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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της συντήρησης είναι η παράταση της ζωής των αντικειµένων µέσα 

στο χρόνο. Η σύγχρονη έννοια της συντήρησης εµπεριέχει την εξέταση, 

αποκατάσταση και διατήρηση των πολιτιστικών αντικειµένων. Η συντήρηση είναι 

µία καταστρεπτική µέθοδος και ως εκ τούτου γίνεται επιτακτική η πολύπλευρη 

τεκµηρίωση των επιλογών και των εργασιών συντήρησης, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα της παροχής πληροφοριών στους επόµενους συντηρητές ή σε άλλους 

ερευνητές. 

Η ξυλογλυπτική στον Ελληνικό χώρο έχει εκφρασθεί κατά κύριο λόγο µέσα 

από τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα και ειδικότερα µέσα από τα ξυλόγλυπτα τέµπλα. 
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Τα έργα αυτά  είναι κατά κανόνα µεγάλων διαστάσεων και η µελέτη, εξέταση και 

συντήρηση τους είναι εξαιρετικά επίπονες εργασίες µε µεγάλη χρονική διάρκεια. 

Το αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση ενός πληροφοριακού 

συστήµατος που θα καλύπτει τις επαγγελµατικές και ερευνητικές ανάγκες ενός 

σύγχρονου εργαστηρίου συντήρησης, το οποίο θα τεκµηριώνει πολύπλευρα τα 

ξυλόγλυπτα τέµπλα του Ελλαδικού χώρου. Η εργασία αυτή έρχεται να καλύψει εν 

µέρει το κενό της ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης στο χώρο της µελέτης και των  

εργασιών συντήρησης των έργων αυτών. 

Με τη σχεδίαση του συστήµατος αυτού προσπαθούµε να προσφέρουµε ένα 

επιπλέον σύγχρονο εργαλείο στα χέρια του συντηρητή που θα του παρέχει τη 

δυνατότητα οργανωµένης καταχώρησης και ανάκτησης πληροφοριών απαραίτητων 

τόσο για τις διαδικασίες συντήρησης, όσο και για τη σύνταξη µελετών, δελτίων 

συντήρησης και υπηρεσιακών ή µη ,εγγράφων. 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει: Μελέτη της εξέλιξης των τέµπλων του 

Ελλαδικού χώρου καθώς και της τεχνολογία κατασκευής τους, τους Έλληνες 

ξυλογλύπτες, ανάλυση απαιτήσεων και εννοιολογική σχεδίαση του µοντέλου του 

πληροφοριακού µας συστήµατος, λεξιλόγιο όρων - Θησαυρό µε όρους που 

σχετίζονται µε την περιγραφή ,την εξέταση και τη συντήρηση των ξυλόγλυπτων 

τέµπλων 

Η περιγραφή του µοντέλου µας έγινε µε το συντακτικό της γλώσσας παράστασης 

γνώσεων Telos. 

 

 

Επόπτης: Στέλλα Παπαδάκη -Oekland  
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ABSTRACT 

 

The purpose of conservation is to increase the life of the objects through time. 

The contemporary meaning of the conservation includes the examination, restoration 

and preservation of cultural objects. The conservation is a destructive method and 

because of that is imperative the need for the multilateraly documentation of selection 

and conservation works as to exist the possibility to supply information to the future 

conservators or to others researchers. 

The wood sculpture has expressed in the Hellenic area by the ecclesiastical wood 

sculpture and especially by the sculpture of the wooden sculptured iconostasis. The 
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most of those artifacts have monumental size and the examination, the scientific 

research and the conservation of them, are extremely painful and time-consuming 

procedures. 

The object of this thesis is the drawing of an Information System that covers 

the professional and research needs for today's conservation laboratory and will 

document multirateraly the wooden sculptured iconostasis. This thesis will cover 

partly the gap of electronic documentation at research, study and conservation of 

these objects. 

With the design of this system we are trying to offer an advance tool in the 

hands of conservator which will give him the possibility of organized registration and 

recovery of information, necessary for the syntax of conservation researches, 

conservation reports, and public or not papers. 

This thesis includes: Study of evolution of iconostasis in Hellenic area, and 

also the technology of their construction, the Greek wood sculptors, analysis of 

requirements and semantic design of the model of our information system, terms 

glossary, thesaurus with terms relatives to the description, examination and 

conservation of wood sculpture. The description of our model was created with the 

language Telos. 
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Kεφάλαιο 1 

 

Εισαγωγή 
 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πλέον φανερό και στην Ελλάδα ότι η 

συντήρηση δεν είναι ένα χειρονακτικό καλλιτεχνικό επάγγελµα, αλλά µία εξαιρετικά 

επίπονη εργασία που απαιτεί λεπτοµερή επιστηµονική τεκµηρίωση σε κάθε της 

στάδιο. Η διεθνής πρακτική στην επιστήµη της συντήρησης, απαιτεί την 

συγκέντρωση, όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για το προς συντήρηση 

έργο. Όλες αυτές οι πληροφορίες οδηγούν στην πληρέστερη κατανόηση του έργου, 

ώστε να επιλεχθούν οι κατάλληλες µέθοδοι και τα ενδεδειγµένα υλικά συντήρησης. 

Με την πρακτική αυτή, οι επεµβάσεις συντήρησης παρέχουν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα µε τη µικρότερη δυνατή παρέµβαση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον 

παράγοντα του λάθους, που τις περισσότερες φορές είναι µη αντιστρέψιµος.  

Σκοπός αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας είναι να συµβάλλει στη σχεδίαση 

ενός πληροφοριακού συστήµατος στην υπηρεσία της συντήρησης, το οποίο θα 

τεκµηριώνει πολύπλευρα ,τα ξυλόγλυπτα τέµπλα του Ελλαδικού χώρου.  

Το σύστηµα λοιπόν, καταγράφει ποικιλόµορφες πληροφορίες από 

διαφορετικούς θεµατικούς τοµείς, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν πρωτίστως από 

συντηρητές, αλλά και από άλλους ερευνητές θετικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, 

των οποίων το αντικείµενο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της συντήρησης.  

Η εργασία αυτή ασχολείται µε : 

Α) Την ιστορική εξέλιξη των τέµπλων, την τεχνολογία κατασκευής τους και 

τους ίδιους τους ξυλογλύπτες.   

Β) Τη µελέτη απαιτήσεων και την εννοιολογική σχεδίαση ενός 

πληροφοριακού συστήµατος , που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των αναγκών 

ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης ενός σύγχρονου εργαστηρίου συντήρησης ξυλόγλυπτων 

τέµπλων. 

Γ) Τη δηµιουργία ενός λεξιλογίου όρων, µε όρους που σχετίζονται µε τα 

ξυλόγλυπτα τέµπλα, την εξέταση και τη συντήρηση τους. Ο θησαυρός έχει σκοπό να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας κοινής γλώσσας µεταξύ των ερευνητών της 

επιστηµονικής κοινότητας που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τη συντήρηση. 
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1.1 Οργάνωση της εργασίας 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των ξυλόγλυπτων τέµπλων 

του Ελλαδικού χώρου Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά η διάρθρωση και ο 

διάκοσµος τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στους δηµιουργούς των ξυλόγλυπτων τέµπλων. 

Παρουσιάζεται η οργάνωση τους ,οι  τεχνικές , τα υλικά και τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούν µέχρι σήµερα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική ανασκόπηση της συντήρησης, των 

διεθνών οργανισµών που την εφορεύουν και της δεοντολογίας που διέπει το 

επάγγελµα του συντηρητή. Επιπλέον αναφερόµαστε στα υποδείγµατα του ΥΠ.ΠΟ. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µελέτη απαιτήσεων του συστήµατος µας. 

Αναφερόµαστε στο σκοπό της εργασίας µας, στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 

το σύστηµα , σε ποιους απευθύνεται , στην πληροφορία και στις πηγές της, καθώς και 

στα προβλήµατα που επηρέασαν τη σχεδίαση. Αναφερόµαστε επίσης στις κατηγορίες 

ερωτήσεων που πρέπει να δίνει απαντήσεις το σύστηµα. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στα υπάρχοντα Ελληνικά πρότυπα πληροφοριακά 

συστήµατα ΠΟΛΕΜΩΝ και ΚΛΕΙΩ. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην γλώσσα µε την οποία επιλέξαµε να 

περιγράψουµε το µοντέλο µας. Και παραθέτουµε την αναλυτική περιγραφή του. 

Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται το λεξιλόγιο όρων και ο σκοπός για τον οποίο 

κατασκευάσθηκε . 

Στο ένατο κεφάλαιο αναφερόµαστε στο τι πιστεύουµε ότι προσέφερε η εργασία µας 

και ποιες µπορεί να είναι οι µελλοντικές συµπληρώσεις του συστήµατος. 
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Κεφάλαιο 2- Ξυλόγλυπτα Τέµπλα του Ελλαδικού χώρου 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε την ιστορική εξέλιξη των τέµπλων στον 

Ελλαδικό χώρο. Η πολύπλευρη αυτή αναδροµή ξεκινάει από τις αρχαιότερες 

αναφορές που σώζονται φτάνοντας έως σήµερα. Επίσης, περιγράφουµε και 

αναλύουµε τη διάρθρωση και το διάκοσµο του τέµπλου. 

 

 

Τέµπλο 

  Τέµπλο ή αλλιώς εικονοστάσι του ναού, ονοµάζεται το ξύλινο ή µαρµάρινο 

διάφραγµα που χωρίζει το θυσιαστήριο από τον υπόλοιπο ναό. "∆εικνύει τη διαφορά 

των αισθητών προς τα νοητά, και ως στερέωµα εστί ,διαφράτον από των υλικών τα 

νοούµενα"1   

Τα πρώτα τέµπλα ήταν πολύ χαµηλά και οριοθετούσαν του χώρο του ιερού 

µέσα στον κυρίως ναό. Τα υλικά κατασκευής και η µορφή τους ποίκιλαν, χωρίς να 

υπάρχει µια συγκεκριµένη τυπολογία.  

Στην Ιουστινιάνεια εποχή, το τέµπλο αρχίζει να αποκτά µια συγκεκριµένη 

µορφή. Αποτελείται από µια σειρά από µικρούς κιονίσκους που ξεκινούν από τις 

παραστάδες του ναού και επιστέφονται από τον "κοσµήτη" ένα είδος επιστυλίου. Το 

κενό ανάµεσα στους κιονίσκους καταλαµβάνουν τα θωράκια. Στο κέντρο υπάρχει η 

ωραία πύλη, η οποία απλά δηµιουργείται µε την απουσία του θωρακίου που θα ένωνε 

τους δύο κεντρικούς στύλους. Ο τύπος αυτός του τέµπλου συνεχίζεται µε µικρές 

παραλλαγές µέχρι και το 12ο αιώνα οπότε και έχουµε την εµφάνιση των µεγάλων 

δεσποτικών εικόνων που σηµατοδοτεί διάφορες αλλαγές. Υπολείµµατα τέτοιων 

τέµπλων που σώζονται έως τις ηµέρες µας είναι κατασκευασµένα από µάρµαρο ή 

άλλου είδους πέτρα. Υπάρχουν όµως µαρτυρίες2 και για µεταλλικά και ξύλινα 

τέµπλα. 

Το ανάγλυφο αρχικά είναι αρκετά χαµηλό και το θεµατολόγιο περιορισµένο, 

ενώ υπάρχει η τάση της γεωµετρικοποίησης και της απλούστευσης παλαιότερων 

θεµάτων. Στη βυζαντινή (867- 1071) όµως και στην µεσοβυζαντινή (1071 - 1204) 

                                                           
1 Συµεών Θεσσαλονίκης, ¨Περί αγίου ναού" κεφ ρλστ΄ στην "Patrologia Graeca" Migne 155,345 
2 Κων/νου Καλλινίκου, "Ο Χριστιανικός Ναός", εκδόσεις Κασανδρ. Μ. Γρηγόρη, Αθήναι 1969, σελ. 

110. 
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περίοδο το θεµατολόγιο είναι πολύ πιο πλούσιο. Τα περισσότερα θωράκια 

κοσµούνται µε ανεικονικά σχήµατα, µε πλέγµατα ή συµπλέγµατα ταινιών που 

συστρέφονται συνήθως γύρω από σταυρό. Ρόδακες ή άλλα γεωµετρικά σχέδια 

παρεµβάλλονται σαν παραπληρωµατικά στοιχεία στη σύνθεση που η κατασκευαστική 

τελειότητα της είναι απαράµιλλη. Εκτός όµως από τα γεωµετρικά σχήµατα 

παρουσιάζονται και ζωόµορφα σχέδια όπως βασιλοκόκκορες, γρύπες, σειρήνες, 

παγώνια, λιοντάρια και διάφορα άλλα πουλιά και ζώα, που τις περισσότερες φορές 

εικονίζονται κατά ζεύγη και συµµετρικά γύρω από το δέντρο της ζωής. Στη 

Μεσοβυζαντινή περίοδο τα εργαστήρια του ελλαδικού χώρου αποκτούν µεγάλη 

σηµασία µιας και προµηθεύουν µε τέµπλα και άλλα γλυπτά µέρη ακόµα και τη 

βασιλεύουσα. Τα εργαστήρια αυτά έχουν την τάση να καλύπτουν όλο το χώρο µε 

γλυπτά µέρη τα οποία πολλές φορές είναι έξεργα. Η διάθεση της πλαστικότητας είναι 

διάχυτη σε αυτά τα έργα ενώ κάνουν την εµφάνιση τους και ειδωλολατρικά θέµατα 

όπως ο Ηρακλής. 

Στην υστεροβυζαντινή περίοδο και ως το 1453 το µάρµαρο σταδιακά 

εγκαταλείπεται, αφού οι περισσότερες πηγές του βρίσκονται στην κυριαρχία των 

Φράγκων ή των Οθωµανών. Τα περισσότερα από τα µαρµάρινα έργα αυτής της 

περιόδου αποτελούσαν υλικό παλαιότερων οικοδοµηµάτων. Σε αυτή την περίοδο 

κάνουν την εµφάνιση τους τα χτιστά τέµπλα που φέρουν τοιχογραφικό διάκοσµο 

καθώς και τα ξυλόγλυπτα. 

 Τα πρώτα ξυλόγλυπτα τέµπλα κάνουν την εµφάνιση τους από τους 

πρωτοχριστιανικούς χρόνους όπως µαρτυρούν οι όροι "δρύφρακτα", "από ξύλου 

δίκτυα "κ.α. µε τους οποίους αναφέρονται οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς3. 

Με τα χρόνια τα ξυλόγλυπτα τέµπλα µεγαλώνουν σε ύψος, αλλάζουν µορφή 

και σκοπό. Το τέµπλο τώρα πια δεν οριοθετεί απλά το χώρο του θυσιαστηρίου, αλλά 

αποκτά το ρόλο του εικονοστασίου. 

 Σαν πατρίδα του ψηλού ξυλόγλυπτου τέµπλου θεωρείται η Ρωσία και 

ιδιαίτερα η περιοχή του Νοβγκορόντ4. Βέβαια, η ανάγκη της δηµιουργίας ψηλών 

τέµπλων είχε υπαγορευτεί από την εισαγωγή των µεγάλων ∆εσποτικών εικόνων και 

                                                           
3 ∆.Πάλλα, Παλαιοχριστιανικά θωράκια µετά ρόµβου,Bulletin de Correspondance Hellenique, 74, 
1950, σ 233κ.ε. 
4 Το αναφέρει ο Κ. Μακρής χωρίς να παραθέτει περισσότερες πληροφορίες. Μακρής Κίτσος, 
"Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα", Αποστολική ∆ιακονία της Ελλάδος, Αθήνα 1982. 
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της ζώνης του δωδεκαόρτου, που µπορούσαν να στερεωθούν πολύ καλύτερα πάνω σε 

ξύλο.  

 Αξιοσηµείωτο είναι ότι αν και η χρησιµοποίηση του ξύλου φανερώνει την 

οικονοµική στενότητα της περιόδου, εντούτοις πολλά από τα παλιά µαρµάρινα 

τέµπλα των καθολικών των µονών ακόµα και του Αγίου Όρους καλύπτονται από 

ψηλά ξυλόγλυπτα τέµπλα, τα οποία κοστίζουν σε αρκετές των περιπτώσεων όσο και 

τα έξοδα για το χτίσιµο του ναού.  

  Τα παλιότερα τµήµατα τέµπλων που σώζονται είναι από τη Μακεδονία του 

13ου αι.(πίνακας1) και ακολουθούν τους τύπους των µαρµάρινων τέµπλων, από τα 

οποία δανείζονται τη θεµατολογία και το χαµηλό τους ανάγλυφο και ονοµάζονται 

στρωτά ή πρόστυπα5. Γενικότερα η ξυλογλυπτική αυτής της περιόδου (µέχρι τον 15ο 

αιώνα ), δεν έχει διαµορφωµένο δικό της ύφος ούτε αξιοποιεί πλήρως τις αισθητικές 

και τεχνικές ιδιότητες του ξύλου.  

  Οι τεχνίτες χρησιµοποιούν τα παραδοσιακά µοτίβα µε φυτικό και ζωόµορφο 

διάκοσµο καθώς και θέµατα από την Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη. Μαζί όµως µε αυτά 

δανείζονται µοτίβα από τη Μουσουλµανική διακοσµητική όσο και από τη ∆υτική 

τέχνη. Οι τεχνίτες της Ηπειρωτικής Ελλάδος επηρεάζονται περισσότερο από τη 

γλυπτική των Βορείων Ευρωπαϊκών χωρών αφού µε τα συχνά επαγγελµατικά ταξίδια 

τους στις σλαβόφωνες χώρες της Βαλκανικής που είχαν και καθολικό πληθυσµό, 

µπορούσαν να δουν αρκετά από τα έργα των �βορείων� συναδέλφων τους. Αρκετοί 

από αυτούς δουλεύουν σε ξένα εργαστήρια ή συγκροτούν εργαστήρια σε άλλες 

χώρες. 'Εχουµε βέβαια και παραδείγµατα εισαγωγής έργων από το εξωτερικό όπως 

από τη Βιέννη ή την Ιταλία. Στη Κρήτη, όπου και βρίσκονται τα παλιότερα σωζόµενα 

τέµπλα του 15ου αι., οι επιρροές είναι περισσότερο Ιταλικής προέλευση6ς. 

 Κατά τη περίοδο της Τουρκοκρατίας το τέµπλο µεγαλώνει και σε µερικές 

περιπτώσεις φτάνει µέχρι την οροφή του ναού. Ο διαχωρισµός του ιερού από τον 

κυρίως ναό µε τα ψηλά τέµπλα συµπίπτει χρονικά και µε το διαχωρισµό των 

Ρωµαιοκαθολικών ναών µε τα Choire Screens που µοιάζουν πάρα πολύ µε τα 

Ελληνικά τέµπλα. Από τα ελάχιστα δείγµατα των παλαιότερων ξυλογλύπτων που 

σώζονται φαίνεται ότι οι Έλληνες ξυλογλύπτες ήδη τον 16ο αι. έχουν κατανοήσει τις 

                                                           
5 Τσαπαρλής Ε., "Ξυλόγλυπτα τέµπλα Ηπείρου17ου - 1ο ηµίσεως 18ου αι.", Αθήνα 1980. 
6 Καζανάκη Μ., "Εκκλησιαστική Ξυλογλυπτική στο Χάνδακα το 17οαιώνα", Θησαυρίσµατα, Βενετία 

1974 , σελ. 250-283.  
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δυνατότητες του ξύλου και τις εκµεταλλεύονται για την καλύτερη απόδοση των 

θεµάτων τους. Τα ∆υτικά, τα Ισλαµικά και τα Βυζαντινά µοτίβα αφοµοιώνονται 

γόνιµα για να δώσουν τα θαυµάσια αποτελέσµατα του 17ου και 18ου αι.  

 Στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική γλυπτική µπορεί να µην έχουµε ολόγλυφα 

αγάλµατα όµως από το 18ο µε τις επιδράσεις του Μπαρόκ και αργότερα του Ροκοκό 

παρουσιάζονται τα έξεργα ξυλόγλυπτα. Στα έργα αυτά έχει αφαιρεθεί το ξύλο του 

φόντου και δηµιουργούνται κενά ανάµεσα στις µορφές. Με αυτό τον τρόπο το 

ανάγλυφο τονίζεται και το έργο αποκτά ελαφρότητα και κίνηση. Τα έργα συχνά 

επιχρυσώνονται και σπανιότερα προστίθεται και χρώµα στο φόντο. Τον 18οαιώνακαι 

µέχρι την Ελληνική επανάσταση του 1821 η ξυλογλυπτική φτάνει στο απόγειο της. 

Το ανάγλυφο γίνεται όλο και πιο έντονο και τείνει να γίνει ολόγλυφο. Τα φυτικά 

µοτίβα περιστρέφονται όλο και περισσότερο και το σύνολο αποκτά παλµό. Οι 

µεµονωµένες µορφές δίνουν τη θέση τους στις πολυπρόσωπες συνθέσεις. Νέες 

τεχνικές λύσεις και θέµατα αναζητιούνται αλλά και δοκιµάζονται στα τέµπλα των 

πρώτων δεκαετιών του 19ου αι. Από τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα αυτής της 

περιόδου είναι το τέµπλο του Αγίου Νικολάου στο Γαλαξίδι (πίνακας 2), το τέµπλο 

της µονής του Προφήτη Ηλία στην Άµφισσα και το τέµπλο του Αγίου Γεωργίου του 

Βραχασώτη στην Κρήτη . 

Από τον ερχοµό του Όθωνα στην Ελλάδα και µετά διεισδύει ο 

νεοκλασικισµός στην Ελλάδα, που ψάχνει την ταυτότητα της ανάµεσα στην Ανατολή 

και τη ∆ύση. Τα ξυλόγλυπτα που κατασκευάζονται εκείνη την εποχή δεν ακολουθούν 

τα παραδοσιακά πρότυπα και µοτίβα. Αντικαθιστούνται από αρχαΐζοντα στοιχεία, 

όπως λείες επιφάνειες που µιµούνται το µάρµαρο, κίονες ιωνικού και δωρικού 

ρυθµού, συµµετρικά διακοσµητικά, ακρωτήρια κ.α. Ο µεγάλος αριθµός νεοκλασικών 

στοιχείων που εισάγονται δε µπορούν να αφοµοιωθούν γόνιµα και τα έργα αυτής της 

περιόδου µοιάζουν ξένα τόσο ως προς τα διακοσµητικά στοιχεία και το ύφος τους 

αλλά και ως προς το συνταίριασµα τους µε την αρχιτεκτονική των εκκλησιών. Τα 

τέµπλα έχουν πάλι την ίδια διάρθρωση αλλά τα γλυπτά µέρη µειώνονται αισθητά και 

αυτά που παραµένουν είναι ρυθµού µπαρόκ και ροκοκό στοιχεία πάνω σε λείες 

επιφάνειες π.χ. Μονής Γκουβερνέτου. Η κατασκευή του τέµπλου τώρα γίνεται 

περισσότερο δουλειά ξυλουργού και όχι ξυλογλύπτη. 

Προς χάριν λοιπόν του εξευρωπαϊσµού της χώρας, εγκαταλείπονται οι παλιές 

τεχνικές και εισάγονται στη θρησκευτική αυτή τέχνη στοιχεία εντελώς άψυχα και 
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ξένα. Συνέπεια αυτής της λοξοδρόµησης είναι να πέσει κάθετα η ποιότητα µε 

ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Την ίδια εποχή κάνει την εµφάνιση της µια άλλη κατηγορία τέµπλων που στις 

υποκατηγορίες της εντάσσονται τέµπλα τα οποία είναι κατασκευασµένα εξ 

ολοκλήρου από ξυλουργό χωρίς γλυπτά µέρη και έχουν ως εξής : 

 Α. Τέµπλα που µε τη ζωγραφική προσπαθούν να µιµηθούν το µάρµαρο.( 

Καθολικό Μονής Βροντησίου)  

 Β. Τέµπλα που δε φέρουν καθόλου ζωγραφικό διάκοσµο και µπορεί να είναι 

απλά βαµµένα ή βερνικωµένα.(Άγιος Αντώνιος στα Βλιχάδια) 

  Γ. Τέµπλα που έχουν ζωγραφική διακόσµηση. Τα τέµπλα αυτά παραδόθηκαν 

σε ζωγράφο µετά την κατασκευή τους, ο οποίος φρόντισε να τα ιστορήσει µε χρώµα. 

Ο διάκοσµος προσπαθεί της περισσότερες φορές να αναπαραστήσει στα διάφορα 

τµήµατα, του τέµπλου θέµατα που υπάρχουν στα ανάλογα τµήµατα των ξυλόγλυπτων 

τέµπλων. π.χ. Τέµπλο µονής Κουδουµά. 

Βέβαια η παραγωγή ξυλόγλυπτων τέµπλων δε σταµατάει εντελώς όµως τα 

δείγµατα δεν είναι  αξιόλογα. 

 Υπάρχουν όµως και έργα όπως το τέµπλο στη Μονή Πρέβελη στην Αγία 

Τριάδα των Τζαγκαρόλων, στη Μονή Κρουσταλλένιας κ.α. τα οποία αποπνέουν την 

προηγούµενη αίγλη.της τέχνης αυτής.  

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα τα ξυλόγλυπτα τέµπλα 

σπανίζουν. Οι τάσεις προς το αρχαιοπρεπές και λιτό είναι πολύ έντονες (Ελκόµενος 

Μονεµβασιάς). Ακόµα και οι µεγάλες εκκλησίες που κτίζονται αυτή την εποχή 

προτιµούν τα µαρµάρινα τέµπλα. π.χ. Άγιος Μηνάς Ηρακλείου.  

Μετά τη µικρασιατική καταστροφή και στα χρόνια του µεσοπολέµου η 

κατάσταση αλλάζει και η γενικότερη προσπάθεια της απαλλαγής από τα ξένα 

πρότυπα και η εύρεση της εθνικής ταυτότητας αντικατοπτρίζεται και στη τέχνη αυτή. 

Μέσα σε αυτό το σκηνικό δηµιουργούνται διάφορα τέµπλα από ντόπιους, 

µικρασιάτες και άλλους παλιννοστούντες τεχνίτες ενώ δηµιουργούνται λίγα 

εργαστήρια στις µεγάλες πόλεις της χώρας. Την ίδια εποχή εξαφανίζονται σχεδόν και 

τα ισνάφια(οµάδες τεχνιτών) στα µαστοροχώρια της Ηπείρου. Με τη δικτατορία του 

Μεταξά διαµορφώνεται η τάση της δηµιουργίας του ''τρίτου Ελληνικού πολιτισµού'' 

και αναζωογόνησης των δεσµών του Ελληνισµού µε το Βυζάντιο. Οι τεχνίτες όµως 

δε συνεχίζουν από το σηµείο που σταµάτησαν οι παλαιότεροι τον 19ο αι., αλλά 

αντλούν πρότυπα από τα βυζαντινά λιθανάγλυφα. Η εκτέλεση τους γίνεται µε την 
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ίδια σχολαστικότητα που απαιτεί και το µάρµαρο, τεχνική όµως που καθιστά το ξύλο 

βουβό και χωρίς πνοή. 

Μετά το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο εφευρίσκονται τα τσιµεντένια τέµπλα, 

που κατασκευάζονται µε καλούπια και µπορούν εύκολα µε την προσθήκη χρώµατος 

να µιµηθούν ξυλόγλυπτα ή µαρµάρινα τέµπλα µε χαµηλό ανάγλυφο (Μονή 

Αγκαράθου). Τα τσιµεντένια αυτά τέµπλα αποτελούν µάρτυρα της οικονοµικής 

ανέχειας της µεσοπολεµικής και µεταπολεµικής Ελλάδος αλλά και της αλλοτρίωσης 

που είχε δεχτεί η πολιτιστική µας παράδοση. 

 Τα τελευταία χρόνια τα τσιµεντένια τέµπλα έχουν ελαχιστοποιηθεί και 

κατασκευάζονται όλο και περισσότερα ξύλινα ή ξυλόγλυπτα τέµπλα. Η µεγάλη όµως 

ζήτηση ξυλόγλυπτων έργων δεν έχει συµβάλει στην εξέλιξη της τέχνης αυτής. Τα 

ελάχιστα εργαστήρια που έχουν παραµείνει σε λειτουργία έχουν βιοµηχανοποιήσει 

την παραγωγή ενώ η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων ευνοεί τα τέµπλα µε χαµηλό 

ανάγλυφο. Τα έργα αυτά είναι συνήθως πολύ µικρής καλλιτεχνικής αξίας. Ελάχιστα 

από τα αξιόλογα τέµπλα που κατασκευάζονται είναι έξεργα, ο λόγος είναι το πολύ 

µεγάλο κόστος και ο αρκετά µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση 

ενός τέτοιου έργου.  

 

2.2 - Η διάρθρωση του τέµπλου 

 

Τα παλιότερα γνωστά τέµπλα που έχουν σωθεί µέχρι τις ηµέρες µας και 

µπορούν να µας δώσουν µια σαφή εικόνα για τη διάρθρωση τους βρίσκονται στη 

Κρήτη7. Τα τέµπλα αυτά, που βρίσκονται στο σύνολό τους στο Νοµό Ηρακλείου, 

ανάγονται στο 15ο αι. και είναι του Αγίου Νικήτα Λουκιών, του Αγίου Αντωνίου 

Βρελίου και του Αγίου Φανουρίου Βαλσαµονέρου. Η διάρθρωση τους είναι η 

ακόλουθη :  

 Το τέµπλο χωρίζεται σε τρία µέρη (πίνακας3). Το κατώτερο αποτελείται από 

τα σανιδώµατα της βάσης και τη ζώνη των δεσποτικών εικόνων. Το µεσαίο 

αποτελείται από το επιστύλιο που συνδέει τους στύλους του κατώτερου τµήµατος, σε 

µορφή θριγκού και αποτελείται από επάλληλες ανάγλυφες ταινίες που ονοµάζεται 

κοσµήτης ή εγκοσµήτης ή ντράβα, αρχιντράβα, ή κόδρα. Το ανώτερο είναι η 

επίστεψη του τέµπλου ή πυραµίδα που αποτελείται από σταυρό µεγάλων διαστάσεων 

                                                           
7 Τσαπαρλής Ε., " 1980. 
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και τα δύο λυπηρά ή λυπητερά µέσα στα οποία εικονίζονται η Θεοτόκος και ο Άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος.  Τα θωράκια της βάσεως του 15ου αιώνα είναι απλά σανιδώµατα 

που έφεραν γραπτή διακόσµηση. Τα θωράκια αυτά συγκρατούνται από τους 

στυλίσκους που έχουν διπλό ρόλο. Λειτουργούσαν δηλαδή σαν διαχωριστικά 

ανάµεσα στις δεσποτικές εικόνες ενώ παράλληλα στήριζαν και το θριγκό µε την 

παρεµβολή µικρών κιονόκρανων.  

 Οι στύλοι µπορεί να είναι ενιαία κοσµηµένοι σε όλο τους το µήκος ή να 

υπάρχει διαφορετικό κόσµηµα µέχρι το ύψος των δεσποτικών εικόνων και 

διαφορετικό µέχρι το επιστύλιο. Στο χαµηλότερο τµήµα συνήθως έχουµε µια 

συστρεφόµενη κολόνα και στο ανώτερο τµήµα που λειτουργεί και σαν παραστάδα 

έχουµε πυκνό φυτικό διάκοσµο. 

 Η επόµενη ζώνη αποτελείται από οστρακόµορφα ανάγλυφα (αχιβάδες) 

δηµιουργώντας τοξοστοιχία πατώντας σε µικρότερου µεγέθους γεισίποδα. Στο 

επιστέγασµα των µικρών τόξων αναπτύσσονται φυτικά και γραµµικά διακοσµητικά. 

 Η ανώτερη καταληκτική ζώνη του θριγκού αποτελείται από γεωµετρικό 

διάκοσµο, ελισσόµενο είτε σε κυκλικά µοτίβα είτε σε συνεχόµενες εικόνες οι οποίες 

διαχωρίζόνται από ελικοειδείς κιονίσκους. Τέλος, σαν επιστέγασµα όλων προστίθεται 

µια ταινία µε ανάγλυφο διάκοσµο.  

 Στο Βρελιό και στο Βαλσαµόνερο, διατηρούνται στον θριγκό δυο σειρές 

αχιβάδων. Η κατώτερη είναι µια αυτοτελής ταινία µε καθαρά διακοσµητικό 

χαρακτήρα εδώ η αχιβάδα εδράζεται σε γεισίποδα. Η ανώτερη δεύτερη ταινία 

αχιβάδων αποτελεί την επίστεψη των εικόνων του ∆ωδεκαόρτου. 

 Οι µικρού µεγέθους εικόνες στον θριγκό των τέµπλων Βρελίου και 

Βαλσαµονέρου µε σκηνές του ∆ωδεκαόρτου ή µε µορφές της ∆έησης που 

ονοµάζονται και "προσκυνήσεις" λειτουργούν προσθετικά για την επέκταση του 

φράγµατος προς τα πάνω, προσθέτοντας ύψος στο τέµπλο. 

 Τα βηµόθυρα είχαν µόνο γραπτές παραστάσεις. Πάνω από αυτά συναντάµε 

γλυπτά υπέρθυρα µε διάκοσµο από τον φυτικό κόσµο, στη µέση του οποίου 

διακρίνεται και σταυρός σε κύκλο. Τα υπέρθυρα αυτά σχηµατίζουν κάτω ηµικυκλικά 

τόξα, που φέρουν δαντελωτά κοσµήµατα. Πάνω στο υπέρθυρο της Ωραίας πύλης, 

τοποθετείται επιµήκης στενή ζωγραφική παράσταση µε τον νεκρό Χριστό ή τον 

Επιτάφιο Θρήνο. Υπέρθυρα απαντώνται και στις πλάγιες εισόδους του Ιερού 

Βήµατός. 
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 Για τον 16οαιώνα δε µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα για την 

εξέλιξη των τέµπλων γιατί δεν υπάρχουν σωζόµενα δείγµατα, αλλά ούτε και 

νοταριακές αναφορές έχουν έρθει στο φως από εκείνη την περίοδο. Το µοναδικό 

τέµπλο που γνωρίζουµε από τον αιώνα αυτό και το οποίο είναι και το αρχαιότερο που 

φέρει χρονολογία στον Ελλαδικό χώρο8, είναι του Αγίου Νικολάου από το Βελβενδό 

Κοζάνης και το οποίο δεν παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από τα αρχαιότερα του 

Κρητικά τέµπλα.  

Το 17οαιώνα στον Χάνδακα στα ∆ωδεκάνησα, στο Άγιο Όρος, στο Σινά και 

στην Ηπειρωτική Ελλάδα ο µεγαλύτερος αριθµός τέµπλων εξακολουθεί να 

παρουσιάζει την τριµερή διάρθρωση των µεταβυζαντινών ξυλόγλυπτων τέµπλων. Στη 

βάση οι κίονες ή διάστιλα ή τορνέσια, σχηµατίζουν τις πύλες καθώς και τους χώρους 

όπου τοποθετούνται τα θωράκια όπως και οι ∆εσποτικές εικόνες. Η Ωραία Πύλη 

κλείνει µε βηµόθυρο ενώ πάνω ακριβώς δηµιουργείται τοξωτό επίθυρο. Το επιστύλιο 

διαρθρώνεται σε τρεις ζώνες. Η πρώτη αποτελείται από τους Αποστόλους, ακολουθεί 

η ζώνη του ∆ωδεκαόρτου που µαζί µε την πρώτη έχουν θέµατα της καινής διαθήκης 

και τέλος οι Προφήτες που είναι και η ζώνη της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Την ίδια εποχή 

όµως υπάρχουν αρκετά τέµπλα στην Πάτµο που προέρχονται από την Κρήτη9 και στα 

οποία δεν υπάρχει η ζώνη µε τις εικόνες του ∆ωδεκαόρτου. Στην Επίστεψη ο µεγάλος 

σταυρός στηρίζεται σε ∆ελφίνια και έχει από κάθε πλευρά την Παναγία αντικριστά 

µε τον Ιωάννη τον Θεολόγο, τα λεγόµενα λυπηρά. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαµόρφωση των ζωνών του επιστυλίου. Στη 

πρώτη ζώνη βρίσκεται η ρίζα του Ιεσαί όπου ο προπάτορας του Χριστού 

παριστάνεται ξαπλωµένος και πάνω από αυτή η άµπελος. Οι ξυλόγλυπτοι µικρού 

ύψους κίονες οριοθετούν τα διάχωρα, όπου στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι 

ζωγραφισµένες εικόνες του ∆ωδεκαόρτου. Ο αριθµός τους είναι εξαρτηµένος από τις 

διαστάσεις του ναού ενώ το µήκος του τέµπλου παίζει καθοριστικό ρόλο.  

 Οι ζώνες µε τους Αποστόλους και τους Προφήτες είναι σε ανάγλυφη µορφή 

(τέµπλο µικρού Αγίου Μηνά, Αβδού). Αυτές τις µορφές σε ανάγλυφο θα πρέπει να 

τις αποδώσουµε στην άνθηση της ξυλογλυπτικής και στις συχνές επαφές µε τα 

∆υτικά ρεύµατα τέχνης, όπου η γλυπτική βρίσκεται σε µεγάλη ακµή. 

                                                           
8Μακρής Κίτσος 1980  
9 Χατζηδάκης Μ., "Εικόνες της Πάτµου. Ζητήµατα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής ", 

Εκδ. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 1977. 
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 Η διάρθρωση των τέµπλων στους επόµενους αιώνες παραµένει η ίδια µε µικρές 

διαφορές (πίνακας 4)  ενώ ήδη από τις αρχές του 18ουαιώνα σε πολλά τέµπλα τα 

θωράκια αντικαθιστώνται µε εικόνες που αντλούν το θεµατολόγιο τους κυρίως από 

τη Παλαιά ∆ιαθήκη. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ακόµα και σήµερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο κάθονται τα θωράκια ονοµάζεται καδρέτο επειδή αποτελούσε και 

την κορνίζα για τις τυχόν εικόνες της ζώνης αυτής. Στη Κρήτη όπως και στην 

Ήπειρο, που τώρα αναδεικνύεται σε κέντρο ξυλογλυπτικής, αλλά και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα το τέµπλο µετονοµάζεται σε "εικονοστάσι" ή "κονοστάσι" που είναι και η 

ουσιαστική του χρήση. 

Ανάµεσα στα Θωράκια και στις ∆εσποτικές εικόνες προστίθεται µια λεπτή 

ξυλόγλυπτη λουρίδα που ονοµάζεται "κάτω κεταµπές " ή "επανοθωράκιο". Πάνω από 

τις δεσποτικές εικόνες και κάτω από το Θριγκό προστίθεται µια επίσης λεπτή 

ξυλόγλυπτη λουρίδα που ονοµάζεται «πάνω κεταµπές». Στα µεγάλα τέµπλα πάνω 

από τους "πάνω κεταµπέδες " συναντάµε καµιά φορά µια ζώνη µε τοξωτά 

διακοσµητικά που ονοµάζονται "κεµέρια" και αντικαθιστούν τη ζώνη µε τις "χιβάδες" 

των Κρητικών τέµπλων Οι επηρεασµοί από το µπαρόκ το ροκοκό και κυρίως το 

τουρκοµπαρόκ είναι εµφανείς. Το ανάγλυφο αυξάνει περισσότερο και όλα σχεδόν τα 

τέµπλα αυτή της περιόδου είναι στον αέρα κατασκευασµένα, µε έξεργα κοσµήµατα 

ενώ κυριαρχούν τα φυτικά θέµατα που ελίσσονται, δίνοντας έτσι κίνηση σε όλο το 

τέµπλο. Μέσα στο φυτικό διάκοσµο παρεµβάλλονται διάφορα πραγµατικά και 

φανταστικά ζώα και πουλιά. Ένα στοιχείο που απαντάται στα τέµπλα µόνο της 

Κρήτης είναι η ύπαρξη θυρεών και οικόσηµων µέσα στο διάκοσµο. 

Η τριµερής διάταξη των τέµπλων συνεχίζεται και τον 19οκαι 20ο αιώνα ακόµα 

και στα ζωγραφιστά τέµπλα ή τα εντελώς απλά τέµπλα που είναι κατασκευασµένα 

από µαραγκό. 

Τα ξυλόγλυπτα ή µαρµάρινα τέµπλα του 20ου αι., αλλά ακόµα και τα 

τσιµεντένια, ακολουθούν την ίδια τριµερή διάταξη, όµως είναι κατά κανόνα χαµηλού 

ύψους µε περιορισµένο και κοινότυπο θεµατολόγιο που µιµείται λιθανάγλυφο. Μια 

σηµαντική αλλαγή στα τέµπλα του 20ου αι. αφορά τη ζώνη µε τις µικρές εικόνες του 

επιστυλίου. Η ζώνη αυτή χωρίζεται µε κιονίσκους σε ίσα µέρη και τα κενά που 

δηµιουργούνται καταλαµβάνουν εικόνες που έχουν σαν θέµα τους το ∆ωδεκάορτο ή 

τη µεγάλη δέηση. Η αλλαγή συντελείται µε το χωρισµό της ζώνης αυτής στα δύο από 

µία τοξωτή εικόνα µεγάλων διαστάσεων που καταλαµβάνει το χώρο πάνω από την 

Ωραία πύλη και που πολλές φορές ξεπερνάει στο ύψος και τις εικόνες της ζώνης 
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αυτής. Το θέµα που κυριαρχεί είναι ο Μυστικός δείπνος και όταν η εκκλησία είναι 

διµάρτυρη και το τέµπλο µεγάλο, στο αντίστοιχο τοξωτό διάχωρο ιστορείται η 

φιλοξενία του Αβραάµ ή η Αποκαθήλωση. Βλέπουµε δηλαδή ότι οι επίµηκες 

παραστάσεις που βρίσκονται πάνω από τις πύλες του τέµπλου και κάτω από το 

θριγκό στα κρητικά τέµπλα, µετακοµίζουν στο επιστύλιο ενώ παράλληλα αυξάνουν 

οι διαστάσεις τους αποκτώντας σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του τέµπλου. 

 

 

 

 

2.3 - Θεµατολόγια 

 

Η θεµατολογία που απαντάται στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική είναι 

αρκετά πλούσια. Οι καλλιτέχνες χρησιµοποιούν στη διακόσµηση των τέµπλων 

κυρίως θέµατα που έχουν εκτός από διακοσµητικό και συµβολικό χαρακτήρα. Οι 

πηγές για την άντληση θεµάτων είναι η Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη η προφορική Ιερά 

Παράδοση, φιλολογικές πηγές, η φύση αλλά και διάφορες άλλες κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες που διαµόρφωναν τη ζωή στο µέρος που βρίσκονταν ο ναός ή στον τόπο 

όπου ζούσε ο ξυλογλύπτης. Μερικά από τα θέµατα αυτά επέζησαν µέσα στο χρόνο 

και καθιερώθηκαν τυπολογικά. Τα θέµατα αυτά αντιγράφηκαν, παραλλάχθηκαν, και 

εµπλουτίστηκαν µέσα στους αιώνες. 

Μερικά από τα θέµατα αυτά παρατίθενται στη συνέχεια προτείνοντας µια τυπολογική 

κατηγοριοποίηση.  

 

Άψυχα διακοσµητικά 

Γεωµετρικά σχήµατα - Γραµµικά σχέδια  

 

Κύκλοι 

Συµπλεκόµενοι κύκλοι 

Εφαπτόµενοι κύκλοι 

Συνεχόµενοι κύκλοι 

Ρόδακες (πολύφυλλοι, αστεροειδείς, πυροστρόβιλοι) 

Ροζέτες 

Σφαίρες 
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Παραλληλόγραµµα 

Ρόµβοι 

Ρόµβοι µε κοίλες πλευρές 

Οµόθετοι ρόµβοι 

Συµπλεκόµενοι ρόµβοι 

Τρίγωνα (συνήθως ισοσκελή) 

Κάνναβος (οξυκόρυφος και ορθογώνιος)  

Σπείρες 

Γεωµετρικά τοξωτά πλέγµατα 

Τοξύλια 

∆ιακοσµητικά 

Κόµβος 

Ανθοδοχεία  

Τάση  

Λέβητες 

Ποτήριο 

Αγγεία 

Κολυµβήθρα 

Λεβέτι 

Μήτρα  

Στέµµα  

Ράβδος  

Σκήπτρο 

Ταινίες  

Ταινίες συµπλεκόµενες 

Γιρλάντες 

Σχοινί 

Κρόσια 

Σταγόνες 

Ιωνικά κυµάτια 

Κοµβία 

Αστράγαλος 

Στριφτοί κίονες 

Κουβούκλια 
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Κιλλίβαντες 

Κιονίσκοι 

Οικόσηµα - Θυρεοί  

Cartouche 

Βακχικά προσωπεία 

Μετάλλια 

Βιβλία 

Ευαγγέλια 

Ειλητάρια 

Οι Πλάκες της ∆ιαθήκης 

Η Επτάφωτη λυχνία 

Ο σπόγγος και η λόγχη 

Η κάρα του Αδάµ 

Φυλακτικά 

Χριστιανικά 

Σταυροί  

Φυλλοφόρος σταυρός 

Πυρίµορφος στύλος 

Πύρινοι τροχοί  

Ειδωλολατρικά 

Γρύπες 

Σφίγγες 

Ασπίδες(φίδια) 

∆ράκοντες 

Αποτροπιαστικά προσωπεία 

Γοργόνες 

Τρίτωνες 

Σειρήνες 

Κεφάλι Μέδουσας 

 

ΑΓΓΕΛΟΙ 

Όλα τα τάγµατα των αγγέλων 
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Σκηνές 

Παλαιά ∆ιαθήκη  

 Η Ρίζα του Ιεσαί  

Γέννηση Αδάµ και Εύας 

Προπατορικό αµάρτηµα 

Εκδίωξη από τον παράδεισο 

Μετά την έξωση στην κοιλάδα του κλαυθµώνος 

Η θυσία του Αβραάµ 

Η κλίµακα του Ιακώβ 

Ο πριονισµός του Προφήτη Ησαΐα 

Ο Μωϋσής στο όρος Σινά  

Η κιβωτός της ∆ιαθήκης 

Οι Επτά παίδες εν καµίνω κ.α. 

 

Καινή ∆ιαθήκη 

Η Άµπελος 

Ο Ευαγγελισµός 

Ο Αποκεφαλισµός του ΙΩ 

Η φυγή στην Αίγυπτο 

Ο Μυστικός ∆είπνος 

Η Σταύρωση 

Η αποκαθήλωση 

Ο ΧΣ 

Η ΘΣ 

Οι Απόστολοι 

Οι εβδοµήκοντα µαθητές 

Οι Ευαγγελιστές 

Άγιοι 

Παραστάσεις από τους βίους Αγίων 

Το άγιο Μανδήλιον κ.α. 

 

Σκηνές από την καθηµερινή ζωή 

Αγροτικές σκηνές 

Ποιµενικές σκηνές 
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Οδοιπόροι 

Κυνήγι 

Ψάρεµα κ.α. 

Φυτικά 

 

Άµπελος 

Σταφύλι 

Κληµατίδα 

Έλικα 

Φύλλο 

Φυλλοφόρα κλαδιά 

Τρίφυλλο 

Λυρόσχηµο φύλλο 

Βλαστοί 

Πολυέλικτοι Βλαστοί 

Λοβός 

Τρίλοβο 

Άκανθα 

Ακανθόφυλλο 

Πλοχµός 

Ανθέµιο 

Καρδιόσχηµα ανθέµια 

Ηµιανθέµιο 

Άνθος ∆ρακουντιάς 

Γαρίφαλα 

Τριαντάφυλλα 

Μυρτιές 

∆άφνες 

Φύλλα δρυός 

Ανθοδέσµες 

Ύπερος 

Πέταλα 

Επιµήλιο 

Κουκουνάρα  
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Φρούτα 

Κυπαρίσσια 

Το δέντρο της ζωής 

Έµβια 

Πραγµατικά όντα 

Ανθρώπινες µορφές (σε διάφορες στάσεις ) 

Ζώα 

Λιοντάρια 

Λέαινες 

Πάνθηρες 

Ελάφι 

Σκύλος 

Πρόβατο 

Γαϊδούρι 

Άλογο 

Μοσχάρι 

Αλεπού 

Φίδια κ.α. 

 

Πτηνά 

Αετός 

Γεράκι 

Περιστέρι10  

Κόκορας 

Πελεκάνος 

Παπαγάλος 

Παγώνι 

Θαλάσσια όντα 

∆ελφίνια 

Ψάρια 

Αστερίες 
                                                           
10 Το περιστέρι είναι και το µοναδικό ον που αναπαρίσταται ολόγλυφο όταν από το στόµα του 

κρέµεται η αλυσίδα που συγκρατεί το κανδήλι. 
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Αχιβάδες 

Όστρακα 

Κήτη 

 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ 

Ανθρωπόµορφα όντα 

Γοργόνα 

Γοργόνα µε δύο ουρές11  

Μέδουσα 

Σειρήνες 

Κένταυροι 

∆ιονυσιακά προσωπεία  

Σφίγγες 

 

Ζώα Πτηνά και Θαλασσινά 

∆ικέφαλοι Αετοί 

Γρύπες 

∆ράκοντες 

Φτερωτοί δράκοντες 

Τερατόµορφα όντα 

Βασιλοκόκκορες κ.α. 

Φτερωτά ψάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
11(Η µοναδική δηµοσιευµένη γοργόνα που είναι ντυµένη και έχει δύο ουρές βρίσκεται στη ποδιά του 

τέµπλου της Αγίας Παρασκευής στο Κοκκινοπλό Ολύµπου). Κίτσου Μακρή 'Εκκλησιαστικά 

ξυλόγλυπτα" 1982 σελ 35 
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Κεφάλαιο 3  

 Τεχνολογία κατασκευής και τεχνίτες  
 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε στους τύπους σκαλίσµατος και 

διακόσµησης των τέµπλων καθώς και για την οργάνωση και την εργασία των 

ξυλογλυπτών. Γίνεται λόγος για τους χώρους δράσης τους, τις ονοµασίες τους µέσα 

από νοταριακές και φιλολογικές πηγές, για τα εργαλεία και τα υλικά που 

χρησιµοποιούν διαχρονικά. 

 

3.1-Τύποι σκαλίσµατος και διακόσµησης 

 

Χαµηλό Ανάγλυφο. Το σκάλισµα αυτό διατηρείται σε χαµηλό ύψος και µιµείται τα 

προγενέστερα µαρµάρινα τέµπλα. Τα τέµπλα που έχουν κατασκευαστεί µε αυτή τη 

µέθοδο ονοµάζονται επίσης στρωτά ή πρόστυπα. Ο τύπος αυτός του σκαλίσµατος 

παρατηρείται στα αρχαιότερα τµήµατα τέµπλων που σώζονται στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα. Επίσης ο τύπος αυτός αναβιώνει µετά το 19οαιώνακαι µέχρι τις ηµέρες µας.  

Υψηλό ανάγλυφο. Στον τύπο αυτό το ανάγλυφο είναι αρκετά έντονο και 

πολλές φορές τείνει προς το ολόγλυφο. Τα επίπεδα γλυφής είναι αρκετά έντονα και 

το θέµα µπορεί να αναπαρίσταται και σε δύο ή και σε τρία επίπεδα. Τα τέµπλα που 

έχουν κατασκευαστεί µε αυτή την τεχνική ονοµάζονται έξεργα, κουφωτά ή τρυπητά 

ή σκαλιστά στον αέρα. Ο τύπος αυτός πρωτοεµφανίζεται στην Κρήτη το 15οαιώνα 

και φτάνει στο απόγειο του από τους Ηπειρώτες τεχνίτες τις αρχές του 19ου αι. Τον 

20ο αι. τα έργα αυτά είναι πολύ σπάνια.  

Το τέµπλο µετά την ολοκλήρωση της γλυπτικής, ανεξαρτήτου τεχνικής 

εκτέλεσης, µπορούσε να διακοσµηθεί µε διάφορους τρόπους: 

 Α. Λείανση των γλυφών και επίχριση µε βερνίκι ώστε να είναι ορατό το 

χρώµα του ξύλου. 

 Β. Επίχριση του ξύλου µε υδατοδιαλυτή σκούρα χρωστική (κάσια) ώστε να 

σκουρύνει το έργο και να επιτευχθεί ένας ενιαίος τόνος στο τέµπλο. Μετά 

ακολουθούσε επίχριση µε βερνίκι. 

 Γ. Προετοιµασία και Επιχρύσωση όλου του τέµπλου (συνήθως µε την τεχνική 

του στιλβωτού χρυσού) Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου έχει χρησιµοποιηθεί 

διαφορετικού χρώµατος µπόλο στα µέρη του τέµπλου ώστε να προξενείται 



 23

διαφορετικού τύπου λάµψη στο χρυσό. Στα τέµπλα που έφεραν φύλλο χρυσού συχνά 

συµπλήρωναν το διάκοσµο και χρωµάτιζαν το βάθος, όπου και ήταν δύσκολο να 

επιχρυσωθεί το τέµπλο.  

 Γ1 Επιχρύσωση του τέµπλου µε συνδυασµό γραπτής διακόσµησης. Αυτά τα 

τέµπλα είναι πιο σπάνια και συνήθως χρωµατίζονταν µέρη των µορφών και πιο συχνά 

τα λουλούδια οι καρποί και σπανιότερα τα ζώα.  

 ∆. Προετοιµασία και ζωγραφική σε όλα τα γλυπτά τµήµατα του τέµπλου. Σικ 

10. 

 Ε. Επιχρύσωση των ελάχιστων ξυλόγλυπτων τµηµάτων και α) χρωµατισµός 

των λείων επίπεδων επιφανειών ή β) προσπάθεια µίµησης ορθοµαρµάρωσης στα 

νεοκλασικίζοντα τέµπλα, ή γ) ζωγραφική µε λουλούδια σε λαϊκότροπα τέµπλα. 

 

3.2 Εργαλεία ξυλογλυπτικής 

 

 Τα εργαλεία της ξυλογλυπτικής που χρησιµοποιήθηκαν ανά τους αιώνες δε 

διέφεραν πάρα πολύ µεταξύ τους τόσο κατά εποχή όσο και κατά χώρα. Μάλιστα η 

ονοµασία τους πολλές φορές είναι κοινή στις διάφορες χώρες.  

 Ουσιαστική διαφοροποίηση στους τρόπους κατεργασίας και στα εργαλεία 

έχουµε από την εφεύρεση του ηλεκτρισµού και µετά οπότε και αρκετά από τα 

εργαλεία υποκαταστάθηκαν από ηλεκτρικά µηχανήµατα.  

Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως εργαλεία κοπής και χοντροσκαλίσµατος χωρίς όµως να 

αντικατασταθούν τα κυριότερα εργαλεία της γλυπτικής  

 Η εξέλιξη δηλ. της τεχνολογίας απλά επέφερε τελειοποιήσεις στη κατασκευή των 

εργαλείων παρά τα αντικατέστησε, έτσι βλέπουµε ότι έχουν διατηρηθεί αρχαίοι τύποι 

εργαλείων µε µικρές παραλλαγές και συνήθως µε τα αρχικά τους ονόµατα..  

Τα εργαλεία και οι τρόποι κατεργασίας του ξύλου ήταν ίδια σε όλο τον Ελληνικό 

χώρο µε µικρές παραλλαγές στην ονοµασία τοπικά. Ουσιαστικά δε µπορούµε να 

πούµε ότι διέφεραν από τα εργαλεία των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. 

 Οι κυριότερες οµάδες εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν στον Ελληνικό χώρο 

και µε µικρές παραλλαγές και στη ∆υτική ξυλογλυπτική περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η πλήρη παρουσίαση τους γίνεται µε πίνακες και σχέδια σε ειδικό παράρτηµα στο 

τέλος της εργασίας  
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 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ  

Πριόνια 

 Είναι εργαλεία κοπής του ξύλου που συνήθως αποτελούνται από µία ατσάλινη 

λάµα που στη µία της όψη φέρει δόντια διαφόρων σχηµάτων και τύπων ανάλογα µε 

τη δουλεία που προορίζεται να επιτελέσει και το είδος του ξύλου.  

Τα γνωστότερα πριόνια ήταν: 

  Ο Καταρράκτης που χρησίµευε για το κόψιµο µεγάλων τεµαχίων ξύλων. 

 Το γερµανικό πριόνι που στην Ελλάδα είναι γνωστό µε το όνοµα Κουραστάρι. 

 Το κλασσικό πριόνι που ονοµάζεται και σεγάτσα ή σιγάτσα.  

 Το δυτικό ξεγυριστάρι (σιγάτσο), που ήταν ένα πριόνι µε µακριά και λεπτή 

λάµα µε λεπτό φάγωµα για λεπτοµέρειες, ο σβανάς και το σµίνι. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  Η πρώτη µορφοποίηση γινόταν µε διάφορα είδη τσεκουριών που το 

καθένα επιτελούσε διαφορετική λειτουργία. Επίσης το καθάρισµα του ξύλου γινόταν 

µε ένα είδος αξίνας. Πολύ γνωστός αρχαίος τύπος τσεκουριού ήταν το Dolloire που 

απαντάται ακόµα και στην Αρχαία Αίγυπτο όπως και το πασίγνωστο Herminette 

(σκεπάρνι ξυλουργού).  

Στη µορφοποίηση του ξύλου σε πολύπλοκες κατασκευές και λιγότερο στα γλυπτά 

µέρη έβρισκαν εφαρµογή διάφορα είδη σφυριών µε µορφοποιηµένη κόψη που 

χρησιµοποιούνταν και στη λιθογλυπτική, µερικά από τα κυριότερα σχήµατα τους 

παραθέτονται στους πίνακες που ακολουθούν το κείµενο. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

 

Ροκάνια και πλάνιες 

 

 Είναι εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη λείανση του ξύλου. Συνήθως 

ήταν ξύλινα που έφεραν µία ή δύο πολύ κοφτερές λάµες που αφαιρούσαν µια λεπτή 

φλοίδα ξύλου κάνοντας ταυτόχρονα την επιφάνεια του ξύλινου αντικειµένου λεία.  

Υπήρχαν διάφορα είδη µε διαφορετικά µεγέθη και λειτουργίες αλλά και µε 

διαφορετικούς τύπους κοπής, π.χ. µε κυρτή και καµπύλη κόψη. Στο σχήµα 49 

φαίνεται ο τρόπος κατασκευής µια µεγάλης πλάνιας Varlope που προορίζονταν για 
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µεγάλα ξύλα. Στο ίδιο σχήµα παριστάνονται δύο είδη ροκανιών µε κυρτή και 

καµπύλη κόψη.  

Το διπλορόκανο αποτελείται από δύο λάµες. Η πρώτη, ή σµίλα, κόβει το ξύλο σε 

µεγάλο βάθος και η δεύτερη που λέγεται καπάκι κόβει λεπτότερα και το λειαίνει.  

Το ∆οντορόκανο (κοχορόκανο)Χρησιµοποιείται για να ισιώνει τα άγρια ξύλα που δε 

µπορούν να τα πιάσουν τα υπόλοιπα ροκάνια.  

 Επίσης υπήρχε ένα είδος εργαλείου το Ξυστρί ( σχήµα 50 ), το οποίο όµως 

απαντάται στην Ελλάδα και µε το όνοµα �Μαχαίρι�. Το εργαλείο αυτό 

χρησιµοποιείται στη πρώτη µορφοποίηση του ξύλου σε καµπύλα σχήµατα. Στη 

Κρήτη ονοµάζεται και Παστράγγουλο του καρεκλά. 

 Ένα άλλο είδος πλάνιας για επιφάνειες µε κλίση είναι το Παστράγγουλο, ή 

αυτιού, ή γλώσσα. 

 Η Ξύστρα είναι ένα απλό εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη λείανση των 

τµηµάτων που έχουν επιδεχθεί γλυφή και για τη λείανση της προετοιµασίας των 

γλυπτών τµηµάτων που θα επιχρυσωθούν. Η κατασκευή του είναι πολύ απλή. Πιέζεις 

και τραβάς κάθετα την ατσάλινη λάµα πάνω σε ένα σίδερο και δηµιουργούνται 

µικροσκοπικά δοντάκια που όταν τρίβουν κάθετα τη ξύλινη επιφάνεια την λειαίνουν 

δίνοντας της και αίσθηση του στιλβώµατος. Η ατσάλινη αυτή λάµα προέρχονταν 

συνήθως από παλιά πριόνια. Της ίδιας ποιότητας λείανση πετύχαιναν αν 

χρησιµοποιούσαν αντί για τη ξύστρα ένα κοµµάτι σπασµένου γυαλιού.  

 Τέλος το γυαλόχαρτο που χρησιµοποιούσαν ήταν φυσικό και προέρχονταν 

από το δέρµα του ψαριού Ρίνα. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

 Στη ξυλογλυπτική καθώς και σε όλα τα είδη της γλυπτικής χρησιµοποιούνται 

διάφορα όργανα µέτρησης και σύγκρισης Μια µεγάλη κατηγορία εργαλείων ήταν οι 

γνώµονες (σχήµα 4) µε σταθερά και κινητά άκρα που βοηθούσαν στη µέτρηση, 

αντιγραφή και µερικές φορές στη παραµόρφωση κάποιων µετρήσεων. 

 Μια άλλη µεγάλη κατηγορία εργαλείων ήταν οι διαβήτες και τα κουµπάσα. Οι 

διαβήτες χρησιµοποιούνταν στη χάραξη κύκλων και στη σύγκριση.  

Τα κουµπάσα χαρακτηρίζουν µια µεγάλη ποικιλία οργάνων που είναι διαστηµόµετρα, 

παχύµετρα, παίρνουν εσωτερικές µετρήσεις, µεταφέρουν διαστάσεις κ.α. 
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 Όργανα που µπορούσαν να πάρουν κλίσεις ήταν τα αλφάδια που 

λειτουργούσαν µε νήµα και µολύβδινο βαρίδι. Πολύ γνωστός τύπου αλφαδιού το 17ο 

και 18ο αι. ήταν ο χωροβάτης (σχήµα 5). 

 Νήµα στάθµης (ζύγι).Αποτελείται από ένα κωνικό βαρίδι που είναι δεµένο µε 

ένα νήµα και µία πλάκα που έχει φάρδος όσο η διάµετρος του βαριδιού. Το εργαλείο 

αυτό βοηθάει στην εύρεση της κατακόρυφης διεύθυνσης.  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Για τη συγκόλληση ή τη σταθεροποίηση ξύλινων τεµαχίων κατά την 

κατεργασία τους είχαν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι σφικτήρων και πρέσων (σχήµα 8-

10). 

Πολλοί από αυτούς τους τύπους συνεργάζονταν µε τους πάγκους εργασίας (σχήµα 7) 

που στις µέρες µας οι µαραγκοί τους ονοµάζουν γαλλικά τραπέζια.  

 

ΤΟΡΝΟΣ  

 

 Ο τόρνος είναι ένα εργαλείο που αποτελούνταν από µία σταθερή βάση σε 

σχήµα ανεστραµµένου π στο οποίο είχαν τοποθετηθεί στη µία πλευρά µία ακίδα που 

µπορούσε να γυρίζει ελεύθερα και από την άλλη µεριά του π, στην ίδια ευθεία υπήρχε 

ένας άξονας που έφερε ακίδα στην εσωτερικό του άκρο και στο εξωτερικό άκρο του 

ήταν προσαρµοσµένο ένα χερούλι που περιέστρεφε το αντικείµενο που είχε 

στερεωθεί στις ακίδες. Επίσης για την περιστροφή χρησιµοποιούνταν ένα σύστηµα µε 

τροχούς και λουρί όπως αυτό που έδινε κίνηση στο τυλιγάδι του γνεσίµατος. 

 Στο τόρνο µε τη κίνηση και τη βοήθεια πλάγιου σκαρπέλου έδιναν διάφορα 

καµπύλα σχήµατα στο ξύλο που τοποθετούσαν ανάµεσα στις δύο ακίδες. 

 Αργότερα στο τόρνο τοποθετούσαν και οι ξυλογλύπτες τα υπό κατασκευή 

περίοπτα αγάλµατα γιατί µπορούσαν να έχουν συνεχή άποψη του αντικειµένου χωρίς 

µεγάλο κόπο. 

 

ΤΡΥΠΑΝΙΑ 

 

 Οι γλύπτες χρησιµοποιούσαν διάφορους τύπους τρυπανιών (σχ.43),όπου 

γνωστότερο από αυτά ήταν το τρυπάνι του Αρχιµήδη (G)και το µατικάπι.  
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Τα τρυπάνια αυτά ήταν είτε µε σταθερή φρέζα (B&C) είτε µπορούσαν να δεχτούν 

διάφορους τύπους από φρέζες. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

 

ΣΚΑΡΠΕΛΑ & ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ ΣΦΥΡΙΑ & ΜΑΤΣΟΛΕΣ 

 

Τα σκαρπέλα αποτελούνται από ένα ξύλινο µαστό πάνω στον οποίο έχει τοποθετηθεί 

µία ατσάλινη λάµα που καταλήγει σε κοφτερή άκρη µε διάφορα πλάτη ή σχήµατα. 

Σµίλα για τα σκαρπέλα µε το µεγάλο πάχος για σκληρές εργασίες. 

Οι Σγρόµπιες έχουν την ίδια κατασκευή µε το σκαρπέλο µόνο που η λάµα τους έχει 

κοίλη κατασκευή κατά πλάτος. 

Κουτάλια για τις σγρόµπιες που έχουν λάµα καµπυλωτή σε σχήµα s για τα 

αδειάσµατα σε κοίλες επιφάνειες. Στη Κρήτη ονοµάζονται και στραβά ή 

τσιµπουκάκια. 

Τα Βενάκια που έχουν έντονη κοίλη κόψη και µικρό άνοιγµα. 

Τα λούκια που έχουν έντονη κοίλη κόψη. 

Τα τρίγωνα. 

Η άµµος που είναι ένα εργαλείο µε πολλές ακµές που αφήνει στα κενά τη µατιέρα της 

άµµου και καλύπτει τις σκαρπελιές. 

 Τα σφυριά χρησιµοποιούνται στο κάρφωµα των ξύλων και έχουν ξύλινο χέρι 

και µεταλλικό κεφάλι µε διάφορα σχήµατα. 

 Οι µατσόλες είναι είτε σφυριά εξ ολοκλήρου από ξύλο που χρησιµοποιούνται 

στο χτύπηµα των ξύλων ή στο χτύπηµα του σκαρπέλου. 

Στη γλυπτική επίσης χρησιµοποιείται στο κτύπηµα του σκαρπέλου ένα είδος σφυριού 

που µοιάζει µε παχύ γουδοχέρι και οι δύο αυτοί τύποι ξυλοσφυρών, κατασκευάζονται 

από σκληρό ξύλο συνήθως πυξάρι η οξιά. 
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3.3 Υλικά 

 

 Οι τεχνίτες χρησιµοποιούν ξύλα που βρίσκονται κοντά στην περιοχή τους και 

είναι κατάλληλα για τη ξυλογλυπτική. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στις βόρειες 

περιοχές, χρησιµοποιείται το ρόµπολο (είδος πεύκου), η δρυς, η Καρυδιά, η 

Καστανιά, το φλαµούρι, η αχλαδιά, και η µηλιά, Στο χώρο της Κρήτης και της 

υπόλοιπης νησιωτικής Ελλάδας έχει χρησιµοποιηθεί το κυπαρίσσι το οποίο έβρισκαν 

άφθονο και το οποίο, εκτός των δυνατοτήτων του ως εκφραστικό µέσο παρουσιάζει 

επίσης το πλεονέκτηµα ότι δεν προσβάλλεται εύκολα από τα ξυλοφάγα έντοµα. Το 

κυπαρίσσι το χρησιµοποιούσαν επίσης και στα στηρικτικά ξύλα τα οποία δεν 

επιδέχονταν γλυφές. Σε Νοταριακό έγγραφο12 του 17ου αναφέρεται και η Λάρικα που 

πρέπει να ονοµάζεται σήµερα Φοινίκι και είναι είδος κωνοφόρου. Από τα µέσα του 

19ου αιώνα µέχρι και σήµερα έχουν χρησιµοποιηθεί διάφοροι άλλοι εισαγόµενοι τύποι 

ξύλων όπως, Φτελιά, Κελεµπέκι κ.α.  

Στα τέµπλα του 20ουαιώναέχουν χρησιµοποιηθεί ως επί το πλείστον εισαγόµενα ξύλα 

αλλά και βιοµηχανικά παράγωγα του ξύλου.  

Για τη συναρµολόγηση του τέµπλου χρησιµοποιούνται σιδερένια χειροποίητα καρφιά 

(γυφτόκαρφα) διαφόρων διαστάσεων ανάλογα µε της ανάγκες του τέµπλου, αρκετές 

φορές χρησιµοποιούνται δίκαρφα και σπανιότερα ξύλινες καβήλιες.  

Στις ηµέρες µας η συναρµολόγηση του τέµπλου γίνεται µε ξυλόβιδες και αφρό 

πολυουρεθάνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Καζανάκη Μ.,1974  
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3.4 Τεχνίτες 

 

 Στον Ελληνικό χώρο µέχρι την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από 

τους Σταυροφόρους δε φαίνεται να έχουµε οργανωµένη ξυλογλυπτική τέχνη. Από το 

13ο αιώνα και µετά το ξύλο εισάγεται στη κατασκευή του τέµπλου του ναού αλλά και 

άλλων λειτουργικών αντικειµένων στη Κρήτη τη Θράκη και τη Μακεδονία. 

3.4.1 - Οι ξυλογλύπτες της Ηπειρωτικής Ελλάδος. 

Στην Ηπειρωτική Ελλάδα13 οι πρώτοι όµως γνωστοί ξυλογλύπτες ήταν από τα 

βουνά της Ηπείρου και την Κρήτη. Το Τούρνοβο, η Βούρµπιανη, τα Γρεβενά, η 

Σαµαρίνα και το Μέτσοβο είναι µερικά µόνο από τα γνωστά µαστοροχώρια της 

Ηπείρου όπου οι περισσότεροι κάτοικοι τους ασχολούνταν µε τη ξυλογλυπτική. Οι 

τεχνίτες αυτοί µετανάστευσαν σχεδόν σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, σε όλες 

σχεδόν τις Βαλκανικές χώρες τα νησιά του Αιγαίου και από τη Μικρά Ασία έως το 

Σινά. 

 Οι ξυλογλύπτες αυτοί, θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλλιτέχνες και µάλιστα 

ανώτερους από τους ζωγράφους και τους χρυσοχόους και κυρίως από τους 

ξυλουργούς που τους αποκαλούσαν κοροϊδευτικά �λασπάδες�.  

 Οι ξυλογλύπτες ή αλλιώς ταγιαδόροι, από το Ιταλικό Tagliatore που σηµαίνει 

γλύπτης, ήταν περιοδεύοντες τεχνίτες που δούλευαν στις περιοχές όπου 

κατασκευαζόταν οι εκκλησίες που είχαν πάρει εργολαβία. Το χειµώνα επέστρεφαν 

στα χωριά τους όπου σκάλιζαν µερικά τµήµατα των παραγγελιών τους και την άνοιξη 

πήγαιναν στις εκκλησίες που δούλευαν για να τα τοποθετήσουν και να 

αποπερατώσουν το έργο. Πολλές φορές όταν οι πελάτες είχαν την οικονοµική 

δυνατότητα χρύσωναν τα έργα τους και πολύ σπάνια τοποθετούσαν και χρώµα 

 Στον Ελλαδικό χώρο σε αντίθεση µε την υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπήρχαν 

οργανωµένες συντεχνίες. Ο κάθε πρωτοµάστορας έφτιαχνε την οµάδα του που 

λεγόταν �ισνάφι� ή �σινάφι� ή �κουµπανία�. Η οµάδα αυτή περιελάµβανε αρκετών 

ειδών µαστόρους µε συγκεκριµένη ιεραρχική τάξη.  

 Πρώτος στη τάξη ήταν ο πρωτοµάστορας που έκλεινε τις δουλειές έφτιαχνε τα 

σχέδια και είχε επίσης την ευθύνη της δουλειάς και το τελικό φινίρισµα του γλυπτού. 

Μετά ήταν οι πρωτοκαλφάδες και οι καλφάδες που "έριχναν "το σχέδιο και έκαναν τα 

                                                           
13 Κίτσος Μακρής 1980 
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σκαλίσµατα και στη συνέχεια τα τσιράκια και τα µαστορόπουλα που έκαναν τις 

�χοντροδουλειές�.  

 Η τέχνη των σκαλιστάδων περνούσε από γενιά σε γενιά. Τα παιδιά των 

µαστόρων µαθήτευαν µέσα στη κουµπανία και καθώς και όλοι οι υπόλοιποι τεχνίτες 

έπρεπε να δουλέψουν διαδοχικά σε όλα τα στάδια της δουλειάς. 

 Aν και δεν υπήρχαν οργανωµένες συντεχνίες στην ηπειρωτική Ελλάδα 

εντούτοις υπήρχαν συνεταιρισµοί14 µεταξύ των πρωτοµαστόρων των κοντινών 

χωριών και είχαν µοιράσει τις περιοχές της δραστηριότητας τους χωρίς ο ένας να 

εισχωρεί στη περιοχή του άλλου. Επίσης συνεταιρισµούς έκαναν και οι 

πρωτοµάστορες από το ίδιο χωριό και έδιναν πληροφορίες για τις υπάρχουσες 

δουλειές και άλλα παρόµοια ενώ ποτέ δε συναγωνίζονταν µεταξύ τους.  

 

3.4.2-Οι ξυλογλύπτες της Κρήτης. 

 

Στην Κρήτη όµως που βρίσκεται υπό Βενετική κατοχή, η ξυλογλυπτική 

γνωρίζει µεγάλη άνθιση. Από τα νοταριακά έγγραφα που έχουν δηµοσιευτεί 

καταδεικνύεται ότι η γλυπτική ήταν τέχνη αστική15. Οι ξυλογλύπτες όπως και οι 

ζωγράφοι ήταν οργανωµένοι σε συντεχνίες και διατηρούσαν εργαστήρια στις µεγάλες 

πόλεις της Κρήτης. 

Η πρώτη µνεία που έχουµε µέχρι τώρα από τα Ενετικά αρχεία είναι σε 

έγγραφο του 1453 όπου ο ξυλογλύπτης Νικόλας Μπαρµπαρύγος που διατηρεί 

εργαστήριο στο Χάνδακα αναλαµβάνει να κατασκευάσει µία Palla d'altare για 

καθολικό ναό του Ναυπλίου. Για τον 16ο αιώνα δεν υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες. Τον 

17ο ο Χάνδακας φαίνεται να είναι κέντρο παραγωγής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής.  

Οι γλύπτες, που αρκετοί από αυτούς µπορούσαν άνετα να σκαλίζουν και το µάρµαρο 

και την πέτρα, ήταν οργανωµένοι σε συντεχνίες - αδελφότητες. ∆ιατηρούσαν 

εργαστήρια στα οποία µαθαίνουν την τέχνη οι νεώτεροι που συνήθως ήταν µέλη της 

ίδιας οικογένειας.. Ο τρόπος που είχαν διαρθρώσει τη δουλειά τους έµοιαζε 

περισσότερο µε των ευρωπαίων συναδέλφων τους παρά µε τους ξυλογλύπτες της 

υπόλοιπης Ελλάδος. Στα εργαστήρια τους κατασκευάζονται τέµπλα που προορίζονται 

για ναούς και εκτός των ορίων της Κρήτης. Εδώ σκαλίζονται µεγάλα τέµπλα για τους 
                                                           
14Βίττης Νικ. - Φιλιππούση Μαρ. - Χρονέα Καλ., �Ξυλόγλυπτα Τέµπλα στην  
Ελλάδα�,  Πτυχ. Εργ. Τ.Ε.Ι., Αθήνα 1993. 
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ναούς του Σινά, των Ιεροσολύµων και του Αγίου Όρους. Ταυτόχρονα πολλά άλλα 

µικρότερα ταξιδεύουν σε όλα τα νησιά της Ελλάδος και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και 

στα ∆ωδεκάνησα.  

Η ανάθεση του έργου πραγµατοποιείται µε δυο τρόπους : είτε ο ξυλογλύπτης 

παρουσιάζει σκαρίφηµα του τέµπλου ή του σταυρού σχεδιασµένου σε χαρτί και ο 

πελάτης το εγκρίνει, είτε ορίζεται σαν υπόδειγµα ένα έργο που έχει ήδη εκτελεσθεί 

από τον ίδιο ξυλογλύπτη ή από κάποιον άλλον. Το συµφωνητικό συντάσσεται από το 

νοτάριο, ή γίνεται και ανάµεσα στους δυο συµβαλλόµενους χωρίς τη µεσολάβηση 

του. 

 Τα ξύλα τα βάζει ο ξυλογλύπτης ή ο πελάτης και ανάλογα διαµορφώνεται η 

αµοιβή. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται µε ακρίβεια. Στα συµφωνητικά των Νοταρίων 

ορίζεται σε αρκετές περιπτώσεις και η ποινική ρήτρα σε περίπτωση µη έγκαιρης ή 

κακής εκτέλεσης του έργου. 

 Το χρύσωµα το αναλαµβάνουν ειδικοί χρυσωτές και το ζωγράφισµα των 

Λυπηρών ή των βηµοθύρων και των µεταλλίων γνωστοί ζωγράφοι της εποχής όπως ο 

Ιερεµίας Παλλάδας. Ο Παλλάδας ζωγραφίζει τις εικόνες της Παναγίας και του 

Ιωάννη, καθώς και τον Επιτάφιο Θρήνο για το τέµπλο της Βασιλικής της Γεννήσεως 

στη Βηθλεέµ. 

 Οι ξυλογλύπτες παρακολουθούσαν τις εξελίξεις των δυτικών ρευµάτων. Τα 

καινούργια διακοσµητικά σχέδια πρέπει να τα γνώριζαν από σχέδια που ερχόντουσαν 

από τη Βενετία. Οι ίδιοι οι ξυλογλύπτες που αποκαλούνταν και �µαΐστορες� 

ταξίδευαν συχνά στην Ιταλία όπου γνώριζαν τα έργα των συναδέλφων τους. Όµως 

αυτό δεν ήταν απαραίτητο, γιατί το εµπόριο καθώς και η καθολική προπαγάνδα της 

Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας της Βενετίας, φέρνουν στο νησί δυτικά έργα που 

τοποθετούνται σε Καθολικά µοναστήρια, σε δηµόσια κτίρια και σε οικίες ιδιωτών. 

Επίσης σε µεγάλο αριθµό υπήρχαν στο Χάνδακα γκραβούρες µε έργα Φλαµανδών 

και Ιταλών ζωγράφων. Πολλά µοτίβα και µορφές είναι δανεικά αλλά προσαρµοσµένα 

µε επιδεξιότητα στην προσωπική τους αισθητική αντίληψη. 

Οι Έλληνες ξυλογλύπτες λόγω της εκκλησιαστικής παράδοσης της 

Ορθοδόξου εκκλησίας κατασκεύαζαν µόνο ανάγλυφα και όχι και αγάλµατα όπως οι 

∆υτικοί συνάδελφοι τους. Τα µοναδικά ίσως έργα που µπορεί να θεωρηθούν 

ολόγλυφα είναι τα περιστέρια που µπαίνουν πάνω από τα καντήλια και στους 

                                                                                                                                                                      
15 Καζανάκη Μ.,1974 
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πολυελαίους και τα Λιοντάρια στους επισκοπικούς θρόνους. Μία άλλη µορφή 

γλυπτικής που µπορεί να θεωρηθεί αγαλµατοποιία ήταν ίσως η κατασκευή των 

ακρόπρωρων των πλοίων. 

 Αξιόλογο εργαστήρι ξυλογλυπτικής υπήρχε στα Χανιά, που εφοδίαζε τις 

εκκλησίες και τα µοναστήρια της Πάτµου µε τέµπλα, τα οποία πολλές φορές 

µεταφέρονταν σε προκατασκευασµένα τµήµατα. Η συναρµολόγησή τους γινόταν 

στον ναό χωρίς όµως τη δέουσα προσοχή. Αυτό µαρτυρούν οι διάφορες ατέλειες σε 

τέµπλα σε νησιά του Αιγαίου, όπου οι κύριοι άξονες φαίνονται µε την πρώτη µατιά 

να µην συµπίπτουν ενώ η προσαρµογή στους τοίχους είναι πρόχειρη. 

 Οι ιδιοτυπίες καθώς και οι οµοιότητες των διάφορων τέµπλων του Αιγαίου 

δύναται να ερµηνευτούν µε το ίδιο γεγονός.. Τα χαρακτηριστικά τους πιθανώς να 

σχετίζονται µε τις µετακινήσεις των σιναφιών, των συντεχνιών δηλαδή, που 

επέκτειναν τη δράση τους από το Σινά µέχρι το Άγιο Όρος, τις παραδουνάβιες 

ηγεµονίες και από τα Μικρασιατικά παράλια, έως το Λιβόρνο και την Τεργέστη. 

 Οι Κρητικοί ξυλογλύπτες στα Επτάνησα και η άνθηση που παρατηρείται µετά 

τα µέσα του 17ου αιώνα δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός. Η άλωση του Χάνδακα το 1669 

από τους Τούρκους οδηγεί σε µετανάστευση µεγάλο αριθµό µαστόρων που 

συνεχίζουν τη δηµιουργία εξωραΐζοντας τοπικούς ναούς και µοναστήρια. 

Μετακίνηση παρατηρείται προς τα ∆ωδεκάνησα επίσης λόγω της κοντινής τους 

γεωγραφικής τους θέσης, αλλά σε µικρότερη έκταση. 

  Οι τεχνίτες που πηγαίνουν στα Επτάνησα δηµιουργούν εργαστήρια όπου 

µαθητεύουν και ντόπιοι. Όσοι όµως µεταναστεύσουν στον ηπειρωτικό κορµό 

ακολουθούν τον τρόπο δουλείας των εκεί τεχνιτών και περιοδεύουν σε διάφορες 

περιοχές, ακόµα και στην Ήπειρο όπου ανθεί η ντόπια ξυλογλυπτική. Μερικοί από 

αυτούς τους καλλιτέχνες κατέφυγαν σε διάφορα σηµεία του Ελληνικού χώρου αλλά 

και στη Βενετία, όπου υπήρχε Ελληνική κοινότητα όπου συνέχισαν την καλλιτεχνική 

τους παραγωγή. Μάλιστα τα εργαστήρια που δηµιουργήθηκαν στη Βενετία έχουν 

στείλει παραγωγή τους το 18ο αι. τόσο στη Κρήτη όσο και στα ∆ωδεκάνησα 

Ο ξυλογλύπτης µέσα από τα Νοταριακά16 και εκκλησιαστικά έγγραφα από 

επιγραφές και φιλολογικές πηγές αλλά και από την προφορική παράδοση αποκαλείται 

ως : 

Ινταγιαδόρος 
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Ηνταγιαδόρος 

Ταγιαδόρος 

Νταγιαδόρος 

Ταλιαδόρος  

Ταληδούρος 

Ταλιαδούρος 

Σκουλπτόρες 

Σκολπίτορ 

Μαραγκός 

Ντεσανιαδόρος 

Λεπτουργός 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Καζανάκη Λάππα 1974(Αναφέρεται σε έγγραφο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Γεράσιµου 

Σπαρταλιώτη αλλά ο τίτλος είναι αρκετά αρχαιοπρεπής και µάλλον δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στη 

καθοµιλούµενη του 17ου αι.) 
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Κεφάλαιο 4 

Η συντήρηση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στοιχεία που αφορούν γενικά τη συντήρηση 

κινητών και ακινήτων µνηµείων. Ασχολούµαστε µε τα υποδείγµατα του ΥΠ.ΠΟ. που 

αφορούν τη συντήρηση και την εκπόνηση µελετών συντήρησης, καθώς και µε το 

υπόδειγµα συντήρησης ξυλόγλυπτων αντικειµένων. 

 

4.1 Γενικά για τη συντήρηση 

 

 Η συντήρηση ως επιστήµη έχει ως σκοπό τη διατήρηση των πολιτιστικών 

αντικειµένων µέσα στο χρόνο. Η σηµασία της συντήρησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

αφού, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση των τεχνέργων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

παρέχεται η δυνατότητα µελέτης τους από διάφορους ερευνητές της επιστηµονικής 

κοινότητας κρατώντας µε αυτόν τον τρόπο άρρηκτους τους δεσµούς του σύγχρονου 

ανθρώπου µε το παρελθόν.  

 Η συντήρηση µε την πρακτική της έννοια είναι συνυφασµένη µε την έννοια 

της επισκευής. Πρόκειται για µία διαδικασία που µαρτυρείται από την αρχαιότητα. 

Πολλά από τα αντικείµενα που έχουν φθάσει ως τις ηµέρες µας ως υλικά κατάλοιπα 

παλαιότερων πολιτισµών, έχουν σηµάδια επισκευής ήδη από την εποχή της 

κατασκευής τους. Τα αντικείµενα λοιπόν αυτά, είτε λόγω της οικονοµικής τους αξίας, 

είτε λόγω της σπανιότητας τους ή ακόµα λόγω κάποιας λειτουργικής ή τελετουργικής 

αξίας έπρεπε να διατηρηθούν. 

Μέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα η συντήρηση των αντικειµένων γίνονταν 

αποκλειστικά και µόνο από µη ειδικευµένα άτοµα : τεχνίτες ή καλλιτέχνες της ίδιας ή 

παρεµφερής ειδικότητας µε τους δηµιουργούς των αντικειµένων. Είναι φανερό 

λοιπόν ότι η συντήρηση υφίστατο µόνο σε εµπειρικό επίπεδο και η αποκατάσταση 

του αντικειµένου αφορούσε αποκλειστικά στην προσπάθεια αναπαράστασης της 

αρχικής µορφής. Με αυτό τον τρόπο η επέµβαση πάνω στο αντικείµενο συνίστατο 

στην αντικατάσταση των φθαρµένων τµηµάτων και τη συµπλήρωση των ελλείψεων 

σύµφωνα µε την αισθητική της εποχής. 
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 Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και την εκτεταµένη καταστροφή που 

επέφερε, αλλά και εξ αιτίας διάφορων άλλων παραγόντων, κρίθηκε απαραίτητη η 

ίδρυση διεθνών οργανισµών και η θέσπιση κανόνων για την προστασία και 

συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το1949 ιδρύεται το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Μουσείων (ICOM)18 και εκδίδει το περιοδικό �Museum�. Το 1950 ιδρύεται το 

∆ιεθνές Ινστιτούτο ( IIC) για τη συντήρηση ιστορικών και καλλιτεχνικών έργων και 

από το 1952 εκδίδει το περιοδικό �Studies in conservation�  

Τα επόµενα χρόνια η UNESCO ιδρύει (1959) στη Ρώµη το ∆ιεθνές Κέντρο για την 

αναστήλωση και διατήρηση της πολιτιστικής περιουσίας ( ICCROM) και το 1964 το 

∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων και Χωρών (ICOMOS). 

 Οι διεθνείς αυτοί οργανισµοί µέσα από τη διοργάνωση διεθνών και τοπικών 

συνεδρίων, αλλά και µε το συµβουλευτικό χαρακτήρα τους και τη διατύπωση αρχών 

δεοντολογίας, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του επιστηµονικού χαρακτήρα της 

συντήρησης. 

Από τη δεκαετία του εβδοµήντα έως σήµερα οι εξελίξεις στη συντήρηση ήταν 

ραγδαίες. Στις µέρες µας η συντήρηση απαιτεί εξειδίκευση σε ποικιλόµορφες 

ειδικότητες. Ο συντηρητής εκτός από την ευαισθησία και την επιδεξιότητα πρέπει να 

διαθέτει και άρτια επιστηµονική κατάρτιση στους τοµείς που συνθέτουν την εργασία 

του. 

Η διεθνής ευαισθησία όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς αλλά και η µεγάλη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται το όλο 

θέµα έκανε απαραίτητη τη διεπιστηµονική συνεργασία για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων που εµφανίζουν τα πολιτιστικά αγαθά 

όσον αφορά τη συντήρηση προσπαθώντας να πετύχουµε το καλύτερο δυνατόν 

αποτέλεσµα µε το µικρότερο ποσοστό φθοράς κατά τις εργασίες. Για να επιτευχθεί 

αυτό πρέπει ο συντηρητής να έχει πρόσβαση και να µπορεί να αποκωδικοποιήσει 

διάφορες µορφές πληροφορίας. Σε ένα πρόγραµµα συντήρησης µπορούν σήµερα να 

απασχοληθούν και άλλες ειδικότητες επιστηµόνων (αρχαιολόγοι, φυσικοί, χηµικοί, 

βιολόγοι, ανθρωπολόγοι, αρχιτέκτονες κ.α.), εκτός των συντηρητών, που µπορούν να 

επηρεάσουν την επιλογή των µεθόδων και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

                                                           
18 Τα στοιχεία για τις χρονολογίες ίδρυσης και η Ελληνική απόδοση των ονοµάτων των διεθνών 
οργανισµών έχουν αντληθεί από το άρθρο της Μ. Λυκιαρδοπούλου στο περιοδικό Αρχαιολογία, 
τεύχος 22, µε τίτλο : «Ιστορική Εξέλιξη της Συντήρησης».  
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 Η σύγχρονη έννοια της συντήρησης 19 εµπεριέχει την εξέταση, διατήρηση και 

αποκατάσταση ενός πολιτιστικού αντικειµένου. Η εξέταση αφορά τις ενέργειες που 

κάνουµε για να προσδιορίσουµε την τεχνολογία και τα υλικά κατασκευής, το 

ποσοστό της φθοράς και τα αίτια, τις περιβαλλοντικές συνθήκες που συνθέτουν το 

µικροκλίµα του αντικειµένου, την αυθεντικότητα του έργου κ.α. Συνήθως σε αυτό το 

στάδιο έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό διεπιστηµονικής συνεργασίας. Η διατήρηση 

έχει να κάνει µε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούµε για να διαµορφώσουµε 

τις συνθήκες του χώρου, όπου διατηρείται το αντικείµενο ή την επέµβαση που πρέπει 

να κάνουµε στα δοµικά του υλικά. Η αποκατάσταση αφορά την καθεαυτό συντήρηση 

και την αισθητική αποκατάσταση του έργου.  

 

4.2 Τα υποδείγµατα του ΥΠ.ΠΟ. 

 

Το 1995 η ∆ιεύθυνση Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ. εξέδωσε υποδείγµατα για την 

εξέταση και τη συντήρηση των αντικειµένων που υπόκεινται στις διατάξεις του 

αρχαιολογικού νόµου. Τα υποδείγµατα αυτά φτιάχτηκαν από συντηρητές της 

∆ιεύθυνσης Συντήρησης σε µία προσπάθεια να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες 

γραµµές στους ιδιώτες συντηρητές, αλλά και στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ., ώστε 

να ακολουθηθεί η διεθνής δεοντολογία και να αρχίσει να αποβάλλεται σιγά -σιγά η 

νοοτροπία της παραδοσιακής συντήρησης. 

 Η αποδοχή των υποδειγµάτων από τους µόνιµους συντηρητές του ΥΠ.ΠΟ. 

ήταν και παραµένει ελάχιστη ενώ όσον αφορά τους ιδιώτες συντηρητές η 

συµµόρφωση ήταν υποχρεωτική. 

Ένα από τα υποδείγµατα αφορά τα αντικείµενα που είναι κατασκευασµένα 

από ξύλο20, στα οποία ανήκουν και τα ξυλόγλυπτα τέµπλα. Για την ιστορία 

αναφέρουµε ότι η πρώτη τεκµηριωµένη µελέτη ξυλόγλυπτου τέµπλου στην Ελλάδα, 

έγινε µόλις το 1998 από τον γράφοντα και από τη συντηρήτρια έργων τέχνης Τσίτσα 

Ευθυµία. Αφορούσε τη συντήρηση του τέµπλου της ιστορικής Μονής Ντεκούλου. 

 

 
                                                           
19 Την άποψη αυτή υποστηρίζει η Καλυψώ Μιλάνου σε ανακοίνωση της στο εκπαιδευτικό σεµινάριο 
συντήρησης Λαογραφικών αντικειµένων το 1988 και η οποία είναι και η ποιο γενικότερα αποδεκτή 
στο διεθνή χώρο.  
20 Το υπόδειγµα παρατίθεται αυτούσιο σε παράρτηµα της παρούσας εργασίας 
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Κεφάλαιο  5 

 

Μελέτη απαιτήσεων του συστήµατος 
5.1Ο σκοπός και οι απαιτήσεις 

Η ερευνητική και επαγγελµατική µας ενασχόληση µε τον τοµέα της 

εκπόνησης µελετών συντήρησης και των εργασιών αποκατάστασης αντικειµένων από 

ξύλο και ειδικότερα ξυλόγλυπτων θρησκευτικών αντικειµένων, υπέδειξε την 

αναγκαιότητα κατασκευής ενός πληροφοριακού συστήµατος που θα µπορούσε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης ενός σύγχρονου 

εργαστηρίου συντήρησης ξυλόγλυπτων τέµπλων. 

 Τα ξυλόγλυπτα τέµπλα είναι κατά κανόνα αντικείµενα τέχνης µνηµειακών 

διαστάσεων. Τα έργα αυτά έχουν ανάγκη να διατηρηθούν µέσα στο χρόνο όχι µόνο 

εξαιτίας της καλλιτεχνικής και οικονοµικής τους αξίας, αλλά και γιατί µέσα από την 

µελέτη και την εξέλιξη τους µπορούν να αντληθούν πληροφορίες τόσο για τη 

ξυλογλυπτική τέχνη στην Ελλάδα όσο και για τους ιστορικούς και οικονοµικούς 

δεσµούς των διαµερισµάτων της. 

Η συντήρηση τους, όσο και αν αποτελεί οξύµωρο σχήµα είναι µία 

καταστρεπτική µέθοδος που όµως αν εφαρµοστεί σωστά παρατείνει τη ζωή τους. 

Εποµένως, η πιο κατάλληλη και αποδεκτή µέθοδος είναι αυτή που εγκυµονεί το 

µικρότερο ποσοστό φθοράς Για να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του λάθους 

απαιτείται διεπιστηµονική συνεργασία, τεκµηρίωση των επιλογών, καταγραφή της 

πορείας των εργασιών και τέλος παροχή πληροφορίας στον επόµενο συντηρητή στον 

οποίο πρέπει απαραιτήτως να γνωστοποιήσουµε τη µέθοδο και τα υλικά που 

εφαρµόσθηκαν. 

Σκοπός της µεταπτυχιακής εργασίας είναι να προτείνει ένα εννοιολογικό 

µοντέλο συστήµατος στην υπηρεσία της Συντήρησης το οποίο θα τεκµηριώνει 

πολύπλευρα τα ξυλόγλυπτα τέµπλα.  

Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος µας υπαγορεύθηκαν από :  

 -Το µεγάλο όγκο της ποικιλόµορφης πληροφορίας που αφορά τα ξυλόγλυπτα 

τέµπλα.  

 -Τη συνύπαρξη ενός ερευνητικού και συνάµα λειτουργικού χαρακτήρα στο 

σύστηµα το οποίο θα υποστηρίζει καταχώριση και ανάκτηση πληροφορίας που έχει 

σχέση µε : 
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• Ιστορία τέχνης 

• Τεχνολογία κατασκευής 

• Εργαστηριακές εξετάσεις 

• Μεθοδολογία δειγµατοληψιών 

• Απεικονιστική τεκµηρίωση 

• Εργασίες συντήρησης  

-Τη δυνατότητα χρήσης του συστήµατος για την εκπόνηση µελετών για τα 

ξυλόγλυπτα τέµπλα. 

-Τη δυνατότητα χρήσης του συστήµατος για την συγγραφή δελτίου 

συντήρησης που θα κατατίθεται µετά το πέρας των εργασιών στον αρµόδιο φορέα και 

στον ιδιοκτήτη. 

-Τη δυνατότητα χρήσης του συστήµατος και από άλλους ερευνητές διαφόρων 

επιστηµών οι οποίοι θα µπορούν να αντλούν εξειδικευµένες πληροφορίες σχετικά µε 

τα ξυλόγλυπτα τέµπλα, άρα και η ανάπτυξη µιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 

-Τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα σύγχρονα εργαλεία που έχει στη διάθεση 

του σήµερα ο συντηρητής.  

-Το υπάρχον νοµικό πλαίσιο που προστατεύει τα εν λόγω αντικείµενα.. 

-Τις υπάρχουσες τάσεις στη σύγχρονη πρακτική και τη διεθνή δεοντολογία. 

-Τα υποδείγµατα του ΥΠ.ΠΟ. σύµφωνα µε τα οποία εκπονούνται οι µελέτες 

και που η εκτελεστική πρακτική του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου τα έχει 

αναγάγει σε «νοµολογία.». 

-Τη δυνατότητα χρήσης διοικητικού χαρακτήρα (διαχειριστικού τύπου) 

πληροφορίας από το διαχειριστικό σύστηµα ΠΟΛΕΜΩΝ.  

 

5.2 Οι χρήστες 

 

Το σύστηµα απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελµατίες συντηρητές των 

οποίων και τις ανάγκες προσπαθεί να καλύψει. Κατά δεύτερο λόγο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από: 

Ερευνητές ανθρωπιστικών επιστηµών π.χ. Ιστορικούς Τέχνης, Αρχαιολόγους, 

Ανθρωπολόγους κ.α. 

Ερευνητές θετικών επιστηµών π.χ. Φυσικούς, Χηµικούς, Βιολόγους, 

∆ασοπόνους κ.α.  
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5.3 Η πληροφορία 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφεται η σχετική µε το σύστηµα µας 

πληροφορία και οι πηγές στις οποίες ανατρέξαµε για τη συλλογή της. 

 

5.3.1Ο τύπος και η µορφή της πληροφορίας 

 

Για την εκπόνηση µιας µελέτης συντήρησης ενός ξυλόγλυπτου τέµπλου αλλά 

και στη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ενός τέτοιου µνηµειακού έργου, ο 

συντηρητής καλείται να χρησιµοποιήσει, να συµβουλευτεί και να καταγράψει 

πληροφορία που προέρχεται από διάφορους θεµατικούς χώρους και µπορεί να έχει 

διάφορες µορφές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν : 

• ∆ιοικητικές πληροφορίες 

• Αρχαιολογικές πληροφορίες 

• Ιστορικά στοιχεία 

• Προφορικές παραδόσεις 

• Φιλολογικές αναφορές 

• Παρατηρήσεις και σχόλια 

• Πληροφορίες για την τεχνολογία κατασκευής και επεξεργασίας και για τη 

τεχνολογία υλικών 

• Τεχνικές φυσικοχηµικής εξέτασης και αποκατάστασης  

• Απεικονιστικές µεθόδους τεκµηρίωσης 

• Προληπτική συντήρηση και συντήρηση 

• Αισθητική αποκατάσταση 

Η µορφή της πληροφορίας µπορεί να είναι σε : 

• Γραπτό κείµενο 

• Εικόνα 

• Σχέδιο 

• Γράφηµα 

• Βίντεο 
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5.3.2 Οι πηγές της πληροφορίας  

 

Οι χώροι που ανατρέξαµε για να συλλέξουµε όλη την πληροφορία που αφορά 

το µοντέλο είναι : 

Γενική Βιβλιογραφία : 

• οι σηµειώσεις από τα µαθήµατα συντήρησης του τµήµατος 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας  

• άρθρα 

• µονογραφίες 

• βιβλία 

• κατάλογοι εκθέσεων 

•  εγκυκλοπαίδειες 

•  ανακοινώσεις και πρακτικά συνεδρίων 

Συνεντεύξεις : 

Για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την Ιστορία της τέχνης και την 

τεχνολογία κατασκευής των τέµπλων του 20ο αι και των τελευταίων δεκαετιών του 

19ου πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε τεχνίτες21 αλλά και µε ανθρώπους που 

διέσωζαν µέσα από την προφορική παράδοση22 στοιχεία χρήσιµα για την 

µεταπτυχιακή µας εργασία. Στοιχεία για τη συντήρηση και τις εργαστηριακές 

εξετάσεις αντλήθηκαν και από συνεντεύξεις µε ερευνητές αλλά και από τα φύλλα 

εργαστηριακών εξετάσεων που είτε δόθηκαν από τους ερευνητές είτε υπήρχαν από 

προηγούµενες συνεργασίες µε : 

∆ιεύθυνση συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ. Πατεράκης Α 

ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κυλίκογλου., Αραζός Χ. 

Εργαστήριο φυσικοχηµικών τεχνικών του τµήµατος Σ.Α.Ε.Τ. του Τ.Ε.Ι.          

Αθήνας. Ιωακείµογλου Ε. Τζιαµουράνη Ε. 

Εργαστήριο ακτινολογίας του τµήµατος Ραδιοακτινολογίας. του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας.  

Ινστιτούτο δασικών ερευνών Αθήνα Κάβουρας Π. 

                                                           
21 Οι πληροφορίες για την τεχνική κατασκευής των τέµπλων του 19ου και του 20ου αι. αλλά και για τους 
τεχνίτες που έδρασαν στην Κρήτη την ίδια περίοδο δόθηκαν κυρίως από τους ξυλογλύπτες Κυπράκη, 
και Ασµάνη, τους ξυλουργούς Λαγουδιανάκη και Μαυράκη κ.α.  
22Λόγο της επαγγελµατικής και ερευνητικής ενασχόλησης µε τη συντήρηση αντικειµένων από ξύλο 
έχουµε έρθει σε επαφή µε ανθρώπους που έχουν περάσει στην ανωνυµία και µας έχουν παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε τα ξύλα την τεχνολογία κατασκευής και τους τεχνίτες διαφόρων περιοχών. 
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Εργαστήριο πολυφασµατικής απεικόνισης Ι.Τ.Ε. Παπαδάκης Βασίλης 

 

Το υπόδειγµα εξέτασης ξυλόγλυπτων αντικειµένων του ΥΠ.ΠΟ.23 

 

Πρωτογενής έρευνα στο πεδίο24 

 

Επαγγελµατική εµπειρία 

 

5.4 Τα προβλήµατα που επηρέασαν τη σχεδίαση του συστήµατος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα προβλήµατα τεκµηρίωσης των 

ξυλόγλυπτων τέµπλων, αλλά και των διαδικασιών εξέτασης και συντήρησης τους. 

Τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν και επηρέασαν τη σχεδίαση του 

συστήµατος είναι τα εξής : 

- Η µεγάλη ποικιλοµορφία των ξυλόγλυπτων τέµπλων, τόσο µέσα στο χώρο, 

όσο και µέσα στο χρόνο. Τα τέµπλα και τα άλλα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα 

παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία, τόσο στο διάκοσµο και στη διάρθρωση, όσο 

και στην τεχνική εκτέλεσης. Αυτό βέβαια µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει από το 

χωρισµό της πατρίδας µας σε µικρά γεωγραφικά διαµερίσµατα εξ αιτίας της 

γεωµορφολογίας, αλλά και των κοινωνικοπολιτικών διαφορών που διαµόρφωσαν ένα 

µωσαϊκό το οποίο δεν άφησε ανεπηρέαστη την τέχνη. Επίσης, το ξυλόγλυπτο τέµπλο 

ως καλλιτεχνικό έργο εµπεριέχει την έννοια της µοναδικότητας. Η µοναδικότητα 

έγκειται στην τεχνολογία και τα υλικά κατασκευής, στα καλλιτεχνικά και θεολογικά 

ρεύµατα, στις τοπικές ιδιοµορφίες, στην αρχιτεκτονική του ναού, στον οικονοµικό 

παράγοντα, στις ξενικές επιρροές κ.α.  

- Η ανάγκη καταγραφής και ανάλυσης τµηµάτων του έργου που µπορούν να 

έχουν αυθύπαρκτη οντότητα25 ή που πρέπει να αναλυθούν σε βάθος εξ 

αιτίας διαφόρων παραγόντων. 

                                                           
23 Αναφερόµαστε στο υπόδειγµα που υπάρχει στο παράρτηµα ∆. 
24 Για τη σχεδίαση του συστήµατος έχουν ληφθεί υπόψη και πληροφορίες που αντλήθηκαν από 
προσωπική πρωτογενή έρευνα στο πεδίο προσπαθώντας έτσι να συµπληρωθεί κάπως η έλλειψη της 
βιβλιογραφίας που αφορά τα εν λόγω αντικείµενα. 
 
25 Είναι αρκετά συχνό το φαινόµενο της ενσωµάτωσης τµηµάτων παλαιότερου τέµπλου στο κορµό 
καινούργιου τέµπλου που έρχεται να αντικαταστήσει παλιότερο είτε εξαιτίας φθοράς του 
προηγούµενου είτε εξαιτίας της αλλαγής στα καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής, ( τέµπλο Βελβενδού 
Κοζάνης κ.α.).  
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- Η ανάγκη τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σε 

ένα τόσο µεγάλο έργο. Ο χρόνος συντήρησης ενός ξυλόγλυπτου τέµπλου είναι 

συνάρτηση του µεγέθους και του ποσοστού φθοράς του. Η συντήρηση του είναι 

οµαδική εργασία και µπορεί να διαρκέσει από µερικούς µήνες έως και κάποια χρόνια, 

ενώ τις περισσότερες φορές είναι διαφορετικά πρόσωπα οι συντηρητές που κίνησαν 

από αυτούς που αποπεράτωσαν την όλη εργασία. Το όλο πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο 

πολύπλοκο αν προσθέσουµε ότι πολύ σπάνια οι διαδικασίες συντήρησης έχουν ενιαία 

εφαρµογή σε όλη την έκταση του τέµπλου.  

- Η ανάγκη κατανόησης και ανάλυσης του ξυλόγλυπτου τέµπλου σε βάθος 

από την πλευρά της ιστορίας της τέχνης. Η ανάλυση ενός έργου είναι απαραίτητη για 

τον συντηρητή. Στην περίπτωση ενός έργου µνηµειακών διαστάσεων όπως το 

ξυλόγλυπτο τέµπλο, η ανάλυση εκτός από απαραίτητη είναι και µια αρκετά επίπονη 

διαδικασία, που απαιτεί καλή γνώση των γενικών µορφολογικών και διακοσµητικών 

στοιχείων αλλά και των τοπικών ρευµάτων. 

-Η ανάγκη καταγραφής πληροφορίας που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την εκπόνηση µελετών και δελτίων συντήρησης ακολουθώντας στους βασικούς 

άξονες το υπόδειγµα του ΥΠ.ΠΟ.  

- Η ανάγκη ανάπτυξης κοινής γλώσσας µεταξύ των διαφόρων ερευνητών που 

συµµετέχουν ενεργά ή συµπληρωµατικά στην εξέταση και τη συντήρηση των 

ξυλόγλυπτων τέµπλων και που θα µπορούν να αντλούν πληροφορίες από το σύστηµα. 

- Η ανάγκη αντιστοίχησης σύγχρονων τεχνικών και παραδοσιακών τεχνικών 

όρων. 

- H ανάγκη καταγραφής αντικειµένων που αποτελούνται από διαφορετικό ή 

σύνθετο υλικό ( Τέµπλο Πρωτάτου Αγίου Όρους ).  

- Η ανάγκη ύπαρξης ενός οδηγού δειγµατοληψίας που θα αναφέρει τα βήµατα 

της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούνται κατά την λήψη δειγµάτων που 

απαιτούνται για τις εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν πιο 

αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

 

5.5Κατηγορίες Ερωτήσεων 

 

  Οι κατηγορίες των ερωτήσεων έχουν κατ εξοχήν προσαρµοστεί στις 

ερευνητικές αλλά και στις επαγγελµατικές ανάγκες του χρήστη - συντηρητή 

ξυλόγλυπτων τέµπλων. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέχθηκαν µε γνώµονα τη συχνότητα 
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πρόσβασης σε συγκεκριµένες κατηγορίες πληροφοριών κατά την πιθανή χρήση του 

συστήµατος σαν εργαλείου τεκµηρίωσης εργασιών συντήρησης. Κάθε κατηγορία 

ερωτήσεων θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ερευνητές άλλων επιστηµών που θα 

µπορούν να ανακτήσουν πληροφορίες από κατηγορίες ερωτήσεων που αφορούν το 

ερευνητικό τους πεδίο. 

Οι κατηγορίες αφορούν µεγάλες θεµατικές ενότητες πληροφοριών και είναι οι 

παρακάτω. 

 

Α) Ερωτήσεις διαχειριστικού χαρακτήρα 

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών διαχειριστικού 

τύπου, οι οποίες χρησιµοποιούνται στη σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων, δελτίων 

συντήρησης και µελετών. Επίσης µπορούµε να ανακτήσουµε δεδοµένα τα οποία θα 

µας πληροφορούν για τα πρόσωπα που εµπλέκονται γύρω από το συγκεκριµένο 

τέµπλο και το καθεστώς προστασίας κάτω από το οποίο θα γίνονται οι διάφορες 

ενέργειες µας.  

  

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν : 

 

Τον Κάτοχο 

Τον Τόπο ∆ιατήρησης 

Τον Υπεύθυνο Τέµπλου 

Το Καθεστώς προστασίας 

Τον Υπεύθυνο Συντήρησης 

 

Β) Ερωτήσεις Ιστορίας της Τέχνης 

Στην κατηγορία αυτή περιέχονται οι ερωτήσεις που αφορούν στην εξέταση 

από την πλευρά της ιστορίας της τέχνης των ξυλόγλυπτων τέµπλων. Οι πληροφορίες 

που ανακτά ο συντηρητής είναι απαραίτητες για την πληρέστερη κατανόηση του 

έργου και την αποκωδικοποίηση ποικιλόµορφων πληροφοριών του δηµιουργού. 

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν : 

Το ∆ηµιουργό 

Το Τόπο Προέλευσης 

Τις Τεχνικές ∆ιακόσµησης 
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Την Ανάλυση του τέµπλου 

Το ∆ιάκοσµο του τέµπλου 

Την Ανάλυση του τµήµατος 

Το ∆ιάκοσµο του τµήµατος 

 

Γ) Γενικές Ερωτήσεις 

 Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε 

παραπάνω από µία κατηγορίες. Πιστεύουµε λοιπόν ότι είναι φιλικότερο προς το 

χρήστη να τις αναζητάει σε µία γενικότερη κατηγορία ερωτήσεων. 

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν : 

 

Την Απεικόνιση του Τέµπλου 

Τη Μελέτη Συντήρησης 

Τον Ερευνητής 

Τη ∆ηµοσίευση του Τέµπλου 

Τη Βιβλιογραφία 

Τα Ιστορικά στοιχεία 

 

 Παραδείγµατα  

Όλα τα τέµπλα των οποίων οι δηµιουργοί τους έχουν µια συγκεκριµένη  

(π.χ. κρητική) καταγωγή. 

Βιβλιογραφία µε κάποιο συγκεκριµένο θέµα (π.χ. Ξυλόγλυπτα Πάτµου). 

 

∆) Τεχνολογία Κατασκευής 

 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ερωτήσεις που αφορούν πληροφορίες για την 

τεχνολογική εξέταση του τέµπλου και των ειδικότερων τµηµάτων του. Αφορούν 

επίσης τα δοµικά υλικά του τέµπλου και την τεχνολογία επεξεργασίας τους. 

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν :  

Την Τεχνολογική εξέταση Τέµπλου. 

Την Τεχνολογική εξέταση Τµήµατος. 

Τα Υλικά κατασκευής 

Παραδείγµατα 

Τέµπλο που έχει συγκεκριµένο τρόπο στήριξης και συγκεκριµένο τρόπο πάκτωσης 

Τους τρόπους συναρµογής που τα τέµπλα έχουν συγκεκριµένο τρόπο στήριξης. 
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Ε) Εργαστηριακές εξετάσεις 

 Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν 

εργαστηριακές εξετάσεις που γίνονται για την επιλογή των κατάλληλων υλικών και 

µεθόδων συντήρησης. 

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν : 

Μη καταστρεπτικές µέθοδοι 

Καταστρεπτικές µέθοδοι. 

Παράδειγµα 

Αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µεθόδου εξέτασης του συγκεκριµένου τέµπλου. 

 

ΣΤ) Κατάσταση διατήρησης 

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών που έχουν 

σχέση µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τέµπλο και τα αίτια της. Επίσης 

αναφέρονται στις συνθήκες µέσα στις οποίες διατηρείται. 

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν : 

Τη φθορά του τέµπλου 

Τη φθορά του τµήµατος 

Την κατάσταση διατήρησης 

 

Ζ) Συντήρηση 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ερωτήσεις που έχουν σκοπό την ανάκτηση 

πληροφοριών για τις εργασίες συντήρησης, τα υλικά και τις µεθόδους που 

εφαρµόσθηκαν, τα δοκιµαστικά που έγιναν, το χώρο και το χρόνο των εργασιών και 

άλλα. 

Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν : 

Την εργασία συντήρησης 

Τα δοκιµαστικά τεστ 

Τα υλικά συντήρησης 

Παράδειγµα. 

Χρόνο πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης εργασίας συντήρησης του 

συγκεκριµένου τέµπλου. 
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Κεφάλαιο 6 

Υπάρχοντα ελληνικά πρότυπα. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε σε δύο υπάρχοντα ελληνικά πληροφοριακά 

συστήµατα, που χρησιµοποιήσαµε ως πρότυπα.  

6.1 Εθνικό αρχείο µνηµείων ΠΟΛΕΜΩΝ 

 

 «Το έργο ΠΟΛΕΜΩΝ26: Συντονισµένες Υπηρεσίες Πληροφορικής για την 

Τεκµηρίωση, ∆ιαχείριση & Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς" εκτελέσθηκε 

στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΕΤ ΙΙ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας και αποσκοπεί στην δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος για το 

Εθνικό Αρχείο Μνηµείων και ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 

µουσείου, µε εξασφαλισµένη συµβατότητα πληροφοριακών δοµών, διαδικασιών και 

απαιτούµενης τεχνικής υποδοµής, για εφαρµογή σε εθνική κλίµακα. 

 Το σύστηµα του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων αφορά στην διαχειριστική 

τεκµηρίωση κινητών και ακίνητων µνηµείων, διαχρονικός και σε συσχετισµό. 

Είναι γεωγραφικώς κατανεµηµένο, σύµφωνα µε την επίσηµη διοικητική διαίρεση των 

µονάδων του ΥΠ.ΠΟ., µε τοπική συλλογή και επεξεργασία υλικού και επιτελικού 

συντονισµού από τη ∆ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ∆ηµοσιευµάτων. Επίσης 

υποστηρίζει χαρτογραφική τεκµηρίωση και συναφείς λειτουργίες. 

Το σύστηµα έχει αρχιτεκτονική οµοσπονδιακού συστήµατος βάσεων δεδοµένων 

Περιλαµβάνει διασυνδεδεµένα τοπικά δίκτυα σταθµών εργασίας, εφαρµογές δοµής 

Client-server, σχεσιακές βάσεις ∆εδοµένων και SQL για τη διαχειριστική 

τεκµηρίωση, το Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού ( SIS) για το καθολικό 

ευρετήριο και GIS για την χαρτογραφική τεκµηρίωση. 

 Στα πλαίσια του έργου ΠΟΛΕΜΩΝ, το σύστηµα του Εθνικού Αρχείου 

Μνηµείων θα εγκατασταθεί κατ' αρχήν δοκιµαστικά σε δίκτυο µε κόµβους σε 

Κοµοτηνή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ηράκλειο. 

Το Πολέµων επειδή ακριβώς είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Εθνικού αρχείου 

µνηµείων έχει καθαρά διαχειριστικό χαρακτήρα και οι πληροφορίες που παρέχει για 

την συντήρηση (σχήµα 3β) δελτίο συντήρησης έχουν διαχειριστικό και µόνο 

                                                           
26 Το κείµενο αυτό που φορά το σύστηµα ΠΟΛΕΜΩΝ έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και 
παρατίθεται αυτούσιο από ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο µε τον τίτλο "ΠΟΛΕΜΩΝ Συντονισµένες 
Υπηρεσίες πληροφορικής�Ιούλιος 1997". 



 47

χαρακτήρα καλύπτοντας τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΥΠ.ΠΟ. και περιγράφεται µε 

τα ίδια γνωρίσµατα που περιγράφεται και ένα µνηµείο. 

επίσης όσον αφορά τα Ξυλόγλυπτα περιγράφεται στο ίδιο δελτίο που περιγράφεται 

οποιοδήποτε άλλο κινητό αντικείµενο(σχήµα 3β). 

 

6.2 Σύστηµα θεµατικής τεκµηρίωσης ΚΛΕΙΩ 

 

Το ΚΛΕΙΩ27 είναι σύστηµα πολιτισµικής τεκµηρίωσης κατάλληλο τόσο για κινητά 

αντικείµενα όσο και για ακίνητα µνηµεία. Προορίζεται για χρήση επιστηµονικού 

καταλόγου και όχι απλώς για βασική καταγραφή/ τεκµηρίωση, λειτουργία που 

παρέχεται και από συστήµατα διαχειριστικής τεκµηρίωσης. Μπορεί να περιλαµβάνει 

όλες τις πληροφορίες που συγκροτούν την τρέχουσα γνώση γύρω από ένα σύνολο 

αντικειµένων οργανωµένων κατά συλλογές ή ενότητας. Οι πληροφορίες αυτές 

αποτελούνται από δοµηµένες περιγραφές και άλλα πολύµορφα δεδοµένα (εικόνες, 

ηχητικά και κινηµατογραφικά ντοκουµέντα, κείµενα �) και χαρακτηρίζονται από 

µεγάλο βαθµό διασύνδεσης, ποικιλία αναφορών και ταξινοµήσεων, ευρεία χρήση 

αφηρηµένων σχέσεων και ανάγκη πολλαπλών, κυρίως αναφορικών, προσβάσεων σε 

αυτές. Ακόµη οι πληροφορίες αυτές εν γένει εµπλουτίζονται, αλλά µεταβάλλονται 

σπανίως.  

 Οι πληροφορίες στο ΚΛΕΙΩ οργανώνεται ως µια βάση γνώσεων σύµφωνα µε 

ένα ειδικά κατασκευασµένο σηµασιολογικό µοντέλο. Λειτουργικός πυρήνας του 

ΚΛΕΙΩ είναι το σηµασιολογικό σύστηµα ευρετηριασµού Semantic Index System 

(SIS), κατασκευασµένο στο Ινστιτούτο Πληροφορικής µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

εκφραστικής ικανότητας και επιδόσεων έναντι των κυριότερων συστηµάτων βάσεων 

γνώσεων και οντοκεντρικών βάσεων δεδοµένων.  

 Η κατασκευή του ΚΛΕΙΩ επιτρέπει εξαιρετικά πυκνή διασύνδεση 

πληροφοριών, πρόσβαση σ' αυτές µε απεριόριστες αλυσίδες αναφορών, απόδοση 

ιστορικών και πολιτιστικών συµφραζοµένων και αφηρηµένων ιδιοτήτων, 

συνδυασµένο χρονικό και τοπικό προσδιορισµό, απόλυτο ή σχετικό και καταχώρηση 

εναλλακτικών, ενδεχοµένως αντιφατικών, πληροφοριών µε τις πηγές τους. Η 

παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται υπό µορφή γραφική ή κειµένου. Προσφέρεται 

                                                           
27 Το κείµενο αυτό που φορά το σύστηµα ΚΛΕΙΩ έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και 
παρατίθεται αυτούσιο από ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο µε τίτλο "Πολιτισµική Τεκµηρίωση: Το 
σύστηµα ΚΛΕΙΩ. 
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επεκτάσιµος κατάλογος προκατασκευασµένων ερωτήσεων. Ιδιαιτέρως σηµαντικός 

είναι ο οµοιόµορφος χειρισµός δεδοµένων και σχήµατος αυτών, που έχει ως συνέπεια 

τη δυνατότητα άµεσης επέκτασης ή µετατροπής της δοµής της πληροφορίας από τον 

ίδιο τον χρήστη.  

Το σύστηµα ΚΛΕΙΩ όπως προαναφέρθηκε έχει δηµιουργηθεί για να καλύπτει 

ανάγκες θεµατικής τεκµηρίωσης των συλλογών ενός µουσείου και απευθύνεται 

πρωτίστως στον επιµελητή των συλλογών του Μουσείου. Ίσως για το λόγο αυτό οι 

πληροφορίες που παρέχει το σύστηµα για τη συντήρηση, έχουν σχέση περισσότερο 

µε τη διαχείριση των αντικείµένων και άρα έχουν διαχειριστικό χαρακτήρα. Παρόλα 

αυτά επειδή το Κλειώ είναι ένα "πλαστικό σύστηµα" θα µπορούσε εύκολα να 

ανάπτυξη ένα τµήµα τεκµηρίωσης εργασιών συντήρηση και εργαστηριακών 

εξετάσεων που κινούνται γύρω από τον άξονα αυτό. 
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Κεφάλαιο 7 
 

Η οντολογία του µοντέλου 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε στη γλώσσα παράστασης που επιλέξαµε 

και στις βασικές κατηγορίες του µοντέλου. Επίσης, περιγράφεται πλήρως η οντολογία 

του µοντέλου µας. Η γραφική περιγραφή παρατίθεται στο παράρτηµα��.  

 

7.1 Η Γλώσσα περιγραφής του µοντέλου. 

 

Η περιγραφή του µοντέλου µας επιλέχθηκε να γίνει µε το συντακτικό της 

γλώσσας παράστασης γνώσεων Telos28 και που η οποία είχε αρχικά αναπτυχθεί για 

την κατασκευή µοντέλων που περιγράφουν πληροφοριακά συστήµατα. Οι 

στοιχειώδεις δοµές της γλώσσας είναι προτάσεις που παριστάνουν οντότητες και 

σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων και µπορούν όταν συνδυαστούν να παραστήσουν 

πολυπλοκότερες δοµές. Οι οντότητες που περιγράφονται στην TELOS είναι είτε 

ατοµικές οντότητες είτε κλάσεις. Οι βασικοί µηχανισµοί της γλώσσας είναι οι σχέσεις 

ταξινόµησης, απόδοσης γνωρίσµατος, και γενίκευσης εξειδίκευσης29. 

 Ο λόγος που επιλέξαµε την Telos ήταν ότι η γλώσσα αυτή είναι αυστηρά 

δοµηµένη, δεν επιδέχεται αµφισηµίες και το συντακτικό της είναι σχετικά απλό.  

 

 

7.2 Οι Βασικές κατηγορίες 

Οι βασικές κατηγορίες του µοντέλου Ταγιαδώρος είναι οι παρακάτω :  

• Το τέµπλο. Τα στοιχεία εκείνα που τεκµηριώνουν πλήρως το 

ξυλόγλυπτο τέµπλο αλλά και τις διαδικασίες διάγνωσης και 

συντήρησης που εφαρµόζονται σε αυτό. π.χ. Τεχνολογική εξέταση, 

Συντήρηση, Κατάσταση διατήρησης κ.λ.π. 

• Η Συντήρηση. Όλα δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τη 

συντήρηση π.χ. οι εργασίες συντήρησης, η µελέτη συντήρησης, 

διοικητικά στοιχεία που αφορούν τη συντήρηση κ.λ.π. 

                                                           
28 Mylopoylos,1990 
29 Μαρία Χριστοφοράκη1994 
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• Τεχνολογική εξέταση. Τα στοιχεία δηλαδή που αφορούν τις εξετάσεις 

που διενεργούµε (καταστρεπτικές ή µη), για να κατανοήσουµε τον 

τρόπο και τα υλικά κατασκευής του ξυλόγλυπτου τέµπλου.  

• Κατάσταση διατήρησης. Τα στοιχεία δηλαδή που αφορούν την 

κατάσταση στην οποία διατηρείται το έργο τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες που συνθέτουν το µικροκλίµα του χώρου που διατηρείται, 

τις επεµβάσεις που έχει δεχθεί στο παρελθόν και όλους τους 

παράγοντες φθοράς που έχουν επιδράσει πάνω του. 

• ∆ιοικητικές και γενικές πληροφορίες. Τα στοιχεία εκείνα που έχουν 

καθαρά διοικητικό χαρακτήρα και αφορούν τον κάτοχο και το 

καθεστώς προστασίας του έργου αλλά και γενικές πληροφορίες.  

• Ανάλυση του έργου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την λεπτοµερή 

ανάλυση του έργου από την πλευρά της Ιστορία της τέχνης. 

• Στοιχεία αναφοράς. Όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τα στοιχεία 

αναφοράς του έργου π.χ. ο τόπος διατήρησης η χρονολογία 

κατασκευής κ.λ.π. 

 

7.3  Η περιγραφή του µοντέλου 

ΤΕΜΠΛΟ 

Η κλάση τέµπλο οµαδοποιεί τα προς τεκµηρίωση αντικείµενα, γύρω από τα 

οποία περιστρέφεται όλο το σύστηµα. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που εξηγεί γιατί η 

κλάση τέµπλο συγκεντρώνει τα περισσότερα γνωρίσµατα από οποιαδήποτε άλλη 

κλάση µέσα στο µοντέλο. 

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_καθεστώς_προστασίας: Πολλά από τα εναποµείναντα τέµπλα υπόκεινται 

σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Καθεστώς Προστασίας. Η κλάση Καθεστώς Προστασίας οµαδοποιεί όλους 

τους τύπους προστασίας που προβλέπονται από τον Αρχαιολογικό νόµο και τα 

γνωρίσµατα της είναι:  

o  έχει_κήρυξη: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση Κήρυξη  

•  έχει_φθορά: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φθορά. 

•  έχει_συνθήκες_διατήρησης: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση 

Συνθήκες ∆ιατήρησης. 
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•  έχει_επέµβαση: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση Επέµβαση. 

Αναφέρεται στις παλιότερες επεµβάσεις που έχει δεχθεί το τέµπλο ή τµήµατα 

του, σαν παλιότερη επέµβαση ορίζεται η οποιαδήποτε ανθρώπινη επέµβαση 

που έχει προσθέσει ή αφαιρέσει κάτι από την αρχική µορφή του τέµπλου. Η 

κλάση Επέµβαση είναι υποκλάση της κλάσης Κατάσταση διατήρησης. 

•  έχει_ ιστορικά_ στοιχεία: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση 

Telos_ string. Αναφέρεται στο κείµενο που περιέχει στοιχεία ιστορικά που 

σχετίζονται µε το τέµπλο ή µε κάποιο τµήµα του.  

•  έχει_χρονολογία_κατασκευής: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση 

Χρονολογία Κατασκευής. Αναφέρεται σε χρονολογία κατασκευής που 

προκύπτει είτε από σωζόµενη επιγραφή είτε από κάποια άλλη γραπτή 

µαρτυρία. Αναφέρεται επίσης σε χρονική περίοδο κατασκευής που αποδίδεται 

από κάποιον ερευνητή ή από την προφορική παράδοση ή από φιλολογική 

πηγή. Η κλάση αυτή είναι υποκλάση της κλάσης Στοιχεία Αναφοράς. Η 

κλάση Χρονολογία κατασκευής η έχει γνώρισµα: έχει_µαρτυρία. Το 

γνώρισµα αυτό παίρνει τιµή από την κλάση Μαρτυρία, που αναφέρεται 

ακριβώς στον τρόπο που προκύπτει η χρονολόγηση.  

•  έχει_τόπο_διατήρησης: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση Τόπος 

∆ιατήρησης. Η κλάση αναφέρεται στα ονόµατα των τόπων όπου διατηρούνται τα 

τέµπλα και είναι υποκλάση της κλάσης Τόπος και της κλάσης Στοιχεία 

Αναφοράς. 

•  έχει_υλικό_κατασκευής: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Υλικό 

Κατασκευής και είναι υποκλάση της κλάσης Στοιχεία Αναφοράς. 

•  έχει_προέλευση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Προέλευση. 

Αναφέρεται στην προέλευση του έργου. Το χώρο στον οποίο είχε τοποθετηθεί 

αρχικά πριν καταλήξει στο σηµερινό του τόπο διατήρησης, ή µπορεί να 

αναφέρεται στον τόπο τον οποίο είχε κατασκευαστεί π.χ. Βιέννη. Η κλάση 

οµαδοποιεί όλους τους τόπους προέλευσης και είναι υποκλάση της κλάσης Τόπος 

και είναι επίσης υποκλάση της κλάσης Στοιχεία Αναφοράς. 

•  έχει_δηµιουργό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ηµιουργός και είναι 

υποκλάση της κλάσης Στοιχεία Αναφοράς.  

•  έχει_κάτοχο: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση Κάτοχος. 

•  έχει_ερευνητή: Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµές από την κλάση Ερευνητής. 
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•  έχει_τεχνολογική_εξέταση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Τεχνολογική Εξέταση. 

• έχει_διάκοσµο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιάκοσµος.  

•  έχει_συντήρηση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Συντήρηση..  

•  έχει_τµήµα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τµήµα. 

•  έχει_ανάλυση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ανάλυση  

• έχει_απεικόνιση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Απεικόνιση  

•  έχει_δηµοσίευµα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ηµοσίευµα. 

•  έχει_διαστάσεις: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιαστάσεις  

και είναι υποκλάση της κλάσης Στοιχεία Αναφοράς. 

• έχει_στατικότητα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Στατικότητα και 

είναι υποκλάση της κλάσης Κατάσταση ∆ιατήρησης. 

 

Συντήρηση  

Η κλάση Συντήρηση αναφέρεται στη διαχειριστική πληροφορία που σχετίζεται 

µε την καθεαυτό συντήρηση. Επίσης αναφέρεται στις εργασίες συντήρησης. 

•  έχει_είδος_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Είδος 

Συντήρησης.. Η κλάση οµαδοποιεί όλους τους τύπους της συντήρησης π.χ. 

προληπτική.  

•  έχει_σκοπό_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String 

Αναφέρεται στο σκοπό που έχουν οι εργασίες της συντήρησης. 

•  έχει_διάρκεια_εργασιών_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_String. Αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών συντήρησης. 

•  έχει_Α/Α_αρχείου_εργαστηρίου_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον 

τύπο Telos_String. Αναφέρεται στον Α/Α του αρχείου του εργαστηρίου µέσα στο 

οποίο διενεργούνται οι εργασίες συντήρησης ή στο οποίο ανήκει η οµάδα που 

διενεργεί τη συντήρηση αν αυτή γίνεται στο τόπο διατήρησης του αντικειµένου.  

 

•  έχει_τόπο_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τόπος 

Συντήρησης που προσδιορίζει τον τόπο όπου θα λάβουν οι εργασίες συντήρησης. 

Η κλάση Τόπος Συντήρησης είναι υποκλάση της κλάσης Τόπος.  
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• έχει_υπεύθυνο_εργαστηρίου_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την 

κλάση Υπεύθυνος Συντήρησης. Αναφέρεται στον επικεφαλή της οµάδας. Η 

κλάση Υπεύθυνος Συντήρησης είναι υποκλάση της κλάσης Ερευνητής. 

•  έχει_ συντηρητή: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Συντηρητής η οποία 

οµαδοποιεί τους συντηρητές του συνεργείου που ασχολείται µε τη συντήρηση. Η 

κλάση Συντηρητής είναι υποκλάση της κλάσης Ερευνητής 

•  έχει_µελέτη_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Μελέτη 

Συντήρησης.  

• έχει_αποσυναρµολόγηση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Αποσυναρµολόγηση η οποία αναφέρεται στην αποσυναρµολόγηση του 

αντικείµένου. 

 Τα γνωρίσµατα της κλάσης Αποσυναρµολόγηση είναι : 

• έχει_αρίθµηση_κοµµατιού: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Α/Α 

Κοµµατιού. Αναφέρεται στα αποσυναρµολογηµένα κοµµάτια του 

αντικειµένου. 

• έχει_αρίθµηση_συσκευασίας: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_String. Αναφέρεται στις συσκευασίες που τοποθετούνται ή βρίσκονται 

τα αποσυναρµολογηµένα κοµµάτια του αντικειµένου. 

•  έχει_αντιστοίχιση_σε_σχέδιο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Αντιστοίχιση σε Σχέδιο. Αναφέρεται στην αντιστοίχηση των 

αποσυναρµολογηµένων κοµµατιών του αντικειµένου πάνω σε ένα σχέδιο. 

 Η κλάση Αποσυναρµολόγηση είναι υποκλάση της κλάσης Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_δοκιµαστικο_test: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆οκιµαστικό 

test η οποία αναφέρεται στην διαδικασία δοκιµαστικών για την εξεύρεση του 

καταλληλότερου: α)υλικού στερέωσης και β)διαλύτη καθαρισµού. Τα 

γνωρίσµατα της κλάσης ∆οκιµαστικό test είναι : 

•  έχει_αρίθµηση_δοκιµαστικού: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_String. Αναφέρεται στην αρίθµηση των τεστ. 

• έχει_διαλύτη: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιαλύτης που 

οµαδοποιεί τους διαλύτες που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση. 

•  έχει_αποτέλεσµα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αναφέρεται στο αποτέλεσµα του διαλύτη. 
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• έχει_προτεινόµενη_εργασία: Έχει Το γνώρισµα αυτό παίρνει τιµή από την κλάση 

προτεινόµενη εργασία. Αναφέρεται στις προτάσεις που γίνονται από των 

συντηρητή για συντήρηση των αντικειµένων. 

• έχει_απεντόµωση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Απεντόµωση η 

οποία αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία απεντόµωσης. Η κλάση 

Απεντόµωση είναι υποκλάση της κλάσης Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_στερέωση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Στερέωση η οποία 

αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία στερέωσης. Η κλάση Στερέωση είναι 

υποκλάση της κλάσης Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_ καθαρισµό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Καθαρισµός η 

οποία αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία καθαρισµού. Η κλάση 

Καθαρισµός είναι υποκλάση της κλάσης Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_ αφαίρεση_επέµβασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Αφαίρεση 

Επέµβασης η οποία αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία αφαίρεσης 

προσθηκών και παλαιότερων επεµβάσεων που είχαν γίνει στο τέµπλο ή σε τµήµα 

του µέσα στο χρόνο. Η κλάση Αφαίρεση Επέµβασης είναι υποκλάση της κλάσης 

Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_ συµπλήρωση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Συµπλήρωση η 

οποία αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία συµπλήρωσης των ελλείψεων. Η 

κλάση Συµπλήρωση είναι υποκλάση της κλάσης Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_ αισθητική_αποκατάσταση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Αισθητική Αποκατάσταση η οποία αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία 

αισθητικής αποκατάστασης των ελλείψεων των φθορών και των συµπληρωµένων 

τµηµάτων. Η κλάση Αισθητική Αποκατάσταση είναι υποκλάση της κλάσης 

Εργασία Συντήρησης. 

•  έχει_ επίχρυση_µε_βερνίκι: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Επίχριση 

µε Βερνίκι η οποία αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία βερνικώµατος του 

έργου. Η κλάση Επίχρυση µε βερνίκι είναι υποκλάση της κλάσης Εργασία 

Συντήρησης. 

• έχει_προληπτική_συντήρηση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Προληπτική Συντήρηση. Αναφέρεται στις οδηγίες που δίνει ο συντηρητής στον 

κάτοχο του τέµπλου για τις διαδικασίες και τις µεθόδους προληπτικής 

συντήρησης που πρέπει να εφαρµόζει µετά τη συντήρηση. 
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Εργασία συντήρησης. 

Η κλάση Εργασία Συντήρησης συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

χρειάζονται για να τεκµηριωθεί κάθε µία από τις εργασίες συντήρησης.  

Τα γνωρίσµατα της είναι: 

•  έχει_υλικό_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Υλικό 

Συντήρησης η οποία οµαδοποιεί όλα τα υλικά συντήρησης. 

•  έχει_χρόνο_πραγµατοποίησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_Time. Αναφέρεται στον χρόνο που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθούν οι 

εργασίες συντήρησης. 

•  έχει_τµήµα_πραγµατοποίησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_String. Περιγράφει το τµήµα που έγιναν οι εργασίες συντήρησης. 

•  έχει_σηµείωση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αναφέρεται σε σηµειώσεις αδόµητης πληροφορίας που έχουν σχέση µε την 

εφαρµογή των µεθόδων και τη συµπεριφορά του αντικείµένου. 

•  έχει_απεικόνιση_εργασιών_συντήρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την 

κλάση Απεικόνιση. 

 

Απεικόνιση 

Η κλάση αυτή περιγράφει όλες τις απεικονιστικές µεθόδους που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη συντήρηση. Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_περιγραφή_απεικονιζόµενου_τµήµατος: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον 

τύπο Telos_String. Περιγράφει το τµήµα που απεικονίζεται. 

•  έχει_αριθµό_και_όνοµα_αρχείου: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_String. Αναφέρεται στον αριθµό της απεικόνισης και το όνοµα του 

αρχείου. 

•  έχει_απεικονιστική_µέθοδο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Απεικονιστική Μέθοδο που οµαδοποιεί όλους τους τύπους απεικόνισης. 

•  έχει_πρόσωπο_που_διενεργεί_απεικόνιση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την 

κλάση Πρόσωπο  
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Μελέτη συντήρησης  

Η κλάση Μελέτη αναφέρεται στα στοιχεία που αφορούν µελέτες που έχουν 

σχέση µε τη συντήρηση του αντικειµένου και η οποία θα ενηµερώνει για τα στοιχεία 

του αρχείου που βρίσκονται οι µελέτες.  

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_µελετητή: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Μελετητής που είναι 

υποκλάση της κλάσης Ερευνητής. 

•  έχει_αριθµό_αρχείου: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αφορά τον αριθµό του αρχείου που βρίσκεται η µελέτη. 

•  έχει_χρονολογία_εκπόνησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_Time. Αφορά τη χρονολογία που εκπονήθηκε η µελέτη. 

•  έχει_αριθµό_έγκρισης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αφορά τον αριθµό της έγκρισης της µελέτης.  

•  έχει_είδος_µελέτης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Είδος Μελέτης 

όπου οµαδοποιούνται όλοι οι τύποι µελετών. 

 

Κάτοχος 

• Η κλάση Κάτοχος αναφέρεται στα στοιχεία που αφορούν το καθεστώς κατοχής 

του τέµπλου και περιέχει διαχειριστική καθαρά πληροφορία., είναι υποκλάση της 

κλάσης Στοιχεία Αναφοράς. 

Τα γνωρίσµατα της κλάσης έχουν αντληθεί από το Σύστηµα διαχειριστικής 

τεκµηρίωσης ΠΟΛΕΜΩΝ.  

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_αριθµό_αρχείου_κατοχής: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_String. Αφορά τον αριθµό του αρχείου κατοχής που βρίσκεται το τέµπλο. 

•  έχει_υπεύθυνο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Πρόσωπο. 

•  έχει_στοιχεία_κατοχής: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αφορά τα στοιχεία κατοχής του ιδιοκτήτη. 

•  έχει_χρονικά_όρια: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_Time. 

Αφορά τη χρονολογία στην οποία περιήλθε στην κατοχή του ιδιοκτήτη. 
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∆ηµιουργός 

 Η κλάση ∆ηµιουργός αναφέρεται στο δηµιουργό του έργου. Η κλάση αυτή 

αναφέρει ιστορικά στοιχεία για το δηµιουργό και αν αυτός είναι ακόµα εν ζωή, 

µας παρέχει στοιχεία και για τη διεύθυνση του. Η κλάση ∆ηµιουργός είναι 

υποκλάση της κλάσης Πρόσωπο και της κλάσης Στοιχεία Αναφοράς.  

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_περιοχή_εργασίας: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Περιοχή 

Εργασίας. Αναφέρεται στο χώρο δράσης του δηµιουργού. 

•  έχει_καταγωγή: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Καταγωγή. 

Αναφέρεται στο χώρο από όπου κατάγεται ο δηµιουργός. 

•  έχει_ηµεροµηνία_και_τόπο_γέννησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης. Αναφέρεται στο χωρικό και χρονικό 

προσδιορισµό της γέννησης του δηµιουργού. 

•  έχει_ηµεροµηνία_και_τόπο_θανάτου: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Ηµεροµηνία και Τόπο Θανάτου. Αναφέρεται στο χωρικό και χρονικό 

προσδιορισµό του θανάτου του δηµιουργού.  

•  έχει_διεύθυνση:. Η κλάση ∆ιεύθυνση οµαδοποιεί όλες τις διευθύνσεις.  

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_οδό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

•  έχει_αριθµό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_Integer. Αφορά 

τον αριθµό της οδού. στοιχεία κατοχής του ιδιοκτήτη. 

•  έχει_ταχυδροµικό_κώδικα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_Integer. Αφορά τον ταχυδροµικό κώδικα της οδού.  

Ερευνητής 

Η κλάση Ερευνητής αναφέρεται στον ερευνητή µε την ευρύτερη έννοια 

του όρου που περικλείει και τον µελετητή � τεχνικό που ασχολείται µε το έργο. Η 

κλάση Ερευνητής είναι υποκλάση της κλάσης Πρόσωπο. 

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_ειδικότητα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ειδικότητα. 

Αναφέρεται στις ειδικότητες των ερευνητών. 

•  έχει_φορέα-απασχόλησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φορέας 

απασχόλησης. Αναφέρεται στις υπηρεσίες, τα εργαστήρια ή τα ιδρύµατα που 

ανήκουν οι ερευνητές. 
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•  έχει_θέση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Θέση. Αναφέρεται στις 

θέσεις που κατέχουν οι ερευνητές στους χώρους απασχόλησης τους. 

•  έχει_αριθµό_τηλεφώνου: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_Integer. Αφορά τους αριθµούς τηλεφώνου των ερευνητών. 

•  έχει_διεύθυνση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιεύθυνση. Η κλάση 

∆ιεύθυνση οµαδοποιεί όλες τις διευθύνσεις.  

•  έχει_δηµοσίευµα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ηµοσίευµα. 

 

Πρόσωπο. 

Η κλάση Πρόσωπο οµαδοποιεί όλα τα πρόσωπα του µοντέλου. 

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_ιδιότητα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ιδιότητα. Αναφέρεται 

στις ιδιότητες των προσώπων ειδικότητες των ερευνητών. 

•  έχει_όνοµα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Όνοµα. Αναφέρεται στα 

ονοµατεπώνυµα ή ψευδώνυµα όλων των ανθρώπων. 

 

 

Τόπος 

Η κλάση Τόπος περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφει ένα 

τόπο σύµφωνα µε τις ανάγκες του συστήµατος. 

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

•  έχει_νοµό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Νοµός. Οµαδοποιεί όλα τα 

ονόµατα των νοµών του Ελλαδικού χώρου. 

•  έχει_επαρχία: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Επαρχίας. Οµαδοποιεί 

όλα τα ονόµατα των Επαρχιών του Ελλαδικού χώρου. 

•  έχει_πόλη/χωριό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Πόλη Χωριό. 

Αναφέρεται στα ονόµατα των πόλεων και των χωριών. 

•  έχει_τοπωνύµιο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τοπωνύµιο. 

Αναφέρεται στα ονόµατα των τοπωνυµιών. 

•  έχει_διεύθυνση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιεύθυνση. 

•  έχει_ηµεροµηνία_εγκατάστασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Telos_Time. Αναφέρεται στην ηµεροµηνία εγκατάστασης.  
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•  έχει_ηµεροµηνία_φυγής: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Telos_Time. 

Αναφέρεται στην ηµεροµηνία φυγής. 

 

Υλικό κατασκευής 

Η κλάση Υλικό κατασκευής αναφέρεται στα υλικά κατασκευής όλων των 

τµηµάτων του ξυλόγλυπτου τέµπλου συµπεριλαµβανοµένου και των υλικών 

στήριξης.  

Η κλάση Υλικό φορέα αναφέρεται στα ονόµατα των ξύλών των οποίων η 

επεξεργασµένη επιφάνεια αποτελεί το γλυπτό διάκοσµο του τέµπλου, ή αποτελεί το 

φορέα για την προετοιµασία των ζωγραφιστών τµηµάτων ή των τµηµάτων που είναι 

απλά βαµµένα. Είναι υποκλάση της κλάσης Υλικό κατασκευής.  

Η κλάση Υλικό στήριξης αναφέρεται στα ονόµατα των ξύλων των οποίων η 

επιφάνεια δεν επιδέχεται γλυφή αλλά προορίζονται µόνο για τη στήριξη των γλυπτών 

τµηµάτων του τέµπλου. Επίσης αναφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο 

µπορεί να χρησιµοποιήθηκε µε στηρικτικό σκοπό. Είναι υποκλάση της κλάσης Υλικό 

κατασκευής. 

Η κλάση Υλικό Προετοιµασίας αναφέρεται στα ονόµατα των υλικών 

προετοιµασίας πάνω στα οποία υπάρχει το στρώµα της ζωγραφικής ή του ευγενούς 

µετάλλου. Είναι υποκλάση της κλάσης Υλικό κατασκευής.  

Η κλάση Υλικό Ζωγραφικής Επιφάνειας αναφέρεται στα ονόµατα των υλικών 

και του µέσου που έχει χρησιµοποιηθεί στο ζωγραφικό διάκοσµο. Είναι υποκλάση 

της κλάσης Υλικό κατασκευής. 

Η κλάση Ένθετο Υλικό αναφέρεται στα ονόµατα των ένθετων υλικών που µπορεί να 

έχουν χρησιµοποιηθεί σε κάποια ενθετική τεχνική. Είναι υποκλάση της κλάσης 

Υλικό κατασκευής.  

Η κλάση Ευγενές Μέταλλο αναφέρεται στα ονόµατα των ευγενών µετάλλων, µε 

φύλλα των οποίων µπορεί να έχουν καλυφθεί τµήµατα του τέµπλου. Είναι υποκλάση 

της κλάσης Υλικό κατασκευής.  

Η κλάση Βερνίκι αναφέρεται στα ονόµατα των τύπων των βερνικιών που µπορεί 

να έχουν χρησιµοποιηθεί σε επίχρυση των τµηµάτων του τέµπλου. Είναι υποκλάση 

της κλάσης Υλικό κατασκευής. 
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Η κλάση Συνθήκες διατήρησης αναφέρεται στις φυσικές συνθήκες που 

επικρατούν στους χώρους όπου διατηρούνται τα τέµπλα ή τα τµήµατα τους.  

Τα γνωρίσµατα της είναι: 

•  έχει_θερµοκρασία: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Θερµοκρασία. 

Αναφέρεται στις µετρήσεις θερµοκρασίας του χώρου µέσα στον οποίο βρίσκονται 

τα αντικείµενα. Είναι υποκλάση της κλάσης Περιβαλλοντικές συνθήκες. 

•  έχει_απόλυτη_υγρασία: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Απόλυτη 

υγρασία. Αναφέρεται στις µετρήσεις απόλυτης υγρασίας του χώρου µέσα στον 

οποίο βρίσκονται τα αντικείµενα. Είναι υποκλάση της κλάσης Περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

 

•  έχει_σχετική_υγρασία: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Σχετική 

υγρασία. Αναφέρεται στις µετρήσεις σχετικής υγρασίας του αέρα του χώρου 

µέσα στον οποίο βρίσκονται τα ξυλόγλυπτα αντικείµενα. Είναι υποκλάση της 

κλάσης Περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

•  έχει_εσωτερική_υγρασία: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Εσωτερική 

Υγρασία. Αναφέρεται στις µετρήσεις εσωτερικής υγρασίας Ε.Μ.C. των 

ξυλόγλυπτων αντικειµένων. Είναι υποκλάση της κλάσης Περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

  

•  έχει_ένταση_ακτινοβολίας: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ένταση 

Ακτινοβολίας. Αναφέρεται στις µετρήσεις της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο 

χώρου µέσα στον οποίο βρίσκονται τα ξυλόγλυπτα αντικείµενα. Είναι υποκλάση 

της κλάσης Περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

 

Φθορά 

 Η κλάση Φθορά οµαδοποιεί όλους τους τύπους φθοράς του τέµπλου ή των 

τµηµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και των υλικών στήριξης.  

Τα γνωρίσµατα της είναι: 

• έχει_αίτιο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Αίτιο και αναφέρεται 

στα αίτια που δηµιουργούν την φθορά. 
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•  έχει_απεικόνιση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Απεικόνιση  

 

 

Η κλάση Φθορά στη Στήριξη κλάση οµαδοποιεί όλους τους τύπους φθοράς που 

µπορούν να υπάρξουν στα στηρικτικά τµήµατα του τέµπλου. Είναι υποκλάση της 

κλάσης φθορά. 

Η κλάση Φθορά Φορέα οµαδοποιεί όλους τους τύπους φθοράς που µπορεί να 

υπάρξουν στο υλικό που φέρει το διάκοσµο του τέµπλου. Η κλάση Φθορά Φορέα 

είναι υποκλάση της κλάσης Φθορά. 

Η κλάση Φθορά Προετοιµασίας οµαδοποιεί όλους τους τύπους φθοράς που 

µπορεί να έχει το στρώµα της προετοιµασίας και είναι υποκλάση της κλάσης Φθορά. 

Η κλάση Φθορά Ζωγραφικής αναφέρεται στους τύπους φθοράς της ζωγραφικής 

και είναι υποκλάση της κλάσης Φθορά. 

Η κλάση Φθορά Μετάλλου αναφέρεται στους τύπους φθοράς των µετάλλων που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στη στήριξη του τέµπλου (συνήθως σίδηρος) ή έχουν 

χρησιµοποιηθεί στην διακόσµηση του(ευγενή µέταλλα)Η κλάση Φθορά Μετάλλου 

είναι υποκλάση της κλάσης Φθορά. 

Η κλάση Φθορά Βερνικιού αναφέρεται στους τύπους φθοράς των βερνικιών και 

είναι υποκλάση της κλάσης Φθορά. 

Η κλάση Φθορά Ένθετου Υλικού αναφέρεται στους τύπους φθοράς των Υλικών 

που έχουν χρησιµοποιηθεί στον διάκοσµο του τέµπλου µε την τεχνική της 

ενθετικής.)Η κλάση Φθορά Μετάλλου είναι υποκλάση της κλάσης Φθορά. 

 

 

 

Κήρυξη  

Η κλάση Κήρυξη αναφέρεται σε όλες τις κηρύξεις που έχουν γίνει για το 

προς τεκµηρίωση αντικείµενο ή για το χώρο που ανήκει. Η κλάση Κήρυξη είναι 

σηµαντική διότι ικανοποιεί την ανάγκη γνώσης του νοµικού πλαισίου κάτω από το 

οποίο θα εργαστούµε: 

Τα γνωρίσµατα της κλάσης των οποίων τα ονόµατα έχουν παρθεί από το σύστηµα 

ΠΟΛΕΜΩΝ είναι : 
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•  έχει_αριθµό_τεύχους_Φ.Ε.Κ.: Παίρνει τιµές από την κλάση Αριθµός 

Τεύχους Φ.Ε.Κ. η οποία οµαδοποιεί όλους τους αριθµούς τεύχους Φ.Ε.Κ. 

•  έχει_ηµεροµηνία_κήρυξης: Παίρνει τιµές από την κλάση Ηµεροµηνία 

Κήρυξης. Η κλάση αυτή αντιστοιχεί στις ηµεροµηνίες δηµοσίευσης του 

Φ.Ε.Κ. 

•  έχει_χαρακτηρισµό: Παίρνει τιµές από την κλάση Χαρακτηρισµός. Η κλάση 

αυτή οµαδοποιεί τους χαρακτηρισµούς που αναφέρονται µέσα στα Φ.Ε.Κ. που 

αφορούν τις κηρύξεις.  

•  έχει_απόφαση_κήρυξης: Παίρνει τιµές από την κλάση Απόφαση Κήρυξης. Η 

κλάση αυτή οµαδοποιεί τις αποφάσεις µε τις οποίες γίνονται οι κηρύξεις. 

•  έχει_κείµενο_κήρυξης: Παίρνει τιµές από την κλάση Κείµενο κήρυξης. Η 

κλάση αυτή αντιστοιχεί στα κείµενα των τυχόν κηρύξεων. 

•  έχει_ζώνη_κήρυξης: Παίρνει τιµές από την κλάση Ζώνη Κήρυξης. Η κλάση 

αυτή οµαδοποιεί τις ζώνες µέσα στις οποίες µπορεί να ανήκει το αντικείµενο 

ή το µνηµείο. 

 

Τµήµα 

Η κλάση Τµήµα αναφέρεται στα τµήµατα του ξυλόγλυπτου τέµπλου και αυτό 

είτε γιατί είναι αναγκαίο σε διάφορες φάσεις τις τεκµηρίωσης να επικεντρωθούµε σε 

τµήµατα του τέµπλου τοπικά. είτε γιατί υπάρχουν αρκετά ξυλόγλυπτα τµήµατα 

τέµπλων που δεν ανήκουν στο αρχικό. Επίσης κάποια τµήµατα µπορεί να 

παρουσιάζουν κάποια ιδιοµορφία η τέλος να είναι τα µοναδικά σωζόµενα τµήµατα 

του.  

Τα γνωρίσµατα της κλάσης είναι: 

 

• έχει_φθορά_τµήµατος: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φθορά. 

•  έχει_τεχνολογική_εξέταση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Τεχνολογική Εξέταση.  

•  έχει_διάκοσµο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιάκοσµος.  

•  έχει_ανάλυση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ανάλυση. 

•  έχει_απεικόνιση : Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Απεικόνιση. 

 

Ανάλυση 
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  Η κλάση Ανάλυση αναφέρεται στην ανάλυση του τέµπλου και των τµηµάτων 

του από την καθεαυτό µεριά της ιστορίας της τέχνης. 

Τα γνωρίσµατα της είναι: 

•  έχει_περιγραφή: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Telos_String. 

Αναφέρεται σε κείµενο περιγραφή µε µία γενική περιγραφή της διάρθρωσης. 

•  έχει_διάκοσµο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση ∆ιάκοσµος. 

 

 

 

 

 

∆ιάκοσµος 

 Η κλάση ∆ιάκοσµος αναφέρεται στις κατηγορίες των διακοσµητικών µοτίβων 

που υπάρχουν στο γραπτό ή το γλυπτό διάκοσµο των τέµπλων. 

Τα γνωρίσµατα της είναι:  

•  έχει_φυτικό_διακόσµο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φυτικός 

διάκοσµος. Αναφέρεται σε όλους τους τύπους φυτικής διακόσµησης που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων.  

•  έχει_ζώο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ζώο. Αναφέρεται σε όλα τα 

πραγµατικά ζώα. που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων π.χ. 

ψάρια, έντοµα. 

•  έχει_φανταστικό_ζώο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φανταστικό 

Ζώο. Αναφέρεται σε όλα τα φανταστικά έµβια όντα. που έχουν χρησιµοποιηθεί 

στη διακόσµηση των τέµπλων π.χ. γρύπες, δράκοι. 

•  έχει_ανθρώπινη_µορφή: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ανθρώπινη 

Μορφή. Η κλάση Ανθρώπινη Μορφή αναφέρεται στις κατηγορίες των 

διακοσµητικών µοτίβων που αναπαριστούν ανθρώπινες µορφές πραγµατικές ή 

φανταστικές που υπάρχουν στο γραπτό ή το γλυπτό διάκοσµο των τέµπλων. 

Επίσης περιλαµβάνει και τις ανθρώπινες µορφές. 

 έχει_άψυχο_διακοσµητικό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Άψυχο 

∆ιακοσµητικό. Η κλάση Άψυχο ∆ιακοσµητικό αναφέρεται στις κατηγορίες των 

διακοσµητικών µοτίβων που αναπαριστούν Άψυχα ∆ιακοσµητικά πραγµατικά ή 

φανταστικά που υπάρχουν στο γραπτό ή το γλυπτό διάκοσµο των τέµπλων.  
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• έχει_τεχνική_διακόσµησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τεχνική 

∆ιακόσµησης που οµαδοποιεί όλους τους τύπους διακόσµησης που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων.  

Η κλάση Προσωπείο αναφέρεται σε όλα τα Προσωπεία που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της κλάσης 

Άψυχο ∆ιακοσµητικό.  

Η κλάση Οικόσηµο αναφέρεται σε όλα τα Οικόσηµα που έχουν χρησιµοποιηθεί 

στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της κλάσης Άψυχο 

∆ιακοσµητικό. 

Η κλάση Γραµµικό σχέδιο αναφέρεται σε όλα τα Γραµµικά σχέδια που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της κλάσης 

Άψυχο ∆ιακοσµητικό. 

Η κλάση Γεωµετρικό Σχέδιο αναφέρεται σε όλα τα Γεωµετρικά Σχέδια που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της κλάσης 

Άψυχο ∆ιακοσµητικό.  

Η κλάση Αρχιτεκτονικό Στοιχείο αναφέρεται σε όλα τα Αρχιτεκτονικά στοιχεία 

που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της 

κλάσης Άψυχο ∆ιακοσµητικό. 

Η κλάση Χριστιανικό Σύµβολο αναφέρεται σε όλα τα Χριστιανικά σύµβολα που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της κλάσης 

Άψυχο ∆ιακοσµητικό. 

Η κλάση ∆οχείο αναφέρεται σε όλα τα είδη δοχείων που έχουν χρησιµοποιηθεί 

στη διακόσµηση των τέµπλων και είναι υποκλάση της κλάσης Άψυχο 

∆ιακοσµητικό. 

Η κλάση Άλλο αναφέρεται σε οτιδήποτε άλλο είδος διακοσµητικού έχει 

χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων και δεν υπάγεται στις προηγούµενες 

κλάσεις. Είναι υποκλάση της κλάσης Άψυχο ∆ιακοσµητικό  

 

Η κλάση ∆έντρο αναφέρεται σε όλους τους τύπους δέντρων, και είναι υποκλάση 

της κλάσης Φυτικός ∆ιάκοσµος. 

Η κλάση Φυτό αναφέρεται σε όλους τους τύπους φυτών και είναι υποκλάση της 

κλάσης Φυτικός ∆ιάκοσµος.  
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Η κλάση Φυτικό Μοτίβο αναφέρεται σε όλους τους τύπους φυτικών µοτίβων 

που έχουν χρησιµοποιηθεί στην διακόσµηση και είναι υποκλάση της κλάσης 

Φυτικός ∆ιάκοσµος 

 

Η κλάση Υπαρκτό Πρόσωπο αναφέρεται σε όλες τις πραγµατικές ανθρώπινες 

µορφές που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων, είναι υποκλάση της 

κλάσης Ανθρώπινη Μορφή. 

Η κλάση Ιερό Πρόσωπο αναφέρεται σε όλα τα ιερά πρόσωπα που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων, είναι υποκλάση της κλάσης 

Ανθρώπινη Μορφή  

Η κλάση Φανταστικό Πρόσωπο αναφέρεται σε όλες τις φανταστικές ανθρώπινες 

µορφές που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων, είναι υποκλάση της 

κλάσης Ανθρώπινη Μορφή. 

Η κλάση Σκηνή Καθηµερινής Ζωής αναφέρεται σε όλες τις Σκηνές 

Καθηµερινής Ζωής που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων. Η 

κλάση Σκηνή Καθηµερινής Ζωής είναι υποκλάση της κλάσης Ανθρώπινη Μορφή. 

Η κλάση Σκηνή Παλαιάς ∆ιαθήκης αναφέρεται σε όλες τις Σκηνές Παλαιάς 

∆ιαθήκης που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων. Η κλάση Σκηνή 

Παλαιάς ∆ιαθήκης είναι υποκλάση της κλάσης Ανθρώπινη Μορφή. 

Η κλάση Σκηνή Καινής ∆ιαθήκης αναφέρεται σε όλες τις Σκηνές Καινής 

∆ιαθήκης που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διακόσµηση των τέµπλων. Η κλάση Σκηνή 

Καινής ∆ιαθήκης είναι υποκλάση της κλάσης Ανθρώπινη Μορφή. 

 

Τεχνολογική εξέταση 

 Η κλάση Τεχνολογική εξέταση αναφέρεται στις µακροσκοπικές ή εργαστηριακές 

εξετάσεις που κάνουµε ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα το έργο και να 

ελαχιστοποιήσουµε τη φθορά που µπορεί να προκαλέσει η συντήρηση. 

 Τα γνωρίσµατα της είναι: 

• έχει_υπεύθυνο_τεχνλογικής_εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Ερευνητής 

• έχει_εργαστηριακή_εξέταση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Εργαστηριακή εξέταση.  
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• έχει_ηµεροµηνία_εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_Time. 

Αναφέρεται στο χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης. 

• έχει_τεχνολογία_κατασκευής: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Τεχνολογία Κατασκευής.  

Τεχνολογία Κατασκευής. 

 Η Τεχνολογία Κατασκευής. Αναφέρεται στην περιγραφή της τεχνολογίας µε την 

οποία έχει κατασκευαστεί το τέµπλο και τα αποτυπώµατα των εργαλείων που ΄ρχουν 

µείνει επάνω του. 

•  έχει_αποτύπωµα_εργαλείου: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Αποτύπωµα εργαλείου. Αναφέρεται στα αποτυπώµατα που αφήνουν τα εργαλεία 

πάνω στην επιφάνεια κατεργασίας ή στην πίσω επιφάνειας. 

•  έχει_τρόπο_συναρµογής: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τρόπος 

Συναρµογής. Αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους συναρµολογούνται τα 

διάφορα τµήµατα του τέµπλου.  

•  έχει_τεχνική_κατασκευής_επιφάνειας: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Τεχνική Κατασκευής Επιφάνειας. Αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους 

κατεργάζεται η επιφάνεια. 

•  έχει_τρόπο_στήριξης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τρόπος 

Στήριξης. Αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους στηρίζονται τα διάφορα 

τµήµατα του τέµπλου. 

• τρόπο_ πάκτωσης η οποία παίρνει τιµές από την κλάση Τρόπος Πάκτωσης και 

αναφέρεται στη τεχνολογία έδρασης των τέµπλων στο έδαφος και της πάκτωσης 

τους στους πλαϊνούς τοίχους. 

•  έχει_συστατικό_υλικό: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Συστατικό 

Υλικό. Αναφέρεται στα συστατικά υλικά του έργου. 

•  έχει_ιδιαιτερότητα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Ιδιαιτερότητα. 

Αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες του τέµπλου. 

•  έχει_καινοτοµία: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Καινοτοµία. 

Αναφέρεται στις τεχνολογικές καινοτοµίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. 

 

 Εργαστηριακή εξέταση 



 68

Η κλάση Εργαστηριακή εξέταση αναφέρεται στις εργαστηριακές εξετάσεις 

που κάνουµε ώστε να αναγνωρίσουµε τα συστατικά υλικά του έργου και τον τρόπο 

εφαρµογής τους. 

 Τα γνωρίσµατα της είναι: 

  

•  έχει_σκοπό_εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αναφέρεται στο σκοπό που έχουν οι εργαστηριακές εξετάσεις. 

• έχει_παρατηρήσεις: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_Text. 

Αναφέρεται σε συνοδευτικά στοιχεία για την εξέταση του αντικείµένου. 

•  έχει_ηµεροµηνία_εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο 

Telos_Time. Αναφέρεται στο χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης. 

•  έχει_φορέα_εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φορέας 

Εξέτασης. Αναφέρεται στις υπηρεσίες, τα εργαστήρια ή τα ιδρύµατα που 

γίνονται οι εξετάσεις ή που ανήκουν οι ερευνητές που διενεργούν τις εξετάσεις. Η 

κλάση Φορέας Εξέτασης έχει γνώρισµα το έχει_διεύθυνση_φορέα που παίρνει 

τιµές από τη κλάση ∆ιεύθυνση. 

  

•  έχει_υπεύθυνο_εργαστηρίου: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

υπεύθυνος εργαστηρίου. Η κλάση υπεύθυνος εργαστηρίου είναι υποκλάση της 

κλάσης Ερευνητής.  

•  έχει_αποτέλεσµα _εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

αποτέλεσµα εξέτασης. Αναφέρεται στα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 

εξετάσεων. 

Η κλάση Αποτέλεσµα Εξέτασης έχει χαρακτηριστικό το έχει_απεικονιστικό 

αποτέλεσµα. Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Απεικόνιση. 

 

Μη καταστρεπτική µέθοδος  

Η κλάση Μη Καταστρεπτική Μέθοδος αναφέρεται στις εργαστηριακές 

εξετάσεις που δεν απαιτούν λήψη δείγµατος. Είναι υποκλάση της κλάσης 

Εργαστηριακή εξέταση. 

 Τα γνωρίσµατα της είναι: 
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•  έχει_προσδιορισµό_σηµείου_εξέτασης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Προσδιορισµός Σηµείου Εξέτασης. Αναφέρεται στη περιγραφή και τον 

προσδιορισµό του τµήµατος που γίνεται η εξέταση. 

 

Καταστρεπτική µέθοδος 

Η κλάση Καταστρεπτική Μέθοδος αναφέρεται στις εργαστηριακές εξετάσεις που 

απαιτούν λήψη δείγµατος. Είναι υποκλάση της κλάσης Εργαστηριακή Εξέταση. 

 Τα γνωρίσµατα της είναι: 

•  έχει_αριθµό_δειγµάτων: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_Integer. 

Αναφέρεται στον αριθµό των δειγµάτων. 

•  έχει_Α/Α_δείγµατος: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_String. 

Αναφέρεται στον Α/Α των δειγµάτων.  

•  έχει_προσδιορισµό_σηµείου_δειγµατοληψίας : Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την 

κλάση Προσδιορισµός Σηµείου ∆ειγµατοληψίας. Αναφέρεται στον 

προσδιορισµό του τµήµατος από όπου πάρθηκαν τα δείγµατα. 

•  έχει_περιγραφή_σηµείου_δειγµατοληψίας : Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την 

κλάση Περιγραφή Σηµείου ∆ειγµατοληψίας. Αναφέρεται στη περιγραφή του 

τµήµατος από όπου πάρθηκαν τα δείγµατα. 

 έχει_µεθοδολογία_δειγµατοληψίας : Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Μεθοδολογία ∆ειγµατοληψίας. Αναφέρεται στη περιγραφή του τµήµατος από 

όπου πάρθηκαν τα δείγµατα. 

 

 

 

 

Κατάσταση διατήρησης. 

Η κλάση Κατάσταση διατήρησης οµαδοποιεί τους τύπους φθοράς του τέµπλου 

και τα αίτια τους µε τις συνθήκες του χώρου όπου βρίσκεται και τη στατικότητα του 

αντικειµένου και του µνηµείου. 

Τα γνωρίσµατα της είναι:  

έχει_φθορά: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Φθορά 

έχει_ Περιβαλλοντικές_ συνθήκες: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Περιβαλλοντικές συνθήκες. 
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Περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Η κλάση Περιβαλλοντικές συνθήκες αναφέρεται στις περιβαλλοντικές 

παραµέτρους του µικροκλίµατος του χώρου όπου βρίσκονται τα αντικείµενα  

. Τα γνωρίσµατα της είναι: 

•  έχει_ηµεροµηνία_µέτρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Telos_Time. Αναφέρεται στην ηµεροµηνία µέτρησης.  

•  έχει_ώρα_µέτρησης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Telos_Time. 

Αναφέρεται στην ώρα µέτρησης. 

•  έχει_αναφορά: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_string. 

Αναφέρεται σε παρατηρήσεις των µετρήσεων.  

•  έχει_µέτρηση: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από τον τύπο Telos_Real. Αναφέρεται 

στην ένδειξη της µέτρησης. 

 

 

Στοιχεία αναφοράς.  

Η κλάση Στοιχεία αναφοράς οµαδοποιεί όλες τις διαχειριστικού τύπου 

πληροφορίες που αφορούν τα αντικείµενα. 

. 

∆ηµοσίευµα. 

Η κλάση ∆ηµοσίευµα αναφέρεται σε ποικίλου περιεχοµένου και τύπου 

δηµοσιεύσεις και βιβλιογραφικές πηγές. 

Τα γνωρίσµατα της είναι : 

•  έχει_τίτλο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Τίτλος. Αναφέρεται στους 

τίτλους άρθρων ή βιβλίων. 

•  έχει_συγγραφέα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Συγγραφέας και 

είναι υποκλάση της κλάσης Ερευνητής.  

•  έχει_χρονολογία_δηµοσίευσης: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Χρονολογία δηµοσίευσης. Αναφέρεται στις χρονολογίες έκδοσης των 

δηµοσιευµάτων. 

•  έχει_εκδοτικό_οίκο: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Εκδοτικός οίκος. 

Αναφέρεται στον οίκο ή τον φορέα που έκανε την έκδοση. 
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•  έχει_πόλη : Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Πόλη και αναφέρεται στο 

όνοµα της πόλης όπου έγινε η έκδοση. 

•  έχει_θέµα: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Θέµα. Αναφέρεται στα 

θέµατα των δηµοσιευµάτων. 

•  έχει_όνοµα_περιοδικού: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση Όνοµα 

Περιοδικού. Αναφέρεται στα ονόµατα των περιοδικών όπου έχει γίνει η 

δηµοσίευση άρθρων. Το γνώρισµα της είναι: 

•  έχει_σελ._και_αρ._τεύχους: Το γνώρισµα παίρνει τιµές από την κλάση 

Σελίδα και Αρ. Τεύχους. Αναφέρεται στις σελίδες και τα τεύχη των 

περιοδικών.  
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Κεφάλαιο 8 

Λεξιλόγιο Όρων  
 

 

Η τεκµηρίωση των επιλογών των µεθόδων και των υλικών συντήρησης είναι  

µία επίπονη εργασία που απαιτεί λεπτοµερή -σε κάθε της στάδιο- επιστηµονική 

έρευνα. Όλες αυτές οι εργασίες τεκµηρίωσης γίνονται από ερευνητές που υπηρετούν 

διαφορετικές επιστήµες και οι οποίοι έχουν την ανάγκη ανάπτυξης µιας κοινής 

γλώσσας µεταξύ τους, η οποία θα τους επιτρέψει να συνεννοηθούν καλύτερα. Επίσης 

υπάρχει η ανάγκη της καταγραφής και κατανόησης λαϊκών και παραδοσιακών 

τεχνικών όρων και η αντιστοίχηση τους µε την επιστηµονική ορολογία. Έχοντας σαν 

γνώµονα όλα τα παραπάνω καταγράψαµε όρους  710 από : 

Τεχνική ορολογία 

Βιολογία  

  Φυσικοχηµεία. 

 Συντήρηση 

 Ιστορία της Τέχνης 

 Φιλολογικές πηγές. 

 Αρχαία Χριστιανική φιλολογία. 

 Αρχειακές πηγές  

Λαϊκή ορολογία 

 Ορολογία ξυλουργών  

 Ορολογία ξυλογλυπτών 

 Ορολογία Αγιογράφων  

 "Ερµηνεία της ζωγραφικής τέχνης" του ∆ιονυσίου εκ Φουρνά κ.α. 

 

Το λεξιλόγιο όρων  δεν είναι µονόγλωσσο αφού στη τεχνική ορολογία που 

χρησιµοποιείται από τους επιστήµονες και τους επαγγελµατίες έχουν επικρατήσει ή 

χρησιµοποιούνται και ξενικοί όροι.  Επίσης έγινε αντιστοίχηση των συνώνυµων και 

υποδεικνύεται ο ποιο ευρέα χρησιµοποιήσιµος όρος. Σε µερικές περιπτώσεις 

περιέχονται και επεξηγηµατικά σχόλια .  
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Κεφάλαιο 9 

 

Συµπεράσµατα  

Στη µεταπτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάστηκε η εννοιολογική σχεδίαση 

ενός συστήµατος υποστήριξης εργασιών συντήρησης ξυλόγλυπτων τέµπλων του 

Ελλαδικού χώρου. Το σύστηµα σχεδιάσθηκε µε σκοπό να καλύψει τις 

επαγγελµατικές και ερευνητικές ανάγκες ενός σύγχρονου εργαστηρίου συντήρησης 

ξυλόγλυπτων τέµπλων και να αποτελέσει ένα ακόµα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια 

του συντηρητή. Το σύστηµα έρχεται να καλύψει εν µέρει το κενό που υπάρχει στην 

ηλεκτρονική τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης, αλλά ταυτόχρονα και των 

διαφόρων άλλων ενεργειών (π.χ. τεχνολογική και ιστορική ανάλυση) που γίνονται 

στα πλαίσια της συντήρησης. 

Μέσα από το σύστηµα µας πιστεύουµε ότι προσφέραµε τα ακόλουθα :  

• Σχεδιάσαµε ένα τύπο τέµπλου ο οποίος περιέχει όλα τα κοινά τµήµατα των 

γνωστών τύπων τέµπλου, ενώ προσθέσαµε και όλα εκείνα τα τµήµατα που 

περιέχονταν µοναδικά σε καθένα από τους προηγούµενους τύπους. Έτσι, 

προσπαθήσαµε να σχεδιάσουµε το σύστηµα µας ώστε να µπορεί να 

υποστηρίζει την τεκµηρίωση ενός τέτοιου διευρυµένου τύπου τέµπλου. 

• Συλλέξαµε ένα ικανοποιητικό αριθµό διακοσµητικών θεµάτων από διάφορα 

µέρη της Ελλάδος, αλλά και από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, τα οποία 

κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την φύση τους. Ταυτόχρονα παρέχεται η 

δυνατότητα εµπλουτισµού των διακοσµητικών αυτών θεµάτων µε την 

προσθήκη της κατηγορίας άλλο που µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή.  

• Συλλέξαµε όλες τις ονοµασίες των τεχνικών διακόσµησης που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία, αλλά και αρκετές από αυτές που χρησιµοποιούν οι 

ξυλογλύπτες για τις τεχνικές, τα υλικά και τα εργαλεία.  

• Προσαρµόσαµε τη σχεδίαση του συστήµατος στο υπόδειγµα του ΥΠ.ΠΟ. για 

την εξέταση και συντήρηση ξυλόγλυπτων αντικειµένων. Το υπόδειγµα 

αναλύθηκε περισσότερο σε µερικά τµήµατα του και ενσωµατώθηκε µέσα στο 

µοντέλο του συστήµατος µας. Με τη λύση αυτή το σύστηµα αποκτά και 

επαγγελµατικό προφίλ αφού θα µπορεί να καταγράφει και να παρέχει την 

πληροφορία που χρειάζεται για την εκπόνηση µελετών και δελτίων 

συντήρησης. 
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• Αναπτύξαµε ένα θησαυρό όρων που περιέχει παραδοσιακούς, τεχνικούς και 

επιστηµονικούς όρους που αφορούν την κατασκευή, την εξέταση, την 

ανάλυση και τη συντήρηση των ξυλόγλυπτων τέµπλων. Προσπαθήσαµε 

δηλαδή, να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη µιας κοινής γλώσσας µεταξύ της 

επιστηµονικής κοινότητας αλλά και των τεχνιτών που ασχολούνται µε τα 

τέµπλα. Ο θησαυρός που κατασκευάσαµε έχει θεµατικό και αλφαβητικό 

ευρετηριασµό, για να µπορούν να είναι εύκολα προσβάσιµοι οι όροι. 

• Συµπεριλάβαµε στο σύστηµα οδηγούς δειγµατοληψίας που αφορούν 

φυσικοχηµικές ή ραδιοχηµικές εξετάσεις. Με την λύση αυτή ελαχιστοποιούµε 

το παράγοντα λάθους, αλλά και επιβάρυνσης του αντικειµένου. Η υπόδειξη 

για την ανάγκη ύπαρξης οδηγών δειγµατοληψίας έγινε από το σύνολο σχεδόν 

των ερευνητών των εργαστηρίων που ασχολούνται µε τις αντίστοιχες 

εργαστηριακές εξετάσεις. Όπως µας επισήµαναν, η εσφαλµένη δειγµατοληψία 

του συντηρητή ευθύνεται τις περισσότερες φορές για τα συγκεχυµένα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων.  

 

Προεκτάσεις, Μελλοντικές Προσθήκες 

 Το µοντέλο µας µπορεί µε τον τρόπο που έχει εκφραστεί η οντολογία 

του να περιγράψει και τέµπλα που είναι κατασκευασµένα από άλλο υλικό (π.χ. 

πέτρινα, µαρµάρινα ή κτιστά τέµπλα) 

 Με τη µετονοµασία της κλάσης Τέµπλο σε Θρησκευτικό 

Ξυλόγλυπτο µπορούν να τεκµηριωθούν σε ικανοποιητικό βαθµό τα περισσότερα από 

τα ξυλόγλυπτα ή ξύλινα θρησκευτικά αντικείµενα ενός ναού. 

 Με µιας µικρής κλίµακας αλλαγές το σύστηµά µας θα µπορεί να 

τεκµηριώνει τα περισσότερα από τα αντικείµενα που είναι κατασκευασµένα από 

ξύλο. 

Μια µελλοντική πρόταση είναι η ανάπτυξη ενός παραπληρωµατικού 

τµήµατος του συστήµατος µε το οποίο θα µπορούσαµε να δηλώνουµε γραφικά τις 

εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο τέµπλο. ∆ηλαδή πάνω σε ένα σχέδιο του τέµπλου 

να µαρκάρονται οι περιοχές όπου έχουν γίνει οι διάφορες επεµβάσεις συντήρησης, 

ώστε να παρέχονται γραφικά ποιοτικές, χωρικές και χρονικές πληροφορίες για την 

πορεία των εργασιών συντήρησης. Θα αποτελεί δηλαδή ένα χαρτογραφικό 

ηλεκτρονικό ηµερολόγιο, που θα είναι αρκετά ευέλικτο αν αναλογιστεί κανείς το 
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µέγεθος του έργου, αλλά και του χρόνου που χρειάζεται για να  ολοκληρωθεί η 

συντήρησή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α    
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ  

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 
 
 
3CAN SN(Αµµωνία Αλκοόλη Ασετόν) 
ANOBIDAE UF Σαράκι 
Anobium Punctatum 
Atlacol 
Aζουρίτης UF  Βασικός ανθρακικός χαλκός 
Aκρυλικό µέσο 
Aνόργανος διαλύτης 
BOSTRICHIDAE 
Calotermes Flavikolis UF Υπέργειος 
CERAMBYCIDAE 
Cuprinol  
Dolloire 
Gesso 
Herminette 
Hydroground 
Indigo 
Kιτρινη 
LYCTIDAE 
Medium 
Mάυρη 
Mαχαίρι, 
Nταβίδι 
OLIGOMERUS PTILINOIDES 
Oρυκτή Κιννάβαρι UF Ορυκτός Θειούχος Υδράργυρος 
Paraloid 
Primal 
PTILΙNUS ECTINIKORNIS 
PVA 
Reticulitermes Lucifugus UF Υπόγειος 
Spot test 
Ultramarine UF Λαζουρίτης 
Valpore 
Vermillion UF Θειούχος Υδράργυρος 
Vinavil  
White Spirit 
Xestobium rufovillosum 
Άγγελοι 
Άγιοι 
Αγριόξυλα 
Αδρανές 
Αδρανής Γύψος UF Gesso, Στόκος 
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Αέρια Χρωµατισµός 
Αέριο χρωµατογράφηµα 
Αετός 
Αιθανόλη 
Αιθέριο έλαιο 
Αισθητική Αποκατάσταση 
Ακανθόφυλλο  
Ακρυλικά 
Ακρυλικές κόλες 
Ακτινογραφία 
Ακτινογραφικό µηχάνηµα. 
Ακτινογραφικού φιλµ 
Ακτινολογική συσκευή. 
Αλεπού 
Αλκοόλη  
Άλογο 
Αλφάδι 
Άµµος 
Αµµωνία 
Άµπελος 
Άµπελος UF (η) σταφυλή, Κληµαταριά 
Αµπόλ 
Αµπόλι 
Άµυλο ∆εστρίνη 
Ανακλαστογραφία 
Ανάλυση 
Αναπαριστώµενο Πρόσωπο 
Ανθέµιο 
 Άνθος 
Άνθος ∆ρακουντιάς 
Ανθρακικό Ασβέστιο UF στόκος κιµωλία 
Ανθρώπινη µορφή  
Ανόργανη 
Αντίγραφο 
Αξίνα 
Απεντόµωση 
Αποδυνάµωση 
Απολέπιση 
Απόξυση 
Απορρόφηση 
Αποστολικό 
Αποσυναρµολόγηση 
Απώλεια µηχανικής αντοχής 
Αρµενική Γη 
Αρχαιολόγος 
Αρχιντράβα 
Αρχιτέκτων 
Ασετόν 
Ασήµι 
Αστερίας 
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Ασφυκτικό Αέριο 
Άυλο 
Αυτιού 
Αφυγραντής 
Αχάτης 
Αχιβάδα 
Αχλαδιά 
Βαθιά ώχρα 
Βαλβίδα. 
Βαρδάραµον 
Βαρίδι 
Βάση 
Βασικός ανθρακικός χαλκός UF µαλαχίτης 
Βασικός οξικός χαλκός 
Βασιλοκόκορας 
Βενάκια 
Βερνίκι 
Βερνίκωµα 
Βηµόθυρα 
Βίδα. 
Βλαστός 
Βοηθός 
Βοϊδόκολα 
Βυνιλική κόλα 
Βυνιλικό µέσο 
Βώλος 
Βώλος 
Γάιδαρος 
Γαλλικό τραπέζι 
Γαρίφαλο 
Γεράκι 
Γερµανικό πριόνι 
Γήρανση UF Αποδυνάµωση 
Γλύπτης UF Ινταγιαδόρος, Ηνταγιαδόρος, Ταγιαδόρος, Νταγιαδόρος, Ταλιαδόρος, 
Ταληδούρος, 
Γλυφής 
Γλώσσα 
Γνώµονας 
Γοµαλάκα 
Γοµαλάκα. Λευκή 
Γοµαλάκα. Ξανθή 
Γοµαλάκα. Σκούρα 
Γοργοθάς 
Γοργόνα 
Γραφική 
Γραφική παράσταση 
Γραφίτης 
Γρύπας 
Γυφτόκαρφο 
Γύφτος 
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Γυψόπετρα 
∆ακτύλιοι ετήσιοι 
∆άµαρη 
∆ασολόγος 
∆άφνη 
∆ειγµατοφορέας 
∆ελφίνι 
∆ελφίνοι 
∆έντρο της Ζωής 
∆έντρο Υπαρκτό 
∆έντρο Φανταστικό 
∆εντροχρονολόγηση 
∆εσποτική εικόνα 
∆ηµιουργός 
∆ιαβήτης 
∆ιάλυση 
∆ιαλύτης 
∆ιάστηλα 
∆ιαστηµόµετρο 
∆ιαστολή 
∆ιασυστηµατικό 
∆ιαφάνεια SN παραφθορά του Αγγλικού slide 
∆ίκαρφο. 
∆ικέφαλος Αετός 
∆ιόγκωση 
∆ιπλορόκανο 
∆ιύλιση 
∆ιχλωροµεθάνιο 
∆οκιµαστική κάψουλα. 
∆οκιµαστικός Καθαρισµός UF spot test 
∆οκιµαστικός σωλήνας. 
∆οντορόκανο UF Κοχορόκανο 
∆οχείο 
∆ράκος 
∆ρυς 
∆ωδεκάορτο 
Εγκιβωτισµός 
Εικόνα 
Εικονογραφική ανάλυση. 
Εικονολογική ανάλυση 
Εκλεκτικός Χρωµατισµός 
Εκµαγείο UF αντίγραφο 
Εκπαιδευτική 
Εκχύλιση 
Έλατο 
Ελάφι 
Έλικα 
Ελκυσµός 
Εµποτισµός 
Ένδειξης 
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Ενισχυτικές πλάκες SN τοποθετούνται στην κασέτα όπου µπαίνει το ακτινογραφικό        
φιλµ. 
Εντερίωµα 
Έντοµο 
Εντοµοκτόνο 
Εξαπτέρυγα 
Έξεργο UF σκαλιστό στον αέρα 
Επάνω κεταµπές 
Επανωθωράκιο 
Επαφής 
Επεµβάσεις 
Επίστεψη UF πυραµίδα 
Επιστύλιο UF κοσµήτης, ντράβα, αρχιντράβα, κόδρα, θριγκός 
Επιτεταρτοξείδιο του µολύβδου UF Μίνιο 
Επίχρυση 
Επτάνιο 
Εργαλεία γλυπτικής 
Εργαλεία ζωγράφου. 
Εργαλεία κοπής 
Εργαλεία κρούσης 
Εργαλεία λείανσης 
Εργαλεία µετρήσεων 
Εργαλεία µορφοποίησης 
Εργαλεία ξυλογλύπτη 
Εργαλεία πρεσαρίσµατος, τράπεζες εργασίας 
Εργαλεία χρυσωτή 
Εργαστηριακός Ερευνητής 
Ερευνητής 
Εσταυρωµένος 
Εσωτερική Υγρασία 
Εύθρυπτο 
Εφελκυσµός 
Ζαρντέν 
Ζύγι 
Ζωγραφιστό. 
Ζωγράφος 
Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. 
Ήλιος 
Ηµικυτταρίνη 
Ηνταγιαδόρος 
Θάλαµος απεντόµωσης 
Θάλαµος κενού 
Θαλασσινό υπαρκτό 
Θαλασσινό Φανταστικό 
Θειούχο αρσενικό UF orpiment 
Θειούχος Υδράργυρος 
Θεοτόκος UF Παναγία, ΘΣ, ΜΗΡ ΘΥ 
Θερµαινόµενη σπάτουλα. 
Θερµοκρασία 
Θερµόµετρο 
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Θερµοπίστολο. 
Θερµοϋδρογράφος 
Θριγκός 
Θωράκιο UF ποδιά νταµπλάς, δίστηλα 
Ιερό Πρόσωπο 
Ινδικό 
Ινταγιαδόρος 
Ισόπτερα 
Ιστόγραµµα 
Ιστορικός 
Καβήλια. 
Καζείνη 
Καζείνη 
Καθαρισµός 
Κάλφας 
Κάµερα. 
Καπιτέλα. 
Καπνισµού 
Κάρβουνο 
Καρναούµπα 
Καρπός 
Καρυδιά 
Καρφί 
Κάρφωµα 
Κασέτα. 
Καστανιά 
Καταρράκτης 
Κατάσταση διατήρησης. 
Κάτω κενταµπές UF Επανωθωράκιο  
Κάψιµο 
Κελεµπέκι 
Κεµέρι 
Κενό 
Κένταυρος 
Κερί 
Κήτος 
Κιµωλία 
Κιµωλία UF Κρητής, Τεµπεσίρι 
Κίονας  
Κίτρινη ώχρα 
Κληµατίδα 
Κλιµατιστικό. 
Κόδρα 
Κόκκινη 
Κόκορας 
Κολεόπτερα 
Κολλέτα SN H Κολλέτα είναι µια κόλα οργανικής προέλευσης η οποία 
χρησιµοποιείται στη στερέωση. 
Κολόνα UF κίονας στύλος, στυλίσκος, τορνέσιο 
Κολοφώνιο 
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Κοµµάτι σπασµένου γυαλιού 
Κονιορτοποίηση 
Κόντρα πλακέ 
Κόντρα πλακέ θαλάσσης 
Κοπρισµός 
Κοσµήτης 
Κοσµικοί 
Κουκουνάρι 
Κουµπάσο 
Κουνελόκολα UF Ζαρντέν 
Κουραστάρι UF γερµανικό πριόνι 
Κουτάλια UF στραβά ή τσιµπουκάκια. 
Κοχορόκανο 
Κρακελάρισµα 
Κρακλέ 
Κρητής 
Κρόκος αβγού 
Κυπαρίσσι 
Κυτταρίνη 
Κωνοφόρο 
Λαζουρίτης  
Λάκκα 
Λαογράφος 
Λάρικα 
Λάρτζινο 
Λασπάς 
Λατρεία 
Λατρευτική 
Λέαινα 
Λείανση 
Λειτουργική 
Λευκές πολυεστερικές κόλες 
Λευκή 
Λευκή σήψη 
Λευκό του βαρίου 
Λευκό του µολύβδου UF Ψιµµύθι, στουπέτσι. 
Λευκό του ψευδαργύρου UF τσίγκος 
Λευκώµατα 
Λιγνίνη 
Λιθοπόνιο 
Λινέλαιο 
Λιοντάρι 
Λιπαρή ουσία 
Λούκια 
Λουλάκι UF Ινδικό-Indigo 
Λουλούδι UF Ανθέµιο, Άνθος 
Λυπηρά UF εξαπτέρυγα, λυπητερά, καπιτέλα. 
Λυπητερά 
Λυρόσχηµο Φύλλο 
ΜDF 
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Μακροφωτογραφία 
Μαξιλάρι 
Μαραγκός 
Μαστίχα 
Μαστογραφία 
Μαστογράφος. 
Μαστορόπουλο 
Ματσόλα 
Μαύρη 
Μαύρο οστών 
Μαχαίρι SN εργαλείο κοπής φύλλου χρυσού. 
Μεγάλη Πλάνια UF Valpore 
Μέδουσα 
Μεθανόλη 
Μελέτη 
Μέλισσας 
Μέρος Φυτού 
Μέσο UF Medium 
Μεταλλικός σύνδεσµος 
Μεταλλογραφικό µικροσκόπιο 
Μετρική 
Μηλιά 
Μικροκρυσταλικό 
Μικροσκόπιο. 
Μικροφθορισµός 
Μίνιο 
Μόρσα 
Μοσχάρι 
Μπάγκος 
Μπαστούνι αχάτη UF αχάτης. 
Μπινί UF Πήχη 
Μπλε 
Μπλε του κοβαλτίου 
Μπόλο Κίτρινο 
Μπόλο Κόκκινο 
Μπόλο Μαύρο 
Μπόλο--UF--Βώλος, Αρµενική Γη--Αµπόλι--Αµπόλ. 
Μπρούτζος 
Μύκητας Νερού 
Μύκητες 
Μυρτιά 
Νεβοπάν 
Νεοκλασικό 
Νερό 
Νήµα στάθµης UF Ζύγι, βαρίδι 
Νταγιαδόρος 
Νταµπλάς 
Ντράβα 
Ξάκρισµα 
Ξεθώριασµα 
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Ξεφόντιασµα UF Ξεχόντρισµα 
Ξεχόντρισµα 
Ξύλινος σύνδεσµος. 
Ξύλο γλυφής 
Ξυλογλύπτης 
Ξυλόσφυρο 
Ξυλουργός UF Μαραγκός, Λασπάς SN ήταν κοροϊδευτικός όρος 
Ξύστρα 
Ξυστρί UF Mαχαίρι, Παστράγγουλο του καρεκλά 
Ογκοµετρικό δοχείο 
Οµόκεντροι κύκλοι UF ∆ακτύλιοι ετήσιοι 
Όµπρα ψηµένη 
Όµπρα ωµή 
Οξείδωση 
Οξύ 
Οπτικό µικροσκόπιο 
Οργανική 
Οργανική ρητίνη 
Οργανικός διαλυτής 
Όργανο µέτρησης 
Όστρακο 
Πoλυεστερική κόλα 
Πάγκος εργασίας UF Μπάγκος, Γαλλικό τραπέζι 
Παγώνι 
Πάνθηρας 
Παπαγάλος 
Παραγιός 
Παραφίνη 
Παστράγγουλο UF Αυτιού, Γλώσσα 
Παστράγγουλο του καρεκλά 
Πάφιλας 
Παχύµετρο 
Πελεκάνος 
Περγαµηνής 
Περιβαλλοντικές συνθήκες 
Περιγραφή 
Περιθλασιµετρία 
Περιστέρα 
Περιστέρι 
Πεταλούδα. 
Πετρελαϊκός Αιθέρας 
Πεύκο 
Πήξη 
Πήχη 
Πινέλο 
Πλακάζ 
Πλαστικότητα 
Πλατύφυλλο 
Πληροφορικός 
Πλοχµός 
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Ποδιά  
Πολύευκτος Βλαστός 
Πολυουρεθάνη Εποξίκη 
Πολυφασµατική Ανάλυση 
Πολυφασµατική κάµερα 
Πράσινη 
Πράσινη γη 
Πράσινο του χαλκού UF Βασικός οξικός χαλκός, Βαρδάραµον, τσιγκιάρι 
Πρέσα 
Πριόνι UF Σιγάτσο 
Πριονίδι 
Πρόβατο 
Προβατόκολα 
Προετοιµασία UF Χύσιµο 
Προσανατολισµός 
Προσθήκες. 
Πρόστυπο 
Προφήτες 
Πρωτοκάλφας 
Πτηνό Υπαρκτό 
Πτηνό Φανταστικό 
Πύλη 
Πύλη διακονικού. 
Πύλη προθέσεως 
Πυραµίδα 
Πυρόλυση 
Ραδιοακτινολόγος 
Ρητίνη 
Ρίζα Ιεσαί 
Ρίκνωση 
Ρίνα 
Ρίξιµο 
Ροκάνια και Πλάνιες 
Ροκάνια καµπύλης κόψης 
Ροκάνια κυρτής κόψης 
Ρόµπολο 
Ροπή 
Ρωγµάτωση UF κρακλέ, κρακελάρισµα 
Σάκχαρο 
Σανδράκα 
Σαράκι 
Σβανάς 
Σγρόµπια 
Σειρήνα 
Σελήνη 
Σήµανσης 
Σηπτικός Μύκητας 
Σήψη 
Σιγάτσο 
Σιδεράς UF Γύφτος, 
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Σίδηρος 
Σιέννα ψηµένη UF Βώλος, Οξύ, Σιναπίδι 
Σιέννα ωµή UF Βαθιά ώχρα 
Σιναπίδι 
Σκαλιστό στον αέρα. 
Σκαρπέλα 
Σκεπάρνι UF Herminette 
Σκύλος 
Σµίλα 
Σµίνι 
Σοµφό 
Σταυρός UF γοργοθάς, εσταυρωµένος. 
Σταφύλι 
Στερεοµικροσκόπιο UF Οπτικό µικροσκόπιο 
Στερέωση 
Στεφάνωµα 
Στηρικτικό ξύλο 
Στίλβωµα 
Στιλπνότητα 
Στοκάρισµα 
Στόκος 
Στοµάχου 
Στουπέτσι. 
Στραβά  
Στρόφιγγα 
Στρωτό τέµπλο UF πρόστυπο., µε χαµηλό ανάγλυφο. 
Στυλίσκος 
Στύλος 
Συγκόλληση 
Συµπλήρωση 
Συναγωγή 
Συναρµολόγηση 
Συνδετικό 
Συνθετικές κόλες 
Συνθετικό κερί 
Συνοχή 
Συντηρητής 
Συρρίκνωση 
Συσκευή αναλυτικής τεκµηρίωσης. 
Συσκευή κλιµατικών συνθηκών 
Συσκευή οπτικής τεκµηρίωσης 
Συστολή 
Σφίγγα 
Σφικτήρας UF Nταβίδι 
Σφυρί 
Σχεδίαση 
Σχεδίασµα 
Σχέδιο 
Σχετική Υγρασία 
Τera verde UF Πράσινη γη 
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Ταγιαδόρος 
Ταληδούρος, 
Ταλιαδόρος 
Τάλκης 
Ταυτοποίηση Ξύλου 
Τεµπεσίρι 
ΤΕΜΠΛΟ 
Τερατόµορφα Ζώα 
Τερεβινθέλαιο 
Τερµίτες 
Τεχνητή 
Τεχνίτης 
Τήξη 
Τολουόλιο 
Τοµαρόκολα 
Τορνέσιο 
Τόρνος 
Τριαντάφυλλο 
Τριβή 
Τρίγωνα 
Τρίτωνας 
Τρίφυλλο 
Τριχλωροαιθάνιο 
Τρυπάνι του Αρχιµήδη 
Τρυπάνια 
Τρυπητό. 
Τσεκούρι UF Dolloire 
Τσιγκιάρι 
Τσίγκος 
Τσιµπουκάκια. 
Τσιράκι UF-Παραγιός--Μαστορόπουλο 
Υγραντής 
Υγρασία 
Υδατοδιαλυτός 
Υδρογράφος. 
Υπαρκτό Πρόσωπο 
Ύπερος 
Υπόστρωµα 
Φαιά σήψη 
Φάλαινας 
Φανταστικό Αναπαριστώµενο Πρόσωπο 
Φασµατογράφος µάζας. 
Φθορισµός 
Φιάλη πιέσεως 
Φίδι 
Φιλµ 
Φιξάρισµα 
Φλαµούρι 
Φοδράρισµα 
Φορητή εικόνα UF Εικόνα 
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Φρέζα 
Φρούτο 
Φτελιά 
Φτέρα. 
Φτερωτό Ψάρι 
Φτερωτός ∆ράκος 
Φύλλο 
Φύλλο ∆ρυός 
Φυλλοφόρο Κλαδί 
Φυσική 
Φυσικός 
Φυτική ρητίνη 
Φυτικό κερί 
Φυτικός οργανισµός 
Φωτογράφηση 
Φωτογράφηση Ασπρόµαυρη 
Φωτογράφηση Έγχρωµη 
Φωτογράφηση Πλαγίου Φωτισµού 
Φωτογράφηση Υπεριώδης 
Φωτογράφηση Υπέρυθρη 
Φωτογραφία 
Φωτογραφία Μικροσκοπίου 
Φωτογραφική µηχανή. 
Χαµηλό ανάγλυφο. 
Χαρακτηριστική κορυφή 
Χηµικό συστατικό 
Χηµικός 
Χιβάδα 
Χλωροφόρµιο 
Χριστός UF ΧΣ 
Χρυσός 
Χρύσωµα 
Χρυσωτής 
Χρωµατογράφος αέριος 
Χρωµατογράφος υγρής στήλης 
Χρωστική 
Χρωστικός Μύκητας 
Χύσιµο 
Ψαρόκολλα 
Ψαρόπετσο SN Φυσικό γυαλόχαρτο που προερχόταν από το δέρµα του ψαριού Ρίνα. 
Ψευδάργυρος UF Τσίγκος, Πάφιλας   
Ψηφιακή εικόνα 
Ψιµµύθι 
Ωραία πύλη 
Ώχρα UF αιµατική, πολίτικη 
Ώχρα αιµατική. 
Ώχρα πολίτικη 
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Πίνακας 1 
Βηµόθυρο Αγίου Νικολάου Βελβενδού Κοζάνης 1591 
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Πίνακας 2 
Τµήµατα από το τέµπλο του Αγ Νικολάου του Γαλαξειδίου,  Μέσα 19ου αιώνα  
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Πίνακας 3 
Τυπικό τέµπλο Κρήτης και Πάτµου 15ου � αρχών 17ου αιώνα. 
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Πίνακας 4 
Σχέδιο τέµπλου της Ηπείρου 17ου � ά ηµίσεως του 18ου αιώνα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ � ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ � ΤΟ ΥΠΌ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΓΛΏΣΣΑ Telos 
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BEGINTRANSACTION  
 
RETELL Individual (Τέµπλο) in S_Class  
with attribute 

(έχει_καθεστώς_προστασίας) : (ΚαθεστώςΠροστασίας); 
(έχει_κάτοχο) : (Κάτοχος); 
(έχει_συντήρηση) : (Συντήρηση); 
(έχει_τεχνολογική_εξέταση) : (ΤεχνολογικήΕξέταση); 
(έχει_ερευνητή) : (Ερευνητής); 
(έχει_τόπο_διατήρηση) : (Τόπος∆ιατήρησης); 
(έχει_απεικόνιση_τέµπλου) : (Απεικόνιση); 
(έχει_ιστορικά_στοιχεία) : (ΙστορικάΣτοιχεία); 
(έχει_δηµοσίευµα) : (∆ηµοσίευµα); 
(έχει_χρονολογία_κατασκευής) : (ΧρονολογίαΚατασκευής); 
(έχει_δηµιουργό) : (∆ηµιουργός); 
(έχει_προέλευση) : (Προέλευση); 
(έχει_επέµβαση) : (Επέµβαση); 
(έχει_υλικό_κατασκευής) : (ΥλικόΚατασκευής); 
(έχει_συνθήκες_διατήρησης) : (Συνθήκες∆ιατήρησης); 
(έχει_στατικότητα) : (Στατικότητα); 
(έχει_φθορά) : (Φθορά); 
(έχει_κατάσταση_διατήρησης) : (Κατάσταση∆ιατήρησης); 
(έχει_διαστάσεις) : (∆ιαστάσεις); 
(έχει_τµήµα) : (Τµήµα); 
(έχει_ανάλυση) : (Ανάλυση); 
(έχει_διάκοσµο) : (∆ιάκοσµος) 

end 
 
RETELL Individual (Επέµβαση) in S_Class isA (Κατάσταση∆ιατήρησης) 
end 
 
RETELL Individual (Συντήρηση) in S_Class  
with attribute 
 (έχει_προτεινόµενη_εργασία_συντήρησης) : 
(ΠροτεινόµενηΕργασίαΣυντήρησης); 
 (έχει_είδος_συντήρησης) : (ΕίδοςΣυντήρησης); 
 (έχει_σκοπό_συντήρησης) : Telos_String; 
 (έχει_τόπο_συντήρησης) : (Τόπος) ; 
 (έχει_διάρκεια_εργασιών_συντήρησης): Telos_Time; 
 (έχει_υπεύθυνο_συντήρησης) : (Ερευνητής); 
 (έχει_συντηρητή) : (Ερευνητής); 
 (έχει_Α/Α_αρχείου_εργαστηρίου_συντήρησης) : Telos_String; 
 (έχει_µελέτη_συντήρησης) : (ΜελέτηΣυντήρησης); 
 (έχει_απεντόµωση) : (Απεντόµωση); 
 (έχει_στερέωση) : (Στερέωση); 
 (έχει_καθαρισµό): (Καθαρισµός); 
 (έχει_αποσυναρµολόγηση) : (Αποσυναρµολόγηση); 
 (έχει_αντιστοίχηση_σε_σχέδιο): (ΑντιστοίχησηΣεΣχέδιο); 
 (έχει_συµπλήρωση) : (Συµπλήρωση); 



 112

 (έχει_αισθητική_αποκατάσταση): (ΑισθητικήΑποκατάσταση); 
 (έχει_επίχρυση_µε_βερνίκι) : (ΕπίχρυσηΜεΒερνίκι); 
 (έχει_δοκιµαστικό_τεστ) : (∆οκιµαστικόΤεστ); 
 (έχει_αφαίρεση_επέµβασης) : (ΑφαίρεσηΕπέµβασης); 

(έχει_προληπτική_συντήρηση) : (ΠροληπτικήΣυντήρηση) 
end 
 
RETELL Individual (ΠροτεινόµενηΕργασίαΣυντήρησης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΕίδοςΣυντήρησης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΜελέτηΣυντήρησης) in S_Class  
with attribute 
             (έχει_Α/Α_αρχείου) : Telos_String; 
             (έχει_µελετητή) : (Ερευνητής); 
            (έχει_χρονολογία_εκπόνησης) : Telos_Time; 
 (έχει_είδος_µελέτης) : (ΕίδοςΜελέτης); 
 (έχει_αριθµό_έγκρισης) : Telos_String 
end 
 
RETELL Individual (ΕίδοςΜελέτης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Απεντόµωση) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
end 
 
RETELL Individual (Στερέωση) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
end 
 
RETELL Individual (Καθαρισµός) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
end 
 
RETELL Individual (Αποσυναρµολόγηση) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
with attribute 
 (έχει_Α/Α_συσκευασίας) : Telos_String; 
 (έχει_Α/Α_κοµµατιού) : Telos_String; 
 (έχει_αντιστοίχηση_σε_σχέδιο) : (ΑντιστοίχησηΣεΣχέδιο) 
end  
 
RETELL Individual (ΑντιστοίχησηΣεΣχέδιο) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Συµπλήρωση) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
end 
 
RETELL Individual (ΑισθητικήΑποκατάσταση) in S_Class isA 
(ΕργασίαΣυντήρησης) 
end 



 113

 
RETELL Individual (ΕπίχρυσηΜεΒερνίκι) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης)  
end 
 
RETELL Individual (∆οκιµαστικόΤεστ) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
with attribute 
 (έχει_Α/Α_δοκιµαστικού) : Telos_String; 
 (έχει_διαλύτη) : (∆ιαλύτης); 
 (έχει_αποτέλεσµα)  :Telos_String 
end 
 
RETELL Individual (∆ιαλύτης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΑφαίρεσηΕπέµβασης) in S_Class isA (ΕργασίαΣυντήρησης) 
end 
 
RETELL Individual (ΠροληπτικήΣυντήρηση) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΕργασίαΣυντήρησης) in S_Class  
with attribute 
 (έχει_υλικό) : (ΥλικόΣυντήρησης); 
 (έχει_χρόνο_πραγµατοποίησης) : Telos_Time; 
 (έχει_σηµείωση) : Telos_String; 

(έχει_τµήµα-πραγµατοποίησης) : Telos_String; 
 (έχει_απεικόνιση_εργασίας_συντήρησης) : (Απεικόνιση) 
end 
 
RETELL Individual (ΥλικόΣυντήρησης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤεχνολογικήΕξέταση) in S_Class  
with attribute 
 (έχει_υπεύθυνο_εξέτασης) : (Ερευνητής); 

(έχει_εργαστηριακή_εξέταση) : (ΕργαστηριακήΕξέταση); 
 (έχει_τεχνολογία_κατασκευής) : (ΤεχνολογίαΚατασκευής); 

(έχει_ηµεροµηνία_εξέτασης): Telos_Time 
end 
 
RETELL Individual (ΤεχνολογίαΚατασκευής) in S_Class  
with attribute 

(έχει_καινοτοµία) : (Καινοτοµία); 
(έχει_αποτύπωµα_εργαλείου) : (ΑποτύπωµαΕργαλείου); 
(έχει_ιδιαιτερότητα) : (Ιδιαιτερότητα); 
(έχει_συστατικό_υλικό) : (ΣυστατικόΥλικό); 
(έχει_τεχνική_κατασκευής_επιφάνειας) : (ΤεχνικήΚατασκευήςΕπιφάνειας); 
(έχει_τρόπο_στήριξης) : (ΤρόποςΣτήριξης); 
(έχει_τρόπο_συναρµογής) : (ΤρόποςΣυναρµογής);  

 (έχει_τρόπο_πάκτωσης) : (ΤρόποςΠάκτωσης); 
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end 
 
RETELL Individual (Καινοτοµία) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΑποτύπωµαΕργαλείου) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Ιδιαιτερότητα) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΣυστατικόΥλικό) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤεχνικήΚατασκευήςΕπιφάνειας) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤρόποςΣτήριξης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤρόποςΠάκτωσης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤρόποςΣυναρµογής) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΕργαστηριακήΕξέταση) in S_Class  
with attribute 

(έχει_παρατηρήσεις) : Telos_String; 
(έχει_φορέας_εξέτασης) : (ΦορέαςΕξέτασης); 
(έχει_υπεύθυνο_εργαστηρίου) : (Ερευνητής); 
(έχει_σκοπό_εξέτασης) : Telos_String; 
(έχει_ηµεροµηνία_εξέτασης): Telos_Time; 
(έχει_απότέλεσµα_εξέτασης) : (ΑπότέλεσµαΕξέτασης) 

end 
 
RETELL Individual (ΦορέαςΕξέτασης) in S_Class  
with attribute 

(έχει_διεύθυνση_φορέα) : (∆ιεύθυνση)  
end 
 
RETELL Individual (ΑπότέλεσµαΕξέτασης) in S_Class  
with attribute 
       (έχει_απεικονιστικό_αποτέλεσµα) : (Απεικόνιση)  
end 
 
RETELL Individual (ΜηΚαταστρεπτικήΜέθοδος) in S_Class isA 
(ΕργαστηριακήΕξέταση) 
with attribute 

(έχει_προσδιορισµό_σηµείου_εξέτασης) : (ΠροσδιορισµόςΣηµείουΕξέτασης)  
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end 
 
RETELL Individual (ΠροσδιορισµόςΣηµείουΕξέτασης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΚαταστρεπτικήΜέθοδος) in S_Class isA 
(ΕργαστηριακήΕξέταση) 
with attribute 

(έχει_µεθοδολογία_δειγµατοληψίας) : (Μεθοδολογία∆ειγµατοληψίας); 
(έχει_αριθµό_δειγµάτων) : Telos_Integer; 
(έχει_Α/Α_δείγµατος) : Telos_String;  
(έχει_περιγραφή_σηµείου_δειγµατοληψίας) : Telos_String; 
(έχει_προσδιορισµό_σηµείου_δειγµατοληψίας) :  
(ΠροσδιορισµόςΣηµείου∆ειγµατοληψίας)  

end 
 
RETELL Individual (Μεθοδολογία∆ειγµατοληψίας) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΠροσδιορισµόςΣηµείου∆ειγµατοληψίας) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Τεχνική∆ιακόσµησης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Απεικόνιση) in S_Class  
with attribute 
 (έχει_Α/Α_απεικονιστικού_αρχείου) : Telos_String; 
 (έχει_απεικονιστική_µέθοδο) : (ΑπεικονιστικήΜέθοδος); 
 (έχει_πρόσωπο_που_διενεργεί_απεικόνιση) : (Πρόσωπο); 
 (έχει_περιγραφή_απεικονιζόµενου_τµήµατος) : Telos_String  
end 
 
RETELL Individual (ΑπεικονιστικήΜέθοδος) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Ειδικότητα) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΦορέαςΑπασχόλησης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Θέση) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (∆ηµοσίευµα) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Ερευνητής) in S_Class isA (Πρόσωπο) 
with attribute 
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(έχει_ειδικότητα) : (Ειδικότητα);  
(έχει_φορέα_απασχόλησης) : (ΦορέαςΑπασχόλησης); 
(έχει_θέση) : (Θέση); 
(έχει_δηµοσίευση_ερευνητή) : (∆ηµοσίευµα); 
(έχει_ΑρΤηλεφ) : Telos_Integer; 
(έχει_διεύθυνση) : (∆ιεύθυνση) 

end 
 
RETELL Individual (Τόπος) in S_Class 
with attribute 
 (έχει_ηµεροµηνία_εγκατάστασης): Telos_Time;  
 (έχει_ηµεροµηνία_φυγής): Telos_Time;  
 (έχει_νοµό) : (Νοµός); 
  (έχει_επαρχία) : (Επαρχία); 
 (έχει_πόλη_Χωριό) : (ΠόληΧωριό); 

(έχει_τοπωνύµιο) : (Τοπωνύµιο); 
(έχει_διεύθυνση) : (∆ιεύθυνση) 

end 
 
RETELL Individual (Νοµός) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Επαρχία) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΠόληΧωριό) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Τοπωνύµιο) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Τόπος∆ιατήρησης) in S_Class isA (Τόπος),(ΣτοιχείαΑναφοράς)   
end 
 
RETELL Individual (∆ιεύθυνση) in S_Class 
with attribute 
      (έχει_οδό) : Telos_String;  
      (έχει_αριθµό) : Telos_Integer; 
      (έχει_ταχκώδικα) : Telos_Integer 
end  
 
RETELL Individual (Πρόσωπο) in S_Class  
 with attribute 
      (έχει_όνοµα) : (Όνοµα); 
     (έχει_ιδιότητα) : (Ιδιότητα) 
end 
 
RETELL Individual (Όνοµα) in S_Class  
end 
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RETELL Individual (Ιδιότητα) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Κάτοχος) in S_Class isA (ΣτοιχείαΑναφοράς) 
with attribute 
      (έχει_αριθµό_ευρετηρίου_κατοχής) : Telos_String; 
      (έχει_στοιχεία_κατοχής) : Telos_String;  
      (έχει_χρονικά_όρια): Telos_Time;  
      (έχει_υπεύθυνο) : (Πρόσωπο) 
end 
 
RETELL Individual (ΧρονολογίαΚατασκευής) in S_Class isA (ΣτοιχείαΑναφοράς) 
with attribute 

(έχει_µαρτυρία) : (Μαρτυρία) 
end 
 
RETELL Individual (Μαρτυρία) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (∆ηµιουργός) in S_Class  
with attribute 
            (έχει_περιοχή_εργασίας) : (ΠεριοχήΕργασίας); 

(έχει_καταγωγή) : (Καταγωγή); 
(έχει_τόπο_και_ηµεροµηνία_γέννησης) : (ΤόποςΚαιΗµεροµηνίαΓέννησης); 
(έχει_τόπο_και_ηµεροµηνία_θανάτου) : (ΤόποςΚαιΗµεροµηνίαΘανάτου); 
(έχει_διεύθυνση_δηµιουργού) : (∆ιεύθυνση) 

end 
 
 
RETELL Individual (ΠεριοχήΕργασίας) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Καταγωγή) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤόποςΚαιΗµεροµηνίαΓέννησης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΤόποςΚαιΗµεροµηνίαΘανάτου) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Προέλευση) in S_Class isA (Τόπος),(ΣτοιχείαΑναφοράς)   
end 
 
RETELL Individual (ΥλικόΚατασκευής) in S_Class isA (ΣτοιχείαΑναφοράς) 
end 
 
RETELL Individual (ΕυγενέςΜέταλλο) in S_Class isA (ΥλικόΚατασκευής) 
end 
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RETELL Individual (ΥλικόΈνθετο) in S_Class isA (ΥλικόΚατασκευής) 
end 
 
RETELL Individual (ΥλικόΣτήριξης) in S_Class isA (ΥλικόΚατασκευής) 
end 
 
RETELL Individual (ΥλικόΦορέα) in S_Class isA (ΥλικόΚατασκευής) 
end 
 
RETELL Individual (ΥλικόΠροετοιµασίας) in S_Class isA (ΥλικόΚατασκευής) 
end 
 
RETELL Individual (ΥλικόΖωγραφικήςΕπιφάνειας) in S_Class isA 
(ΥλικόΚατασκευής) 
end 
 
RETELL Individual (Βερνίκι) in S_Class isA (ΥλικόΚατασκευής) 
end 
 
RETELL Individual (Συνθήκες∆ιατήρησης) in S_Class 
with attribute 
            (έχει_θερµοκρασία) : (Θερµοκρασία); 
            (έχει_ σχετική_υγρασία) : (ΣχετικήΥγρασία); 

(έχει_απόλυτη_υγρασία) : (ΑπόλυτηΥγρασία); 
(έχει_εσωτερική_υγρασία) : (ΕσωτερικήΥγρασία); 
(έχει_ένταση-ακτινοβολίας) : (ΈντασηΑκτινοβολίας) 

end 
RETELL Individual (Θερµοκρασία) in S_Class isA (ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) 
end 
 
RETELL Individual (ΑπόλυτηΥγρασία) in S_Class isA (ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) 
end 
 
RETELL Individual (ΣχετικήΥγρασία) in S_Class isA (ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) 
end 
 
RETELL Individual (ΕσωτερικήΥγρασία) in S_Class isA 
(ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) 
end 
 
RETELL Individual (ΈντασηΑκτινοβολίας) in S_Class isA 
(ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) 
end 
 
RETELL Individual (ΣτάθµηΘορύβου) in S_Class isA (ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) 
end 
 
RETELL Individual (Στατικότητα) in S_Class isA (Κατάσταση∆ιατήρησης)  
end 
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RETELL Individual (∆ιαστάσεις) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΚαθεστώςΠροστασίας) in S_Class  
with attribute 
    (έχει_κήρυξη) : (Κήρυξη) 
end 
 
RETELL Individual (Κήρυξη) in S_Class  
with attribute 
            (έχει_αριθµό_τεύχους_ΦΕΚ) : (ΑριθµόςΤεύχουςΦΕΚ); 

(έχει_κείµενο_κήρυξης) : Telos_String;  
(έχει_ηµεροµηνία_κήρυξης): Telos_Time; 
(έχει_χαρακτηρισµό) : (Χαρακτηρισµός); 
(έχει_ζώνη_κήρυξης) : (ΖώνηΚήρυξης); 
(έχει_απόφαση_κήρυξης) : (ΑπόφασηΚήρυξης) 

end 
 
RETELL Individual (ΑριθµόςΤεύχουςΦΕΚ) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Χαρακτηρισµός) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΖώνηΚήρυξης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΑπόφασηΚήρυξης) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Τµήµα) in S_Class  
with attribute 
            (έχει_διάκοσµο) : (∆ιάκοσµος); 

(έχει_ανάλυση) : (Ανάλυση); 
(έχει_επέµβαση) : (Επέµβαση); 
(έχει_φθορά) : (Φθορά); 
(έχει_απεικόνιση) : (Απεικόνιση); 
(έχει_τεχνολογική_εξέταση) : (ΤεχνολογικήΕξέταση) 

end 
 
RETELL Individual (∆ηµοσίευµα) in S_Class  
with attribute 
            (έχει_θέµα) : (Θέµα); 
            (έχει_τίτλο) : (Τίτλος); 

(έχει_συγγραφέα) : (Συγγραφέας); 
(έχει_όνοµα_περιοδικού) : (ΌνοµαΠεριοδικού); 
(έχει_εκδοτικό_οίκο) : (ΕκδοτικόςΟίκος); 
(έχει_πόλη_χωριό) : (ΠόληΧωριό); 
(έχει_χρονολογία_δηµοσίευσης): Telos_Time 

end 
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RETELL Individual (Θέµα) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Τίτλος) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Συγγραφέας) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΌνοµαΠεριοδικού) in S_Class  
with attribute 
    (έχει_αριθµό_τεύχους_και_σελίδες) : Telos_String  
end 
 
RETELL Individual (ΕκδοτικόςΟίκος) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΠόληΧωριό) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες) in S_Class 
 with attribute 
            (έχει_ηµεροµηνία_µέτρησης) : Telos_Time; 

(έχει_ώρα_µέτρησης) : Telos_Time; 
(έχει_αναφορά) : Telos_String;  
(έχει_ένδειξη): Telos_Real 

end 
 
RETELL Individual (Κατάσταση∆ιατήρησης) in S_Class  
 with attribute 
            (έχει_περιβαλλοντικές-συνθήκες) : (ΠεριβαλλοντικέςΣυνθήκες); 

(έχει_φθορά) : (Φθορά) 
end 
 
RETELL Individual (ΦθοράΜετάλου) in S_Class isA (Φθορά)  
end 
 
RETELL Individual (ΦθοράΈνθετουΤµήµατος) in S_Class isA (Φθορά) 
end 
 
RETELL Individual (ΦθοράΣτηΣτήριξη) in S_Class isA (Φθορά) 
end 
 
RETELL Individual (ΦθοράΦορέα) in S_Class isA (Φθορά) 
end 
 
RETELL Individual (ΦθοράΠροετοιµασίας) in S_Class isA (Φθορά) 
end 
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RETELL Individual (ΦθοράΖωγραφικήςΕπιφάνειας) in S_Class isA (Φθορά) 
end 
 
RETELL Individual (ΦθοράΒερνικιού) in S_Class isA (Φθορά) 
end 
 
 
RETELL Individual (Φθορά) in S_Class isA (Κατάσταση∆ιατήρησης)  
with attribute 
      (έχει_απεικόνιση_φθοράς) : (Απεικόνιση); 
      (έχει_αίτιο) : (Αίτιο) 
end 
 
RETELL Individual (Αίτιο) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΣτοιχείαΑναφοράς) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Ανάλυση) in S_Class  
with attribute 
 (έχει_διάκοσµο) : (∆ιάκοσµος); 
           (έχει_περιγραφή) : Telos_String 
end 
 
RETELL Individual (∆ιάκοσµος) in S_Class  
with attribute 
            (έχει_ζώο) : (Ζώο); 
            (έχει_φανταστικό_ζώο) : (ΦανταστικόΖώο); 

(έχει_φυτικό_διάκοσµο) : (Φυτικός∆ιάκοσµος); 
(έχει_ανθρώπινη_µορφή) : (ΑνθρώπινηΜορφή); 
(έχει_άψυχο_διακοσµητικό) : (Άψυχο∆ιακοσµητικό); 
(έχει_τεχνική_διακόσµησης) : (Τεχνική∆ιακόσµησης) 

end 
 
RETELL Individual (Ζώο) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΦανταστικόΖώο) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Φυτικός∆ιάκοσµος) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (ΦυτικόΜοτίβο) in S_Class isA (Φυτικός∆ιάκοσµος) 
end 
 
RETELL Individual (Φυτό) in S_Class isA (Φυτικός∆ιάκοσµος) 
end 
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RETELL Individual (∆έντρο) in S_Class isA (Φυτικός∆ιάκοσµος) 
end 
 
RETELL Individual (ΑνθρώπινηΜορφή) in S_Class  
end 
 
 
RETELL Individual (ΥπαρκτόΠρόσωπο) in S_Class isA (ΑνθρώπινηΜορφή) 
end 
 
RETELL Individual (ΙερόΠρόσωπο) in S_Class isA (ΑνθρώπινηΜορφή) 
end 
 
RETELL Individual (ΦανταστικόΠρόσωπο) in S_Class isA (ΑνθρώπινηΜορφή) 
end 
 
RETELL Individual (ΣκηνήΚαθηµερηνήςΖωής) in S_Class isA (ΑνθρώπινηΜορφή) 
end 
 
RETELL Individual (ΣκηνήΚαινής∆ιαθήκης) in S_Class isA (ΑνθρώπινηΜορφή) 
end 
 
RETELL Individual (ΣκηνήΠαλαιάς∆ιαθήκης) in S_Class isA (ΑνθρώπινηΜορφή) 
end 
RETELL Individual (Άψυχο∆ιακοσµητικό) in S_Class  
end 
 
RETELL Individual (Προσωπείο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
RETELL Individual (Οικόσηµο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
RETELL Individual (ΓραµµικόΣχέδιο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
RETELL Individual (ΓεωµετρικόΣχήµα) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
RETELL Individual (ΑρχιτεκτονικόΣτοιχείο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
RETELL Individual (ΧριστιανικόΣύµβολο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
RETELL Individual (∆οχείο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
end 
 
 
RETELL Individual (Άλλο) in S_Class isA (Άψυχο∆ιακοσµητικό) 
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end 
 
RETELL Individual (Τεχνική∆ιακόσµησης) in S_Class  
end 
 
 
 
 
RETELL Individual (ΙστορικάΣτοιχεία) in S_Class  
end 
 
ENDTRANSACTION 
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