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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Διονυσία Κρεζία 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Φορητές Εικόνες- Αγιογραφίες 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Κατασκευή φορητής εικόνας και αναγνώριση φθορών 

 για την απαιτούμενη συντήρησή της. 

 

 Εικόνες  συναντάμε κυρίως σε λατρευτικούς αλλά και σε ιδιωτικούς  χώρους. Σκοπός του 

συντηρητή είναι η διατήρηση, η συντήρηση και η αισθητική αποκατάστασή τους προς όφελος των 

φιλότεχνων αλλά  και των πιστών. Μια εργασία υπεύθυνη που  βασίζεται στην τεχνική επιστήμη. 

Οι τεχνικές επεμβάσεις πρέπει να έχουν μέτρο και να μην αλλοιώνουν την αρχική μορφή του 

έργου. 

 Καθοριστικό ρόλο στην διάρκεια ζωής  μιας εικόνας  παίζει η επιλογή του ξύλινου φορέα.H 

ποιότητά του εξαρτάται από το μέγεθος, την χρήση και τον χώρο που θα τοποθετηθεί. Μεγάλου ή 

μικρού μεγέθους εικόνες στολίζουν επιβλητικά το ιερό, το τέμπλο και τα προσκυνητάρια. 

Ξεχωρίζουν από το στυλβωμένο χρυσό, την ξυλόγλυπτη και μεταλλική διακόσμηση. Εικόνες 

ανάγλυφες, πτυσσόμενες, αμφίγραπτες με ή χωρίς εγκοπές για κοντάρια καθώς και λειψανοθήκες  

διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο στην χριστιανική λατρεία. 

 Το ιδανικότερο ξύλο προέρχεται από ορεινό δέντρο, αναπτυγμένο  δυτικά. Σημαντικό ρόλο παίζει ο 

τρόπος κοπής (ακτινική ή εφαπτομενική τομή) που  καθορίζει την μηχανική του αντοχή. Τα φυσικά 

ξύλα προέρχονται από  τα κωνοφόρα δέντρα(φλαμούρι, κυπαρίσσι, έλατο κ.α) προσφέροντας  

μαλακή ξυλεία ενώ τα  πλατύφυλλα (δρυς, καρυδιά, οξιά, σημύδα) προσφέρουν σκληρή ξυλεία .Το 

σανίδι αφού έχει υποστεί αργή και μακρόχρονη ξήρανση δεν πρέπει να παρουσιάζει  ρόζους, 

ρωγμές, μικρές οπές. Η αγορά διαθέτει  και τεχνητά ξύλα όπως το  κόντρα πλακέ θαλάσσης  καθώς  

είναι  οικονομικότερα και  απαλλαγμένα από προβλήματα. 

Τα σκαλιστά ξύλα  διαμορφώνονται με σκαρπέλα και ενισχύονται με κάθετες τρέσες. Αποφεύγουμε 

καρφιά ,συνδετήρες καθώς προκαλούν οξείδωση κατά περίπτωση. Για μεγαλύτερες εικόνες 

ενώνονται 2-3 σανίδια με αυλάκια, καβίλιες, πεταλούδες, σφήνες και θερμή  ακρυλική κόλλα. 

Το πάχος των φυσικών φορέων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από  2,5 εκατοστά. Οι κατάλληλες 

διαστάσεις επιλέγονται ανάλογα με το θέμα ή σύμφωνα με τους τύπους Υ=Π*132% και Π=Υ-

23,9% (Υ=ύψος και Π=πλάτος). Για ολόσωμους αγίους σύμφωνα με τον κανόνα του Κandisky 

υιοθετούμε τον κανόνα 8/13. 

Στα τεχνητά ξύλα τα σόκκορα στοκάρονται για λόγους αισθητικής,ενώ η πίσω πλευρά του φυσικού 

ξύλου προστατεύεται με κάποιο συντηρητικό ή κατάλληλο λούστρο. 
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 Το ξύλο έχει ινώδη μορφή και ανώμαλη επιφάνεια και δεν προσφέρεται για ζωγραφική. Αρχικά 

αγριεύουμε την επιφάνεια του με ένα γυαλόχαρτο για καλύτερη πρόσφυση. Κατόπιν κολλάμε το 

ύφασμα, που είναι μεγαλύτερο από αυτό 2-3 εκ. με ζωική (κατά προτίμηση κουνελόκολλα σε 

αναλογία  1μέρος κόλλας /10μέρη  απoσταγμένου  νερού) ή με αραιωμένη ακρυλική κόλλα (1/3).  

Η πλέξη του υφάσματος πρέπει να είναι πυκνή,  σταυροειδής και η ίνα του βαμβακερή ή λινή. 

Ρόλος του να συγκρατήσει την προετοιμασία ώστε να αποφευχθεί η φθορά του ζωγραφικού 

επιστρώματος σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

 Η προετοιμασία  αποτελείται από αδρανή υλικά όπως γύψο, κιμωλία, πηλό και κόλλα ζωικής 
προέλευσης ή ακρυλικής. Πρέπει να είναι ρευστή στη σωστή θερμοκρασία  και λεπτόκοκκη. 
Δουλεύεται  με πινέλο ή και σπάτουλα σταυρωτά. Στόχος η αποφυγή  φυσαλίδων και η κατασκευή 
μιας ισόπαχης, λείας, λευκής επιφάνειας. Το πάχος της καθορίζεται από την μέθοδο χρυσώματος 
που θα ακολουθήσουμε. Πρέπει να καλύπτει εντελώς τις ίνες του υφάσματος και να υπάρχουν 
περιθώρια τέλειας λείανσης με ντουκόχαρτα διαφορετικής τραχύτητας. H ιδιαίτερα παχιά 
προετοιμασία μπορεί να παρουσιάσει πιο εύκολα ρωγμές από την κινητικότητα του ξύλου. Μετά 
την λείανση σκουπίζουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα εμποτισμένο βαμβάκι με οινόπνευμα. 

 

 Σχεδιάζουμε το θέμα μας κατ’ευθείαν στο επίχρισμα ή περνάμε το σχέδιο με την βοήθεια του 
ανθίβολου ή χρήση καρμπόν γραφίτη και προχωράμε στην διαδικασία χρυσώματος αν είναι 
απαραίτητο. 
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 Αν θέλουμε απλά να κολλήσουμε τα φύλλα χρυσού, περνάμε μερικά χέρια γομαλάκας, περιμένουμε 
να στεγνώσει καλά και λειαίνουμε και πάλι. Κατόπιν περνάμε με μαλακό πινέλο την μιξιόν λαδιού. 
Μετά  το προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο σε συνάρτηση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
ολοκληρώνουμε την διαδικασία. Χρησιμοποείται και η μιξιόν νερού, όχι όμως για μεγάλες 
επιφάνειες καθώς παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στην χρήση της, προτιμάται στην χρυσοκονδυλιά. 

Το στυλβωτό χρυσό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αρκετά χέρια αμπολιού σκεπάζουν την 
προετοιμασμένη επιφάνεια. Μετά από 24 ώρες λειαίνουμε και πάλι. Έπειτα προχωράμε στο 
κόλλημα με ζωική κόλλα και οινόπνευμα τον ελεύθερο χρυσό. Στυλβώνουμε  με εξειδικευμένο 
εργαλείο τον αχάτη. Το αποτέλεσμα μας αμείβει για την επίπονη  εργασία. 

 Στο στάδιο αυτό τοποθετείται  το φωτοστέφανο, βρίσκοντας πρώτα το σωστό κέντρο του ανάλογα 

με την κλίση του κεφαλιού και την χρήση διαβήτη. Απλά γραμμένο, ανάγλυφο, σιναίτικο, ή  

εγχάρακτο ή με στικτή διακόσμηση προσφέρει ιδιαίτερο χαρακτήρα στο έργο μας. 
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 Στη ζωγραφική χρησιμοποιούμε ως συνδετικό υλικό κυρίως την αυγοτέμπερα. Κατ’επιλογή γίνεται 

και η χρήση κεριού ή καζείνης. Οι χρωστικές που αναμιγνύονται  πρέπει να παραμένουν σταθερές, 

να είναι λεπτόκοκκες και να λειώνουν εύκολα. Τις κατατάσσουμε σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα 

την προέλευση (γαιώδεις, φυσικές και ζωικές), την τρόπο παραγωγή τους (φυσικές ή χημικές), την 

καλυπτικότητά τους,ή την χημική τους ιδιότητα κ.λ.π. Με την  κατάλληλη χρωματική γκάμα το έργο 

θα  πρέπει να αποπνέει συνοχή και ηρεμία . 

 

 Το λουστράρισμα ζωντανεύει και προστατεύει τα χρώματα. Συνήθως επιλέγουμε  λούστρο  από  

μαλακά ρετσίνια όπως η μαστίχα, η δάμαρη, η γομαλάκα και ο σάνδρακας. Υπάρχουν όμως και τα 

ακρυλικά λούστρα νερού. Χρήσιμο είναι πρώτα να μονώνουμε την περιοχή της ζωγραφικής με ένα 

στρώμα κόλλας, ώστε το λούστρο να δημιουργεί ένα προστατευτικό film και η συντήρηση να 

γίνεται ευκολότερα. Το πρώτο χέρι είναι πάντα λίγο αραιωμένο με τον κατάλληλο διαλύτη. Το 

πινέλο μας πρέπει να είναι ειδικό και πεντακάθαρο. Κατά την διαδικασία η εικόνα προστατεύεται 

από ρεύματα και σκόνη. 
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 Όπως αναφέραμε οι εικόνες κυρίως εκτίθενται σε ναούς. Το εσωτερικό τους περιβάλλον 

παρουσιάζει προβλήματα ανάλογα με την παλαιότητα του κτιρίου αλλά και τον τρόπο κατασκευής 

του. 

 Η επιβράδυνση φθορών εξαρτάται από το μικροκλίμα που επικρατεί στον χώρο.Η αύξηση  

υγρασίας πάνω από 60%,εξ’αιτίας κακού αερισμού, καιρικών συνθηκών ή εκτεταμένου 

δομικού προβλήματος ευνοεί την διαδικασία υδρόλυσης και ενζυματικής αποσύνθεσης 

.ενώ διάφορες ενώσεις του θείου (Η2S και SO2) και αζώτου (Νο,Νο2) προκαλούν 

οξειδώσεις  σε κάθε είδους οργανικό υλικό. 
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Οι συνεχείς διαστολές και συστολές του φορέα μπορεί να προκαλέσουν διαχωρισμό των 

διαφόρων στρωμάτων της εικόνας λόγω εξασθένισης των συγκολλητικών ουσιών που τα 

συνδέουν. Οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας και υγρασίας προκαλούν αφυδάτωση ή 

αύξηση της υγροσκοπικότητας .Συμπεραίνουμε απώλεια βάρους, μείωση μηχανικής 

αντοχής, αλλαγή χρώματος και οσμής  Ενίοτε η σήψη είναι τόσο προχωρημένη ώστε ο 

κατακερματισμός του φορέα  είναι εφικτός με απλή πίεση. Το ύφασμα παρουσιάζει 

απώλεια μηχανικής αντοχής της υφασμάτινης δομής ενώ η προετοιμασία παρουσιάζει  

εξώγλυφες παραμορφώσεις , απώλεια συνοχής ως και κονιορτοποίηση. Η ζωγραφική και 

επιχρυσωμένη επιφάνεια εμφανίζουν ρωγμές, απολεπίσεις ,δυσχρωματισμούς και 

απώλειες.Το βερνίκι έχει  απολεπίσεις και απώλεια στιλπνότητας και διαφάνειας . 

 

 Καταστροφική και  η παρουσία των ξυλοφάγων εντόμων. Σαράκια και τερμίτες 

ευνοούνται, όπως  και η παρουσία μυκήτων που οδηγούν σε σημαντική υποδόμηση του 

έργου.  

 

 Η αύξηση θερμοκρασίας (ιδανική 18 -20οC) λόγω ηλιακής ή υπέρυθρης ακτινοβολίας 

επηρεάζει την εξασθένιση και την αποδυνάμωση των χρωμάτων, γι ’αυτό δεν επιτρέπεται η 

συνεχής και άμεση έκθεση στον ήλιο και η λήψη  φωτογραφιών με flash. 
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 Σοβαρά προβλήματα όμως παρουσιάζει και η μη ελεγχόμενη και υπερβολική χρήση κεριών, καθώς 

η  αιθάλη που παράγεται δημιουργεί σκουρόχρωμες επικαθήσεις στην επιφάνεια των εικόνων. Η 

μη σωστή τοποθέτηση των καντηλιών δημιουργεί αλλοιώσεις, παραμορφώσεις και πολλές φορές 

ανεπανόρθωτες ζημιές. Σε περίπτωση φωτιάς το ξύλο καταστρέφεται ολοκληρωτικά και οι φθορές 

δεν είναι αντιστρέψιμες.  

 

 Ο καθαρισμός με διάφορα χημικά  ή κολόνιες στην  προσπάθεια  απομάκρυνσης καλλυντικών 

,φερτών επικαθίσεων και δαχτυλικών αποτυπωμάτων, καταστρέφει την προστασία του 

βερνικώματος με αλόγιστες συνέπειες. Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η εναπόθεση πάμφυλλων 

καθώς δημιουργούν μηχανικές βλάβες συσσώρευση σκόνης και εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών. 

Μικροφθορές παρουσιάζονται όταν οι εικόνες τοποθετούνται απρόσεχτα η μία πάνω στην άλλη 

κατά την μεταφορά τους, μετά  από πτώση, κρούση κ.λ.π. 

 

 Προσεκτική πρέπει να είναι  η τοποθέτηση  και η χρήση κάθε είδους εστίας θέρμανσης (σόμπες 

κλ.π)και να παίρνονται μέτρα προστασίας σε πιθανή επισκευή του κτιρίου από την χρήση κάθε 

είδους οικοδομικού υλικού  και αιχμηρών εργαλείων. 

 
 

Οι εικόνες πρέπει να προστατεύονται και να φυλάσσονται ως  πνευματική παρακαταθήκη για τις επόμενες 

γενιές. Η όσο το δυνατόν καλύτερη διατήρηση απομακρύνει την καταπόνηση και αναγκαιότητά συντήρησής 

τους. 

 

 


