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το πλαίςιο των δράςεων για τθν επανζκκεςθ των Μουςείων του Διμου κοπζλου, 

πραγματοποιικθκαν κατά το ζτοσ 2020 οι εξισ δράςεισ: 

Ι. Καταγραφι, Συςκευαςία και Μεταφορά όλων των εκκεμάτων του 

Λαογραφικοφ Μουςείου Σκοπζλου 

ΙΙ. Συντιρθςθ επιλεγμζνων αντικειμζνων από τισ ςυλλογζσ των Μουςείων 

Σκοπζλου με κριτιριο το βακμό φκορά τουσ 

ΙΙ.1. Φορεςιά Βρακοφόρου 

ΙΙ.2. τόφα 

ΙΙ.3. Κοντοφρεσ 

ΙΙ.4. Γυναικείεσ παντόφλεσ 

ΙΙ.5. Αντρικζσ παντόφλεσ 

ΙΙ.6. Γυναικεία φορεςιά (μαφρο κολοβόλι) 

ΙΙ.7. Μπαμπουκλί 

ΙΙ.8. Εκκλθςιαςτικά βιβλία 1744, 1787 και 1839 

 

ΙΙΙ. Σφνταξθ προτάςεων δράςθσ για τθν εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ από τθ 

Διεφκυνςθ Νεότερθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ 

III.1. Περιοδικι ζκκεςθ για τθν ξυλοναυπθγικι 

ΙΙΙ.2. Ψθφιοποίθςθ ςυλλογϊν των Μουςείων Νεότερου Πολιτιςμοφ κοπζλου 

 

IV. Σφνταξθ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια εκκεςιακισ 

προκικθσ για το Λαογραφικό Μουςείο Σκοπζλου 

Παρατίκενται τα πεπραγμζνα των δράςεων Ι και ΙΙ και τα κυριότερα ςτοιχεία των 

μελετϊν ΙΙΙ και IV. 
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Ι. ΚΑΤΑΓΑΦΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΛΑΟΓΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΚΟΡΕΛΟΥ 
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Σθν Παραςκευι 21 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιικθκε αυτοψία από τουσ πφρο 

Νάςαινα, Αρχιτζκτονα Μθχανικό-Μουςειογράφο και Μαρία Κουμτηι, υντθριτρια 

Αρχαιοτιτων και Ζργων τζχνθσ, ςτο Λαογραφικό Μουςείο κοπζλου και ςτο Αρχοντικό 

Βακράτςα, προκειμζνου να εκτιμθκεί θ κατάςταςθ διατιρθςθσ των χϊρων και των 

εκκεμάτων, κακϊσ από τουσ υπεφκυνουσ του Διμου διαπιςτϊκθκαν εκτεταμζνεσ φκορζσ. 

Από τθν αυτοψία προζκυψε θ ανάγκθ απομάκρυνςθσ όλων των εκκεμάτων του 

Λαογραφικοφ Μουςείου προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι κτθριακζσ βλάβεσ. Ωσ προσ τα 

εκκζματα και των δφο εκκεςιακϊν χϊρων- Αρχοντικό Βακράτςα και Λαογραφικό Μουςείο-, 

αποφαςίςτθκε θ ςταδιακι ςυντιρθςι τουσ με προτεραιότθτα αυτά που κινδυνεφουν 

άμεςα.  

Ζτςι, τθν Παραςκευι 8 Μαΐου 2020 ξεκίνθςε θ καταγραφι, ςυςκευαςία και απομάκρυνςθ 

όλων των εκκεμάτων του Λαογραφικοφ Μουςείου κοπζλου, προκειμζνου να 

μεταφερκοφν ςε αςφαλζςτερο χϊρο και να ξεκινιςουν 

οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του κτθρίου του Λαογραφικοφ 

Μουςείου. 

Η όλθ διαδικαςία διιρκθςε τζςςερισ μζρεσ. Από τισ 

8/5/2020 ζωσ τισ 10/5/2020 καταγράφθκαν και 

ςυςκευάςτθκαν όλα τα αντικείμενα του μουςείου και 

τθν 11θ Μαΐου πραγματοποιικθκε θ μεταφορά των 

εκκεμάτων ςε άλλο χϊρο. υνολικά ςυςκευάςτθκαν 

και μεταφζρκθκαν 754 αντικείμενα μεταξφ των οποίων 

υφαςμάτινα, χάρτινα, ξφλινα, κεραμικά και γυάλινα- 

πορςελάνινα αντικείμενα, διάφορα εργαλεία, 

φωτογραφίεσ, πίνακεσ, εικόνεσ κ.ά. Όλα τα αντικείμενα 

αρικμικθκαν και ςυςκευάςτθκαν με προςοχι ςε 

ειδικά υλικά ςυςκευαςίασ, όπωσ αντιόξινα κουτιά και 

ειδικά πλαςτικά κουτιά, αντιόξινα χαρτιά, μεμβράνεσ 

ςυςκευαςίασ. Η καταγραφι και ςυςκευαςία 

πραγματοποιικθκε από τουσ πφρο Νάςαινα και 

Μαρία Κουμτηι, ενϊ θ μεταφορά από κλιμάκιο του 

Διμου. Ακολουκεί φωτογραφικι τεκμθρίωςθ των παραπάνω εργαςιϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Λαογραφικό Μουςείο 
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Εικόνα 2-4 Πριν τθ ςυςκευαςία. 2
οσ

 Όροφοσ Λαογραφικοφ μουςείου 
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Εικόνα 5-10 υςκευαςία εκκεμάτων, 2
οσ

 Όροφοσ Λαογραφικοφ μουςείου 
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Εικόνα 11-15 Πριν τθ ςυςκευαςία. 1
οσ

 Όροφοσ Λαογραφικοφ μουςείου 
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Εικόνα 16-19 υςκευαςία εκκεμάτων, 1
οσ

 Όροφοσ Λαογραφικοφ μουςείου 
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Εικόνα 20-23  Πριν τθ ςυςκευαςία. Ιςόγειο Λαογραφικοφ μουςείου 
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Εικόνα 24-27 υςκευαςία εκκεμάτων, Ιςόγειο Λαογραφικοφ μουςείου 
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ΙΙ. ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΡΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΚΟΡΕΛΟΥ 
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ΙΙ.1. Φορεςιά Βρακοφόρου  

Απνηειείηαη από ηα εμήο: 

α. Πνπθάκηζν 

β. Γηιέθν 

γ. Παλωθόξκη 

δ. Ζωλάξη 

ε. Βξάθα 

ζη. Κνκπνιόη 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάηω εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο: 

 

α.  Εργασίες σσντήρεσες στο ποσκάμισο: 

Τν αληηθείκελν έθεξε ηζαθίζεηο, επηθαλεηαθέο επηθαζίζεηο θαη θαηά ηόπνπο 

ζηίγκαηα. Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε πγξόο θαζαξηζκόο κε 

απηνληζκέλν λεξό θαη κε ηαζηελεξγό απνξξππαληηθό. Αθνινύζεζε ζρεκαηνπνίεζε 

ηνπ πνπθακίζνπ ώζηε λα επαλέιζεη ζην αξρηθό ηνπ ζρήκα. Γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπ 

δηακνξθώζεθε κε θαηάιιεια πιηθά (πνιπεζηεξηθή βάηα θαη θάκπνην) μύιηλε 

θξεκάζηξα. 

  

 

                    4  Πξηλ ηε ζπληήξεζε                                                                   5 Υγξόο θαζαξηζκόο 

          3 Φνξεζηά Βξαθνθόξνπ 
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6 Μεηά ηε ζπληήξεζε 

Β. Εργασίες σσντήρεσες στο γιλέκο:  

Τν αληηθείκελν έθεξε επηθαλεηαθέο επηθαζίζεηο, ζηίγκαηα ζην εζωηεξηθό 

ηκήκα, απώιεηα πέινπο ηνπ βεινύδηλνπ ηκήκαηνο, νπέο θαη απνμειώζεηο. 

Εθαξκόζηεθε κεραληθόο θαζαξηζκόο 

κε museum vac θαη chemical sponge 

πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ νη 

επηθαλεηαθνί ξύπνη. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

ηνπηθνύ πγξνύ θαη ρεκηθνύ θαζαξηζκνύ ζηα 

ζηίγκαηα πνπ θέξεη ην αληηθείκελν ζην 

εζωηεξηθό ηνπ, ρωξίο όκωο ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. Αθνινύζεζαλ ζπκπιεξώζεηο 

θαη ζηεξεώζεηο νπώλ κε ηζόρα πνπ βάθηεθε 

ζηνπο ρξωκαηηζκνύο ηνπ απζεληηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαη ειεύζεξωλ ηλώλ κε 

βακβαθεξά θαη κεηαμωηά λήκαηα βακκέλα θη απηά θαηάιιεια. Γηα ηελ απνζήθεπζή 

ηνπ δηακνξθώζεθε κε θαηάιιεια πιηθά μύιηλε θξεκάζηξα. 

                         7 Γηιέθν 
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                      8 Οπέο ζηελ πεξηνρή ηεο καζράιεο                                   9 Οπέο ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα 

   

                      10 Οπέο θαηά ηόπνπο, ζην πίζσ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη απνμειώζεηο 

   

                  11  Απνμήισζε                                                   12 Απνθαηάζηαζε θζνξάο ζηε καζράιε  
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13 Μεηά ηε ζπληήξεζε 

 

 

Γ. Εργασίες σσντήρεσες πανωκόρμι: 

Τν αληηθείκελν έθεξε επηθαλεηαθέο επηθαζίζεηο, νπέο, απώιεηα πιηθνύ θαη 

απνμειώζεηο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ίδηεο εξγαζίεο όπωο γηα ην γηιέθν. 
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14 Οπέο θαη απνμειώζεηο 

 

15 Μεηά ηε ζπληήξεζε 
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Δ. Εργασίες σσντήρεσες στο δωνάρι:    

Τν αληηθείκελν έθεξε ηζαθίζεηο, επηθαλεηαθέο επηθαζίζεηο, πξνεγνύκελεο 

επεκβάζεηο, απώιεηεο θαη ζρηζκέο ζε όιν ηνπ ην 

κήθνο. 

Έγηλε κεραληθόο θαζαξηζκόο κε museum 

vac πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ νη 

επηθαλεηαθνί ξύπνη. Σηε ζπλέρεηα, αθαηξέζεθαλ νη 

πξνεγνύκελεο επεκβάζεηο (ην αληηθείκελν έθεξε 

πξνγελέζηεξεο βεινληέο- ξαθέο- ζε όιν ζρεδόλ ην κήθνο ηνπ) θαη αθνινύζεζαλ 

ζηεξεώζεηο κε ηελ πξνζζήθε βακβαθεξώλ ηκεκάηωλ πθάζκαηνο ζηα ζεκεία πνπ 

θξίζεθε απαξαίηεην. Τα πθάζκαηα απηά βάθηεθαλ ζε δηαθνξεηηθνύο ρξωκαηηζκνύο 

(κπιε, θόθθηλν, πξάζηλν, κπεδ) αλαιόγωο κε ηα ζεκεία ζηα νπνία πξννξίδνληαλ. Οη 

ζηεξεώζεηο έγηλαλ κε βακβαθεξά λήκαηα ζηα αλάινγα ρξώκαηα. Τν αληηθείκελν 

ηνπνζεηήζεθε ζε πθαζκάηηλε ζήθε. 

 

 

                                                                  17 Σρηζκέο 

  

        16 Εσλάξη 



18 

 

 

18 Σρηζκέο 

 

19 Απνθαηάζηαζε δσλαξηνύ 

 

Ε. Εργασίες σσντήρεσες στε βράκα: 

Η βξάθα έθεξε επηθαλεηαθέο επηθαζίζεηο, έληνλεο ηζαθίζεηο θαη νπέο ζε ην 

κήθνο ηεο. Γηα ην ιόγν απηό αξρηθά έγηλε πγξόο θαζαξηζκόο κε απηνληζκέλν λεξό θαη 

κε ηαζηελεξγό απνξξππαληηθό. Αθνινύζεζαλ ζπκπιεξώζεηο ζηηο θαηά ηόπνπο νπέο 

πνπ έθεξε, κε βακβαθεξό ύθαζκα θαη κεηαμωηό λήκα, έηζη ώζηε λα κελ είλαη νξαηέο 

νη βεινληέο. Σηηο ηηξάληεο ηνπνζεηήζεθε nylon net ζηα ζεκεία πνπ θξίζεθε 

απαξαίηεην, ώζηε λα ζπγθξαηνύληαη νη ειεύζεξεο ίλεο. Τέινο, έγηλε ζρεκαηνπνίεζε 

κε εθπγξαληήξα ππεξήρωλ, ώζηε λα επαλέιζεη ην αληηθείκελν ζην αξρηθό ηνπ ζρήκα.  
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   20 Πξηλ θαη κεηά ηε ζπληήξεζε 

    

    

21 Λεπηνκέξεηα απνθαηάζηαζεο νπώλ (πξηλ θαη κεηά ηε ζπληήξεζε) 

  

 

 

Στ. Εργασίες σσντήρεσες στο κομπολόι: 

Υγξόο θαζαξηζκόο κε απηνληζκέλν λεξό κέζω 

κπαηνλέηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

      22 Κνκπνιόη 
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ΙΙ.2. Στόφα 

Σο αντικείμενο ζφερε εμφανείσ προθγοφμενεσ επεμβάςεισ, 

ελεφκερεσ ίνεσ και ακατάλλθλο υλικό υποςτιριξθσ. 

Αρχικά, λοιπόν, θ ςτόφα απομακρφνκθκε από τθν κορνίηα θ οποία 

το περιείχε. τθν πορεία αφαιρζκθκαν οι προθγοφμενεσ 

επεμβάςεισ και το υλικό υποςτιριξθσ πάνω ςτο οποίο ςτθριηόταν 

το αντικείμενο. Ακολοφκθςε μθχανικόσ κακαριςμόσ με museum 

vac και chemical sponge και ςτισ δφο πλευρζσ του. Ζγιναν δοκιμζσ 

τοπικοφ χθμικοφ κακαριςμοφ ςτα κίτρινα ςτίγματα που φζρει το 

αντικείμενο, χωρίσ όμωσ ικανοποιθτικά αποτελζςματα, κακϊσ με 

τθν εφαρμογι διαλυτϊν παρουςιάςτθκε ελαφρά διαφυγι βαφϊν 

οπότε διακόπθκε θ διαδικαςία αυτι. τθ ςυνζχεια, το αντικείμενο 

επιπεδοποιικθκε και φοδραρίςτθκε με μεταξωτό φουλάρι βαμμζνο κατάλλθλα (βαφζσ 

Lanaset). Ακολοφκθςαν ςτερεϊςεισ ελεφκερων ινϊν με μεταξωτό νιμα. Σζλοσ, 

καταςκευάςτθκε padded board πάνω ςτο οποίο τοποκετικθκε το αντικείμενο, ζτςι ϊςτε να 

είναι ζτοιμο για ανάρτθςθ. 

 

24 Απνκάθξπλζε θνξλίδαο 

 

 

23 Σηόθα ζε θνξλίδα 
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25 Ζ Σηόθα κεηά ηελ απνκάθξπλζε από ηελ θνξλίδα θαη ην πιηθό ππνζηήξημεο. 

 

             

26 Διεύζεξεο ίλεο πξηλ ηε ζπληήξεζε 

 

                            

     27 Διεύζεξεο ίλεο πξηλ ηε ζπληήξεζε                                  28 Πξνεγνύκελεο επεκβάζεηο               
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29 Σηεξεώζεηο 

 

 

30 Μεηά ηε ζπληήξεζε 
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 ΙΙ.3 Κοντοφρεσ 

Σο αντικείμενο ζφερε επιφανειακζσ επικακίςεισ, μφκθτεσ, απϊλεια υλικοφ και 

αποξθλϊςεισ. 

Αρχικά πραγματοποιικθκε απολφμανςθ κακϊσ το αντικείμενο ζφερε μφκθτεσ. 

Ακολοφκθςαν κακαριςμοί με chemical sponge ςε όλο το αντικείμενο, τοπικόσ υγρόσ 

κακαριςμόσ ςτο κάτω μζροσ του και ςτθ ςυνζχεια, ςυμπλθρϊςεισ και ςτερεϊςεισ ςτισ 

ελεφκερεσ ίνεσ του πάτου και ςτα δερμάτινα τμιματα. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ τελείωςαν 

με τθν επικάλυψθ του αντικειμζνου με nylon net βαμμζνο κατάλλθλα, ςτα πιο ευαίςκθτα 

ςθμεία. 

 

 

 

31 Πξηλ ηε ζπληήξεζε 
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32 Μεηά ηε ζπληήξεζε 
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ΙΙ.4. Γυναικείεσ παντόφλεσ 

Σο αντικείμενο παρουςίαηε ςτρζβλωςθ ςχιματοσ, μφκθτεσ, αποξθλϊςεισ, επιφανειακζσ 

επικακίςεισ. Αρχικά πραγματοποιικθκε απολφμανςθ και τοπικόσ υγρόσ κακαριςμόσ ςτουσ 

πάτουσ. Ακολοφκθςε μθχανικόσ κακαριςμόσ ςε όλο το αντικείμενο και εφφγρανςθ- 

ςχθματοποίθςθ, ζτςι ϊςτε να επανζλκει το αντικείμενο ςτο αρχικό του ςχιμα και να είναι 

ςε κζςθ να δεχτεί ςτερεϊςεισ. τθν πορεία ακολοφκθςαν ςτερεϊςεισ με βαμβακερά 

νιματα ςτα αποξθλωμζνα τμιματα και τοποκετικθκαν αντιόξινα χαρτιά ςτο εςωτερικό για 

τθν υποςτιριξθ του ςχιματοσ του αντικειμζνου. 

 

  

33 Παξακόξθσζε θαη απνμήισζε δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ 

 



26 

 

 

 

34 Μεηά ηε ζπληήξεζε 

 

ΙΙ.5. Αντρικζσ παντοφλζσ 

Παρόμοιεσ φκορζσ με τισ γυναικείεσ παντόφλεσ. Πραγματοποιικθκαν οι ίδιεσ 

διαδικαςίεσ με τισ γυναικείεσ παντόφλεσ. 

   

35 Πξηλ θαη κεηά ηε ζπληήξεζε 
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ΙΙ.6. Γυναικεία φορεςιά (μαφρο κολοβόλι) 

Αποτελείται από τα εξισ: 

α. Μαφρο κολοβόλι 

β. Καλπάκι            

γ. Ανετοράλι 

δ. Κρινολίνο- μαλακϊφ 

ε. Πουκάμιςο 

ςτ. Μπαμπουκλί 

η. Αξεςουάρ κεφαλισ 

θ. Κολαϊνα 

 

 

 α. Εργαςίεσ ςυντήρηςησ για το μαφρο κολοβόλι 

 Σο αντικείμενο παραλιφκθκε ςε πολφ καλι κατάςταςθ, κακϊσ παρουςίαηε 

εκτεταμζνεσ ςχιςμζσ ςε πολλζσ από τισ τςακίςεισ των πτυχϊν του ενδφματοσ, αποξθλϊςεισ 

ςτα διακοςμθτικά τμιματα και ςτθν περιοχι των ϊμων. 

 

     36 Γπλαηθεία θνξεζηά 
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                                                      37 Σρηζκέο θαη απνμειώζεηο 
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                                                            38 Σρηζκέο θαη απνμειώζεηο 

 

39 Σρηζκέο θαη απνμειώζεηο 

Ζτςι, πραγματοποιικθκε υγρόσ κακαριςμόσ με απιονιςμζνο νερό και μθ ταςιενεργό 

απορρυπαντικό για να απομακρυνκοφν οι επιφανειακοί ρφποι. Η διαδικαςία αυτι ζγινε 

αφοφ είχαν προθγθκεί δοκιμζσ διαφυγισ βαφϊν (spot test) ςτο αντικείμενο, τα 

αποτελζςματα των οποίων επζτρεψαν τον υγρό κακαριςμό. τθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε 

ςτερζωςθ όλων των ςχιςμϊν του αντικειμζνου. Εξ’ αιτίασ του πλικουσ των ςχιςμϊν και του 

ςχεδίου του αντικειμζνου (πλιςζ) δεν ιταν δυνατι θ ςτερζωςθ με βελονιζσ κι ζτςι 

αποφαςίςτθκε θ ςτερζωςθ με χριςθ ςυγκολλθτικϊν, ειδικϊν για τθ ςυντιρθςθ 

υφαςμάτινων αντικειμζνων. 
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40 Υγξόο θαζαξηζκόο 

Χρθςιμοποιικθκε βαμβακερό φφαςμα βαμμζνο μαφρο πάνω ςτο οποίο εφαρμόςτθκε 

μείγμα ςυγκολλθτικϊν (τρεισ ςτρϊςεισ). Αφοφ ςτζγνωςε τοποκετικθκε κάτω από κάκε 

ςχιςμι και ενεργοποιικθκε το ςυγκολλθτικό με κερμότθτα. ε πολλά ςθμεία, θ 

ςυγκόλλθςθ ενιςχφκθκε και με ραφζσ. Μετά το τζλοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

επαναδιαμορφϊκθκαν οι πτυχζσ ζτςι ϊςτε να μθ χακεί το αρχικό ςχιμα του αντικειμζνου. 

 

                                            41 Λεπηνκέξεηεο ζηεξέσζεο κε ζπγθνιιεηηθά 
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42 Λεπηνκέξεηεο ζηεξέσζεο κε ζπγθνιιεηηθά. 

 

Β. Εργαςίεσ ςυντήρηςησ ςτο καλπάκι 

Σο αντικείμενο παρουςίαηε επικακίςεισ επιφανειακϊν ρφπων και απϊλειεσ υφάςματοσ που 

προζκυψαν από αποδυνάμωςθ. Πραγματοποιικθκε λοιπόν, μθχανικόσ κακαριςμόσ, 

ςυμπλθρϊςεισ με μεταξωτό φουλάρι βαμμζνο κατάλλθλα και επικάλυψθ με nylon net.  
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43 Πξηλ ηε ζπληήξεζε 

  

  

 

44 Μεηά ηε ζπληήξεζε 

 

Γ. Εργαςίεσ ςυντήρηςησ για το Ανετοράλι 

  Σο αντικείμενο ζφερε τισ εξισ φκορζσ: τςάκιςθ, επιφανειακζσ επικακίςεισ, λεκζδεσ, 

εκτεταταμζνεσ αποξθλϊςεισ ςτα μανίκια (τθσ χρυςοκζντθτθσ φάςασ), προθγοφμενεσ 

επεμβάςεισ, μεγάλθ απϊλεια υφάςματοσ. 

 Αρχικά ζγινε επιφανειακόσ 

μθχανικόσ κακαριςμόσ για να 

απομακρυνκοφν οι επιφανειακοί ρφποι. τθ 

ςυνζχεια, αφαιρζκθκαν οι προθγοφμενεσ 

επεμβάςεισ και ςτερεϊκθκαν παροδικά με 

τοφλι οι πιο ευαίςκθτεσ περιοχζσ, 

         45 Πξηλ ηε ζπληήξεζε 
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προκειμζνου να ακολουκιςει, με αςφάλεια για το αντικείμενο, ο υγρόσ κακαριςμόσ. Ο 

υγρόσ κακαριςμόσ ζγινε ςε διάλυμα απιονιςμζνου νεροφ και μθ ταςιενεργοφ 

απορρυπαντικοφ. Χρθςιμοποιικθκαν ανεμθςτιρεσ για να επιςπευςτει θ διαδικαςία του 

ςτεγνϊματοσ και εφαρμόςτθκε αικανόλθ ςτισ μεταλλικζσ ίνεσ ζτςι ϊςτε να απομακρυνκεί 

κάκε ίχνοσ νεροφ από αυτζσ και να μθν κινδυνεφουν από περαιτζρω φκορά. 

  

46 Λεπηνκέξεηεο απσιεηώλ θαη απνμήισζεο 

  

 

 

47 Απόζρηζε, απώιεηα θαη πξνεγνύκελεο επεκβάζεηο 
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48 Απνμήισζε- απνδηνξγάλσζε ηεο ρξπζνθέληεηεο θάζαο ησλ καληθηώλ 
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49 Απνμήισζε εθαηέξσζελ ησλ ρξπζνθέληεησλ ζηξηηηώλ πνπ δηαηξέρνπλ ην καλίθη από ηνλ ώκν σο ηε 

καλζέηα. 

  

 

50 Υγξόο θαζαξηζκόο 



36 

 

Αφοφ ζγινε επιπεδοποίθςθ του αντικειμζνου, 

επιλζχκθκε θ μεταξωτι μουςελίνα βαμμζνθ ςτο ίδιο 

χρϊμα με το αντικείμενο, ωσ υλικό ςυμπλιρωςθσ και 

υποςτιριξθσ των φκαρμζνων περιοχϊν.  

Σο αποτζλεςμα ιταν το παρακάτω: 

 

 

 

 

52 Απνθαηάζηαζε καληθηώλ 

             51 Γηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο 
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53 Μεηά ηε ζπληήξεζε 

 

Δ. Εργαςίεσ ςυντήρηςησ για το Μαλακώφ 

Σο αντικείμενο ζφερε επιφανειακοφσ ρφπουσ 

και για τθν απομάκρυνςι τουσ ζγινε υγρόσ κακαριςμόσ 

με διάλυμα απιονιςμζνου νεροφ και μθ ταςιενεργοφ 

απορρυπαντικοφ, αφοφ αφαιρζκθκαν τα ςυρμάτινα 

μζρθ του αντικειμζνου τα οποία κα 

επανατοποκετθκοφν λίγο πριν το ντφςιμο τθσ κοφκλασ 

με τθ ςυγκεκριμζνθ φορεςιά. 

 

 

 

 

Ε. Εργαςίεσ ςυντήρηςησ για το Πουκάμιςο 

Παρόμοιεσ φκορζσ με το Μαλακϊφ. Μετά τον υγρό κακαριςμό ακολοφκθςε 

επιπεδοποίθςθ- ςχθματοποίθςθ. 

54 Πξηλ θαη κεηά ηε ζπληήξεζε 
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55 Πξηλ θαη κεηά ηε ζπληήξεζε 

 

Στ. Εργαςίεσ ςυντήρηςησ για το Μπαμπουκλί 

Σο αντικείμενο ζφερε επιφανειακζσ επικακίςεισ και παρουςίαηε εκτεταμζνεσ ςχιςμζσ ςε 

όλο το μικοσ του εξωτερικά και ςτο εςωτερικό των μανικιϊν, αποξθλϊςεισ και 

προθγοφμενεσ επεμβάςεισ. 
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56 Σρηζκέο- απώιεηεο 

 

57 Δζσηεξηθό καληθηώλ πξηλ ηε ζπληήξεζε 

Για τθν αντιμετϊπιςθ όλων των παραπάνω φκορϊν ζγιναν τα εξισ:  

Α) επιφανειακόσ κακαριςμόσ με museum vac 

Β) αφαίρεςθ προθγοφμενων επεμβάςεων και εφφγρανςθ για επιπεδοποίθςθ τοπικά 

Γ) βαφι μεταξωτοφ φουλαριοφ ςε μαφρο και μπλε χρϊμα, μεταξωτοφ νιματοσ και nylon 

net ςτα ίδια χρϊματα. 

Δ) ςυμπλιρωςθ- ςτερζωςθ όλων των απωλειϊν και αποξθλωμζνων περιοχϊν 

Ε) επικάλυψθ των πιο ευαίςκθτων περιοχϊν με nylon net 

Αποτελζςματα: 
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58 Μπξνζηηλή όςε κεηά ηε ζπληήξεζε 

 

59 Πίζσ όςε κεηά ηε ζπληήξεζε 

 

 

60 Λεπηνκέξεηεο κεηά ηε ζπληήξεζε 
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59 Λεπηνκέξεηεο καληθηώλ κεηά ηε ζπληήξεζε 

   

 

Ζ) Εργαςίεσ ςυντήρηςησ ςτα Αξεςουάρ 

 Σα αξεςουάρ τθσ φορεςιάσ (κοτςίδεσ, απομίμθςθ μαλλιϊν, κόςμθμα λαιμοφ) 

βρζκθκαν ςε καλι κατάςταςθ, παρόλα αυτά ζγινε επιφανειακόσ κακαριςμόσ με museum 

vac.  

 

60 Αμεζνπάξ θεθαιήο θαη θόζκεκα ιαηκνύ 

  Η) Εργαςίεσ ςυντήρηςησ Κολαϊνασ 

 Σο αντικείμενο ιταν ςε καλι κατάςταςθ, παρόλα αυτά ζγινε επιφανειακόσ 

κακαριςμόσ με museum vac και κακαριςμόσ με αικανόλθ.  



42 

 

 

61 Κνιατλα 

ΙΙ.7. Μπαμπουκλί  

Σο αντικείμενο ζφερε επιφανειακζσ επικακίςεισ και παρουςίαηε εκτεταμζνεσ ςχιςμζσ ςε 

όλο το μικοσ του εξωτερικά και ςτο εςωτερικό των μανικιϊν, αποξθλϊςεισ και 

προθγοφμενεσ επεμβάςεισ.  
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62Λεπηνκέξεηεο από θζνξέο (απώιεηεο, πξνεγνύκελεο επεκβάζεηο)  
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63 Φζνξέο από ην εζσηεξηθό ηνπ καληθηνύ 

 

 Για τθν αντιμετϊπιςθ όλων των παραπάνω φκορϊν ζγιναν τα εξισ:  

Α) επιφανειακόσ κακαριςμόσ με mini vac 

Β) αφαίρεςθ προθγοφμενων επεμβάςεων και εφφγρανςθ για επιπεδοποίθςθ τοπικά 

Γ) βαφι μεταξωτοφ φουλαριοφ ςε μαφρο και μπλε χρϊμα, μεταξωτοφ νιματοσ και nylon 

net ςτα ίδια χρϊματα. 

Δ) ςυμπλιρωςθ- ςτερζωςθ όλων των απωλειϊν και αποξθλωμζνων περιοχϊν 

Ε) επικάλυψθ των πιο ευαίςκθτων περιοχϊν με nylon net 

Αποτελζςματα: 
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64 Λεπηνκέξεηεο απνθαηάζηαζεο εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ κέξνπο. 

  

 

65 Λεπηνκέξεηα απνθαηάζηαζεο καληθηνύ 
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66 Μεηά ηε ζπληήξεζε 
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Υλικά και εξοπλιςμόί που χρηςιμοποιήθηκαν: 

Βαφζσ Lanaset και Solophenyl 

Museum vac 

Chemical sponge 

Απιονιςμζνο νερό 

Orvus WA Paste 

LASCAUX 360 HV ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 

LASCAUX 498 HV ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 

Θερμαινόμενθ ςπάτουλα 

Εφυγραντιρασ υπεριχων 

Πολυεςτερικι βάτα 

Ethafoam 

 

 

  

https://www.insituconservation.com/products/lascaux_glues/lascaux_498_hv
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ΙΙ.8. ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΤΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-1744,1787,1839 

 

Κατάςταςθ διατιρθςθσ 

 

Σα παρακάτω αντικείμενα (εκκλθςιαςτικά βιβλία) παρουςιάηουν ποικίλεσ 

φκορζσ, τόςο ςτο κάλυμα, (εξϊφυλλο), όςο και ςτο ςϊμα (εςωτερικό). Κατα κφριο λόγο θ 

βιβλιοδεςία τουσ είναι αρκετά ςτακερι, εκτόσ από ςυγκεκριμζνα τμιματα αυτϊν. 

Παρατθροφνται εκτεταμζνοι λεκζδεσ υγραςίασ ςτα φφλλα και φκορζσ από αυτιν ςτο 

δζρμα των καλυμάτων. Επίςθσ, παρατθροφνται εκτεταμζνεσ απϊλειεσ και ςκιςίματα , 

τόςο ςτο ςϊμα , όςο και ςτο εξϊφυλλο.  

 

 

    

                       1.Κατάςταςθ διατιρθςθσ βιβλιοδεςίασ 

                  

Επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ 

 

Για τθν αποκατάςταςθ των αντικειμζνων (βιβλίων), ακολουκικθκαν 

ςυγκεκριμζνεσ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ, οι οποίεσ κρίκθκαν αναγκαίεσ για τθν 

αποκατάςταςι τουσ , κακϊσ και για τθν αναχαίτιςθ των παραγόντων διάβρωςισ τουσ: 

 

 Φωτογραφικι τεκμθρίωςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των αντικειμζνων 

και των φκορϊν (λεπτομερισ καταγραφι) 
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 Μθχανικόσ κακαριςμόσ για τθν απομάκρυνςθ επικακίςεων και  

προθγοφμενων επεμβάςεων. 

 Ζλεγχοσ διαλυτότθτασ των μελανιϊν (spot test) 

 Τγρόσ κακαριςμόσ των τυπογραφικϊν για τθν περαιτζρω απομάκρυνςθ 

λεκζδων και επικακίςεων από τθν επιφάνεια του χαρτιοφ 

 Χθμικόσ κακαριςμόσ για τθν απομάκρυνςθ βιολογικϊν παραγόντων  

 Διαδικαςία αποξίνωςθσ για τθν επαναφορά και αποκατάςταςθ του ph. 

 Αποκατάςταςθ (ςυμπλιρωςθ) των απωλειϊν του χαρτιοφ με κατάλλθλο 

ιαπωνικό αντιόξινο  χαρτί 

 Αποκατάςταςθ τθσ βιβλιοδεςίασ (ςτο βακμό που κρίκθκε αναγκαίο) 

 Χθμικόσ κακαριςμόσ του δζρματοσ και αποκατάςταςθ των φκορϊν του 

(όπου κρίκθκε αναγκαίο) 

 

 

 

2. Διαδικαςία χθμικοφ κακαριςμοφ 



51 

 

 

3. Διαδικαςία πλυςίματοσ/ αποξίνωςθσ 

 

 

4. Διαδικαςία αφαίρεςθσ προθγοφμενων επεμβάςεων/ κακαριςμοφ 
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5. Μετά τον κακαριςμό του καλφματοσ 

 

Με τθν παράδοςθ των αντικειμζνων κα ςυμπλθρωκοφν δελτία, ξεχωριςτά για 

κάκε αντικείμενο (υφαςμάτινα και χαρτϊα), με λεπτομερι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ και τισ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και φωτογραφικά ςτάδια των 

διαδικαςιϊν. Επιπροςκζτωσ, κα ςυςτθκοφν οι κατάλλθλεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, 

κακϊσ και οι ςυνκικεσ τθσ περαιτζρω φφλαξισ τουσ. 
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Μαρία Κουμτηι,  

υντ/τρια Αρχ/των & Ζργων Σζχνθσ/ Τφαςμάτινου υλικοφ 

Δ/ςθ: Πάρνθκοσ 42 Μεταμόρφωςθ Αττικισ, 14452 

Σθλ: 6937914068, 2112140189 

e-mail: komtzimaria@yahoo.gr  

 

Αναγνωςτοποφλου Νεφζλθ 

υντθριτρια ζργων τζχνθσ/αρχειακοφ υλικοφ 

Όλγασ  13,  16561, Γλυφάδα , Ακινα 

Mail: nefeliblue@hotmail.com 

Tel:  6932766853,  2109609374 
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ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΡΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΗΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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III.1. Ρεριοδικι ζκκεςθ για τθν ξυλοναυπθγικι 

εφφτρωςαν και ανζκορον αι ποράδεσ νιςοι  

αι κοςμοφςαι το ςμαράγδινον πζλαγοσ·  

θ κίακοσ, θ Πεπάρθκοσ, θ Αλόννθςοσ, και τόςαι άλλαι.1 

 

Σο απόςπαςμα του Παπαδιαμάντθ δίνει μια ηωθρι εικόνα τθσ άρρθκτθσ ςχζςθσ των 

ποράδων με τθ κάλαςςα, ιδθ από τθ μυκικι «γζννθςι» τουσ. Εξίςου χαρακτθριςτικά,  

μυκικόσ ιδρυτισ τθσ κοπζλου κεωρείται ο «Μινωίτθσ» -και άρα ζμπειροσ καλαςςοπόροσ- 

τάφυλοσ. τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ, θ αρχαιολογία ζρχεται να δϊςει βάςεισ ςτουσ 

μφκουσ, κακϊσ το πλοίο που ναυάγθςε ςτθν Περιςτζρα2, ςτθ γειτονικι Αλόννθςο, 

φορτωμζνο με αμφορείσ τφπου Πεπαρικου, ςυνάντθςε τθ μοίρα του λίγο πζρα από το 

αρχαίο λιμάνι του νθςιοφ. 

Αυτι τθ ναυτικι ταυτότθτα αναδεικνφει και το διιγθμα, με αναφορά ςτουσ κοπελίτεσ 

καραβομαραγκοφσ:  

 

«Ο πλοίαρχοσ εμειδίαςε λίαν καλόκαρδοσ. *…+ 

-Χα χα χα! Πολλά ξζρετ’, εςείσ τα Σκοπελιτάκια. 

Οι δφο ναυτομαραγκοί κατιγοντο πράγματι από τθν Σκόπελον, τθν νιςον εκείνθν ιτισ 

εξαςκεί γλυκείαν μαγείαν εφ’ όλων των τζκνων τθσ, και μεταβάλλει εισ φανατιςμόν τθν 

αγάπθν τθσ πατρίδοσ». 

Κχνθ τθσ ναυτικισ ταυτότθτασ τθσ κοπζλου απαντοφν ακόμα: 
- ςτα λιμάνια τθσ κοπζλου, του Λουτρακίου και του Αγνϊντα, αλλά και ςτο τουριςτικό 
καταφφγιο του Ζλιοσ (Νζο Κλιμα) 
- ςτα παλιά καρνάγια:  Άμμου – Αγνϊντα – Γλυςτερίου – Πάνορμου -  Λουτρακίου 
- ςτο εργαςτιριο μικροναυπθγικισ του Ιωάννθ Μπουνταλά 
- ςτα ςπίτια των κοπελιτϊν με τθ μορφι προφορικϊν παραδόςεων και αντικειμζνων με 
προζλευςθ από μακρινοφσ τόπουσ 
- ςτισ εκκλθςίεσ του νθςιοφ με τθ μορφι αφιερωμάτων των ναυτικϊν και των οικογενειϊν 
τουσ 
- ςτα μουςεία του Διμου κοπζλου 
 
υνεπϊσ, μια δράςθ πολιτιςμοφ ςτο νθςί τθσ κοπζλου ςυνδζεται οργανικά και ςχεδόν 

«αναπόφευκτα» με αυτι τθ καλαςςινι ταυτότθτα. 

 

                                                           
1
 Από το διιγθμα του Αλ. Παπαδιαμάντθ «Κοκκϊνα κάλαςςα – Σο Πάςχα του καπετάνιου», 

δθμοςιευμζνο ςτο ιςτολόγιο https://sarantakos.wordpress.com/2020/04/19/ppd-9/ 
2
 Σο «ναυάγιο τθσ Περιςτζρασ», το μεγαλφτερο ςε διαςτάςεισ πλοίο τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ που 

ζχει μζχρι ςιμερα εντοπιςτεί ςτον βυκό τθσ κάλαςςασ, γνωςτό και ωσ «ο Παρκενϊνασ των 
ναυαγίων» 

https://sarantakos.wordpress.com/2020/04/19/ppd-9/
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ΙΙΙ.1.1 Περιγραφή δράσης 

Η προτεινόμενθ δράςθ αφορά: 

 ςτθ διοργάνωςθ περιοδικισ ζκκεςθσ με ενδεικτικό τίτλο «Καράβια κι 

αρμενίηουν…»3 

 ςτθν ανάπτυξθ παράλλθλων εκδθλϊςεων και δράςεων βιωματικισ ςυμμετοχισ ςτο 

πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ: εργαςτιριο ξυλοναυπθγικισ, εργαςτιριο ομοιωμάτων 

πλοίων, εκπαιδευτικά προγράμματα και ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

 ςτθν παραγωγι ςφντομου καταλόγου και ψθφιακοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 

ζκκεςθσ 

Για τθν ζκκεςθ κα χρθςιμοποιθκεί υλικό από τισ ςυλλογζσ του Λαογραφικοφ Μουςείου 

κοπζλου 

 

Με άξονα τθ ναυτικι παράδοςθ του νθςιοφ και πυρινα τθν ξυλοναυπθγικι, θ ζκκεςθ κα 

αναπτφξει τισ ποικίλεσ πτυχζσ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ηωισ τθσ 

κοπζλου, αναδεικνφοντασ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μια παραδοςιακι τζχνθ, μζςα 

από τισ υλικζσ και άυλεσ εκφάνςεισ τθσ, ςφράγιςε τθν ταυτότθτα του νθςιοφ. 

υγχρόνωσ, θ ηωντανι διάςταςθ τθσ παράδοςθσ κα ενεργοποιθκεί μζςα από τισ   

δυνατότθτεσ βιϊςιμθσ και καινοτόμου ανάπτυξθσ που προςφζρει θ δθμιουργικι 

αναδιαπραγμάτευςθ του ςτοιχείου. 

 

Οι κοπελίτεσ ναυτικοί και καραβομαραγκοί, ανάπτυξαν γνϊςεισ, τεχνικζσ και εργαλεία με 

αφετθρία τουσ πόρουσ και τα ερεκίςματα που τουσ πρόςφερε ο τόποσ: κάλαςςα για τα 

ταξίδια και πευκοδάςθ για τα καράβια. Η παραδοςιακι ξυλοναυπθγικι γνϊριςε μεγάλθ 

ακμι μζχρι και τθ δεκαετία του 1970: ζμπειροι τεχνίτεσ μεταβίβαηαν τθν τζχνθ τουσ από 

γενιά ςε γενιά ςτουσ ταρςανάδεσ τθσ κοπζλου, ενϊ ςκοπελίτικα μπρίκια, τρεχαντιρια και 

μαοφνεσ διαςχίηουν τισ κάλαςςεσ. 

Επαγγζλματα, ςυνεργεία, μάςτορεσ και μακθτευόμενοι, οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

ςχζςεισ, ςυναλλαγζσ και ιεραρχίεσ, ςχθματίηονται και μεταςχθματίηονται δίπλα και μζςα 

ςτθ κάλαςςα. 

Σθν ίδια ϊρα, λεξιλόγια και εκφράςεισ, ικθ και ζκιμα, τελετουργίεσ και εορταςτικζσ 

πρακτικζσ πλζκονται γφρω από τον υλικό κορμό τθσ άυλθσ κλθρονομιάσ. 

Σζλοσ, θ παράδοςθ ζρχεται να ςυναντθκεί με ςτιγμζσ από τθν ιςτορία: 

- ο Κολοκοτρϊνθσ ςτθ κιάκο, ο Λάμπροσ Κατςϊνθσ ςτθ κόπελο κι άλλοι 

οπλαρχθγοί βρίςκουν καταφφγιο ςτισ ποράδεσ  

- το νθςί δίνει 35 πλοία ςτθν επανάςταςθ του ‘21 

- ςκοπελίτικα καΐκια τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο προωκοφν τουσ άνδρεσ των 

ςυμμαχικϊν δυνάμεων ςτθ Μζςθ Ανατολι.  

 

Αυτζσ τισ ποικίλεσ όψεισ μιασ τεχνικισ που γίνεται τζχνθ και διαμορφϊνει τουσ δικοφσ τθσ 

κϊδικεσ και τισ δικζσ τθσ ταυτότθτεσ, μικρϊν και μεγάλων ιςτοριϊν που αφθγοφνται πτυχζσ 

πολιτιςμοφ, φιλοδοξεί να αναπτφξει θ προτεινόμενθ δράςθ «Καράβια κι αρμενίηουν…».  

 

                                                           
3
 Καράβια που ‘ρχονται. Αποκριάτικο ερωτικό τραγοφδι τθσ κοπζλου. (άμψων 1995, ς. 379). 
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υγκεκριμζνα, θ ζκκεςθ κα αναπτφξει κεματικζσ όπωσ: 

 

Α. Η ξυλοναυπθγικι και μικροναυπθτικι ςτθ Σκόπελο. 

 

Σαρςανάδεσ είχαμε εδϊ απζναντι από τον Ρόδιο προσ τον μπαξζ του Γιακείμθ τρεισ. 

Πζρα εκεί που είναι ο μεγάλοσ, ο καινοφριοσ, ο νζοσ οικιςμόσ,  

εκεί ζφτιαχνε μεγάλα καράβια ο μπάρμπα-ταφροσ *Κουγιουμτηισ+. 

Αυτόσ όςο μπόι του ζλειπε, τόςο μεγάλα καράβια είχε φτιάξει. 

Είχε φτιάξει πολλά καράβια και ςτο Γλυςτζρι κάτω. 

 

υνζντευξθ του ναυπθγοφ Σριαντάφυλλου Μπουνταλά. 

Μπουτηουβι Α. κόπελοσ. Η ιςτορικότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ. Ακινα: 1999 

 

Για τθν ενότθτα τθσ ξυλοναυπθγικισ κα αντλθκεί φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από το 

πρόγραμμα καταγραφισ προφορικισ ιςτορίασ που υλοποιικθκε με τθν υποςτιριξθ του 

ΕΟΜΜΕΧ και του Λαογραφικοφ Μουςείου κοπζλου το διάςτθμα 1994-1999. Η 

ςυγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Αλζκασ Μποτηουβι4 περιλαμβάνει μεταξφ των ςυνεντεφξεων 

τριάντα τριϊν τεχνιτϊν, τισ ςυνεντεφξεισ των εξισ επτά κοπελιτϊν ναυπθγϊν, 

καραβομαραγκϊν και μικροναυπθγϊν: 

 

- Δθμιτρθ Θεοχάρθ 

- Σριαντάφυλλου Μπουνταλά 

- Δθμιτρθ Σηουβελζκθ 

- Νίκου Γιολδάςθ 

- Μιχάλθ Σςουκαλά 

- Αγάλου Διομι 

- Παναγιϊτθ Κωνςταντάκθ 

 

Σα θχθτικά αρχεία των ςυνεντεφξεων φυλάςςονται ςτο Λαογραφικό Μουςείο κοπζλου και 

μποροφν να αξιοποιθκοφν εκκεςιακά. 

 

τθν ενότθτα κα παρουςιαςτοφν αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ των Μουςείων του Διμου 

που περιλαμβάνουν: 

 

- Ζργα του γνωςτοφ ναυπθγοφ μικροτεχνίτθ του νθςιοφ, Σριαντάφυλλου Μπουνταλά, και 

του ξακουςτοφ Καλαματιανοφ μικροναυπθγοφ Παναγιϊτθ οφικίτθ, όπωσ μικρογραφικά 

καΐκια, μπάρκα, τρεχαντιρια, βαρκαλάδεσ και τςερνίκια, αλλά και θ αναπαράςταςθ του 

ταρςανά, του παραδοςιακοφ ναυπθγείου τθσ κοπζλου. 

- Εργαλεία ξυλοναυπθγικισ και μικροναυπθγικισ 

- Εξαρτιματα πλοίων και καϊκιϊν 

- Πλοφςιο φωτογραφικό υλικό 

 

                                                           
4
 Μπουτηουβι 1999. 
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Για τθσ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ και των υποςτθρικτικϊν τθσ δράςεων, κα ςυμμετάςχουν και 

άλλοι φορείσ και ιδιϊτεσ με το δανειςμό αντικειμζνων και εκελοντικι εργαςία, όπωσ: 

 

- Σο Μουςείο Ναυτικισ και Ρολιτιςτικισ Ραράδοςθσ Σκιάκου και ο καπετάνιοσ Γιάννθσ 

Παρίςθσ, πρόεδροσ του Μουςείου 

- Ο κοπελίτθσ καπετάνιοσ Ευάγγελοσ Σουρμελισ που διακζτει ςθμαντικι ιδιωτικι ςυλλογι 

εργαλείων και εξαρτθμάτων ναυπθγικισ 

 

 

Εικόνα 61. Ενδεικτικό αρχειακό υλικό. Ρθγι: Μουντηουβι 1999. 

 

Εικόνα 62. Ενδεικτικά εκκζματα του Λαογραφικοφ Μουςείου Σκοπζλου. 

 
Εικόνα 63. Ενδεικτικά εκκζματα του Μουςείου Ναυτικισ και Ρολιτιςτικισ Ραράδοςθσ Σκιάκου. 
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Β. Εμπορικοί δρόμοι τθσ Σκοπζλου 

 

Μετά τισ επωφελείσ ςυνκικεσ του 1755, 1774 και 1792 οι κάτοικοι τθσ κοπζλου 

διεξιγαγαν ςθμαντικό εμπόριο με δικά τουσ πλοία μεταφζροντασ κραςί 

και άλλα προϊόντα μζχρι τον Εφξεινο Πόντο. 

 

άμψων Α. κόπελοσ, Ιςτορικι και αρχαιολογικι αφιγθςθ. κόπελοσ: 2000 

 

Σο 1803 το νθςί τθσ κοπζλου είναι ςφμφωνα με τθ ςτατιςτικι του Α. Κοραι για τθ ναυτικι 

δφναμθ τθσ Ελλάδασ το πζμπτο κατά ςειρά νθςί ςε χωρθτικότθτα πλοίων και αρικμό 

ναυτϊν5. Η μακραίωνθ παρουςία τθσ κοπζλου ςτο ναυτικό εμπόριο αποτυπϊνεται ςε 

ναυτικοφσ χάρτεσ και πορτολάνουσ6 που μποροφν να παρουςιαςτοφν ωσ εποπτικό υλικό 

ςτθν ζκκεςθ, ενϊ τα εμπορικά ταξίδια των κοπελιτϊν ζχουν αφιςει τθ ςφραγίδα τουσ ςτθ 

ςκοπελίτικθ οικοςκευι και παραδοςιακι φορεςιά. Τπό το πρίςμα των εμπορικϊν επαφϊν 

του νθςιοφ με τθ Μεςόγειο, τον Εφξεινο Πόντο και τον υπόλοιπο κόςμο μποροφν να 

παρουςιαςτοφν πολλά από τα αντικείμενα των ςυλλογϊν των Μουςείων τθσ κοπζλου. 

τθν ενότθτα κα παρουςιαςτοφν αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ των Μουςείων του Διμου 

που περιλαμβάνουν: 

 

- ξενόφερτεσ ςτόφεσ και παραδοςιακζσ φορεςιζσ 

- πιάτα που κοςμοφςαν τον ςτόλο του παραδοςιακοφ ςκοπελίτικου ςπιτιοφ από τθ Δφςθ, τθ 

Ρωςία και τθν Άπω Ανατολι 

- ξυλόγλυπτεσ καςζλεσ από τθ Μζςθ Ανατολι, τα Βαλκάνια και τθν Ιταλία 

- αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν παραγωγι του περιηιτθτου ςκοπελίτικου κραςιοφ 

- αντικείμενα ευλάβειασ, όπωσ τάματα και εικόνεσ για τθν προςταςία των ναυτικϊν 

- κα αναηθτθκοφν γράμματα των ναυτικϊν ςτισ οικογζνειζσ τουσ 

 

 
Εικόνα 64. Ρορτολάνοσ  (1520)  και ναυτικόσ χάρτθσ  (1764) ςτουσ οποίουσ αποτυπϊνονται οι Βόρειεσ 
Σποράδεσ. Ρθγι: ΓΕΝ 

                                                           
5
 άμψων 2000, ς. 285. 

6
 άμψων 1995. 
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Εικόνα 65. Σκοπελίτικεσ παραδοςιακζσ φορεςιζσ και ειςθγμζνθ ςτόφα. 

 

Εικόνα 66. Ξενόφερτα αντικείμενα του ςκοπελίτικου ςπιτιοφ. 
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Γ. Η Σκόπελοσ, ορμθτιριο, καταφφγιο και ναυτικι δφναμθ ςτθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα 

Μόλισ πλθροφορικθκε [ο Μιαοφλθσ] ότι ςτο νθςί βριςκόταν 

το περίφθμο κειμιλιο, ιρκε ςτθ κόπελο και προςκφνθςε το Σίμιο Ξφλο. 

Μετά παρακάλεςε τουσ μοναχοφσ να του επιτρζψουν να πάρει τον Σίμιο ταυρό 

ςτο καράβι του για να ψάλει εκεί το «Χριςτόσ Ανζςτθ». 

 

Λαϊκόσ μφκοσ τθσ κοπζλου 

άμψων Α. κοπζλου Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ, κόπελοσ 1995 

 

Σα αρχεία του Διμου κοπζλου μζχρι το 1880 χάκθκαν, με αποτζλεςμα όςα γνωρίηουμε για 

τθ ςυμμετοχι του νθςιοφ ςτθν επανάςταςθ να προζρχονται από ζγγραφα ιδιωτικϊν 

ςυλλογϊν, από τα αρχεία άλλων περιοχϊν, όπωσ θ Υδρα και από τθν αποδελτίωςθ του 

Αρχείου Αγϊνοσ που φυλάςςεται ςτα Ιςτορικά Αρχεία του Μουςείου Μπενάκθ. Από τον 

κφριο όγκο των εγγράφων αυτϊν που αναδθμοςιεφονται από τον Α. άμψων (άμψων 

2000, ςς. 307-359) προκφπτουν ενδιαφζρουςεσ ιςτορίεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν με 

ψθφιακά μζςα ςτθν εκκεςιακι αυτι ενότθτα. 

 

Η ενότθτα κα υποςτθριχκεί με εκτυπϊςεισ χαρακτικϊν και χαρτϊν και κα ςυμπλθρωκεί 

από πρωτότυπα αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ των Μουςείων του Διμου κοπζλου, όπωσ: 

 

- άρματα και εξαρτιματα φορεςιϊν 

- λάβαρα 

- χαρακτικά και facsimile εγγράφων 

 

 

Εικόνα 67. Χάρτθσ του λιμανιοφ τθσ Σκοπζλου (Roux,1804) και οι βόρειεσ ακτζσ τθσ Σκοπζλου (Schweiger 
Lerchenweld, 1887) 
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Δ. Απόθχοι τθσ ςκοπελίτικθσ ναυτοςφνθσ 

 

Μάνα μ’ καράβια που ‘ρχονται, ωραία που μου φαίνονται, 

καράβια κι αρμενίηουν και το νου μου δαιμονίηουν. 

Σο ζνα αρμενίηει με βοριά κοντακινι μου λεμονιά, 

τ’ άλλο με τραμουντάνα άςπρθ μου παχιά ςουλτάνα, 

το τρίτο το μικρότερο τραβάει το ζγια-λζςα κι είναι το πουλί μου μζςα. 

Εςζνα να τραβιξουμε τισ νζεσ να γλεντιςουμε 

 

Καράβια που ‘ρχονται. Αποκριάτικο ερωτικό τραγοφδι τθσ κοπζλου.  

άμψων Α. κοπζλου Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ, κόπελοσ 1995 

 

Ο ναυτικόσ βίοσ των κοπελιτϊν ζχει αποτυπωκεί ςτθ γλϊςςα, τα ικθ, τα ζκιμα και τθ 

λαϊκι μυκολογία του τόπου. Αποκριάτικα τραγοφδια και παραδόςεισ, θ ντοπιολαλιά και 

κζματα τθσ λαϊκισ τζχνθσ του νθςιοφ κα παρουςιαςτοφν με ψθφιακά μζςα ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. Παράλλθλα, κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ μποροφν να οργανωκοφν 

εργαςτιρια με κζμα τθν προφορικι παράδοςθ και τθ λαϊκι τζχνθ με κζμα τθ ςκοπελίτικθ 

ναυτοςφνθ. 

τθν ζκκεςθ κα μποροφν να φιλοξενθκοφν και ςφγχρονεσ δθμιουργίεσ που κα παραχκοφν 

ςτο πλαίςιο των υποςτθρικτικϊν δράςεων τθσ ζκκεςθσ. 

 

Εικόνα 68. Ρίνακασ λαϊκοφ ηωγράφου με ναυτικό κζμα και φωτογραφία από το αποκριάτικο ζκιμο τθσ 
τράντασ. Ρθγι:  Μπουτηουβι 1999. 
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ΙΙΙ.1.2 Χώρος φιλοξενίας της δράσης 

Η ζκκεςθ κα φιλοξενθκεί ςτθν αίκουςα του δθμοτικοφ κινθματοκεάτρου «Ορφζασ». Σο 

κτιριο βρίςκεται ςτο κζντρο του πολεοδομικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ τθσ κοπζλου και διακζτει 

ευρφχωρθ αυλι, κατάλλθλθ για τισ υποςτθρικτικζσ δράςεισ. Η κυρίωσ αίκουςα ζχει 

εμβαδόν 241,80 τ.μ. και κα διαμορφωκεί κατάλλθλα για τθν παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ. Σο 

κτιριο διακζτει WC και ςτεγαςμζνο αποκθκευτικό χϊρο. 

 Εικόνα 69. Κάτοψθ του Κινθματοκεάτρου «Ορφζασ» 

 

Εικόνα 70. Πψεισ τθσ κφριασ αίκουςα του Κινθματοκεάτρου «Ορφζασ» 

ΙΙΙ.1.3 Στόχοι της δράσης 

Σόςο θ ζκκεςθ όςο και οι παράλλθλεσ δράςεισ ςτοχεφουν να ςυμβάλουν ςτθν προςταςία, 

ανάδειξθ και αναηωογόνθςθ τθσ παραδοςιακισ ταυτότθτασ του νθςιοφ, μζςα από τισ 

ηωντανζσ και δθμιουργικζσ διαςτάςεισ τθσ.  

Η δράςθ αποςκοπεί: 

 ςτθ διάςωςθ υλικϊν τεκμθρίων τθσ ναυπθγικισ και ναυτικισ παράδοςθσ 

 ςτθν καταγραφι άυλων γνϊςεων και μαρτυριϊν 

 ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ που διαρκϊσ διαμορφϊνει και 

διαμορφϊνεται από τθν άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά 

 ςτθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, τόςο για τουσ ςκοποφσ τθσ τεκμθρίωςθσ 

όςο και για τθ διερεφνθςθ τρόπων δθμιουργικισ επανάχρθςθσ   

 ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων τθσ κοπζλου ωσ προσ τθ ηωντανι παράδοςθ 

του τόπου τουσ 
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 ςτθν ενεργοποίθςθ, ειδικότερα των νζων του νθςιοφ7, ςχετικά με τισ 

επαγγελματικζσ (και όχι μόνο) διεξόδουσ που μπορεί να προςφζρει 

 ςτθ ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ του νζου, ποιοτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ που 

διαφαίνεται ςτθν περιοχι8 

 ςτθ διαςφνδεςθ τοπικϊν φορζων με ομολόγουσ τουσ από τθν ευρφτερθ περιοχι 

των ποράδων αλλά και τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ, γφρω από το κοινό ςτοιχείο τθσ 

κάλαςςασ που ενϊνει και (δια)χωρίηει 

 ςτθν εδραίωςθ ενόσ δικτφου που κα εξακολουκιςει να ζχει παρουςία και δράςεισ 

και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Βλ. αν. §1.2 

8
 Βλ. αν. §1.3 
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ΙΙΙ.2. Ψθφιοποίθςθ ςυλλογϊν των Μουςείων Νεότερου Ρολιτιςμοφ Σκοπζλου 

Σο Λαογραφικό Μουςείο κοπζλου και το Μουςείο – Αρχοντικό Βακράτςα διακζτουν τθ 

ςθμαντικότερθ ςυλλογι αντικειμζνων του νεότερου ςκοπελίτικου πολιτιςμοφ. Οι ςυλλογζσ 

των μουςείων αρικμοφν περί τα 750 αντικείμενα και ςε μια προκαταρκτικι καταγραφι 

περιλαμβάνουν τα εξισ: 

Λαογραφικό Μουςείο Σκοπζλου (350 τμχ.): 

• Διάφορα βιβλία  

• 2 βιβλιοκικεσ 

• 5 ζπιπλα 

• 10 μεταλλικά αντικείμενα 

• 1 νταβάσ (οικιακό ςκεφοσ) 

• 4 ζγγραφα ςε κορνίηα 

• 9 μεταλλικά ςκεφθ 

• 1 φωτιςτικό (αμπαηοφρ) 

• 1 ηυγαριά 

• 11 βιβλία 

• 23 πιάτα  

• 3 ρολόγια 

• 5 καρζκλεσ 

• 1 τραπζηι 

• 6 βάηα 

• 2 ςεμζν ςε κορνίηα 

• 31 ςεμζν 

• 34 αγγεία  

• 6 κιλίμια 

• ετ από 9 φλυτηάνια 

• 1 μπολ πορςελάνινο 

• 20 τμχ. ενδυμάτων ςε μπαοφλα 

• 2 μπαοφλα 

• 1 ακορντεόν με κικθ 

• 2 βαλίτςεσ 

• 3 τεμάχια ενδυμάτων 

• 1 κομοδίνο 

• 13 ςεντόνια - κλινοςκεπάςματα 

• 3 κεντιματα ςε κορνίηα 

• 1 λαβομάνο πορςελάνινο 

• 1 κανάτα 

• 1 μαρμάρινο ςταχτοδοχείο 

• 1 πολυκρόνα 

• 1 κοφνια ξφλινθ 

• 7 τραπεηάκια ξφλινα 

• 13 πίνακεσ 

• 2 καναπζδεσ 

• 3 μαξιλάρια 

• 4 καρζκλεσ υφαςμάτινεσ 

• 1 φωτογραφικι μθχανι 

• 19 φωτογραφίεσ ςε κορνίηα 

• 1 γραφείο 

• 2 κακρζφτεσ 

• 1 μπουφζσ 

• 2 εργαλεία ξφλινα  

• 1 ξφλινο κόςκινο 

• 1 καςελάκι 

• 3 ςπακιά 

• 1 μεταλλικό ςκεφοσ με επιγραφι 

• 2 τουφζκια 

• 6 πικάρια 

• 3 μεταλλικά εξαρτιματα πλοίου 

• 1 μζγγενθ 

• 3 πλάνεσ 

• 5 μικρογραφικά καράβια ξφλινα 

• Διάφορα εργαλεία 

• 2 φορεςιζσ 

• Σμιματα φορεςιϊν ςε βιτρίνα 

• 1 ηευγάρι υποδιματα 

• 13 κουρτίνεσ 

 

 

Μουςείο – Αρχοντικό Βακράτςα (400 τμχ.): 

• 8 φορεςιζσ με εξαρτιματα  

• 5 τμιματα φορεςιϊν 

• 2 πόρπεσ  

• 3 χράμια 
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• 19 κουρτίνεσ 

• 19 ςκεπάςματα - ςεντόνια 

• 10 μαξιλαροκικεσ 

• 22 ςεμζν 

• 2 κουβζρτεσ πλεκτζσ 

• 2 τςεβρζδεσ 

• 3 ηευγάρια υποδιματα 

• 2 πανωφόρια 

• 2 άςπρεσ φουςτάνεσ 

• 1 βεντάλια από φτερά 

• 1 φαςκιά 

• 2 πουκάμιςα 

• 1 κουνουπιζρα 

• 1 πάντα τοίχου 

• 2 βεντάλιεσ ψάκινεσ 

• 1 ηευγάρι κάλτςεσ 

• 80 χειρόγραφα και ζντυπα βιβλία 

• 10 φωτογραφίεσ 

• λατρευτικζσ εικόνεσ 

• ζπιπλα, μικροζπιπλα και καςζλεσ 

• κάδρα και κακρζπτεσ 

• κεραμικά - γυάλινα οικιακά ςκεφθ 

• μεταλλικά οικιακά ςκεφθ 

• αποκθκευτικά πικάρια 

• διακοςμθτικά μικροαντικείμενα 

• καλάκια και παγοφρια 
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ΙΙΙ.2.1 Περιγραφή δράσης 

Η προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτθν ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των ςυλλογϊν των δφο 

Μουςείων με ςκοπό τθ δθμιουργία προςβάςιμθσ βάςθσ δεδομζνων για τθν εξ αποςτάςεωσ 

επίςκεψθ των Μουςείων. 

Η δράςθ εμπνζεται από τθ πνεφμα τθσ φμβαςθσ του Faro Για τθν αξία τθσ Πολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ (2005)9 , θ οποία υπογραμμίηει τα αμοιβαία δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των 

κοινοτιτων απζναντι ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τουσ και ενκαρρφνει ολοκλθρωμζνεσ 

ςτρατθγικζσ που προωκοφν τον ςεβαςμό, τθν κατανόθςθ και τθ δθμιουργικι επανάχρθςθ 

τθσ παράδοςθσ. Βαςικό εργαλείο κεωροφνται τα ανοιχτά πλθροφοριακά ςυςτιματα και θ 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν που διευκολφνει τισ ςυνζργειεσ.  

Η δράςθ περιλαμβάνει: 

 

 Προκαταρκτικι ζρευνα 

 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και προετοιμαςίασ των αντικειμζνων 

 Φωτογράφιςθ και ψθφιοποίθςθ του ςυνόλου των αντικειμζνων που 

περιλαμβάνονται ςτισ ςυλλογζσ των μουςείων του Διμου κοπζλου 

 Καταγραφι και τεκμθρίωςι τουσ ςε βάςθ δεδομζνων, βάςει εκνικϊν και διεκνϊν 

προτφπων  

 Καταγραφι προφορικϊν μαρτυριϊν (ιχοσ και εικόνα) 

 Ενςωμάτωςθ προφορικϊν μαρτυριϊν και λοιποφ αρχειακοφ υλικοφ ςτθν κοινι 

βάςθ 

 υλλογι ι ψθφιοποίθςθ φωτογραφιϊν των ντόπιων για τθν υποςτιριξθ τθσ 

τεκμθρίωςθσ και τον πλουτιςμό των ςυλλογϊν 

 Διαμοιραςμό μζρουσ του υλικοφ ςτθν ανοιχτι βάςθ τθσ Europeana 

 Δθμιουργία και ανάρτθςθ ψθφιακισ πλατφόρμασ για τα μουςεία του Διμου 

κοπζλου 

 Αξιοποίθςθ του υλικοφ για τθ δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ ςτα μουςεία 

 Δθμιουργία περιοδικισ ψθφιακισ ζκκεςθσ με τίτλο Ακοφτι, λογάτι, μαθέσ!10  

 Προβολι των μουςείων και των ςυλλογϊν τουσ από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 

Για τθν παρουςίαςθ του ψθφιακοφ υλικοφ κα υπάρχει μεριμνά για τθν προςβαςιμότθτα 

ατόμων με δυςκολίεσ όραςθσ και περιοριςμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. 

 

τθ δράςθ κα ςυμμετάςχουν μακθτικζσ ομάδεσ και μζλθ του Κ.ΑΠ.Η. κοπζλου, ενϊ κα 

πραγματοποιθκοφν εκδθλϊςεισ για τθν προβολι τθσ κατά τουσ κερινοφσ και 

φκινοπωρινοφσ μινεσ του 2020. 

 

Για τθ δράςθ ο Διμοσ κα ςυνεργαςτεί με τοπικοφσ ςυλλόγουσ και φορείσ, όπωσ το Κζντρο 

Μελετϊν Νιςου Σκοπζλου. 

                                                           
9
 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746 

10
 Χαρακτθριςτικι ςκοπελίτικθ ζκφραςθ. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746


68 

 

ΙΙΙ.2.2 Χώρος φιλοξενίας της δράσης 

Για τθ δράςθ και για τθν προβολι τθσ κα αξιοποιθκεί το κελάρι και θ αυλι του Μουςείου – 

Αρχοντικοφ Βακράτςα. Ο άνετοσ, ιςόγειοσ χϊροσ του κελαριοφ επικοινωνεί απευκείασ με 

τθν αυλι του Αρχοντικοφ και με το πίςω ςοκάκι. Ζχει εμβαδόν 77,77 τ.μ. και χωρίηεται ςε 

δφο χϊρουσ με ελαφρφ ξφλινο τοίχο. 

 

Εικόνα 71. Κάτοψθ του κελαριοφ του Αρχοντικοφ Βακράτςα. 

 

Εικόνα 72. Πψεισ του κελαριοφ και τθσ αυλισ του Αρχοντικοφ Βακράτςα. 
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ΙΙΙ.2.3 Στόχοι της δράσης  

Η δράςθ ςτοχεφει να εντάξει ςτα μουςεία τθσ κοπζλου τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ 
προδιαγραφζσ και καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα των μουςειακϊν ςυλλογϊν11. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, ςτοχεφει: 
 

 ςτθ διαμόρφωςθ τθσ υλλεκτικισ Πολιτικισ του δικτφου Μουςείων κοπζλου 
 ςτθν εμπεριςτατωμζνθ τεκμθρίωςθ των ςυλλογϊν τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

τθσ τζχνθσ 
 ςτθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, ιδιαιτζρωσ μζςω τθσ ανοιχτισ διάκεςθσ (open data) 

ςθμαντικοφ μζρουσ των ςυλλογϊν 
 ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ 
 ςτθν παροχι κινιτρων για τον εμπλουτιςμό τουσ (δωρεζσ, δανειςμοί…) 
 ςτθ διευκόλυνςθ τθσ διαςφνδεςθσ και «ςυνομιλίασ» μεταξφ των ςυλλογϊν του 

Διμου που ςτεγάηονται ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ 
 ςτθν ευρφτερθ δικτφωςθ των μουςείων του Διμου με ομόλογουσ φορείσ, ςτθν 

περιοχι των Βορείων ποράδων, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό 
 ςτθ διάχυςθ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ με τθν παροχι υλικοφ προσ αξιοποίθςθ με 

ψθφιακά μζςα και νζεσ τεχνολογίεσ (εικονικζσ εκκζςεισ, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ποικίλεσ πολιτιςτικζσ δράςεισ) 

 ςτθν άρςθ των εμποδίων προςβαςιμότθτασ για κατθγορίεσ παρεμποδιηόμενου 
κοινοφ 

 ςτο άνοιγμα των ςυλλογϊν ςτο τοπικό και ευρφτερο κοινό 
 ςτθ διεφρυνςθ των ομάδων κοινοφ και δυνθτικοφ κοινοφ, ιδιαιτζρωσ ςτθν 

προςζγγιςθ των νζων 
 ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ διάδραςθσ του κοινοφ με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά  
 ςτθ μελλοντικι αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ ςτο πλαίςιο περιοδικϊν 

εκκζςεων ι/και επανεκκζςεων ςτουσ χϊρουσ των μουςείων 
 ςτθν καλλιζργεια δθμιουργικοφ διαλόγου μεταξφ τθσ παραδοςιακισ κλθρονομιάσ 

και τθσ ςφγχρονθσ δθμιουργίασ 
 ςτθν ενκάρρυνςθ των δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν να εμπνευςτοφν καινοτόμα 

προϊόντα με βάςθ τθν παράδοςθ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Βλ. ενδεικτικά: http://www.cidoc-crm.org/; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=EN;  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221%2801%29 

http://www.cidoc-crm.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=EN
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IV. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΡΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΡΕΛΟΥ 
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Α. Εισαγωγή 

 

Ωσ προκικεσ ορίηονται οι ειδικζσ καταςκευζσ διαφόρων τφπων για τθν ζκκεςθ με ςκοπό τθν 

παρουςίαςθ, προςταςία και ανάδειξθ ευαίςκθτων αυκεντικϊν ευρθμάτων και λοιπϊν 

εκκεμάτων. Πρόκειται για καταςκευζσ, με μεταλλικό ςκελετό και υαλοπίνακεσ, υλικά 

πιςτοποιθμζνα και κατάλλθλα για μουςειακι χριςθ και οι οποίεσ πλθροφν αυςτθρζσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι προκικεσ προςφζρουν πλιρθ αεροςτεγανότθτα και αςφάλεια, 

τόςο ςτον τεχνικό όςο και ςτον εκκεςιακό χϊρο, για τθν άριςτθ διατιρθςθ των 

αντικειμζνων που φιλοξενοφν. Όλα τα επιμζρουσ υλικά μζςω τθσ ςυνδεςμολογίασ και των 

προδιαγραφϊν τουσ δθμιουργοφν ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα που εξυπθρετεί τθν 

απρόςκοπτθ και χωρίσ αντανακλάςεισ κζαςθ των εκκεμάτων από τουσ επιςκζπτεσ, 

παρζχοντασ ταυτόχρονα ευκολία κατά τθ χριςθ από το προςωπικό ςυντιρθςθσ (πχ. 

εγκατάςταςθ, απεγκατάςταςθ εκκεμάτων ι τθ μελλοντικι ςυντιρθςθ των εκκεμάτων, κλπ). 

Σμιματα των προκθκϊν κεωροφνται τα ςυςτιματα φωτιςμοφ τουσ και ο τεχνικόσ χϊροσ 

αφφγρανςθσ, όπου αυτόσ προβλζπεται. 

Β. Αναλυτική Περιγραφή Προθήκης 

 

Πρόκειται για περίοπτθ, επιδαπζδια προκικθ, αυτόφωτθ, με φωτιςμό LED και ανοιγόμενθ 

κρυςτάλλινθ κφρα. Σα κρυςτάλλινα μζρθ τθσ είναι υπζρλευκα, πολυςτρωματικά και 

αντιανακλαςτικά με εςωτερικι μεμβράνθ με φίλτρο UV. Περιλαμβάνει τεχνικό χϊρο 

πακθτικισ αφφγρανςθσ12 με δυνατότθτα προςκικθσ ςυςτιματοσ ενεργθτικισ αφφγρανςθσ.  

 

Η προκικθ καταςκευάηεται από ξυλεία MDF-ZF κατάλλθλα βαμμζνθ, με μεταλλικζσ 

ενιςχφςεισ και τα εμφανι εξωτερικά μζρθ τθσ επενδφονται είτε από φφλλα αλουμινίου 

θλεκτροςτατικά βαμμζνα είτε από εμφανι ξυλεία με βερνίκι νεροφ. Η προκικθ είναι 

αυτοφερόμενθ, χωρίσ κίνδυνο ολίςκθςθσ ι ανατροπισ με ανοιχτζσ ι κλειςτζσ πόρτεσ. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τθ χριςθ αντίβαρων ςτο μθ ορατό κάτω τμιμα τθσ και όπου αυτό δεν 

είναι αρκετό κα πρζπει να προβλζπεται θ δυνατότθτα πάκτωςθσ ςτο δάπεδο. Η προκικθ 

διαμορφϊνεται κακ’ φψοσ ςε τρεισ χϊρουσ με αυτοτελι λειτουργία αλλά δομικι ςυνζχεια. 

Οι χϊροι αυτοί είναι οι εξισ: 

 

α. : άνω τμιμα 

β. : χϊροσ εκκεμάτων 

γ. : κάτω τμιμα ι βάςθ 

 

α. Άνω τμιμα προκικθσ. 

 

Σο άνω τμιμα τθσ προκικθσ, αποτελείται από ζναν επιςκζψιμο χϊρο από MDF-ZF, ςτεγανά 

διαχωριςμζνο από τον εκκεςιακό και είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο για να δεχκεί τισ 

αναγκαίεσ για το φωτιςμό εγκαταςτάςεισ (φωτιςτικά ςϊματα, ςυςτιματα ρφκμιςθσ κλπ.) 

                                                           
12

 Σο μζςο αφφγρανςθσ (π.χ. silica gel ι pro-sorb) δεν περιλαμβάνεται ςτθν προμικεια και κα πρζπει 
να προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ από τουσ ςυντθρθτζσ του Ιδρφματοσ. 
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και τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ τουσ. Φζρει επίςθσ μία από τισ δφο απαιτοφμενεσ κλειδαριζσ 

αςφαλείασ, του “εκκεςιακοφ χϊρου” τθσ προκικθσ.  

Ο χϊροσ αυτόσ είναι επιςκζψιμοσ είτε από τθ πρόςοψθ, μζςω ανακλινόμενθσ κυρίδασ, είτε 

από αφαιροφμενο κάλυμμα οροφισ. Ο χϊροσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ φζρει κυρίδεσ 

εκτόνωςθσ τθσ παραγόμενθσ κερμότθτασ θ επιφάνειεσ αλουμινίου για επαγωγικι αποβολι 

τθσ κερμοκραςίασ. 

β. τεγανόσ χϊροσ φιλοξενίασ εκκεμάτων.  

 

Οι περιμετρικζσ επιφάνειεσ είναι από αντιανακλαςτικό extra clear (υπζρλευκο) laminated 

(πολυςτρωματικό) γυαλί με μεμβράνθ PVB και εςωτερικό φίλτρο UV. Ο εκκεςιακόσ χϊροσ 

αςφαλίηει και είναι επιςκζψιμοσ μζςω ανοιγόμενθσ κφρασ τθσ πρόςοψθσ. Οι κφρεσ, 

ανοιγόμενεσ, εξαςφαλίηουν άμεςθ επιςκεψιμότθτα ςτο 100% τθσ πλευράσ τθσ προκικθσ 

ςτθν οποία ανοίγουν. το άνω μζροσ του χϊρου β κα βρίςκεται και το άνω τμιμα του 

μθχανιςμοφ του ανοιγόμενου ςτοιχείου ςε κατακόρυφο άξονα για δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

ςτο ςφνολο του εςωτερικοφ τθσ προκικθσ. Η καταςκευι πρζπει να είναι ανοιγόμενθ ςε 

κάκε επικυμθτό εφροσ (0-90ο) και να ςτακεροποιείται ςτισ 90ο και κα λειτουργεί ωσ 

πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του χϊρου β. 

 

Ο χϊροσ φιλοξενίασ εκκεμάτων καταςκευάηεται με βάςθ απολφτωσ οριηόντια και 

επικοινωνεί με τον τεχνικό χϊρο αφφγρανςθσ μζςω ειδικϊν οπϊν ι κυρίδων κατάλλθλου 

μεγζκουσ ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ. 

 

γ. Χϊροσ μθχανιςμοφ ανοίγματοσ και ςυςτιματοσ αφφγρανςθσ τθσ προκικθσ. 

 

το κατϊτερο τμιμα προβλζπεται ανεξάρτθτοσ, επιςκζψιμοσ χϊροσ, που είναι ςτεγανά 

διαχωριςμζνοσ από τον εκκεςιακό, κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ για να δεχκεί τθ μία από τισ 

δφο απαιτοφμενεσ κλειδαριζσ αςφαλείασ του εκκεςιακοφ χϊρου, και τουσ όποιουσ 

μθχανιςμοφσ ανοίγματοσ τθσ κφρασ τθσ προκικθσ οι οποίοι κατά περίπτωςθ 

προςαρμόηονται ςτθν βάςθ τθσ προκικθσ. 

 

Οι βάςεισ τθσ προκικθσ διακζτουν ρυκμιηόμενα πζλματα για το αλφάδιαςμα των 

προκθκϊν. Για τθν τοποκζτθςθ του μζςου αφφγρανςθσ13 ςτθ βάςθ τθσ προκικθσ, οι βάςεισ 

είναι υπερυψωμζνεσ και διακζτουν ανεξάρτθτα επιςκζψιμο χϊρο (χωρίσ να απαιτείται το 

άνοιγμα τθσ προκικθσ). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Σο μζςο αφφγρανςθσ (π.χ. silica gel ι pro-sorb) δεν περιλαμβάνεται ςτθν προμικεια και κα πρζπει 
να προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ από τουσ ςυντθρθτζσ του Ιδρφματοσ. 
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Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές Προθήκης. 

 

Σα κρφςταλλα πρόςοψθσ, τα πλευρικά και τα άνω κρφςταλλα των προκθκϊν κα είναι 

τρίπλεξ ςυνολικοφ πάχουσ 10mm, υπζρλευκα (extra white clear), πολυςτρωματικά 

(laminated), με εςωτερικι μεμβράνθ PVB 0,76mm, με φίλτρο UV και κα είναι 

ρονταριςμζνα. H Διαπερατότθτα Φωτόσ (LT) των κρυςτάλλων κα είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ 

του 96%. Σο κρφςταλλο κα εμποδίηει τθν U.V. ακτινοβολία κατά 99%.  

Οι μθχανιςμοί ανοίγματοσ δεν είναι ορατοί και καλφπτονται από ςτοιχεία MDF-ZF, πάχουσ 

8 χιλ. 

τα ανοιγόμενα ςτοιχεία, θ ςτεγανότθτα κα εξαςφαλίηεται με διαφανζσ ελαςτικό ουδζτερο 

χθμικά παρζμβυςμα, ςε όλο το μικοσ τθσ επαφισ. Όλα τα παρεμβφςματα κα 

τοποκετοφνται ςε ειδικζσ κινθςιζσ και κα μποροφν να αντικακίςτανται ςε περίπτωςθ 

φκοράσ. 

Σα ςτεγανωτικά υλικά  είναι δφο ςυςτατικϊν, εξαιρετικά ελαςτικά, αδιαφανι και χθμικά 

ουδζτερα. Ζχουν πολφ καλζσ ιδιότθτεσ ςυγκόλλθςθσ και δεν πρζπει να παρουςιάηουν 

τριχοειδείσ γραμμϊςεισ ςε καμιά περίπτωςθ. Επίςθσ καταςκευάηονται κατά τα ιςχφοντα 

διεκνι  πρότυπα DIN 18545-E και DIN18540 και κατά DIN 52455 για τθν ελαςτικότθτα τουσ 

ενϊ κατά DIN 52452 για τθν ρευςτότθτά τουσ, όπωσ ζχουν επικαιροποιθκεί και ιςχφουν ι 

άλλα αντίςτοιχα διεκνι (ISO) και ευρωπαϊκά (EN). 

ε περίπτωςθ που πρζπει να ςτεγανοποιθκοφν κινθτά με ςτακερά μζρθ (περίπτωςθ 

κινθτισ γυάλινθσ πόρτασ) το μονωτικό υλικό που χρθςιμοποιείται είναι το φυςικό 

καουτςοφκ ι άλλο ιςοδφναμο υλικό (ςιλικόνθ) άριςτθσ ποιότθτασ και εφαρμογισ, ελαςτικό, 

θμιδιαφανζσ και χθμικά ουδζτερο. 

Σα μεταλλικά μζρθ τθσ προκικθσ κα είναι από μζταλλο αρίςτθσ ποιότθτασ, 

καταςκευαςμζνο από χαλυβδοελάςματα, επεξεργαςμζνα (βαμμζνα) με θλεκτροςτατικι 

βαφι, μθ επιβλαβι για τα εκκζματα. Η ςυναρμολόγθςθ, όπου υπάρχει ςυγκόλλθςθ, κα 

πρζπει να είναι άριςτθ και να αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ του ςκελετοφ (κάμψθ). Θα 

χρθςιμοποιθκεί, ςφμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα αναγωγισ, χάλυβασ αρίςτθσ ποιότθτασ 

και κατάλλθλθσ αντοχισ, ςυγκολλιςιμοσ, με άψογεσ ςυγκολλιςεισ χωρίσ υπολείμματα και 

ατζλειεσ, κατάλλθλα επεξεργαςμζνοσ οφτωσ ϊςτε να φζρει θλεκτροςτατικι βαφι ςε χρϊμα 

και υφι όμοια με αυτά των υπόλοιπων ςτοιχείων των προκθκϊν και των εκκεςιακϊν 

καταςκευϊν.  

Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία των προκθκϊν, αλλά και των επιμζρουσ εξαρτθμάτων που 

ενςωματϊνονται ςτα παραπάνω κα πρζπει να είναι υψθλϊν αντοχϊν, ανκεκτικά ζναντι τθσ 

διάβρωςθσ και επιβάλλεται να ζχει προθγθκεί αντιςκωριακι επεξεργαςία τουσ. 

Επίςθσ λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω: 

- χετικά με τισ διατομζσ δομικοφ χάλυβα, λαμαρίνεσ, λάμεσ κλπ βλ. ειδικζσ προδιαγραφζσ 

και τα ςχζδια.  
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- Χρθςιμοποιοφνται εκτονοφμενα βφςματα αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι από 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που κα περιλαμβάνει βφςμα ανκεκτικό ςτθν ςκουριά και τθν 

διάβρωςθ και αφαιροφμενθ βίδα ι βιδωτό παξιμάδι αντίςτοιχο τθσ καταςκευισ ςτιριξθσ.  

 

Η φζρουςα καταςκευι κα είναι βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι. Σο χρϊμα κα 

αντιςτοιχεί ςε πίνακα RAL. 

Η προςαρμογι των φορζων των προκθκϊν ςτο χϊρο και θ εγκατάςταςι τουσ κα γίνει από 

τον ανάδοχο προμθκευτι επί τόπου του ζργου και κα ελζγχονται από τθν ανακζτουςα 

αρχι. 

Όςον αφορά τα ξφλινα μζρθ των προκθκϊν, αποκλείονται οι μοριοςανίδεσ τφπου κοινοφ 

ΜDF και ξφλα που εκπζμπουν επιβλαβι οξζα (VOC) - κόλλεσ και υλικά ςτεγανοποίθςθσ με 

ουςίεσ όπωσ οξικό, μυρμθκικό οξφ, φορμαλδεχδθ, κ.α. Μόνο αποδεκτό υλικό είναι το MDF 

κατθγορίασ ZF, με μζγιςτθ περιεκτικότθτα φορμαλδεχδθσ, τα 0,2mg ςτα 100gr. Όπου κατ’ 

ανάγκθ χρθςιμοποιοφνται τα ανωτζρω υλικά επιβάλλεται να μονωκοφν με ακρυλικό 

βερνίκι με μθδενικό VOC  θ ειδικό φφαςμα π.χ.CCI ϊςτε να μθν υπάρξουν αλλθλεπιδράςεισ 

με τα ζργα. 

Δεν χρθςιμοποιοφνται λαδομπογιζσ και χρϊματα  που είναι τοξικά και επιβλαβι για τα 

εκκζματα. Για τα ξφλινα τμιματα των καταςκευϊν εκτόσ προκθκϊν ο μόνοσ αποδεκτόσ 

τφποσ μοριοςανίδασ που χρθςιμοποιείται ςε καταςκευζσ είναι το MDF-ZF αρίςτθσ 

ποιότθτασ, το χαμθλότερο ςε περιεκτικότθτα φορμαλδεχδθσ με άριςτθ λείανςθ ςτισ τομζσ 

τουσ. Σα επιμζρουσ τμιματα τθσ καταςκευισ φζρουν φαλτςογωνία 45 μοιρϊν και άριςτθ 

λείανςθ. Η τελικι επιφάνεια των MDF-ZF φζρει μονωτικό επίχριςμα, μθ τοξικό, για παντελι 

αποκλειςμό ζκλυςθσ φορμαλδεχδθσ-υγραςίασ. 

Η βαφι των μεταλλικϊν μερϊν κα πραγματοποιθκεί με θλεκτροςτατικι βαφι, μθ επιβλαβι 

για τα εκκζματα. 

Ο χρωματιςμόσ των μεταλλικϊν και ξφλινων καταςκευϊν ωσ προσ τθν απόχρωςθ RAL ι NCS 

και υφι ΜΑΣ  κα κακοριςτεί ζπειτα από δειγματιςμό.  

 

Σα ςυςτιματα αςφάλιςθσ που εφαρμόηονται προβλζπουν τθν τοποκζτθςθ δφο αφανϊν 

κλειδαριϊν αςφαλείασ ςτισ περίοπτεσ προκικεσ. 

ε όλεσ τισ προκικεσ προβλζπεται τεχνικόσ χϊροσ αφφγρανςθσ, που επικοινωνεί με τον 

χϊρο των εκκεμάτων, προςβάςιμοσ εξωτερικά, χωρίσ να απαιτείται το άνοιγμα τθσ 

προκικθσ για τθν επίςκεψι του. Η κφρα του χϊρου κα πρζπει να κλείνει ςτεγανά. 

Πακθτικό (ΕΤ.π) ςφςτθμα ελζγχου υγραςίασ χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ προκικεσ14, ενϊ 

κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ ενεργθτικοφ ςυςτιματοσ 

ελζγχου υγραςίασ (ΕΤ.ε) ςε μεταγενζςτερο χρόνο. 

Οι προκικεσ εδράηονται ςε ρεγουλατόρουσ βαρζωσ τφπου, κατάλλθλουσ για το βάροσ τουσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το άνοιγμα και κλείςιμο των κυρϊν και τισ τάςεισ ανατροπισ τουσ. 

                                                           
14

 Σο μζςο αφφγρανςθσ (π.χ. silica gel ι pro-sorb) δεν περιλαμβάνεται ςτθν προμικεια και κα πρζπει 
να προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ από τουσ ςυντθρθτζσ του Ιδρφματοσ. 
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Οι πακτϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν με χθμικά αγκφρια ρθτίνθσ, με δυνατότθτα 

ςτερζωςθσ, χωρίσ μθχανικι εκτόνωςθ. 

Σα εμφανι, εξωτερικά ξφλινα μζρθ τθσ προκικθσ φζρουν επζνδυςθ: 

- είτε από αλουμίνιο θλεκτροςτατικά βαμμζνο ςε απόχρωςθ που κα αποφαςιςτεί κατόπιν 

δειγματιςμοφ 

- είτε από ξυλεία (δρυ) βαμμζνο με βερνίκι νεροφ που κα αποφαςιςτεί κατόπιν 

δειγματιςμοφ. 

Δ. Διαστάσεις, Σχέδια και Θέση Προθήκης. 

 

Η προβλεπόμενθ προκικθ κα ζχει διάςταςθ κάτοψθσ 160Χ80εκ. και φψοσ 220εκ., ενϊ κα 

ζχει τθ μορφι με τθν οποία απεικονίηεται ςτο κάτωκι ςχζδιο: 
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Προτείνεται θ τοποκζτθςι τθσ ςτον 2ο όροφο του Λαογραφικοφ Μουςείου κοπζλου, ςτθ 

κζςθ που ςθμειϊνεται ςτο κάτωκι ςχζδιο: 

 

 

 


