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Το φαινόµενο ‘Crazing’   σε µεταβυζαντινές εικόνες του 19
ου

 αι.  

Μελέτη του φαινοµένου -  Εργασίες αποκατάστασης  των εικόνων 
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Στη βόρειο Χαλκιδική, 40 km ανατολικά της  Θεσσαλονίκης, είναι κτισµένη η 

κωµόπολη της Γαλάτιστας.  

Είναι ο τόπος καταγωγής γνωστής συνοδείας αγιογράφων που ίδρυσαν στην 

πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, τις Καρυές, εργαστήριο αγιογραφίας. 

Η παράδοση  της συνοδείας διήρκεσε  για ένα ολόκληρο αιώνα ( 1778 έως 1870 ), 

ενώ των διαδόχων τους είναι διαπιστωµένη έως τη πρώτη δεκαετία του 20
ου

. αιώνα. 

Σήµερα,  στη γενέτειρά τους που κοσµείται από πλήθος εκκλησιών και εξωκκλησίων, 

σώζεται µεγάλος αριθµός φορητών εικόνων, έργα των Γαλατσιάνων, που 

χρονολογούνται από το 1823. 

 

 Σε αυτή τη µελέτη παρουσιάζονται οι αλλοιώσεις  που αντιµετωπίζει µέρος από τις 

δεσποτικές εικόνες  που κοσµούν το τέµπλο,  ή απόκεινται στο Ιερό Βήµα του ναού 

του Aγίου Νικολάου  Γαλάτιστας.  

Εξετάζονται διεξοδικά τα αίτια που τις προκάλεσαν και γίνεται προσπάθεια επίλυσης 

των προβληµάτων των κειµηλίων  µε γνώµονα  τα συµπεράσµατα  των 

προκαταρκτικών εξετάσεων και αναλύσεων  και την επίδραση των περιβαλλοντικών 

παραµέτρων. 

Οι εικόνες ( αυγοτέµπερα σε ξύλινο φορέα), ύστερα από διαρροή που παρουσιάστηκε 

στην οροφή του ναού, σε συνδυασµό µε την έλλειψη εξαερισµού του χώρου και τη 

σχετικά υψηλή θερµοκρασία, υπέστησαν  αλλοιώσεις στην επίστρωση του βερνικιού 
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( θολή - γαλακτώδη όψη), κατά περιοχές  διαχωρισµό στα  ζωγραφικά στρώµατα και 

κονιορτοποίηση της προετοιµασίας. 

 

Eίναι γνωστό ότι η πολύ υψηλή σχετική υγρασία ή η απευθείας επαφή των έργων 

τέχνης µε νερό, συχνά, καταλήγει στην  αλλοίωση της επίστρωσης του βερνικιού, την 

κονιορτιοποίηση της προετοιµασίας, το διαχωρισµό των ζωγραφικών στρωµάτων και  

τοn µερικό ή ολικό αποχρωµατισµό των χρωµατικών στρωµάτων .  

Επίσης, σηµαντικός παράγοντας φθοράς των δοµικών στοιχείων των ζωγραφικών 

έργων τέχνης  είναι η ανάπτυξη µικροοργανισµών.  Kατάλληλες περιβαλλοντικές 

συνθήκες για την ανάπτυξή τους είναι η θερµοκρασία ( 15 έως 30
ο
.C), η σχετική 

υγρασία [ 85% έως 100% (συµπύκνωση) ] , το είδος των θρεπτικών συστατικών ως 

συνδετικό µέσο, που υπάρχουν στα ζωγραφικά στρώµατα ( π.χ.gloutoline glue, 

casein, egg tempera,οil) και το είδος των βερνικιών όπως dammar, mastic. 

  

Οι εµφανείς οπτικά αλλοιώσεις των εικόνων, όπως  η χρωµατική αλλοίωση του 

βερνικιού ,  η εξασθένηση του συνδετικού µέσου των ζωγραφικών στρωµάτων 

 ( κονιορτοποίηση της προετοιµασίας, διαχωρισµός των ζωγραφικών στρωµάτων και 

αποφλοιώσεις της χρωµατικής στοιβάδας) και οι ακραίες µεταβολές της υγρασίας 

γεννούν  ερωτήµατα σχετικά µε τη φύση των αλλοιώσεων :  

1. άν   περιορίζεται  στην επιφάνεια του  ή εξελίσσεται   στα χρωµατικά στρώµατα 

προκαλώντας αποχρωµατισµούς. 

2. άν η φθορά συνοδεύεται από προσβολή των δοµικών στοιχείων των εικόνων από 

µικροοργανισµούς. 

 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα και να προσδιοριστούν οι εργασίες 

συντήρησης και αποκατάστασης απαραίτητη  είναι η  διεξαγωγή προκαταρκτικών 

εξετάσεων: µικροσκοπική και µακροσκοπική παρατήρηση, φωτογράφηση των έργων 

στο ορατό, υπεριώδες και υπέρυθρο φάσµα ακτινοβολίας  φωτογράφιση στο 

στερεοµικροσκόπιο, εξέταση της συνολικής στρωµατογραφίας στο οπτικό 

µικροσκόπιο ( σε ορατό και υπεριώδες φως), εφαρµογή της µεθόδου του εκλεκτικού 

χρωµατισµού, φασµατοσκοπία FTIR και αέρια χρωµατογραφία µάζας (GC-MS).  

Πραγµατοποιήθηκε: 

 -Μελέτη της µορφολογίας της επιφάνειας των κειµηλίων 
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 - ∆ιάγνωση των φθορών που υπέστησαν οι εικόνες µε στρωµατογραφική ακολουθία  

 - Ταυτοποίηση των υλικών κατασκευής των ζωγραφικών στρωµάτων  

- Προσδιορισµός της ποιοτικής σύστασης του βερνικιού 

-Προσδιορισµός της ποιοτικής  σύστασης και διανοµής των επικαθίσεων     

(ατµοσφαιρικοί ρύποι) 

 

 

Με την εξαγωγή των  συµπερασµάτων και τη µεθοδευµένη καταγραφή τους 

προγραµµατίστηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των έργων. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές καταλληλότητας των 

υλικών και µεθόδων συντήρησης, συστηµατική καταγραφή των στοιχείων που 

αποκαλύπτονταν κατά τη διάρκεια των εργασιών και λεπτοµερής σχεδιαστική και 

φωτογραφική αποτύπωση ( µικροσκοπική και µακροσκοπική στο ορατό και 

υπεριώδες φάσµα µε προσπίπτοντα φωτισµό υπο γωνία 45
ο
. και εφαπτοµενικό 

φωτισµό) όλων των διαδικασιών συντήρησης. 

Απώτερος στόχος των ενεργειών, εκτός από την ασφαλή και τεκµηριωµένη 

διεξαγωγή  των επεµβάσεων αποκατάστασης, είναι και η επιπλέον προσπάθεια 

κατανόησης και προσδιορισµού της φύσης της αλλοίωσης του βερνικιού και των  

παραγόντων  που προκάλεσαν τις παντοειδείς βλάβες και µεταβολές που υπέστησαν 

τα δοµικά στοιχεία των έργων.  


