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Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας 

Ένα σύγχρονο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» γεννιέται  



Η συντήρηση έργων τέχνης και ο ρόλος του 
συντηρητή 

 

 «Πολιτιστική κληρονομιά» ονομάζονται τα υλικά και 
άυλα στοιχεία που έχουν σχέση με τις πολιτιστικές μας 
παραδόσεις 

 «Φθορά» είναι η φυσική πορεία που ακολουθεί κάθε 
υλικό δημιούργημα και καμία προσπάθεια δεν μπορεί να 
τη σταματήσει τελείως, ούτε να αντικαταστήσει ότι έχει 
ήδη χαθεί 

 «Συντήρηση», είναι η προσπάθεια για την παρεμπόδιση 
ή την επιβράδυνση αυτής της «φθοράς» των υλικών 
αντικειμένων που αποτελούν την «πολιτιστική 
κληρονομιά» μας 



Η συντήρηση έργων τέχνης και ο ρόλος του 
συντηρητή 

 
 Η συντήρηση περιλαμβάνει την επιστημονική εξέταση, τη 

θεραπεία, την αποκατάσταση των αντικειμένων και τη 
φροντίδα για τις κατάλληλες συνθήκες που θα αποθηκευθούν 
ή θα εκτεθούν 

 Οι επεμβάσεις συντήρησης γίνονται με απόλυτο σεβασμό 
στην αυθεντικότητα των αντικειμένων και στα ποικίλα 
μηνύματα που μεταφέρουν (ιστορικά, καλλιτεχνικά, 
πνευματικά, κοινωνιολογικά κ.ά.) είτε αυτά είναι έργα 
μεγάλης σπουδαιότητας, είτε απλά αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης 

 Έχουν επίσης σκοπό να βοηθήσουν τη μελέτη τους, 
αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες (επιγραφές, σχήμα κλπ). Έτσι 
κάθε ενέργεια που οδηγεί στην αφαίρεση ή απόκρυψη κάθε 
αυθεντικότητας αποφεύγεται 



Η συντήρηση έργων τέχνης και ο ρόλος του 
συντηρητή 

 
 Πριν από κάθε επέμβαση πρέπει να προηγούνται εξετάσεις που θα 

γίνονται με επιστημονικό και μεθοδικό τρόπο, ο οποίος θα 
σκοπεύει στην κατανόηση του αντικειμένου σε όλες του τις 
διαστάσεις και συγχρόνως θα σταθμίσει τα αποτελέσματα κάθε 
χειρισμού 

 Η εξέταση θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: από τι υλικό 
είναι κατασκευασμένο, ποια η σύσταση του, η δομή του, πόσο έχει 
προχωρήσει η φθορά, τι έχει προκαλέσει τη φθορά και αν είναι 
ακόμα σε εξέλιξη, ποια η τεχνολογία κατασκευής του, αν έχει 
προηγούμενες επεμβάσεις, αν είναι αυθεντικό, ποια η χρονολογία 
κατασκευής κ.ά. 

 Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, 
θεραπεία και αποκατάσταση πρέπει να είναι γενικά καλά 
δοκιμασμένες και ειδικότερα σε σχέση με το περιβάλλον και την 
περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν. 



Βασικές αρχές και δεοντολογία συντήρησης 
έργων τέχνης 

 
 Η αυστηρή και καθολικά παραδεκτή αρχή που ορίζει την 

επαρκή τεκμηρίωση 
 Η αρχή της αποφυγής παραποίησης της δομής και της 

διακόσμησης 
 Η αρχή της αντιστρεψιμότητας μιας μεθόδου, σύμφωνα με 

την οποία μια θεραπεία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
μπορεί το αντικείμενο να επιστρέψει στην κατάσταση που 
ήταν πριν τη θεραπεία του ακόμη και μετά από μακρά χρονική 
περίοδο (δυνατότητα αφαίρεσης των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν) και  

 η ουσιαστική αρχή πως τα φθαρμένα μέρη ενός αντικειμένου 
πρέπει με κάθε τρόπο να συντηρούνται και όχι να 
αντικαθίστανται 



Κώδικας δεοντολογίας - ορθών πρακτικών 
επίπλων - ξύλινων αντικειμένων 

Τα έπιπλα και ξύλινα αντικείμενα, όπως κάθε έργο τέχνης: 

 έχουν αισθητική αξία  

 αποτελούν ένα ιδιόμορφο "αρχείο", που περιέχει πολλές μοναδικές πληροφορίες οι 
οποίες πρέπει να διατηρηθούν 

 Πληροφορίες άμεσα ορατές στην επιφάνεια 

 υφή 

 χρώμα 

 σχήμα 

 διακόσμηση 

 μοτίβα 

 και άλλα  

 Πληροφορίες που διακρίνονται έπειτα από αναλύσεις 

 κατασκευαστικά στοιχεία  

 πλήρης έκταση της φθοράς 

 αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

 η αξία τους αναδύεται από τη σχέση τους με το χρόνο, κάποιο πρόγονο ή κάποιο 
φημισμένο κατασκευαστή 



Κώδικας δεοντολογίας - ορθών πρακτικών 
επίπλων - ξύλινων αντικειμένων 

 
 Στην περίπτωση των επίπλων και ξύλινων αντικειμένων η 

πολλαπλή αξία τους αυξάνεται από την παρουσία ενδείξεων 
μακροχρόνιας χρήσης 

 Μουσειακά και χρηστικά αντικείμενα 
 Η αποφυγή φθορών είναι σχετικά εύκολη σε επίπεδο μουσειακών 

συλλόγων, αλλά 
 σε επίπεδο ιδιωτικών επίπλων και αντικειμένων η  φροντίδα είναι 

συνήθως μια δύσκολη διαδικασία 

 Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνει: 
 το σχεδιασμό 
 τις κατάλληλες ικανότητες και  
 δεξιότητες 

 

Συντηρητών έργων τέχνης εξειδικευμένων στις ξύλινες 
κατασκευές 



Κώδικας δεοντολογίας - ορθών πρακτικών 
επίπλων - ξύλινων αντικειμένων 

 

 Η συντήρηση, αποκατάσταση και επισκευή επίπλων 
και ξύλινων αντικειμένων απαιτεί 

 

 Εξειδίκευση 

 Εμπειρία 

 Γνώσεις ρυθμολογίας επίπλου 

 Ιστορίας τέχνης 

 Κλασικών μεθόδων τεχνολογίας κατασκευής 
επίπλων 



Γενικό Συμπέρασμα 
 

Κάθε φορά που ένας συντηρητής αντιμετωπίζει έργα 

τέχνης και στη συγκεκριμένη περίπτωση έπιπλα, οφείλει 

να τα αντιμετωπίσει με εξειδικευμένες γνώσεις και 

εμπειρία, ώστε να τα παραδώσει με σεβασμό στην 

πολλαπλή  τους υπόσταση, προκειμένου να διηγηθούν 

την πορεία τους στο χρόνο και να αποδοθούν στο κοινό 

με κατανοητό κι αν είναι εφικτό, ολοκληρωμένο τρόπο 



Ακαδημαϊκή εκπαίδευση του συντηρητή 
επίπλου 

 

 Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση του συντηρητή επίπλου περιλαμβάνει: 
 την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων του 

 την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων του 

 την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τα υλικά 

 την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για  την τεχνολογία κατασκευής 
των ξύλινων κατασκευών του παρελθόντος 

 την ακριβή γνώση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών 
επέμβασης 

 Ώστε να: 
 αναπτύξει την ικανότητα να επιλύει προβλήματα συντήρησης και 

αποκατάστασης ακολουθώντας συστηματικές προσεγγίσεις 

 να χρησιμοποιεί ακριβείς ερευνητικές μεθόδους και  

 να αναπτύξει κριτική σκέψη και ερμηνεία απέναντι στα αποτελέσματά 
τους 



Παραδείγματα εργασιών - μελετών 
 

Ιστορικές και Κατασκευαστικές Εργασίες  
 

Καταγραφή - Τεκμηρίωση 
 

Μελέτες Συντήρησης - Αποκατάστασης 
Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών  



Καταγραφή - τεκμηρίωση 
Ιστορικά και Κατασκευαστικά στοιχεία, Κατάσταση 

διατήρησης και Επεμβάσεις Αποκατάστασης  



Καταγραφή - τεκμηρίωση 
Ιστορικά και Κατασκευαστικά στοιχεία, Κατάσταση 

διατήρησης και Επεμβάσεις Αποκατάστασης  



Μελέτες προσβολής ξυλοφάγων εντόμων 
Απεντομώσεις 

Επίπλων, Ιστορικών Ξύλινων Κατασκευών & Κτιρίων 



Παραδείγματα εφαρμογών 
 

Συντήρηση - Αποκατάσταση 
Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών  

στο Σ.Τ.Ξ.Ε. 



Μελέτη  Κατάστασης Διατήρησης 
Δοκιμές επεμβάσεων Συντήρησης - Αποκατάστασης 

Εργασίες Απεντομώσεων Ξύλινων Κατασκευών 



Συντήρηση - αποκατάσταση 
παραδοσιακών εργαλείων ξυλουργικής (πλάνες) 

περιόδου Μεσοπολέμου 



Συντήρηση - αποκατάσταση τραπεζιού 
«ροτόντας» από καρυδιά 



Συντήρηση - αποκατάσταση καρέκλας 
με στοιχεία “Danish modern” 



Συντήρηση - αποκατάσταση καρέκλας 
με στοιχεία “Queen Anne” 



Συντήρηση - αποκατάσταση καρέκλας 
με στοιχεία “Regency” 



Συντήρηση - αποκατάσταση επαγγελματικού 
γραφείου Μεσοπολέμου 



Συντήρηση - αποκατάσταση 
Επαγγελματικού γραφείου Μεσοπολέμου 

Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου 
Καρδίτσας 



Σας ευχαριστούμε πολύ 
για την παρακολούθηση 

των εργασιών της ημερίδας 

 Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας 

Ένα σύγχρονο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» γεννιέται  


