερεωτικ! υλικ! 
και ρητ�νες (φυσικ�ς και συνθετικ�ς) και �ετρ�θηκαν, 
προκει��νου να αποτελ�σουν τη β!ση αναφορ!ς για την 
ταυτοπο�ηση των παλαι�τερων υλικ/ν συντ�ρησης της 
εικ�νας. 

Στο δι!γρα��α 1 εικον�ζονται τα φ!σ�ατα (απορρ�φη-
ση, 2η παρ!γωγος) απ� τα ασυντ�ρητα τ���ατα της π�σω 
επιφ!νειας, σε σ(γκριση �ε το φ!σ�α του δι� νυδρου θει-
ικο( ασβεστ�ου (γ(ψου). Ε�ναι προφαν�ς η προετοι�ασ�α 
της π�σω �ψης �ε λεπτ� στρ/�α γ(ψου, εν/ οι χαρακτη-
ριστικ�ς ταιν�ες του φ!σ�ατος που δεν αποδ�δονται σε 
αυτ� υποδεικν(ουν τη χρ�ση οργανικο( συνδετικο(. 

Εικ. 10. Φθορισμ�ς της π�σω �ψης με δι�γερση υπερι/δους 
ακτινοβολ�ας.
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Αντ�στοιχα, τα φ!σ�ατα απ� τα συντηρη��να τ���ατα 
της π�σω επιφ!νειας (δι!γρ. 2) αποδεικν(ουν τη χρ�ση 
εποξειδικ�ς ρητ�νης. Η ρητ�νη αυτ� απουσι!ζει απ� τα 
νε�τερα ξ(λα που χρησι�οποι�θηκαν για τη στερ�ωση 
της εικ�νας. Αυτ! φ�ρουν λεπτ� επ�στρωση !λλης ρη-
τ�νης, πιθαν�τατα γο�αλ!κας (δι!γρ. 3). 

Αξονική�το%ογραφία�(CT�Scan)
Για να εξακριβωθε� η σταθερ�τητα του ξ(λινου υπο-
στρ/�ατος το �ργο τοποθετ�θηκε σε αξονικ� το�ογρ!φο 
Picker PQ 2000 (συνθ�κες 120KV, 100mA και 210mAs) 
και �γιναν 35 εγκ!ρσιες το��ς αν! 1,5 εκ. σε �λο το (ψος 
της εικ�νας.2 Η το�ογραφ�α του �ργου �δειξε �τι το ξ(-
λινο υπ�βαθρο του �ργου ε�χε �εγ!λα κεν! στη δο�� 
του και κατ! τ�πους η ζωγραφικ� επιφ!νεια παρουσ�-
αζε �ντονες αποκολλ�σεις απ� τον φορ�α. Το κ(ριο α�-
τιο της ασταθο(ς κατ!στασης διατ�ρησης του ξ(λινου 
φορ�α �ταν η χρ�ση πολυουρεθ!νης κατ! την παλαι�-
τερη συντ�ρηση του �ργου, καθ/ς και η αποδυν!�ωση 
του υλικο( αυτο( κατ! τη διαδικασ�α της γ�ρανσης. Η 
πολυουρεθ!νη δεν �ταν σε ε�φαν� ση�ε�α, επο��νως η 
εκτ��ηση ως προς την �κταση της επ��βασης δεν �ταν 
ακριβ�ς, γι’ αυτ� και αποφασ�στηκε να γ�νει ακτινογρ!-
φηση του �ργου για να �χου�ε πλ�ρη εικ�να της δο��ς 
του ξ(λου (εικ. 11).

Ακτινογραφία�(Ραδιογραφία)
Για την ακτινογρ!φηση της εικ�νας χρησι�οποι�θηκε η 
συσκευ� της General Electric Senographe DMR (�ε συν-
θ�κες 25KV – 6mAs).3 Στην ακτινογραφ�α του �ργου �ταν 
σαφ� τα �ρια της πολυουρεθ!νης και τα ση�ε�α �που το 
ξ(λο �ταν χωρ�ς παλαι�τερες συ�πληρ/σεις. Η αποτ(-

Δι!γραμμα 1. (μπλε) Φ!σματα NIR απ� τα ασυντ�ρητα 
τμ�ματα της π�σω επιφ!νειας της εικ�νας, (κ�κκινο) 

Φ!σμα NIR του δι�νυδρου θειικο( ασβεστ�ου (γ(ψου).

Δι!γραμμα 2. (μπλε) Φ!σματα απ� τη συντηρημ�νη π�σω 
επιφ!νεια της εικ�νας. Ε�ναι φανερ� η χρ�ση εποξειδικ�ς 

ρητ�νης (κ�κκινο). 

Δι!γραμμα 3. (μπλε) Φ!σματα απ� τα νε�τερα τμ�ματα 
ξ(λου που χρησιμοποι�θηκαν για τη στερ�ωση της εικ�νας, 
σε σ(γκριση με το φ!σμα σ(γχρονου ξ(λου (πρ!σινο) και 

ρητ�νης γομαλ!κας (κ�κκινο).
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πωση της εσωτερικ�ς δο��ς του ξ(λου απ�δειξε �τι το 
ξ(λο της εικ�νας �ταν ολοκληρωτικ! κατεστρα���νο 
απ� τη δρ!ση ξυλοφ!γων εντ��ων. Η ζωγραφικ� δεν 
αποτυπ/θηκε ευκριν/ς στο ακτινογραφικ� φιλ� και αυ-
τ� οφε�λεται στην απορρ�φηση των ακτ�νων Χ απ� την 
προετοι�ασ�α που �φερε η εικ�να στην π�σω �ψη (εικ. 12, 
13). Τ�λος παρατηρ�θηκε �τι οι ακτ�νες δεν �ταν διαπε-
ρατ�ς στο κ�ντρο του �ργου, �που �ια �ικρ� περιοχ� �χει 
καταγραφε� λευκ� στο φιλ�. Κατ! τη συντ�ρηση του �ρ-
γου αποκαλ(φθηκε �τι στο εσωτερικ� της δο��ς του ξ(-

λου αποκατ!στασης, στην περιοχ� αυτ� ε�χε τοποθετηθε� 
στοκ!ρισ�α το οπο�ο πιθαν�τατα �ταν κατασκευασ��νο 
�ε λευκ� του τσ�γκου. 

Οι παραπ!νω τεχνικ�ς βο�θησαν να γ�νει γραφικ� 
αποτ(πωση των διαφορετικ/ν υλικ/ν που εντοπ�στη-
καν στο �ργο, η οπο�α θα βοηθο(σε στην καταν�ηση της 
κατ!στασης της εικ�νας. Η γραφικ� τεκ�ηρ�ωση των 
υλικ/ν συνεχ�στηκε και ολοκληρ/θηκε κατ! τη δι!ρ-
κεια της συντ�ρησης (εικ. 14).

Εικ. 11. Αξονικ� τομογραφ�α. Στο π!νω μ�ρος σημει/νεται 
η τομ� και στο κ!τω μ�ρος η θ�ση της στο �ργο.

Εικ. 12, 13. Ακτινογρ!φηση του �ργου.
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Αποτελέσ%ατα�αναλύσεων 
Απ� τα αποτελ�σ�ατα των αναλ(σεων �γινε κατανοητ� 
�τι η κατ!σταση του �ργου �ταν ιδια�τερα προβλη�ατικ�, 
ο ξ(λινος φορ�ας �ταν αποσαθρω��νος και δεν �πορο(σε 
να διατηρηθε� �ε βασικ! σωστικ! ��τρα (�πως στερ�ω-
ση ξ(λου). Τα υλικ! που ε�χαν χρησι�οποιηθε� στο πα-
ρελθ�ν �ταν ακατ!λληλα για την εν�σχυση του σαθρο( 
ξ(λου και �η συ�βατ! �εταξ( τους, �πως και �ε το ξ(λο. 
Συγκεκρι��να, η πολυουρεθ!νη �χει χρ�νο ζω�ς 10 χρ�-
νια και �ετ! παρουσι!ζει αποδυν!�ωση της δο��ς του 
αφρο(. Επιπρ�σθετα, η εποξειδικ� ρητ�νη ε�ναι ισχυρ� 
κ�λλα �η αντιστρ�ψι�η (δεν αφαιρε�ται) και δη�ιο(ργησε 
�ια !κα�πτη στρ/ση �εταξ( ξ(λου και πολυουρεθ!νης, 
ασκ/ντας ισχυρ�ς τ!σεις στον καταβεβλη��νο ξ(λινο 
φορ�α. 

Λ�γω της κακ�ς κατ!στασης του ξ(λινου φορ�α της 
εικ�νας �γινε αρχικ! προσπ!θεια στερ�ωσης του ξ(λου 

και της πολυουρεθ!νης, �τσι /στε να αποφευχθε� η ολι-
κ� συντ�ρηση του �ργου. Εργαστηριακ! �γιναν δοκι��ς 
στερ�ωσης τ�η�!των πολυουρεθ!νης και διαπιστ/θηκε 
�τι λ�γω της συνθετικ�ς σ(στασης του υλικο( δεν �ταν 
δυνατ� η εν�σχυσ� του �ε στερεωτικ! υλικ!. Επο��νως, 
(στερα απ� την πλ�ρη τεκ�ηρ�ωση της κατ!στασης του 
�ργου, αποφασ�στηκε να γ�νει αφα�ρεση της πολυουρε-
θ!νης και των παλαι�τερων επε�β!σεων �ε ξ(λο και 
εποξειδικ� κ�λλα, καθ/ς και συ�πληρ/σεων �ε στ�κο 
και κερ�, προκει��νου να αποκαλυφθε� το αρχικ� ξ(λο 
της εικ�νας και κατ�πιν να στερεωθε�. Τ�λος, θα �πο-
ρο(σαν να αποκατασταθο(ν οι φθορ�ς και οι απ/λειες 

Εικ. 14. Σχηματικ� απεικ�νιση των παλαι�τερων 
επεμβ!σεων. Μπλε χρ/μα: πολυουρεθ!νη, κ�κκινο: 

εποξειδικ� ρητ�νη, κ�τρινο: λευκ� του τσ�γκου.

Εικ. 15. Λεπτομ�ρεια κατ! την αφα�ρεση των παλαι�τερων 
επεμβ!σεων. Διακρ�νεται η εποξειδικ� κ�λλα και κ!τω 

δεξι! η πολυουρεθ!νη.

Εικ. 16. Μετ! τον καθαρισμ� του ξ(λου.
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του ξ(λου �ε συ�βατ! υλικ!, πλ�ρως αντιστρ�ψι�α και 
πιστοποιη��να, τα οπο�α δεν θα δη�ιουργ�σουν �ελ-
λοντικ�ς φθορ�ς κατ! τη γ�ρανσ� τους.

Εργασ�ες συντ�ρησης του �ργου
Ξυλουργικές�εργασίες
Για την επιλογ� του καταλληλ�τερου στερεωτικο( υλι-
κο( �γινε αρχικ! εργαστηριακ� αποτ��ηση διαφ�ρων 
στερεωτικ/ν υλικ/ν, τα οπο�α εξετ!στηκαν (στερα απ� 
τη διαδικασ�α τεχνητ�ς γ�ρανσης και αξιολογ�θηκαν 
οι ιδι�τητ�ς τους ως προς την αντιστρεψι��τητα, ελα-
στικ�τητα, συρρ�κνωση, αντοχ� στη θερ��τητα, αντο-

χ� στον υπερι/δη φωτισ��, �ηχανικ� αντοχ�, αντοχ� 
εκδορ!ς της επιφ!νει!ς τους. Τα υλικ! εξετ!στηκαν 
αρχικ! ως �ε�βρ!νες και κατ�πιν εφαρ��στηκαν σε σα-
θρ! δε�γ�ατα ξ(λου, προκειμ�νου να  εκτι�ηθε� τ�σο η 
βελτ�ωση των �ηχανικ/ν αντοχ/ν του δε�γ�ατος �ετ! 
τη στερ�ωση, �σο και η δυνατ�τητα διε�σδυσης του στε-
ρεωτικο( υλικο(. Τα αποτελ�σ�ατα των εργαστηριακ/ν 
δοκι�/ν αν�δειξαν ως καλ(τερο στερεωτικ� υλικ� το 
Paraloid B-67, το οπο�ο και εφαρ��στηκε στον ξ(λινο 
φορ�α της εικ�νας, αρχικ! πιλοτικ! σε �ικρ� περιοχ� 
και κατ�πιν σε ολικ� στερ�ωση. 

Η συντ�ρηση του �ργου ξεκ�νησε �ε την αποκατ!στα-
ση του ξ(λινου υποβ!θρου της εικ�νας. Αρχικ! �γινε εν�-
σχυση της ζωγραφικ�ς επιφ!νειας �ε ιαπωνικ� χαρτ� και 
Beva 371 σε White spirit (ethylene-vinyl acetate copoly-
mer, Ketone N, paraffin in toluene) και κατ�πιν ξεκ�νη-
σαν οι ξυλουργικ�ς εργασ�ες �ε τη ��θοδο ε�βαπτισ�ο( 
του ξ(λου σε δι!λυ�α Paraloid B-67 20% �ε White spirit 
(ακρυλικ� ρητ�νη, isobutyl methacrylate homopolymer 

Εικ. 17. Κατ! τις εργασ�ες στερ�ωσης και αποκατ!στασης 
του ξ(λου.

Εικ. 18. Μετ! τη συμπλ�ρωση και την αποκατ!σταση 
της περιοχ�ς.

Δι!γραμμα 4.  Με μα(ρο χρ/μα (soluble) απεικον�ζεται 
η περιοχ� διαλυτ�τητας του Paraloid B-72 �πως αυτ� 

δ�νεται απ� την εταιρε�α παρασκευ�ς (Rohm & Haas). Με 
κ�κκινο χρ/μα σημει/νεται η διαλυτικ� ικαν�τητα του 

White spirit και ε�ναι εκτ�ς της περιοχ�ς στην οπο�α ε�ναι 
διαλυτ� το πολυμερ�ς.
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PiBMA) για την α(ξηση των �ηχανικ/ν ιδιοτ�των του 
σαθρο( ξ(λου. Μετ! τη στερ�ωση του ξ(λου αφαιρ�θη-
καν σταδιακ! οι παλαι�τερες συ�πληρ/σεις, �πως τα 
νε�τερα ξ(λινα πηχ!κια, η υποκε��ενη πολυουρεθ!νη, 
τα κερι! και τα παλαι�τερα στοκαρ�σ�ατα (εικ. 15). Το 
αυθεντικ� ξ(λο της εικ�νας καθαρ�στηκε, �ε �ηχα νικ! 
��σα, απ� τα υπολε���ατα της εποξειδικ�ς κ�λλας 
και κατ�πιν �γινε τοπικ! στερ�ωση �ε τη ��θοδο του 
ε�ποτισ�ο( του ξ(λου �ε Paraloid B-67 20% σε White 
spirit (εικ. 16). Τα κεν! που δη�ιουργ�θηκαν �ετ! την 
απο�!κρυνση της πολυουρεθ!νης συ�πληρ/θηκαν �ε 
�ε�γ�α πο(δρας ξ(λου και Paraloid B-72 50% σε Toluene 
(ακρυλικ� ρητ�νη, ethyl methacrylate copolymer EMA) 
(εικ. 17), κατ�πιν κολλ�θηκαν �ε Paraloid B-72 τ(που 
HMG τ���ατα ξ(λου τ(που �π!λσα, �που κ�πηκαν 
αναλ�γως των φθορ/ν που �πρεπε να αποκατασταθο(ν. 
Τα ν�α τ���ατα ξ(λου που τοποθετ�θηκαν λει!νθηκαν 
στο επ�πεδο του ξ(λινου υπ�βαθρου, �τσι /στε να ε�ναι 
ο�οι��ορφη η επιφ!νεια της π�σω �ψης (εικ. 18). Με 

την �δια τεχνικ� �γινε και η αποκατ!σταση των απωλει-
/ν του ξ(λου στη ζωγραφικ� επιφ!νεια, η λε�ανση του 
πρ�σθετου ξ(λου ε�ναι σε χα�ηλ�τερο επ�πεδο απ� τη 
ζωγραφικ� επιφ!νεια, �πως ακριβ/ς θα �ταν αν σωζ�-
ταν και το αρχικ� ξ(λο της εικ�νας. Η χρ�ση δ(ο δια-
φορετικ/ν ρητιν/ν, τ(που Paraloid B-67 και Β-72, �ταν 
απαρα�τητη, γιατ� παρ!λληλα �ε την αποκατ!σταση 
των φθορ/ν του ξ(λου �πορο(σε να γ�νεται και στερ�ω-
ση του παλιο( ξ(λινου φορ�α της εικ�νας, χωρ�ς να επη-
ρε!ζεται � να διαλ(εται η κ�λλα που χρησι�οποι�θηκε 
για την αποκατ!σταση των φθορ/ν. Οι δ(ο τ(ποι ρη-
τ�νης, αν και �χουν παρ��οια σ(σταση, διαφ�ρουν ως 
προς τον δε�κτη διαλυτ�τητας και επο��νως ε�ναι δια-
λυτο� σε δια φορετικο(ς οργανικο(ς διαλ(τες, δηλαδ� το 
Paraloid Β-72 που χρησι�οποι�θηκε ως κ�λλα δεν ε�ναι 
διαλυτ� στον διαλ(τη White spirit (παρ!�ετροι διαλυ-
τ�τητας N:90 D:4 W:6) που χρησι�οποι�θηκε για τη 
δι!λυση του στερεωτικο( υλικο( Paraloid B-67. Η ικα-
ν�τητα διαλυτ�τητας των πολυ�ερ/ν �πορε� να οριστε� 

Εικ. 19. Στ!διο καθαρισμο(. Εικ. 20. Μετ! τον καθαρισμ� και πριν απ� την αισθητικ� 
αποκατ!σταση.
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�ε διαφορετικ�ς �εθ�δους, �πως Hidebrand number, 
Hydrogen bonding value, Hansen parameter � Fractional 
solubility parameter. Με �λους τους παραπ!νω τρ�πους 
προκ(πτει �να αριθ�ητικ� αποτ�λεσ�α του δε�κτη δια-
λυτ�τητας της ρητ�νης και κατ�πιν το αποτ�λεσ�α αυτ� 
�πορε� να ενταχθε� ε�τε στο τρισδι!στατο γρ!φη�α του 
Hansen, ε�τε στο τρ�γωνο διαλυτ�τητας του Teas (Burke 
1984).�Εφαρ��ζοντας το �οντ�λο Hansen για το Paraloid 
Β-72, οι παρ!�εροι διαλυτ�τητ!ς του ε�ναι δd: 18.6, δp: 
10.5, δh: 7.5 (δd: διασπορ!ς, δp: πολικ�τητας, δh: δεσ�ο( 
υδρογ�νου), �που για να αποδοθο(ν γραφικ! στο τριγω-
νικ� γρ!φη�α του Teas (Torraca 1990) ε�ναι αναγκα�α η 
�αθη�ατικ� πρ!ξη  100 fd�=�100δd/δd+δp+ δh (�που fd�: 
fractional cohesion parameter και δd+δp+ δh: Hansen pa-
rameter).  

Στο τρ�γωνο του Teas κ!θε πλευρ! συ�βολ�ζει τις δυ-
ν!�εις πολικ�τητας των υλικ/ν ως  fd,�fp,�fh�(σε �ον!δες 
��τρησης απ� 1-100). 

Τα ��ρια Paraloid B-72 ε�ναι αρκετ! �εγ!λα· επο��νως 

δεν προκ(πτει συγκεκρι��νη τι�� διαλυτ�τητας, αλλ! 
ορ�ζεται περιοχ� διαλυτ�τητας στο τριγωνικ� δι!γρα��α 
διαλυτ�τητας (Horie 1995).�Στο δι!γρα��α 4 �χει ορι-
στε� η περιοχ� διαλυτ�τητας του Paraloid B-72 �πως 
αυτ� δ�νεται απ� την εταιρε�α παρασκευ�ς Rohm & 
Haas. Η διαλυτικ� ικαν�τητα του White spirit εντοπ�ζε-
ται εκτ�ς της περιοχ�ς στην οπο�α δεν ε�ναι διαλυτ� το 
πολυ�ερ�ς (δι!γρ. 4).  

Για στερ�ωση και αποκατ!σταση της συνοχ�ς του 
ξ(λινου φορ�α κρ�θηκε αναγκα�α η χρ�ση υλικ/ν που 
�χουν δοκι�αστε� επ� �ακρ�ν και �χουν �ελετηθε� ερ-
γαστηριακ!.4 Οι επε�β!σεις που �γιναν ε�ναι απ�λυτα 
συ�βατ�ς ως προς τη σ(σταση του ξ(λου, αλλ! και ως 
προς τις �ηχανικ�ς του αντοχ�ς· ��νο �τσι �πορε� να δια-
σφαλιστε� η σταθεροπο�ηση της κατ!στασης διατ�ρη-
σης της εικ�νας. 

Καθαρισ%ός�ζωγραφικής�επιφάνειας
Ο καθαρισ��ς του �ργου κρ�θηκε αναγκα�ος για την απο-

Εικ. 21. Η ζωγραφικ� επιφ!νεια μετ! τη συντ�ρηση. Εικ. 22. Η π�σω �ψη μετ! τη συντ�ρηση. 
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κατ!σταση της αρχικ�ς ζωγραφικ�ς επιφ!νειας. Το βερ-
ν�κι που κ!λυπτε τη ζωγραφικ� επιφ!νεια αφαιρ�θηκε �ε 
τη ��θοδο του χη�ικο( καθαρισ�ο(. Το βερν�κι ε�χε υπο-
στε� φωτοχη�ικ� αλλο�ωση και ε�χε υποκ�τρινη απ�χρω-
ση, αλλ! υπ�ρχαν και πολλ! υπολε���ατα του παλαιο( 
βερνικιο( (�α(ρης απ�χρωσης), τα οπο�α και αφαιρ�θη-
καν κατ! τον καθαρισ�� �ε συνδυασ�� χη�ικο( και �ηχα-
νικο( καθαρισ�ο( (χρ�ση νυστεριο() σε διαρκ� παρατ�-
ρηση ��σω στερεο�ικροσκοπ�ου (εικ. 19).

Ο καθαρισ��ς της ζωγραφικ�ς επιβεβα�ωσε τις αρχικ�ς 
αναλυτικ�ς τεχνικ�ς φωτογρ!φισης. Το �ργο �φερε �εγ!-
λης �κτασης επιζωγραφ�σεις στις �ορφ�ς, καθ/ς και κε-
ρι! στις ρωγ��ς και στις τοπικ�ς φθορ�ς του �ργου. Κατ! 
τον καθαρισ�� αφαιρ�θηκαν οι χρω�ατικ�ς επιζωγραφ�-
σεις και αποκαλ(φθηκε η αρχικ� ζωγραφικ� (εικ. 20).

Αισθητική�αποκατάσταση�της�ζωγραφικής�
Έγιναν τοπικ�ς στερε/σεις του χρω�ατικο( στρ/�ατος και 
στοκ!ρισ�α �ερικ/ν φθορ/ν, �που κρ�θηκε αναγκα�ο. Η 
αισθητικ� αποκατ!σταση των φθορ/ν �γινε τοπικ! ��νο 
σε φθορ�ς στις �ορφ�ς �ε ενια�ο χρ/�α, προκει��νου να 
ε�ναι διακριτ�ς. Στις �εγ!λες απ/λειες της ζωγραφικ�ς, 

�που κατ! την παλαι�τερη συντ�ρηση ε�χε τοποθετηθε� 
λιν� (φασ�α, οι φθορ�ς αποκαταστ!θηκαν �ε ξ(λο σε 
χρω�ατικ� απ�δοση παρ��οια �ε αυτ� του ξ(λου της ει-
κ�νας, �ε τη χρ�ση βερνικοχρ/�ατος (εικ. 21). Τ�λος, η 
ζωγραφικ� επιφ!νεια βερνικ/θηκε �ε ακρυλικ� προστα-
τευτικ� ρητ�νη για να εξασφαλιστε� η �ελλοντικ� προ-
στασ�α του χρω�ατικο( στρ/�ατος (εικ. 22).
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The main problem in works of art, which have been restored 
in the past and need further conservation work, is the 
unknown nature of the conservation materials used. This 
article gives a detailed presentation of the methodology used 
to examine earlier conservation work on a Byzantine icon, 
using spectroscopic and physico-chemical, non-destruc-
tive methods, and describes the problems encountered in 
re-conserving this artefact. Knowledge of the conserva-

tion materials used in the past was necessary in order to 
restore and stabilize the object, implementing conservation 
guidelines regarding the use of compatible and completely 
reversible materials. Special attention is paid to evaluating 
the results of the analytical methods of examination used, 
and to understanding the technical characteristics of the 
conservation materials, so that they can be used successfully 
on the work, thus contributing to its sustainability.
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