
 

 

Ονοματεπώνυμο: Μαυρίδης Νικόλαος 

Θεματική Ενότητα: Εικόνες 

Τίτλος Εργασίας: Χρήση της φασματοσκοπίας στη μελέτη 
αγιογραφιών της Κρητικής Σχολής. 

 

 
 

 

Η Κρητική Σχολή αποτελεί τη σημαντικότερη σχολή αγιογραφίας, στα πλαίσια της 

μετα-βυζαντινής τέχνης, η οποία άνθισε ενώ η Κρήτη βρίσκονταν κάτω από βενετική 

κυριαρχία, και φτάνοντας στο αποκορύφωμά της μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης όπου και έγινε ο πυλώνας της ελληνικής ζωγραφικής κατά τη 

διάρκεια του 15ου, 16ου, και 17ου αιώνα. Οι καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν  από τη 

Κρητική Σχολή, ανέπτυξαν ένα ιδιαίτερο ύφος ζωγραφικής υπό την επίδραση και των 

ανατολικών αλλά και των δυτικών καλλιτεχνικών παραδόσεων και κινημάτων.  

Παναγία Ζωοδόχου Πηγής, αυγοτέμπερα 
σε ξύλο, 1543 μ.Χ. 



 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί μία μελέτη της μεταβυζαντινής εικόνας, της Παναγίας της 

Ζωοδόχου Πηγής, που φιλοτεχνήθηκε κατά τον 16ο αιώνα και σήμερα φυλάσσεται 

στην εκκλησία του Αγίου Μοδέστου στο Καλαμίτσι Χαλκιδικής. Η εικόνα 

εξετάστηκε χρησιμοποιώντας μη καταστρεπτικές μεθόδους και αναλυτικές τεχνικές, 

όπως η φασματοσκοπία μικρο-Raman και φασματοσκοπία υπερύθρου με 

μετασχηματισμό Fourier, καθώς και η φωτογραφία φθορισμού υπό υπεριώδες φως, η 

x-ακτινογραφία και η οπτική μικροσκοπία.  

Η μελέτη αυτή επέτρεψε την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης διατήρησης της 

εικόνας, αποκάλυψε την κλίμακα της προηγούμενης βλάβης, και προσδιορίζονται 

λεπτομερώς οι χρωστικές ουσίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική 

της μορφή, καθώς και τη φύση και τον αριθμό των επικαλύψεων. 

Η εικόνα της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής, 94cm ύψος και πλάτος 54cm, είναι μια 

από τις λίγες σωζόμενες αγιογραφίες που καταγράφει με ακρίβεια το έτος που 

φιλοτεχνήθηκε. Τα τρία γράμματα ζνά που βρίσκονται στην πίσω πλευρά, αποτελούν 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της, δηλαδή το 1543 μ.Χ. (ζνά = 7,051 χιλιάδες χρόνια 

από τη δημιουργία του κόσμου σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας). Αυτό που 

έχουμε λοιπόν, είναι μια μετα-βυζαντινή εικόνα που διαμορφώθηκε στο κρητικό στυλ 

- ένα στυλ του οποίου τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά είχαν εδραιωθεί έως την 

εποχή εκείνη, ιδιαίτερα στα έργα του Θεοφάνη του Κρητός, ενός από τους 

μεγαλύτερους εκπροσώπους της Σχολής και ο οποίος στα μέσα του 16ου αιώνα ήταν 

στο απόγειο της καριέρας του. Αν και ο ξύλινος φορέας της εικόνας είναι σε άριστη 

κατάσταση διατήρησης, η βαμμένη επιφάνεια του φέρει εκτεταμένες ζημίες και 

σημάδια της μετέπειτα παρέμβασης. Οι περιοχές των επικαλύψεων διακρίνονται 

εμφανώς, ειδικά στο κάτω μισό του έργου. Η Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής, 

απεικονίζεται με το Θείο Βρέφος στην αγκαλιά της όπου κάθεται σε ένα σιντριβάνι 

με το νερό να ρέει από τις βρύσες σε μια δεξαμενή νερού. Ο Χριστός ευλογεί με το 

δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό χέρι του κρατά μια περγαμηνή. Δύο Αρχάγγελοι σε 

ευλαβική στάση απεικονίζονται στην άνω περιοχή του χρυσού φόντου ο ένας 

αντικριστά από τον άλλον. Οι επιγραφές MΗΡ ΘY, Η ZΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 

Μ(IXAHΛ), Γ(ABPIHΛ) μπορούν να διακριθούν.  

Οι βλάβες στο χρυσό φόντο έχουν προκληθεί στο παρελθόν από μια ανεπιτυχή 

προσπάθεια να αφαιρεθεί εν μέρει το επιφανειακό βερνίκι και η βρωμιά. Τα μέρη 



 

 

όπου ο καθαρισμός είχε λάβει μέρος φαίνονται με εξαιρετική σαφήνεια στην 

φωτογραφία φθορισμού κάτω από υπεριώδες φως (εικόνα Α).  

    

Στις όψεις της Παναγίας και του Χριστού, στο φωτοστέφανο του Χριστού, σε 

ορισμένες περιοχές γύρω από αυτό, στο μανδύα της Παναγίας, και στα τρία χρυσά 

αστέρια, ο φθορισμός ήταν στην ίδια κιτρινωπή απόχρωση όπως σε εκείνη των 

Ταξιαρχών, μια παράμετρος που πιστοποιεί πώς η αυθεντική επιφάνεια της εικόνας 

έχει διατηρηθεί σε αυτά τα σημεία. Οι περιστασιακές πινελιές στην περίμετρο του 

προσώπου της Παναγίας, πάνω από το δεξί μάτι της και κάτω από τη μύτη της, 

φανερώνουν τα σημεία όπου έγιναν μικρές επεμβάσεις πάνω από το βερνίκι της 

αρχικής ζωγραφικής επιφάνειας. Τα μαλλιά του Χριστού, τα ιμάτια Του, το αριστερό 

Του χέρι που κρατάει τη περγαμηνή, και τα δύο πόδια Του έχουν πλήρως 

επικαλυφθεί. Το ζήτημα αν έχει διατηρηθεί και σε ποιο βαθμό η αρχική ζωγραφική 

επιφάνεια κάτω από τη μεταγενέστερη βαφή, μελετάται και μέσω της x-

ακτινογραφίας (εικόνα Β). Ωστόσο, η υψηλή απορρόφηση των ακτίνων-Χ από το 

μίνιο, το κύριο συστατικό των στρωμάτων του χρώματος της μεταγενέστερης βαφής, 

μας στερεί τη δυνατότητα να αντλήσουμε πληροφορίες για την αρχική ζωγραφική 

επιφάνεια με την x-ακτινογραφία.  



 

 

Οι αναλυτικές φασματοσκοπικές τεχνικές micro-Raman και micro-FTIR 

χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί η σύνθεση της χρωστικής τόσο της αρχικής 

όσο και της μεταγενέστερης ζωγραφικής επιφάνειας, καθώς και τα συνδετικά που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

  

Η Φασματοσκοπική τεχνική Raman φανερώνει την ύπαρξη Caput Mortuum, με 

χαρακτηριστικές κορυφές στους 220, 289, 407, 615 και 659 κυμματαριθμούς. Επίσης 

παρατηρήθηκε Lead White με χαρακτηριστική κορυφή στους 1052 κυμματαριθμούς, 

καθώς και Cinnabar με κορυφή στους 249 και 342 κυμματαριθμούς.  

Εικόνα 1. Δείγμα από το 
μανδύα της Παναγίας. 

Α) Φωτογραφία μικροσκοπίου 
με ανακλώμενο φώς. 

Β) Φωτογραφία φθορισμού 
υπό υπεριώδες φώς. 

Γ) Φασματοσκοπία micro-
Raman. 

Στρώματα 

a) gesso ground. 
b) yellow bole.  
c) underlayer, caput mortuum. 
d) highlight, lead white, cinnabar and 
caput mortuum.  
e) white highlight, lead white.  
f) glaze of red lake.  
g) varnish. 



 

 

 

Επίσης, η φασματοσκοπική τεχνική Raman μας δίνει τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσουμε την ύπαρξη του Azurite με χαρακτηριστικές κορυφές στους 405, 837, 

1100 και 1580 κυμματαριθμούς, Carbon Black με κορυφές στους 1327 και 1592 

κυμματαριθμούς, όπως και Lead White με κορυφή στους 1052 κυμματαριθμούς. Με 

τη μέθοδο της φασματοσκοπίας FTIR παίρνουμε κορυφές στους 1653, 2852, και 

2918 κυμματαριθμούς, όπου πιστεύεται ότι ανήκουν σε πρωτεϊνούχο υλικό. Σύμφωνα 

με τη βυζαντινή παράδοση, ζωική κόλλα χρησιμοποιούνταν ώστε να κολληθεί το 

φύλλο χρυσού πάνω στην εικόνα. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί κρόκος αυγού ως 

συνδετικό υλικό, ενώ με την ύπαρξη των κορυφών στους 1409 και στους 1090 

κυμματαριθμούς, βεβαιωνόμαστε για την ύπαρξη Lead White και Red Lake 

αντίστοιχα.  

 

 

 

Εικόνα 2. Δείγμα από το μανδύα 
του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. 

Α) Φωτογραφία μικροσκοπίου με 
ανακλώμενο φώς. 

Β) Φασματοσκοπία micro-Raman. 

Γ) Φασματοσκοπία micro-FTIR. 

Στρώματα 

a) gesso ground.  
b) yellow bole.  
c) underlayer of tunic, azurite and 
grains of red and yellow ochre.  
d) principal line of tunic carbon 
black and grains of azurite.  
e) underlayer of cloak, red lake and 
lead white.  
f) varnish. 



 

 

 

Με τις φασματοσκοπικές μεθόδους φανερώνεται η ύπαρξη Yellow Ochre με κορυφή 

στους 404 κυμματαριθμούς, Lead White με κορυφή στους 1052 κυμματαριθμούς, 

Cinnabar με κορυφή στους 252 και 341 κυμματαριθμούς, Chrome Yellow με κορυφή 

στους 341 κυμματαριθμούς, Minium με κορυφή στους 123, 148 και 551 

κυμματαριθμούς, Lithopone με κορυφή στους 992 κυμματαριθμούς και Ultra Marine 

με κορυφή στους 549 και 1097 κυμματαριθμούς.  

Με τα φάσματα FTIR προσπαθούμε να προσδιορίσουμε το συνδετικό υλικό που 

χρησιμοποιείται τόσο στην αρχική βαφή (εικόνα 3C1) όσο και στην μεταγενέστερη 

βαφή επικάλυψης (εικόνα 3C2). Στο φάσμα της αρχικής ζωγραφικής, κορυφές 

Yellow Ochre και Green Earth ταυτοποιήθηκαν, μαζί με χαρακτηριστικές κορυφές 

ενός πρωτεϊνούχου συνδετικού υλικού παρόμοιο με τον κρόκο αυγού. Το φάσμα της 

βαφής επικάλυψης παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με το φάσμα της αρχικής 

ζωγραφικής επιφάνειας, αλλά και μερικές μικρές διαφορές. Έτσι, μια ζώνη αμιδίου 

εμφανίζεται στους 1657 κυμματαριθμούς και στα δυο φάσματα, υποδηλώνοντας ότι 

και στην αρχική ζωγραφική επιφάνεια καθώς και στη μεταγενέστερη 

Εικόνα 3. Δείγμα από το δεξί χέρι της 
Παναγίας. 

Α) Φωτογραφία μικροσκοπίου με 
ανακλώμενο φώς. 

Β) Φασματοσκοπία micro-Raman. 

Γ) Φασματοσκοπία micro-FTIR. 

Στρώματα 

Original painting: 
a) underlayer, yellow ochre, carbon black, 
grains of lead white and of green earth.  
b) flesh tone, lead white, grains of yellow ochre 
and cinnabar. 
c) varnish,  
Overpainting.  
d) chrome yellow, minium, lithopone, carbon 
black and grains of ultramarine blue. 
 



 

 

χρησιμοποιήθηκε κρόκος αυγού ως συνδετικό υλικό. Ωστόσο, η ευρεία κορυφή 

μεταξύ 3000 και 3500 κυμματαριθμών είναι σε υψηλότερο κυμματαριθμό στο φάσμα 

της βαφής επικαλύψεως 3397 από εκείνη της αρχικής ζωγραφικής επιφάνειας 3282. 

Το ίδιο συνέβη για την κορυφή του καρβονυλίου, η οποία στο φάσμα της βαφής 

επικαλύψεως  βρίσκεται στους 1740 κυμματαριθμούς ενώ στο πρωτότυπο είναι στους 

1712. Οι διαφορές αυτές υποδεικνύουν ότι μια μικρή ποσότητα από λινέλαιο μαζί με 

κρόκο αυγού χρησιμοποιήθηκαν, μια πρακτική πολύ κοινή στη δυτική ζωγραφική 

τέχνη. Οι τρεις κορυφές που εντοπίζονται μεταξύ 1050 και 1200 κυμματαριθμών στο 

φάσμα της βαφή επικαλύψεως αποδίδεται σε Lithopone. 

 

Λόγω των εκτεταμένων ζημιών, η αρχική ζωγραφική του κάτω μέρους της κρήνης 

δεν κατάφερε να επιβιώσει, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη διατομή. Όμως το 

φάσμα της βαφής που επικαλύπτει το αρχικό στρώμα, μας δίνει Chrome Green, το 

οποίο είναι ένα μείγμα από Prussian Blue και Lead Chromate με χαρακτηριστικές 

κορυφές 536, 2093 και 2157 κυμματαριθμούς για το Prussian Blue και 337, 359, 377, 

399 και 840 κυμματαριθμούς για το Lead Chromate. Επίσης στο γκρί στρώμα της 

Εικόνα 4. Δείγμα από τη λεκάνη της κρήνης. 

Α) Φωτογραφία μικροσκοπίου με 
ανακλώμενο φώς. 

Β) Φασματοσκοπία micro-Raman. 

Γ) Φασματοσκοπία micro-FTIR. 

Στρώματα 

Original painting:  
a) gesso ground.  
Overpainting:  
b) chrome green and grains of lithopone  
c) lithopone, grains of carbon black and 
ultramarine blue. 



 

 

διατομής, ανιχνεύθηκε ένα μείγμα από Lithopone, και Ultramarine Blue. 

Το στρώμα προετοιμασία της εικόνας αποτελείται από ένα μείγμα Ανυδρίτη και 

Γύψου, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με βάση το φάσμα FT-Raman. Στο 

φάσμα FT-IR η κορυφή των 1153 κυμματαριθμών αποδίδεται σε ομάδες σουλφιδίων-

θειϊκές ομάδες (SO42-) ενώ οι κορυφές των 3545, 3400 και 1624 κυμματαριθμών 

αποδίδονται σε μόρια νερού. Οι κορυφές των 2926 και 2855 κυμματαριθμών 

αποδίδονται σε ομάδες μεθυλενίου του οργανικού συνδετικού υλικού (ζώϊκή κόλλα) 

των στρωμάτων προετοιμασίας.  

Η εικόνα της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής από το έτος 1543 είναι ένα 

έργο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, όπου η ποιότητά της είναι εμφανής στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του αρχικής ζωγραφικής επιφάνειας που σώζεται. Οι εγκάρσιες 

τομές και τα δείγματα που πάρθηκαν, μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε οτι 

η αρχική μορφή της ζωγραφικής επιφάνειας της εικόνας περιλαμβάνει κυρίως Yellow 

Ochre, Caput Mortuum, Green Earth όπως και Cinnabar και Azurite. Στους μανδύες 

της Παναγίας και των Αρχαγγέλων βρέθηκε Red Lake, όπου αναμειγνύεται με Lead 

White. Lead White και Carbon Black συμπληρώνουν την υπόλοιπη εικόνα. 

Οι βασικές χρωστικές του στρώματος που επικαλύπτει την αρχική ζωγραφική 

επιφάνεια είναι Minium, Ultramarine Blue, Carbon Black, Chrome Green, Chrome 

Yellow, και Lithopone. Επίσης, μια λευκή συνθετική χρωστική ουσία - ένα μείγμα 

από ZnS και BaSO4 (η οποία έγινε εμπορικά διαθέσιμη το 1874) καθορίζει την 

περίοδο από την οποία και μετά έγινε κάποια επέμβαση στην εικόνα. 

Τέλος, ο κρόκος αυγού χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στην αρχική ζωγραφική 

επιφάνεια, ενώ ένα μείγμα από λινέλαιο και αυγό χρησιμοποιείται στη βαφή 

επικάλυψης. 


