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To χρώµα αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο µέσω του οποίου το σχέδιο µετατρέπεται σε 

ζωγραφικό έργο. Το µήνυµα του δηµιουργού το οποίο αντιλαµβάνεται (δέχεται) ο θεατής 

ενός ζωγραφικού έργου αποτελεί βέβαια συνδυασµό του σχεδίου και της χρωµατικής 

παλέτας. Η τελευταία ωστόσο µπορεί να θεωρηθεί ως ένα αυτόνοµο µέσο επικοινωνίας του 

δηµιουργού-καλλιτέχνη µε το θεατή, καθώς η επιλογή των χρωµάτων από µόνη της µπορεί να 

αποτελέσει µέσο διοχέτευσης συναισθηµάτων και µηνυµάτων. Παρά το γεγονός ότι η 

ανθρώπινη αντίδραση σε ένα συγκεκριµένο χρώµα είναι σχετική, καθώς καθορίζεται εν 

πολλοίς από την ιδιοσυγκρασία του θεατή, η χρήση συγκεκριµένου χρώµατος πολλές φορές 

υποδηλώνει ένα συµβολισµό. Στη λατρευτική βυζαντινή εικονογραφία η «γλώσσα» του 

χρώµατος έχει τους δικούς της συµβολισµούς που υποβοηθούν την ψυχή του θεατή στη λήψη 

των µηνυµάτων που επιθυµεί ο δηµιουργός. Για παράδειγµα, η χρήση του πορφυρού 

χρώµατος συµβολίζει κατά κανόνα «ισχύ/εξουσία», ενώ οι κόκκινες αποχρώσεις πολλές 

φορές παραπέµπουν στην αγάπη του Θείου.  

  

Η αποσαφήνιση των συµβολισµών της χρωµατικής παλέτας της βυζαντινής και 

µεταβυζαντινής αγιογραφίας επιτυγχάνεται κατά ένα µεγάλο βαθµό µέσω της εµπειρίας και 

της ιστορικής και θρησκευτικής γνώσης που έχουν συσσωρευτεί µε την πάροδο των αιώνων, 

από τη µελέτη εκατοντάδων έργων. Ωστόσο σηµαντική συµβολή προς αυτή την κατεύθυνση 

µπορεί να προσδώσει και η χηµική ταυτοποίηση των χρωστικών ουσιών που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να αποδοθεί το επιδιωκόµενο αισθητικό (χρωµατικό) αποτέλεσµα. Για 

παράδειγµα, είναι γνωστό ότι η απόδοση των πολλαπλών αποχρώσεων του κόκκινου 

χρώµατος µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση διαφορετικών χρωστικών ουσιών. Η (χηµική) 

ταυτοποίηση των ουσιών που χρησιµοποιούνται για την απόδοση της κάθε απόχρωσης 

µπορεί να συµβάλει στην συσχέτιση της κάθε ουσίας µε το επιδιωκόµενο αισθητικό 

αποτέλεσµα, που προφανώς αλληλοσυνδέεται µε το θρησκευτικό συναίσθηµα που επιθυµεί 
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να προσδώσει ο δηµιουργός. Επιπλέον, η ανάλυση των χρωµοφόρων συστατικών µιας 

εικόνας και γενικότερα ενός έργου τέχνης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, συµβάλλει στη 

βελτιστοποίηση των εφαρµοζόµενων µεθόδων συντήρησης ή/και αποκατάστασης του έργου 

αλλά και ενδεχόµενα στην ανάδειξη σηµαντικών ιστορικών στοιχείων αναφορικά µε την 

προέλευση του έργου και την τεχνολογία βαφής που έχει χρησιµοποιηθεί από το δηµιουργό. 

Παρά το γεγονός ότι πολλές φασµατοσκοπικές τεχνικές (FTIR, Raman) έχουν 

χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µε εξαιρετική επιτυχία για την ταυτοποίηση 

των ανόργανων χρωστικών ουσιών, όσον αφορά τις οργανικές χρωστικές (βαφές) τα 

αποτελέσµατα είναι σχετικά περιορισµένα. Στην περίπτωση αυτή οι χρωµατογραφικές 

τεχνικές και ιδιαίτερα η Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής τόσο λόγω της διαχωριστικής 

ικανότητας που έχει να αναλύει τις βαφές στα χρωµοφόρα συστατικά τους, όσο και εξαιτίας 

της εξαιρετικής ανιχνευτικής ικανότητας. Η τεχνική HPLC ωστόσο έχει χρησιµοποιηθεί κατά 

κύριο λόγο για την ταυτοποίηση οργανικών χρωστικών σε µικροδείγµατα προερχόµενα από 

υφάσµατα, ενώ ελάχιστα έχει δοκιµαστεί η αποτελεσµατικότητά της σε µικρο-δείγµατα 

εξαγόµενα από εικόνες [1-3]. Ακόµη πιο µικρός είναι ο αντίστοιχος αριθµός ερευνητικών 

εργασιών που έχουν ασχοληθεί µε την ταυτοποίηση βαφών σε βυζαντινές και µεταβυζαντινές 

εικόνες µε χρήση HPLC [4].  

 

Η παρούσα εργασία έχει καταρχήν ως στόχο την ταυτοποίηση των οργανικών χρωστικών, 

που βρίσκονται σε βυζαντινές και µεταβυζαντινές εικόνες της περιοχής της Χαλκιδικής, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Αγίου Όρους. Μελετήθηκαν οκτώ τέτοιες εικόνες µε την 

παλαιότερη να χρονολογείται το 14
ο
 αιώνα και την πιο πρόσφατη στις αρχές του 19

ου
 αιώνα. 

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία συµπεριλήφθηκε και η Βάπτιση του Χριστού, του 

∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου. Το έργο αυτό εµπίπτει στη χρονική περίοδο  (16
ος

 αιώνας) των 

υπόλοιπων εικόνων, αλλά προφανώς δεν προέρχεται από την ίδια γεωγραφική περιοχή [5]. 

Στα σχήµατα 1 και 2 παρατίθενται δύο από τις εικόνες που µελετήθηκαν. Σηµειώνεται επίσης 

ότι ένας ακόµη στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των αναλυτικών 

αποτελεσµάτων των εικόνων µε αντίστοιχα αποτελέσµατα που συλλέχθηκαν µετά από µελέτη 

εκκλησιαστικών σάκκων, προερχόµενων από την ίδια ιστορική περίοδο και γεωγραφική 

περιοχή (Άγιο Όρος, Χαλκιδική) [6]. Η σύγκριση αναφέρεται στις χρησιµοποιούµενες 

οργανικές χρωστικές. 
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Μικροδείγµατα που ελήφθησαν από τις εικόνες εγκιβωτίσθηκαν σε διάφανη πολυεστερική 

ρητίνη και στη συνέχεια λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν στη συσκευή Struers Planopol-V. Οι 

κάθετες στρωµατογραφικές τοµές  µελετήθηκαν σε πολωτικό µικροσκόπιο Zeiss Axiotech 

100 HD, εξοπλισµένο µε σύστηµα λευκού ανακλώµενου φωτός και υπεριώδη πηγή 

υδραργύρου (100 W). Στα περισσότερα δείγµατα βρέθηκαν ανόργανες χρωστικές. Ωστόσο, 

σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίσθηκε η παρουσία κόκκινων και µπλε οργανικών λακών, οι 

οποίες χρησιµοποιήθηκαν µε τρεις διαφορετικές τεχνικές: (i) σε µίγµατα µε ανόργανες 

χρωστικές, (ii) σε καθαρή µορφή (χωρίς ανόργανες χρωστικές) και (iii) σε µορφή λαζούρας 

απλωµένης πάνω από τα χρωµατικά στρώµατα, τα οποία περιέχουν ανόργανες χρωστικές. 

Όπου εντοπίσθηκαν οργανικές χρωστικές, έγινε εξαγωγή µίας επιπλέον µικροποσότητας 

(~1mg) δείγµατος, προκειµένου να επιτευχθεί η ταυτοποίηση της χρωστικής µε τη µέθοδο 

HPLC. 

 

Οι χρωµατογραφικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν σε σύστηµα Υγρής Χρωµατογραφίας 

Υψηλής Απόδοσης µε ανιχνευτή συστοιχίας διόδων (HPLC-DAD) του οίκου ThermoQuest 

corp. (Η.Π.Α), το οποίο περιλαµβάνει αντλία βαθµωτής έκλουσης Spectra System P4000, 

συσκευή απαέρωσης διαλυτών µε κενό SCM 3000, αυτόµατο δειγµατολήπτη AS3000 µε 

θερµοστάτη στήλης και ανιχνευτή συστοιχίας διόδων UV6000LP. Η ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε σε χρωµατογραφική στήλη, C18 5µm 250 x 3.2mm, προερχόµενη από την 

εταιρεία Alltech. Ο χρωµατογραφικός διαχωρισµός επιτεύχθηκε µε βαθµωτή έκλουση των 

συστατικών του δείγµατος µε σύστηµα δύο διαλυτών: ∆ιαλύτης Α: H2O - 0,1%TFA και 

διαλύτης B: CH3CN - 0,1%TFA (TFA, τριφθοροοξικό οξύ). Η διαδικασία κατεργασίας των 

µικροδειγµάτων πριν την εισαγωγή τους στη χρωµατογραφική διάταξη περιελάµβανε 

θέρµανση στους 100
ο
C σε λουτρό HCl:CH3OH:H2O σε αναλογία 2:1:1, εξάτµιση µε ήπια ροή 

αζώτου και επαναδιάλυση σε µίγµα  CH3OH:H2O σε αναλογία 1:1. Η διαδικασία 

επεξεργασίας περιγράφεται αναλυτικά σε άλλες σχετικές εργασίες [7,8]. 

 

Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται το χρωµατογράφηµα ενός δείγµατος αναφοράς κογχινίλης. Η 

ύπαρξη της τελευταίας διαπιστώθηκε κατ’ επανάληψη σε δείγµατα προερχόµενα τόσο από 

εικόνες όσο και από σάκκους. Σηµειώνεται ότι κογχινίλη βρέθηκε επίσης και στη Βάπτιση του 

Χριστού. Κατά συνέπεια µπορεί να εξαχθεί αβίαστα το συµπέρασµα ότι η ζωικής προέλευσης 

κογχινίλη κατείχε εξέχουσα θέση στην τεχνολογία βαφής των Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών χρόνων στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, κατά αντιστοιχία µε την 
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ιδιαίτερα διαδεδοµένη χρήση της στο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό. Παρόµοιο συµπέρασµα 

µπορεί να εξαχθεί για τη χρήση των φυτικής προέλευσης κοκκινόξυλων (redwoods, 

Caesalpinia trees) καθώς και αυτά αναβρέθηκαν εκτεταµένα σε δείγµατα προερχόµενα και 

από τις δύο συλλογές των έργων, εικόνες και σάκκοι. Και οι δύο χρωστικές κογχινίλη και 

κοκκινόξυλο (οποιοδήποτε είδος αυτού) έχουν κόκκινο χρώµα. Στα δείγµατα που 

αναλύθηκαν βρέθηκαν συνήθως ανεξάρτητα. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκαν να 

συνυπάρχουν σε κοινά δείγµατα. 

 Συνεχίζοντας τη συζήτηση σχετικά µε τις κόκκινες χρωστικές βρέθηκε επίσης ριζάρι ως 

ακολούθως: στην περίπτωση των εικόνων σε ένα δείγµα που εµπεριείχε επίσης κογχινίλη και 

κοκκινόξυλο, ενώ στην περίπτωση των σάκκων βρέθηκε σε ένα επίσης δείγµα, αλλά ως 

µοναδική οργανική χρωστική. Τέλος, η ζωικής προέλευσης οργανική χρωστική λάκα (Kerria 

lacca) βρέθηκε σε δείγµατα από σάκκους, αλλά όχι στην περίπτωση των εικόνων. Στο σχήµα 

4 αποδίδεται γραφικά η συχνότητα µε την οποία βρέθηκαν - ταυτοποιήθηκαν οι κόκκινες 

οργανικές χρωστικές σε δείγµατα εξαγόµενα από τις εννέα συνολικά εικόνες της παρούσας 

µελέτης. Από το γράφηµα του σχήµατος 4 δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συνολικά 

συµπεράσµατα για τη συχνότητα χρήσης των διαφόρων κόκκινων οργανικών χρωστικών 

στους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους, καθώς βασίζεται σε σχετικά περιορισµένο 

αριθµό αποτελεσµάτων, τόσο αναφορικά µε τον αριθµό των έργων που µελετήθηκαν (µόνο 

εννέα) όσο και σχετικά µε τον αριθµό των εξαγόµενων δειγµάτων. Ωστόσο µπορεί να 

αποτελέσει ένδειξη, η οποία βέβαια προκειµένου να επιβεβαιωθεί απαιτεί την µελέτη πολύ 

περισσότερων έργων.   

 

Ινδικό (Indigofera tinctoria) ή ίσατις (Isatis tinctoria) βρέθηκαν να έχουν χρησιµοποιηθεί για 

την απόδοση των µπλε αποχρώσεων στις εικόνες και στους σάκκους. Παρά το ότι οι δύο 

χρωστικές, ινδικό και ίσατις, προέρχονται από διαφορετικά είδη φυτών, ο σαφής διαχωρισµός 

τους µε χηµικές µεθόδους δεν έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό έως τώρα. Κατά 

συνέπεια δεν είναι δυνατό να καθορισθεί συγκεκριµένα ποια από τις δύο χρωστικές βρίσκεται 

στα δείγµατα που αναλύθηκαν. 

 

Τέλος, σηµειώνεται ότι δεν βρέθηκε καµία κίτρινη οργανική χρωστική στην περίπτωση των 

εικόνων, σε αντίθεση µε τα δείγµατα των σάκκων στα οποία διαπιστώθηκε η πληθωρική 

χρήση κίτρινων φυτικών (οργανικών) υλικών. Στις εικόνες το κίτρινο χρώµα αποδίδεται µε 

ανόργανες χρωστικές (πχ. κίτρινη ώχρα) ή µε τη χρήση φύλλων χρυσού.  
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